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Pratarmė

Penktasis Ars et praxis tomas supažindina su naujausiais Lietuvos muzikos ir teat
ro akademijos (LMTA) dėstytojų ir meno doktorantų tyrimais muzikos, scenos meno
ir kino srityse. Žurnale publikuojama dvylika straipsnių, kurių dalis parengta 2017 m.
balandžio 12 d. vykusios metinės 41-osios LMTA mokslo konferencijos pranešimų pagrindu.
Ars dalį pradeda Rasos Vasinauskaitės straipsnis „Lietuvių teatrologijos pradmenys:
Balys Sruoga skaito Maxą Herrmanną“. Jame tyrėja, analizuodama Sruogos straipsnį
„Naujos idėjos teatro moksle“ (1926), siūlo naują žvilgsnį į pirmąjį profesionalų lietuvių
teatro kritiką ir istoriką bei jo profesines pažiūras. Vasinauskaitė daro išvadą, kad Sruoga
„vienintelis atkreipė dėmesį į stiprėjantį ir savarankiškėjantį teatro mokslą, sugebėjo įvertinti jo reikalingumą, taip pat profesionalumo, metodiškumo būtinybę tiek istoriniuose
tyrimuose, tiek aktualios kritikos lauke. Šiuo požiūriu lietuviškos teatrologijos šaknis,
teorinius jos pradmenis galima sieti su tuo pačiu metu (nors gerokai aktyviau) besiformavusiomis pažangiausiomis vokiečių ir rusų mokyklomis.“ Teatrologinius tyrimus žurnale
papildo Šarūnės Trinkūnaitės straipsnis „XX a. pradžios Vilniaus lietuvių teatras: „dailės
vertės“ ilgesys“, kuriame susitelkiama į teatro funkcijos kaitos nuo teatro kaip nacionalinės bendruomenės susitikimo vietos prie teatro kaip estetinės patirties vietos procesą.
Meno doktorantūroje studijuojanti teatro režisierė Olga Lapina straipsnyje „Imersinis
teatras: įtraukimas, interaktyvumas, žaidimas“ pristato ir aptaria imersinio teatro sąvoką,
analizuoja tokio teatro ypatybes ir specifiką, taip pat imersyvumą padedančias išgauti kūrybines strategijas bei techniką. Straipsnyje formuluojama prielaida, kad žaidimui
būdingas interaktyvumas ir įsitraukimas gali tapti perspektyviu kūrybiniu instrumentu
imersinio teatro kontekste. Meno doktorantė kino režisierė Giedrė Beinoriūtė savo tyrimus pateikia straipsnyje „Vaikas hibridiniame kine: reprezentacija ir etika Oksanos
Burajos filme „Liza, namo!“ Konstatuodama, kad daugumai režisierės Oksanos Burajos
filmų būdingas hibridiškumas (t. y. balansavimas ties dokumentinio ir vaidybinio kino
riba), straipsnio autorė klausia, kas atsitinka, kai tokiame filme atsiduria herojus vaikas. Išvadose Beinoriūtė teigia, kad vaiko buvimas hibridinio tipo kine yra problemiškas
ir turi įtakos ir kūrybiniam procesui, ir vaiko reprezentacijos autentiškumui, ir filmo
recepcijai. Ars dalį tęsiančiame Reginos Marozienės straipsnyje analizuojama Vaclovo

Ars et praxis  2017  V

5

Paketūro kūryba lietuvių liaudies instrumentams, ypatingą dėmesį skiriant kūriniams
kanklėms solo. Straipsnyje „Kompozitoriaus Vaclovo Paketūro kūryba lietuvių liaudies
instrumentams: meninės koncepcijos ir techninių sprendimų darna“ Marozienė išsamiai
nagrinėja kūrinių kompozicinius ir atlikimo galimybių ypatumus bei siūlo naujas sąvokas kompozitoriaus kūryboje naudojamo originalaus garsaeilio bei visos kūrybos liaudies
instrumentams stiliaus ypatumams nusakyti. Ars dalį pabaigia meno doktoranto Jurgio
Aleknavičiaus ir Linos Navickaitės-Martinelli tyrimas „Koloristinė fortepijono atlikimo
meno paradigma: Claude’o Debussy pjesės „Auksinės žuvelės“ interpretacijų analizė“.
Straipsnyje istoriografiškai žvelgiama į nacionalinės fortepijono atlikimo mokyklos idėją,
išskiriami ir apibrėžiami tipiniai prancūzų mokyklos bruožai. Pasitelkdami lyginamąją
interpretacijų analizę, straipsnio autoriai nagrinėja XX a. prancūzų pianistų Marcelle
Meyer, Roberto Casadesus, Vlado Perlemuterio ir pripažintų prancūzų muzikos interpretatorių Walterio Giesekingo bei Ricardo Viñeso Claude’o Debussy kūrinio „Auksinės žuvelės“ iš ciklo „Vaizdai“ atlikimą. Siekiama pagrįsti hipotezę, kad visi minėtieji
pianistai priklausė koloristinio fortepijono atlikimo stiliaus srovei.
Žurnalo Praxis dalyje – mokslininkų, menininkų-tyrėjų ir meno doktorantų darbai. Doktorantė Ugnė Antanavičiūtė straipsnyje „Ansamblinė atlikimo darna: sinchronizacijos aspektas“ aptaria sinchronizacijos svarbą, ypatingą dėmesį skirdama mišraus
ansamblio specifikai ir problemiškumui. Straipsnio autorė, gvildendama ansamblinės
sinchronizacijos aspekto fenomeną, taip pat remiasi bendresniais ansamblinę darną užtikrinančiais psichofiziologiniais ir psichosocialiniais veiksniais bei jų sąveika. Žurnale pristatomus meninius tyrimus papildo doktorantės Brigitos Bublytės ir jos projekto
tiriamosios dalies vadovės Ramunės Balevičiūtės straipsnis „Žodinių etninių tradicijų
specifika ir šiuolaikinio scenos atlikėjo balsinė raiška“. Siekiant atkreipti dėmesį į šiuolaikinio scenos atlikėjo tapatybės bei originalumo problemas, straipsnyje analizuojama
etninių balsinių tradicijų specifika ir jų aktualumas šiuolaikiniam scenos menininkui.
Siekiama pagrįsti prielaidą, kad etninių atlikėjiškų tradicijų, turinčių apeiginių elementų,
studijavimas ir praktika gali būti naudinga šiuolaikiniam atlikėjui, siekiančiam patobulinti savo profesinį meistriškumą, praplėsti balsinės raiškos galimybes, apčiuopti asmeninį ir kultūrinį identitetą bei sukurti priklausymo tam tikrai bendruomenei pojūtį.
Baroko muzikos interpretaciją ir dinamines klavesino galimybes tyrinėjantis Balys Vaitkus straipsnyje „Idealios temperacijos beieškant“ remiasi asmenine patirtimi rengiant
koncertiniam atlikimui J. S. Bacho „Gerai temperuoto klavyro“ I tomą. Straipsnio autorius aptaria muzikinių temperacijų raidą, jų sąsajas su konkrečios istorinės epochos muzikine kūryba ir apibrėžia abipusę pasirinkto derinimo ir muzikos kalbos priklausomybę.
Anot Vaitkaus, „neturėdama (ar netekdama) temperacijos teikiamų išraiškos priemonių
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resursų muzika liktų vien tik harmoningu triukšmu, kuris teikia malonumą ausiai, tačiau
savo nuviliančiu vienodumu ir abejingumu visiškai nepaliečia klausytojo širdies“. Praxis
dalį tęsiančių meno doktoranto Lino Balandžio ir Danutės Kalavinskaitės straipsnyje
„Choras katalikų liturgijoje šiandien: Lietuvos chorvedžių ir dvasininkų požiūriai“ tiriama, kaip choro padėtį ir paskirtį atnaujintoje katalikų liturgijoje traktuoja Lietuvos katalikų bažnyčiose tarnaujantys dvasininkai ir bažnytinių chorų vadovai. Straipsnio išvadose tyrėjai konstatuoja tarp dvasininkų ir choro vadovų esančią įtampą, kurią, jų nuomone,
lemia ir skirtingos veiklos sferos bei kompetencija, ir nelygiavertė padėtis. Dvasininkams
ir chorvedžiams siūloma dažniau ir glaudžiau bendrauti, nes tai, anot Balandžio ir Kalavinskaitės, padėtų dvasininkams geriau suvokti muzikos galią ir grožį, o choro vadovams
ir giedotojams – Bažnyčios apeigų prasmę. Tiriamąją Ars et praxis dalį pabaigia Lauros
Dubosaitės ir Giedrės Gabnytės straipsnis „Pedagoginės praktikos Lietuvos muzikos ir
teatro akademijoje realijos ir tobulinimo galimybės“. Remiantis studentų interviu rezultatais, straipsnyje atskleidžiama, kaip studentai vertina pedagoginės praktikos užsiėmimų naudą, ką norėtų tobulinti, keisti organizuojant ir įgyvendinant praktiką, o remiantis
praktikos vadovų interviu rezultatais – išryškinamos stipriosios ir silpnosios pedagoginės praktikos pusės, paliečiant praktikos organizavimo, dalyko turinio, ugdymo proceso
dalyvių sąveikos, studentų profesinių perspektyvų ir kt. aspektus.
Žurnalo dalyje Šaltiniai skelbiamas muzikologės Vytautės Markeliūnienės straipsnis „1956 m. spalio 6-oji: Antano Kučingio neatliktas „Faustas“. Paraštės, kontekstai
ir atodangos“. Straipsnio objektas – 1956 m. spalio 6 d. Vilniuje neįvykęs Charles’io
Gounod „Fausto“ vaidinimas, kuriame Mefistofelio vaidmenį turėjo atlikti tais pačiais
1956-aisiais liepos 6 d. po 10 metų tremties iš Sibiro grįžęs dainininkas bosas Antanas
Kučingis (1899–1983). Pasak Markeliūnienės, šis neįvykęs spektaklis įsirėžė į Lietuvos muzikinės kultūros atmintį, tapo savaip lemtingas muzikologės Onos Narbutienės
(1930–2007) gyvenime. Straipsnyje pristatomi publikuoti ir dar nepublikuoti šaltiniai:
Jono Nabažo 1956-ųjų dienoraščiai, iššifruoti tekstai iš asmeninio archyvo, iš Edmundo
Gedgaudo gautas 1956 m. spalio 7 d. anonimo rašytas „laiškas mamuliukui“.
Žurnalo Prieduose skelbiamoje 2017 metų Kronikoje apžvelgiami LMTA leidiniai,
šios institucijos organizuotos konferencijos, apgintų disertacijų ir meno doktorantūros
projektų, magistro ir bakalauro darbų sąrašai, apdovanojimai, taip pat pateikiama informacija apie Ars et praxis penktojo tomo straipsnių autorius ir Atmena autoriams.
Redakcinė kolegija
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Foreword

The fifth volume of Ars et praxis brings to readers’ attention the latest research by
lecturers and art doctoral studies students of the Lithuanian Academy of Music and
Theatre (LAMT) in the fields of music, the performing arts and film. Twelve articles are
published in this journal, some of which were prepared based on papers read at the 41st
Annual LAMT Scientific Conference held on April 12, 2017.
The Ars part begins with the article by Rasa Vasinauskaitė called “In the beginning
of Lithuanian theatre studies: Balys Sruoga reads Max Herrmann”. Analysing Sruoga’s
article “New ideas in the science of theatre” (1926), the researcher suggests taking a new
glance at the first professional Lithuanian theatre critic and historian, and his professional provisions. Vasinauskaitė reaches the conclusion that Sruoga was the “only one
to pay attention to the burgeoning and increasingly independent science of theatre, was
able to appreciate its necessity, as well as the necessity of professionalism and methodology in both historic research and in the field of contemporary criticism. In this sense,
the roots of Lithuanian theatre studies and its theoretical origins can be traced to the
most advanced German and Russian schools that formed at a similar time (albeit much
more intensively)”. Theatrical research continues in the journal in the article by Šarūnė
Trinkūnaitė “Lithuanian-language theatre in Vilnius in the early 20th century: the
search for aesthetic value” where she focuses on the changing functions of theatre, from
theatre as a meeting-place for national communities, to theatre as a place for the process
of aesthetic experience. Theatre director Olga Lapina, who is undertaking a doctorate in
the arts, submitted her article “Immersive theatre: immersion, interactivity, game” where
she presents and discusses the concept of immersive theatre, analysing the features and
specific characteristics of this type of theatre, as well as the creative strategies and techniques used to achieve immersion. The doctoral arts student and film director Giedrė
Beinoriūtė presents her research in the article “The child in hybrid film: representation and ethics in the film by Oksana Buraja Lisa, Go Home!” In stating that hybridism
is a feature of a majority of films by director Oksana Buraja (i.e., balancing on the
boundaries of documentary and fictional film), the article’s author asks what happens
when the child is the main character in such films. In her conclusions, Beinoriūtė states
that the presence of a child in hybrid films is problematic and has an influence on the
creative process, the authenticity of the child’s representation, and the film’s reception.

8
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The article by Regina Marozienė that continues the Ars part of the journal analyses the
work of Vaclovas Paketūras. In her article “Works by composer Vaclovas Paketūras for
Lithuanian folk instruments: the coherence of artistic conception and technical decisions” Marozienė thoroughly investigates the compositional features and performance
potential of his works, and suggests new concepts for describing the original soundtrack
used in the composer’s work, as well as for describing all the special stylistic features
of works for folk instruments. The Ars part ends with the joint research by art doctoral
student Jurgis Aleknavičius and Lina Navickaitė-Martinelli “The coloristic paradigm of
piano performance art: an analysis of interpretations of Claude Debussy’s Poissons d’or”.
The article takes a historiographical look at the idea of the national piano performance
school, distinguishing and describing typical features of the French school. Employing
a comparative interpretation analysis, the article’s authors examine the performance of
Claude Debussy’s Poissons d’or from the cycle Images by 20th-century French pianists
Marcelle Meyer, Robert Casadesus and Vlado Perlemuter and recognised interpreters
of French music Walter Gieseking and Ricardo Viñes. They try to prove the hypothesis
that all the mentioned pianists belonged to the coloristic style stream of piano playing.
In the Praxis part of the journal we present the works of scientists, artists-researchers and art doctoral students. One such student, Ugnė Antanavičiūtė, in her article “The
coherence of ensemble performance: the synchronisation aspect” discusses the importance of synchronisation, devoting particular attention to the specifics and issues associated with mixed ensembles. The artistic research presented in this journal is further
supplemented by the article of doctoral student Brigita Bublytė and her research project
supervisor Ramunė Balevičiūtė “Particularity of oral ethnic traditions and vocal expression of the contemporary performer”. In order to draw attention to the issues of identity
and originality of the contemporary stage performer, in their article the authors analyse
the features of oral ethnic traditions and their relevance to contemporary stage artists.
They seek to substantiate the hypothesis that the study and practice of ethnic performance traditions which have elements of ritualism can be of use to today’s performers who
want to improve their professional mastership, extend their potential for vocal expression, grasp the personal and cultural identity and create the sense of belonging to a certain community. Balys Vaitkus, who studies Baroque music interpretation and dynamic
potential of the harpsichord, submitted the article “Towards an ideal temperament”
which he based on his personal experience of preparing for a concert performance of
volume I of Bach’s “Well-Tempered Clavier”. The article’s author discusses the evolution
of musical temperaments, and their association with the musical work from a specific
historical epoch, describing the interdependence between certain musical languages and
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the tuning chosen for it. The article “Choir in the Catholic liturgy of today: approaches of Lithuanian choirmasters and clergy” by art doctoral student Linas Balandis and
Danutė Kalavinskaitė continues the Praxis part. It examines how the clergy and church
choirmasters serving in Lithuania’s Catholic churches perceive the situation of the choir
and its purpose in the renewed Catholic liturgy. In their conclusions, the authors state
that tensions do exist between the clergy and choirmasters, which, in their opinion, are
determined by both different spheres of activity and competency, and their unequal
situations. Members of the clergy and choirmasters are urged to cooperate more often
and more closely, because that, according to Balandis and Kalavinskaitė, would help the
clergy gain a better understanding of the power and beauty of music, while choirmasters
and singers would appreciate the meaning of Church rituals more. The research part of
Ars et praxis ends with the article by Laura Dubosaitė and Giedrė Gabnytė called “Realia and development opportunities of teaching practice at the Lithuanian Academy of
Music and Theatre”. Based on student interview results, the article reveals how students
rate the value of teaching practice activities, what they would like to see improved, or
changed in the organisation and implementation of this practice, and based on the results of practice supervisor interviews, the authors pin-pointed the stronger and weaker
aspects of teaching practice, as far as practice organisation, subject content, interaction
between participants in the teaching process, students’ professional prospects, etc. were
concerned.
In the Sources part of the journal, we present the article by musicologist Vytautė
Markeliūnienė called “October 6th, 1956: Antanas Kučingis and the unperformed Faust.
Margins, contexts, and revelations”. The object of this article is the never-realised performance of Charles Gounod’s Faust in Vilnius on October 6, 1956, where the role of
Méphistophélès was to have been sung by a bass singer Antanas Kučingis (1899–1983)
after his return from a 10-year exile in Siberia on July 6 that same year. The article
presents published and as-yet unpublished sources: the journals of Jonas Nabažas from
1956, deciphered texts from a personal archive, and an anonymously written “letter to
mamuliukas” received by Edmundas Gedgaudas on October 7, 1956.
In the journal’s Appendices, readers can find summaries of LAMT publications
reviewed in the 2017 Chronicle, and overviews of the conferences organised by this
institution, defended dissertations and art doctoral studies projects, lists of Master’s and
Bachelor’s degree works and awards. Information is also provided about the authors of
articles submitted to the fifth volume of Ars et praxis, plus there is a Guide for authors.
Editorial board
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Lietuvių teatrologijos pradmenys:
Balys Sruoga skaito
Maxą Herrmanną
ANOTACIJA. Balį Sruogą laikome pirmuoju profesionaliu lietuvių teat
ro kritiku ir istoriku. Nuo 1926 m. jo prie VDU įsteigto teatro seminaro1 skaičiuojame lietuviškos teatrologijos amžių, ką jau kalbėti
apie Sruogos įtaką teatro raidai bei pokyčiams, juolab jo taikomąją
kritiką. Sruogos asmenybė įvairiapusė, tačiau tarp kitų jo veiklų teat
rologija, kaip suprantame ją šiandien, užima išskirtinę vietą. Galima
sakyti, kad būtent Sruoga, nepaisant prieštaringų paties pažiūrų į
tam tikrus teatro reiškinius ar kūrėjus, dėjo lietuvių teatro mokslo
pamatus, formavo lietuviškos teatro kritikos mokyklą. Toks Sruoga
pateikiamas bene išsamiausiai jį kaip teatrologą pristatančioje Algio
Samulionio knygoje Balys Sruoga – dramaturgijos ir teatro kritikas
(1968). Sakytume, knygos išleidimo metai savaip simboliški ne vien
politiniu, bet ir naujos teatrinės eros pradžios požiūriu. Vis dėlto
turint galvoje, kad laikas pakoreguoja žinomus faktus, o kalba apie
teatro kritiką, kaip ir apie teatro mokslą, visada susijusi su aktualiais
scenos meno pokyčiais, norisi grįžti prie Sruogos straipsnio „Naujos
idėjos teatro moksle“ (1926), kuriame jis supažindina lietuvių teat
ralus su teatrologijos pradininkais – vokiečiu Maxu Herrmannu ir
rusu Aleksejumi Gvozdevu.

 Ars

Rasa
Vasinauskaitė
Lietuvos muzikos ir teatro
akademija

REIKŠMINIAI
ŽODŽIAI:
Herrmann, Gvozdev,
Kutscher, formalioji
mokykla, spektaklio
rekonstrukcija,
teatrališkumas,
teatrologija,
theaterwissenschaft.

Vienu iš teatrinių Sruogos mokytojų įvardijamas vokiečių literatūros ir teatro žinovas, Miuncheno universiteto profesorius Arturas Kutscheris (1878–1960). Studijuodamas Miuncheno universitete 1921–1923 m., Sruoga lankė jo teatro istorijos seminarą.
Vokiečių teatrologai laiko Kutscherį vienu iš akademinių teatro studijų Vokietijoje pradininkų (jo seminaras ir teatro istorijos paskaitos pradėtos skaityti 1909 m.), o jo seminarą
išgarsino jį lankę būsimieji scenos reformatoriai režisieriai ir dramaturgai – Erwinas
Piscatoras, Bertoltas Brechtas, Ernstas Tolleris, Otho von Horvatas, Peteris Hacksas ir
daugelis kitų. Kutscheris palaikė eksperimentuojančius dramaturgus (tiesa, į pirmąsias
1

Lietuvos universitetas, nuo 1930 m. – Vytauto Didžiojo universitetas. Teatro seminaras, kurį Sruoga
įkūrė savo iniciatyva, buvo teatru ir dramaturgija besidominčio akademinio jaunimo klubas, veikęs
beveik 34 semestrus 1926–1943 m. (nuo 1940 m. Vilniaus universitete, kur buvo įsteigta Teatro
katedra, turėjusi ruošti aktorius ir kritikus; 1941–1943 m. dirbta su pertrūkiais).
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Brechto pjeses žvelgė gana kritiškai, sakoma, kad ir „Baalą“ Brechtas parašė kaip atsaką į profesoriaus kritiką), tačiau ypač žavėjosi ir draugavo su dramaturgu, aktoriumi ir
režisieriumi Franku Wedekindu (1864–1918). Sukrėstas ankstyvos jo mirties, 1922 m.
Kutscheris parengė pirmą išsamią jo gyvenimo ir kūrybos studiją (Frank Wedekind. Sein
Leben und seine Werke, publikuota 1922, 1927 ir 1931 m.).
Taigi Sruogos studijos ir seminaro lankymas sutapo su Kutscherio darbu prie Wedekindo palikimo, o turint galvoje, kad 1924 m. Kutscheris publikavo studiją „Zalcburgo
baroko teatras“ (Das Salzburger Barocktheater), galima numanyti, kad savo svarstymais ir
hipotezėmis profesorius dalijosi ir su studentais. Antra vertus, svarbu ir tai, kad Kutscheris, kaip vienas žinomiausių anuometinių ekspresionistinės literatūros ir dramaturgijos
žinovų, turėjo savo požiūrį į teatrą, ir šis požiūris buvo grįstas XX a. pradžiai aktualia
teatro savarankiškumo, autonomiškumo problematika. Paversdamas seminarus aštriomis diskusijomis apie šiuolaikinį scenos meną, kviesdamas į juos žinomus aktorius ir
režisierius, Kutscheris derino teoriją su praktika – skatino studentus rašyti pjeses, eksperimentuoti scenoje. Analizuodamas teatro prigimtį, Kutscheris akcentavo sceninės
raiškos svarbą. Teatro istoriją galima suprasti, jo teigimu, per mimo istoriją: atlikėjo
raiška yra esminis teatro šaltinis, kuris sujungia ir primityviausias, ir šiuolaikines teatro
formas (Buglioni 2014: 317). Vaidybos, apsimetinėjimo, mėgdžiojimo instinktas, pasak
Kutscherio, žmogui būdingas nepriklausomai nuo epochų, tačiau teatro atveju į vaidybą
reikia žvelgti ne kaip į instinktyvų elgesį, o kaip sąmoningą raišką, susijusią su vaizduote
ir kūrybiniais gebėjimais. Kitaip tariant, Kutscheris plėtojo sceninės raiškos teoriją ir
siedamas ją su mimetine teatro prigimtimi teigė, kad mimo (aktoriaus) raiška yra tikrasis teatro studijų objektas. Galima būtų sakyti, kad Kutscheris vienas pirmųjų įtraukė į
teatro mokslą antropologijos ir etnologijos disciplinas ir atvėrė gerokai platesnes teatro
bei teatro istorijos pažinimo galimybes.
Savo teorijas Kutscheris publikavo 4-ajame dešimtmetyje (pvz., straipsnyje „Grund
riss der Theaterwissenschaft“, 1932–1936), tačiau jo požiūris į teatrą kaip vaidybos / scenos meną formavosi neabejotinai anksčiau, ir Sruoga, turėdamas progos dalyvauti jo
seminaruose, galėjo susipažinti su šiomis profesoriaus nuostatomis. Juolab kad, pasak
Sruogos tyrinėtojų, jo paties teatro seminaro idėją įkvėpė būtent Kutscheris – Sruogos
seminaras pažindino ne tik su teatro istorija, bet ir šiuolaikiniais pavyzdžiais, studentai
rengdavo pranešimus įvairiomis teatro temomis, buvo aptariami ir analizuojami Valstybės teatro spektakliai, vyko susitikimai su scenos praktikais2. Tiesa, Sruoga apie Kutsche
2

12

1931 m. buvo įregistruota iš seminaro išsirutuliojusi Universiteto studentų teatro draugija „Stedra“,
ketinusi veikti kaip studentų teatras. Deja, draugija parodė tik vieną spektaklį – Molière’o „Skrajojantį gydytoją“ (1931).
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rio seminarą beveik niekur neužsimena; kad tokį lankė, pasak Samulionio, patvirtina jo
studijų knygelėje įrašytos trys Kutscherio disciplinos – vokiečių impresionizmo ir ekspresionizmo literatūra, bendroji antikos ir viduramžių teatro istorija, teatro ir bažnyčios
saitų istorija (Samulionis 1986: 123). Dvi pastarosios disciplinos Kutscherio tvarkaraštyje
atsirado neatsitiktinai – tuo metu buvo rašoma nauja vokiečių teatro istorija ir ypatingas
dėmesys krypo į viduramžių palikimą, juolab religinės dramos pastatymus, kurių tikruoju specialistu laikomas kitas vakarietiškos teatrologijos pradininkas, Berlyno universiteto
profesorius, filologas germanistas Maxas Herrmannas (1865–1942). Miuncheno universiteto profesorius neabejotinai dalijosi savo pasvarstymais apie kolegos berlyniečio ir jo
mokinių darbus, kurie teatro mokslui anuomet turėjo neįkainojamos vertės.
Pradėjęs skaityti teatro istorijos paskaitas Berlyno universitete nuo 1900 m., Herrmannas čia įsteigia Teatrologijos (teatro studijų / teatro mokslo) katedrą, kuri 1923 m.
išauga iki savarankiško Teatro instituto. Taip jau susiklostė, kad Miuncheno universitete, nepaisant Kutscherio pastangų, Teatrologijos katedra buvo įsteigta tik 1974 m., o
štai Kylio universitete Teatrologijos skyrius įsteigiamas 1918 m., Kelno – 1920 metais.
Herrmanno tyrinėjimai ir viena garsiausių jo studijų „Viduramžių ir Renesanso vokiečių
teatro istorijos tyrimai“ (pradėta rašyti 1901, baigta 1909, išspausdinta 1914 m.) pradėjo
teatro mokslo kaip nepriklausomos disciplinos formavimąsi ir kartu paspartino panašių
teatro tyrimų ar studijų centrų steigimąsi tiek Vokietijoje, tiek kitose šalyse. Šiuo požiūriu svarbi rusų teatro istoriko ir kritiko (taip pat filologo) Aleksejaus Gvozdevo veikla:
1922 m. jis pradeda vadovauti tuomečio Petrogrado Meno istorijos instituto teatro skyriui ir suburia stipriausius filologus, besidominčius dramaturgija ir teatru – Gvozdevo ir
skyriaus darbuotojų darbai deda rusų teatrologijos pamatus (vadinamoji „Gvozdevo mokykla“). Gvozdevas, 1905–1908 m. kalbotyrą ir filosofiją studijavęs Leipcigo ir Miuncheno universitetuose, o 1908–1913 m. istoriją ir filologiją – Sankt Peterburgo universitete (Sruoga įstoja į tą patį fakultetą 1915 m., tačiau studijuoja čia tik vienerius metus),
puikiai mokėjęs vokiečių kalbą ir sekęs vokiečių teatro naujienas, asmeniškai bendravęs
su Herrmannu, ne tik rėmėsi jo metodu savo istoriniuose darbuose, tačiau taikė ir dabarties spektaklių analizei. Herrmanno metodologiją Gvozdevas pristatė 1923 m. straipsnyje „Vokiečių mokslas apie teatrą. Apie teatro istorijos metodologiją“ (Гвоздев 1923), o
1924 m. – studijoje „Mokslinės teatro istorijos rezultatai ir uždaviniai“ (Гвоздев 1924).
Gvozdevo pavardę miniu neatsitiktinai. Pirma – jo teatro istorijos tyrimai ir metodologijos formavimosi laikotarpis Meno istorijos institute sutapo su rusų formaliosios mokyklos savidefinicija. Pastarajai didelę įtaką darė filologai, nuo kalbotyros pasukę
jos poetikos tyrimų link, teigdami, kad kiekviena meno šaka turi savo specifinę kalbą.
Vieni svarbiausių šio laiko atradimų – kino poetikos tyrimai, kuriems atstovavo svar-

Ars et praxis  2017  V

13

Rasa Vasinauskaitė



Lietuvių teatrologijos pradmenys: Balys Sruoga skaito Maxą Herrmanną

biausios tame pačiame institute dirbusios figūros – Viktoras Šklovskis, Jurijus Tynianovas, Borisas Eichenbaumas ir kt.3 Jų žodyne atsiradę terminai „materija“, „priemonė“,
„technika“ (прием), „stilius“, „struktūra“, „kompozicija“, „sistema“ keitė tradiciškai nusistovėjusius ir realistiniams kūriniams taikytus „siužetas“, „turinys“, „idėja“, nes pastarieji
netiko poezijai ir tiems novatoriškiems, avangardiniams 3-iojo dešimtmečio rusų kultūros reiškiniams, kurių ėmė rastis literatūroje, kine, teatre, muzikoje ir dailėje. Formalusis
metodas, atkreipęs dėmesį į meno kalbos savitumą, išryškinęs jos „medžiaginę“ specifiką
(rusų formalistai save vadino meno kalbos „specifikatoriais“), akcentavo ir vieną svarbiausių savo principų – meno kūrinys negali būti suprastas tiesiogiai, nes autorius dirba
su meniniais vaizdiniais ir pastarųjų kūrimui pasitelkia specifinę techniką bei medžiagą.
Meninių vaizdinių atsiradimas teatre ar kine – režisieriaus ir režisūros „išradimas“, tad
analizuojant spektaklius (filmus), pasak formalistų, svarbiausia yra atskleisti, kaip gimsta
šie vaizdiniai, kokios jie techninės / medžiaginės ir semantinės prigimties, kokia jų vieta
visumos kompozicijoje ir kaip jie veikia suvokėją. Pasak Nikolajaus Pesočinskio, formalistų idėjos atspindėjo XX a. meninės minties problematiką, o teatro lauke jas įgyvendino
ir išplėtojo būtent Gvozdevas su kolegomis: „Teorija prasidėdavo spektaklio rekonstrukcijos (atkūrimo) procesu, faktų apie konkrečią sceninę techniką, erdvinius sprendimus
ir kompozicijas dokumentavimu, teatrinio teksto materialumo, veiksmo struktūros išsiaiškinimu. <...> „Klasikinio laikotarpio“ [iki 1929 m.4 – R. V.] Gvozdevo mokykla, pradėjusi nuo spektaklio rekonstrukcijos, suko prie bendrosios teatro teorijos ir filosofijos“
(Песочинский 2007: 80).
Antra, ne tik Herrmanno, bet ir Gvozdevo darbai atsidūrė Sruogos akiratyje. Grįžęs
iš Miuncheno į Lietuvą ir įsitraukęs į Valstybės teatro kūrimo peripetijas, Sruoga, norėdamas paskatinti domėjimąsi nacionalinio teatro istorija, publikuoja straipsnį „Naujos
idėjos teatro moksle“, kviečia visuomenę ir teatro žmones kurti teatro muziejų, o 1927 m.
straipsnyje „Teatro mokslai SSSR-ijoj“ supažindina su Gvozdevo iniciatyvomis ir jo kolegų veikalais. Žinoma, Sruoga publikuoja teatrinius įspūdžius iš kelionių po Vokietiją,
tačiau šie įspūdžiai nublanksta prieš atkaklų poreikį pažindinti tarpukario Lietuvos teat
ralus su naujausiais teatro mokslo pasiekimais ir naujausia teatro temoms skirta užsienio
3

4

14

Plačiau žr. Meržvinskaitė 2006: 80–101.
Meno istorijos institutas imtas reorganizuoti 1929 m., „revizijos komisijai“ paskelbus „daugumą jo
darbuotojų priešiškais elementais, formalistais ir empirikais, menotyros srityje kultivuojančiais mokslinę buržuazinę kryptį“, instituto produkciją – „svetimą ir ideologiškai žalingą“, institutą – „kenksmingą, leidžiantį nereikalingą produkciją ir dauginantį menotyroje pasyvius, marksistinio metodo
neišmanančius kadrus“. Institutas likviduotas 1930 m. Кумпан, К. А. Институт истории искусств
на рубеже 1920-х – 1930-х гг. Prieiga per internetą: http://www.pushkinskijdom.ru/LinkClick.
aspx?fileticket=lSfRoURS2-k%3D&tabid=10460 [žiūrėta 2017 08 17].
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literatūra5. Straipsnyje „Naujos idėjos teatro moksle“, pristatydamas Herrmanno ir vokiečių bei prancūzų teatro istorijos tyrimus, Sruoga skeptiškai konstatuoja: „Taip mūsų
kaimynai žiūri į teatro mokslą ir praktikos darbą taip jie rengias dirbti. Kažin, jeigu jie
pažvelgtų į mūsų teatralinių darbų vaisius ir į mūsų teatralinę fanaberiją – ar jie pasakytų:
Nul und Nichts – ar jie rastų dar ir kitą terminą?“ (Sruoga 1926: 296).
Kitaip tariant, Sruoga, matydamas, kaip „mėgėjiškai“ lietuvių režisieriai, aktoriai,
kritikai žvelgia į nacionalinio teatro uždavinius, kokius sudėtingus ir kartu bergždžius
pirmus žingsnius daro profesionalus teatras, kaip nežmoniškai lietuvių teatras ir jo istorinė, teorinė refleksija atsilieka nuo kitų šalių, juolab pats vesdamas Teatro seminarą,
užsiima teatro mokslo populiarinimu. Perskaityti ir referuoti užsienio autorių veikalai
veikia ir jo paties pažiūras. Jas Sruoga išdėsto naujausias idėjas apibendrinančiame tekste
„Apie teatrą ir literatūrą“ (Sruoga 1927).
Kutscherio ir Herrmanno naujovės visų pirma grindžiamos teatro (ir dramaturgijos)
istorijos atskyrimu nuo literatūros istorijos. Kutscheris aktualizuoja aktoriaus fenomeną,
Herrmannas, kurio žvilgsnis nukreiptas į istoriją, suformuluoja spektaklio rekonstrukcijos metodą ir kalba apie teatro kaip erdvinio (vykstančio tam tikroje erdvėje) meno
fenomeną. Tiesa, abu būdami filologai, savaip sprendžia teatro ir literatūros ryšius – ne
paneigia juos, o teigia, kad vienais istoriniais momentais teatras gali apsieiti be dramaturgijos, o kitais – ne, nes kaip vienais periodais poetas, autorius, dramaturgas tampa tautos jausmų ir lūkesčių reiškėju, taip kitais – aktorius, įgydamas dvigubą reikšmę, tampa ir
poeto, ir žiūrovų bendruomenės jausmų ir lūkesčių perteikėju. „Auksinėmis epochomis“,
kai autorius atstovauja ir visuomenei, ir teatrui, Herrmannas laikė antikinę Graikiją,
Shakespeare’o, Molière’o, Lessingo ir Schillerio kūrybos laikotarpius. Vis dėlto dramą
Herrmannas vadino poeto menu, o teatrą – žiūrovų, visuomenės, nes ji yra tikroji teatro
kūrėja. Straipsnyje „Teatrinė erdvė – įvykis“ (1930), rašytame pagal pranešimą, skaitytą IV Estetikos ir menotyros kongrese (šį straipsnį perteikdama savo performatyvumo
estetikos principus pasitelkia Erika Fischer-Lichte6; pastarąsias idėjas Herrmannas plėtojo ir 1909–1920 m. teatro paskaitose), Herrmannas pabrėžia kolektyvinį teatro meno
aspektą: „visose kitose meno rūšyse visada yra vienas meno kūrinio autorius. Teatrinėje
kūryboje paprastai veikia trys arba keturi veiksniai: dramaturgas, aktorius ir publika (be
5

6

Iš teatro parodos Magdeburge. Lietuvis, 1927 07 15, 26, 28, 08 18; Teatro literatūra. Lietuva,
1927 09 16; Baleto literatūra. Lietuva, 1927 09 23; Rusų teatras vokiečių šviesoj. Lietuvos aidas,
1928 02 07; Naujoji vokiečių scenika. Lietuvos aidas, 1928 02 20, 21; Teatro literatūra. Lietuvos aidas,
1928 03 19; Nauji rusų leidiniai apie dramaturgiją. Lietuvos aidas, 1928 04 30, 05 02; Teatro literatūra. Lietuvos aidas, 1928 10 16 ir kt.
Fischer-Lichte 2013: 51. Autorė išplėtoja Herrmanno atlikimo sampratą kaip kūnišką aktorių ir
žiūrovų buvimą drauge.
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pastarosios dalyvavimo vargu ar gimtų tai, dėl ko apskritai egzistuoja teatras); naujausiais laikais teatro reiškinių atsiradime dar dalyvauja režisierius ir jo pagalbininkai. Visi
išvardyti veiksniai formuoja tam tikrą išgalvotą meno erdvę. Erdvės – įvykiai, būdingi
kiekvienam iš šio kūrybinio proceso dalyvių, svarbūs spektaklio kaip visumos atsiradimui“ (Herrmann 1930: 152–163).
Tačiau grįžkime prie Sruogos straipsnio. Nuo pat pirmųjų sakinių jame keliamos
teatro mokslo problemos: „Naujos idėjos teatro moksle“ mūsų dirvoje, berods, gana keistai skamba. Nes ir „senos idėjos“ bent mūsų rašliavoj nelabai žinomos tebuvo. Ir suprantama: nebuvo mums tuo reikalu susirūpinti nei laiko, nei galėjimo. Juo labiau kad ir iš
viso naujos idėjos teatro moksle ėmė reikštis vos XX-tą amžių, tų idėjų neaiškūs, siluetiški prošvaisčiai ėmė žybtelėti vos XX-to amžiaus išvakarėse. Nenuostabu, kad pas mus
teatro mokslą tebegniaužia literatai ir literatūra, jei net tokios senos kultūros „teatralinėj“ šaly, kokia yra Prancūzija, teatro mokslas randas nedaug geresnėj padėty, negu pas
mus...“ (Sruoga 1926, 11: 220). Skyręs nemažai vietos teatro ir dramaturgijos ryšių (tiksliau – dramaturgo ir jo uždavinių) aptarimui, prieina prie svarbiausios problemos – cituoja Herrmanno studijos pastraipą ir akcentuoja: „Jeigu teatro istorija nori tapti mokslu,
tai ji privalo turėti savo savaimingą metodą“ (ibid.: 223). Pristatydamas Herrmanno
„pirmtakūnus“ prancūzų ir vokiečių mokslininkus, Sruoga atpasakoja, sutraukia esmines
Herrmanno metodo nuostatas, t. y. pateikia tipiškiausio praėjusios epochos spektaklio
rekonstrukciją, atsižvelgdamas į visus svarbiausius spektaklio aspektus: vaidybos ir žiūrovų erdvę, kostiumus ir butaforiją, atlikimą pasitelkiant gretutinę ikonografinę medžiagą
ir pagal ją tikrinant esamus ar atsiveriančius naujus faktus, kartu atsižvelgiant į žiūrovų
vaizduotę ir jų recepcinius sugebėjimus. Kitaip tariant, perpasakoja Herrmanno spek
taklio rekonstrukcijos ir lyginamojo metodo kaip svarbiausių teatro istoriko, kurio tyrimo
objektas – konkretus spektaklis, įrankių taikymą praktikoje.
Vis dėlto kad ir kaip Sruoga stengtųsi pristatyti Herrmanno metodą, tekste atsiranda tam tikrų properšų. Svarbiausioji – kad turėdamas po ranka Herrmanno veikalą
Sruoga naudojasi ne tik juo, o ir jau minėtais Gvozdevo straipsniais. Samulionio teigimu,
Sruoga net neslepia, kad naudojasi rusų mokslininko darbais7, tačiau svarbu ir tai, kad
Gvozdevas, susižavėjęs ir itin skrupulingai analizuodamas Herrmanno veikalą (tas žavesys persiduoda ir Sruogai), sistemina jo teiginius, vartoja naują teatrologinę terminiją,
juolab atkreipia dėmesį į tuos Herrmanno darbų rezultatus, kurie parankūs ir jo paties
plėtojamai teorijai. Gvozdevas kalba apie Herrmanno atrastą aktorių meisterzingerių
„gestų sistemą“, per kurią pavyksta atkurti vaidybos stilių.
7

16

Samulionis 1968: 99. Pristatydamas rusų leidinius apie teatrą Sruoga prisipažįsta, kad panašiai kaip
Gvozdevas „kompiliatyviniu būdu atreferuoja“ Herrmanno teoriją (Lietuvos aidas, 1928 04 30, p. 3).
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„Lyginamasis metodas, pirmą kartą panaudotas analizuojant aktoriaus judėjimą, atskleidžia, kad biblinis-liturginis gestas misterijų teatro scenoje visiškai nesikeitė ir toks
išliko supaprastintuose, stilizuotuose aktorių meisterzingerių judesiuose. Palyginti su
epu ir daile, kur jau naudojama lanksti ir išvystyta gestikuliacijos sistema, teatras vis dar
pasitelkia keletą sąlyginių gestų, atsisako mimikos ir judesių individualizavimo. Gestas
scenoje gyvena pagal savo nuosavus įstatymus – štai esminė Maxo Herrmanno tezė, ir
suteikia jai išskirtinę poziciją teatro ir vaizduojamųjų menų ryšio klausimuose <...>. Pirmą kartą Maxo Herrmanno suformuluota „gestų kalba“ šią problemą nušviečia visiškai
naujai <....>. Plastinį ar tapybinį-meninį gesto stilių atskirdamas nuo teatrinio-sceninio,
Maxas Herrmannas atskiria jį ir nuo būdingo epinei technikai. Tai atliekama tikslia sceninių remarkų analize, t. y. išsiaiškinant, ar remarkose užfiksuota teatrinė prasmė, ar jas
galima suprasti tik kaip pasakojimo [išskirta autoriaus – R. V.] papildymą ar pratęsimą.
<...> Galima drąsiai sakyti, kad M. Herrmanno veikalas restauruoja ar prikelia naujam
gyvenimui visą meną, kurio supratimas dėl jo tolimos praeities buvo prarastas. Graikų aktorių mes iš dalies pažinojome dėl filologų-klasikų darbų, o viduramžių aktorių,
išanalizavęs jo vaidybą nuo liturginės dramos iki Reformacijos epochos, pirmą kartą
mums parodė M. Herrmannas. Taigi spektaklio „Raginio Zigfrido tragedija“, įvykusio
1557 m. rugsėjo 14 d. Niurnberge, rekonstrukcija visiškai baigta. Mes žinome veiksmo vietą, sceninės aikštelės apipavidalinimą, jos topografiją ir įrengimą, tiksliai matome
sceninį vaizdą (dekoracijas, kostiumus, butaforiją) ir daugiau ar mažiau aiškiai įsivaizduojame aktorių vaidybos stilių. Viena savarankiško teatro meno [išskirta mano – R. V.]
grandis atkurta taip vaizdžiai, kad jį [vaidybos stilių] galima perkelti į šiuolaikinę sceną“
(Гвоздев 1923: 16–17).
Sruogos straipsnyje skaitome:
„Mostas scenoje gyvena savo įstatymais – yra pagrindinis Herrmanno suvoktas dėsnis. Tai reiškia, kad mostas scenoj rutuliojas visai skirtingu būdu, negu epe ar plastiškajame mene, kur jis rutuliojas nepalyginamai greičiau. Kai epas ir tapyba turi jau labai išrutuliotą ir lanksčią mostų sistemą, teatre mostas įsikibęs laikos senųjų bibliškų-liturgiškų
tradicijų, kaip jas suformavo misterijos; teatras vis dar tebesilaiko nedaugelio stilingųjų
mostų, atsisakydamas jų individualizacijos ir mimikos. Suvokęs šią pagrindinę aktorių
mosto savybę, Max Herrmann dar kartą analizuoja dramaturgo scenines remarkas, išsiaiškindamas, ar jos turi teatralinės prasmės, ar jos yra epinio pobūdžio, reiškia tarytum
jos būtų pasakojimo tęsinys bei papildymas. Viso šio darbo rezultate visas kalbamasai
spektaklis stojas mūsų akyse kaip gyvas. Herrmanno pereitas kelias yra labai ilgas ir
sudėtingas. Nereikia užmiršt, kad čia tėra pažymėta tiktai keletas svarbiausių Herrmanno darbo savybių: jo darbas yra toks sudėtingas, kad nėra jokio galimumo trumpais
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s chematiniais posmais jis apibūdinti. Herrmanno darbas toks sudėtingas išėjo žymia
dalimi todėl, kad jis savo studijų objektu pasirinko vokiečių renesanso mažiausiai ištirtą
ir nušviestą sritį. Herrmannui teko būti ne tiktai pionieriumi klausimo pastatymo ir jo
išsprendimo metodo žvilgsniu, jam teko išspręsti ir daugybę pašalinių klausimų, kurie
betarpiai spektaklio rekonstrukcijos neliečia, bet kurių, tačiau, neišsprendus nebuvo galima kalbamasai spektaklis rekonstruoti. Jeigu pati gadynė su jos įvykiais nebūtų tokia
paini, jeigu liečiamoji pagalbinė medžiaga būtų tiksliau ištirta, tai ir spektaklio rekon
strukcijos darbas būtų ėjęs sparčiau ir sklandžiau. Reiškia, netenka nusigąsti, kad visi norį
praeities spektaklį rekonstruoti gaus praeiti tokį painų kelią, kokį praėjo Max Herrmann.
Čia netektų daryti ir kitą neteisingą išvadą. Būtent: priimant Herrmanno metodą ir
norint rašyti teatro istoriją, tenka rekonstruoti visus buvusius spektaklius. Žinoma, tai
būtų idealas. Bet tai nėra galima padaryti – ir nėra reikalo tai daryti. Gana restauruoti
charakteringiausius, tipingiausius spektaklius. Tai padaryti galima ir būtina: kitaip neturėsim ne tik teatro istorijos mokslo, bet ir to mokslo objekto. Tokiu būdu Max Herrmann nustatė ne teatro istorijos metodą, bet teatro istorijų medžiagos rinkimo metodą“
(Sruoga 1926, 12: 289–290).
Gvozdevo požiūris į Herrmanno metodą turi kitas išeities pozicijas nei Sruogos.
Gvozdevo straipsniuose jaučiama jo paties teatro raidos teorija, grįsta spektaklio kaip
reginio sistemų kaitos idėja. Rusų mokslininkas siekė išskirti ir savaip paaiškinti, kodėl
ir kaip tam tikrais istoriniais periodais vietoj rašytinės dramaturgijos teatras pasitelkia
senąsias ar net liaudiškas tradicijas. Būdamas Vakarų Europos viduramžių ir Renesanso literatūros specialistas, Gvozdevas, susidomėjęs teatru ir paveiktas Herrmanno, dramą ėmė vertinti kaip vieną iš scenos meno elementų (kartu su vaidyba, režisūra, scenos
erdve / pastatu, dekoracijomis, kostiumais, butaforija ir pan.), kurie periodiškai keičiasi. Straipsnyje „Apie teatrinių sistemų kaitą“ (sistemą Gvozdevas suprato kaip santykį
tarp scenos aikštelės formos, žiūrovų sudėties, vaidybos struktūros ir aktoriui pavaldžios
dramaturgijos) autorius kaip tik ir analizuoja poslinkį nuo demokratiško viduramžių
teatro po atviru dangumi, su kuriuo genetiškai siejasi Shakespeare’o, Molière’o, ispanų
„aukso amžiaus“ dramaturgija, prie buržuazinio Renesanso, kuris įspraudžia aktorių į
sceną-dėžutę, sutramdo jo improvizacijas rašytine dramaturgija, o liaudišką publiką pakeičia turtingais miestiečiais ir aristokratija. Pasak Gvozdevo, kova tarp „dvaro“ ir „liaudies“ teatro vyksta nuolat, o naujausi XX a. scenos praktikos pavyzdžiai (Georgo Fuchso,
Maxo Reinhardto, amerikiečių teatro architektų) rodo, kad išėjimas iš scenos-dėžutės
į cirko areną, masiniai renginiai po atviru dangumi ir gamtoje arba naujų „teatro sistemų liaudies masėms“ paieškos yra neišvengiamos norint įveikti šiandienio teatro krizę
(Гвоздев 1926: 35–36).
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Gvozdevo teatrinių sistemų kaitos teoriją neabejotinai veikė (po)revoliucinė dvasia –
naujam laikui reikėjo ir naujo, į liaudies mases besikreipiančio teatro. Masinio, liaudiško
ir kartu senąsias teatrines tradicijas savaip adaptuojančio teatro pavyzdį Gvozdevas matė
Vsevolodo Mejerholdo spektakliuose. Tiksliau – forma ir turiniu novatoriški šio režisieriaus darbai, apie kuriuos Gvozdevas parašė ne vieną recenziją, turėjo įtakos jo teatrinių
sistemų kaitos teorijai. Vienas svarbesnių jos teiginių remiasi liaudies teatro įtaka arba
modeliu, artimu viduramžių ir ankstyvojo Renesanso teatrui, kur vyrauja visai kitokio
pobūdžio – neverbalinis, grįstas aktorine improvizacija ir įtraukiantis žiūrovus – teat
rališkumas. Teatrališkumas Gvozdevui (kaip literatūriškumas filologams formalistams)
yra esminis ir pamatinis skiriamasis teatro meno bruožas, nuo kurio atsispiriant tik ir
galima kalbėti apie teatro savarankiškumą. Turint galvoje, kad jau 3-iojo dešimtmečio
pradžioje rusų teatrologai akis į akį susiduria ir su teatriniu konstruktyvizmu, ir su fizine bei ekspresyvia, naujomis sceninės raiškos priemonėmis besivadovaujančia vaidyba,
apskritai kitokia spektaklio veiksmo, personažo, sceninių vaizdinių kūrimo strategija,
kurios autorius dabar yra režisierius, istoriniai tyrimai padeda geriau suprasti dabarties
teatrą. Spektaklis ir jo (režisūrinė) kompozicija, sceninių vaizdinių sistema ir jų prasminė
logika, atlikimo specifika ir vaidybos technika, aktorius režisūriniame „piešinyje“ ir aktoriaus bei vaidmens ryšys, – visa tai Gvozdevui yra naujos teatrinės formos, skatinančios ir
naujų dramos formų atsiradimą. Kitaip tariant, Gvozdevui Herrmanno metodas svarbus
ir reikalingas ne tik kalbant apie teatro bei dramaturgijos ryšius, spektaklio rekonstrukciją kaip pirmą jo analizės žingsnį, bet ir formuluojant pačią teatrališkumo sampratą, kuri
suponuoja ir teatro, ir (ypač) režisūros autonomiškumą bei savarankiškumą. Dar kitaip
tariant, Gvozdevas ne tik kontekstualizuoja Herrmanno metodą, tačiau kaip kūrybingas
mokslininkas atsispiria nuo jo ir kuria savo: teatro istorija jam – spektaklių su jų specifiniu teatrališkumu istorija; teatro kritika – spektaklio medžiagiškumo, režisūrinės ir
atlikimo technikos, suponuojančios spektaklio reikšmes, analizė.
Sruoga, skaitydamas Herrmanną ir Gvozdevą, žvelgia į šių mokslininkų darbus kaip
į bendrinius teatro istorijos rašymo metodus, kurie pagrindžia mokslines teatro tyrimų
ar istorinių studijų aspiracijas. Neatsitiktinai Židinyje publikuotame tekste atsiranda poleminė gaida:
„Tenka pripažinti, kad į savo darbą jis [Herrmannas] pažiūrėjo per daug formališkai, per maža atsižvelgė į žodinės spektaklio medžiagos. Kaip formališkai į teatro meną
žiūrėsime, vis viena teks pripažinti, kad pjesė ar scenarijus yra spektaklio bazė. Vis viena, ar pjesos žodžiai bus iš anksto dramaturgo parašyti, ar juos improvizuos aktoriai
spektaklio metu, kaip tai buvo italų komedijoj dell’Arte ar mūsų nabašninke Vilkolaky, ar peterburgiškame S. Radlovo vadovautame „narodnyj teatr“, – vis viena žodžių
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 edžiaga turi didžiausios įtakos į aktoriaus vaidybos meną. Tariamasai scenos žodis ne
m
kartą esti sąlyga tam ar kitam aktorio mostui, judesiui, tai ar kitai pozai, kaip kartais ir
aktorio judesys esti sąlyga, apsprendžianti jo žodžius. Max Herrmann, kaipo autorio meniško reiškimo formą, paėmė vien tiktai jo mostus bei judesius, tuo tarpu kai teatralinėj
kūryboj mostas nėra atidalomas nuo žodžio. <...> Kitaip sakant, norint suvokti to ar kito
spektaklio meną, tenka analitiškai išlukštenti dramaturginiu žvilgsniu pjesę ar scenarijų,
kuris buvo kalbamam spektakly dinamiškai įgyvendinamas. Ši analizė parodytų tuos
uždavinius, kurių režisūra bei aktoriai turėjo ar galėjo siekti. Tiktai žinant, ko scenos
kūrėjas siekė, galima tiksliai suprasti ir įvertinti, ką jis pasiekė. Viso šitokio darbo Max
Herrmann nepadirbo. Užtat ir jo pravestoji spektaklio rekonstrukcija – grynai formalinė.
Jo rekonstruotas spektaklis – negyvas kūnas, griaučiai, be dvasios. Savo rekonstrukciją
Max Herrmann būtų sudvasinęs, jei būtų padaręs dramaturginę pjesės analizę ir gautais
vaisiais būtų spektaklio rekonstrukciją pagrindęs“ (Sruoga 1926, 12: 290).
Analizuodamas antrąją Herrmanno knygos dalį, kurioje jis studijuoja XV ir XVI a.
antikos dramų ir šveicarų dramaturgų leidinių iliustracijas ir jose ieško teatrinių aspektų –
galbūt dailininko matytų ir pavaizduotų spektaklių scenų, Sruoga teigia: „Jisai [Herrmannas] palygina graviūras su visu tuo, kas yra žinoma apie atatinkamus vaidinimus.
Jisai palygina šias graviūras su analoginio turinio paveikslais, apie kuriuos yra žinoma,
kad jie buvo sukurti be jokio ryšio su teatru. Norėdamas suvokti iliustratorio teatralinį
stilių, jisai palygina „teatralines“ graviūras su kitais to paties dailininko kūriniais, kurie
sukurti be ryšio su teatru. Jeigu tokių to paties dailininko paveikslų nėra, jisai įtraukia
lyginamajan analizan apskritai tų laikų plastiško meno praktiką. <...> Ir šis Herrmanno
pereitas kelias yra be galo sudėtingas. Tačiau ir jis yra neišvengiamas, jeigu norima teatro
istorijos srity atsisakyti diletantų deklamacijos, jeigu norima turėti teatro mokslą. Max
Herrmann parodė kelią savo nauju rūsčiai mokslišku metodu. Kaip nūdien nebėra galima filosofija, kuri galėtų nesiskaityti su Kanto asmeniu, taip nuo nūdien nebėra galimas
teatro istorijos mokslas, kuriam nebūtų privalomi Max Herrmanno metodologiniai laimėjimai“ (ibid.: 293). Pristatydamas Herrmanno mokinio Bruno Voelckerio pirmo Vokietijoje „Hamleto“ pastatymo 1778 m. rekonstrukciją dailininko Danielio Chodowieckio (1726–1801) graviūromis8, Sruoga ir čia mato pakartotą mokytojo klaidą. Voelckeris,
pasak Sruogos, „neanalizuoja dramaturgijos žvilgsniu žodinės spektaklio medžiagos, ir
jo rekonstrukcija nėra gyva“ (ibid.: 294).
8

20

Žr. Gvozdevo atsiliepimą apie puikiai parengtą Voelckerio leidinį Die Hamlet-Darstellungen Daniel
Chodowieckis und ihr Quellenwert für die deutsche Theatergeschichte des 18. Jahrhunderts (1916) (Гвоздев
1923: 20–21).
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Galima sakyti, kad pripažindamas Herrmanno kaip teatro mokslo kūrėjo neabejotiną reikšmę ir savo straipsnyje papasakodamas, kaip vyksta teatro studijos Berlyno Teatro
institute, Sruoga galvoja apie tokių universitetinių studijų galimybę Lietuvoje. Vis dėlto
kartu išleidžia iš akių svarbų Herrmanno metodo aspektą – teatro menas Herrmannui,
Gvozdevo žodžiais tariant, socialinis menas, Fischer-Lichte’s žodžiais, – atlikimo menas.
Teatras kaip „socialinis žaidimas“, kuris „visada sukuria socialinę bendriją“9, kitaip tariant,
yra skirtas tam tikro istorinio, kultūrinio konteksto bendruomenei, Sruogai nėra aktualus – rašydamas apie Valstybės teatro spektaklius, jis daugiausia dėmesio kreipia į meninius uždavinius (teatras turi eiti „savaimingu teatro meno keliu“10), kalba apie lietuviško / tautinio teatro išskirtinumo paieškas, o teatro ir žiūrovų ryšį apibrėžia tradicinėmis
estetinio patyrimo formuluotėmis, t. y. žvelgia į teatrą kaip į visų pirma kūrybinius uždavinius keliančią ir sprendžiančią „instituciją“, kur „svarbiausia yra tos formos, kuriomis
kuriamoji dvasia reiškias“ (Sruoga 2005: 161, 226)11. Antra vertus, girdamas rusų kolegų
triūsą ir novatoriškus tyrinėjimus teatro srityje (istorija, teorija, kritika, dramaturgijos
tyrimai), Sruoga nepriima grynai „techninių“ formaliosios mokyklos „premisų“, be kurių
būtų nesuprantami ir Gvozdevo (kuris „vaidina rusų teatro gyvenime ir itin teatro moksle didelį vaidmenį“12), ir jo kolegų bei mokinių darbai. Tad iš dalies Sruogos požiūris į
Herrmanno darbą persmelktas ir formaliojo metodo kritika. Tiesa, čia „kalba“ ir jo kaip
literato, dramaturgo balsas – Sruoga negalėjo išleisti iš akių dramaturginio audinio reikšmės teatro kūryboje, autoriaus nuvertinimo, nublukinimo kad ir „formalistinėje“ pjesės
analizėje13. Žinoma, palyginti su vokiečių ar rusų teatro praktika, kurioje vyravo naujos
sceninės erdvės, veiksmo, žiūrovų „įtraukimo“ į teatrinius patyrimus paieškos, t. y. skleidėsi aktyvi, „klasikinius“ teatro meno principus griaunanti režisūra, lietuvių teatras vis dar
išgyveno pereinamąjį iš realistinės į sąlyginę, iš mėgėjiškos į profesionalią, iš ikirežisūrinės į režisūrinę teatrinės kūrybos laikotarpį. Kad šio laikotarpio teatre vyrauja sąstingis,
Sruoga puikiai matė ir savo kritinėse spektaklių recenzijose buvo negailestingas.
9

10
11

12
13

„Kalbant apie pirmapradę teatro prasmę, teatras buvo socialinis žaidimas – visų žaidimas visiems.
Žaidimas, kuriame visi yra dalyviai – dalyviai ir žiūrovai <...>. Publika – drauge žaidžiantis veiksnys.
Publika yra, galima sakyti, teatro meno kūrėja. Tiek daug dalyvių sudaro teatro šventę, kad esminis
socialinis pobūdis neišnyksta. Teatras visada sukuria socialinę bendriją“ (Fischer-Lichte 2013: 51).
Sruoga 2005: 226.
Pasak Sruogos, „kūrybos keliu surasti lietuviško pergyvenimo reiškimo formules, paremtas lietuvių
tautos kūrybinėmis tradicijomis, įgyvendinti tas formules į plastiškas harmoningas, aktingas, gyvas
formas, kaip tam reikalui duoda medžiagos aktoriaus kūnas ir balsas, – reiškia surasti lietuvių
vaidybinį stilių, reiškia plastiškai, veiksmiškai sukonkretinti lietuvių tautinės sąmonės formą, reiškia
išspręsti lietuvių teatro pagrindinį uždavinį“ (ibid.: 168).
Sruoga 1928: 3.
Viena įspūdingiausių ir kartu metodiškai („formališkai“) tiksli yra Sruogos atlikta Petro Vaičiūno
dramaturgijos analizė (žr.: Sruoga 1930).
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Nėra jokios abejonės, kad Sruogos straipsnis „Naujos idėjos teatro moksle“14, žvelgiant iš šiandienos, buvo ir aktualus, ir savalaikis. Sruoga, sakytume, vienintelis atkreipė
dėmesį į stiprėjantį ir savarankiškėjantį teatro mokslą, sugebėjo įvertinti jo reikalingumą,
taip pat profesionalumo, metodiškumo būtinybę tiek istoriniuose tyrimuose, tiek aktualios kritikos lauke. Šiuo požiūriu lietuviškos teatrologijos šaknis, teorinius jos pradmenis
galima sieti su tuo pačiu metu (nors gerokai aktyviau) besiformavusiomis pažangiausiomis vokiečių ir rusų mokyklomis. Jų veikiamas Sruoga suformulavo teatro drama
turgo, prilygstančio šiandienei jo sampratai, koncepciją; aktualizavo teatro ir režisūros
„savaimingumo“ / savarankiškumo idėją; naujais teatrologijos terminais papildė kritikos
žodyną. Svarbiausia – ėmėsi lietuvių teatro istorijos tyrimų, kurių rezultatus paskelbė
studijoje „Lietuvių teatras Peterburge“ (1930)15, „rekonstruodamas“ ne tiek lietuviškųjų
vakarų spektaklius, kiek visą idėjinį ir organizacinį jų atsiradimo, sklaidos ir raidos procesą. Nors iš pirmo žvilgsnio vienas svarbiausių Sruogos tekstų – Andriaus Olekos-Žilinsko „Šarūno“ (1929) analizė – sunkiai priskiriamas vienam kuriam metodui, jame galima įžvelgti sąsajų ir su Herrmanno, ir su Gvozdevo prieigomis: lygindamas sceninę ir
tautosakinę kūrybą, Sruoga kaip režisūrinį sprendimą ir prasminę visumą organizuojantį
bei pagrindžiantį elementą išskiria spektaklio „dainiškumą“. Akivaizdu, kad iki 1929 m.,
iki Sovietų Rusijoje prasidėjusios aršios kovos su formalizmu, marksistinės-lenininės
metodologijos ir komunistinės-proletarinės ideologijos sklaidos visose meno ir mokslo
srityse, Sruoga perskaitė ne vieną Gvozdevo ir kitų rusų teatrologų straipsnį. Ir akivaizdu, kad radikali sovietų politika, iš dalies paskatinusi atvykti į Lietuvą Oleką-Žilinską,
vėliau Michailą Čechovą, vertė ir Sruogą grįžti prie stanislavskiškos, arba nepavaldžios
politikai ir ideologijai, teatrinės estetikos.
Įteikta 2017 08 24
Priimta 2017 09 18

14

15

22

Apskritai „mokslo“ kategorija ir dėmesys teatro mokslo raidai sutapo su Sruogos pradėtu darbu
Universitete, rusų literatūros ir teatro istorijos paskaitomis, juolab teatro seminaro veikla ir teatro
muziejaus kūrimu.
Už šią studiją Sruogai buvo suteiktas profesoriaus vardas.
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Lietuvių teatrologijos pradmenys: Balys Sruoga skaito Maxą Herrmanną

In the beginning of Lithuanian theatre studies: Balys Sruoga reads
Max Herrmann
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SUMMARY. Sruoga is Lithuania’s first professional theatre historian
and critic; after his studies at Munich University (1921–1923) his
writings about Lithuanian theatre show him to have been a very
knowledgeable and demanding theatre critic who knew both the
school of German theaterwissenschaft (Artur Kutscher and Max
Herrmann) and the Russian teatrologia (Aleksej Gvozdev). Sruoga’s
founding of the theatre seminar in 1926 at the Lithuanian University marks a turning point in Lithuanian theatrical criticism – critics
began to define their work as a methodologically based analysis of
current performances and theatre history.
This article presents an analysis of Balys Sruoga’s text “New tendencies in theatre science” (1926), where he introduces Max Herr
mann’s research in his book “Medieval and Renaissance German
theatre history studies” (1914). However, Sruoga read not only Herrmann’s book but also Gvozdev’s articles “German theater scien
ce” (1923) and “The results and goals of scientific theater history”
(1924), where Gvozdev presents Herrmann’s method as the reconstruction of historical performance and comparative analysis of the
available text and image material. Gvozdev can be attributed to the
Russian formal school – methodological access of this school is also
characteristic of Gvozdev’s articles about the theatre. Gvozdev, as
did Herrmann, emphasised the concept of the theatre’s autonomy
from [the history of ] literature but focused on the phenomena of
theatricality. According to Gvozdev, theatricality as the meaning of
the whole performance, the scenic imagery and performing techniques, now depended on the director, in the previous epochs – it
depended on the participants (performers and spectators) of the
performance and on the space in which the performance was staged.
This aspect of theatricality was characteristic to researchers of the
formal school; Sruoga often used the concept of theatricality, but
critically looked at a purely formal approach to theatrical creation.
This critique is reflected in his view of Herrmann’s book.
Nevertheless, Sruoga was the only one to have drawn attention to
the theatrical science in the 1920s that was developing in full force,
as well as the necessity of professionalism and methodology both
in historical theatre investigations and in the field of criticism. In
this way, the root of Lithuanian theatre studies (theatrology) and its
theoretical foundations can be linked to the most advanced German and Russian theatre research schools. Sruoga, influenced by
them, formulated the concept of the dramaturg, which is equivalent
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to today’s conception; he actualised the idea of theatre and the theatre
director’s autonomy and added new theatrological terms to the critique
dictionary. Most importantly – he began research on Lithuanian theatre
history, the results of which were published in the study “Lithuanian Theatre in St. Petersburg” (1930), “by reconstructing” not the performances
of “Lithuanian Evenings”, but the whole ideological and organisational
process of their emergence and development. Although one of the most
important of Sruoga’s texts – the analysis of Andrius Oleka-Žilinskas
performance of “Šarūnas” (1929) – is difficult to attribute to one method,
we can see the influence of Herrmann and Gvozdev’s theories: Sruoga
compares theatrical technique (dramaturgical composition, stage visualisation and acting) of performance with the structure and composition
of Lithuanian folk songs and distinguishes the “singing musicality” of
performance as the meaning of directing.
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XX a. pradžios Vilniaus lietuvių teatras:
„dailės vertės“ ilgesys

ANOTACIJA. Šiame straipsnyje analizuojamas aktyviausias ir ambicingiausias XX a. pr. teatrinio lietuvių gyvenimo židinys – Vilniaus
lietuvių teatras. Jo plėtotė nagrinėjama susitelkiant į lemtingą teatro
funkcijų kaitos tašką – aiškinamasi, kaip pakito, o galiausiai visai nutrūko lietuvių teatro gimimą lėmusi teatro kaip nacionalinės bend
ruomenės susitikimo vietos istorija ir prasidėjo teatro kaip estetinės
patirties vietos istorija, inicijavusi profesionalaus scenos meno raidos procesus.

Lietuviškojo teatro istorija Vilniuje prasidėjo 1900–1902 m., dar draudžiamos nacio
nalinės kultūros praktikos sąjūdžio laikais. Čia vienas paskui kitą pasirodė trys privačia
Vilniaus lietuvių inteligentijos iniciatyva surengti „undergroundiniai“ lietuviški spektak
liai: 1900 m. vasarą Vilniaus magistrato gydytojo Antano Vileišio bute buvo suvaidinta
vokiečių rašytojo Jeano Baptistos von Schweitzerio komedija „Vienas iš mūsų tur apsivesti“; 1901 m. lapkričio 17 d. aktyvaus lietuvių visuomenininko inžinieriaus Jono Bortkevičiaus bičiulio name Neries krantinėje „rampos šviesą“ išvydo dvi komedijos: ta pati
J. B. Schweitzerio „Vienas iš mūsų tur apsivesti“ ir lenkų autoriaus Józefo Blizińskio „Žentas dėl parodos“; 1902 m. rugsėjo mėn. vėl A. Vileišio bute susibūrę lietuviai suvaidino dvi
Dviejų Moterų – neseniai susikūrusio Žemaitės ir Gabrielės Petkevičaitės-Bitės dueto –
komedijas „Velnias spąstuose“ ir „Kaip kas išmano, teip save gano“ (Būtėnas 1940: 7–8).
Viena vertus, šie trys spektakliai akivaizdžiai rėmėsi ir savotiškai pratęsė senąją
XIX a. derlingai vešėjusią saloninės kultūros tradiciją: jie vyko „privačioje teritorijoje“;
juose vaidino tų „privačių teritorijų“ šeimininkai, jų šeimų nariai ir artimiausi bičiuliai1;
juos žiūrėjo patikimas „savų“ svečių būrelis.
1
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A. Vileišio žmona Emilija Vileišienė, brolis teisininkas Jonas Vileišis ir jo žmona Ona Vileišienė,
taip pat jų bendraminčiai, aktyvūs ano laiko lietuvių visuomenininkai: Povilas Gaidelionis, Marija
Piaseckaitė-Šlapelienė, Elena Brazaitytė-Trzebinskienė, Felicija Bortkevičienė, būsimasis Lietuvos
Respublikos prezidentas Antanas Smetona, etc.; spektaklius režisavo Povilas Matulionis, ano laiko
Kauno, Vilniaus ir Vitebsko gubernijų miškų revizorius.
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Kita vertus, šis teatro „salonas“ buvo ypatingas – ryškiai skyrėsi nuo visų ankstesniųjų. Būtent: jis susikūrė ir veikė ne tik kaip kultūrinės pramogos forma, t. y. ne tik kaip
komedijos atlikimo vieta, bet pirmiausia kaip simbolinė slaptos nacionalinės lietuvių
bendruomenės steigties ir į(si)teisinimo akcija. Labai iškalbinga: visi pasilikę liudijimai
apie šį nelegalų komedijos „saloną“ veik be išimčių yra liudijimai ne apie komedijos, net
ne apie teatro, o apie ypatingą – didingą, kone sakralią, Komunijos išgyvenimui prilygstančią – buvimo kartu patirtį. Būtent apie tai pasakojo būsimasis aktyvus Vilniaus
„lietuviškųjų vakarų“ teatro dalyvis Jonas Strazdas-Jaunutis, kai prisiminė savotiškos
ritualinės iniciacijos ceremonialą, kurį reikėjo pereiti norint tapti šio lietuvių „salono“
dalyviu: „Duris atidarė p. E. Vileišienė. Ji, pažvelgusi į [mane,] kokių 15 metų bernioką,
liepė... prisiekti, kad niekam nepasakosiu, ką šiame bute būsiu matęs, girdėjęs ir susitikęs... Jonukas klaupė, sudėjo rankutes ant krūtinės, pakėlė akutes į aukštį, prisiekė:
„niekam nesakysiu, ką čia būsiu regėjęs...“ (Maknickas 1936: 101). Apie tai kalbėjo ir
„lietuviškųjų vakarų“ teatro istorikas Vytautas Maknys, kai, remdamasis amžininkų prisiminimais, mėgino rekonstruoti su įprasta komedijos recepcija nieko bendra neturinčias
griežtas „vidaus saugos“ taisykles, kurių reikėjo laikytis norint šiame slaptame „salone“
saugiai išbūti: „Spektaklių klausytojams buvo duotas ypatingas įsakymas: visiems laikytis
kuo ramiausiai, garsiai nešnekėti, nesijuokti, juo labiau delnais neploti. Turėjo būti gūdi
tyla... Langinės stropiai uždarytos, kiemą sergsti savo žmogus, prie durų budi pati ponia
E. Vileišienė...“ (ten pat: 100).
Kitaip sakant, pirmosios Vilniaus lietuvių teatro iniciatyvos vyko kaip persekiojamų lietuvybės „masonų“ susibūrimai ir rėmėsi „lietuviškųjų vakarų“ sąjūdį inicijavusia
ir ankstyvuoju, slaptuoju, jo laikotarpiu galiojusia teatro kaip lietuvių bendruomenės
susitelkimo ir nacionalinio bendruomeniškumo patirties vietos samprata. Jos vyko naudodamos teatrą tam, ką uolus ano meto žiūrovas Vincas Mickevičius-Kapsukas 1901 m.
konkretizavo taip: kai scenoje „pamačiau žmones, <...> kalbančius lietuviškai, dargi apie
lietuvių reikalus“, iš karto „pasijutau, kad užaugo man sparnai, dešimteriopai spėkos padidėjo“ (K-as 1901: 100).
Ši teatro samprata išliko ir vėliau, jau pasibaigus draudžiamojo teatro etapui.

Teatras kaip bendruomeniškumo patirties vieta
Socialinės-politinės 1904–1905 m. permainos legalizavo nacionalinę lietuvių bend
ruomenę. Tačiau ji dar nesijautė pakankamai saugi ir stipri, ypač daugiataučiame Vilniuje, kur lietuviai buvo mažuma ir kur, kaip vėl ir vėl kalbėjo pradėjusios eiti Vilniaus žinios,
„mums [lietuviams] reikia būtinai lietuviškas gaivalas įnešti“ (Ž 1904: 1).
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Šia prasme visiškai suprantama: lietuvių teatro iniciatyvos – nors jau galėjo plėtotis
viešai ir mėginti įgyti vis intensyvesnės, reguliaresnės, organizuotesnės, struktūruotos
kultūrinės veiklos formas, – tebesirutuliojo visų pirma kaip nacionalinės bendruomenės
susitikimo, pabuvimo kartu ir sutvirtėjimo galimybė. Arba, kaip rašė Elena Rucevičienė,
viena iš aktyvesniųjų XX a. pr. Vilniaus lietuvių teatro dalyvių: „Dirbti scenoj skatino mane ano meto visų lietuvių bendra idėja: gaivinti lietuvių dvasią Vilniaus krašte“
(Rucevičienė)... Matyt, neatsitiktinai organizuojamo sceninio gyvenimo vairą Vilniuje į
savo rankas suėmusios kultūrinės draugijos – 1904 m. pradėjusi veikti „Vilniaus lietuvių
savitarpinės pašalpos draugija“, gavusi teisę į keturis metinius viešus meno renginius;
1905 m. pab. startavusi savarankiška scenos meno bendrija – „dramatiškai-muzikališkaidainoriška“ draugija „Vilniaus kanklės“, galėjusi rengti jau neribotą viešų spektaklių ar
koncertų skaičių; kiek vėliau, 1908 m., būsimojo Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Mykolo Sleževičiaus iniciatyva įsikūręs lietuvių klubas „Rūta“, su savo choru bei
vaidintojų trupe netrukus ėmęs rodytis ne tik Vilniuje, bet ir kur kas plačiau, – praktiškai
iki pat „lietuviškųjų vakarų“ sąjūdžio pabaigos išlaikė, o tiksliau sakant, dar labiau išplėtojo ankstyvuoju, slaptuoju, jo laikotarpiu atrastą ir ištvermingai kultivuotą sinkretiškos /
„sudėtinės“ / „multižanrinės“ programos koncepciją, kuri akivaizdžiai tvirtino teatro kaip
bendruomeniškumo patirties vietos sampratą. XX a. pr. Vilniaus lietuvių teatre viskas
vyko taip: spektaklį (dažniausiai – paprastutę komediją) neretai pratęsdavo vilniečių itin
mėgti dailininko Antano Žmuidzinavičiaus parengti „gyvieji paveikslai“ Lietuvos istorijos temomis, kurie susirinkusiuosius sutelkdavo savotiškai bendros istorinės atminties
„meditacijai“ – paversdavo vienos istorijos bendruomene; po to beveik visada vykdavo (ir
kartais, atrodo, energetiškai stipriausia, įtaigiausia programos dalimi tapdavo) lietuviško
choro pasirodymas, kurio metu atlikėjų ir žiūrovų riba vienaip ar kitaip aptirpdavo: žiūrovai, kaip liudija amžininkų atsiminimai, galėjo įsitraukti į veiksmą – tyliau ar garsiau
kartu padainuoti arba išsiprašyti, kad būtų padainuota pagal jų pageidavimą; galiausiai
prasidėdavo ir kartais iki pat paryčių užtrukdavo lietuviški šokiai, kurių metu atlikėjų
ir žiūrovų riba, žinoma, visiškai išnykdavo – visi tapdavo tiesiog linksmai drauge laiką
leidžiančiais lietuviais.
Tiesa, ši legalaus teatro teikiama bendruomeniškumo patirtis esmingai skyrėsi nuo
tos, kurią teikė ankstesnis slaptųjų „vakarų“ teatras, – atliko visiškai kitokią funkciją.
Draudžiamuoju laikotarpiu bendruomeniškumo teatre išgyvenimas visų pirma buvo
transformuojanti atsivertimo į lietuvybę, įsipareigojimo jai patirtis arba kolektyvinės
rezistencijos patirtis: abejingi, atsitraukę, atsiriboję, – vėl ir vėl pabrėžė ano meto spauda, – teatre netikėtai „susiprasdavo lietuviai esą, ir jiems jau vardas „lietuvis“ gaudavo
prasmę ne paniekinimo, bet garbės“ (Sėlis 1901: 29); kitiems, jau susipratusiems, lietu-
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viams teatras leisdavo išgyventi tai, apie ką G. Petkevičaitė-Bitė, prisimindama 1899 m.
Palangoje suvaidintą Antano Vilkutaičio-Keturakio „Ameriką pirtyje“, pasakojo kaip
apie „tikrąja to žodžio prasme tautos šventę, ir tautos, kuri džiaugėsi išlikusi gyva ir drauge su džiaugsmu pakėlė didelį protestą prieš ją varžančius pančius“ (Petkevičaitė-Bitė
1927: 42). Legalios nacionalinės kultūros laike bendruomeniškumo patirtis veikė kaip
impulsas jau esančios nacionalinės bendruomenės kultūrinio įsitvirtinimo pastangoms
(labai tipiška – štai 1905 m. rugpjūčio 28 d. įvykusiame trečiajame „Vilniaus lietuvių savitarpinės pašalpos draugijos“ „vakare“ susitikusi lietuvių šviesuolių grupelė Jono Basanavičiaus iniciatyva užsibuvo teatre ir po įkvėptų diskusijų nutarė įkurti Lietuvių mokslo
draugiją2), o svarbiausia – būti kartu ėmė reikšti būti kartu svetimųjų akivaizdoje, t. y. rūpintis kultūrine savireprezentacija. Neatsitiktinai, matyt, Vilniaus lietuviai pradėjo taip
stropiai skaičiuoti jų „vakaruose“ apsilankančius svetimtaučius ar „susvetimėjusiuosius“
ir įdėmiai fiksuoti teigiamas jų reakcijas: štai po 1905 m. vasario 6(19) d. įvykusio pirmojo viešo savo pasirodymo jie su didžiuliu pasididžiavimu pasakojo, kaip lenkai (tarp jų
ir grafas Antanas Tiškevičius su dukra Marija), atėję pasižiūrėti į vyžuotus, sermėguotus
lietuvius, paskui stebėjosi: „No, proszę, któżby mógł uwierzyć żeby tak pięknie ubrani
panowie mogliby być litwinami?! [Na, prašau, kas gi galėtų patikėti, kad taip gražiai apsirengę ponai galėtų būti lietuviai?!]“ (Būtėnas 1940: 9–10)3; šiek tiek vėliau, po 1908 m.
balandžio 27 d. pasirodžiusio Juliuszo Słowackio „Mindaugio, Lietuvos karaliaus“, jie
vienas per kitą kalbėjo apie tai, kaip šiame spektaklyje apsilankę „svetimtaučiai buvo sužavėti“, o lenkai netgi sukritikavo savąją šios dramos versiją – netrukus, 1908 m. rugsėjo
26 d., rampos šviesą išvydusį Nunos Młodziejowskos vadovaujamos profesionalios lenkų
trupės spektaklį (Strazdas-Jaunutis: 123)4.
Kitaip sakant, politinę bendruomenę teatre ėmė keisti kultūrinė bendruomenė. Žinoma,
kartais dar labai norėjosi prisiminti ir aktyvinti teatro kaip politinės lietuvių bendruomenės telkėjo sampratą – ypač istorinės-herojinės dramaturgijos inscenizacijų atvejais (pvz.,
po 1909 m. Vilniuje pasirodžiusios istorinės Vinco Nagornoskio-Nagurinausko dramos
„Živilė, duktė Karijoto“ lietuvių spauda rašė: „šiandien, kuomet didžioji lietuvių dalis
dar tebesnūduriuoja letarge, kuomet Vilniaus šone ir pačiame Vilniuje mūsų ištautėlių
2

3

4

Teatrinę šio „vakaro“ programą sudarė du nuo pat „lietuviškųjų vakarų“ sąjūdžio pradžios itin populiarūs veikalai – Miko Petrausko operetė „Malūnininkas ir kaminkrėtys“ ir Juozo Tumo-Vaižganto
komedija „Nepadėjus nėr ko kasti“.
Pirmasis viešas lietuvių „vakaras“ Vilniuje vyko Pagirio geležinkelio kuopelės salėje (dab. Jakšto g. 9);
jį surengė „Vilniaus lietuvių savitarpinės pašalpos draugija“; teatrinę jo programą sudarė dvi komedijos – A. Vilkutaičio-Keturakio „Amerika pirtyje“ ir J. B. Schweitzerio „Vienas iš mūsų tur apsivesti“.
„Mindaugį…“ paruošė „Vilniaus lietuvių savitarpinės pašalpos draugija“; jis buvo rodomas Vilniaus
Miesto salėje (dab. Lietuvos nacionalinė filharmonija).
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yra varoma pasiutusi agitacija, kad Lietuvos rytuose tą mūsų snūduriavimą kuo ilgiausiai
pratęsus ir tuo tas snūduriuojančias minias nugramzdžius „lenkiškoje kultūroje“, kuomet
yra mūsų priešininkams pasisekę išskaidyti ir tą mažą Vilniaus inteligentijos dalį į keletą
atskalų, kuomet būtinai reikalingas kuo didžiausias susivienijimas ir įtempimas, pastatymas Vilniuje ant scenos šito giliai patriotiško veikalo yra neįvertinamos dabar svarbos
dalykas“, vien dėl to leidžiantis „apsčiai suvilgyti akių blakstienus“ (M 1909: 3). Tačiau
tokia nuostata iš esmės jau nebeatrodė gyvybiškai būtina – bent jau ne taip, kaip naujai
iškilęs ir su kiekviena diena stiprėjęs kultūrinės bendruomenės formavimo ir reprezentavimo teatre / teatru poreikis.
Šitaip pakitusi bendruomeniškumo patirties teatre kokybė, žinoma, keitė ir pačią
teatro sampratą. Būtent: pamažu vis stiprėjo rūpestis teatro „kultūringumu“, o kartu su
juo formavosi ir ryškėjo teatro kaip specifinės estetinės patirties vietos idėja, t. y. lietuvių
teatras pradėjo atrasti ir mėginti įteisinti save kaip teatro meno erdvę.

Teatras kaip estetinės patirties vieta
XX a. 1-ojo dešimtmečio viduryje, atslūgus pirmajai entuziazmo dėl pralaisvėjusių cenzūros gniaužtų ir atsiradusios galimybės kurti Vilniuje bangai, teatro kaip
vien tik lietuvių susitikimo vietos samprata vis labiau atrodė nebepakankama: „mūsų
lošimai šiandien vos-vos mus pakakina“ (K. P. 1906: 1); akivaizdu: „daugumas iš lošiančių ypatų <...> visai nesupranta savo rolių“ (Pl. 1906: 2); „lietuviškieji vakarai“ pavirto kažkokiais „šokinėjančiais [šokių] vakarėliais“, „tebesikakindami vaidinimu įvairių
niekų <...>, kurie geroje neprivalytų visai nė pasirodyti ant mūsų scenos“ ( J. K. 1907:
1–2), – vėl ir vėl rašė lietuvių spauda. Kitaip sakant, į teatrinę lietuvių kultūrą ėmė
smelktis „meniškesnio“ – labiau estetiškai „pakakinančio“ – teatro ilgesys, o drauge
su juo pradėjo formuotis nuostata apie būtinybę nacionalinę sceną mėginti paversti
estetinės kokybės vieta – ta, kurioje būtų galima „atidengti platesniam pasaulio horizontui lietuvių dailės vertę“ ir „parodyti svetimtaučiams, kad tie sermėgiuoti žmonės
duoda Tėvynei vyrus, kurie moka ne tiktai apsieiti be savo ponų protekcijos, bet moka
ir priversti svetimtaučius savo tautą gerbti ir pažinti“, – 1906 m. rašė į Vilniaus lietuvių
teatrinį gyvenimą energingai įsitraukęs Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis (Žemkalnis 1906: 2), beje, kaip tik tuo metu su „Vilniaus kanklėmis“ repetuodamas visą eilę
„Tėvynei duodančių vyrų“ išrikiavusią istorinę-herojinę Marcelino Šikšnio-Šiaulėniškio dramą „Pilėnų kunigaikštis“ (kurio apoteoziniame finale pasirodę „svetimtaučiai“
nesitaupydami „pagerbė“ ir „pripažino“ lietuvių tautos herojus, o Prancūzijos princas
Nemuras, regėdamas savanoriškame lauže degančius pilėniečius, nedvejodamas paža-
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dėjo apie juos informuoti visą pasaulį: „Visiems aišku, kad teip padaryti gali ne laukiniai ir netgi ne paprasti žmonės, bet tiktai didvyriai, karštai mylintieji savo tėvynę, verti
aukščiausios garbės! <...> aš einu sau namo ir po tam, ką mačiau, visur šauksiu: Garbė
Lietuvos didvyriams!“ (Šiaulėniškis 1905: 91).
Ši teatro „dailės vertės“ – teatro kaip estetinės patirties vietos – idėja, žinoma, nebuvo vien teorinė; ji neišvengiamai inicijavo praktines scenos profesionalizacijos pastangas.
Ko gero, akivaizdžiausiai jos atsispindėjo bemaž nuo pat kultūrinių draugijų veiklos starto prasidėjusiuose ir pamažu vis intensyvėjusiuose teatro atsiskyrimo – savotiškos teatro
institucionalizacijos / profesinio telkimosi – procesuose. Būtent: po savo stogu draugijos
viena paskui kitą ėmė steigti specialias teatro mėgėjų trupes ir jų veiklą turėjusias koordinuoti teatro ir dramatiškos literatūros komisijas; šios trupės, labai greitai pajutusios
nepajėgumą veikti atskirai, pradėjo jungtis – scenos žmonės, „kaipo tikri vienos Motinos,
Lietuvos, sūnūs, davė kits kitam sandoros ranką“, kaip kad buvo formuluojama 1906 m.
sudarytame „Vilniaus lietuvių savitarpinės pašalpos draugijos“ ir „Vilniaus kanklių“ teat
ro kuopų „susitarimo akte“ (Vilniaus žinios 1906: 109); kiek vėliau, XX a. 1-ojo ir 2-ojo
dešimtmečių sandūroje, teatro trupės mėgino vaduotis iš, atrodė, ribojančios draugijų
globos ir veikti kaip savarankiškos, nepriklausomos, „inkurtos [tik] teatrams rengti“, kaip
buvo rašoma 1912 m. pas notarą Serdiukovą sudarytoje „Vilniaus lietuvių dramos artistų
bendrovės“ „sutartyje“ (Vilniaus lietuvių dramos artistų bendrovė: 2)5.
Šioje vietoje būtina pabrėžti: Vilniaus lietuvių teatro profesionalizacijos procesai
vyko mezgantis ir sparčiai plečiantis kontaktų su profesionaliomis Vilniaus meno institucijomis – pirmiausia Vilniaus miesto teatru ir Rusijos imperijos Muzikos draugijos (RIMD) Muzikos mokykla – tinklui. Žinoma, šie ryšiai buvo nepaprastai naudingi.
Visų pirma Vilniaus lietuviams jie padėjo efektyviai išspręsti vaidinimo erdvės problemą:
paspausta G. Landsbergio-Žemkalnio, 1906 m. Vilniaus miesto taryba priėmė nutarimą
leisti dukart per mėnesį „Vilniaus kanklėms“ naudotis Miesto sale (Maknickas 1936:
105)6; netrukus lietuviai įžengė ir į Vilniaus miesto teatro salę (dab. Rotušė): 1907 m.
kovo 4 d. „Vilniaus lietuvių savitarpinės pašalpos draugijos“ artistai joje suvaidino

5

6

Pirmoji nepriklausoma Vilniaus lietuvių teatro mėgėjų trupė buvo „Vilniaus lietuvių artistų sąjunga“
(1910–1912), įsikūrusi susijungus „Vilniaus lietuvių savitarpinės pašalpos draugijos“ ir „Rūtos“ teatro
kolektyvams; 1912 m. minėta sąjunga persiorganizavo į „Vilniaus lietuvių dramos artistų bendrovę“
(1912–1914), kuri 1913 m. (dėl finansinių priežasčių, taip pat dėl vidinių nesutarimų) suskilo: dalis
jos narių prie Šv. Mikalojaus bažnyčios įsteigė „Naująją lietuvių artistų kuopą“.
Už šią galimybę buvo paskirtas nemažas 90 rb mokestis; bet G. Landsbergiui-Žemkalniui pareiškus
pretenzijas, jis buvo sumažintas.
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folklorinę Aleksandro Fromo-Gužučio pjesę „Eglė žalčių karalienė“7, ir vėliau vaidino
gana dažnai. Antra, dėl užsimezgusių kontaktų su svetimtaučių trupėmis lietuvių teatro
kolektyvai galėjo gana lengvai susidoroti su jiems ne visada įveikiamais scenos dekoravimo rūpesčiais. Jie galėjo naudotis ir, atrodo, neretai naudojosi Vilniaus miesto teatro sceninių dekoracijų ir sceninių kostiumų „atsargomis“ – pirmiausia dėl ano meto Vilniaus
miesto teatro administratoriaus ir butaforininko Gvido Nemetti geranoriškumo: „Kiti
iš jo negaudavo, bet lietuviams pavykdavo. Duodavo slaptai; parsivežus reikėjo tą pačią
dieną grąžinti – tad matuoti, taikytis, rinktis nebuvo kada“, – remdamasis to laiko teatro
dalyvių prisiminimais pasakojo Julius Būtėnas (Būtėnas 1940: 42). Be to: lietuvių teatro
trupės kartais sulaukdavo RIMD Muzikos mokyklos mokytojų – profesionalių muzikų –
paramos: šioje mokykloje besimokiusiam aktyviam Vilniaus lietuvių teatro dalyviui Juozui Tallat-Kelpšai pavyko lietuviškai veiklai „užverbuoti“ keletą savo mokytojų; prie šios
mokyklos veikę specialūs šešių mėnesių dramos kursai, žinoma, buvo atviri ir lietuvių
teatralams (pvz., 1910 m. juos baigė pagarsėjęs XX a. pr. Vilniaus lietuvių artistas Liudas
Gira, vėliau kurį laiką dirbęs Valstybės teatro direktoriumi) (Krutulys: 21).
Visa tai, žinoma, keitė ir pačių lietuvių teatro mėgėjų trupių požiūrį į savo sceninę
veiklą. O pirmiausia – stiprino dėmesį kūrybiniam procesui ir atsakomybę dėl jo. Tiesa,
reikia pripažinti: stiprėjo jis veikiau atsitiktinai nei nuosekliai. Aišku, labiausiai dėmesys
sustiprėdavo nacionalinės istorijos teatrinių reprezentacijų atvejais: lietuviai itin atsakingai istorijos teatre ieškojo estetinio poveikio būdų. Štai dar 1905 m. pasiryžusios
M. Šikšnio-Šiaulėniškio „Pilėnų kunigaikščiui“, „Vilniaus kanklės“ režisierių G. Landsbergį-Žemkalnį susipažinti su istorinių kostiumų modeliais komandiravo į Rygą, kur
lietuviai, statydami šią pjesę, jau buvo „išstudijavę“ istorines XIV a. madas, o paskui pagal
juos užsakė labai nepigiai atsiėjusius prabangius sceninius kostiumus (nors ne visus –
įpirko tik dalį); vėliau prasidėjo gana ilgai užtrukusios ir sunkios repeticijos – teko net
keletą kartų atidėti premjerą... Vis dėlto iškalbingiausiai teatro „dailės vertės“ pastangas
paliudijo J. Słowackio „Mindaugis, Lietuvos karalius“ (1908) – neabejotinai stipriausias
vilniečių ir apskritai viso šio laikotarpio lietuvių teatro spektaklis (stipriausias – derėtų
pridurti – galbūt todėl, kad rengtas paraleliai su N. Młodziejowskos trupės rengta šios
dramos inscenizacija, t. y. turėjęs savotiškos konkurencinės kovos su lenkais intencijų.
7
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„Prestižiškiausia miesto scena buvo atvira mėgėjų spektakliams, žinoma, tiek, kiek tai buvo įmanoma
teatrinio sezono metu, kai sceną dalijosi dvi profesionalios trupės – miesto teatro ir lenkų. Suteikti
vaidinimams vietą, nesant mieste teatrui pritaikytų patalpų, buvo didelė parama, bet suderinti tai
buvo nelengva. <...> Vilniaus miesto teatro trupė, kai jo scenoje vaidino kiti, turėjo ieškoti galimybės
vaidinti kitur – Miesto salėje arba kariniame manieže. Dažniau pasirodyti miesto teatro scenoje buvo
galima pasibaigus teatriniam sezonui“ (Bakutytė 2011: 365).
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Kūrybinis šio spektaklio procesas išties buvo išskirtinis. Režisierius G. LandsbergisŽemkalnis sutelkė stipriausias Vilniaus lietuvių teatro jėgas – su patyrusiais vyrais Kaziu
Alyta (būsimasis Lietuvos kariuomenės pulkininkas leitenantas (1925–1937) vaidino
Mindaugį) ir M. Sleževičiumi (būsimasis Lietuvos politikas ir ministras pirmininkas
(1918–1919, 1926) vaidino Mindaugio žudiką Daumantą) priešakyje; prie jų netrukus
prisijungė pora „kviestinių žvaigždžių“ – XX a. pr. Lietuvos „intelektualų „tūzų“ – taip
J. Strazdas-Jaunutis savo atsiminimuose vadino rašytoją Sofiją Kymantaitę-Čiurlionienę,
kuri „Mindaugyje...“ vaidino Daumanto žmoną Aldoną, ir odontologę bei aktyvią kultūrininkę Mariją Putvinskaitę-Žmuidzinavičienę, kuri vaidino Mindaugio motiną Rag
nytę (Strazdas-Jaunutis: 115)8. Negana to, G. Landsbergio-Žemkalnio iniciatyva buvo
sudaryta speciali istorijos konsultantų komisija, kuri, pasak jo, „Mokslo draugijos būste,
d-rui [ Jonui] Basanavičiui ir kitiems senovės žinovams [G. Landsbergiui-Žemkalniui,
dailininkui A. Žmuidzinavičiui ir spaustuvininkui J. Strazdui-Jaunučiui] vedant, svarstė
dekoracijų ir kostiumų klausimą, kad rimtai priruošus veikalo apystovas“, t. y. kad būtų
sukurtas kuo autentiškesnis istorinis scenovaizdis (remiantis šių „žinovų“ svarstymais,
vėliau buvo užsakyti gana brangūs istoriniai kostiumai – nors, tiesa, ne visi: dalį jų, kaip
buvo įprasta, teko skolintis iš Vilniaus miesto teatro); „tie patys žinovai“ dirbo iki pat
galo – „net grimą už scenos stropiai prižiūrėjo“ (Žemkalnis 1909: 2). Tad nenuostabu,
kad „Mindaugio...“ repeticijos truko rekordiškai ilgą laiką – net šešis mėnesius, o galiausiai pasirodžiusią premjerą palydėjo specialios spektaklio programėlės ant raudono šilko
su jame įrašyta „širdinga padėka“ artistams...
Šios didžiulės lietuvių pastangos, atrodė, pasiteisino. Atrodė, savo publikai „Mindaugis...“ leido patirti visą gamą tikrų estetinių išgyvenimų: teatro kritika kalbėjo apie
„didelį džiaugsmą“ dėl „puikių senovės kostiumų“ ir lygiai taip pat puikių „artistiškų talentų“ (Žemaitė 1908: 238), apie atitikimą net „aukščiausiai išlavintos dailės skonės“ reikalavimus (Gira 1908 balandžio 25: 1–2), apie „ne tuščią pasilinksminimą, ne paprastą
„lietuvių vakarą“, bet tikrą „dvasios pokylį“ (Gira 1908 spalio 1: 4), kuris pavyko daug
geriau nei lenkams...9
8

9

Beje, šios „kviestinės žvaigždės“ netrukus G. Landbergiui-Žemkalniui labai atsirūgo... Kai jis pradėjo
jas „mizanscenuoti“, kaip pasakoja J. Strazdas-Jaunutis, „panelė S. Kymantaitė <...> pirmutinė pareiškė: „Prašau manęs nemokyti... Aš pati nusimanau, kur ir kaip pagal turinį ir pergyvenimus turiu
išsireikšti ir judesius pritaikyti...“ Panašiai padarė ir M. Putvinskaitė... G. Landsbergis-Žemkalnis
įsižeidė, tad ne tik atsisakė režisuoti, bet ir vaidinti“. Vis dėlto „Mindaugio...“ repeticijos tęsėsi: už
režisūros vairo drąsiai stojo Antanas Rucevičius ir M. Sleževičius; netrukus, atlėgus aistroms, sugrįžo
ir G. Landsbergis-Žemkalnis, nors apsiribojo jau tik vaidyba: repetavo kryžiuotį Heidenrichą (Strazdas-Jaunutis: 115–116).
Lietuvių kultūrinė spauda negailestingai sukritikavo N. Młodziejowskos „Mindaugį...“ ir visus
jo aktorius – netgi talentingąjį Juliuszą Osterwą. Aršiausiai šiuo klausimu pasisakė L. Gira, kuris,
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Vis dėlto šis „dvasios pokylis“ buvo vienintelis – pirmas ir paskutinis. „Mindaugis...“
nesikartojo... Žinoma, džiaugsmas dėl jo netrukus atvėso, o tuomet aiškiai atsivėrė tas
pats bendras įspūdis: lietuvių teatras nemoka, nesugeba, neišgali susikaupti meninei kokybei ir tapti estetinės patirties vieta. XX a. 1-ojo ir 2-ojo dešimtmečių sandūroje šitai
ėmė vis labiau neraminti – ypač po 1909 m. atšvęsto vadinamojo Didžiojo jubiliejaus, lietuvių scenos dešimtmečio minėjimo, kuris turėjo įrodyti nacionalinio teatro pažangą, bet
įrodė tik jo stagnaciją. Visiškai dėsninga: teatras tapo rūsčios kritikos objektu. Lietuvių
inteligentija šiuo atžvilgiu buvo kaip niekad ligi tol solidari: G. Landsbergis-Žemkalnis
1909 m. kalbėjo apie nesibaigiantį „estetikos jausmų darkymą“ teatre ir visiškai suprato
lietuvius, kurie „perka lietuvių teatro bilietus, vien palaikydami savuosius, o eina žiūrėti
kitų vaidinimų“ (Landsbergis-Žemkalnis 1909: 3); jam visiškai pritarė S. KymantaitėČiurlionienė: tiesiog „baugu ir žiūrėti į tai, ką daro [mūsų] artistai ant scenos“, „koks
baisus dar [juose] trūkumas artistiškos intuicijos!“ (Čiurlionienė (Kymantaitė) 1909: 1);
Ona Pleirytė-Puidienė-Vaidilutė 1910 m. tarytum tęsė: mūsų teatras „nekelia dvasios“,
„nepajudina minių jausmų“ (Pleirytė-Puidienė 1910: 4); tas pats G. Landsbergis-Žemkalnis, legalaus teatro istorijos pradžioje džiugiai kalbėjęs apie pagaliau atsiradusią galimybę įrodyti svetimtaučiams nacionalinės scenos „dailės vertę“, 1912 m. tegalėjo tik
liūdnai atsidusti: „išėjus iš mūsų teatro, vis pasilieka koks tai raugalas nepasitenkinimo ir
pavydo kitataučiams“, nes „neturėdama profesionalų“, lietuvių scena tik „eina apgraibomis ir noroms nenoroms gadina žmonėse dramos skonį“ (Žemkalnis 1912: 149, 148).
Šitokios diagnozės, besikartodamos ir vis stiprėdamos, neišvengiamai formavo įsitikinimą dėl principinės nacionalinio teatro egzistavimo formų reorganizacijos – profesio
nalios scenos pamatų kūrimo būtinybės. Tiesa, jau šiek tiek anksčiau tai mėgino žadinti
aktyvus „lietuviškųjų vakarų“ sąjūdžio dalyvis Antanas Smetona, 1909 m. kalbėdamas
apie profesinės mokyklos svarbą kokybinio nacionalinės scenos pertvarkymo procesuose: „juk negalima dorai vaidinti tik įsižiūrėjus į sceną ir pamačius kitus vaidinant; be
mokyklos ir gabus žmogus gali pražudyti savo talentą“ (Smetona 1909: 1). Visgi šios
idėjos įgyvendinimo istorija užtruko; ji prasidėjo tik 1916 m., kai Juozas Vaičkus, patyręs
beje, dalyvavo lietuviškoje šios dramos inscenizacijoje – vaidino Mindaugio sūnų minyką Vaišvilkį,
t. y. buvo šališkas: „p. [Franciszekas] Rychłowskis <...> geriau Mindaugio rolės daugiau nebeimtų“ – jis nesugebėjo atskleisti nei šio karaliaus „didelių geidulių, nei dar didesnio puikumo žmogaus“;
„p. N. Młodziejowskai [Aldonos vaidmenyje] <...> kažin-ko trūko“; „Daumantas [kurį vaidino
„p. [ J.] Osterwa“] taip pat išėjo nevykęs“ – „visą laiką jis, tartum, verkšleno, kažin ko nusigandęs“;
„Vaišvilkis (p. [Arturas] Neromskis) buvo gana smarkus vyras, bet silpnokas vienuolis“; etc. „Žodžiu
sakant, „Mindaugis“ lenkų artistams nepavyko. <...> Tarp [žiūrovų salėje sėdėjusių] lietuvių mačiau
beveik visus, „dalyvavusius [mūsų] „Mindaugyje“. Atėjo manydami geriau pasimokysią kitam kartui,
bet... apsivylė“ (Gira 1908 spalio 1: 3).
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„lietuviškųjų vakarų“ organizatorius ir Peterburgo Imperatoriškosios (Aleksandros) teat
ro mokyklos antrakursis, asmenine iniciatyva Peterburge atidarė pirmąją lietuvių teatro
studiją, jo paties žodžiais tariant, tokią „kaip ir mokyklą“ ( Juozo Vaičkaus raštas), kuri
tapo lemtingu kaitos tašku lietuvių scenos raidoje – padėjo tvirtą pamatą teatro kaip
estetinės patirties vietos lūkesčių realizacijai.
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Lithuanian-language theatre in Vilnius in the early 20th century:
the search for aesthetic value

KEYWORDS:
Lithuanian-language
theatre in Vilnius,
illegal / legal theatre,
cultural society,
communality, national
community, cultural
self-representation,
aesthetic experience,
theatre troupe, theatre
professionalisation.

36

SUMMARY. The history of Lithuanian-language theatre in Vilnius began in the early 20th century, when Lithuanian national activities
were possible only as illegal cultural forms. Not surprisingly, the
theatre functioned as a secret meeting place for the displaced national community back then. This concept of theatre continued to
flourish later on as well – even after becoming a legimite practice in
the wake of political changes in the middle of the first decade of the
20th century: new organisers of national theatre events – Lithuanian
cultural societies – cultivated theatre as a site for the experience of
communality (the concept of a theatre event included not only the
theatre performance, but also a program of a Lithuanian choir and
dances where performers and spectators could unite into one community, being and enjoying their time together). On the other hand,
the existence of Lithuanian theatre in the public space of multicultural Vilnius brought another theatre concept into existence – it
inspired the search for theatre as a site of aesthetic experience. This
new concept was the turning point in Lithuanian-language theatre
history – it marked the beginning of the development of our national professional theatre.

V  2017  Ars et praxis

ISSN 2351-4744

Imersinis teatras:
įtraukimas, interaktyvumas, žaidimas
ANOTACIJA. Šio straipsnio objektas yra imersinio teatro sąvoka, nevienodai vartojama skirtinguose teatro kritikos tekstuose. Imersinis
teatras nėra nusistovėjęs terminas, tačiau įvairiuose tyrimuose aptikti jo apibrėžimai ir įžvalgos apie jį padeda sudaryti tam tikrą jo
požymių, leidžiančių identifikuoti skirtingas netradicines teatro apraiškas kaip imersinio pobūdžio kūrinius, rinkinį. Šio darbo tikslas –
ištirti imersinio teatro ypatybes ir specifiką, nustatant į(si)traukimo
(angl. immersion) savybes ir jam pasiekti skirtas kūrybines strategijas
bei techniką. Šiam tikslui interaktyvumas analizuojamas kaip neatsiejamas imersinio teatro aspektas, o žaidimas – kaip interaktyvi
veikla. Šiame straipsnyje žaidimo taisyklių taikymas įtraukiamas
į imersinių strategijų gaires, nagrinėjama, kaip žaidimo specifika
veikia imersinio teatro formatą spektaklyje „Kodas: HAMLET“.
Šis pavyzdys leidžia manyti, jog žaidimui būdingas interaktyvumas
ir įsitraukimas gali tapti perspektyviu kūrybiniu instrumentu imersinio teatro kontekste.
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Imersinio teatro sąvoka
Teatro profesionalai – kūrėjai ir kritikai – nuolat susiduria su naujomis teatro sąvokomis, apibrėžiančiomis naujas teatro formas ar technologijas. Vienos jų, cirkuliuodamos
tarptautinėje teatro erdvėje, galiausiai įsitvirtina ir tampa visuotinai pripažintais terminais, kitos sunkiai pasiekia bendrą suvokimą, o jų taikymas skirtingame teatro kontekste
keičiasi ir kartais įneša daugiau painiavos nei aiškumo. Pavyzdžiui, sąvokos immersive
theatre (liet. imersinis teatras, arba įtraukiantis teatras), participatory theatre (liet. dalyvavi
mo teatras) ir interactive theatre (liet. interaktyvus teatras) neretai aptinkamos teatro tyrėjų
tekstuose, susijusiuose su atviromis, žiūrovus vienaip arba kitaip įtraukiančiomis teatro
meno formomis, tačiau jų supratimas ar tarpusavio ryšiai nėra bendri ir nusistovėję.
Adamo Alstono straipsnyje „Audience Participation and Neoliberal Value: Risk,
Agency and Responsibility in Immersive Theatre“ (2013) imersinis teatras yra dalyvavimo teatro rūšis, o improvizacijos tyrėjai Antony Frostas ir Ralphas Yarrow knygoje
Improvisation in Drama, Theatre and Performance (2016) sąvokas imersinis ir dalyvavimo
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vartoja kaip sinonimus. Catherine’a Bouko straipsnyje „Interactivity and Immersion in a
Media-based Performance“ (2014) dalyvavimą ir interaktyvumą analizuoja kaip imersinio teatro aspektus. Tačiau Josephine’a Machon, pirmoji išsamiau išnagrinėjusi imersinį
teatrą knygoje Immersive Theatres. Intimacy and Immediacy in Contemporary Performance
(2013), pabrėžia, kad sąvoka imersinis apskritai negali reikšti vienos konkrečios teatro
rūšies ar žanro, nes aprėpia daugybę netradicinėse erdvėse atsirandančių ir žiūrovą įtraukiančių teatro formų, tarp jų – interaktyvią ir dalyvavimo teatro praktiką.
Taigi sąvokos imersinis, kaip tam tikrą teatro žanrą apibrėžiančio termino, tikslumas
yra ginčytinas. Veikiau ji nusako tam tikrų požymių rinkinį, aptinkamą skirtingoje teatro
produkcijoje, kurios siekis yra vienaip ar kitaip įtraukti publiką ir užtikrinti jai kitokią
žiūrovo patirtį nei tradiciniame teatre. Būtent žiūrovo susidomėjimas daugiausia lėmė
imersinio teatro sėkmę vartojant sąvoką imersinis kaip savotišką reklaminį triuką. Kitose
šalyse jau ilgus metus žiūrovui gerai žinomą imersinio teatro produkciją išpopuliarino
šiuos specifinius teatro spektaklius kuriančios teatro grupės (pvz., „Punchdrunk“, „Blast
Theory“, „Shunt“ ir „Crew“), yra ir šią temą nagrinėjančios literatūros. Garethas White’as
netgi pažymi, kad „teatro žurnalistai jau pradėjo daryti prielaidą, jog šios tendencijos laikai yra praėję“1 (White 2012: 221). Lietuvoje imersinio pobūdžio teatro produkcijos ir
jos kritikos kol kas nėra daug. Vis dėlto manytume, kad imersinio teatro galimybės dar
nėra išsemtos – imersinio pobūdžio teatras iš tikrųjų skatina menininkus ieškoti naujos
bendradarbiavimo su žiūrovu išraiškos, be to, šie procesai padeda atsirasti naujiems žiūrovo bei meniniams formatams.
Pasak White’o, imersinis teatras „implikuoja prieigą prie spektaklio „iš vidaus“
(White 2012: 221). Jam pritaria ir Bouko, teigianti, kad imersinis teatras „pastato žiūrovą į spektaklio centrą“ (Bouko 2014: 260). Įtraukimas įvyksta visų pirma tada, kai
žiūrovas laisva valia leidžiasi įtraukiamas į teatro siūlomą realybę. Žiūrovo bendradarbiavimas laisva valia lemia imersinio spektaklio atlikimą. Tačiau, pasak daugelio tyrėjų, šis
mechanizmas niekuo nesiskiria nuo bet kurio kito meno kūrinio suvokimo. Meno kaip
komunikacijos akto sampratą randame ir Hanso-Georgo Gadamerio knygoje Grožio
aktualumas (1974). Joje Gadameris, detaliai ir argumentuotai apibrėždamas meno ir žaidimo analogijas, teigia, kad menui, kaip ir žaidimui, visada reikalingas bendras žaidimas,
net ir būnant tik stebėtoju. Susilaikyti nuo tokio įsitraukimo, matyt, neįmanoma (Gadamer 1997). Panašią analogiją su žaidimu (tiksliau, su vaizduotės rūšiai priklausančiu
žaidimu) randame ir Marie-Laure Ryan straipsniuose. Ši autorė, analizuodama virtualiosios realybės ir literatūros teorijos ryšius, teigia, kad mūsų įsitraukimą arba tikėjimą
1
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pramanytais, virtualiais autoriaus sukurtais įvaizdžiais lemia „sąmoningas susilaikymas
nuo netikėjimo“ (Ryan 1999: 115). Umberto Eco atviro kūrinio teorijos atskaitos taškas yra skaitytojo bendradarbiavimas su tekstu, kurio prasmė atsiskleidžia skaitytojui jį
interpretuojant (tiksliau, potencialioje interpretacijų gausoje). Apskritai, pasak Bouko,
„tyrinėtojui menas, klasikinis ar modernus, yra savaime interaktyvus, nes priklauso nuo
gavėjo bendradarbiavimo: protinio, nes reikia įtraukti nutylėtas ar praleistas detales; fizinio, nes žiūrovas juda aplinkui, kad stebėtų tam tikrą paveikslą, skulptūrą, ir t. t.“ (Bouko
2014: 225).
Tačiau ar tai reikštų, kad imersinio teatro produkcijos neįmanoma apibrėžti gairėmis, kurios ją atskirtų nuo kitokio pobūdžio teatro produkcijos ar apskritai kitų meno
kūrinių? Skirtingų meno formų interaktyvumas nevienodas. Cituodama Ryan, Bouko
nurodo dvi interaktyvumo formas: silpnąją ir stipriąją (ibid.: 226). Pirma yra būdinga,
pavyzdžiui, literatūros kūriniams, o antra aptinkama ten, kur yra svarbus fizinis žiūrovo
buvimas, pavyzdžiui, teatre. Ir nors visos teatro formos yra skirtos žiūrovui, imersinio teatro formos konstruojamos aplink žiūrovo kūną, o imersiniai kūriniai „pabrėžia centrinį
kūniškumo vaidmenį, kurdami stiprų buvimo jausmą“ (ibid.: 262).
Būtent imersinio spektaklio susitelkimas į žiūrovo kūniškai išgyvenamą patirtį užtikrina tradiciniam teatrui nepasiekiamą įtraukimo ir interaktyvumo derinį. Nepaprastai
vertingą įžvalgą šios prielaidos suvokimui randame Vaido Jauniškio straipsnyje „Naujosios teatro realybės. Keletas pastabų dėl terminijos“, kuriame apmąstomas termino
imersinis legitimumas. Jauniškis pažymi, kad pagrindinė imersinio teatro ypatybė ir siekiamybė yra tiesiogiai juntamas patyrimas: „publika akcentuojama kaip esminė kūrinio
ašis, o patyrimas suprantamas jutimiškai, t. y. juslėmis“ ( Jauniškis 2016: 128). Jis siūlo
vartoti „kur kas tikslesnį ir logiškai įvairiais tyrimais paremtą terminą tiesioginės (tiesio
giai išgyvenamos) patirties teatras ar panašius vedinius, pabrėžiančius išgyvenimo, tiesioginės patirties praktiką“ (ibid.: 129). Nors šio termino įsigalėjimas tarptautiniame teatro
kontekste yra kvestionuotinas, jis pakankamai tiksliai apibrėžia esminį skirtumą tarp
imersinio teatro ir kitų teatro rūšių produkcijos.

Imersinio teatro ypatybės
Mėgindami apibrėžti imersinio teatro požymius, dauguma tyrėjų juos supriešina su
tradicinio teatro bruožais. Dėl to tampa įmanoma, nors ir labai apibendrintai, išsiaiškinti
savitą imersinio teatro ypatumų rinkinį. Nors pavieniai imersiniam teatrui priskiriamų
trupių spektakliai gali būti labai skirtingi, daugelyje jų galima aptikti visus ar kelis iš šių
požymių:
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 imersinio teatro spektakliai dažniausiai vyksta netradicinėse erdvėse, atsisakant
aiškaus pasiskirstymo į sceną ir žiūrovų salę;
 imersiniam vyksmui skirtos netradicinės erdvės dažniausiai būna iš anksto parengtos, jose sukuriama nauja estetinė realybė, kurioje nebūtinai paisoma šios
erdvės pirminių funkcijų (tuo imersinis teatras skiriasi ne tik nuo tradicinio, bet
ir nuo įvietinto (angl. site-specific) teatro);
 imersinio teatro publika dažniausiai kviečiama judėti šioje iš anksto organizuotoje aplinkoje iš anksto nustatytu ar laisvai pasirenkamu maršrutu;
 imersiniame teatre publikos dalyvavimas dažniausiai neapribojamas vien vyksmo žiūrėjimu, stebėjimu, siekiama paveikti visus žiūrovo pojūčius;
 spektaklio naratyvas dažniausiai yra atviras, nepaisant spektaklio dramaturginio
pagrindo, tad, užuot gavę aiškią scenų seką ir trukmę, žiūrovai yra laisvi rinktis
maršrutą tarp skirtingų scenų, dažniausiai vykstančių tuo pat metu;
 imersiniame teatre dažnai pasikliaujama technologijomis kaip tarpininkais tarp
vyksmo ir žiūrovo;
 imersiniame teatre žiūrovui dažnai priskiriama tai, ką Bouko vadina dvigubu
identitetu: „imersantas inkorporuojamas į pramanytą pasaulį kaip personažas,
kurį jis įkūnija, bet jo socialinės tapatybės spektaklyje taip pat paisoma“ (Bouko
2014: 266). Šią techniką Bouko vadina dramaturgine personalizacija ir ją mini
kaip dažniausiai naudojamą imersinio teatro strategiją;
 viena įdomesnių imersinio teatro ypatybių, kurią atrandame Bouko pateiktoje
medžiagoje, – imersinio teatro taikoma baimės estetika, tendencija manipuliuoti
žiūrovo jauduliu ir emocine įtampa, užtikrinančia stiprų vyksmo poveikį.

Verta dar kartą pabrėžti, kad šie požymiai būdingi ne visiems spektakliams, priskiriamiems imersinio pobūdžio teatrui. Jie negali būti aiškūs ir nekintami bruožai, nusakantys teatro kūrinio žanrą. Imersinis teatras apskritai neįvardytinas kaip tam tikru
sąlygiškumu apibrėžtas žanras. Kaip pažymi Jauniškis, „termino problema [yra] ta, kad
daikto savybę nurodantis pažyminys <...>, esantis ir siekiamybe, ir technologiniu-meniniu iššūkiu kūrėjams, vis dėlto yra nekonkreti metafora: ar <...> spektaklis yra įtraukiantis, ar ne, priklauso nuo žiūrovo <...>, ir ji niekaip nenusako išskirtinių tik vieno teatro
žanro bruožų“ ( Jauniškis 2016: 126). Vis dėlto galima manyti, kad teatro kūrinyje aptikti
išvardyti bruožai bylotų apie kūrėjų sąmoningai taikomas imersines strategijas, užtikrinančias žiūrovo įtraukimą2.
2
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Sąvoką „imersinės strategijos“ vartoja ir Bouko: „Jokia teatro produkcija negali garantuoti įsitraukimo,
todėl mūsų modelis priklauso ne nuo konkrečių spektaklių, o veikiau nuo taikomų imersinių strategijų, kurias galima aptikti skirtinguose darbuose“ (Bouko 2014: 260).
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Įsitraukimas ir interaktyvumas
Dėl to, kad žodis imersinis į teatro praktiką „atkeliavo“ iš kompiuterinių technologijų srities (pirmiausia iš kompiuterinių žaidimų), verta pažvelgti į šią sąvoką originaliame kontekste. Immersion, arba įtraukimas, yra tai, kas kompiuterių naudotojams
tapo prieinama atsiradus virtualiajai realybei. Pasak Keno Pimentelio ir Kevino Teixeros,
„virtualioji realybė yra įtraukianti, interaktyvi patirtis, generuojama kompiuterio“ (Ryan
1999: 111). Šis apibrėžimas Ryan tampa atspirties tašku nagrinėjant interaktyvumą ir
įsitraukimą. Ji teigia, kad „suvokti pasaulį kaip realų reiškia pasijusti jo apsuptyje, turėti
galimybę fiziškai su juo sąveikauti ir turėti galios modifikuoti šią aplinką“ (ibid.). Taigi
sąvokos įtraukiantis ir interaktyvus yra labai glaudžiai susijusios tarpusavyje tiek kompiuterinių technologijų srityje, tiek imersinio teatro kontekste. Tačiau Bouko imersinio
teatro kritikoje interaktyvumas nagrinėjamas kaip gana retas imersinio teatro aspektas,
nors būtent šio tipo teatro kūrėjai dažniausiai pristato savo produkciją kaip interaktyvumu, žiūrovo laisve paremtą vyksmą.
Pasirinkimo idėja, kurią Bouko, remdamasi Tonio Dove’o samprotavimais, vadina pagrindine interaktyvumo sąlyga, imersiniame teatre patiria įdomią transformaciją. Nors daugelyje žymių imersinio teatro spektaklių žiūrovams siūloma laisvai judėti
tarp vyksmo scenų ir erdvių, visgi vengiama suteikti žiūrovui galimybę veikti tai, ką
jis mato. Nors laisvas judėjimas laike ir erdvėje suteikia „pasirinkimo jausmą“ (White
2012: 222), tačiau žiūrovas vis dėlto yra pavaldus spektaklio dramaturgijai. Tai susiję su
dar vienu svarbiu interaktyvumo aspektu, kurį pabrėžia Aaronas Smutsas, – kontrole.
Pasak Smutso, „kas nors tampa interaktyvus tada ir tik tada, kai jis 1) reaguoja, 2) ne
visiškai kontroliuoja, 3) nėra visiškai kontroliuojamas ir 4) neatsako visiškai atsitiktiniu
būdu“ (Bouko 2014: 258). Šis apibrėžimas yra paremtas teniso žaidimo pavyzdžiu, pagal
kurį interaktyvumą leidžiama suprasti kaip dviejų lygiaverčių partnerių santykius rungtyniavimo sąlygomis.
Vis dėlto imersiniame teatre, kaip ir bet kurioje žiūrovų dalyvavimu pagrįstoje teatro
formoje, kūrėjų ir (ar) atlikėjų strategijos dažnai yra manipuliacinės, o iš anksto sukurtą
imersinio spektaklio aplinką žiūrovui leidžiama kontroliuoti ar modifikuoti tik tam tik
ru nustatytu lygmeniu, nekeliančiu pavojaus tolesnei spektaklio eigai. Steve’o Dixono
apibrėžime, kuriuo remiasi Bouko, formuluodama imersinio teatro klasifikaciją, interaktyvumas išskaidytas į keturis lygmenis: navigaciją, dalyvavimą, pokalbį ir bendradarbiavimą. Tik paskutiniam, ketvirtajam, lygmeniui priskirtame interaktyvumo modelyje,
pasak Bouko, „dalyviui yra suteikiama galimybė sutrukdyti spektaklio eigą peržengiant
iš anksto nustatytas ribas“ (ibid.: 256). Tokiu būdu žiūrovas (arba, kaip Bouko linkusi
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vadinti, dalyvis, netgi naudotojas) gauna prieigą prie tokio aspekto kaip kūrinio autorystė,
nes turi galimybę modifikuoti paties kūrinio struktūrą.
Apskritai Bouko pateiktoje analizėje žiūrovo įsitraukimas ir spektaklio interaktyvumas nėra koreliuojamai susiję reiškiniai. Be to, ji teigia, kad „kur kas svarbiau yra
dirbti su interaktyvumo ribomis ir tirti įtampą tarp iš anksto nustatytos dramaturgijos
ir dalyviui paliktos erdvės negu pernelyg entuziastingai vertinti dalyviui siūlomą laisvę
ir tokios praktikos naudą“ (ibid.: 259). Daugumoje interaktyvių teatro formų remiamasi
minimaliais bendradarbiavimo su žiūrovu lygmenimis. Vis dėlto, Bouko manymu, būtent žaidimas su teatro interaktyvumo ribomis yra daug našesnis nei stengimasis suteikti
žiūrovui laisvę kaip tokią. Dėl to jos siūlomame imersinio teatro modelyje atsisakoma
interaktyvumo aspekto ir grįžtama prie paties įsitraukimo reiškinio.

Imersinio teatro klasifikacija
Įsitraukimas nėra vientisas ir pastovus efektas, kurį žiūrovas patiria viso imersinio
spektaklio metu. Šiam tikslui naudojamos strategijos, pavyzdžiui, interaktyvumas ar dramaturginė personalizacija, sukuria prielaidą žiūrovui įsitraukti, tačiau negali (ir neturi)
nuneigti žiūrovo „sąmoningumo dėl pasaulio, į kurį jis pasineria, dirbtinumo“, dėl „būtent
įėjimo ir išėjimo žaismo, kuris konstruoja ir dekonstruoja fizinį bei mentalinį įsitraukimą
ir sudaro imersinio teatro specifiką“ (ibid.: 260). Bouko siūloma imersinio teatro klasifikacija pagrįsta būtent fizinio bei dramaturginio artumo ir sąveikos su erdve variacijomis,
ir kiekviename šios klasifikacijos lygmenyje atsispindi judėjimas nuo įsivaizduojamo link
realaus (ta prasme, kokia ji vartojama ir virtualiosios realybės kontekste):
1. Fizinė integracija versus formalumo „sulaužymas“,
2. Sensorinis ir dramaturginis įsitraukimas:
a) įtraukiamasis yra apsupamas aplinkos, yra tarp simuliacijos ir reprezentacijos,
b) įtraukiamasis yra integruojamas į dramaturgiją (angl. first-person dramaturgy),
3. Įtraukimas ir erdvės (laiko) neapibrėžtumas.

Pirmame tarpsnyje panaikinama atskirtis tarp scenos ir žiūrovo, o riba tarp realaus
ir įsivaizduojamojo pažeidžiama fiziškai. Vis dėlto čia dar neįvyksta tiesioginis įsitraukimas, nes dirbtinėje ar įsivaizduojamoje aplinkoje žiūrovui paliekamas tas pats vaidmuo,
kaip ir tradiciškai organizuotoje jo erdvėje. Pavyzdžiui, garsūs imersinio teatro atstovai
„Punchdrunk“ savo spektakliuose dažnai naudoja kaukes, ir nors dėl jų žiūrovams leidžiama neribotai priartėti prie aktorių, vis dėlto jiems paliekamas tik stebėtojų, griežtai
atskirtų nuo veikėjų, vaidmuo.

42

V  2017  Ars et praxis

Imersinis teatras: įtraukimas, interaktyvumas, žaidimas



Olga Lapina

Antrame tarpsnyje suponuojamas ne tik fizinis, bet ir jutiminis (sensorinis) įsitraukimas. Šiame etape tarp žiūrovo ir vyksmo gali atsirasti interaktyvumas. Šio tarpsnio
kertinis taškas yra žiūrovo tiesiogiai visu kūnu patiriama realybė, kurios dramaturgijoje
žiūrovui gali būti suteiktas specifinis vaidmuo ir remiamasi žiūrovo grįžtamuoju ryšiu.
Pavyzdžiui, teatro trupė „Blast Theory“, naudodama technologijas ir sumaniai organizuotas miesto erdves, sukuria tokią žaidybinę situaciją, kai žiūrovai turi judėti ir veikti
aplinkoje, į kurią patenka tiek iš anksto numatyti, tiek atsitiktiniai veikėjai ir situacijos.
Trečiame tarpsnyje vyksta visiškas, absoliutus įsitraukimas, kai žiūrovo erdvės, laiko
ir netgi savo paties kūno suvokimas yra sutrikdomas (pasitelkus ir sudėtingas technologijas). Čia svarbu tai, kad net jei žiūrovas „nustoja bendradarbiauti, jis vis tiek negali
atskirti realaus pasaulio nuo sukurto“ (ibid.: 263). Tai, kad nei Bouko, nei kiti tyrėjai
nepateikia šio etapo modelio teatrinės praktikos pavyzdžių, leidžia manyti, kad tokio
tipo įsitraukimas arba yra technologiškai neprieinamas teatrui, arba peržengia paties
teatrališkumo ribas ir tampa nebe teatrine kategorija. Netgi atmetus etikos suponuojamą
klausimą, kiek toli gali siekti teatro manipuliacija žiūrovu, nors žiūrovas ir „nustotų bendradarbiauti“, kyla abejonių dėl tokio manipuliavimo meninės naudos kūriniui.
Manytume, kad net jeigu imersinis teatras yra tiesioginės, juslėmis patiriamos realybės teatro praktika, jo aukščiausias tikslas negalėtų būti vien tik stulbinantis jutiminis
įspūdis. Imersiniame teatre, kaip ir bet kurioje kitoje teatro formoje, naujomis naratyvo
struktūromis bei meninėmis formomis ieškoma veiksmingų komunikacijos su žiūrovu
būdų. Žymaus teatro ir kino veikėjo Ivano Vyrypajevo pastarųjų metų kūrybiniuose ieškojimuose, pagrįstuose žmonių komunikacijos tema, menas nagrinėjamas kaip priemonė
adekvačiai komunikacijai tarp žmonių – kūrėjų, atlikėjų, žiūrovų, dalyvių – tirti ir kurti3.
Besiplėtojantys santykiai su žiūrovu sąlygoja naujų formų, tarp jų ir imersinio teatro
praktikos, atsiradimą. Akistata su žiūrovu kaip su lygiaverčiu partneriu menine prasme
yra labai vertingas iššūkis teatro kūrėjams, o būdai užmegzti tokio tipo santykius teatre
dar nėra iki galo ištirti bei išnaudoti.

Imersinis teatras ir žaidimas. „Kodas: HAMLET“
Kaip matome iš anksčiau pateiktos interaktyvumo analizės, interaktyvi praktika imersiniame teatre naudojama kaip dažnas santykių su žiūrovu požymis, tačiau interaktyvumo
lygis pavieniuose spektakliuose skiriasi. Mažiausia interaktyvumo forma, kurią suponuoja
pati sąvoka imersinis, – tai žiūrovo galimybė laisvai judėti fiktyvioje aplinkoje. Vis dėlto
3

Visą interviu su I. Vyrypajevu šia tema žr.: http://kinoart.ru/archive/2015/06/ivan-vyrypaev-khvatitiskusstva
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tiek įvietintame ar aplinkos teatre, tiek ir tradicinėse teatro formose kūrinys nepatiria
jokio realaus poveikio ir nesuteikia grįžtamuoju ryšiu su žiūrovu pagrįstų s antykių.
Gerokai įdomesnį poveikį imersiniam teatrui gali turėti sudėtingesnio modelio
interaktyvumas, kuris pagal laisvojo pasirinkimo, kontrolės ar autorystės požymius reprezentuoja teatro ir žiūrovo kaip dviejų lygiaverčių partnerių bendradarbiavimą. Tiksliausiai šiuos santykius vaizduoja žaidimas.
Pasak žymaus žaidimo teoretiko Caillois, žaidimas (bendrąja prasme) savyje jungia
integralumo, taisyklingumo ir laisvės sąvokas. Tačiau vienu atveju žaidimo reikšmė yra
susijusi su ribomis ir išradingumo galimybėmis tose ribose, kitu atveju – su turimų ištek
lių panaudojimu siekiant laimėjimo. Trečioji žaidimo reikšmė susijusi su apskaičiavimo ir
rizikos priešprieša. Ketvirtoji reikšmė yra žaidimo imperatyvumas, būtinybė paisyti taisyk
lių, nors netgi labai reglamentuotoje struktūroje turi išlikti laisvės galimybė (Кайуа 2007).
Žaidimo esmė savyje slepia dialektinį ribų ir laisvės santykį, o pačios žaidimo taisyklės
užkerta kelią vienam iš žaidėjų vienašališkai ir neribotai manipuliuoti kitu. Žaidimo idėja
atveria galimybę iškilti naujoms teatro formoms, kuriose interaktyvumas suprantamas ne
vien metaforiškai, bet kaip grįžtamuoju ryšiu su žiūrovu grindžiamas spektaklio formatas.
Skirtingos žaidimo apraiškos inkorporuotos į amerikiečių improvizacijos teatro
mokyklos kūrinius, į politinio bei socialinio teatro formas, taip pat – į Michailo Butkevičiaus žaidybinio teatro modelį, turėjusį įtakos visam rusų mokyklos teatrui. Vienas
pagrindinių Butkevičiaus modelio principų – viso kūrybinio proceso, kaip žaidimo su
realiu ar menamu partneriu, suvokimas: čia žaidžiama su tekstu, įvaizdžiais, kolegomis,
žiūrovu (Буткевич 2010). Tokia teatro forma peržengia Caillois klasifikacijos apibrėžimų ribas, kuriose teatras priskiriamas tik įsivaizdavimo ar apsimetimo žaidimams (Caillois terminais – mimicry), bet savyje turi ir varžybų, likimo, apsvaigimo žaidimų bruožų
(atitinkamai – agon, alea, ilinx).
Perkelti gryną žaidimo formą į teatrą mėginta kuriant spektaklį „Kodas: HAMLET“4.
Šis teatro vyksmas organizuotas pjesės „Hamletas“ motyvais įrengtose skirtingose teatro
patalpose, kuriose nedidelė grupė dalyvių buvo kviečiama spręsti įvairius galvosūkius
siekiant ištrūkti iš šio menamo pasaulio. Kūrybinio proceso metu nesiekta apsiriboti
specifinėmis imersinio ar aplinkos teatro gairėmis (įdomu, ar toks apsiribojimas ap
skritai įmanomas). Spektaklio struktūrą daugiausia diktavo escape the room (liet. ištrūk
iš kambario) žaidimo taisyklės (verta pažymėti, kad kaip ir terminas imersinis, pats formatas escape the room pirmiau atsirado kompiuteriniuose žaidimuose). Tačiau galutinis
rezultatas atliepė tiek specifiškai žaidybinį, tiek imersinio teatro formatą.
4
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„Kodas: HAMLET“ pagal W. Shakespeare’o tragediją „Hamletas“ Lietuvos rusų dramos teatre,
prieiga per internetą: http://www.rusudrama.lt/spektakliai/kodas-hamlet
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White’o minima imersinio teatro suteikta galimybė „prieiti prie spektaklio iš vidaus“, „pasijusti esant užkulisiuose“ (White 2012: 230) spektaklyje „Kodas: HAMLET“
išsipildo tiesiogiai, kadangi čia žiūrovas tyrinėja tas teatro vietas, kurios įprastomis aplinkybėmis yra prieinamos tik teatro darbuotojams. Žiūrovai juda šiose erdvėse pagal koduotą maršrutą, galėdami (pagal formato specifiką – netgi privalėdami) ištirti kiekvieną
iš instaliacijų. Jiems suteikiamas aiškus vaidmuo ir tikslas (pabėgimas), o spektaklio naratyvas nėra konstruojamas kaip linijinė istorija. Atvirkščiai, skirtingais „Hamleto“ įvaizdžiais pagrįstos instaliacijos ir mizanscenos atveria galimybę daugybei interpretacijų (nei
galvosūkių turinys, nei spektaklio keliamos temos nepriklauso nuo to, ar žiūrovams žinomas „Hamleto“ siužetas). Visos šios ypatybės atitinka anksčiau išvardytus imersinio
teatro požymius, jas galima aptikti daugelyje kitų imersinių spektaklių.
Vis dėlto kertinis akcentas, modifikuojantis įprastą imersinio teatro formatą, yra būtent žaidimo (šiuo atveju – escape the room) taisyklės, kurios tampa pagrindine santykių
tarp teatro ir žiūrovo sąlyga, paverčiančia šiuos dalyvius varžovais. Taisyklės paaiškinamos ir dėl jų sutariama dar iki spektaklio pradžios, taigi jos yra teisingos ir priimtinos
abiem varžovams. Vyksmo laikas apribojamas iki 60 minučių, per kurias žiūrovas turi
ištrūkti iš hamletiško pasaulio. Ribotas laikas yra tas akivaizdus kriterijus, pagal kurį nustatomas laimėtojas: arba žiūrovas įveiks užduotį, arba nugalės menamas Elsinoras. Be
abejo, pralaimėjimo grėsmė yra „žaislinė“, netikra, skirta viso labo azartui ir žaidybinei
dvasiai dirginti, skatinant abiejų dalyvių – tiek žiūrovo, tiek spektaklio kūrėjų – malonumą (žaidimas, pasak Caillois, visada asocijuojasi su tam tikra pramoga ir lengvabūdiškumu). Būtent šis malonumas skatina tikrai įsitraukti – toks ir yra imersinio teatro siekis.
Spektaklis „Kodas: HAMLET“ atskleidė, kad šalia tokios imersinės technikos, kaip
tradicinės erdvės „sulaužymas“, laisva navigacija ar dramaturginė personalizacija, svarbiu įsitraukimo veiksniu gali tapti žaidimo taisyklių taikymas. Stebuklinga žaidimo galia, kuri, pasak Gadamerio, neleidžia susilaikyti nuo įsitraukimo, lemia ir jo malonumą,
ir estetinę vertę. Pasak Butkevičiaus, žaidimas apsaugo teatrą nuo pagrindinių meno
ydų – falsifikacijos, imitacijos. Butkevičiaus teigimu, grožio tikroviškumą garantuoja tai,
kad a) žaidimas sukuria atstumą tarp žaidėjo ir žaidimo objekto, pačios žaidimo taisyklės puoselėja žaidimo grožį; b) žaidimas atmeta imitaciją, instinktyviai siekia visų
savo elementų tikroviškumo; c) įsijautęs žaidėjas yra gražus savaime, savo tikrovišku
įsitraukimu į žaidimą. Žaidimo grožis negali būti tiražuojamas ar multiplikuojamas, nes
nepakartojamumas yra paties žaidimo esmė. Nepakartojamumas numano ir kitus aspektus, tokius kaip efemeriškumas ir baigtinumas, kurie žaidimui suteikia meninę prasmę.
Hanso-Georgo Gadamerio manymu, menas, kaip ir žaidimas, yra susijęs su laisve ir šiai
laisvei gresiančiu pavojumi, ir to suvokimas sudaro žmogiškumo esmę. Gilesnė žaidimo
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esmė siejama su žmogaus būties baigtinumo suvokimu, todėl jis yra „tikrasis mūsų kūrybiškumo pamatas“ (Gadamer 1997: 66).
Nors bendresnio pobūdžio išvadoms šiandienos teatro rinkoje trūksta panašių į
„Kodas: HAMLET“ teatro ir žaidimo sintezės pavyzdžių, galime daryti prielaidą, kad
interaktyvumo ir žaidimo imersinio teatro formose tyrimas teatro kūrėjams gali tapti
intriguojančiu ir perspektyviu kūrybiniu iššūkiu.
Apibendrindami pateiktą imersinio teatro sąvokos analizę galime teigti, kad imersinio teatro kaip atskiro teatro žanro legitimumas yra kvestionuotinas, tačiau skirtingų
teatro formų produkcija, siekianti vienaip arba kitaip įtraukti žiūrovą, dažniausiai pasitelkia aiškias ir atpažįstamas imersines strategijas, tarp kurių yra žiūrovo ir teatro vyksmo erdvių persiskirstymas, dramaturginė personalizacija, naratyvo atvirumas, spektaklio
formos interaktyvumas ir t. t. Būtent spektaklio interaktyvumas, tiksliau, aukščiausia interaktyvumo forma – bendradarbiavimas, gali tapti kūrybiniu instrumentu, užtikrinančiu imersinio teatro siekiamą žiūrovo įsitraukimą, o žaidimas kaip laisva valia pagrįstas
kūrybinis bendradarbiavimas bei skirtingi jo aspektai, sąmoningai įtraukti į spektaklio
formos kūrimą, atveria imersinio teatro kūrėjams naujas menines perspektyvas.
Įteikta 2017 08 23
Priimta 2017 09 25
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Immersive theatre: immersion, interactivity, game
SUMMARY. The subject of this work is the concept of immersive
theatre, which is used differently in various theatre criticism texts.
Immersive theatre is not a well-established term, but its definitions
and perceptions found in various research works allow formulating
a set of its features that enables us to identify a variety of unconventional theatre manifestations as immersive artworks. The aim
of this work is to examine the features and specifics of immersive theatre by identifying the features of immersion, as well as the
creative techniques and strategies employed to achieve it. For that
purpose, the work analyses interactivity as an integral part of immersive theatre, and the game as an interactive activity. In this work,
the application of the rules of the game is included in the guidelines for immersive strategies by examining how the game’s features affect the format of immersive theatre in the Code: HAMLET
theatrical production. This example suggests that the interactive
and engaging nature of the game can become a viable creative instrument in the context of immersive theatre.
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Vaikas hibridiniame kine:
reprezentacija ir etika Oksanos Burajos
filme „Liza, namo!“
ANOTACIJA. Daugumai kino režisierės Oksanos Burajos filmų būdingas hibridiškumas, t. y. balansavimas ties dokumentinio ir vaidybinio kino riba. Vis dėlto kas atsitinka, kai tokiame filme atsiduria
herojus vaikas? Ar vaikas reprezentuoja pats save, ar yra naudojamas
kaip tuščias ekranas suaugusiųjų jausmams ir mintims projektuoti?
Kokią įtaką tai gali turėti kūrybos procesui ir filmo „perskaitymui“?
Straipsnyje siekiama ištirti etinius vaiko reprezentacijos aspektus
filme „Liza, namo!“ (2012). Šiam tikslui pasitelkta filmo recepcijos,
turinio bei formos ir režisūrinio metodo analizė, režisierės pasisakymai spaudoje bei interviu su filmo operatore Kristina Sereikaite.
Filmo žanras ir vaiko reprezentacijos pobūdis tyrinėjamas remiantis
Billo Nicholso dokumentinio kino teorija bei Glazgo universiteto
profesorės Karen Lury monografijos „Vaikas kine: ašaros, baimės ir
pasakos“ (Child in Film: Tears, Fears and Fairy Tales) įžvalgomis apie
vaiko reprezentacijos kine problemas.

Prieštaringi recepcijos bruožai
Režisierius kuria pasaulį, kurio šiandien jam reikia (O. Buraja)

2012 m. režisierė Oksana Buraja pristatė žiūrovams savo filmą „Liza, namo!“ Beveik
pusvalandžio trukmės juosta pasakoja apie aštuonmetę mergaitę Lizą, vis bėgančią iš
namų, kuriuose jos mama nuolat linksminasi su savo draugužiais. Kaip teigiama Lietuvių filmų centro tinklalapyje pateiktame oficialiame filmo aprašyme, „kūrėjai mėgino
užfiksuoti tai, kas atspindi vaiko ir suaugusiųjų pasaulio atotrūkį mažos mergaitės Lizos
šeimoje. Pavyko užfiksuoti dalį nuolatinių konfliktų, vykstančių dėl Lizos pabėgimų iš
namų.“1 Nors pristatytas kaip dokumentinis, „mėginantis užfiksuoti“ vykstančius kon
fliktus, „Liza, namo!“ iš tiesų nėra grynai dokumentinis filmas. Praėjus pusmečiui po
filmo premjeros, Buraja kalbėjo:
1

48

Filmo aprašymą žr. Lietuvių filmų centro tinklalapyje www.lfc.lt. Prieiga per internetą: http://www.
lfc.lt/lt/Page=MovieList&ID=9676&GenreID=455&Y=&C=L [žiūrėta 2017 02 01].
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„Žiūrovas mato mergaitę, gyvenančią asocialioje, pavojingoje aplinkoje, ir jam tiesiog
jos gaila. O tikrovė yra dar kitokia: Liza gyvena trijų kambarių bute su savo močiute ir
broliukais. Jos mama gan laisvo elgesio moteris, tad mergaitė su ja matosi retai. Filmavome jų sode, kur mama su draugais atvyksta tik vasaroti. Epizodai filme, kai jie šoka ar
švenčia gimtadienį, yra mūsų pačių suorganizuoti. Tad tai nėra gryna dokumentika, nors
visa tai iš tiesų ir vyko“ (Kajėnas 2013).

Pasaulinė filmo premjera įvyko 2012 m. rudenį Tarptautinio Leipcigo dokumentinių
ir animacinių filmų festivalio konkursinėje programoje. Vėliau juosta buvo parodyta kituose tarptautiniuose festivaliuose (Klermon-Ferane, Nansi, Paryžiuje (Prancūzija), „Hot
Docs“ (Kanada), „Artdokfest“ (Rusija) ir kitur), pelnė prizus festivalių konkursinėse programose Prancūzijoje, Norvegijoje, Ispanijoje (Tenerifėje), Ukrainoje, Vokietijoje, Italijoje,
Rusijoje. Lietuvoje „Liza, namo!“ buvo pripažinta geriausiu lietuvišku trumpametražiu dokumentiniu filmu  2012 metų Europos šalių kino forumo „Scanorama“ programoje „Naujasis Baltijos kinas“ ir „Sidabrinės gervės 2013“ apdovanojimuose. Lietuvos žiniasklaidoje
taip pat buvo matomas susidomėjimas filmu: daugybė pranešimų apie juostos pasiekimus,
interviu su režisiere. Po filmo premjeros pasirodė trys recenzijos pagrindiniuose kiną aptariančiuose leidiniuose – Živilės Pipinytės „Pasakyk: „Gražu“ (aptariama kartu su D. Gasiūnaitės filmu „Narcizas“) savaitraštyje 7 meno dienos, Elenos Jasiūnaitės „Namai, kurių nėra“
www.lfc.lt tinklalapyje ir Ievos Toleikytės „Mergaitė raudona suknele“ žurnale Kinas.
Toliau bus aptariamos tyrimui aktualios jų įžvalgos ir iškeliamos problemos.
Filmas recenzijose vertinamas nevienareikšmiškai. Autorių nuomonės iš esmės sutampa perskaitant filmo ištarą – vaiko priešinimąsi brutaliam suaugusiųjų gyvenimo būdui, bėgimą į fantazijų ir pasakų pasaulį. Jasiūnaitės recenzijoje daugiau dėmesio skiriama
pasakos motyvui, cikliškai filmo struktūrai, namų įvaizdžiui, išskiriamas motinos personažas (kitos dvi autorės suaugusiųjų nepersonalizuoja, kalba apie juos apibendrintai –
„suaugusieji“, „dėdės ir tetos“). Toleikytė lygina filmą su apsakymu, pabrėžia „įtraukiančią
atmosferą“, aptaria režisierės pateiktus vaikystės įvaizdžius, kurie, viena vertus, gali būti
„pavadinti banaliais“, kita vertus, „nuosekliai atspindi vaiko supratimą ir jauseną pasaulyje“
(Toleikytė 2013: 44). Pipinytė akcentuoja estetizavimą, grožio siekimą. Kritikių nuomonės išsiskiria svarstant etinius klausimus – ypač režisierės santykį su filmuojamu vaiku.
Paklausta apie tai, kokių atsiliepimų filmas sulaukė po premjeros Leipcige, Buraja
pabrėžia ypatingą susidomėjimą mergaitės likimu: „Jau nekalbama apie kiną, kaip apie
reiškinį, bet būtent apie tą mergaitę, kaip tas buvo nufilmuota ir koks mano pačios požiūris į Lizos gyvenimą.“2 Filmo recepcijoje Lietuvoje taip pat juntamas susirūpinimas
2

Pokalbis su Oksana Buraja LRT Klasikos laidoje „Ryto allegro“, ved. Alma Valantinienė. „Ryto allegro“
2012 m. lapkričio 23 d. Prieiga per internetą: http://lrvab.lrt.lt/lt/archive/6298/ [žiūrėta 2017 01 11].
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realiąja Liza, ne tik filmo heroje. „Liza yra tikra mergaitė, kuri gyvens ir toliau“, – rašo
Toleikytė. Ir tai verčia kritikę abejoti etiniu Burajos pasirinkimu: „Suprantu, kad autorės
ketinimai buvo geri – bet vis dėlto man toks požiūris atrodo truputį savotiškas – štai
žmonės įsileidžia tave į savo gyvenimą, o tu juos panaudoji išreikšti savo idėjai“ (Toleikytė 2013: 44). Realią mergaitę ir filmo idėją priešpriešina bei su tuo susijusias etines
problemas pažymi ir kino kritikė Pipinytė: „Tačiau ar nieko netrikdo tai, kad nelaimingas vaikas paverčiamas dekoratyviniu filmo elementu?“ (Pipinytė 2013).
Etiniai klausimai recepcijoje glaudžiai susiję su filmo hibridiškumu. Visų trijų recenzijų autorės aptaria „Lizoje...“ užkoduotą vaidybinio-dokumentinio filmo dilemą.
Jasiūnaitė mano, kad viena priežasčių, kodėl kyla klausimas, ar tai vaidybinis, ar dokumentinis filmas, yra „režisierės pasirinkta pasakos koncepcija [priskirtina vaidybiniam
kinui – G. B.], derinama su pasakojimo intymumu“ [būdingu dokumentikai – G. B.].
Galiausiai ji daro išvadą, kad tai „vis dėlto – dokumentika, įvilkta į pasakos formą, kurioje išliko liūdnai realistiškas turinys“ ( Jasiūnaitė 2012). Reikia pažymėti, kad Jasiūnaitei,
apsisprendusiai žiūrėti filmą kaip dokumentinį, mažiausiai kyla etinių klausimų. Burajos
požiūrį ji vadina „kiek šališku“, tačiau pripažįsta, kad „režisierei rūpi trapus vaiko pasaulis, tai, kas dedasi vaiko viduje“ ( Jasiūnaitė 2012). Pipinytė mano priešingai: „Apie ką iš
tikrųjų mąsto Liza, režisierei arba neįdomu, arba tai netilpo į filmo koncepciją“ (Pipinytė 2013). Kritikė atkreipia dėmesį, kad šių dienų kine nieko nestebina dokumentinio
ir vaidybinio kino ribos nepaisymas, tačiau „tampa problemiška, kai režisierė ignoruoja
personažų intymumą“ (Pipinytė 2013). Toleikytė savo sutrikimą filmo atžvilgiu sieja su
žanro ambivalencija: „Viena vertus, filmas patiko. <...> Kita vertus, pajutau nepasitikėjimą juo“ (Toleikytė 2013: 44).
Tolesnių svarstymų pagrindu pasirinkome du ryškiausius recepcijos akcentus – filmo tipo klausimą ir etines problemas. Pradžioje, bandydami išsiaiškinti filmo tipą, plačiau aptarsime režisierės Oksanos Burajos kūrybinį metodą.

Oksanos Burajos „provokacijų“ metodas
Režisierės Oksanos Burajos kūryba išsiskiria nuoseklumu ir pastovumu tiek pasirenkamų temų, tiek formos prasme. Nuo pat pirmojo savo studentiško filmo „Mama“
(2001) trumpų filmų autorė herojais renkasi socialinių paribių žmones: tai – neprižiūrėti
asocialių šeimų vaikai, išraiškingai daužantys tarakonus virtuvėje („Mama“, 2001), filosofuojantys girtuokliai, kurie svajoja išvykti į Kretą („Kretos sala“, 2007), ar mėgstančio
išgerti vyro žmona, netikėtai atradusi savo močiutės dienoraštį („Dienoraštis“, 2003). Ir
nors šios autorės filmai visur pristatomi kaip dokumentiniai, režisierė niekada neslėpė
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nekurianti „tikrosios“ dokumentikos. Jos teigimu, naudodamasi tikrove bei intuicija, ji
kuria „paveikslą, panašiausią į savo vizijas“, ir pabrėžia, kad „kiną sukuria montažas, o čia
turi visišką laisvę dėlioti viską, kaip tik išmanai“ (Kajėnas 2013).
Billas Nicholsas savo dokumentinio kino teorijoje konstatuoja, kad visus filmus galima vadinti dokumentiniais, nes „netgi įmantriausias iš vaidybinių filmų liudija kultūrą,
kuri jį sukūrė, ir reprodukuoja atvaizdus žmonių, kurie jame vaidina“ (Nichols 2001: 1).
Todėl, pasak jo, egzistuoja tik du kino tipai: 1) norų išsipildymo (angl. wish-fulfillment)
dokumentika (tai, ką mes vadiname vaidybiniu kinu (fiction) ir 2) socialinės reprezentacijos (angl. social representation) dokumentika (tai, ką vadiname dokumentiniu kinu
(non-fiction). Pirmojo tipo filmai, Nicholso nuomone, „suteikia apčiuopiamą išraišką
mūsų norams, svajonėms, mūsų košmarams ir baimėms. Jie vaizduotės medžiagą paverčia konkrečia – regima ir girdima“ (Nichols 2001: 2). Socialinės reprezentacijos tipo filmai apčiuopiamą išraišką suteikia „pasaulio, kuriame mes jau gyvename ir juo dalijamės,
aspektams“. Jie regima padaro ne vaizduotės, bet socialinės tikrovės medžiagą, „matomą
ir girdimą savitu būdu priklausomai nuo kino kūrėjo atliekamų atrankos ir išdėstymo
veiksmų“ (Nichols 2001: 2).
Kaip vieną iš aspektų, įgaunantį skirtingą vertę abiejų tipų filmuose, Nicholsas išskiria (pasi)tikėjimą (angl. belief ). (Pasi)tikėjimas, teoretiko nuomone, „yra mūsų atsakas
į filmo pasiūlytas reikšmes ir vertybes“. Nors galime patikėti tiek vieno, tiek kito tipo
filmų tiesomis, vis dėlto dokumentiniame kine tikėjimas yra svarbesnis, „nes šie filmai
dažnai yra sumanyti taip, kad darytų įtaką istoriniam pasauliui, ir tam turi įtikinti mus,
kad vienas požiūris yra geresnis už kitą“ (Nichols 2001: 2). Jei vaidybinio kino pasaulis gali pasitenkinti tuo, kad bus priimtas kaip „tikėtinas“ (čia ir toliau mano išryškinta
kursyvu – G. B. ), „dokumentinis kinas dažnai nori įteigti tikėjimą (kad jo pasaulis būtų
priimtas kaip tikras)“ (Nichols 2001: 2).
Tai, kad žiūrovams iš tiesų svarbu patikėti filmo tikrove, liudija ir Burajos žodžiai,
kad po peržiūros iš auditorijos dažnai išgirsta tą patį klausimą: „Ar taip iš tikrųjų buvo?“
Ji teigia neturinti vienareikšmio atsakymo: „Tada galvoji – na, o jei tu savo herojams
surengei šį pasisėdėjimą prie stalo žinodama, kad taip pas juos savaime būna, tai tuomet
vyko tikrai ar ne?“ (Kajėnas 2013). Režisierė vieną filmą („Išpažintis“) netgi yra paskyrusi savo kūrybos pobūdžiui ir apskritai dokumentikos prigimčiai apmąstyti. Pasak kūrėjos,
apie penkiasdešimt procentų jos filmuose yra savaime įvykusių epizodų, kuriuos pavyko
nufilmuoti, kita pusė – išprovokuota „siekiant siužetinės linijos vientisumo ar formos“
(Kajėnas 2013). Provokacija ji vadina „kūrybinį bendradarbiavimą su filmo herojais“ ir
„savotišką vilionę“ siekiant žmogaus organiškumo kadre:
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„Pavyzdžiui, man reikia, kad žmogus užeitų į namus ir sugrįžtų. Tai ne itin svarbi, tačiau
man būtina detalė. Žinoma, galima palaukti, kol tai nutiks natūraliai, bet neaišku, kiek
teks to laukti... Tad galima tiesiai šviesiai paprašyti: „Užeikite į namą ir sugrįžkite, o mes
jus nufilmuosime...“ O juk galima ir sugalvoti priežastį. Pavyzdžiui, paprašyti vandens
sau... Arba ko nors kito... Ir štai skirtumas – jei žmogus eina žinodamas, kad šiuo metu
yra filmuojamas, jis nesielgs natūraliai, nes bus susikoncentravęs į KAIP. O jei jis visiškai
negalvoja, kad jį filmuoja, o tiesiog eina vandens, tuomet viskas bus natūraliai. Štai tau
ir provokacija...“ (Kajėnas 2013).

„Provokacijų metodas“ nėra naujas dokumentiniame kine. Jis buvo ypač mėgstamas
Burajos dėstytojo, lietuvių poetinės dokumentikos klasiko Henriko Šablevičiaus. Apie
jo filmą „Žiniuonė“ (1975) kino kritikė Živilė Pipinytė rašė: „Norėdamas kuo pilniau
atskleisti savo heroję [biologijos mokslų daktarę Eugeniją Šimkūnaitę – G. B.], režisierius ir šiame filme nevengia provokacijų, pvz., asistentės skambučiai biologei, užduodant
kvailus ir erzinančius klausimus.“3
Filmo „Liza, namo!“ autorė provokacijas naudoja ne tik paskiriems herojų bruožams išryškinti, tokiu principu ji konstruoja ištisas scenas. Kaip tai atrodo praktiškai?
Pavyzdžiui, filme yra scena, kurioje Lizos mama Nataša guli lovoje dienos metu (kadangi prieš tai rodyta jos „gimtadienio“ scena, galime spėti, kad mamai – pagirios), o Liza
tuo metu skuta bulves, kepa kiaušinienę. Vėliau Nataša įsakmiai prašo dukters paduoti
atsigerti vandens, bet ši, valgydama kiaušinienę, žiūri televizorių ir mamos vis griežčiau
kartojamą prašymą ignoruoja. Per televizorių rodomi paveikslo su angelais fragmentai,
skamba pravoslaviška giesmė Mergelei Marijai.
Filmo operatorė Kristina Sereikaitė pasakoja4 apie realybės ir provokacijos santykį
šioje scenoje. Nataša iš tiesų prigulė dienos metu, nors tai nebuvo diena po gimtadienio
(kuris, kaip interviu pasakoja Buraja, irgi filmavimo grupės buvo „suorganizuotas“ (Kajėnas 2013). Režisierė paprašė jos tiesiog ilgiau pagulėti. Ir kartu ėmė klausinėti Lizos, ar
ši nealkana, ką ji moka gaminti? Mergaitė atsakė, kad alkana, kad moka išsikepti kiaušinį.
Tuomet Buraja pasiūlė jai išsikepti kiaušinį ir visa tai nufilmavo. Dar įdomi detalė, kad
televizoriaus tame sodo namelyje iš viso nebuvo. Liza, prašoma atnešti vandens, žiūri
„kažkur“, o televizorius su giesmėmis ir angelais buvo nufilmuotas ir „įmontuotas“ vėliau.
Panašiu principu į mamos ir draugų vakarėlio sceną „įmontuotas“ ir Lizos, gulinčios
lovoje ir neva stebinčios besilinksminančiuosius, portretas. Mergaitės tame vakarėlyje
nebuvo, ji buvo nufilmuota atskirai, kitą dieną.
3
4
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Pipinytė, Živilė. Filmo „Žiniuonė“ apžvalga. Prieiga per internetą: http://www.lfc.lt/lt/Page=AMovie
List&ID=2600&GenreID=455 [žiūrėta 2017 01 28].
Pokalbis su Kristina Sereikaite, įrašytas 2017 01 09.
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Filme yra scenų, kurios įvyko be kūrėjų įsikišimo, pavyzdžiui, kai Lizos mama kartu
su įkaušusia drauge „tikrina“ mergaitės matematikos žinias ir bando jai „logiškai“ paaiškinti paprastus matematinius veiksmus arba prašo išvardyti abėcėlę. Scenos pas muzikos
mokytoją taip pat nufilmuotos be provokacijų. Kaip bebūtų, visos šios išprovokuotos ar
natūraliai įvykusios scenos yra iš filmuojamų žmonių gyvenimo: mergaitė Liza iš tiesų
lanko muzikos pamokas, net jeigu jas lankyti jai pasiūlė filmo režisierė. Taip pat Liza iš
tikrųjų bėgdavo iš namų, net jeigu filmavimo metu tos scenos veikiau „rekonstruotos“
negu „užfiksuotos“. Jos priklauso tam istoriniam pasauliui, kuris, vartojant Nicholso terminologiją, gali būti „priimtas kaip tikras“, taigi gali būti priskirtas socialinių reprezentacijų dokumentinio kino tipui. Taigi, panašu, kad „provokacijų metodas“ nėra pagrindinis dalykas, kuris trukdo filmą priskirti vienam kino tipui. Iš kur tuomet šios abejonės
kyla?
Svarbu tai, kad ne visos scenos filme leidžiasi įvardijamos kaip reprezentuojančios
istorinį pasaulį. Kai kurios artimesnės vaizduotės pasauliui ir yra kuriamos pasitelkiant
nebe „provokacijas“, o vaidybiniam kinui būdingus metodus. Turimi galvoje poetiniai intarpai, kuriuose Liza vaizduojama viena: žaidžianti su sraige; sėdinti pievoje leidžiantis
saulei; brendanti per akmenuotą upelį. Šie intarpai filme montuojami taip, kad sukurtų
įspūdį, jog matome Lizos, pabėgusios iš namų, vidinį pasaulį arba svajones: pavyzdžiui,
Liza, einanti per upelį, ir – stambiu planu – verkianti namuose, kai mama ant jos užrėkė.
Nerealumo įspūdį pastiprina ir už kadro skambantys garsai: muzika, Lizos dainuojama
dainelė apie nuskriaustą meškiną arba pasaka apie stebuklingą kalną, ant kurio užlipus –
viskas gerai. Šie intarpai – įsivaizduojamo pasaulio dalis.

Vaikas – kaip idėja

Vaikas simbolizuoja kiekvieno žmogaus sielą... (O. Buraja)

Kaip pasakoja operatorė Kristina Sereikaitė, būtent nuo įsivaizduojamo pasaulio
scenų prasidėjo filmavimai:
„Aš pamenu, kad jinai [O. Buraja – G. B.] sako, dabar gal reikėtų filmuoti tą gražų Lizos
pasaulį. Ji buvo taip susikūrus, kad ta vaikystė, svajonės… Tokį pasaulį. Ir mūsų pirmi
filmavimai prasidėjo būtent kai Liza eina tuo upeliu. Ten finalinė scena. <...> Oksana
man per daug nedetalizavo, kodėl ji taip nori, bet, sako, filmuok dabar, kaip Liza praeina
upeliu.“5
5

Pokalbis su Kristina Sereikaite, įrašytas 2017 01 09.
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Taigi poetiniai filmo intarpai buvo kuriami pagal iš anksto sugalvotą sumanymą –
nufilmuoti „gražų Lizos pasaulį“. Kaip pasakoja Sereikaitė, upelio scenai buvo ieškoma
speciali vieta, „kad būtų biškį mistiška, iš kito pasaulio“6. Iš gausių Burajos pasisakymų
spaudoje galima susidaryti įspūdį, kad ji tikrai iš anksto žinojo, kokią vaikystę nori parodyti. „Liza, namo!“ autorė gana aiškiai įvardija savo vaikystės koncepciją. Vaikas jai – „dar
nepraradęs pirmapradžio ryšio su gamta, taigi ir su Dievu. Nežinau, kaip kitaip paaiškinti tą pirmapradį žinojimą, kurį turi vaikai. Dar nieko nepatyrę. Nieko nemokyti. Nieko
neskaitę.“7 Tad vaikas Burajai yra tabula rasa, kur kūrėja gali įrašyti savas prasmes.
Daugelyje interviu, kalbėdama apie filmo sumanymą, režisierė pasakoja, kad vaikystės temą pasirinko ieškodama būdo kalbėti apie žmogaus sielą, „apie ploną mūsų vilčių kiautą, apie pažeidžiamas svajones“, kurios jai „asocijuojasi su vidiniu vaiko pasauliu“8.
Ji teigia norėjusi „prisiliesti prie švaros, įkvėpti gryno oro, lyg atsigerti tyro vandens... O
kurgi visa tai, jei ne vaikystėje?“9 Tik viename interviu kūrėja mini filme norėjusi kalbėti
būtent apie vaikų problemas: „galbūt tokį klausimą aš ir norėjau iškelti ar užduoti, kad
yra nemažai vaikų, kurie gyvena, patys to nesuvokdami, agresijos spaudime“10. Tačiau
daugelyje kitų pasisakymų ji teigia per vaiką kelianti kiekvienam žmogui rūpimus metafizinius klausimus, tyrinėjanti gėrio ir blogio kovą sieloje:
„Mano supratimu, sielos prigimtis – būti kitur. Mes visi turime kitokio gyvenimo nuojautą. <...> Tą išreiškiu per vaiką – berniuką „Mamoje“11, mergaitę filme „Liza, namo!“
Vaikas simbolizuoja kiekvieno žmogaus sielą, o ji trapi“ (Oginskaitė 2013).

Taigi vaikas, vaikystė Burajai yra simbolis. Kitaip tariant, režisierės vaizduotei suteikiama apčiuopiama išraiška.
Šio idealaus pasaulio scenų filmavimo pobūdis skiriasi nuo scenų namuose. Pavyzdžiui, Buraja mini, kad su Liza buvo „sunku dirbti“: „kai ji pajusdavo, kad tai – darbas
ir kad mes norim čia kažką rimtesnio padaryti ar, neduok Dieve, jeigu paprašai ką nors

6

7

8
9
10
11
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Pokalbis su Kristina Sereikaite, įrašytas 2017 01 09.
Pokalbis su O. Buraja dienraštyje Respublika po apdovanojimo moterų festivalyje Prancūzijoje. Prieiga per internetą: http://www.respublika.lt/lt/naujienos/pramogos/kinas_muzika_tv/geriausias_europos_trumpametrazis__apie_liza/,print.1 [žiūrėta 2017 01 12].
Pranešimas spaudai apie filmo „Liza, namo!“ apdovanojimą Ukrainoje tinklalapyje. Prieiga per internetą: http://www.lfc.lt/lt/Page=NewsList&ID=11236 [ žiūrėta 2017 01 12].
Prieš premjerą. Režisierė Oksana Buraja: „...tik dėl neįtikėtinų akimirkų“. Prieiga per internetą:
http://www.lfc.lt/lt/Page=ArticleList&ID=9709&Y=0 [ žiūrėta 2017 01 12].
Pokalbis su O. Buraja LRT Klasikos programos laidoje „Ryto allegro“, ved. Alma Valantinienė. Prieiga per internetą: http://lrvab.lrt.lt/lt/archive/6298/ [žiūrėta 2017 01 12].
„Mama“ (2001) – studijų metais sukurtas O. Burajos filmas, pasakojantis apie asocialioje šeimoje
gyvenantį berniuką.
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padaryti, tai viskas. Ji užsidarydavo ir neleisdavo, neleisdavo tiesiog „daryti kino.“12 Tai
liudija, kad režisierė Lizai, kaip aktorei, duodavo konkrečias užduotis, skirtingai nuo
scenų namuose, kur vyksmą tiesiog išprovokuodavo ir kur „socialiniai aktoriai“13 patys
veikdavo duotomis aplinkybėmis. Sereikaitė taip pat pasakoja, kad buvo skirtumas tarp
idealaus ir realaus pasaulio filmavimo. Pasak operatorės, Liza didelio susidomėjimo filmavimu nerodė, paprašyta pakartoti ką nors, sakydavo: „nenoriu“, tačiau kai „prasidėjo
tam tikros scenos su jos motina, kai atsirado jos aplinka, tada Liza pati labai natūraliai
pradėjo elgtis. Nes ji iš tikrųjų buvo tiesiog stebėtoja toje terpėje, ir tada mes jau ją
fiksavom.“14
Iš pateiktos analizės galima daryti išvadą, kad O. Burajos filmas „Liza, namo!“ yra
hibridinis, t. y. jame koegzistuoja du kino tipai – vaidybinis ir dokumentinis. Toliau mėginsime nustatyti šio koegzistavimo ryšį su etiniais klausimais.

Skirtingi etikos aspektai
Kaip jau minėta recepcijos skiltyje, etinė filmo pusė kelia klausimų tiek užsienio
žiūrovams, tiek Lietuvos kritikams. Leipcigo festivalio publika ir kritikė Ieva Toleikytė
atkreipia dėmesį į etikos aspektą, susijusį su filmo įtaka realiam gyvenimui – kaip mergaitė Liza gyvens toliau?
Iš gausių Burajos interviu galima pastebėti, kad jos etinės nuostatos dokumentikoje visų pirma remiasi filmuojamų žmonių savimone: jeigu herojai savo gyvenimo būde
nemato „nieko blogo, smerktino ar nepateisinamo“, vadinasi, tai galima rodyti. Ji pasakoja apie dokumentinės juostos „Dienoraštis“ heroję Larisą, kurią filmo peržiūros metu
aplankė atpažinimo džiaugsmas: „Žiūrėk, Valera tapkes mėto...“ Pasak Burajos, herojė
„pamatė save iš šalies, ir tai sukėlė tik juoką, nors jų kasdienybėje vyko ne tik gražių dalykų... Dėl to jie neišvydo nieko blogo, smerktino ar nepateisinamo. Juk tai jų kasdienis
gyvenimas, tai jiems visiškai įprasta“ (Kajėnas 2013). Panašiai režisierė komentuoja ir
filmo „Liza, namo!“ situaciją: „Iš tikrųjų, kai žiūri filmą, tai gali atrodyt ir labai baisu, o
jai [Lizai – G. B.] tai yra įprasta. Tai yra jos kasdienybė.“15 Nieko neįprasto, pasak autorės,
filme neįžvelgė ir suaugę herojai:
12
13
14
15

Pokalbis su Oksana Buraja LRT Klasikos laidoje „Ryto allegro“, ved. Alma Valantinienė. „Ryto allegro“
2012 m. lapkričio 23 d. Prieiga per internetą: http://lrvab.lrt.lt/lt/archive/6298/ [žiūrėta 2017 01 11].
Billo Nicholso terminas dokumentinio filmo veikėjams apibūdinti.
Pokalbis su Kristina Sereikaite, įrašytas 2017 01 09.
Pokalbis su Oksana Buraja LRT Klasikos laidoje „Ryto allegro“, ved. Alma Valantinienė. „Ryto allegro“
2012 m. lapkričio 23 d. Prieiga per internetą: http://lrvab.lrt.lt/lt/archive/6298/ [žiūrėta 2017 01 11].
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„Natašos, Lizos mamos, reakcija pamačius filmą buvo: „Prikolno, klasno...“16 Žmogus
iš šalies gali nustebti ir dėl tokio jų gyvenimo, ir dėl tokios reakcijos, tačiau tai yra jų
gyvenimai, ir jie puikiai patys supranta, kaip gyvena. Todėl ir jų reakcijos yra visiškai
natūralios – juk aš nieko daugiau neparodau, o tik tai, kaip jie gyvena. Filme Natašos
draugė klausia: „Ar tu norėtum ką nors pakeisti? Ar esi patenkinta savo gyvenimu?“
Nataša atsako: „Taip, patenkinta, na, nebent vyrą pakeisčiau...“ (Kajėnas 2013).

Kalbant apie poveikį herojų gyvenimui, šis filmas, Burajos teigimu, išsiskiria tuo, kad
šįkart ji žinojo filmuojanti žmones, kurie yra „apsaugoti“, ir po filmavimų „jie toliau sau
galės gyventi ramiai. Pažiūrėjus filmą, gal taip neatrodys, atrodys, kad Liza, mergaitė, labai
jau nuskriausta. Iš tikrųjų taip nėra. Filme šiek tiek spalvos sutirštintos.“17 Režisierė tik
riausiai turi omenyje, kad ji žino daugiau negu žiūrovai, t. y. kad iš tikrųjų Liza gyvena su
močiute, ten gyvens ir po filmavimo ir kad su mama matosi retai, taigi tų konfliktiškų situacijų nepasitaiko kasdien ir gal jos nebūna tokios dramatiškos, kaip perteikiama filme.
Tad atsakymas į klausimą, kaip mergaitė gyvens toliau, aiškus. Tačiau kritikė Živilė
Pipinytė etinį klausimą formuluoja kitaip: „ar nieko netrikdo, kai vaikas paverčiamas
dekoratyviniu filmo elementu?“ (Pipinytė 2013), kitaip tariant, vaikas nuasmeninamas
(iš asmens virsta elementu) ir naudojamas estetiniams tikslams (kaip dekoracija). Ir tai
yra kitas etinis aspektas, daugiau sietinas ne su tuo, kaip filmo veikėjai gyvens toliau, bet
su jų reprezentacijos autentiškumu.
Dokumentika, pasak Nicholso, siejasi su pasauliu jį reprezentuodama. Ir tai vyksta
trimis būdais: pirma, dokumentiniai filmai siūlo mums pasaulio panašumą arba atvaizdavimą; antra, jie gina arba reprezentuoja kitų interesus; trečia, gali reprezentuoti pasaulį
taip, kaip teisininkas atstovauja kliento interesams: jie pateikia atvejį mūsų apžiūrai ar
parodymų interpretacijai. Šia prasme dokumentiniai filmai ne tiesiog gina kitus, reprezentuodami juos tais būdais, kuriais reprezentuojamieji patys nesugebėtų, bet veikiau jie
patys sukuria atvejį ar ginčą (Nichols 2001: 2–4). Todėl tinkamą reprezentaciją galima
laikyti etine kategorija.
Karen Lury monografijoje „Vaikas kine: ašaros, baimės ir pasakos“ iškelia problemą,
kad vaikai kine dažnai nereprezentuoja patys savęs, juose „dažnai užšifruojamas suaugusiųjų nerimas, fantazijos ir baimės“ (Lury 2010: 106). Vaikai filmuose neretai naudojami
kaip tuščias ekranas suaugusiųjų jausmams ir mintims projektuoti ir kontempliuoti. Pasak Lury, „suaugę žiūrovai negali suprasti arba renkasi nesuprasti, ką iš tikrųjų galvoja
ar jaučia vaikai ekrane“ (Lury 2010: 106). Profesorė mato problemą, kad „vaikas kaip
16
17
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Rus. smagu, šaunu.
Pokalbis su Oksana Buraja LRT Klasikos laidoje „Ryto allegro“, ved. Alma Valantinienė. „Ryto allegro“
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gyvybinga ir emocionali būtybė per dažnai tampa įrankiu suaugusiųjų problemoms ir
baimėms išreikšti ir nereprezentuoja savo paties interesų ir troškimų“ (Lury 2010: 109).
Pamėginsime apibrėžti reprezentacijos pobūdį filme „Liza, namo!“
Viena vertus, scenose namuose ir pas muzikos mokytoją mums pateikiamas istorinio pasaulio atvaizdas, kurį galime vertinti ir interpretuoti. Liza gyvena ir veikia tame
pasaulyje. Nors nemažoje dalyje scenų ji tik stebi suaugusiuosius, iš to, ką ir kaip ji
stebi, galima suprasti jos jauseną. Mamos ir draugės „mokoma“ matematikos, ji rodoma
ir įsitraukianti į „pamoką“, ir nenorinti skaičiuoti arba vardyti abėcėlės raidžių, ji gali
užsidengti ausis, užsimerkti arba pabėgti šalin. Taip pat matome ją apsiašarojusią, kai
bara mama. Muzikos pamokose atsiskleidžia Lizos džiaugsmingoji pusė. Nors mokytoja kadre nerodoma (girdėti tik jos balsas), iš mergaitės reakcijų galima suprasti, kad jų
santykiai šilti. Taigi mergaitės personažas scenose namuose ir pas muzikos mokytoją atskleidžiamas gana kompleksiškai. Ji rodoma pati veikianti duotomis aplinkybėmis, todėl,
galima sakyti, reprezentuoja pati save.
O „vidinio pasaulio“ scenose situacija yra kitokia. Šios scenos filme atlieka brutalaus
pasaulio komentaro funkciją ir turėtų parodyti vaiko požiūrį į tai, kas vyksta. Liza žiūrovams čia pateikiama kaip vis dar ta pati istorinio pasaulio dalyvė, tačiau tikrasis mergaitės požiūris lieka už reprezentacijos ribų. Tiksliau, žiūrovams siūlomas režisierės įsivaizdavimas apie mergaitės požiūrį. Pavyzdžiui, paskutinėje filmo scenoje mergaitė brenda
per upelį, o už kadro girdime jos balsą. Tačiau girdime ne Lizos mintis, o režisierės
pateiktą pasaką apie lipimą į aukštą kalną. Taigi tai – režisierės požiūris. Jis nepasiduoda
interpretacijai, kadangi suformuluotas iš anksto. Žurnalistės paklausta, ar Liza pasisakė,
kodėl bėga iš namų, Buraja atsako: „Nebandžiau net klausti. Žiūrovui ir taip aišku. O ji
pati nesugebėtų paaiškinti. Kad tikrieji vaiko namai – nesvarbu kokioje šeimoj jis auga,
yra visai kitame lygyje – fantazijos pasaulyje.“18 Liza reprezentuoja režisierės sukurtą
vaikystės idealą, bet ne save. Pasitelkiant Lury įžvalgas, mergaitė čia naudojama „kaip
tuščias ekranas“ režisierės idėjų projekcijai.
Taigi vaikas filme „Liza, namo!“ reprezentacijos požiūriu atsiduria savotiškoje
superpozicijos situacijoje: viena vertus, Liza reprezentuoja pati save, antra vertus, yra lyg
ekranas režisierės projekcijai. Su šiuo reprezentaciniu padalijimu, ko gero, galima sieti ir
recepcijoje minimą „nepasitikėjimą filmu“, režisierės „šališkumo“ arba nesidomėjimo, „ką
iš tikrųjų galvoja mergaitė“, jausmą ir norą atskirti „tikrą“ mergaitę nuo vaizduojamosios
filme.
18

Pokalbis su O. Buraja dienraštyje Respublika po apdovanojimo moterų festivalyje Prancūzijoje. Prieiga per internetą: http://www.respublika.lt/lt/naujienos/pramogos/kinas_muzika_tv/geriausias_europos_trumpametrazis__apie_liza/,print.1 [žiūrėta 2017 01 12].
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Išvados
Apibendrinant galima pasakyti, kad vaiko buvimas hibridinio tipo kine yra problemiškas ir turi įtakos skirtingoms filmo plotmėms:
1. Kūrybiniam procesui: režisierės santykis su vaiku, jų bendradarbiavimo lygis skirtingo tipo scenose skiriasi: filmavimo grupės pasakojimai atskleidžia, kad su mergaite
„sunku dirbti“ filmuojant režisierės vizijas, bet ji „atsigauna“, kai filmuojamos dokumentinės scenos namuose.
2. Vaiko reprezentacijos autentiškumui: dokumentinėse scenose mergaitė reprezentuoja save, rodomi jos autentiški santykiai, jausmai, reakcijos, o vaidybinio tipo scenose
ji įkūnija režisierės vaikystės viziją, sukurtą iš anksto nepriklausomai nuo realios filmo
herojės. Taip dalyje filmo vaikas praranda galimybę atstovauti savo interesams ir troškimams, jis nebematomas kaip autentiškas subjektas, bet tampa „įrankiu“ suaugusiųjų
problemoms ir įsivaizdavimams išreikšti.
3. Filmo recepcijai: dėl neautentiško reprezentavimo atsiranda recepcijos problemų:
filmo žiūrovams ir kino kritikams kyla etinių klausimų (ar vaiku nesinaudojama estetiniais tikslais?), juntamas nepasitikėjimas pačiu kūriniu ir jo autoriais, kyla noras atskirti
„tikrą“ mergaitę nuo vaizduojamosios filme.
Įteikta 2017 08 21
Priimta 2017 10 18
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The child in hybrid film: representation and ethics in the film
by Oksana Buraja Lisa, Go Home!
SUMMARY. Hybridity is a distinctive quality of a number of films
by director Oksana Buraja, i.e., they keep balancing on the verge
between documentary and fiction. What happens, however, with
a child finding herself as the main character in this kind of film?
The article deals with the problem of the child’s representation and
related ethical issues in the film by Buraja Lisa, Go Home! (2012).
For this purpose, the author analyses the film’s reception, its content
and form, as well as its directing method, also employing the director’s media appearances and an interview with the camera-woman,
Kristina Sereikaitė. To analyse the genre of the film and the mode
of the child’s representation, the theory of documentaries by Bill
Nichols and insights regarding problems with the representation
of children in movies by the professor of the University of Glasgow,
author of the monograph Child in Film: Tears, Fears and Fairy Tales
Karen Lury, are employed.
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Kompozitoriaus Vaclovo Paketūro
kūryba lietuvių liaudies instrumentams:
meninės koncepcijos ir techninių
sprendimų darna
ANOTACIJA. Straipsnyje analizuojama kompozitoriaus Vaclovo Paketūro kūryba lietuvių liaudies muzikos instrumentams, ypatingą
dėmesį skiriant kūriniams solo kanklėms. Tai pirmasis darbas, išsamiai nagrinėjantis šio autoriaus kūrinių liaudies instrumentams
kompozicinius bei atlikimo galimybių ypatumus. Straipsnio autorė,
bendradarbiaudama su kompozitoriumi, susistemino jo kūrinius
chronologine tvarka ir pateikė naujų faktų apie jų atsiradimo aplinkybes ir motyvus. Darbe aprašomos naujos autorės siūlomos sąvokos,
skirtos kompozitoriaus kūryboje naudojamo originalaus garsaeilio
bei visos kūrybos liaudies instrumentams stiliaus ypatumams nusakyti. Tyrimų tikslas – ištirti ir įprasminti kompozitoriaus V. Paketūro indėlį į lietuvių liaudies instrumentų repertuaro formavimo
procesą. Uždaviniai: suklasifikuoti kompozitoriaus V. Paketūro kūrybą atsižvelgiant į kūrinių paskirtį ir instrumentinę sudėtį; kūrinius
susisteminti chronologine tvarka ir pateikti trumpas jų charakteristikas; ištirti ir aprašyti motyvus, skatinusius kompozitorių kurti liaudies instrumentams; kompozicinės sandaros ir atlikimo galimybių
aspektais išanalizuoti ir apibendrinti pagrindinius kompozitoriaus
kūrybos solo kanklėms bruožus; išgryninti ir pateikti sąvokas, optimaliai apibūdinančias esminius kompozitoriaus kūrybos liaudies
instrumentams ypatumus. Tyrimo metodai: repertuaro ir literatūros
šaltinių analizė, aprašomasis, lyginamasis, klasifikavimo, interviu.

Kūriniai liaudies instrumentams
Vaclovas Paketūras (g. 1928) – vienas ryškiausių aktyviausiai koncertiniams liaudies
muzikos instrumentams kūrusių kompozitorių. Per beveik 50 profesinės veiklos metų
(1957–2001) kompozitorius savo nototeką papildė 44 opusais (beveik po opusą kasmet!)
liaudies instrumentams, iš kurių – 14 skirti birbynei, 13 – kanklėms, 17 – įvairių sudėčių
liaudies instrumentų ansambliams ir 16 dainų su liaudies instrumentų pritarimu.
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Anot paties kompozitoriaus, susidomėjimą liaudies muzika nulėmė vaikystės ir
jaunystės aplinka bei vėliau sutikti profesijos Mokytojai: Povilas Tamuliūnas, Eduardas
Balsys, Jonas Švedas, Jadvyga Čiurlionytė ir kiti. Būtent šioms asmenybėms ilgametis
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius yra nuoširdžiai dėkingas už atvertus
liaudies muzikos lobynus ir parodytus kelius jiems tyrinėti.
Kūryba liaudies muzikos instrumentams V. Paketūras susidomėjo studijuodamas
kompoziciją tuometinėje Valstybinėje konservatorijoje (dabar Muzikos ir teatro akademija). Būsimasis kompozitorius dažnai lankėsi Liaudies instrumentų katedros studentų
koncertuose, tiek asmeniškai, tiek savo pedagogų paskatintas domėjosi šių instrumentų
repertuaru, konstrukcijos ypatumais, atlikimo galimybėmis, problemomis. Kas visgi nulėmė, kad liaudies instrumentų repertuaras gausiai pasipildė plačios žanrinės įvairovės
kompozitoriaus V. Paketūro kūriniais?
Svarbiausia priežastis, kuri šiandien vargu ar būtų suprasta, – jokiais finansiniais
interesais nepagrįstas kompozitoriaus domėjimasis šio žanro nūdiena ir perspektyvomis.
Pabandykime įsivaizduoti laikotarpį, kai kompozitorius pirmą kartą prisilietė prie kūrybos birbynei ir kanklėms...
Praeito amžiaus 6–7-asis dešimtmečiai. Sparčiai tobulinamos birbynės ir kanklės,
formuojama mokymo jomis groti metodika1, plečiama šių instrumentų atlikimo meno
pedagogikos sistema2, kuriami nauji profesionalūs, daugiausia kamerinės sudėties3, ir mėgėjų meno kolektyvai. Toks spartus progresas pasižymėjo tam tikru netolygumu4, todėl
šis liaudies instrumentų renesansas muzikos akademikų buvo vertinamas prieštaringai.
Vieni palaikė liaudies instrumentų atgimimą, teigiamai vertino jų tobulinimą, atlikimo
galimybių ir repertuaro bei pedagogikos plėtrą, kiti gana miglotai matė šių instrumentų
perspektyvą akademinės muzikos baruose.
V. Paketūras labai atidžiai stebėjo spaudoje vykstančią polemiką (Arminas 1962;
Stepulis 1962; Barkauskas 1962; Zubrickas 1962; Prusevičius 1962; Mykolaitis 1962;
Leimontas, Žemaitis 1962), aiškiai suvokdamas, kad ištobulintas liaudies muzikos

1
2

3

4

1955 m. išleidžiamas P. Stepulio vadovėlis Kanklės, 1962 m. – P. Samuičio ir A. Vyžinto vadovėlis
Birbynės, kuriamos įvairių lygių mokymo programos, rengiami tiriamieji darbai.
Jau veikia Liaudies instrumentų katedra Valstybinėje konservatorijoje (nuo 1945 m.), sparčiai atidaromos kanklių ir birbynių klasės šalies didžiųjų miestų aukštesniosiose muzikos mokyklose, rengiamasi steigti šių instrumentų skyrius vaikų muzikos mokyklose.
Dainų ir šokių liaudies ansamblis gyvavo nuo 1940 m.
Trūko kvalifikuotų pedagogų, naujo, originalaus ir geriausiai instrumentų bei atlikėjų galimybes
atspindinčio repertuaro.
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instrumentas akademinėje bendruomenėje bus pripažintas tik tada, kai juo bus profesio
naliai atliekamas aukšto meninio lygio originalus repertuaras5.
Baigdamas studijas Valstybinėje konservatorijoje kompozitorius sukūrė pirmuosius
opusus liaudies instrumentams: pjesę kanklių ansambliui „Kaimiečių žaidimas“ (1957)
ir pjesę solo kanklėms „Subatvakaris“ (1958). Po ketverių metų pertraukos V. Paketūras
pradėjo rašyti ir birbynei: sukomponuotos penkios pjesės birbynei su fortepijono pritarimu6, dar po metų dienos šviesą išvydo „Tarantela“ solo birbynei ir fortepijonui (1963)
bei „Trys duetai“ birbynių duetui su fortepijono pritarimu (1963). Tais pačiais metais
kompozitorius sukūrė penkių preliudų ciklą solo kanklėms ir dvi pjeses kanklių ansamb
liui7, o 1964 m. sukomponuotos Tema ir variacijos bei trijų dalių Koncertas kanklėms ir
liaudies instrumentų orkestrui. Pastarųjų kūrinių sėkmė ir pripažinimas nulėmė tolesnę
nepertraukiamą kompozitoriaus veiklą liaudies instrumentų repertuaro plėtros baruose.
Praeito amžiaus 7-ajame dešimtmetyje kūrėjas ieško instrumentų naujo ansamblinio
skambesio: parašomi opusai birbynių kvintetui (Keturių dalių siuita (1965), Scherzo-fantazija (1968), kurioje birbynių tembras paįvairinamas skudučių skambesiu), novatoriškai
suskamba „Humoreska“ lamzdeliui, dviem kanklėms ir kontrabosinei birbynei (1961),
dėmesio sulaukia ir daina balsui su kanklių ansamblio pritarimu „Paukštute, lakštute“,
kur kanklių skambesys papildomas skudučių intarpais (1965). Skudučius kompozitorius
naudoja ir dainoje „Skamba, tarška žiedeliai“, kur balsui dar akompanuoja birbynė ir
tarškynė8 (1966). V. Paketūras yra parašęs muzikos ir skudučių ansambliui (pjesės „Žvėreliai“ (1971) ir „Treptinis“ (1977).
Praeito amžiaus 8–9-uoju dešimtmečiais kompozitorius sugrįžta prie tradicinių
instrumentinių sudėčių (kanklių ansambliui pritaikoma solo kanklėms parašyta Baladė
(1974), sukuriamas „Šokis“ (1976), „Lietuviškas scherzo“ (1979), parašoma nemažai kūrinių įvairių sudėčių birbynės ir kanklių ansambliams (rondo-sonata „Gimtinės kloniai“
birbynei ir kanklėms (1972), šis kūrinys taip pat pritaikytas atlikti birbynei su kanklių
ansamblio pritarimu), novatoriškai suskamba „Rytas švinta“ (1975) ir Pasakalija (1984)
birbynei ir kanklių trio.
Minimu laikotarpiu V. Paketūras ir vėl ima kurti solo kanklėms. Parašoma pjesė
„Vasaros rytą“ (1970), „Eskizas“ (1978), diptikas „Lietuvos vaizdai“ (1979), „Trys kank
liavimo sąsiuviniai“ (1978–1981).
5
6

7

8
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Tuo laikotarpiu liaudies instrumentų solinio ir ansamblinio repertuaro branduolį sudarė aranžuotės,
o originalių kūrinių kanklėms ar birbynei tebuvo vos keletas.
„Gimtinėje“, „Elegija“, „Iškyloje“, „Mažasis scherzo“ ir „Susimąstymas“ (1962).
„Mes visad jauni“, „Rytmečio varpeliai“ (1963).
Medinis liaudiškas saviskambis mušamasis instrumentas.
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Paskutinį XX a. dešimtmetį kompozitorius paskiria birbynei: Sonatina birbynei solo
(1981), Pratimai, Keturios pjesės (1995), „Polimetrinės pjesės“ (1996), Kanonai (1996) bei
„Šeši preliudai ir fugos“ (1998) birbynių duetui. Naujausi V. Paketūro darbai – du preliudų
ir fugų sąsiuviniai solo kanklėms (2001) ir šio ciklo aranžuotė kanklių duetui (2005).
Pagal kūrinių instrumentinę sudėtį galima išskirti tris V. Paketūro kūrinių liaudies
instrumentams grupes:
1) kūriniai solo instrumentams (kanklėms9 ir birbynei10);
2) kūriniai įvairios sudėties kameriniams ansambliams;
3) dainos su liaudies instrumentų pritarimu.
Vertinant sudėtingumą ir meninę vertę kompozitoriaus kūrinius galima klasifikuoti
į koncertinius ir pedagoginės paskirties. Reikia pažymėti, kad tiek muzikos mokyklų mokiniams, tiek studentams ar jau įgudusiems atlikėjams parašytų kūrinių formos pasižymi
aiškumu, išbaigtumu, tradiciškumu. Toks pagarbus ir nepriekaištingas požiūris į muzikos
istorijoje nusistovėjusią žanrų architektoniką rodo racionalų kompozitoriaus mąstymo
pradą bei konstruktyvų, istoriškai ir teoriškai pagrįstą požiūrį į kūrybos procesą11.
Vaclovo Paketūro kūriniuose galima nesunkiai atpažinti kompozitoriaus-pedagogo
braižą bei glaudų santykį su atlikėju. Tai patvirtina faktas, kad daugeliu atvejų pirmieji
V. Paketūro kūrinių iniciatoriai ir atlikėjai buvo pedagogai ir jų studentai. Turint omenyje, kad ankstyvosios kompozitoriaus kūrybos laikotarpiu liaudies instrumentų atlikėjai
tik pradėjo formuoti originalų repertuarą ir jo atlikimo tradicijas, beveik visi V. Paketūro
kūriniai pirmiausia kelia konkrečius techninius atlikimo uždavinius. Pavyzdžiui, „Tarantelos“ birbynei melodijos branduolį sudaro mažosios ir didžiosios sekundų bei mažosios
tercijos intervalų grandinės, kurios anuomet birbynininkams kėlė nemenką iššūkį12. Melodinio intervalų intonavimo užduotį kompozitorius „užkodavo“ ir cikle „Šeši preliudai ir
fugos“ birbynių duetui: čia randame sekundinius preliudą ir fugą, chromatinius preliudą
ir fugą bei melizmų preliudą ir fugą. Metroritminių užduočių atlikėjams kompozitorius
pateikia „Polimetrinėse pjesėse“ birbynių duetui, Koncerto kanklėms ir orkestrui finale.
V. Paketūras buvo pirmasis kompozitorius, sukūręs polifoninių kūrinių liaudies instrumentams (Kanonai, „Šeši preliudai ir fugos“ birbynių duetui, trys sutartinių sekvencijos
iš „Pratimų birbynių duetui“, Preliudas Nr. 2 iš ciklo „Penki preliudai solo kanklėms“,
10 preliudų ir fugų solo kanklėms arba kanklių duetui).
9

10
11

12

Priskiriamas ir Koncertas kanklėms su orkestru.
Šiai grupei galima priskirti ir kūrinius birbynei su fortepijonu.
Čia, matyt, turime prisiminti, kad kompozitorius greta savo kūrybinės veiklos dėstė muzikos teorijos
disciplinas dabartinės LMTA studentams, o jaunystėje yra studijavęs fiziką ir matematiką Vilniaus
pedagoginiame institute.
Kompozitorius šią pjesę sukūrė paprašytas birbynės pedagogo Povilo Samuičio.
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Kompozitorius inicijavo ir naujus kankliavimo būdus. Tačiau vienas didžiausių jo
nuopelnų – originalus kanklių tonacijų kaitos problemos sprendimas sukuriant preparuotus kūrinių garsaeilius (iš anksto suderintas garsų serijas). Šią naujovę V. Paketūras
taikė visiems 1963–2001 m. kanklėms parašytiems kūriniams.
Kompozitoriaus kūryboje liaudies instrumentams pastebimas ypač glaudus kūrėjo ir atlikėjo dialogas. Kiekvienas jo kūrinys yra optimaliai patogus skambinti. Įdomu
tai, jog kompozitorius, kurdamas tiek solo instrumentui, tiek kameriniams ansambliams,
stengėsi kuo efektyviau išnaudoti atlikėjų bei instrumentų technines galimybes. Už tai,
matyt, atlikėjai turi būti dėkingi ne tik kompozitoriui, bet ir pirmiesiems jo kūrinių
redaktoriams: Zitai Stepulienei, Pranui Stepuliui, Povilui Samuičiui, Reginai Tamošaitienei, Linai Naikelienei, Romualdui Apanavičiui, Antanui Smolskui ir kitiems.

Kūriniai solo kanklėms: naujojo tonalumo paieškos
Šiandienos pedagoginiame ir koncertiniame liaudies instrumentų atlikėjų reper
tuare labai populiarūs ir dažnai atliekami yra V. Paketūro kūriniai solo kanklėms. Kompozitoriaus kūryba kanklėms dažnai skamba ne tik koncertuose, bet ir respublikiniuose
bei tarptautiniuose liaudies instrumentų atlikėjų konkursuose. Pastaruosiuose šio kompozitoriaus pjesės neretai pasirenkamos kaip privalomi atlikti kūriniai. Nors šiandienos
soliniame kanklių repertuare – daugiau nei šimtas originalių kompozicijų, V. Paketūro
kūryba yra mėgstama ne tik koncertuojančių atlikėjų, bet ir studentų ar muzikos mokyk
lų mokinių.
Tad kurgi slypi kompozitoriaus V. Paketūro kūrybos kanklėms ilgaamžiškumo ir
populiarumo paslaptis? Galbūt nuoširdžioje ir kūrybiškoje kompozitoriaus ir kanklininkų Zitos bei Prano Stepulių draugystėje? O gal – itin kruopščiuose ir metodiškai
pagrįstuose kūrybiniuose ieškojimuose?
Vienareikšmiškai atsakyti į šį klausimą sunku. Atsakymą pabandykime surasti išsamiau patyrinėję šio kompozitoriaus kūrybą kanklėms.
V. Paketūro kūriniai kanklėms solo apima gana platų žanrinį spektrą: nuo pjesių iki
stambios formos kūrinių: tai pedagoginės pjesės („Eskizas“, „Trys kankliavimo sąsiuviniai“, diptikas „Lietuvos vaizdai“), koncertinės pjesės („Subatvakaris“, „Vasaros rytą“,
Baladė), variacijos (Tema ir variacijos), ciklai („Penki preliudai solo kanklėms“, 10 preliudų ir fugų) ir stambiausias kompozitoriaus darbas – Koncertas kanklėms ir liaudies
instrumentų orkestrui.
Aktyviai kurti muziką kanklėms XX a. viduryje kompozitorių skatino didžiulės
tuometinio repertuaro spragos ir ne itin palanki muzikos kritikų nuomonė kanklių ir
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kankliavimo tobulinimo klausimu. Galbūt todėl kiekvienas kompozitoriaus kūrinys
kanklėms turi savyje užkoduotą didaktinį tikslą – ugdyti atlikėją, o instrumentui ir juo
atliekamai muzikai suteikti šiuolaikišką įvaizdį.
Savo kūryboje keliamais konkrečiais uždaviniais V. Paketūras inspiravo atlikėjus tobulinti kankliavimo techniką. Pavyzdžiui, Preliude Nr. 3 (iš Penkių preliudų ciklo) pirmą
kartą kanklių muzikoje panaudotas trilis (žr. 8 pav.) pirmosioms preliudo atlikėjoms kėlė
nemenkų techninių sunkumų, tačiau joms atkakliai reikalaujant visgi nebuvo pašalintas
iš natų teksto (Vyžintas 2003: 183).
Preliudas Nr. 2 (iš to paties ciklo) – tribalsė fuga – apskritai yra pirmasis originalus polifoninės faktūros kūrinys solo kanklėms, kurios ritminį piešinį paryškina iki tol
kanklių muzikoje nenaudotas staccato štrichas. Anot paties kompozitoriaus, šis preliudas
„gimė“ išstudijavus tuo laikotarpiu kanklėmis grojamas fugų transkripcijas. Autorius pažymėjo, kad dėl ribotų galimybių chromatizmams išgauti kanklininkės gerokai iškraipo
natų tekstą. Užduotis buvo sukurti fugą, patogią atlikti, kad jos balsai nuskambėtų išbaigtai, o kūrinio forma išliktų vientisa13. Bandymas pavyko, o po beveik keturiasdešimties metų kompozitorius išplėtojo šią idėją sukurdamas 10 preliudų ir fugų ciklą solo
kanklėms, kuris vėlgi buvo pirmasis tokios apimties polifoninis ciklas kanklių raidos
istorijoje.
Norėdami tiksliai atlikti kai kuriuos kompozitoriaus kūrinius atlikėjai turėjo net
kurti naujus skambinimo būdus. Antai profesorius Pranas Stepulis, siekdamas brauktuku atlikti kompozitoriaus Preliude Nr. 4 (iš „Penki preliudai solo kanklėms“) užrašytus
plačios apimties septakordų ir nonakordų apvertimus, greta jau naudojamų penkių pa
prastųjų stygų dengimo padėčių sukūrė dar keturias išvestines sudėtingąsias stygų tildymo padėtis (Marozienė 2008: 135−140) (1 pav.).

1 pav. Sudėtingosios braukiamojo kankliavimo stygų tildymo padėtys

Atliekant „Eskizą“ kanklėms solo naudojami netradiciniai kankliavimo būdai (mušimas delnu per stygas, glissando už rezonansinio ramstelio, glissando braukiant preparuota

13

Iš straipsnio autorės pokalbio su V. Paketūru (2008 07 18).
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metaline atrama per tam tikrą stygą ir t. t.). Beje, visi šie atlikimo būdai kankliavimo
praktikoje buvo pritaikyti pirmą kartą14.

2 pav. V. Paketūro „Eskizo“ fragmentas

V. Paketūras vienu perspektyviausių kankliavimo būdų laikė skambinimą pirštais
(taip buvo atliekami techniškai sudėtingi pasažai, polifoninė faktūra, arpeggio ir kiti sudėtingi muzikinio audinio elementai, kuriems reikalingas balsų autonomiškumas), todėl
daugiau kaip pusė jo kūrinių kanklėms yra atliekama šia kankliavimo technika. Kankliavimą brauktuku kompozitorius naudoja siekdamas perteikti muzikos kalbos daugiabalsiškumą ir ypač linijinę balsavadą. Mišrioji kankliavimo technika (kai stygas pakaitomis
užgauna brauktukas ir pirštas) kompozitoriaus kūryboje beveik nenaudojama (išimtis –
Koncerto kanklėms finalas (14–16 skaitmenys). To priežastis – akustiškai netolygus
skambėjimas stygą užgaunant brauktuku ir pirštu15.
Kompozitorius prisidėjo ir prie mokymo kankliuoti metodikos plėtros. „Trys kank
liavimo sąsiuviniai“ (sukurti bendradarbiaujant su prof. P. Stepuliu; tai skirtingo sudėtingumo pjesės muzikos mokyklų mokiniams: kanklėms solo, su fortepijono pritarimu
ir įvairios sudėties kanklių ansambliams) puikiai atspindi P. Stepulio suformuotą naują

15

V. Paketūras planavo parašyti eskizų solo kanklėms ciklą, bet, nesulaukęs atlikėjų palaikymo, šios
idėjos atsisakė. Kompozitoriaus nuomone, toks komponavimo principas, kai pasitelkus sonorikos ir
aleatorikos elementus studijuojamos kanklių akustinės raiškos galimybės, buvo pernelyg novatoriškas
ir dėl to nepriimtinas XX a. 8-ojo dešimtmečio atlikėjams – neatsirado norinčiųjų skambinti tokią
muziką.
Iš pokalbio su V. Paketūru (2008 07 18).
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braukiamojo kankliavimo mokymo metodiką, aprašytą metodiniame darbe (vadovėlyje)
„Pradedančiajam kanklininkui“ (1966)16.
Visgi vienu reikšmingiausių darbų kuriant muziką kanklėms pats kompozitorius
laiko savo sugalvotą išankstinį kanklių garsaeilio suderinimą tonaciniais kaitikliais. Toks
garsaeilis gali būti vadinamas preparuotu, o kūriniai, kuriems komponuoti šis garsaeilis yra naudojamas, – preparuoto garsaeilio kūriniais (tai straipsnio autorės disertacijoje
(Marozienė 2008: 201−216) pasiūlyti ir aprašyti terminai)17. Šis novatoriškas kanklių
muzikos diatoniškumo problemos sprendimo būdas anuomet prilygo išradimui18.
Preparuoto garsaeilio repertuaras kanklėms imtas formuoti 1963 m., kai V. Paketūras parašė penkis preliudus solo kanklėms. Atsižvelgdamas į koncertinių kanklių tonacijų kaitos galimybes19, kompozitorius sukūrė naują ir šiuolaikišką muzikos kanklėms
komponavimo sistemą: kompozicijose buvo naudojamas preparuotas garsaeilis – serija
(kiekvienam kūriniui buvo parenkamas vis naujas), atitinkantis šio instrumento chromatinių garsų atlikimo ypatumus20.
Kaip yra žinoma, įprastai suderintomis koncertinėmis kanklėmis įmanoma atlikti
(visose keturiose kanklių oktavose) tokius diatoninius ir chromatinius garsus (3 pav.):

3 pav. Diatonių ir chromatinių garsų atlikimo koncertinėmis kanklėmis galimybės

Akivaizdu, kad šis garsaeilis nesiskiria nuo chromatinės gamos, taigi koncertinėmis
kanklėmis teoriškai galima atlikti visus chromatinės gamos garsus.
Visgi atkreiptinas dėmesys, kad C-dur gamos chromatiniai garsai yra atliekami atlenkus (diezas) arba nulenkus (bemolis) atitinkamą kanklių tonacijų kaitiklį: dėl šios
16
17

18

19
20

Šis vadovėlis nebuvo publikuotas.
Preparuoto garsaeilio kūrinių grupei priskiriami tokie kūriniai, kuriems komponuoti naudojamas iš
anksto paruoštas (preparuotas) garsaeilis. Nors daugelį tokių garsaeilių galima būtų vadinti tiesiog
diatoniniais atsižvelgiant į jų atlikimo kanklėmis aspektus (jų notavimą remiantis kanklių tonacijų
kaitos galimybėmis), pastaruosius garsaeilius yra tikslingiausia vadinti preparuotais.
Toks išankstinio garsaeilio suderinimo principas visiškai atitinka kanklių tonacinių kaitiklių veikimo
galimybes, todėl atlikėjams yra labai patogus: chromatiškai pakeistų tonų skambinimas nekelia jokių
sunkumų, o atliekama muzika skamba novatoriškai.
Kompozitorius aktyviai bendradarbiavo su kanklininkais – pirmaisiais jo kūrinių atlikėjais ir redaktoriais Zita ir Pranu Stepuliais.
V. Paketūro sumanyta preparuoto garsaeilio idėja vėliau sulaukė ir kitų kanklėms rašančių kompozitorių dėmesio. Jo subrandintą idėją tęsė kompozitoriai R. Žigaitis, V. Bagdonas, J. Paulikas, A. Bružas,
J. Keblikas, V. Švedas, L. Povilaitis, V. Germanavičius, G. Kuprevičius, A. Kubiliūnas, Z. Bružaitė ir kt.
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priežasties, norint vientisai atlikti chromatinę gamą, reikia lankstyti kaitiklius (tai nėra
patogu – lenkiant kaitiklį, kaire ranka neįmanoma groti).
Preparuoto garsaeilio suformavimas šią problemą išsprendė. Veikimo principas toks:
tonaciniais kaitikliais iš anksto paruošiamas kanklių garsaeilis ir jis visame kūrinyje arba
tam tikroje kūrinio dalyje nekeičiamas. Šis metodas turėjo net du privalumus: 1) kanklėmis buvo galima skambinti ne tik diatoninę, bet ir chromatinę muziką; 2) norint atlikti
chromatinius garsus, atlikėjui nereikėjo papildomai lankstyti kaitiklių.
V. Paketūro „Penki preliudai solo kanklėms“, kuriuose buvo panaudotas kanklių derinimo ypatumus atitinkantis chromatinis garsaeilis, iš esmės pakeitė atlikėjų ir klausytojų požiūrį į chromatinės muzikos atlikimo koncertinėmis kanklėmis galimybes.
Pirmajame šio ciklo preliude kompozitorius panaudojo dvylikatonę seriją atitinkančią chromatinę dermę (4 pav.).

4 pav. V. Paketūro preliudo Nr. 1 iš ciklo „Penki preliudai solo kanklėms“ (1963) fragmentas (22–26 taktai)

Šioje dermėje tarp oktavos atstumu esančių garsų, be grynosios oktavos, pastebimi
padidintųjų (arba sumažintųjų) oktavų ryšiai (5 pav.).

5 pav. V. Paketūro preliudo Nr. 1 iš ciklo „Penki preliudai solo kanklėms“ garsaeilis

Tiesa, ne visi šios dermės garsai turi minėtus ryšius: pvz., išimtys yra garsai cis1 ir cis2,
d -d 2 ir t. t.). Atsižvelgiant į šios dermės unikalumą, ją galima vadinti originalia21.
Tarsi labiau išbaigtą minėtos dermės variantą kompozitorius panaudojo Baladėje
solo kanklėms (1974). Šio kūrinio dermėje aiškiai matyti išbaigtas 3 paveikslėlyje pateiktos dermės konstravimo principas (6 pav.).
1

21
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Originalių dermių naudojimas ypač būdingas XX a. pasaulio kompozitorių kūrybai.
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6 pav. V. Paketūro Baladės solo kanklėms (1974) garsaeilis

Tokiu derminiu pagrindu konstruojama muzikinė medžiaga galutinai prarado diatoniškumo požymius (7 pav.).

7 pav. V. Paketūro Baladės solo kanklėms (1974) antrosios temos fragmentas (35–38 taktai)

Tai, kad V. Paketūras kūrinio dermę konstruoja sujungdamas į vieną kelis diatoninius garsaeilius, akivaizdžiai rodo preliudai Nr. 3, 4, 5 iš ciklo „Penki preliudai solo kank
lėms“. Antai minėto ciklo antrajame preliude kompozitorius gretina dvi tonacijas: G ir
B mažorą. Toks garsaeilis gali būti vadinamas bitonaliu, arba sudėtiniu (dvitonaciniu) 22
(8 pav.).

8 pav. V. Paketūro preliudo Nr. 3 iš ciklo „Penki preliudai solo kanklėms“ fragmentas
(5–11 taktai)

V. Paketūro kūryboje kanklėms aptinkame ir giminingos prigimties senovinių dermių gretinimo pavyzdžių. Šis procesas kompozitoriaus kūryboje atspindi gana sudėtingą
ir labai svarbų kanklių garsaeilio formavimo ypatumą: jo multifunkcionalumą, kuris atsi
skleidžia skirtinguose instrumento registruose išdėsčius kelias giminingas arba mažiau
giminingas dermes (garsaeilyje yra praleidžiami dermei nebūdingi garsai).
22

Kompozitoriaus V. Paketūro pasiūlyta sąvoka.
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Taip plėtojamos V. Paketūro preliudo Nr. 5 temos, kurios skamba iš karto net trimis
tonacijomis (pirmoje eilutėje skamba g-moll harmoninė, antroje – b-moll su enharmoniškai pakeistu garsu cis2, o apatinėje – fis-moll). Beje, tai buvo pirmas kartas kanklių
repertuaro formavimo istorijoje, kai muzikinis tekstas buvo užrašytas trijose eilutėse
(taip išgrynindamas teminę medžiagą ir nukeldamas į skirtingus kanklių registrus tiek
harmoniškai, tiek faktūriškai kontrastingas temas, kompozitorius tarsi instrumentavo ir
atskleidė naujus instrumento akustinės raiškos būdus) (9 pav.).

9 pav. V. Paketūro preliudo Nr. 5 iš ciklo „Penki preliudai solo kanklėms“ fragmentas (14–17 t.)

Visus „Penkiuose preliuduose“ panaudotus garsaeilių ir dermių sudarymo principus
V. Paketūras apibendrino trijų dalių Koncerte kanklėms ir liaudies instrumentų orkestrui
(1964). Šio kūrinio parašymo data sutapo su vienu labai svarbiu kanklių raidai faktu –
naujo koncertinių kanklių modelio pagaminimu23.
Koncertui būdingas tonacinis ir derminis nepastovumas, politonalumas ir polimetrija24. Atsižvelgdamas į šio stambaus kūrinio dramaturginį planą (temų charakterių
kontrastus, konfliktiškumą), kiekvienoje jo dalyje kompozitorius atskirai naudoja daugiau nei vieną iš anksto paruoštą garsų seriją (plg. smulkesnių formų autoriaus kūriniuose dažniausiai vyrauja viena nekintanti serija).
Koncerto pirmojoje dalyje (Allegro molto) V. Paketūras temų dramaturgijai išreikšti
pasitelkia net šešis garsaeilio variantus (juose chromatiniai ir diatoniniai garsai tarpusavyje sudaro bendrą seriją)25. Pirmosios dalies (ji parašyta sonatos forma) pirmasis garsa23
24
25
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1964 m. instrumentų meistras P. Kupčikas pagal dailininkės D. Mataitienės eskizą padarė naują
koncertinių kanklių modelį, kuris yra gaminamas iki šių dienų.
Formos aspektu kompozitorius laikosi klasikinių tradicijų.
I: as, b, cis1, fis1, as1, cis2, es2, as2, des3;
II: c1, des1, c2, des2, e2, d3;
III: f1, gis2, a2, b2, es3;
IV: es, d1, es1, cis2, d2, fis2, g2, h2;
V: des, e, des1, e1, as1, c2, des2, f2, gis2, b2;
VI: d1, es1, fis1, a1, b1, cis2, d2, g2, b2.
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eilis naudojamas įžangos ir išplėtotos kadencijos, antrasis ir trečiasis – dviejų pagrindinių
temų, ketvirtasis – jungiamosios ir šalutinės temų, penktasis ir šeštasis – po ekspozicijos
esančios reprizos (temų perdirbimo nėra) muzikinės medžiagos sudarymui. Lygiai taip
pat kanklių garsaeilių kaitos ribos atspindi ir koncerto antrosios (Andante; reprizinė trijų
dalių) bei trečiosios (Allegro molto; rondo) dalių formą.
Veržlią koncerto temų derminę dinamiką atspindi pirmosios dalies pagrindinės
temos26 (ji yra trijų dalių) harmoninis planas. Pirmoji ir antroji temos dalys turi dvi
prieštaringas harmonines linijas: viena jų mažorinėmis tonacijomis (C, B, As, Ges ir F)
slenka žemyn, kita – minorinėmis tonacijomis (a, d, es ir f ) kyla aukštyn, pasitikdama
vienvardžiame mažore (F-dur) suskambančią pagrindinės temos pirmosios dalies reprizą (10 pav.).

10 pav. V. Paketūro Koncerto kanklėms I dalies pagrindinės temos fragmentas
(140–143 taktai)

Veržlus ir harmoniškai įdomus tarantelos ritmu plėtojamas koncerto finalas. Jam
būdingas politonalumas. Antai jau įžangoje vienu metu skamba dvi tonacijos: G ir As
mažoras (tokią komponavimo techniką kompozitorius jau išbandė kurdamas preliudus
solo kanklėms). Gana novatoriški finalo antrojo epizodo polimetriniai momentai, kai
kanklės groja 3/4, o orkestras – 6/8 metru, vėliau solistas – 6/8, o orkestras – 3/4 metru.
Koncerto trečiosios dalies refrene (jis parašytas rondo forma) dominuojantys sekundų sąskambiai netiesiogiai primena kankliuojamas aukštaičių sutartines. Visgi V. Paketūro kūryboje kanklėms nerasime daug tiesioginių sąsajų su folkloru. Dažnai tegalima
nujausti tam tikras aliuzijas į liaudies muziką, kurios slypi meistriškai ir labai apgalvotai
naudojamuose melikos, ritmo, harmonijos ir kituose muzikos kalbos elementuose.
Šis koncertas atskleidė naujas ištobulintų kanklių technines galimybes ir įrodė, kad
XX a. antrosios pusės kankliavimas ėmė atitikti akademiniam atlikimui keliamus reikalavimus.

26

3, 4, 5 skaitmenys.

Ars et praxis  2017  V

71

Regina MAROZIENĖ



Kompozitoriaus Vaclovo Paketūro kūryba lietuvių liaudies instrumentams:
meninės koncepcijos ir techninių sprendimų darna

Kompozitorius V. Paketūras per daugiau nei 40 savo kūrybos metų suformavo naujo pobūdžio kanklių repertuarą, kurio moderni muzikos kalba ir išgrynintos atlikimo
priemonės stimuliavo atlikimo raidą, įtvirtino šį instrumentą koncertinėje estradoje ir
paskatino kanklėmis domėtis jaunosios kartos kompozitorius.

Išvados
V. Paketūras yra vienas pirmųjų profesionalių kompozitorių, rašiusių liaudies instrumentams. Glaudžiai bendradarbiaudamas su atlikėjais ir pedagogais, jis savo kūryboje
realizavo keletą esminių tikslų, kurie tapo pavyzdžiu daugeliui jaunesnės kartos kompozitorių:
1.	Kiekybiniu bei kokybiniu aspektu plėsti šiuolaikinio meno tendencijas atitinkantį pedagoginį ir koncertinį repertuarą.
2.	Optimaliai pritaikyti kūrinių muzikinę medžiagą prie instrumento ir atlikimo
techninių galimybių.
3.	Ieškoti įdomių ir naujų kūrinių muzikinės kalbos bei instrumentų akustinės
raiškos sprendimų.
4. Savo kūryba skatinti atlikėjus įtvirtinti nusistovėjusias atlikimo tradicijas ir atrasti naujų, geriausiai kūrinių meninę koncepciją atitinkančių skambinimo galimybių.
Kompozitoriaus V. Paketūro kūryba solo kanklėms padėjo pamatus naujai kanklių
muzikos krypčiai, kurią būtų galima vadinti racionaliuoju modernizmu (straipsnio autorės
siūloma sąvoka); ši kryptis tapo viena pagrindinių liaudies instrumentų raidos varomųjų
jėgų, nulėmusių gana spartų ir nuoseklų kankliavimo meno progresą. V. Paketūras sukūrė savitą novatorišką kūrinių kanklėms muzikos kalbą; originalias kūrinių dermes ir
jų derinimo tarpusavyje principus galima prilyginti reikšmingam išradimui, kuris plačiai
taikomas ir šių dienų kūryboje kanklėms.
Išanalizavę pagrindinius kompozitoriaus V. Paketūro kūrybos liaudies instrumentams bruožus galime teigti, kad šis kūrėjas užima itin reikšmingą vietą liaudies instrumentų raidos istorijoje: jo kūriniai ir šiandien yra šių instrumentų muzikos etalonas,
atskleidžiantis geriausias technines ir akustines savybes bei reprezentuojantis juos ir jų
atlikėjus ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų.
Įteikta 2017 08 01
Priimta 2017 11 24
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Works by composer Vaclovas Paketūras for Lithuanian folk instruments:
the coherence of artistic conception and technical decisions
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SUMMARY. This article analyses the work of Vaclovas Paketūras (born
in 1928), one of the most prominent and active composers who
developed music for Lithuanian folk instruments. This composer is
one of the first professionals who created 44 opuses for folk instruments within five decades of his creative activity. This article describes the works of V. Paketūras for the kanklės (traditional Lithuanian stringed instrument), the birbynė (reed pipe) and chamber
ensembles in chronological order, while focusing on the composer’s
works for solo kanklės.
The works of V. Paketūras for folk instruments reveal great success
in achieving the didactic goals through the development of technique and even the inspiration for the development of instruments.
V. Paketūras’ innovative approach to folk instruments caused a revolution in the world of professional music. The composer collaborated with the performers and in this way inspired the creation of new
ways of performing, as well as solved some problems related to the
instrument’s ability to perform (for example, the limited possibilities of changing the tone of the kanklės). The original system created
by V. Paketūras for the formation of the prepared sound scale in
order to develop works for kanklės can be considered to be one of
the most successful and effective methods of solving the problem of
limited performance of chromatic sounds with concert kanklės.
After studying the peculiarities of the works created by the composer V. Paketūras for folk instruments, it can be concluded that the
composer achieved several main goals, which later served as an example for many composers of the younger generation: to expand the
pedagogical and concert repertoire corresponding to the tendencies
of contemporary art both in quantitative and qualitative terms; to
optimally adapt the musical material of the works to the instrument
and technical possibilities of performance; to seek out interesting
and new solutions in regard to the musical language of the works
and acoustic expression of instruments; to encourage performers to
consolidate established performance traditions and seek new possibilities of playing instruments which would best suit the artistic
concept of the works.
The works of the composer V. Paketūras for solo kanklės laid the
foundations for the new direction of kanklės music, which might
be called “rational modernism” (the concept proposed by the author
of the article) and became one of the main driving forces of the
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development of folk instruments, resulting in the rather rapid and consistent progress of this art trend.
The composer V. Paketūras plays an important role in the history of the
development of folk instruments: his works are still considered to be the
musical standards of these instruments, revealing their best technical and
acoustic qualities as well as representing these instruments and their performers not only in Lithuania but abroad as well.
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Koloristinė fortepijono
atlikimo meno paradigma:
Claude’o Debussy pjesės
„Auksinės žuvelės“
interpretacijų analizė
ANOTACIJA. Fortepijono meno istorijoje spalvinių niuansų atsiradimas
buvo nauja idėja, sukėlusi perversmą atlikimo mene. Koloristinės
išraiškos priemonės, būdingos straipsnyje aptariamo prancūzų kompozitoriaus Claude’o Debussy kūrybai, remiasi šiais pagrindiniais
elementais: derme, harmonija, ritmu ir tembriniais niuansais. Harmonijos požiūriu autonomiški garsų sluoksniai skamba skirtingose
plotmėse ir skirtinga jėga – taip formuojama nesusiliečiančių muzikinių srovių iliuzija, tartum skambesys kyla iš keleto šaltinių, o
rezonuojančios vertikalės efektas ir sudaro spalvinį audinį. Garso
spalva kinta ir transformuojasi pasitelkiant ne tik muzikos faktūrą,
bet ir aplikatūrą, rankos padėtį ir kitus atlikimo elementus.
Atsispiriant nuo istorinių mėginimų suformuluoti būdingiausius
XX a. muzikos atlikimo bruožus ir įvairiais aspektais tipologizuoti
ryškiausius to meto pianistus, straipsnyje istoriografiškai žvelgiama į nacionalinės fortepijono atlikimo mokyklos idėją, mėginama
identifikuoti ir apibrėžti tipinius prancūzų mokyklos bruožus, kurių
vienas svarbiausių – kolorizmo reikšmė.
Straipsnio atvejo studija – Claude’o Debussy kūrybos fortepijonui
stilistika (pasak autorių, tipingai atspindinti esminius prancūzų pia
nizmo mokyklos postulatus) ir tai, kaip ją interpretavo XX a. pradžios pianistai. Pasitelkiant lyginamąją interpretacijų analizę, nagrinėjami XX a. prancūzų pianistų Marcelle Meyer, Roberto Casadesus,
Vlado Perlemuterio ir pripažintų prancūzų muzikos interpretatorių
Walterio Giesekingo bei Ricardo Viñes Claude’o Debussy kūrinio „Auksinės žuvelės“ iš ciklo „Vaizdai“ atlikimai. Keliama hipotezė, kad visi minėtieji pianistai priklausė koloristinio fortepijono
atlikimo stiliaus srovei, o jai pagrįsti tyrimo metu buvo siekiama
pasirinktuose įrašuose atrasti ir panagrinėti tokio atlikimo ypatybes. Daugiausia dėmesio kreipiama į technines išraiškos priemones,
t. y. garso išgavimo būdus, faktūros valdymą, pedalo naudojimą, rit
mą, formą, autoriaus nuorodų laikymąsi.
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Įvadas. Atlikėjų tipai interpretacijos meno istorijoje
XX amžiaus fortepijono atlikimo menas nesyk analizuotas mėginant suformuluoti
būdingiausius jo bruožus. Nors bet kuri pianistų tipizacija gali būti tik sąlyginė, atskirų
atlikėjų individualybę tyrėjai ir kritikai neretai spraudžia į tam tikrus charakterio, manieros, stiliaus rėmus. Siejant estetinį pianistinio atlikimo stilių su fortepijono mokyklos
samprata, stilius gali pasireikšti įvairiais lygmenimis: tam tikros epochos stilius, nacionalinės mokyklos stilius (tarkime, rusų atlikėjiškoji tradicija), kūrybinės mokyklos stilius
(Leschetizky’io, Neuhauso mokykla ir pan.), individualus atlikėjo stilius (kuris gali kisti
įvairiais atlikėjo gyvenimo laikotarpiais) ir kt.
Vieną galimų interpretatorių stilių klasifikacijų yra pateikęs garsus vokiečių pedagogas, pianizmo meno tyrėjas Carlas Adolfas Martienssenas, kuris savo knygoje „Individua
li fortepijoninė technika“ (1930)1 analizuoja atlikėjo individualybės ir epochos meninių
tendencijų apraiškas. Nagrinėdamas psichologinius atlikėjo veiklos aspektus, autorius
savo studijoje akcentuoja „kūrybinio garso valios“ ryšį su atlikėjo techninėmis galimybėmis ir išskiria tris pagrindinius pianizmo tipus: romantinį – vyrauja emocijos; klasikinį – racionalus, pasvertas; ekspresionistinį – proto ir jausmų harmonija. Analogiškai
pagal „kūrybinio garso valią“ formuojami statiškas, ekstatiškas ir ekspansyvus (nesantūrus, nesivaldantis, smarkiai reaguojantis) atlikėjų tipai. Vis dėlto Martienssenas daugiau
dėmesio skiria atlikėjo asmenybės psichologijai, tad pažymi tik keletą pianistinių stilių.
XX a. pradžioje Martienssenas įžvelgė dar vieną to meto atlikėjų kryptį, kurią
įvardijo „jaunąja klasikinio garso valia“. Čia vietoj romantizuoto simfoninio orkestro
skambesio fortepijonu pakanka išgauti tik kamerinio orkestro forte. Minkštas ir sodrus
styginių tutti pakeičia aštrų, ryškų pučiamųjų instrumentų tembrą. Prisimenamas baroko epochos instrumentų – liutnios, klavesino – skambesys. Būdingas linijinis aiškumas,
gyvybingas ritmas, balsų atskyrimas (Maртинсен 1966: 128). Naujai kūrybinei krypčiai
didžiulę įtaką turėjo kompozitorių impresionistų kūryba.
Martiensseno teiginys, esą „muzikinis impresionizmas nėra atskira tendencija, o tik
tarpinė grandis tarp romantizmo ir ekspresionizmo“, taip pat kai kurios kitos vokiečių
tyrėjo idėjos buvo sukritikuotos Vitalijaus Gricevičiaus studijoje „Skambinimo fortepijonu stiliaus istorija“ (2000). Kaip silpniausią Martiensseno teorijos vietą rusų autorius
įvardija jo vartotą sąvoką „atlikėjiškasis tipas“ vietoj galvoje turimo „atlikėjiškojo stiliaus“
(Грицевич 2000: 56). Pasak Gricevičiaus, Martiensseno pateiktos Hanso von Bülowo,
1

Martienssen, Carl Adolf. Die individuelle Klaviertechnik auf der Grundlage des schöpferischen Klang
willens. Leipzig: Verlag Breitkopf & Härtel, 1930. Toliau šiame straipsnyje remiamasi šios knygos
vertimu į rusų k. (1966).
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Antono Rubinšteino, Ferruccio Busoni atlikimo charakteristikos turi labai svarbią pažintinę reikšmę, tačiau fortepijono meno istorija jokiu būdu nepatvirtina Martiensseno sugalvotos trijų „kūrybinio garso valios“ tipų klasifikacijos. Kūrinių atlikimo skirtumai toli
gražu nėra tokie ryškūs, kad būtų galima juos priskirti trims skirtingiems atlikėjiškiems
tipams. Teisingiau būtų konstatuoti, kad kiekvienas iš šių atlikėjų turi savo individualų
atlikimo stilių. Trijų čia paminėtų atlikėjų pagrindinis tikslas – pademonstruoti savo
profesionalumą. Tad visi jie savo koncertinėse programose skambindavo efektingiausius
kūrinius ir buvo glaudžiai susiję su muzikiniu romantizmu, nes jų meno įkvėpėjais buvo
kompozitoriai romantikai ir vėlyvasis Beethovenas (ibid.: 118).
„Impresionistinės“ pianizmo tendencijos, pasak Gricevičiaus, turi gerokai daugiau
sekėjų, nes kompozitorių impresionistų Claude’o Debussy ir Maurice’o Ravelio kūryba
padarė didžiulę įtaką tiek vėlesnių autorių kūrybai, tiek ir daugelio pianistų muzikiniam mąstymui. Šiai tendencijai priskiriami atlikėjai dažnai vadinami koloristinio tipo
atlikėjais.

Nacionalinės fortepijono meno mokyklos idėja
Klasifikuoti XX amžiaus pianistus, ieškant pasikartojančių dėsningumų, galima
ir nagrinėjant atskirų šalių fortepijono mokyklas. Pavyzdžiui, vokiečių mokyklą, kurios pradininku laikomas Arturas Schnabelis, XX a. reprezentavo tokie pianistai kaip
Wilhelmas Backhausas, Rudolfas Serkinas, Wilhelmas Kempffas (mažiau tipiški atstovai – Claudio Arrau, Walteris Giesekingas). Šios mokyklos pagrindas – vokiečių-austrų autorių muzika, skrupulingas muzikavimas, kilnumas, jėga, solidumas ir intelektas.
Nedaug nuo vokiečių besiskiriančiai britų mokyklai XX a. pirmojoje pusėje atstovavo
Myra Hess, Cliffordas Curzonas, Solomonas Cutneris. Perėmę vokiečių intelektualizmą, britai paprastai laikomi labiau eklektiški gerąja šio žodžio prasme – jie absorbavo
ir kitų Europos fortepijono mokyklų patirtį. Žavesiu, elegancija, polinkiu į greitą tempą
ir lengvu garsu pasižymėjo Paryžiaus konservatorijos auklėtiniai: Robertas Casadesus,
Jeanne-Marie Darré (prancūzų mokyklos ištakos – Henri Herzas, Pierre Zimmermanas,
Antoine François Marmontelis). Europoje taip pat išsiskyrė rumunai Dinu Lipatti ir
Clara Haskil, italas Arturo Benedetti Michelangeli. Žymioji rusų fortepijono mokykla –
tai Emilis Gilelsas, Sviatoslavas Richteris, Vladimiras Ashkenazy’is, Dmitrijus Baškirovas ir kiti. Nedetalizuojant individualių tam tikrų menininkų savybių galima teigti, kad
Rusija XX a. reprezentavo bene vienintelį romantinio atlikimo tradicijų židinį. O eklektiška Amerikos pianistų mokykla, pasak Haroldo C. Schonbergo, su romantizmu turi
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 ažai ką bendro. Jos atstovai – Williamas Kapellis, Vanas Cliburnas2, Gary’is Graffmam
nas, Byronas Janisas, Antonas Kuerti, Seymouras Lipkinas, Ivanas Davisas – pasižymėjo
ypač spalvingu garsu, partitūros fetišizavimu ir dėmesingumu intelektualiajam muzikos
turiniui: formai, proporcijoms, struktūrai, techninių problemų sprendimui (plačiau apie
nacionalines XX a. mokyklas žr. Schonberg 1963: 419–430).
Vis dėlto kalbant apie muzikines nacionalines mokyklas (tiek kompozicijos, tiek ir
atlikimo meno) būtina pažymėti, kad dėl vis didėjančio meno standartizavimo „mokyk
los“, arba tradicijos, samprata ir jų įtaka atskiriems menininkams laikui bėgant pakito.
Ypač šios idėjos silpo vykstant nuolatiniam stilių supanašėjimui ir bendrai kultūrinei
globalizacijai. Daugelis tyrėjų pažymi, kad skirtingos atlikimo mokyklos buvo itin būdingos XX a. pradžiai. Palyginti su vėlesniais laikais, tiek muzikai, tiek klausytojai tuo
metu buvo sąlyginai izoliuoti (nedaug keliavo ir neturėjo tokių efektyvių komunikavimo
priemonių), tad muzikavimo būdai įvairiose šalyse, sekant skirtingomis tradicijomis ar
mokyklomis, gerokai skyrėsi vienas nuo kito. Skirtybės vis labiau nyko XX a. antrojoje
pusėje, o šiuo metu jos bemaž nepastebimos – išskyrus, kaip ir visais laikais, ypač savitus
individualius atlikėjus (plačiau žr. Philip 2004: 23).
Pavyzdžiu galime paimti prancūzų fortepijono atlikimo meno mokyklą (ši tradicija,
kaip ir rusų fortepijono mokykla, yra daugiau ar mažiau apčiuopiama ligi šių dienų).
XIX a. pirmojoje pusėje Paryžius neabejotinai buvo pianistinės veiklos Europoje centras.
Būtent Prancūzijoje buvo pagamintas ir ištobulintas ankstyvasis fortepijonas, Paryžiuje koncertavo, gyveno ar dėstė bemaž visi didieji pianistai. Tad nenuostabu, kad apie
1810 m. Prancūzijoje susiformavo savitas skambinimo fortepijonu stilius, kurio židinys
buvo Paryžiaus konservatorija. Kaip pažymi šio atlikimo stiliaus tyrinėtojas Charlesas
Timbrellas, turint galvoje prancūzų muzikos edukacijos ypatumus, neturėtų stebinti ir
faktas, kad šis stilius išliko daugiau ar mažiau nepakitęs iki pat XX a. 7-ojo dešimt
mečio (Timbrell 1999: 13). Laikui bėgant būdavo dažnai pažymima, kad prancūziška
skambinimo maniera, ypač pasižyminti spalvinių efektų paieška, skyrėsi nuo vokiečių,
austrų, rusų, anglų ar kitų skambinimo fortepijonu stilių. Būtina paminėti ir tai, kad
visiškai homogeniškų nacionalinių skambinimo stilių būtų sunku aptikti, tad natūralu,
kad vadinamosios prancūzų mokyklos viduje taip pat būta skirtingų pakraipų – nuo
labiau „žėrinčio“, bravūrinio skambinimo iki rafinuoto, griežtesnio stiliaus. Kad ir kaip
būtų, pagrindas tam, kas laikoma prancūziškuoju stiliumi – rafinuotumui ir intelektui,
2

Tai, kad vieną ar kitą atlikėją sudėtinga vienareikšmiškai priskirti tam tikrai nacionalinei atlikimo
mokyklai, iliustruoja ir tas faktas, jog vienas ryškiausių JAV pianistų Vanas Cliburnas studijavo pas
rusų mokyklos atstovę pianistę ir žymią pedagogę Roziną Leviną (Rosina Lhévinne).

Ars et praxis  2017  V

79

Jurgis Aleknavičius
Lina Navickaitė-Martinelli



Koloristinė fortepijono atlikimo meno paradigma:
Claude’o Debussy pjesės „Auksinės žuvelės“ interpretacijų analizė

aiškumui, subtilumui ir precizijai, žymiajam jeu perlé 3 – buvo padėtas dar XIX a., o šias
ypatybes klausytojai, muzikos kritikai ir patys atlikėjai ligi šiol vardija kaip ryškiausius ir
išlikusius prancūzų pianizmo elementus.
Toliau šiame straipsnyje patyrinėsime konkretaus prancūzų muzikos autoriaus –
Claude’o Debussy – fortepijoninę stilistiką ir tai, kaip ją interpretavo XX a. pradžios
pianistai.

Claude’o Debussy impresionistinių spalvų atradimai
kaip prancūzų pianizmo mokyklos atspindys
Pagrindiniai XIX a. pabaigoje Prancūzijoje susiformavusios meno srovės – impresionizmo – principai buvo įkūnyti akimirką, sustabdyti judesį, atspindėti realybės nepastovumą, pagrįsti įspūdžiu. Ryškiausiu impresionizmo atstovu muzikoje laikomas prancūzų kompozitorius ir pianistas Claude’as Achille’is Debussy (1862–1918), padovanojęs
pasauliui nepaprastai ryškius koloristinius impresionizmo šedevrus. Paties Debussy atlikimas scenoje pasižymėjo itin plačia spalvinių efektų amplitude, subtilumu, visiškai atsisakant „mušamųjų efektų“4. Tokių rafinuotų spalvinių niuansų atsiradimas fortepijono
meno istorijoje buvo nauja idėja, sukėlusi perversmą atlikimo mene. Koloristinės išraiškos priemonės, būdingos Debussy kūrybai, remiasi šiais pagrindiniais elementais: derme,
harmonija, ritmu, tembriniais niuansais. Garsų sluoksniai yra harmoniškai autonomiški,
jie skamba skirtingose plotmėse ir skirtinga jėga – formuojama nesusiliečiančių muzikinių srovių iliuzija, tartum skambesys kyla iš keleto šaltinių, o rezonuojančios vertikalės
efektas ir sudaro spalvinį audinį. Garso spalva kinta ir transformuojasi pasitelkiant ne tik
muzikos faktūrą, bet ir aplikatūrą, rankos padėtį ir kitus atlikimo elementus.
Aptardami Debussy atradimus ir siekį įveikti fortepijono specifiką – tembro statiškumą ir plaktukinį skambėjimą, išskirsime tris aspektus: pedalo naudojimą, dinamiką ir
savitą rubato.
Novatoriški kūrybos ir atlikimo elementai – polifonija harmonijos audinyje, tam
tikrų tembrų imitacija, mikroregistrai ir ištęstos moduliacijos – visa tai sąlygoja Debussy pedalo naudojimo subtilybes. Kompozitoriaus muzikoje pedalas naudojamas visas, pusinis, ketvirtinis, vibruojantis, ritmiškas ir harmoninis, vėluojantis ir nevėluojantis,
3

4

80

Pranc. jeu perlé – „perlinis grojimas“. Fortepijoninio atlikimo kontekste šis terminas tiesiogiai neverčiamas. Tai paplitusi pianistinės technikos rūšis, būdinga visų pirma prancūzų mokyklai: grojimas „iš
piršto“, siekiant perlinio, žėrinčio, lengvo skambesio.
Savo kūrinius atliekantį Debussy galime išgirsti senuosiuose Welte-Mignon pianolos įrašuose, kuriuos
kompozitorius įgrojo 1913 metais. Daugiau žr.: http://www.openculture.com/2013/01/debussy_
plays_debussy_the_great_composers_playing_returns_to_life.html
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kaitaliojamas kairysis ir dešinysis pedalas, naudojamas tik kairysis (sukelia skambėjimą
tarsi pro rūką), kontrastuojančiai gretinamas skambėjimas su pedalu ir be pedalo. Naudodamas pedalą ir siekdamas spalvinių efektų, atlikėjas yra labai priklausomas nuo salės
akustikos, instrumento specifikos, savo paties emocinės būsenos, beveik neapčiuopiamų
tempo ir garso svyravimų ir pan. Todėl, pasak Gulnaros Sadykovos, koncerto metu labai svarbu: 1) maksimaliai susikoncentruoti į savo klausą, 2) nuolat aktyviai klausytis
kiekvieno garso, 3) išsiugdyti automatišką, labai greitą kojos reakciją į klausos siekinius
(Садыхова 2003: 325).
Debussy dinamika – gana paradoksali. Kaip kalbėdama apie šio autoriaus preliudus
pažymi Sadykova, ji yra priklausoma nuo faktūros, tačiau priešingai nei įprasta: kuo
tirštesnis garsų audinys, tuo tylesnis skambesys. Dažnai piano dinamikoje skamba repeticijos ar plaktukinio pobūdžio muzika. Debussy dinamika – vertikali. Neretai viename akorde galima išgirsti keletą dinaminių sluoksnių. Vokiečių pianistas, pripažintas
Debussy kūrinių interpretuotojas Walteris Giesekingas ją yra pavadinęs „vidine akordų
dinamika“. Tai visiškai nauja idėja fortepijono atlikimo mene. Ši idėja privertė atlikėjus
kitaip traktuoti dinamikos ir tekstūros ryšį. Dinamika tampa kūrinio formos pagrindu,
atsiranda nauji sonoristiniai efektai (pavyzdžiui, Debussy ieškojo tylos, išnykimo, užgesimo efekto) (ibid.: 326).
Kompozitorius taip pat daug dėmesio skyrė rubato funkcijai, kuri jo kūryboje traktuotina kaip nukrypimas nuo laiko tėkmės ir greitas sugrįžimas į ją. Šiam efektui pažymėti jis vartodavo terminą „Cédez“, kuris paprastai reikštų sulėtinimą, tačiau ne visuomet (gali būti net pagreitinimas)5. Debussy vartosenoje – tai tiesiog perėjimas, ryšys,
nukrypimas iš vienos kompozicinės atkarpos į kitą.

Debussy „Auksinės žuvelės“: impresionizmo stilistikos elementai
ir lyginamoji interpretacijų analizė
Claude’o Debussy pjesė „Auksinės žuvelės“ (Poissons d’or) iš ciklo „Vaizdai“ (Images)
II sąsiuvinio laikoma impresionizmo manifestu muzikoje, kvintesenciniu šios estetinės
pakraipos šedevru. Kompozitorius pjesę sukūrė įkvėptas japoniško paveikslėlio (pano),
kuriame vaizduojamos dvi žuvytės tamsiame vandens fone (žr. 1 pav.). Įdomu tai, kad
paveikslas labai paprastas ir tartum visai neišraiškingas, tačiau kompozitoriaus muzika –
kupina dramatizmo, labai emocinga, žėrinti.

5

Pranc. céder – palikti, nusileisti, perduoti, pasiduoti, praleisti, pasitraukti, išnykti.
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1 pav. Nežinomo autoriaus
japoniškas
paveikslėlis

1907-aisiais parašytą kūrinį kompozitorius dedikavo garsiam to meto ispanų pia
nistui Ricardo Viñes, kuris buvo daugelio Debussy kūrinių pirmasis atlikėjas. Kompozitoriaus mokinys, pianistas Maurice’as Dumesnilis savo atsiminimuose rašė: „Jo niekada
netenkino „Auksinių žuvelių“ atlikimas. Mokytojas nuolat reikalavo groti laisviau, ekspresyviau. Muzika turi skambėti elegantiškai, gracingai ir kartu paprastai“ (cit. iš Кремлев
1965: 83). Kiekvienas atlikėjas ieško savų būdų, kaip atlikti šią nepaprastai virtuozišką,
sudėtingus pianistinius uždavinius keliančią pjesę. Čia neužtenka fantazijos: būtinas virtuozinis nervingumas, valia, muzika suponuoja ir humoro atspindžių. Labai svarbu rizikuoti, pasiekti savotišką laisvos improvizacijos būseną ir plaukti pasroviui su muzika.
Pjesėje ypač gausūs ritminiai elementai nuolat kaprizingai kontrastuodami galiausiai išsilieja į grandiozinę poemą, kurioje atspalvių diapazonas varijuoja nuo „švelnaus“
iki „labai garsaus ir skambaus“. Kompozitorius stengiasi muzikos garsais perteikti ne tik
auksinių žuvelių blizgėjimą, bet ir jų staigius judesius, tarsi matomus akimis. Nors pjesės
siužetą sunku atspėti, kompozitoriaus gebėjimas paversti ją „iš matomo į girdimą“ (garsiniai zigzagai, posūkiai, nervingumas ir tuoj pat – ramybė) padaro muziką nepaprastai
išradingą ir įtaigią.
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Itin sudėtinga yra „Auksinių žuvelių“ harmonija. Jau pirmuosiuose pjesės taktuose
skamba ir mažoras, ir minoras. Naujos spalvos kuriamos pasitelkiant chromatizmų sugretinimus. Šiuo atžvilgiu labai įdomi yra kūrinio koda, kur stulbinančiame trisdešimt
antrinių judėjime blykčioja chromatiniai šalutiniai tonai, paraleliniai judesiai, posūkiai.
Pabaigoje aiškiai kaitaliojasi Fis-dur su fis-moll, ir muzika tarsi „užsnūsta“.
Šio kūrinio atlikimo ypatumų tyrimui buvo pasirinktos ryškių prancūzų pianistų
Marcelle Meyer6, Roberto Casadesus7, Vlado Perlemuterio8 ir kitų pripažintų prancūzų
muzikos interpretatorių Walterio Giesekingo9 bei Ricardo Viñes10 interpretacijos. Pasirinkimas nebuvo atsitiktinis: visi šie pianistai gyveno panašiu laikotarpiu ir priklausė tai
pačiai pianizmo srovei, kurią galima įvardyti kaip įkūnijančią koloristinį fortepijono atlikimo stilių. Norint pagrįsti pastarąją hipotezę, tyrimo metu buvo siekiama pasirinktuose
įrašuose atrasti ir panagrinėti tokio atlikimo ypatybes, taip pat identifikuoti ir apibrėžti
tipinius prancūzų mokyklos bruožus. Daugiausia dėmesio kreipta į technines išraiškos
priemones, t. y. garso išgavimo būdus, faktūros valdymą, pedalo naudojimą, ritmą, formą,
autoriaus nuorodų laikymąsi ir pan.
Kūrinio pradžioje skambanti tema tyrimo objektu netapo. Kur kas svarbesnis niuansas šioje pjesėje – spalvinė temų tarpusavio sąveika, todėl išskirtinis dėmesys skirtas
jungtims, kontrastams ir pan. (žr. 2 pav.).

6

7

8

9

10

Marcelle Meyer (1897–1958) gimė Lilyje, Prancūzijoje. Mokėsi pas Marguerite Long, Ricardo
Viñes, vėliau – pas Alfredą Cortot. Analizuotas 1947 m. pianistės įgrotas įrašas. Les Discophiles
français DF92/5. Prieiga per internetą: https://www.youtube.com/watch?v=uFdYiXDWXnk [žiūrėta 2017 09].
Robertas Casadesus (1899–1972) – garsus prancūzų pianistas, gimęs Paryžiuje. Studijavo Paryžiaus konservatorijoje pas Louisą Diémerą, pas kurį mokėsi ir garsusis Alfredas Cortot. Analizuotas 1955 m. įrašas. Columbia ML 4978, 1955. Prieiga per internetą: https://www.youtube.com/
watch?v=Lrrrq7mt0-8 [žiūrėta 2017 09].
Vlado Perlemuteris (1904–2002) gimė Kaune, tuometinėje Rusijos imperijoje. Studijavo
Paryžiaus konservatorijoje pas Moritzą Moszkowskį, vėliau – pas Alfredą Cortot. V. Perlemuterio
studentė buvo ir dabartinė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorė Birutė Vainiūnaitė.
Analizuotas 1951 m. įrašas. BBC MM230, 2003. Prieiga per internetą: https://www.youtube.com/
watch?v=vwTQKN3Z14c [žiūrėta 2017 09].
Walteris Giesekingas (1895–1956) gimė Prancūzijoje, Liono mieste, tačiau gyveno Vokietijoje.
Studijavo Hanoverio konservatorijoje pas Karlą Leimerį. Analizuotas 1937 m. įrašas. Columbia
69020-D (CAX 7920). Prieiga per internetą: https://www.youtube.com/watch?v=6bL_e0TEeMw
[žiūrėta 2017 09].
Ricardo Viñes (1875–1943) – ispanų pianistas, studijavęs Paryžiaus konservatorijoje pas CharlesąWilfridą de Bériot (jis buvo ir Maurice’o Ravelio mokytojas). Analizuotas 1930 m. įrašas. Columbia
LF 41, 1930. Prieiga per internetą: https://www.youtube.com/watch?v=v2EWuW6MM_4 [žiūrėta
2017 09].
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2 pav. C. Debussy. „Auksinės žuvelės“, 7–11 taktai

Šio pavyzdžio 8–9 taktuose galima įžvelgti keletą reikšmingų niuansų. Akivaizdžiausia tai, kad atlikdami panašius pasažus pianistai dažniausiai pasirenka vieną esminę
natą ar akordą (pavyzdžiui, Walterio Giesekingo interpretacija), aplink kurį, kaip apie išskirtinį tembrinį tašką, formuojasi visas pasažas. Marcelle Meyer išskiria apibrauktą Cis,
Walteris Giesekingas – apibrauktą akordą (žr. 2 pav.). Šie garsai rezonuoja, o likusi
faktūra tuo metu skambinama kaip fonas. Įdomiai pedalą naudoja Vlado Perlemuteris.
„X“ ženklu pažymėtoje vietoje jis atleidžia pedalą, taip tarsi apnuogindamas paskutines
pasažo natas ir paruošdamas naują motyvą.
Toliau aptarsime po keletą būdingų kiekvieno pianisto interpretacijų bruožų atliekant šį pjesės epizodą.
Nors kūrinio faktūra yra labai tiršta, Roberto Casadesus interpretacijoje girdima
kiekviena net smulkiausios vertės nata, išlaikomas absoliučiai tikslus ritmas. Apibend
rinant galima tarti, kad tai – perfekcionizmas tiek techniniu, tiek autoriaus nuorodų
laikymosi aspektu.
Marcelle Meyer pjesėje išlaiko nepaprastai skaidrią faktūrą, ypač 8–9 taktuose. Šį
pasažą pianistė modeliuoja taip: pavyzdyje apibraukta nata Cis suteikia tembrą ir rezonuoja viso pasažo metu, o likusios natos atlieka tik fono vaidmenį. Akivaizdus tempo
pagyvėjimas 10 takte sietinas su šiai pianistei būdingu ypač dideliu impulsyvumu.
Kaip jau minėta, Vlado Perlemuteris X ženklu pažymėtoje vietoje atleidžia pedalą,
taip visiškai apnuogindamas likusias 6 pasažo natas ir paruošdamas naują temą. Nors
šis niuansas traktuotinas kaip koloristinis, tačiau pianistas jį įgyvendina gana racionaliai.
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3 pav. C. Debussy. „Auksinės žuvelės“, 16–21 taktai

Walteris Giesekingas pačią pasažo viršūnę atlieka ppp. Įspūdis toks, tarsi greitų natų
šiame pasaže nebūtų, o svarbiausia čia – susidaranti erdvė ir garso tąsa. Aštuntame takte
esančio akordo trukmė (pusinė su tašku) yra ilgiausia nei prieš tai buvusių taktų. Norint
šį akordą pratęsti kuo ilgiau, pasažas juodais klavišais sugrojamas paviršiumi plokščiais
pirštais. Pridėjus pianisto nepaprastai minkštą tušė, rezultatas akivaizdus.
Ricardo Viñes interpretacijoje šis pasažas kupinas subtilybių, o po jo pasigirstanti
tema skamba be jokių rubato ir yra sprendžiama absoliučiai koloristiniu pagrindu. Atskiro paminėjimo vertos išskirtinės šio pianisto techninės ir tembrinės galimybės.
3 pav. taip pat nesunku pastebėti atramines natas, aplink kurias daugelis pianistų
formuoja motyvus. Antai Robertas Casadesus atkreipia dėmesį į 16 ir 17 taktuose akcentais pažymėtus trilius, kuriuos išdėsto vertikalioje harmoninėje struktūroje, o Marcelle
Meyer remiasi tiesine trilių linija. Vlado Perlemuteris išskiria apibrauktas natas. Walteris
Giesekingas šį epizodą sprendžia kiek kitaip: 16–17 taktai yra dinamiškai kontrastingi
18–19 taktams. Kitaip tariant, jis nekuria minties aplink vieną garsą, o pasirenka platesnį
sprendimą, kuris taip pat yra koloristinis.
Paminėsime kiekvieno pianisto aptariamo epizodo atlikimo niuansus.
Robertas Casadesus išryškina 16–17 taktuose esančius harmoninius pakitimus.
Kiekvienas trilio sutapimas su akordu yra tembriškai individualus. Nuo 18 takto tekste
nebėra akcento ant trilio, todėl pianistas jį iš karto paslepia.
Marcelle Meyer interpretacijoje 16–17 taktai skambinami melodingai, o 20–21
taktai – impulsyviai, giocoso charakteriu. Gana ryškus trilis 18 takte rodo, kad visas šis
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pereinamasis epizodas sumodeliuotas kaip trilinių natų linija, kitus elementus paliekant
antraeilius.
Vlado Perlemuteris šį pjesės epizodą modeliuoja koloristiškai. Kaip ir ankstesniame pavyzdyje, čia apibrauktos natos rezonuoja po taktą, kol kiti elementai atlieka fono
vaidmenį.
Walterio Giesekingo interpretacijoje minėtini ryškūs trilių akcentai 16–17 taktuose
ir visiškai priešingi po jų skambantys 4 taktai. Klavišai tarytum glostomi neužgaunant
jokio konkretaus garso, tačiau skambesys vis tiek susilieja į darnią visumą, sukurdamas
išskirtinę šio epizodo spalvą.
Ricardo Viñes pabrėžia tikslų ritmą, pastebimas nepaprastas perfekcionizmas triliuose, taip pat nekonkretus grojimas 19–21 taktuose, sukuriant „išnykimo“ įspūdį.
4 pav. pateiktame kūrinio epizode Debussy pasitelkia jau minėtus terminus – Cédez
ir Expressif et sans rigueur (išraiškingai be griežtumo). Šioje jungtyje yra labai daug erd
vės koloristiniams efektams. Kaip pavyzdį galima paminėti Marcelle Meyer naudojamą
pedalą. Šis niuansas jau buvo pastebėtas Vlado Perlemuterio atlikime. Pedalas apnuogina paskutines pasažų natas, tad perėjimas iš vienos faktūros į kitą skamba nepaprastai
skaidriai. Tiesa, Perlemuteris šioje vietoje pateikia dar įdomesnį sprendimą. Jungiamasis
pedalas naudojamas visur, išskyrus 47 taktą, kurį jis atlieka visiškai be pedalo. Tuo, be
abejonės, siekiama pabrėžti harmoninį pasikeitimą ir sukurti spontaniškumo įspūdį.
Išskirsime nagrinėjamo epizodo kiekvienos interpretacijos bruožus.

4 pav. C. Debussy. „Auksinės žuvelės“, 45–48 taktai
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Robertas Casadesus nepaprastai tiksliai išgroja visas natas. Tiesa, tiksliai ritmiškai
suskaičiuotos kvintolės ir kvartolės šiek tiek prasilenkia su kompozitoriaus nurodytu
sans rigueur.
Marcelle Meyer interpretacijoje paminėtini įdomūs pedalo atleidimai (pažymėti X),
kurie apnuogina takto pabaigose esančias melodines natas. 46 takto pradžia grojama
pianissimo, nepaprastai minkštu tembru.
Kaip minėta, Vlado Perlemuteris jungiamąjį pedalą naudoja visur, išskyrus 47 taktą,
kuris atliekamas visiškai be pedalo. Taip sukuriamas spontaniškumo įspūdis ir greitas
harmoninis persiorientavimas, tačiau laisvės ir išskirtinės spalvos šiam epizodui minimo
pianisto interpretacijoje pristinga.
Walteris Giesekingas 45 takto pasažą sugroja tarsi glissando. 46 takte esantis mažas
crescendo dviem melodinėms natoms yra puikus raktas autoriaus nuorodai expressif įgyvendinti. Pianistas tą nuorodą įprasmina taip, kad tampa nebesvarbu, jog po šių dviejų
melodinių natų einantį pasažą atlikėjas sugroja visiškai neteisingomis natomis. Unikalus
melodijos tembras šiam pianistui kur kas svarbesnis nei techniniai nesklandumai.
Ricardo Viñes interpretacijoje paskutinės keturios 45 takto natos skamba taip, tarsi
būtų atliktos puantilistine technika. Ypatinga ritminė laisvė 46 ir 47 taktuose sudaro
vidinės ramybės ir improvizacijos įspūdį.
Paskutiniame pjesės epizode (5 pav.) labai svarbu atkreipti dėmesį į kompozitoriaus
nurodytą dinaminę gradaciją, kurios itin preciziškai laikosi pianistas Robertas Casadesus.

5 pav. C. Debussy. „Auksinės žuvelės“, 84–87 taktai
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Marcelle Meyer sugeba parodyti dar ir mikrodinamiką tarp trisdešimtantrinių natų, sukuriančių bangavimo įspūdį. O štai Walteris Giesekingas ignoruoja autoriaus nuorodas,
vėlgi mąstydamas kur kas plačiau. Kadangi šis epizodas yra aiški repriza, o prieš tai
girdime kulminaciją, jo sprendimas paprastas, bet labai efektyvus: kulminacija atliekama
fortissimo, o visa repriza – pianissimo. Siekiant išlaikyti faktūros skaidrumą, naudojamas
vibruojantis ar pusinis pedalas, tik Ricardo Viñes 86–87 taktų melodiją atlieka beveik
be pedalo.
Kiekvienas pianistas baigiamajam kūrinio epizodui suteikia savitų spalvų.
Roberto Casadesus išlaikoma dinaminė gradacija – labai konkreti. Melodija –
fortissimo, akompanuojanti partija – piano. Kaip jau įprasta šiam atlikimui, kiekviena
smulki nata ištariama labai aiškiai.
Esminis Marcelle Meyer šio epizodo atlikimo bruožas jau buvo paminėtas: tai –
nepaprastai gyvos trisdešimtantrinės natos ir mikrodinamika jų viduje, sukurianti bangavimo įspūdį.
Vlado Perlemuteris ignoruoja 86 takto pradžioje akompanuojančioje partijoje įrašytą piano. Šio pianisto traktuotėje piano dinamika atsiranda tik tame pačiame takte
esančioje melodijoje. Tai, kad pedalas taip pat atleidžiamas vos užgavus melodines natas,
sudaro didžiulį kontrastą. Netikėtai atsiradusi melodija įgauna unikalią spalvą.
Walteris Giesekingas šį epizodą nuo pat 84 takto skambina piano. 86 takto melodija
(taip pat atliekama piano) tarsi susipina su akompanuojančia partija. Iškyla perregimas
spalvinis vaizdinys: akompanimentas tartum tapatinamas su vandeniu, o melodija – su
auksinėmis žuvelėmis.
Ricardo Viñes 84–85 taktuose pakeičia tekstą, tačiau geba sukurti raibuliuojančio
vandens įspūdį. 86–87 taktų melodija atliekama beveik be pedalo. Taip – netikėtai –
„sausa“ melodija tampa visiškai savarankiška ir, kaip ir prieš tai buvusiame epizode, atliekama itin skambiu puantilistiniu štrichu.

Išvados
Pasirinktų garso įrašų analizė leidžia sąlyginai charakterizuoti ir pačius atlikėjus.
Išklausius Roberto Casadesus atlikimą susidaro įspūdis, kad atlikėjas priklauso racionaliai mąstantiems pianistams, o tai gana svetima impresionizmo ideologijai. Vienintelis dalykas, išduodantis, kad jis yra prancūzų mokyklos atstovas – tai Casadesus perfekcionizmas. Šis pianistas tiksliai atliko natų tekstą, aiškiai graduodamas menkiausius
dinaminius lygmenis. Tačiau jo atlikimui trūko idėjos, o daugelis konkrečiai grojamų
natų prasilenkė ir su impresionizmo muzikos stilistika.
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Visiškai kitokio tipo yra gyvybinga, virtuoziška pianistė Marcelle Meyer, kurios atlikimas imponuoja gausybe įvairiausių tembrų ir charakterių.
Vlado Perlemuteris – išskirtinėmis virtuozinėmis savybėmis nepasižymintis pianistas, tačiau puikiai išmanantis garso formavimo meną. Įvairus tušė, išmoningas pedalo
naudojimas jo interpretacijoje kuria įtikinamą muzikinį piešinį.
Pripažintas Debussy muzikos atlikėjas Walteris Giesekingas yra labai kūrybingas ir
laisvas pianistas, kūrinio idėją akivaizdžiai iškeliantis aukščiau technikos. Jo nepaprastai
minkštas, bet tuo pat metu labai turtingas tušė puikiai atitinka šios muzikos stilistiką.
Ricardo Viñes – labai subtilių, vos juntamų interpretacinių niuansų meistras, itin
virtuoziškas, laisvas ir naudojantis daugybę tušė variantų. Iš tiesų ne veltui Claude’as
Debussy šiam pianistui dedikavo savo „Auksines žuveles“.
Regis, akivaizdu, kad šiame straipsnyje analizuotus pianistus vienija dėmesys garso
išgavimo būdų ir tembrų įvairovei. Nors visi minėti atlikėjai mokėsi pas asmenybes, propagavusias atlikėjiškus impresionizmo standartus, Claude’o Debussy „Auksines žuveles“
kiekvienas jų atlieka savaip, atrasdamas savų niuansų, savitai įprasmindamas vieną ar kitą
muzikinį darinį.
Reikia pažymėti, kad koloristinė prancūzų pianizmo mokykla yra gana savita ir uždara. Apibendrinant galima teigti, kad šios pianizmo pakraipos atstovams, kurių atlikimas pasižymi nepaprastai minkštu tušė, pasteliniu garsu, klaviatūros paviršiumi grojama
smulkiąja technika, yra gana sunku atlikti kitokio stiliaus muziką. Šiai prancūzų mokyk
lai priklausantiems atlikėjams neretai pristinga konkretumo, ryškių melodinių linijų ir
kitų stilistinių elementų interpretuojant Beethoveno, Brahmso ar Rachmaninovo opusus.
Vis dėlto „spalvų trūkumas“ – tai blogiausia, ką gali pastebėti prancūzų muzikos specifiką
išmanantis pianistas. Net ir šiais laikais prancūzų pianistų atlikimas išsiskiria tembrinių
niuansų ir elementų gausa11.
Įteikta 2017 12 01
Priimta 2017 12 22

11

Puikus to pavyzdys buvo Paryžiaus „École normale de musique“ konservatorijos profesoriaus, plačiai
žinomo koncertuojančio pianisto Jeano-Marco Luisada’os fortepijono rečitalis Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės valdovų rūmuose 2014 m. gruodžio 18 d. Akivaizdžiai prancūzišką fortepijono mokyklą pademonstravo ir 2015 m. Čiurlionio tarptautinio pianistų konkurso III premijos laimėtojas
Guillaume’as Durand’as.
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The coloristic paradigm of piano performance art:
an analysis of interpretations of Claude Debussy’s Poissons d’or
SUMMARY. The emergence of coloristic nuances in the history of piano
music has highly influenced the art of piano performance. Coloristic means of expression are one of the distinctive features in the
creative output of the French composer Claude Debussy, and are
based on mode, harmony, rhythm and timbral nuances. Sonic layers
in such musical works are harmonically autonomous; they appear at
different planes and with different force, thus creating an illusion of
musical streams that do not flow into one another, as if the sound
emerged from several sources, while the effect of the resonating vertical creates chromatic substance. The colour of the sound changes
and is transformed by employing not only musical texture, but also,
from the performer’s part, the fingering, the position of the hand
and other performative elements.
The present article starts by overviewing the historical attempts
to formulate the distinctive features of 20th-century music performance art and to typologise from various perspectives the distinguished pianists of the time. Then, a historiographic view is offered to convey the idea of the national piano playing school, with
an attempt to identify and define the most typical features of the
French piano school, at the core of which stands the importance of
colorism.
The article’s case study features the stylistic elements of Debussy’s
piano music (which, according to the authors, is a typical reflection of the essential postulates of the French piano playing school)
and its interpretations by early 20th-century pianists. By employing a comparative analysis of interpretations, five performances of
Debussy’s Poissons d’or from the cycle Images are investigated. The
performers selected for the sample are the 20th-century French pia
nists Marcelle Meyer, Robert Casadesus and Vlado Perlemuter, as
well as distintive interpreters of French piano music such as Walter
Gieseking and Ricardo Viñes. The hypothesis is raised that all of the
mentioned pianists have embraced the coloristic style of piano playing in their interpretations. In order to substantiate this hypothesis,
an attempt is made, while analysing the selected recordings, to find
and define the performative features that do fit into the coloristic
paradigm. The greatest attention is paid to the technical means of
expression, such as the ways of producing sound, the use of pedal,
management of texture, rhythm, form, and the pianists’ attitudes to
the composer’s remarks.
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Ansamblinė atlikimo darna:
sinchronizacijos aspektas

ANOTACIJA. XX a. pabaigoje pastebimas muzikos tyrimų posūkis nuo
muzikos kūrinių ir jų interpretacijų analizės link atlikimo nagrinėjimo, atliepiančio ir ansamblio muzikos praktikos problemos tyrimo
aktualumą. Ansamblinės darnos klausimas pradėtas kelti teoriniuose darbuose, muzikos filosofų studijose, o laboratorijose (Leipcigo,
Vienos, Milano ir kt.) vykdomi empirika pagrįsti tyrimai. Tyrimo
objektas – sinchronizacija – yra vienas ansamblinio atlikimo darnos
paradigminių aspektų. Sinchronizacijos svarba aptariama ypatingą
dėmesį skiriant mišraus ansamblio specifikai ir problemiškumui,
taip pat remiantis bendresniais ansamblinę darną užtikrinančiais
psichofiziologiniais ir psichosocialiniais veiksniais bei jų sąveika.
Publikacijoje siekiama nuosekliai aptarti analizuotas įvairių autorių mokslo studijas ir jų išvadų taikymą mišraus ansamblio atlikimo
praktikoje. Straipsnyje pasitelkiant kritinį analitinį ir komparatyvinį
metodus gvildenamas ansamblinės sinchronizacijos fenomenas.

Ugnė Antanavičiūtė
Lietuvos muzikos ir teatro
akademija

REIKŠMINIAI
ŽODŽIAI:
ansamblis, ansamblinė
darna, mišrus
ansamblis, atlikimas,
psichofiziologiniai
veiksniai,
psichosocialiniai
veiksniai.

Šiuolaikinės muzikos kultūros tendencija – įvairovės siekis, sietinas ne tik su kūrybiniais ieškojimais, bet ir su visa aprėpiančiu XXI a. gaju poreikiu gauti naują, originalų
menų bei mokslo sričių ir net gyvenimo patirčių komplekso koncentratą. Todėl tarpdiscipliniškumo aspektas tampa veiksmingu paradigminiu modeliu, turinčiu poveikį ir
kamerinės muzikos praktikai. Vis aktyviau domimasi mišrių sudėčių ansamblių atliekamais kūriniais, kurių statusas neatsiejamas nuo novatoriškumo ir originalumo. Nehomogeniški instrumentai, savitas jų derėjimas ir skirtingos techninės galimybės atliepia
ir naujas tradicinių instrumentų garsinės raiškos paieškas, nevienodą instrumento traktavimą bei gausėjančias instrumento preparavimo galimybes. Ši nauja prieiga yra šiuolaikinės muzikos kultūros transformacijos išdava, siekis naujomis priemonėmis pateikti
tradicinę formą, instrumentų skambesio dermę, kompozitorių originalumą, netradicinį
mąstymą, kūrybiškumą.
Naujos ansamblių sudėtys diktuoja ne tik naują požiūrį į patį ansamblį, bet ir išryškina atlikimo problemas, sietinas su fundamentalia ansamblinės darnos kategorija,
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kuri neabejotinai yra viena didžiausių ansamblio siekiamybių. Tiriant ansambliškumą
mišriuose ansambliuose darnos paradigma išryškėja kaip atlikimo kokybės atitikmuo1.
Nevienarūšių instrumentų dermės ir darnos aspektai yra itin svarbūs ne tik interpretacijai – atlikimo rezultatui, bet ir procesui – suvokimui, atlikimui. Atlikimo parametrai
(dėl skirtingos pačių instrumentų kilmės, specifinių atlikimo būdų) yra itin sudėtingi,
todėl darna – tembrinė, garsinė – yra instrumentų suderėjimas, tiksliau – jų probleminis
suderinimas. Viena vertus, skirtinga instrumentų kilmė jau yra ansamblio darnos problema, kita vertus, ansamblio narių individualus skonis, manieros, išsilavinimas, profesinė
kompetencija, fizinės galimybės, asmeninės charakterio savybės, visas kontekstas diktuoja platesnį darnos suvokimą, iškelia vis daugiau problemų tiriant ansambliškumą. Šio
straipsnio objektas – vertikalios ansamblinės darnos aspektas, aprėpiantis psichofizinius,
psichosocialinius ir sociokultūrinius veiksnius2.

Sinchronizacija
Ansamblinis kūrinio atlikimas – sudėtingas ir įdomus reiškinys. Prancūzų kalba
ensemble reiškia „kartu“, taigi iš žodžio etimologijos ryškėja esminė ansamblio savybė –
kelių žmonių grupės bendrumas ir darna kartu atliekant muzikos kūrinį. Bendrumo
ypatybė ir kartu atliekamo kūrinio sąlyga iškelia susikalbėjimo, bendro sprendimo suderėjimo svarbą.
Sinchronizacija dažniausiai suvokiama kaip dviejų ar daugiau įvykių, vykstančių tuo
pačiu metu, suderinimas; jis gali būti įvairių formų. Pavyzdžiui, sinchronizacija tiriama
atlikimo kokybės (technikos, virtuoziškumo, intonacijos, garso išmanymo) aspektu, tačiau suderinti galima ne tik garsą, intonaciją, bet ir emocijas bei kūno judesius. Nagrinėjant ansamblinę sinchronizaciją svarbiausias yra pats atlikimo momentas (vyksmas
vienu metu), atskleidžiamas atlikimo estetika, komunikacija, socialiniais ansamblio narių
1

2
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Šiame tyrime sąvoka „darna“ vartojama kaip apibendrinanti estetinė kategorija – analizei parankus
konceptas. Atlikimo tyrimų terminologija stokoja diskursą apibendrinančios sąvokos, vartojami tik iš
dalies problemą apibrėžiantys apibūdinimai, tokie kaip bendradarbiavimas (collaboration), tarpasmeninė koordinacija (interpersonal coordination), rečiau – darna, suderėjimas (coherence).
Straipsnio temą suponavo atliekamas meno doktorantūros tyrimas, kurio tema – „Atlikimo stiliaus
darna ir ekspresija netradicinės sudėties ansambliuose“. Sinchronizacijos aspektas sudaro svarbią
meno tyrimo dalį. Ši fundamentali atlikimo kategorija ir kokybės paradigma aktuali tiriant tiek
ansamblinę darną, tiek ansamblinį ekspresyvumą, o ypatingą, lemiamą reikšmę turi nevienarūšių
instrumentų bei mišrios sudėties ansamblių atlikimui. Tokie ansambliai yra straipsnio autorės tyrimo
objektas. Meno tyrime sinchronizacijos aspektas išskleidžiamas psichofiziniais, psichosocialiniais
ir sociokultūriniais veiksniais, tačiau dėl ribotos straipsnio apimties bus apsiribota psichofizinių ir
psichosocialinių veiksnių bei jų sutapimo zonų svarba ansamblinės sinchronizacijos procese, kuris yra
vienas svarbiausių dėmenų užtikrinant ansamblinę darną.
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poreikiais ir jų įgūdžiais. Sinchronizacijos ar koordinacijos (arba tiesiog ansamblinio
suderėjimo) sudėtingumą lemia atlikėjų motorikos, nuojautos, dėmesio, socialinių ir
psichologinių veiksnių bei žinių skirtumai, taip pat šių aspektų panašumas, vienas kito
pažinimas, žmogiška ansamblio narių draugystė. Tiriant psichofiziologinius veiksnius
neretai būna sudėtinga juos visiškai atskirti nuo psichosocialinių veiksnių.
Sinchronizacija – viena esminių ansamblio siekiamybių, todėl ansamblinės sinchronizacijos tyrimai pasaulyje vis labiau populiarėja: steigiamos įvairios laboratorijos, pradėti
empiriniai ir moksliniai projektai. Pavyzdžiui, Leipcigo laboratorijoje P. E. Kellerio vykdomi empiriniai tyrimai3 atskleidė atlikėjų smulkiosios motorikos skirtumus, lemiančius
judesių koordinaciją; taip pat svarbūs tyrimo rezultatai, išskiriantys motorikos kontrolės aspektus ir muzikinės vaizduotės svarbą ansambliniam suderėjimui, sinchronizacijos
procesui. A. Gaggioli vadovaujamas empirinis tyrimas, kuriuo siekta struktūrizuoti muzikinio bendravimo bruožus, išryškino vadovavimo svarbą ir narių vertės / statuso lyg
menį, ilgalaikės patirties ir sinchronizacijos sąryšį4. 2016 m. pradėtas empirinis tyrimas
„Judesio“ (motion capture) laboratorijoje Vienoje: dr. L. Bishopo vadovaujamo trejų metų
projekto metu bus nustatomos koordinacijos ir kūrybiško bendradarbiavimo ansamblyje
sąsajos5.
Greta laboratorinių empirinių tyrimų svarbūs ir kitokie tyrimai – mokslinės studijos, straipsniai, jų išvados, išskiriančios suderėjimo svarbą bei problemiškumą. Pavyzdžiui, P. J. Beekas (2000) pastebėjo ryšį tarp neuronų procesų ir ritmiškų kūno judesių;
3

4

5

Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences (Leipcigas, Vokietija); P. E. Kelleris
vadovauja institute vykdomiems muzikos pažinimo ir atlikėjų elgsenos tyrimams. Paties Kellerio
tyrimų temos: ansamblinė koordinacija, sinchronizacija, muzikinė vaizduotė, atlikimo motorikos
kontrolė, muzikos improvizacija. Apie atliekamus tyrimus žr.: Keller 2012: 206–209; Keller 2013:
275–281.
A. Gaggioli, A. Chirico, E. Mazzoni, L. Milani ir G. Riva, remdamiesi Networked Flow modeliu,
siekė išsiaiškinti muzikos grupių bendradarbiavimo ypatumus. Autorių atlikto empirinio tyrimo
tikslas – struktūrizuoti muzikinio bendradarbiavimo bruožus, apibrėžti specifinius tarpasmeninės
koordinacijos muzikos grupėje dėsningumus, rasti psichosocialinius „savęs“ ir „kitų“ ryšius, kurie
svarbūs atlikimo metu intuityviai atpažįstant kitų narių intencijas, nustatyti empatijos ir grupės
struktūros įtaką. Pastebėtas glaudus motyvacijos, atlikėjų emocinio susietumo, abipusio supratimo ir
pasitenkinimo rezultatu ryšys. Taigi psichosocialiniai veiksniai turi didelę įtaką tiek pačių atlikėjų gerai savijautai, tiek rezultatui – kūrinio atlikimui. Autoriai išskyrė 4 socialinius būvius, kuriuos įvardijo
kaip „grupės mintis“ (group mind) ir priskyrė empatijos kategorijai: įsipareigojimą, emocinį užkratą,
supratimą, elgesio priklausymą nuo kitų grupės narių. Šie socialiniai būviai yra itin reikšmingi, jei
darna ir ansamblinė sinchronizacija yra svarbiausi tikslai, pasiekiami bendra atlikėjų patirtimi.
Žr. Gaggioli et al. 2016: 1–15.
Coordination and Collaborative Creativity in Music Ensembles – 2016–2019 m. Vienoje vykdomas
projektas (Austrian Research Institute for Artificial Intelligence). Daugiau apie projektą žr.:
http://ofai.at/research/impml/projects/cocreate.html
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E. F. Clarke’as ir J. W. Davidsonas (1998) tyrė judesio, labiau susijusio su suvokimo
procesu nei su fiziologija, koordinavimą; A. Gabrielssonas (1999) ir J. Summersas (2000)
nagrinėjo tempo ir laiko koordinavimo bei atlikėjo vidinio laiko mechanizmo indivi
dualaus suvokimo ryšį; nesinchronizacijos dėsningumus kintant kūrinio tempui nustatė
R. A. Raschas (2000) (klasikinių ansamblių tyrimai) ir M. C. Ellisas (1991) (džiazo
ansamblių tyrimai); laiko kitimo sinchronizaciją, motoriką kontroliuojantį tempo kaitos
mechanizmą tyrė B. H. Reppas (2000); M. Katzas (2009) monografijoje gvildeno bendradarbiavimo problemą, ypatingą dėmesį skirdamas pianisto / pučiamųjų instrumentininko ir dainininko dermei (kvėpavimas, dikcija, kūno kalba); E. Kingas (2013) išskyrė
komunikacinius gestus, elgesio su instrumentais būdus, turinčius įtakos tiek suderėjimui, tiek ansamblio vadovavimui. Čia paminėta tik dalis tyrimų; dauguma jų remiasi
fortepijoniniais duetais (visi laboratoriniai tyrimai) ir vos keletas – styginių kvarteto
atlikimo ar atlikimo stiliaus (džiazo) praktika. Pasigendama mišraus ansamblio atlikimo
tyrimų, nors atlikimo praktika rodo, kad tas pats kūrinys, atliekamas nehomogeniškais
instrumentais (kelios to paties kūrinio versijos), iškelia naujas problemas, jos sudėtingiau
sprendžiamos. Pavyzdžiui, W. A. Mozarto (1756–1791) trio Es-dur K. 498 klarnetui,
altui ir fortepijonui „Kegelstatt“ (1786) dažnai atliekamas ir kita instrumentų sudėtimi –
smuiku, altu ir fortepijonu. Nagrinėjant įrašus atsiskleidžia papildomi sinchronizacijos
aspektai, kai trio sudėtyje yra klarnetas. Kvėpavimo nulemtas sudėtingas vertikalus suderėjimas, probleminis artikuliacijos suvienodinimas dėl trijų skirtingų grupių instrumentų
garsinės atakos niuansų, net garso pradžios nekoordinavimas – tai vos keletas analizuotinų aspektų.
Aptartieji bendrųjų psichofiziologinių ir psichosocialinių veiksnių bei jų sąveikos
tyrimai padeda atskleisti ansamblio specifiką ir problemiškumą, tačiau mišrių ansamblių
veikla išryškina aštresnius muzikos atlikimo suderėjimo parametrus, todėl straipsnio autorė remiasi ir savo kaip atlikėjos praktika mišriame instrumentiniame trio ir vokaliniame instrumentiniame kvartete. Mišrus ansamblis ir yra šio straipsnio tyrimo objektas:
aptariamos su instrumentų specifika susijusios problemos, ieškoma būdų, kaip pasiekti
tokią ansamblinę sinchronizaciją, kad ji atrodytų natūrali, įtikinama, organiška ir spinduliuotų fizinę bei emocinę neišvengiamybę. Anot Martino Katzo, „bendradarbiavimas
yra paprasčiausiai ritmiška sinchronizacija, vertikalus reguliavimas ir noras bei rūpestis
negroti per garsiai“ (Katz 2009: 3). Be abejo, tobulas ansambliškumas (sinchronizacija)
ir geras dinaminis balansas (dinaminė darna) yra būtini, tačiau tai tik hierarchinės ansamblinės atlikimo piramidės viršūnė. Ansamblinis atlikimas turi daug užduočių; dalis
jų priklauso nuo fizinio suvokimo, kaip jaučiasi ansamblio partneriai ir kokių fizinių ar
emocinių poreikių turi kiekvienas ansamblio dalyvis.
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Psichofiziologiniai veiksniai
Psichofiziologija – tarpdisciplininė mokslo sritis, tirianti psichologinių veiksnių
(elgesio, kognityvinių, emocinių, socialinių) poveikį fiziologijai; ji yra ypač reikšminga
netradicinės sudėties ansambliui, kai dėl skirtingų instrumentų pasiekti gerą ansamblinę
sinchronizaciją yra itin sudėtinga. Įdomus skirtingų instrumentų tembrų derinys neretai
tampa iššūkiu atlikėjams, siekiantiems vertikalaus ritminio derėjimo bei garsinės-temb
rinės ansamblio darnos6, todėl svarbu atrasti tinkamą ataką.
Vienas svarbiausių mišrių instrumentų ansamblių fizinių poreikių – kvėpavimas. Be
jo neįsivaizduojamas sėkmingas sinchronizacijos procesas. Tačiau styginiai instrumentai, vargonai, fortepijonas, mušamieji, priešingai negu balsas ar pučiamieji, kuriems oras
yra svarbiausias garso šaltinis, gali groti be jokio atsikvėpimo. Todėl ansamblyje, kurio
nariams būtina įkvėpti, bendras kvėpavimas, kūno fiziologijos suvokimas ir kvėpavimo
pritaikymas bendrai muzikos tėkmei yra fundamentalus sinchronizacijos aspektas. Kvėpavimo koordinavimas lemia gebėjimą prisitaikyti, pasitikėti savimi ir jaustis saugiai
kūrinio atlikimo metu, taip pat užtikrina nuolatinę muzikos tėkmę, kuri ir yra muzikos
kūrinio atlikimo esmė7. Muzikos tėkmė neturi būti ardoma, todėl ansamblyje kyla nemažai keblumų, kai pūtikas ar vokalistas įkvepia nevalingai, nes pritrūksta oro (natūralus
fiziologinis poreikis). Po nevalingo įkvėpimo būtina susigrąžinti tempą. Neišsprendus
kvėpavimo problemos, kyla grėsmė, kad kiti ansamblio nariai gros iki įkvėpimo vietos,
6

7

Straipsnio autorės dešimties metų praktika mišriame ansamblyje (trio „Claviola“: klarnetas, altas ir
fortepijonas) rodo, kad šios dvi problemos yra itin sunkiai sprendžiamos. Skirtingi instrumentai,
kitokia garso atsiradimo ir išgavimo būdų specifika apsunkina vertikalų ritmo derėjimą, o geras
ansamblinis garsinis balansas – vienas siektiniausių uždavinių užtikrinant atlikimo kokybę. „Altiškas“,
„klarnetinis“ ir „pianistinis“ forte nėra tapatūs, todėl žinios apie instrumentus, atlikėjo techninė kompetencija, bendra ilgalaikė tikslinė praktika yra svarbūs veiksniai siekiant ansamblinės darnos.
M. Katzas išskiria tris muzikos tėkmei reikšmingas kvėpavimo kategorijas, pritaikomas visų rūšių
ansambliams, tačiau itin svarbias tiems, kuriuose yra pučiamasis instrumentas ar balsas:
1. Nieko nereikia daryti („Nothing Need Be Done“) – dainininkas ar atlikėjas, grojantis pučiamuoju
instrumentu, gali įkvėpti ir atlikti visą frazę, o ją užbaigęs įkvėpti vėl, nes tarp frazių yra pakankamai laiko.
2. Nieko negalima padaryti, nėra pasirinkimo („Nothing Can Be Done“; „There Are No Options“) – tai
toks kvėpavimo tipas, kai nėra galimybės įkvėpti ir išlaikyti bendrą muzikos tėkmę, ji yra suardoma, todėl šis
suardymas turi būti suvoktas, suvaldytas ir pateisintas atlikėjo pasitikėjimu (žino, ką daro) bei artistiškumu.
3. Leisti įkvėpti ir išlaikyti muzikos tėkmę („Permit Breath and Preserve Flow“) – tai toks
kvėpavimo tipas, kai vienam ansamblio nariui įkvėpus, kitas ar kiti turi svarbią muzikinę medžiagą –
savo melodinę liniją, akordus ar kitus muzikos tėkmės komponentus, kurie, intelektualiai išspręsti
(pristabdant ir grįžtant į tempą), nenutraukia bendros muzikinės minties tąsos, nesuskaido frazės;
tokiu atveju kvėpavimas traktuojamas ne tik kaip stichiškas fizinis veiksmas, bet ir kaip intelektualiai
apmąstytas; šitaip jis tampa organiška atlikimo visumos dalimi (Katz 2009: 8–20).
Šie kvėpavimo tipai yra svarbūs siekiant ansamblinės sinchronizacijos, juos būtina suvokti ir aptarti
per bendras repeticijas.
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o tada sustos prarasdami ir bendrą tėkmę, ir ritmą, ir pulsą. Iliustratyviais tokių atvejų pavyzdžiais galėtų būti Roberto Schumanno (1810–1856) 4 pjesės klarnetui, altui
ir fortepijonui „Märchenerzählungen“ („Pasakos“) op. 132 (1853) ir tai pačiai sudėčiai
sukurtos Maxo Brucho (1838–1920) 8 pjesės op. 83 (1910). Įrašų8 analizė atskleidžia
būdingus ansamblinio atlikimo trikdžius: nesuvokus kvėpavimo poreikių pasirenkamas
netinkamas tempas, pernelyg lėtas tempas suponuoja skubotumą frazių pabaigose, neišlaikoma kurta nuotaika, klarnetininkui nepakanka įkvėpto oro, todėl atsikvepiama tam
netinkamoje vietoje – vidury legatinės melodinės klarneto solo linijos. Taip suyra ne tik
muzikos tėkmė – vizualiai matomos pastangos neįkvėpti (kūno trūkčiojimas ir pan.), išryškėja vertikalios ritminės ansamblio sinchronizacijos nebuvimas. Sėkmingas kvėpavimas – tai kompromisas ir integracija, kai svarbus tiek pasiruošimas įkvėpti, tiek sutartas
grįžimas į bendrą tėkmę.
Vienas lemiamų psichofiziologinių veiksnių – unisonas – apibūdinamas trimis aspektais: tai frazinis unisonas, garsų dubliavimas (aukščio unisonas), ritminis unisonas.
Frazinis unisonas suvokiamas kaip muzikinės medžiagos ar / ir poetinio teksto dubliavimas; čia svarbios dvi užduotys: lygiavertis kito ansamblio nario dubliavimas, unisono
naudojimas tam tikrai spalvai. Intelektualus garsinio balanso sinchronizacijos aspektas
padeda atlikėjams sąmoningai apsispręsti – parodyti šį frazinį-garsinį dubliavimą ar paslėpti jį ir išryškinti vieno atlikėjo tembrinį dominavimą, kad nebūtų pabrėžti tie patys
tonai9. Tokiam intelektiniam ansambliniam sprendimui dažnai turi įtakos instrumentų
derinimo ir intonacijos problemos, ypač aktualios skirtingų rūšių instrumentų ansamb
lių sinchroniniam atlikimui. Vienas tokių ansamblinio atlikimo pavyzdžių – Mariaus
Salyno (g. 1975) „Serpentines“ klarnetui, altui ir fortepijonui (2017). Nepertraukiamas
dubliuojamas motorinis-sinkopinis ritmas, dubliuojamų tonų panaudojimas viso kūrinio struktūroje, itin gyvas tempas, skirtingos nehomogeniškų instrumentų atlikimo
atakos, garsinės-dinaminės galimybės išgrynino tiek aukščio, tiek ritminio ir garsinio
balanso problemas kaip aktualų ansamblio kokybės aspektą. Kartu su autoriumi ieškota
sprendimų: garsinio balanso (skirtingų instrumentų dinaminio išryškinimo pasirinktose
kūrinio atkarpose), registrų kaitos (perkeliant pasirinktus tonus oktavomis), optimalaus
kūrinio tempo.
8

9

98

Allison Blackburn, Ulisses Silva, George Lucktenberg (2012), Martin Fröst, Amihai Grosz, Itamar
Golan (2016), Paul Meyer, Gérard Caussé, François-René Duchable (1990), David Finckel, David
Shifrin, Wu Han (2012), Vytautas Giedraitis, Jurgis Juozapaitis, Ugnė Antanavičiūtė (2010), Gervase
de Peyer, Walter Trampler, Richard Goode (1982), Franklin Cohen, Yura Lee, Orion Weiss (2014).
M. Katzas (Katz 2009: 117–119) unisono atlikimą analizuoja tik kaip garsinę (dinaminę) galimybę – tinkamai intonuoti ir dinamiškai dubliuoti arba pasirinkti specialų tembrinį niuansą (spalvą) ir
išryškinti vieno ar kito instrumento toną.
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Aukščio unisono problema visada yra itin svarbi; esmine problema ji tampa tuose
ansambliuose, kuriuose dalyvauja fortepijonas – nepaslankus derinimui instrumentas,
todėl jo tinkamas ir lygus garsų derėjimas yra vienas svarbiausių objektyvių ansamblinės
garsinės sinchronizacijos aspektų, nes kiti atlikėjai derina savo instrumentus pagal šio
instrumento a1. Didelis atotrūkis nuo susitarto derinimo10 apsunkina intonacijos kont
rolę – atlikėjas garsą girdi vieno aukščio, o dėl derėjimo su fortepijonu jis turi garsus nuolat dirbtinai žeminti ar aukštinti. Dėl šios priežasties atlikėjai pasirodymo metu negali
visiškai panirti į muzikos turinį, jo charakterį, niuansus, nes susitelkiama ties ansambliškumo problema, derėjimu ir intonacijos sinchronizavimu.
Ritminio unisono sinchronizavimą lemia ansamblio narių gebėjimai, ypač motorikos (viso kūno ar jo dalių judesiai) ir psichomotorikos (psichiniai reiškiniai ir procesai,
kylantys žmogui atliekant, kontroliuojant, valdant judesius) visuma. P. E. Kellerio vykdomi empiriniai tyrimai atskleidžia centrinės nervų sistemos struktūros, nervinių signalų perdavimo spartos skirtumus, taigi skiriasi ir atlikėjų smulkioji motorika, lemianti
pirštų miklumą, judrumą, judesių koordinavimą (Keller 2012: 209–211; Keller 2013:
272–274). Nors ši sinchronizavimo (ritminio unisono) ypatybė yra įgimta, ją galima
vystyti ir gerinti11.
Motorinių gebėjimų, motorinės sistemos tyrimai paaiškina judesių koordinavimą,
atskleidžia ryšį tarp smegenyse vykstančių procesų ir ritmiškų judesių (Beek 2000: 26),
turinčių lemiamą reikšmę ansamblinei sinchronizacijai kintant kūrinio tempui. Būtent
nepastovus kūrinio tempas yra labai svarbus tyrimų objektas, sietinas su atlikimui reikalingais gebėjimais – ritmišku grojimu, pulso jutimu. Nėra vienos nuomonės, ar tempo
ir laiko koordinavimas yra tam tikro vidinio laiko mechanizmo, ar kelių sąveikaujančių
mechanizmų, atsakingų ne tik už judesį, bet ir individualų atlikėjo pažinimą, suvokimą,
kontrolė (Gabrielsson 1999: 516; Summers 2000: 3). Ansamblyje šis psichofiziologinis
10

11

Skirtingose epochose derinimo standartai keitėsi ir labiausiai priklausė nuo instrumentų konstrukcijų ir galimybių. XVIII a. standartinis a1 buvo lygus 422 Hz, t. y. beveik puse tono žemesnis už šiais
laikais standartiniu laikomą garsą, ir tai lėmė ne toks stiprus stygų įtempimas. Lietuvoje susitartas
derinimas yra a1, lygus 442 Hz; siekiama, kad visi fortepijonai būtų taip suderinti, nes kiti atlikėjai
savo instrumentus derina pagal šio instrumento a1 (orkestre – pagal obojininką). Koncertų salėse instrumentai dažnai suderinami 440 Hz dažniu ar net dar žemiau (dėl temperatūros svyravimo patalpoje, kitų priežasčių). Keičiantis temperatūrai, kinta ir garso aukštis, todėl ji yra svarbi tiek fortepijono,
tiek styginių instrumentų intonacijai, derinimui, instrumento derėjimo stabilumui. Labai jautrūs
temperatūros svyravimui yra pučiamieji instrumentai, jų mechanikos ypatumai neleidžia atlikėjams
suderinti instrumento labai žemai (limituotas tam tikrų pučiamųjų instrumentų dalių ištraukimas,
leidžiantis suderinti instrumentą žemiau), ypač vasarą, kai aplinkos temperatūra aukšta ir derinimas
(intonacija) natūraliai kyla aukštyn.
Empiriniuose tyrimuose pritaikomi žmogaus studijų, psichologijos ir biologijos teoriniai metodai.
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aspektas yra itin svarbus siekiant sinchronizuoti ne tik ritminio unisono, bet ir kintamojo tempo epizodus. Pasak judesio koordinavimą tyrusių E. F. Clarke’o ir J. W. Davidsono,
„dėmesys – informacinė atlikimo priemonė, kai pastanga ir veiksmas kyla iš centrinio
„vieneto“, esančio galvoje, kuris mažai tesusijęs su kažkuo fizišku – ranka, koja, net ausimis“ (Clarke, Davidson 1998: 74). Taigi suvokimo lygmuo išskiriamas kaip svarbiausias
laiko ir judesio sinchronizavimo įrankis. Judesys yra atlikimo veiksmas, o ansamblyje
siekiama sinchronizuoti patį atlikimą, vertikaliai suderinti kelių žmonių grojimą. Klausimas, kas kyla pirmiau – veiksmas ar suvokimas (Eck et al. 2000: 157), yra svarbus, bet
vienareikšmio atsakymo nėra. Ansamblinis atlikimas yra socialus procesas, tačiau fizio
logija taip pat labai svarbi. Kintamasis tempas yra vienas didžiausių ansamblio sinchronizacijos problemų, nes tai „ne tik laiko variacija, bet ir sąveika tarp atlikėjų; tikra
metrinė laiko precizija gali būti atliekama tik mašinų“ (Doffman 2005: 17). Pastebėti
pasikartojantys nesinchronizacijos dėsningumai. Analizuodamas klasikinius ansamblius
E. A. Raschas nustatė, kad:
 greitėjant kūrinio tempui, vienas ar keli atlikėjai dažnai atsilieka;
 greitam tempui reikalinga glaudesnė sinchronizacija;
 išryškėjo muzikinio vaidmens veiksnys: atlikėjai, grojantys melodiniais instrumentais ar turintys melodinę (svarbesnę) muzikinę medžiagą, yra linkę lyderiauti.
Tirdamas sinchronizaciją džiazo ansambliuose M. C. Ellisas pastebėjo priešingas
tendencijas:
 melodiniai instrumentai atsilieka nuo ritmo grupės;
 ansamblio sinchronizacija greitėjant tempui prastėja (ibid.: 19).
Šios studijos rodo, kad tempas yra vienas esminių veiksnių, lemiančių ansamblinę
darną. Kartu atskleidžiama atlikimo stiliaus svarba, kai dėl susiklosčiusių atlikimo tradicijų (klasikinio ir džiazo ansamblių skirtumai) pastebimas solo / melodinių instrumentų
atsilikimas ar vadovavimas. Toks požiūris ir atlikimas yra suplanuotas psichofiziologinis
veiksnys.
Tradiciškai viešam kūrinio atlikimui rengiamasi individualiai ir per bendras repeticijas, kurių tikslas – ansamblio darna, sinchronizacija, bendros kūrinio idėjos suvokimas
ir nepriekaištingas atlikimas. Per repeticijas ansambliečiai susipažįsta ne tik su bendru
kūrinio skambėjimu, bet ir vieni su kitais. Šiame procese svarbesnė yra neverbalinė ansamblio narių komunikacija – per muzikos garsą, kūno judesius, o verbalinė komunikacija reikalinga sprendžiant tam tikrus dalykus – kūrinio struktūrą, formą. Viešam kūrinio
atlikimui labai aktualus yra ansamblio narių vadovaujamas vaidmuo – kuris ansamblio
narys nustato tempą, parodo įstojimą ar interpretacines užuominas; tai gali būti nusistovėjusi tradicija arba individualus pasidalijimas tarp ansamblio dalyvių. Kūrinio inter-
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pretacijos kokybę lemia ir aiškūs hierarchiniai ryšiai tarp melodijos ir akompanimento
(ansamblinėje muzikoje kiekviena partija turi aiškią hierarchiją) arba partijų lygiareikšmiškumas bei papildymas12.
Taigi ansamblio sinchronizavimui labai svarbus yra vadovavimas, pasireiškiantis
kūno judesiais (rodant įstojimą, neretai ir dinamiką), taip pat balansas tarp individualių
ansamblio narių gebėjimų, suvokimo ir lankstaus jų derėjimo, tarpasmeninio koordinavimo. Kūno judesiai palengvina vienas kito supratimą, vizualizuoja atlikimą perduodami
klausytojui žinią apie kūrinio idėją, struktūrą. Darnų ir gerą ansamblį klausytojai suvokia
ne tik iš muzikos struktūros ir išraiškos – ritmo, intensyvumo, artikuliacijos, tembrų
derėjimo, bet ir iš vizualių aspektų – gestų, akių kontakto, kūno judesių, lingavimo, mimikos ir kt. Aptariant psichofiziologinius veiksnius vadovavimo aspektas buvo išskirtas kaip tam tikras ansamblinis koordinavimas, pavyzdžiui, kūno kalba arba išskirtiniu
elgesiu su instrumentu parodomas įstojimo, frazių pradžių ar pabaigų koordinavimas.
Kaip matome, vadovaujamas vaidmuo parodo ansamblio narių statusą ir įtaką, be to, turi
reikšmės sinchronizavimui arba jo nebuvimui.

Psichosocialiniai veiksniai
Ansamblinė sinchronizacija apima įvairias formas: ne tik vertikalų garsų, ritmo, intonacijos derėjimą, bet ir muzikinio išraiškingumo bei emocingumo ansamblinį bendrumą,
priklausomą nuo atlikėjų profesinės kompetencijos, asmeninių gebėjimų ir tarpasmeninės koordinacijos. Atlikėjų „psichogebėjimai padaro įmanomą balansą tarp precizijos ir
lankstumo, o tai yra būtina žmogiškam bendrumui suvokti muzikuojant“ (Keller 2013:
271). Socialiniai veiksniai, žinios, patirtis ir motyvacija suponuoja sėkmingam sinchronizavimui būtiną ansamblio bendrumą; jį sustiprina psichologiniai procesai, leidžiantys
individualų suvokimą bei gebėjimus integruoti į ansamblinį atlikimą, kurį koordinuoja
nuojauta, dėmesio paskirstymas ir jų pritaikymo mechanizmas. Anot Murphy’io McCalebo, „ansamblio grojimas nebūtinai priklauso nuo tarpasmeninių emocijų, bet net ir
tada jis yra labai socialus procesas“ (McCaleb 2011: 2). Tokie santykiai dažniausiai išryškėja per repeticijas, nors draugais neretai tampama ne tik repetuojant. Geresnis ansamb
lio kolegų charakterio pažinimas neabejotinai atsispindi ir grojimo manieroje. Ilgalaikė
bendra patirtis yra vienas lemiamų sėkmingo ansamblio sinchronizavimo ir muzikinės
12

P. E. Kelleris išskiria kelis lyderiavimo / vadovavimo tipus: visišką lygybę (fortepijoniniuose duetuose,
dažnai styginių kvartetuose, vienarūšių instrumentų ansambliuose); demokratinę vadovavimo sistemą
(mišriuose kameriniuose ansambliuose); autokratinį požiūrį orkestriniame atlikime, kai atskleidžiamos dirigento idėjos ir požiūris (Keller 2014: 397).
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empatijos veiksnių. Nuolatinių ansamblio narių tikslas yra ilgalaikis – siekti bendrumo,
ansamblinės darnos, o ne įrodyti savo tinkamumą ir reikalingumą (kitaip nei nenuolatinių ansamblio narių). Psichosocialiniai veiksniai turi didelę įtaką tiek atlikėjų gerai
savijautai, tiek rezultatui – atlikimui. Ilgiau kartu grojantys atlikėjai geriau pažįsta vienas
kitą, jų atlikimas pasižymi aukštesne kompetencija, ansamblio nariai labiau patenkinti
atlikimu, tačiau kartu yra reiklesni ir savikritiškesni. Esminės ilgalaike bendra patirtimi
grindžiamo ansamblio savybės:
1) ansamblio narius jungia bendri ilgalaikiai tikslai ir užduotys;
2) susiformavusi ansamblio narių tarpusavio priklausomybė;
3) sėkmingas kūrinių, programų atlikimas – produktyvus darbas kartu.
Tarpasmeninei koordinacijai svarbūs trys indikatoriai: grupės narių susižvalgymas,
kūno judesiai ir kalba. Iš žvilgsnių ar kalbinių nurodymų ir dažniausio jų adresato galima
suprasti pavienių grupės narių statusą ir įtaką kitiems. Psichosocialiniai ansambliečių
ryšiai išskiria ansamblio lyderį (ar jo nebuvimą) ir parodo, kaip vyksta vadovavimas. Kuo
dažnesni ansamblio nario nurodymai ar siunčiami žvilgsniai, tuo didesnė jo įtaka kitiems; ansamblio narys, kuriam adresuojama daugiausiai žvilgsnių, pasižymi aukščiausiu
statusu. Žvilgsniai, susižvalgymai priskiriami ansamblinio priklausymo tipui, o žodinis
dominavimas – lyderio (Gaggioli ir kt. 2016: 1–6). Kalbos ir gestų gausa per repeticijas
priklauso nuo ansamblio narių susibendravimo (familiarumo). Pažymėtinas ryšys tarp
repeticijose ir kasdieniame gyvenime naudojamų gestų: apibūdinamieji gestai nusako
muzikos charakterį ar frazę, nurodomieji – tai, kaip tema ar frazė turi skambėti. Išskiriami keli gestų tipai: spontaniškas gestikuliavimas, kalbos lydimi gestai, gestai kaip
simbolis ar ženklas. Rodomais gestais ansamblyje taip pat atsiskleidžia:
 interpretacinė koordinacija (sinchronizacija) – kiek ansamblio nariai gali reaguoti į vienas kito improvizacijas;
 komunikatyvūs gestai ar jų nebuvimas;
 atlikėjo elgesys su savo instrumentu;
 ne vien dėl muzikinio teksto ar muzikinės idėjos, bet ir dėl efektyvaus atlikimo
atsiradę gestai (King 2013: 68–71).
Komunikatyvūs gestai (akių kontaktas, mimika, įvairūs parodymai) atskleidžia tarp
asmeninį ansamblio narių bendravimą; elgesys su instrumentu sietinas su kūno kalba –
daug ar mažai judesių muzikantas naudoja grodamas; efektyvus atlikimas suponuoja
artistinio atlikimo idėją – neretai atlikėjai repetuoja rankų „nuėmimą“, stryko iškėlimą,
net sėdėsenos ypatumus tam, kad sukeltų kuo didesnį įspūdį ir efektą klausytojui.
Aptarti psichofiziologiniai pažintiniai motoriniai gebėjimai itin glaudžiai susiję su
numatymo mechanizmu (ypač muzikine vaizduote, kuri svarbi atlikėjui planuojant ir
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integruojant savo veiksmus); jie leidžia numatyti ir kitų ansamblio narių veiksmus. Tai
svarbu paskirstant dėmesį tarp to, ką ansamblio dalyvis automatizuoja individualiai, ir
to, kas ansamblyje yra bendra. Šis mechanizmas tampa esminis, nes leidžia atlikėjui rea
guoti į atlikimo variantiškumą, prisitaikyti atliekant muziką (reakcija laike). Numanomi
vaizdai ir įvaizdžiai palengvina ansamblio sinchronizaciją, sustiprina kitų narių pajautimą
(jų elgsenos numatymą), taigi turi įtakos veiksmų (judesių) ir interpretacijos suderinimui.
„Bandymas sutelkti muzikinę vaizduotę yra labai reikšmingas, jei profesinis tobulumas yra
svarbiausia ansamblio siekiamybė“ (Keller 2012: 206). Tai leidžia suvokti ansamblį kaip
vienį, kai įsivaizduojamas ne tik pavienis garsas ar frazė, bet ir visuma, kai pajaučiama
bendra ansamblinė frazuotė, bendras dinaminis balansas. Anot P. E. Kellerio, atliekama
muzika „yra duetas tarp to, kas skamba vaizduotėje ir kas – realybėje“ (Keller 2012: 208).
Toks vidinis garsinis vaizdinys išlaisvina ansamblio narius nuo mąstymo apie konkrečius
atlikimo niuansus – artikuliaciją, ritmą, pulsą, technologiją, tada lengviau atlikti taip, kaip
atlikėjas nori. Šiame procese aktyvuojama atmintis: jei atlikėjas neatsimintų (ar negalėtų
įsivaizduoti) norimo garso, garsinio balanso, bendro skambesio ir frazuotės, ansamblyje
būtų sudėtingiau sinchronizuoti. Aptariami procesai ir numatymo mechanizmai lemia
gerą ansamblio sinchronizaciją ir daro įtaką pasirenkant judesius, aplikatūrą, veiksmingai
prisideda planuojant atlikimo veiksmus bei interpretaciją – didina apsisprendimo spartą,
palengvina kinematikos (judesio) sprendimus, juos optimizuoja ir autonomizuoja, suteikia
pasitikėjimo atlikėjui (jis prisimena praeities įvykius ir juos susieja) (ibid.: 209).
Šiuos aspektus galima traktuoti kaip psichofiziologinių ir psichosocialinių veiksnių
susipynimą. Fiziniai judesiai, aplikatūros pasirinkimas – smulkiosios motorikos išdava,
tačiau judesių spartą lemia numatymo ir vaizduotės gebėjimai. Nuojauta, įsivaizdavimas,
atmintis, veikdami viso atlikimo metu, lemia ir savojo garso, ir viso ansamblio planavimą.
Nujautimas aprėpia nemažai tą patį reiškiančių sąvokų – tai muzikinė vaizduotė, girdimoji vaizduotė, vidinė klausa. Panašiu principu rėmėsi ir R. A. Raschas, apibrėždamas
garso atsiradimą, t. y. garso ataką, atskirdamas faktinę ir suvokimo atakas (Rasch 2000:
81). Ansamblio atlikimo sėkmė ir produktyvus darbas yra užfiksuojami kaip idealus
ansamblio skambesys; toliau repetuojant tobulėjama, pasitikima partneriais ir siekiama
bendro tikslo. Nuo ansamblio narių skaičiaus labai priklauso ansamblinė darna – kuo
mažesnis ansamblis, tuo labiau apčiuopiamas bendrumas, palengvinantis individualaus
suvokimo ir muzikinio identiteto perkėlimą į ansamblinį. Organiškas kiekvieno nario
individualumas virsta ansamblio muzikiniu identitetu ir natūralia ekspresija, todėl ta
pati melodija ar tema solo atliekama kiek kitaip nei ansamblyje (mažiau ar daugiau ruba
to). Kuo ansamblio nariai geriau jaučia vienas kitą, tuo labiau galimas individualizuotas
kiekvieno nario partijos atlikimas.
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Ansamblyje svarbu pasiekti balansą tarp atskiro (savo ir kito ansamblio nario partijų) ir bendro dėmesio procesų (visų partijų bendras garsas, partitūros sekimas). Dėmesio ir pri(si)taikymo mechanizmai kontroliuoja visų ansamblio narių veiksmų derinimą
laike; jie daugiausiai sinchronizuojami su atsitiktiniais nežymiais tempo nukrypimais,
suplanuotais tempo pasikeitimais dėl išraiškos (ekspresijos) ir dideliais tempo pokyčiais
dėl autorių nuorodų. Išskiriami du bendros adaptacijos tipai: supanašėjimo ir kompensavimo. Pirmasis automatiškai suponuoja nedidelę tempo kaitą grojant. Šį nesąmoningą
mėgdžiojimą skatina ansamblio narių tarpasmeninis ryšys bei susitelkimas – visi siekia
bendros garsinės darnos atlikdami tą patį kūrinį. Kompensavimo mechanizmas atsiranda
dėl vadinamojo error efekto, arba pataisymo mechanizmo, kuris dėl virpėjimo smegenyse
siekia (pagal prigimtį) išlaikyti ritmą, pulsą ir jį atkurti. Tokio tipo tempo „pataisymą“
(error correction) tyrė B. H. Reppas: anot jo, mechanizmas padeda kontroliuoti atlikėjo
motoriką, todėl tempo koregavimas yra savaiminis procesas ir įvyksta anksčiau negu
sąmoningas suvokimas ir įvertinimas (Repp 2000: 139). Taigi tempo sinchronizaciją ansamblyje lemia psichosocialiniai ansamblio narių santykiai, nuo kurių priklauso tempo
reguliavimas (supanašėjimo tipas, bendrumas), ir individualus, nesąmoningas atlikėjo
gebėjimas atkurti tempą (kompensavimo mechanizmas).
Vaizduotė, nuojauta ir jų pritaikymas ansamblyje „leidžia pajusti vieniems kitų veikimą – ši muzikinė empatija sukuria galimybę nujausti / išgirsti viso ansamblio garsą,
bendrą skambėjimą“ (Keller 2012: 209). Tai patvirtina ne tik vidinio girdėjimo, bet ir ansamblio narių tarpasmeninės koordinacijos svarbą. Kiekvienąkart repeticijų ar viešo atlikimo metu, kai išgyvenamos ypač stiprios emocijos, galimas vis kitas kūrinio variantas,
todėl iškyla muzikinės empatijos svarba; tik taip įmanomas ansamblinis suderėjimas –
muzikinė sinchronizacija. Partitūros analizė ir individualios partijos parengimas – labai
svarbūs veiksniai, bet dar svarbesnė yra savaiminė patirtis. Bendra ilgalaikė ansamblio
patirtis aprėpia ne tik tarpasmeninius santykius, ansamblio narių atlikimo stilistikos
pažinimą, bet ir instrumentų sandaros išmanymą, o tai ypač reikšminga nevienarūšių
instrumentų ansambliams.
Ansamblio specifika grindžiama ne tik jo narių suderinamumu, bendra patirtimi,
tarpasmeniniais santykiais, empatija, žiniomis apie ansamblio narių grojimo stilių, manieras, instrumentų specifiką, bet ir profesionalia atlikimo kompetencija, nuo kurios labai
priklauso rezultatas. Itin rafinuoti ansambliai sudaro sąlygas jo dalyviams individualius
muzikinius gebėjimus perkelti į ansamblinius (grupinius), kad tarpasmenine koordinacija ir muzikiniu kontekstu būtų pasiektas ansamblinis identitetas ir vyrautų bendros emocijos. Todėl psichofiziniai ir psichosocialiniai atlikėjų gebėjimai tampa esminiai sinchronizuojant tiek patį atlikimą, tiek atskleidžiant kūrinio idėją ir jo ekspresyvumą. Bendri
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siekiai ir tikslai užtikrina, kad muzikos parametrų (laiko, intensyvumo, artikuliacijos,
intonacijos ir kt.) variantiškumas ir išraiškingumas ansamblio nariams taptų bendri. Sudėtingiausia juos įsivaizduoti ir paversti natūraliais būtent atlikimo metu, kitaip sakant,
svarbus gyvas muzikinis bendradarbiavimas, turintis lemiamą reikšmę sinchronizacijai.

Baigiamosios pastabos
Ekspresyvioji kultūra (expressive culture) – kultūrinė raiška, kasdieniame gyvenime
pasireiškianti tradicijų, mados, viso atlikėją supančio konteksto paradigmomis ir turinti
įtakos atlikimo išraiškai ar vertės nustatymui. Socialinis gyvenimas ir žmonių kultūriniai
poreikiai nuolat kinta, todėl nenuostabu, kad atlikimas ir interpretacijos būna madingos
arba ne, ilgiau ar trumpiau madingos, neįdomios, bet madingos, originalios ir madingos,
unikalios, bet nemadingos, lėkštos ir nemadingos. Aptariamoje ekspresyvaus atlikimo
paradigmoje ansamblinė atlikimo kokybė ir darna tampa savita ansamblio tapatybe. Ansamblio narių individualumas, asmeninė patirtis, suvokimas, skonis, išsilavinimas ir visas
kontekstas yra svarbūs siekiant ne tik ansamblio tapatybės, bet ir kokybės, darnos, kurios
vienas lemiamų aspektų – sinchronizacija. Greta pažintinių yra svarbūs socialiniai ir
psichologiniai aspektai, kurie sprendžiami pasitelkus ansamblio narių empatiją, verbalinę komunikaciją ir ilgalaikę bendrą ansamblinio muzikavimo patirtį. Tokia ansamblio
patirtis aprėpia ne tik tarpasmeninius santykius, ansamblio narių atlikimo stilistikos pažinimą, bet ir bendrąsias žinias apie instrumentus, o tai ypač svarbu nevienarūšių instrumentų ansambliuose.
Tiriant ansamblinę sinchronizaciją lemiamą reikšmę turi psichofiziniai ir psichosocialiniai veiksniai bei jų susipynimas. Fiziniai judesiai, aplikatūros pasirinkimas – tai
smulkiosios motorikos išdava, tačiau tam įtakos turi ir numatymo bei įsivaizdavimo
gebėjimai. Nuojauta, įsivaizdavimas, atmintis ir šių veiksnių pritaikymas lemia ir savojo
garso, ir viso ansamblio planavimą, leidžia individualų suvokimą ir muzikinį identitetą
perkelti į ansamblinį. Taigi kiekvieno nario individualumas organiškai susipina ir virsta ansamblio muzikiniu identitetu. Dėmesio, pritaikymo ir prisitaikymo mechanizmai
kontroliuoja visų ansamblio narių veiksmų suderinimą laike, turi tiesioginę reikšmę
sinchronizuojant laiko variantiškumą su atsitiktiniais mažais nukrypimais nuo tempo,
suplanuotais tempo pasikeitimais dėl išraiškos (ekspresijos) ir dideliais tempo pokyčiais
dėl autorių nuorodų.
Sinchronizacija – viena esminių ansamblio siekiamybių, tačiau aptartuose tyrimuose pažymima, kad neretai kūrinį atlikdami ansamblio nariai negalvoja apie įvairius
mechanizmus ir tam tikrų asmeninių gebėjimų įtaką ansamblinio muzikavimo darnai.
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Galima sutikti, kad tam tikri psichofizinių ir psichosocialinių veiksnių mechanizmai
veikia savaime – dar prieš atlikėjams sąmoningai suvokiant ir įvertinant. Vis dėlto atlikimas būna nevienodas – skiriasi atlikėjų motorika, suvokimas, gebėjimai ir juos veikiantys mechanizmai, todėl vieniems ansamblio dalyviams pasiekti sinchronizaciją yra daug
paprasčiau negu kitiems. Daugelis aptartų aspektų veikia nesąmoningai, o kvėpavimas,
ansamblio narių vadovavimo aspektas (įstojimo parodymas, kūrinio ar frazių pradžios
bei pabaigos sinchronizavimas, lydimas kūno kalbos ir žvilgsnių) suvokiamas ne tik ansamblio dalyvių, bet ir nepatyrusių klausytojų.
Psichofiziniai ir psichosocialiniai atlikėjų gebėjimai tampa esminiai sinchronizuojant tiek patį atlikimą, tiek atskleidžiant kūrinio idėją ir jo ekspresyvumą. Bendri ansamblio siekiai ir tikslai užtikrina muzikos parametrų (laiko, intensyvumo, artikuliacijos,
intonacijos ir kt.) variantiškumą ir išraiškingumą, taip pat ansamblio narių tarpusavio
ryšį, gyvą muzikinį bendradarbiavimą. Visa tai labai reikšminga siekiant sinchronizacijos, o ji ir lemia pagrindinę ansambliškumo ypatybę – darną.
Įteikta 2017 07 25
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The coherence of ensemble performance: the synchronisation aspect
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SUMMARY. The conceptual grounds of the research were built not only
on theoretical studies but on the author’s empirical practice as well.
While others analysing the synchronisation process do so mostly
in the piano duo context, the author focuses on the specifics and
problems associated with the mixed ensemble (with combinations
of instruments from different families). Within this context, musical discourse is developed through the investigation of identification ensemble skills such as anticipation, attention and adaptation,
social-psychological factors such as empathy, familiarity with the
co-performers – longevity is another key, as co-performers are well
acquainted with each other, enabling them to reach a high level of
synchronisation. Mixed ensemble performance practice reveals the
importance of knowledge not only in general, but about instruments
as well – meeting requirements such as taking a breath together or
natural interaction with their instruments and bodies is one of the
most important aspects for achieving synchronisation.
The main purpose of this work is to investigate the relationship
between accuracy on sensorimotor synchronisation tasks, imagery
temporal prediction, interpersonal coordination and synchronicity
across co-performers. The article researches the aspects of interpersonal coordination using two indicators – gazes and body language,
these show how leadership is distributed among co-performers, in
the sense of who sets the tempo and cues group entries. Through
the musical context, these indicators are linked to achieve the coherence of the ensemble.
Although synchronisation is primarily a temporal process to achieve
vertical sound and coherence, it also involves many goals, which
could be communicative, social, cultural and others. The author
presents some strategies and psychological mechanisms that are
used to synchronise during performance. The fundamental task of
this research is to reveal the individual’s ability to coordinate with
their co-performers in an ensemble in order to reach synchronicity
and coherence.
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elementų, studijavimas ir praktika gali praversti šiuolaikiniam atlikėjui, siekiančiam patobulinti savo profesinį meistriškumą, praplėsti
balsinės raiškos galimybes, apčiuopti asmeninį ir kultūrinį identitetą
bei sukurti priklausymo tam tikrai bendruomenei pojūtį. Siekiant
pagrįsti šį požiūrį, analizuojamas atminties diskursas, ypatingą dėmesį kreipiant į nebylių žinių, arba praktinio žinojimo, svarbą scenos atlikėjui. Taikant komparatyvinį metodą straipsnyje aptariama
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Įvadas
Kiekvienas menininkas siekia originalumo, o būti originaliam, anot anglų sociologo
ir psichoanalitiko Donaldo Winnicotto, įmanoma nebent remiantis tradicija (Winnicott 1989: 95–104). Galima diskutuoti apie tradiciją kaip apie originalumo ir autentiškumo pamatą, tačiau toks tradiciją išaukštinantis požiūris nepaaiškina, kodėl ir kaip
šiuolaikinis menininkas technologijų ir globalizacijos pasaulyje gali remtis etninėmis
tradicijomis. Kokias šiuolaikinio menininko problemas gali padėti išspręsti etninių tradicijų, ypač vokalinių, tyrinėjimas? Ir kokiu būdu tikslingiausia būtų šias tradicijas tirti,
siekiant išplėsti šiuolaikinio scenos atlikėjo raiškos, visų pirma balsinės, galimybes? Siekiant atsakyti į šiuos klausimus, straipsnyje analizuojami atminties, ritualo, emocijos bei
informacijos perdavimo technologijų tarpusavio ryšiai ir sąsajos su tapatybe.
Sąveika su aplinka yra neišvengiamas veiksnys, formuojantis menininko pasaulėjautą
ir pasaulėžiūrą, todėl, tyrinėjant šiuolaikinio menininko kūrybą ir galimas jos plėtotės
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kryptis, svarbu atsižvelgti į bendrą kontekstą ir aplinkybes, kuriose kūrėjas formuojasi ir
tarpsta. Globalizacija, internetas, informacijos srautai, komunikacijos priemonių ir medijų gausa yra pagrindiniai nūdienos veiksniai, sąlygojantys didesnę tarpusavio sąveiką tiek
socialiniu, tiek kultūriniu bei ekonominiu lygmeniu. Nuolatinis keitimasis informacija ir
patirtimi skatina mokslinį, technologinį, ekonominį progresą; kita vertus, daugelis pokyčių slepia identiteto niveliacijos arba praradimo problemą. Tai savo knygoje Kultūra
takiojoje modernybėje įžvelgė ir Zygmuntas Baumanas: „Kultūrinio elitizmo principas yra
visaėdystė – kai kiekvienoje kultūrinėje terpėje jaučiamasi kaip namie, nė vienos nelaikant
namais, juo labiau vieninteliais“ (Bauman 2011: 23). Tradicija, konkretus kultūrinis pamatas dažnai laikomas kliūtimi rastis naujoms šiuolaikiškoms formoms. Apie tai, analizuodama tapatumo ir hibridiškumo diskursus literatūroje, yra rašiusi Dalia Satkauskytė.
„Apie hibridiškumą, kurį reprezentuotų polifoniška arba rizomos literatūra, kalbama
kone epifanijos terminais – kaip apie naujas žinias ir daugialypes patirtis, kurios atveria mus
supantį pasaulį kaip patraukliai reliatyvų ir vis naują. Opozicijoje atsiduriantis vadinamasis
tapatybės diskursas vertinamas kone kaip žalingas, savo ruožtu nacionalinė kultūra, vienas iš tokių tapatybės šaltinių, redukuojama iki sunkiasvorio, despotiško (oppressive) vienio.
Būti kilusiam iš gana homogeniško (tautiškai, rasiškai etc.) krašto ir būti prie jo vienaip ar
kitaip prisirišusiam ar apskritai sėsliam tokiame šlovinančio hibridiškumo kontekste tampa jei ne gėda, tai bent jau nemadinga ir neperspektyvu…“ (Satkauskytė 2011: 123).
Tačiau pastaruoju metu tyrėjai vis dažniau atsisako tapatumo ir hibridiškumo, tradicijos ir inovacijos priešpriešos, teigdami, kad „nėra jokio stabilaus tapatumo ir jam priešingo
hibridiškumo, yra tik skirtingi tapsmo greičiai arba skirtingi hibridiškumo tipai“ (ibid.).
Galima daryti prielaidą, kad, norint spręsti šiuolaikinio kūrėjo tapatybės ir kūrybiškumo
problemas, verta atsigręžti į tradiciją – neužkonservuotą, tačiau kūrybiškai modernizuotą.

Atmintis ir tapatybė
Psichologai įrodė, kad žmogaus atmintį sudaro atskiros tarpusavyje susijusios struktūros, veikiančios skirtingais principais: „Teoriškai žmogaus atmintis yra vienas iš mechanizmų, veikiančių trimis bendrais atminties sistemų principais, tai – informacijos
kodavimas, saugojimas ir paieška. Šiuo požiūriu žmogaus atmintis yra panaši į kompiuterio atminties sistemas – RAM, ROM, kietasis diskas ir t. t.“ (Manier, Hirst 2008:
254). Tačiau skirtingai nei kompiuterio atminties diskai žmogaus atminties sistemos yra
labiau pažeidžiamos ir priklausomos nuo aplinkos poveikio. Vis dėlto egzistuoja tam
tikra žmogaus atminties „apsauga“ – rėmai, kurie susieja atmintį su specifiniais laiko horizontais ir tapatybe. Anot Assmanno, atmintis yra žinios, turinčios identiteto indeksą:
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„Tai žinios apie save kaip asmenybę, kaip šeimos, tam tikros kartos, bendruomenės, tautos, kultūrinės ar religinės tradicijos atstovą. Šios žinios sudaro asmenybės diachroninį
identitetą“ (Assmann 2008: 114). Taigi galima daryti išvadą, kad atmintį formuoja laiko
ir tapatybės sintezė. Laiką, identitetą ir atmintį, pasak Assmanno, galima suskirstyti į tris
lygmenis: vidinį, socialinį ir kultūrinį.
Lentelė. Laiko, identiteto ir atminties sąsajos kiekviename lygmenyje (Assmann 2008)
Lygmuo

Laikas

Identitetas

Atmintis

Vidinis (neuromentalinis)

Vidinis, subjektyvus

Vidinis aš

Asmeninė atmintis

Socialinis

Socialinis laikas

Komunikatyvioji atmintis

Kultūrinis

Istorinis, mitologinis,
kultūrinis laikas

Socialinis aš, socialinių
vaidmenų atlikėjas
Kultūrinis identitetas

Kultūrinė atmintis

Iki 1920 m. buvo žinomas tik neuromentalinis vidinės atminties lygmuo, kuris yra
subjektyvus. Prancūzų mokslininkas Maurice’as Halbwachsas XX a. 3-iajame dešimt
metyje įrodė, kad mūsų atmintis, kaip ir sąmoningumas apskritai, priklauso nuo socializacijos ir komunikacijos. Tuo pačiu metu tokie psichoanalitikai kaip Sigmundas Freudas ir Carlas Gustavas Jungas kolektyvinės atminties teoriją plėtojo vis dar remdamiesi
pirmuoju, vidinės subjektyvios atminties, lygmeniu, tačiau kartu ieškojo kolektyvinės
atminties apraiškų ir kreipė dėmesį ne į socialinio gyvenimo vyksmą, o į nesąmoningas
žmogaus psichikos gelmes. Remdamasis šiais ir kitais moksliniais tyrinėjimais Assmannas išskyrė dvi pagrindines kolektyvinės atminties rūšis: komunikatyviąją ir kultūrinę,
pasižyminčias skirtinga socialine informacijos perdavimo dimensija. Komunikatyviosios
atminties perdavimas yra susijęs su kasdiene kalba ir socialine kompetencija, čia dalyvauja mažesnė žmonių grupė. Kultūrinės atminties perdavimo procese dalyvauja įvairių
kartų atstovai, nes vyresnių žmonių atmintis bei žinios laike siekia toliau nei jaunesniųjų. Tai ypač ryšku kalbinėse (oralinėse) visuomenėse (angl. oral society). Atsiradus raštui,
susiformavo ir naujos atminties technologijos. Tiek kalbinėse, tiek rašytinėse visuomenėse buvo ir tebėra profesionalų, užtikrinančių kultūrinės atminties tąsą ir atliekančių
tam tikrą socialinį vaidmenį, – tai „šamanai, bardai, griotai 1, taip pat kunigai, mokytojai,
menininkai, klerkai, mokslininkai, mandarinų kalbos2 perdavėjai, rabinai, mulos ir kiti
1
2

Pranc. griot – Vakarų Afrikos keliaujantys poetai ir istorijų pasakotojai, saugantys žodinės istorijos
tradiciją.
Mandarinų kalba – toninė kalba, priklausanti kinų-tibetiečių kalboms.
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atminties „laikmenų“ specialistai“ (Assmann 2008: 110). Žodinėse visuomenėse šių specialistų lygis ir kvalifikacija priklausė nuo jų atmintyje išsaugotos informacijos kiekio.
Siekiant išsiaiškinti, kiek laiko išlieka komunikatyvioji ir kultūrinė atmintis, buvo
atlikti eksperimentai, kurie patvirtino, kad komunikatyvioji atmintis tveria apie 80–100
metų, o kultūrinė atmintis – gerokai ilgiau. Komunikatyvioji atmintis išlieka per komunikaciją, o kultūrinė atmintis – per vadinamąsias „atminties figūras“, tam tikrus
vaizdinius. Tačiau tiesioginio tradicijos perdavimo tyrimai atskleidė, kad didelė dalis
komunikatyviosios atminties, pavyzdžiui, ritmingi vaikų žaidimai, kuriuos tarpusavyje
žaidžia vaikai be suaugusiųjų3, išlieka ilgiau nei 80 metų. Kita vertus, kultūrinė atmintis,
užfiksuota pasakojimuose ar įkūnyta kultūriniuose artefaktuose, kuri teoriškai tęsiasi ilgiau nei komunikatyvioji atmintis, gali būti sunkiai priimama bendruomenės ir netapti
teisėta bendruomenės kultūrinės atminties dalimi. Davido Manier teigimu, suvokdamas
šį neatitikimą Assmannas išskyrė dvi kultūrinės atminties būsenas: potencialumo ir aktualumo, arba galimybės ir tikrovės (Manier, Hirst 2008: 260).
Davidas Manier ir Williamas Hirstas straipsnyje „Kolektyvinės atminties kognityvinė taksonomija“ pateikia atminties sistemų analizę, sudarytą kognityviniu pagrindu.
Jie prieina prie išvados, kad žmogaus atminties sistemos padeda formuotis tiek individo, tiek bendruomenės tapatybės jausmui (ibid.: 261). Be to, straipsnio autoriai išskiria
keletą kolektyvinės atminties sistemų: kolektyvinę epizodinę, kolektyvinę semantinę (ji
dar skirstoma į išgyventą ir distancinę) ir kolektyvinę procedūrinę. Kadangi pastaroji yra
susijusi su ritualais bei tradicijomis, t. y. atliekamomis procedūromis, kitaip tariant, apeigomis, šią atminties sistemą toliau vadinsime apeigine atmintimi. Būtent šios atminties
kloduose glūdi giliausi tapatybės sluoksniai.
Kolektyvinė apeiginė, arba procedūrinė, atmintis – kitaip dar vadinama numanoma,
besąlygiška atmintimi – yra susijusi su bendruomenės tradicijomis, praktika ir ritualais.
Ši kolektyvinės atminties rūšis nėra siejama su konkrečiais faktais ar vienkartiniais epizodais. Ritualai sąlygoja ir asmenybės, ir bendruomenės tapatybės įtvirtinimą ilgalaikiu
sistemingu tam tikrų apeigų kartojimu. Laikui bėgant tiesioginę ritualų prasmę dažnai
padengia užmaršties sluoksniai, tačiau žinojimas, kaip reikia elgtis vieno ar kito ritualo
metu, išlieka skirtingose kartose būtent dėl kolektyvinės apeiginės atminties poveikio4.
Kaip straipsnio išvadose teigia Manier ir Hirstas, atmintis ir veiksmas veikia vienas kitą:

3

4
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Vienas tokių žaidimų yra lietuviškas „Pele, pele, pas ką žiedas žydi?“
Pavyzdžiui, dauguma žmonių mišiose tiesiog atlieka veiksmus, negalvodami apie tai, ką kiekvienas
judesys reiškia ar iš kur jis kilo. Tikintieji žino, kaip elgtis mišiose, tačiau jiems nėra svarbu žinoti,
kad tokia mišių atlikimo forma susiformavo 1545 m. pabaigoje, Tridento susirinkimo metu.
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pasikartojantys įvairių ritualų veiksmai kyla iš apeiginės atminties klodų, o šių ritualų
fizinis atlikimas žadina atmintį.
Kalbant apie atminties diskursą būtina paminėti folklorinę atmintį bei naratyvus,
kuriuose svarbi erdvės ir vietos fenomenologija. Šią temą išsamiai analizuoja Radvilė Racėnaitė straipsnyje „Folklorinė atmintis: retrospektyvus santykis su vieta lietuvių
liaudies sakmėse“. Autorė pabrėžia kolektyvinės atminties svarbą ir gilinasi į folkloro,
kaip tradicinės bendruomeninės kūrybos, slėpinius. Vienas svarbiausių aspektų yra tas,
kad praeitis erdvės patyrimu yra susiejama su dabartimi ir tokiu būdu atkuriama bei
perkuriama nūdienoje: „kolektyvinėje atmintyje praeitis iš tiesų nelaikyta praeitimi, nes
per atsiminimą, kartojimą to, kas jau buvo, ji nuolat aktualinama dabartyje“ (Racėnaitė
2013: 110).
Pastaruoju metu susiduriama su paplitusia nuomone, kad „folklorinė kultūra plačiąja prasme dabar dažnai suvokiama kaip į užmarštį nyranti folklorinės atminties erdvė“
(Stundžienė 2015: 14), o pati tradicijos sąvoka, anot Jurgos Jonutytės, tapo modernybės
priešprieša ( Jonutytė 2011: 37). Kitaip tariant, etninė tradicija tarsi nurašoma kaip istorinė liekana. Tačiau ne visi tyrėjai sutinka su tokiu etninės tradicijos kaip užkonservuotos
muziejinės relikvijos, primenančios praėjusį laiką, statusu. Bronės Stundžienės ir kitų
Lietuvos folkloristų darbai įrodo, kad folklorinės atminties šaltiniai per kartotę, t. y. pasikartojančias apeigas, tampa ne istorine praeitimi, bet niekur nedingusia laiko patirtimi,
kuri „dialektiškai jungia statikos ir dinamikos patirtis, todėl leidžia suprasti kūrybinį
veiksmą ir kaip to paties palaikymą, ir kaip naujo siekį“ ( Jonutytė 2010: 47). Vadinasi,
tradicijos gali tapti kūrybos ir kūrybinio atsinaujinimo šaltiniu.
Apeigų metu kūniška patirtimi perduodamas tam tikras žinias galima vadinti nebyliosiomis, žodžiais neišreiškiamomis žiniomis (angl. tacit knowledge). Tai kūne slypintis
praktinis, nepropozicinis žinojimas (kūniškas žinojimas, kaip veikti), ypač svarbus scenos
atlikėjui. Tyrimais įrodyta, kad įgyjant nebylių žinių keičiasi žmogaus kūnas, didėja jo
kinestetinis nuovokumas5. Vadinasi, galima daryti prielaidą, kad etninių atlikėjo tradicijų,
turinčių apeiginių elementų, studijavimas ir praktika gali praversti šiuolaikiniam atlikėjui, siekiančiam patobulinti savo profesinį meistriškumą, apčiuopti asmeninį ir kultūrinį
identitetą bei sukurti priklausymo tam tikrai bendruomenei pojūtį.
Vienas tokių apeiginių elementų yra flamenko ritmas, vadinamasis compas. Compas
yra apeiginis segmentas, fizinis pasikartojantis veiksmas, atliekamas plojant arba beldžiant į stalo, kėdės ar kitą paviršių, trepsint ar šūkčiojant. Kiekvienas flamenko stilius
turi skirtingą ritminę formulę, jungiančią visus flamenko grupės elementus: dainininką,
5

Plačiau žr.: Balevičiūtė 2017, 2014.
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šokėją, gitaristą, plojikus, vadinamuosius palmeros, kitus instrumentus. Flamenko dainos
ir šokiai gali būti atliekami vien tik pasitelkus bazinį ritmą, be gitaros akompanimento. Pasak muzikologo Williamo Washabaugho, „tai socialinės atminties veiksmas, kurio
metu yra sukuriamas ryšys su praeitimi“ (Washabaugh 2005: 136). Akivaizdu, kad rit
minis flamenko pagrindas ir įgūdžiai yra pasikartojantis fizinis veiksmas, sujungiantis
ir sinchronizuojantis ne tik flamenko ekspresijos segmentus dabarties akimirką, bet ir
atveriantis kolektyvinės semantinės bei apeiginės atminties sluoksnius, o flamenko ar
kitų tradicijų meninė raiška atspindi jose įkūnytą atmintį.

Ritualas, ritmas ir emocija
Apibūdindamas flamenko rituališkumą Washabaughas ypatingą dėmesį atkreipia
į pasikartojančių ritminių judesių svarbą. Šie judesiai sukelia emocijas, kurios yra ypač
reikšmingos tradicijos socialiniame lygmenyje: „Šie ritualiniai fiziniai įgūdžiai turi emocinį poveikį ir yra stipresni nei kalba, nes yra paplitę ne tik tarp žmonių. Kartu jie yra
socialiniai fiziniai įgūdžiai“ (Washabaugh 2005: 138). Vadinasi, pasikartojantys judesiai
ar garsai suformuoja tam tikrą stiprų emocinį lauką, transo būseną, kurioje užmezgamas
ryšys su praeitimi. Be to, emocija, kylanti iš pasikartojančių ritualo6 judesių, yra susijusi
su apeigine atmintimi ir nusako jos pobūdį.
Ne išimtis yra ir lietuviškų sutartinių tradicija. Sutartinių priegiesmyje vartojami
pasikartojantys žodžiai, neturintys konkrečios reikšmės, kaip, pavyzdžiui, kadujo, čiūto,
tatato ir kt., yra ritualo elementai. Jie atlieka ritminę emocinę funkciją ir yra vadinami
onomatopėjomis. Kaip teigia sutartinių tyrinėtoja Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė, „Tekstų
polifonija pasireiškia tuo, kad vienu metu skamba ir prasminis tekstas, ir priegiesmis.
Susidaro įspūdis, kad jie lyg trukdo vienas kitam, t. y. lieka nesuprantami nei teksto, nei
priegiesmio žodžiai. Tokia, atrodytų, „nepagarba“ žodžiui tik patvirtina emocijų, o ne
turinio viršenybę“ (Račiūnaitė-Vyčinienė 2000: 33). Be to, didelę reikšmę turi sutartinių
sinkretizmas – muzikos, žodžio ir judesio darna. Kaip ir flamenko atveju, ritminės sutartinės sukelia stiprias emocijas, tūnančias giliau nei žodžio reikšmės. Taigi per socialinės
atminties sužadinimo aktą sukuriamas ryšys su praeitimi. Gerklinio dainavimo atveju
tam tikra monotonija sukuriama pasitelkus burdoną7.
6

7
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Ritualo terminas šiuo atveju vartojamas kaip paslėptą simbolinę prasmę turinčių veiksmų sistema,
siejama su religine praktika arba bendruomeniniais papročiais įvairiose gyvenimo sferose. Anot Kevino Carrico, ritualas yra neišvengiamas kultūros komponentas, apimantis tiek stambiausius socialinius
politinius procesus, tiek intymiausius individo patirties aspektus (Carrico 2011).
Burdonu vadinama pamatinė besitęsianti nata, kurios pagrindu yra išgaunama harmonikų, arba
obertonų, seka.

V  2017  Ars et praxis

Žodinių etninių tradicijų specifika ir
šiuolaikinio scenos atlikėjo balsinė raiška



Brigita Bublytė
Ramunė Balevičiūtė

Visos šiame straipsnyje aptariamos tradicijos – sutartinės, flamenkas, gerklinis dainavimas – buvo, o kai kurios ir tebėra perduodamos iš lūpų į lūpas, kitaip tariant, yra
žodinės / sakytinės tradicijos. Tradicijų tyrėjai yra pastebėję, kad žodinių tradicijų raiška
dažnai yra grindžiama balso ritmizavimu arba ritminiu vokalizavimu. Kalbėjimas žodinėse tradicijose, naudojant balsines moduliacijas, yra ritmiškas, todėl panašesnis ne į
kasdienį kalbėjimą, o į rečitavimą arba dainavimą. Vienose tradicijose kalbėjimo ritmizavimas buvo kuriamas išlaikant tikslų garsų ilgį, kitose – kalbos metras buvo kuriamas
kirčiuotais ir nekirčiuotais skiemenimis (pavyzdžiui, jambo ritmu komponuojami ilgas ir
trumpas skiemenys). Tiek balso, tiek judesio ritminis pasikartojimas išprovokuoja emocijas, o šios, anot Coucho, sužadina atmintį (Couch 1989: 589).
Tradiciniai ritualai laikui bėgant išnyko iš savo natūralios aplinkos, tačiau išliko kaip
žodinė tradicija ir įgavo artefakto formą. Visi tradiciniai ritualai, net ir įsilieję į šiuolaikines performanso arba spektaklio formas, perduoda savitą autentišką pasaulį, kurį
sukuria iš kartos į kartą kūniška patirtimi perduodama išraiškos visuma. Anot Phillipo
B. Zarrilli, „Kiekvienas [ritualo] pavyzdys parodo, kokia linkme spektaklis formuoja dalyvių pasaulėjautą, kaip tas pasaulis yra įsivaizduojamas ir suprantamas. Būtent per kūnišką praktiką šie spektakliai padėjo sukurti pasaulius praeityje ir išlaikyti juos nūdienoje“
(Zarrilli 2010: 16).
Taigi aptarus ritualo, ritmo ir emocijos tarpusavio ryšius, galima daryti išvadą, kad ritualas (per se arba įsiliejęs į tam tikras scenines formas) nėra vien pirmykštės praeities dalis.
Padėdamas atsiskleisti atlikėjo tapatybei, jis atlieka labai svarbią sociokultūrinę funkciją.

Žodinė tradicija ir balsinė raiška:
sutartinės, flamenko, gerklinis dainavimas
Iki rašto atsiradimo informacija buvo perduodama iš lūpų į lūpas, o pagrindinis perdavimo šaltinis buvo balsas. Atsiradus raštui, daugelis sakytinių tradicijų išnyko, tačiau
kai kurios sugebėjo išsaugoti žodinį patirties perdavimą. Viena seniausių tokių tradicijų
yra indiškų vedų giedojimas8. Ikirašytinių ir rašytinių kultūrų skirtumus tyrinėjęs Philli
pas B. Zarrilli teigia, kad, atsiradus raštui, susikūrė du atskiri lygiagrečiai gyvuojantys
pasauliai: girdėjimo ir matymo bei kalbėjimo ir veiksmo. Pastarąjį Zarrilli apibūdina
8

Atsiradus sanskrito raštui, vedas perduodantys vienuoliai tapo raštingi, tačiau vedas uždrausta užrašyti,
nes jos buvo skirtos vien klausymui. Jų perdavimo procesas ir toliau buvo tik sakytinis, kūniškas. Keraloje vedų mokytojas, dainuodamas tekstą, tiesiog uždeda ranką ant mokinio galvos ir kūno ir jį judina
pagal teksto ritmą. Mokinys išmoksta vedas ne sąmoningai įsimindamas, bet pasikliaudamas kūniška
patirtimi. Šią praktiką taip pat galima laikyti nebyliųjų žinių (tacit knowledge) perdavimo pavyzdžiu.
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kaip mentalinį minčių, ketinimų ir troškimų pasaulį. Ši metaforinė erdvė, pasak Zarrilli,
sukurta Platono ir Aristotelio laikais ir pavadinta psyche, šiais laikais suvokiama kaip
protas (Zarrilli 2010: 15). Kalbėjimo ir veiksmo pasaulyje vyrauja rašymas, skaitymas ir
mentalinis suvokimas, o girdėjimo ir matymo pasaulyje, kitaip sakant, žodinėse / oralinėse9 tradicijose, svarbiausia patirtis yra klausymas ir girdėjimas. Čia informacija yra
perduodama vibracijomis, kurių, suprantama, nėra užrašytuose tekstuose. Atlikdamas
sakytines kompozicijas atlikėjas dalijasi emocijomis su žiūrovais, o žiūrovai dalijasi emocijomis tarpusavyje. Sakytinės tradicijos emocionalumas sustiprina grupės bendrumo
jausmą. Tad žodinės tradicijos suteikia konkrečią informaciją ir perteikia emocinį turinį.
Šiuo požiūriu oralinės tradicijos yra labiau vienijančios ir suburiančios visuomenę nei
rašytinė tradicija.
Turint omenyje, kad oralinėse tradicijose poveikis sukeliamas balsu ir visu kūnu,
atlikėjui, studijuojančiam etnines oralines tradicijas, labai svarbu įgyti somatinių žinių.
Tačiau reikia turėti omenyje, kad atsiradusios galimybės fiksuoti garso ir vaizdo informaciją keičia oralines tradicijas. Walteris J. Ongas apibrėžė dvi oralinių tradicijų formas – pirminį ir antrinį orališkumą (ibid.: 17). Pirminis orališkumas, tam tikra žodinės
tradicijos perdavimo technologija, susiformavo visuomenėse, kurios niekada nesusidūrė
su raštu. Antrinis orališkumas susidarė atsiradus telefonui, radijui, televizijai bei kitoms
medijoms ir priklauso nuo įrašymo priemonių.
Pirminio orališkumo atveju pagrindinė patirtis yra klausymas, girdėjimas, matymas
ir tiesioginis tiek perduodančiojo, tiek priimančiojo informaciją patyrimas. „Klausytojas
nebando analizuoti, suprasti ar interpretuoti tai, ką girdi, bet tiesiogiai patiria ir sugeria
balso muzikalumą“ (ibid.: 19). Šiame procese perduodantysis ir priimantysis keičiasi
energija ir patiria emocinį bendrumą. Vyksta tiesioginis abipusis pažinimas. Pasikartojantys ritmai sukuria transo būseną, kuri perduoda apeiginės atminties sluoksnius siekiančią informaciją.
Antrinio orališkumo atveju pokyčius patiria tik tas, kuris priima informaciją. Įrašytą informaciją galima analizuoti, technologijų galimybės leidžia pakartoti, sustabdyti ar
sulėtinti bei transkribuoti įrašą. Šiuo atveju transo būsenos pasiekti neįmanoma, todėl
nevyksta abipusis keitimasis emocine informacija. Antrinio orališkumo būdu perimant
informaciją, ją galima išanalizuoti ir tobulai pakartoti, tačiau neįvyksta kūniška transmisija, o tai riboja tolesnę informacijos sklaidą. Tiesioginis perdavimas suteikia laisvę
interpretacijai, kitaip tariant, improvizacijai, nes informacija pasiekia gilesnius atminties
9
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Žodinė tradicija kitaip dar vadinama oraline, nes apima platesnį balsinės raiškos spektrą – ne vien tik
žodinį, bet ir intonacinį.

V  2017  Ars et praxis

Žodinių etninių tradicijų specifika ir
šiuolaikinio scenos atlikėjo balsinė raiška



Brigita Bublytė
Ramunė Balevičiūtė

klodus: „Tiesioginis mokytojo imitavimas ir jo kartojimas suteikia mokiniui galimybę
pasiekti tokį meistrystės lygmenį, kuriame galima improvizuoti“ (ibid.: 18).
Straipsnyje minėtos balsinės tradicijos – sutartinės, flamenko, kaip ir difoninis dainavimas, savo kilme yra žodinės, tačiau šių tradicijų perdavimo istorija yra skirtinga. Natūrali žodinė sutartinių transmisija yra nutrūkusi, kadangi jų praktika XIX a. jau nebuvo
integrali ritualų dalis, o estetinė raiška tapo tarsi nebemadinga. Ir kitos aplinkybės, pvz.,
kalbos draudimas, bendros romantizmo epochos nuostatos, paveikė sutartinių kultūrą. Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė straipsnyje „Edukacijos įtaka sutartinių gyvavimo XX a.
1–8 dešimtmečiais tradicijai“ išsamiai analizuoja aplinkybes, dėl kurių šiandien gyvuoja
sutartinių tradicija. Vienas svarbiausių sutartinių žodinės tradicijos centrų yra Kupiškio
rajonas, kur visą laiką buvo stengiamasi perduoti tradiciją „iš lūpų į lūpas“ (Glemžų,
Šlapelių šeimos, bibliotekininkė Jonė Žebrytė)10; kitur, pavyzdžiui, Adutiškio apylinkėse, iki pat XX a. pabaigos sutartinių giedotojos vis dar mokėsi vienos iš kitų. Obelių
krašte sutartinių giedojimo tradicija nenutrūko iki šių dienų, tačiau jų giedojimo būdas
yra paveiktas kintančių dainavimo „madų“ tendencijų: sutartinių giedojimo subtilybių
Meškuotienė dabar moko savo vaikaičius ir vaikų folkloro ansamblio „Šilelis“ dalyvius.
Račiūnaitės-Vyčinienės manymu, šiuo atveju turime bene vienintelį tokį ryškų nenutrūkusios autentiškos sutartinių giedojimo tradicijos pavyzdį, tačiau ir ši jau yra paveikta
„gražaus, kultūringo dainavimo“ estetikos (Račiūnaitė-Vyčinienė 2014: 143). Taigi būtina ištyrinėti ir įvardyti autentiško sutartinių giedojimo balsinės raiškos specifiką. Ypač
tai svarbu globaliame pasaulyje, kai dėl standartizacijos procesų įvairioms tradicijoms
gresia pavojus prarasti specifinį balsinės raiškos grynumą bei psichoemocinį turinį, pamažu supanašėti, o ilgainiui ir išnykti.
Tęsiant sutartinių tradicijos išlikimo apžvalgą, reikėtų išskirti ir vieno žymiausių
lietuvių folkloristų Zenono Slaviūno indėlį. 1934 m. Slaviūnas ir jo bendraminčiai Aleksandras Kačanauskas, Juozas Karosas, o vėliau ir Stasys Šimkus įsteigė liaudies muzikos
rinkimo instituciją – Komisiją tautos melodijoms rinkti ir tvarkyti, kuriai vadovavo Šimkus (Žarskienė 2007: 262). Šios komisijos pastangomis įsigijus fonografą, buvo ne tik
užrašyti dainų tekstai, bet ir įrašytas autentiškas dainavimas. 1959 m. išleistas Slaviūno
tritomis Sutartinės. Daugiabalsės lietuvių liaudies dainos tapo pagrindu restauruoti nutrūkusią sutartinių tradiciją.

10

Nuo 1922 m. sąmoningai gaivinamos kupiškėnų dainavimo tradicijos; garsiosios „Senovinės kupiškėnų vestuvės“ padarė didelę įtaką Kupiškio krašto dainuojamosios tradicijos sklaidai. Kupiškio krašto
moterys, giedodamos sutartines, pasinaudodavo ir rašytine tradicija.
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1968 m. su Povilo Mataičio trupe11 atgimusios sutartinės vystėsi kaip miesto folkloras ir įgavo savotišką lietuvių nacionalinio simbolio statusą. Jos skamba daugiausia
koncertuose, todėl yra svarbūs ir atlikėjai, ir klausytojai. Sutartinių giedojimo praktika
buvo integruota į įvairias šiuolaikines kūrybines, socialines ir dvasinio tobulėjimo erd
ves. Kaip teigia Račiūnaitė-Vyčinienė, ne mažiau svarbūs čia yra ir tretieji netiesioginiai
koncertinės komunikacinio proceso formos dalyviai – autoritetingos asmenybės arba
institucijos, formuojančios vienokią ar kitokią šiandienės sutartinių praktikos kryptį,
pavyzdžiui, „lokalinės vietovės tradicijų išlaikymo, koncerto-ritualo, tobulo muzikinio
atlikimo, neopagoniškų apeigų rekonstrukcijos, dvasinio tobulėjimo, meditacijos ir pan.“
(Račiūnaitė-Vyčinienė 2014: 148).
Flamenko tradicija, susiformavusi XIX a., iki šiol yra perduodama oraliniu būdu.
Daugeliu atvejų flamenko dainavimo specifikos neįmanoma tiksliai transkribuoti. Nors
yra antriniu orališkumu grįstų šaltinių – autentiško flamenko įrašų, dokumentinių laidų
ir kt., kurie leidžia analizuoti pavyzdžius ir juos transkribuoti, tačiau kai kurių flamenko balsinės raiškos elementų, pavyzdžiui, quejio (verkšlenimo), neįmanoma užrašyti ir
išmokti iš įrašų. Emocinių flamenko žodžių išraiška12 yra kasdienės flamenko kultūros
visumos dalis, todėl flamenko vokalines savybes įmanoma užčiuopti, suvokti ir išmokti
perteikti tik tiesiogiai susipažinus su flamenko kultūra.
Gerklinio dainavimo negalima transkribuoti įprastomis muzikos užrašymo priemonėmis, nes jo pagrindinės garsinės savybės atsiskleidžia harmonikų skalėje. Harmonika13,
anot Ryčio Ambrazevičiaus, yra „obertonų stiprio kitimas“ (Ambrazevičius 2003: 196).
Ši pirminio orališkumo technologijomis perduodama tradicija gyvuoja iki šiol. Atsiradus
tobulesnėms vaizdo, garso įrašymo ir analizės technologijoms, 1989 m. Vietnamo muzikologas Trân Quang Hai kartu su šveicarų muzikologu ir režisieriumi Hugo Zempu
sukūrė filmą „Harmonikų dainavimas“ (Le chant des harmoniques), kuriame moderniomis garso ir vaizdo technologijomis buvo atskleistas įvairių gerklinio dainavimo stilių
fiziologinių ir garsinių charakteristikų spektras. 1991 m. Zempas ir Trân Quang Hai
atliko tyrimą „Eksperimentiniai difoninio dainavimo tyrimai“ (Zemp 1991), kuriame
11

12

13
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1968 m. Povilo Mataičio vadovaujamų Liaudies muzikos teatro artisčių pasirodymas koncerte
„Instrumentinės, šokamosios, dainuojamosios sutartinės“, kuris įvyko Vilniuje, laikomas sutartinių
atgimimo pradžia.
Turima omenyje flamenke vartojamo Andalūzijos dialekto specifinė tartis ir onomatopėjos, emocijas
padedantys išreikšti specifiniai garsažodžiai, tokie kaip ay, toma, arsa, asa, džia ly džia ir kiti, atliekantys ir ritminę improvizacinę funkciją.
Harmoniką galima įsivaizduoti kaip natūralaus balso aidą arba obertoną. Harmonika išgaunama specialia technika, pagrįsta kūno ir ypač veido rezonatorių sistemos valdymu. Atvėrus tam tikras veido
ir kūno rezonatorių ertmes, pagrindinis balsas jose rezonuoja ir atsiranda harmonika, kurią galima
girdėti kaip atskirą melodiją. Panašiu principu veikia ir kai kurie instrumentai, pavyzdžiui, dambrelis.
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Tuvos, Tibeto, Altajaus, Mongolijos, Radžastano ir Pietų Afrikos gerklinio dainavimo
stilių fiziologinės charakteristikos buvo palygintos su sonogramų iliustracijomis. Tyrimas atskleidė burdoninio garso stiprumo, diapazono, kontūrų, harmonikų ryšį su naudojamomis rezonavimo ertmėmis, raumenų kontrakcijomis ir ornamentacijos technika.
Minėtas filmas bei akustinis-fiziologinis tyrimas nurodė gerklinio dainavimo diapazono,
harmonikų išgavimo ir valdymo techninius aspektus ir padeda perprasti khoomei 14 garso
spalvų išgavimo esmę.

Išvados
Aptarus atminties, ritualo, emocijos bei informacijos perdavimo technologijas, galima vizualizuoti priežasčių ir pasekmių seką, susijusią su giliausiais šiuolaikinio kūrėjo ir
asmenybės apskritai identiteto sluoksniais (1 pav.).
Kūnas – Ritmas – Ritualas – Emocija – Atmintis – Identitetas

1 pav. Asmens tapatybės formavimosi schema

14

Khoomei – bendras gerklinio dainavimo terminas ir konkretaus švelniai skambančio gerklinio dainavimo stiliaus pavadinimas.
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Šią asmens tapatybės formavimosi schemą gali iliustruoti lopšinės įvaizdis. Lopšinė, kaip vienas iš pirminės oralinės tradicijos pavyzdžių, turinčių visus ritualo bruožus, egzistuoja visose pasaulio tradicijose. Iliustracijoje (2 pav.) pavaizduotas skirtingų
bendruomenės kartų narių (vaiko ir motinos) lopšinės aktas. Pasikartojantys sūpavimo
judesiai ir balso intonacijos dainuojant lopšinę sukuria ramybės ir transo būseną, kurios
metu „įliejama“ informacija ir formuojamos nebyliosios žinios.

2 pav. „Lopšinė“. B. Bublytės iliustracija (drobė, aliejus)
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Kadangi etninės tradicijos daugiausia yra grįstos rituališkumu, jų tyrinėjimas leidžia
prisiliesti prie giliausių atminties ir tapatybės sluoksnių ir taip spręsti šiuolaikinio kūrėjo
tapatybės bei originalumo klausimą. Komparatyvinis skirtingų tradicijų tyrimo metodas
leidžia sąmoningiau suvokti savąją kultūrą ir tradiciją, tiksliau atkurti nutrūkusios tradicijos bruožus. Pirminio orališkumo tradicijos gali atverti didžiulę balsinės raiškos galimybių amplitudę šiuolaikiniam kūrėjui, norinčiam praplėsti savo balsinės raiškos galimybes. Tam, kad būtų visapusiškai atskleistos etninių tradicijų galimybės, kad jų balsinės
raiškos ypatumai būtų išgryninti ir panaudoti šiuolaikinio atlikėjo kūrybinėje veikloje,
verta tyrinėti bei praktikuoti etnines balsines tradicijas pasitelkiant visus informacijos
perdavimo būdus ir ypatingą dėmesį skirti tiesioginiam kūniškam pažinimui.
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Particularity of oral ethnic traditions and vocal expression of the contemporary performer
SUMMARY. In order to draw attention to the problems of identity and
originality faced by contemporary performers in the global world of
technologies, this article analyses ethnic vocal traditions with their
specificity and relevance to the contemporary stage artist. Special
emphasis is placed on inter-relations between memory, ritual, emotions, ways of exchanging information and their relationship to
identity. The authors argue that the study and practice of ethnic
music performance traditions with ritualistic elements allows the
contemporary performer, eager to improve their professional skills,
to widen their vocal expression, discern personal and cultural identity, and establish a sense of belonging to a particular community.
This argument is supported by the analysis of memory discourse,
focusing on the importance of tacit knowledge, or practical knowing, for the performer. Using the comparative method, the article
discusses ritualistic and emotional expression in different ethnic traditions, namely sutartinės (traditional Lithuanian polyphonic songs),
flamenco and throat singing.
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ANOTACIJA. Straipsnis parengtas LMTA 41-ojoje metinėje konferencijoje skaityto pranešimo pagrindu ir inspiruotas asmeninės autoriaus patirties rengiant koncertiniam atlikimui J. S. Bacho „Gerai
temperuoto klavyro“ I tomą, taip pat dėstant studentams Derinimo
teorijos ir praktikos kursą. Straipsnio tikslas – peržvelgti muzikinių
temperacijų raidą, jų sąsajas su konkrečios istorinės epochos muzikine kūryba ir nusakyti abipusę pasirinkto derinimo ir muzikinės
kalbos priklausomybę. Straipsnio uždavinys – paskatinti polemiką
apie ankstyvuosius derinimus (temperacijas) ir jų kaip vienos iš
išraiškos priemonių svarbą atliekant ankstyvąją muziką* (turimas
omenyje visas viduramžių, Renesanso, baroko muzikos klodas); atkreipti dėmesį, kad „gerai temperuotas“ nereiškia „tolygus“, „lygių
pustonių“; remiantis amžininkų teoriniais veikalais ir moderniais
šaltiniais pagrįsti, kad J. S. Bachas savo „Gerai temperuotu klavyru“ netapo tolygaus derinimo ideologu. Rengiant straipsnį taikyti
šie tyrimo metodai: istorinis chronologinis, šaltiniotyros, analizės
ir aprašomasis.

Pastarųjų pusantro šimto metų klavyrinės muzikos atlikimo praktika išmokė daugumą atlikėjų ir klausytojų priimti instrumento temperaciją kaip savaime suprantamą
dalyką. Viena vertus, tai susiję su istorine muzikos plėtote, besikeičiančiomis muzikos
išraiškos priemonėmis, kita vertus – su tolesniu funkcijų at(si)skyrimu: kažkada po ilgų
muzikavimo (t. y. muzikos kūrimo ir jos atlikimo) šimtmečių atsiskyrė kompozitoriaus ir
atlikėjo funkcijos, o vėliau atlikėjai (klavišininkai!) „pamiršo“, ką reiškia patiems derinti
savo instrumentą, ir tapo priklausomi nuo trečiojo asmens – derintojo. Šiandien tik specialistas derintojas moka puikiai temperuoti fortepijoną, t. y. taip suderinti visus 12 oktavos garsų, kad atstumai tarp pustonio garsų taptų išlyginti ir instrumentu būtų galima
atlikti muziką, užrašytą bet kuria iš žinomų tonacijų, o kitąsyk – ir apskritai neturinčią
jokios tonacijos. Toks klavišinių instrumentų derinimas yra vadinamas ištobulinta lygių
*
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Terminas „ankstyvoji muzika“ galėtų ilgainiui pakeisti dabar paplitusią senosios muzikos sąvokos
vartoseną. Pastarosios nerastume profesinėje literatūroje daugeliu užsienio kalbų.
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 ustonių temperacija. Kyla gana akivaizdi problema, kiek tai yra išties tobula, o kiek –
p
tam tikras, ne visada tinkamai suprantamas ir aklai taikomas atavizmas.
Galima būtų teigti, kad bendroji muzikos ir atskirai klavišinių instrumentų derinimo evoliucija mus gerokai nuskurdino, o sakant kategoriškiau, – apkurtino. Dėl savo
girdėjimo ir klausymo įpročių XX a. pabaigoje ir XXI amžiuje tapome nebejautrūs vienam iš kelių esminių muzikinės kalbos elementų, būtent temperamentui, temperacijai
ir jos atspalviams, kurie lėmė ištisų epochų – Renesanso, baroko – muzikos skambesį,
jos išraiškos intensyvumą. Tie atspalviai tiesiog išnyko iš muzikos išraiškos priemonių
arsenalo it būtų niekuomet neegzistavę! Analizuodami ankstyvąją muziką, tačiau užmiršdami, kaip naudotis kai kuriais prigimtiniais tos muzikos sandais, mes netenkame
dalies galimybių įsiskverbti į jos slėpinius. Šiandien nepaprastai sunku studentams išaiškinti, kad konkretūs intervalai ar sąskambiai ankstyvesnėse epochose, tarkime, baroke,
dėl temperacijos savaime jau buvo ženklai, įvykiai – ir, beje, puikiai visiems (kompozitoriams, atlikėjams, klausytojams) suvokiami, atpažįstami. Šis suvokimas buvo ugdomas ir
įgyjamas kartu su bendruoju išsilavinimu.

Temperacijos fenomenas ir iš jo kylančios problemos
Temperacija kaip reiškinys savo esme yra beribis: tai sritis, kurioje „kryžiuojasi patys
įvairiausi muzikos teorijos ir praktikos aspektai, kaip antai muzikos raidos istorija, inst
rumentų gamybos technologijos ir plėtotė, akustika, interpretacinė praktika, ir nė vienas
šių elementų negali būti nei išskirtas, nei praleistas nesugriaunant fenomeno visumos“
(Ortgies 2014: §224).
Žvelgiant istoriškai, nuo pat antikos laikų buvo stengiamasi „teisingai“ susiderinti instrumentus, kuriais buvo grojama. Savo esme temperacija yra tiesiogiai susijusi su
tikslia muzikine intonacija – tai visuomet buvo vienas iš kertinių muzikavimo aspektų.
Tačiau diskutuoti apie „tikslią“ intonaciją įmanoma tik tam tikros pasirinktos sistemos
apimtyje. Tai susiję su fizikinėmis garso savybėmis: daug kartų vienas virš kito kartojami
vienarūšiai akustiškai švarūs intervalai (tie, kuriuos sudarančių garsų sąskambis nesukuria papildomų, gretutinių vibracijų) netelpa į uždarą sistemą, bet laipsniškai tolsta link
begalybės. Vertinant iš estetinių idealų pozicijos, absoliutus intervalų švarumas „kaip
tobulybė – jei tik pavyktų jos pasiekti – tikriausiai būtų nepakeliamai nuobodi. Svarbi
muzikinių pojūčių ir muzikinės klausos dalis grįsta įtampa, kuri kyla tarp pasiekto švaros
laipsnio ir pasąmoninio tobulos švaros ilgesio“ (Harnoncourt 1982: 60).
Bet kurio derinimo (temperacijos) esmę sudaro santykinio aukščio tarp įvairių oktavos garsų nustatymas pagal iš anksto numatytą schemą. Vienas pirmųjų tokią schemą
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sukūrė antikos filosofas ir matematikas Pitagoras (gr. Πυθαγόρας, 582 m. pr. Kr. –
496 m. pr. Kr.), nekintamais sveikųjų skaičių dėsniais grindęs gamtos, kosmoso, religijos
ir muzikos tvarką bei tobulumą.
Pagal Pitagoro mokymą, Kosmoso struktūra atitinka Dievo ranka valdomo monochordo gradaciją. Saulės pozicija (tonas sol, G) dalija monochordą į dvi oktavas – Dia
pason materialis ir Diapason formalis, atitinkančias dvasinį ir materialųjį pasaulį. Abu
pasauliai centruojami per Saulės toną, nuo kurio į abi puses atidedami kvintos intervalai,
nulemiantys tolesnę vidinę jų tvarką. Tokiu būdu pasaulis tvarkomas pagal muzikinius
dėsnius (1 pav.).

1 pav. Monochordas
kaip kosminės
sandaros modelis
(Fludd, Robert.
Utriusque Cosmi.
Oppenheim 1617,
Band I, Liber tertius „De Musica
Mundana“, p. 90)
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Pitagoras aritmetiškai apskaičiavo švarių grynųjų intervalų – oktavos, kvintos, kvartos – proporcijas, siedamas juos su monochordu matuojamų vibruojančios stygos ilgių,
kaip atitinkamų sveikųjų skaičių, santykiais (2 : 1; 3 : 2; 4 : 3), ir iš jų kvintų rato metodu
išvedė likusius oktavos garsaeilio tonus. Vadinamoji pitagoriška temperacija kaip „idealus“ derinimas muzikoje sėkmingai buvo naudojama iki XVI a. pradžios. Šios temperacijos „idealumas“ grįstas švarios (nevibruojančios) grynosios kvintos, kaip lengviausiai iš
klausos derinamo konsonanso, skambesiu. Tačiau kiti intervalai liko netikslūs (nešvarūs):
kvintų ratas baigiasi gerokai per siaura vadinamąja „vilko“ kvinta H–Fis; didžiosios tercijos tiek per plačios, jog paprasčiausias mažorinis kvintakordas buvo laikomas disonuojančiu sąskambiu, o dėl itin siauro diatoninio pustonio kai kurie vedamieji tonai skamba
ypač aštriai. Visgi pitagoriška temperacija dėl harmoniškai nesudėtingos muzikos kalbos,
nesusiduriant su jos ribotumais, buvo naudota iki viduramžių imtinai.
Diskusija apie derinimus netruko įsiplieksti dar antikoje: jau IV a. pr. Kr. viename
pirmųjų muzikologinių (šiuolaikiniu vertinimu) veikalų Elementa harmonica empirikas
Aristoksenas (gr. Ἀριστόξενος, ~360 m. pr. Kr. ~300 m. pr. Kr.) pagrindė praktika pagrįstų muzikos studijų tradiciją, kurios esminė mintis – muzika turi būti suvokiama pirmiausia kaip klausos patirtis. Aristoksenas domėjosi ir instrumentų derinimo ypatybėmis.
Atsisakęs pitagoriško intervalų skaičiavimo sveikųjų skaičių santykiais, jis išvedė gana
sudėtingą derinimo iš klausos schemą, kurioje tetrachordas dalijamas į 30 dalių (pustonis – į 6 dalis). Tai, matyt, buvo pirmasis tolygios temperacijos bandymas, dar Aristokseno gyvenimo metu sukėlęs gausybę kontroversijų. Galėtume spėti, kad Aristokseno
aprašytoje temperacijoje nebuvo apsiribota oktavos dalijimu į 12 chromatinių garsų. Kita
vertus, Aristoksenas savo darbe naudojo sudėtingą aritmetinę terminologiją ir skaičiavimus, norėdamas „kuo tiksliau nusakyti savo laikotarpio graikiškų dermių (genera) pustonių įvairovę ir temperacijoje neišvengiamai atsirandančias paklaidas, vadinamąsias diesis“
(Barker 1989: 142–144).
Per 25 amžius, skaičiuojant nuo Pitagoro iki mūsų dienų, buvo sukurta apie 150
derinimo sistemų, tačiau nė viena iš jų nebuvo ideali – jos „skyrėsi sugedimo laipsniais“
(Swafford 2010: 1). Pitagoriška muzikos teorija buvo remiamasi kone iki pat Renesanso, kai muzikos praktikoje, t. y. muzikos atlikime ir muzikos instrumentų gamyboje,
atsirado ženklų, rodančių daug stipresnę tercijos intervalo reikšmę derminėje sistemoje.
Žinia, norint švariai suderinti terciją, tenka „paaukoti“ grynosios kvintos intervalo švarumą. Viename iš enciklopedinių ankstyvosios muzikos šaltinių – Buxheimer Orgelbuch
(~1460/1470) – jau galima pastebėti gerokai gausesnį tercijų naudojimą ir neretai pasitaikančią H–Fis kvintą, kuri iki tol dėl savo „vilko“ savybių buvo sąmoningai „apeinama“
(Lindley 1987: 125).
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Temperacijų gausa ir jų naudojimo įvairovė
Nuo XV a. pabaigos iki XVI a. vėlyvųjų dešimtmečių tarp temperacijos teorijos ir
praktikos stebimas ryškus atotrūkis: tuo metu, kai teoretikai (Franchino Gaffurio, 1451–
1522, ir kt.) vis dar ištikimai laikėsi pitagoriškos sistemos postulatų, muzikai praktikai ieškojo naujų temperacijos sistemų ir būdų, kaip jas konkrečiai pritaikyti derinant
klavišinius instrumentus. Tokio atotrūkio priežastimi reikėtų laikyti juslinio patyrimo
įsigalėjimą prieš racionalias spekuliacijas XVI a., kai muzikos teorija tapo ne vien skait
meniniais santykiais grįstu mokymu, bet į savo lauką įtraukė ir mokslą apie harmoningą
muzikos skambesį. Šį ryškų pokytį, matyt, stimuliavo jau paminėtas muzikos kalboje
stiprėjantis tercijos intervalo vaidmuo.
XV a. viduryje dokumentuose apie instrumentų gamybą pirmąkart pavartotas terminas „temperuoti“, tuo metu reiškęs būtent grynųjų kvintų susiaurinimą (vargonų statybos sutartis su Maestro Matteo 1442 m. ir kt.). Nuo XVI a. terminas „temperuoti“
(vok. temperieren ar jo itališkas atitikmuo participare) aptinkamas visuose dalykiniuose
traktatuose. Tais laikais greta vienas kito egzistavo ir mediantinis (vok. mitteltönig, angl.
meantone), ir lygių pustonių (vok. gleichstufig, angl. equal) derinimas; pagal pastarąjį – ta
pačia sudėtingai apskaičiuojama verte turėjo būti susiaurintos visos garsaeilio kvintos.
Ypač keblūs derinimui buvo gnaibomieji chordofonai, turintys virvelėmis išmatuotas atitinkamų derinimo aukščių kaklelio padalas (pvz., liutnia), ir klavišiniai instrumentai. Juose daugialypių stygų vibracijų prigimtis tapo natūraliais spąstais pasirenkant vienokį ar kitokį derinimą. Juo labiau kad praktika rodo, jog gnaibomieji ir
klavišiniai chordofonai, dažnai greta vieni kitų būdami lydinčiais / akompanuojančiais
instrumentais, tarpusavyje dera blogiausiai, kadangi derinami skirtingais principais
(2 pav.).
Vincenzo Galilei’us (~1520–1591) savo darbuose aiškino, kaip lygiomis dalimis padalyti liutnios ar kitų styginių instrumentų kaklelį, o Nicola Vicentino (1511–1575/1576)
išryškino atlikimo požiūriu problemišką mediantiniu derinimu temperuotų klavišinių
instrumentų ir tolygaus derinimo liutnių tarpusavio nederėjimą. Kadangi kiekviena
gnaibomųjų chordofonų styga derinama vis kitame aukštyje, neįmanoma kaklelio sužymėti taip, kad instrumentu būtų galima išgauti mediantiniam derinimui būdingus skirtingos apimties chromatinius ir diatoninius pustonius – o būtent tokie vyravo klavišinių
instrumentų derinimuose.
Muzikiniu praktiniu tolygaus derinimo problematikos atspindžiu galėtų būti ispanų
kompozitoriaus Enríquezo de Valderrábano (~1500–1557) kompozicijos dviem tarpusavyje mažosios tercijos intervalu suderintoms viueloms (rinkinyje Libro de música de
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2 pav. Liutnios kaklelio
dalijimo (derinimo)
schema (G. Zarlino.
Sopplementi
musicali. Venecija,
1588; faksimilės iš
Gregg Press, 1966,
viršelis)

vihuela intitulado Silva de Sirenas, 1547): šiuo atveju „tarpusavyje derėti gali tik lygiai
temperuoti instrumentai“ (Lang 1999: 86).
O pagrindinė mediantinių derinimo sistemų problema yra ta, kad 12-tonėje chromatinėje sistemoje neįmanoma tuo pat metu sudaryti bei naudoti ir grynųjų kvintų, ir
grynųjų tercijų. Tad kiekviename iš temperacijos variantų buvo ieškoma kompromiso,
kaip daugiau ar mažiau tolygiai „išderinti“ šiuos intervalus. Teoriškai ši problema slypi
sugebėjime intervalus padalyti į vienodo dydžio sudėtines dalis, o tai įmanoma naudojant iracionalius skaičius, t. y. logaritminį skaičiavimą. Pitagoriška sistema operavo vien
sveikaisiais skaičiais, o logaritminis skaičiavimas išrastas tik XVII a., todėl XV–XVI a.
temperuotiems derinimams nustatyti buvo pritaikyti Euklido geometrijos postulatai.
Įvyko tam tikra derinimo metodų revoliucija, kadangi buvo sąmoningai išderinami iki
tol vyravę grynieji intervalai.
Į konsonantinį tercijos skambesį sukoncentruoti mediantinio derinimo variantai
turėjo bendrą bruožą: temperavimu buvo stengiamasi suvienodinti abiejų didžiąją terciją
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sudarančių tonų dydį – šitaip iš vidurinio tono, mediantės, ir kilo bendrasis mediantinių temperacijų pavadinimas. Reikšmingiausią indėlį į klavišinių instrumentų derinimo
praktiką įnešė Gioseffo Zarlino (1517–1590), kuriam pirmajam pavyko temperaciją apskaičiuoti pasitelkus monochordą – praktika aprašyta jo veikale Dimostrationi harmoniche
(1571). Iš nemažo skaičiaus mediantinių derinimų, kuriuos XVI–XVII a. išvedė ir savo
veikaluose aprašė Zarlino, Francisco Salinas (De musica, 1577), Michaelis Praetorius
(Syntagma Musicum, 1619), Marinas Mersenne’as (Harmonicorum libri, 1635), Jeanas
Denisas (Traité de l’accord de l’espinette, 1643), Lemme Rossi (Sistema musico ouero Musica
speculativa, 1666) ir kiti autoriai, įvairiose Europos šalyse išpopuliarėjo keletas: 2/7-com
ma derinimas (Zarlino), kelių skirtingų modifikacijų 1/4-comma derinimas (Praetorius),
1/3-comma derinimas ( Jan van der Elst). Greta teorija ir skaičiavimais grįstų darbų apie
temperacijas, kurių didžiąją dalį surašė jau nebe muzikai, o neretai – fizikai ar matematikai (Lemme Rossi, Isaacas Newtonas, Christiaanas Huygensas, Wolfgangas Casparas
Printzas, Josephas Sauveuras ir kt.), XVI–XVII a. keletas autorių savo veikaluose pateikė
vien tik praktines vieno ar kito derinimo nuorodas (Elias Nicolaus Ammerbach, Orgel
oder Instrument Tabulaturbuch, 1583; Adriano Banchieri, Conclusioni nel suono dell’ Orga
no, 1609 ir kt.), iš kurių dabar sunku tiksliai nustatyti, apie kokius konkrečius derinimus
kalbama.
Mediantiniai derinimai turėjo akivaizdžių harmoninių trūkumų: nederantys jų intervalai („vilkai“, dažniausiai Gis–Es) kai kada buvo net prastesni už pitagoriškus; kai
kurie mediantiniai derinimai galėjo būti taikomi tik tuomet, jei oktava buvo dalijama
į 19 ar net daugiau dalių (iki 31 garso oktavoje – Vicentino). Taigi dėl savo akustinių
ypatybių mediantiniai derinimai tiko toli gražu ne visai muzikai.
Lygia greta su mediantiniais derinimais buvo plėtojamos ir tolygiosios (lygių pustonių) temperacijos teorijos. Priešingai mediantiniams derinimams, tolygiosios temperacijos esmę sudaro uždara chromatinė sistema, kurioje grynųjų kvintų rato paklaida,
vadinamoji koma, išdalijama lygiomis dalimis 12-ai kvintų, jas tolygiai susiaurinant.
Tokiu būdu temperuojami visi intervalai, išskyrus oktavą.
Tolygiosios temperacijos idėja XVII a. Europoje anaiptol nebuvo nauja ir negirdėta.
Laikoma, kad pirmasis apie tai mąstė, matematiškai pagrindė ir ~250 m. pr. Kr. aprašė
vienas iš kinų imperatorių Liu Pu-Wei (Dupont 1986: 68). Ši idėja grįžo į Europą taip
pat kinų dėka: kunigas jėzuitas Matteo Ricci XVII a. pirmojoje pusėje iš Kinijos parsivežė perrašytą Chu Tsaiyu veikalą „Pilnas sąvadas apie muziką ir garso aukštį“ (Complete
Compendium of Music and Pitch (Yuelü quan shu 乐律全书), 1584) ir pristatė jį Europos matematikams. Chu Tsaiyu tolygiosios temperacijos aritmetinio skaičiavimo metodas pasirodė gana paprastas, jis buvo iliustruotas iš bambuko pagamintais trijų oktavų
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3 pav. Chu Tsaiyu
derinimo vamzdeliai dvylikai
chromatinių garsų
(May, Elisabeth.
Musics of Many
Cultures. University of California
Press, 1980, p. 13)

a pimties derinimo vamzdeliais, aprašant kiekvieno jų medžio tipą, ilgį, išorinį ir vidinį
diametrą (3 pav.).
Tolygiosios temperacijos privalumas yra tas, kad nuo bet kurio chromatinio tono
sudaromi tokio paties dydžio ir analogiškai skambantys intervalai. Tačiau tam tikslui derinimo metu tenka aukoti grynas didžiąsias tercijas, kurios, palyginti su kitais vyravusiais
derinimais, buvo kur kas aštresnio skambesio (platesnės). Dėl šio požymio nemaža dalis
XVI–XVII a. muzikos atlikėjų ir teoretikų priešinosi tolygiosios temperacijos įsigalėjimui. Pvz., J. Denisas vadino ją „labai bloga ir šiurkščia ausiai“ (1643), prie kurios neįmanoma priprasti, kaip ir „maitintis pašvinkusia mėsa užsigeriant actu“ (Panetta 1987: 55).
Iki tol vyravusiose mediantinėse temperacijose dėl skirtingos apimties didžiųjų ir mažųjų
tercijų įvairios tonacijos tarsi tapdavo individualybėmis su tam tikrais joms priskiriamais
bruožais, nuotaikomis, charakteristikomis. Pastarųjų apibūdinimams buvo skirti ištisi
traktatų skyriai, kaip antai Marco Antoine’o Charpentier Règles de composition (1692),
Charles’io Massono Nouveau traité des règles de la composition (1697), Johanno Matthe-
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sono Der vollkommene Capellmeister (1739), Jeano-Jacques’o Rousseau Dictionnaire de
musique (1768) ir daug kitų. Tolygiojoje temperacijoje šios charakteristikos negrįžtamai
išnyksta, t. y. įsivyrauja viena ir ta pati blyški, nuobodi individualybė. Jau vien norėdami
išvengti tokios monotonijos daugelis muzikantų buvo linkę nepaisyti tolygaus derinimo
mados ir toliau naudoti senuosius netolygius derinimus. Nuo laipsniško tolygiosios temperacijos pripažinimo pradžios (G. Frescobaldi, ~1630/1640) iki visiško jos įsigalėjimo
net ir pačiose konservatyviausiose Anglijos katedrose (~1870) praėjo beveik 250 metų!

Apie Bacho laikais naudotus derinimus
Nemenką indėlį į tolygiosios temperacijos teoriją įnešė vokiečių teoretikai Andrea
sas Werckmeisteris (1645–1706), Johannas Georgas Neidhardtas (~1680–1739), Johannas Matthesonas (1681–1764), Georgas Andreasas Sorge (1703–1778) ir Johannas
Philippas Kirnbergeris (1721–1783). Tačiau visų šių autorių darbuose greta svarstymų
apie tolygiąją temperaciją plėtojamos ir lanksčių nereguliarių derinimų idėjos. Tokiomis
temperacijomis buvo siekiama viename cikle suderinti skirtingus uždavinius: aprėpti visą
tonacijų skalę, išsaugoti individualias tonacijų charakteristikas (kadangi šiose temperacijose naudojami skirtingų apimčių intervalai – tercijos, sekstos, kvintos), neleisti susidaryti šiurkštiesiems „vilko“ intervalams. Čia dera išvardyti keletą epochinių darbų, plėtojančių lanksčiųjų temperacijų temą: A. Werckmeisterio Musikalische Temperatur (1691),
J. G. Neidhardto Beste und leichteste Temperatur des Monochordi (1706, skirta tolygiajai
temperacijai) ir Sectio canonis charmonici (1724, vardijamos ir analizuojamos lanksčiosios temperacijos), G. A. Sorge’ės Anweisung zur Stimmung und Temperatur sowohl der
Orgelwerke, als auch anderer Instrumente, sonderlich aber des Claviers. In einem Gespräche
zwischen einem Musico theoretico und seinem Scholaren (1744) ir Gespräch zwischen einem
Musico theoretico und einem Studioso Musices von der Prätorianischen, Printzischen, Werk
meisterischen, Neidhardtischen und Silbermannischen Temperatur, wie auch von dem neuen
Systemate <...> zur Beförderung reiner Harmonie (1748). Pastarajame G. A. Sorge’ės veikale
paminimi visi svarbiausi to meto teoretikai ir praktikai, įnešę savąjį indėlį į temperacijų
sistemos plėtotę. Paskiausiai minimas imperatoriškasis Saksonijos instrumentų meistras
Gottfriedas Silbermannas, kuris jokio teorinio veikalo apie derinimus nėra parašęs, tačiau jo gamintuose instrumentuose naudotas 1/6-comma derinimas buvo „nuskaitytas“ iš
išlikusių šio meistro vargonų temperacijos. Beje, tai buvo dar kai kurių tonacijų naudojimą apsunkinantis mediantinės sistemos derinimas, apie kurį pats J. S. Bachas ne kartą
atsiliepė gana neigiamai. Tačiau meistras Silbermannas atkakliai laikėsi savo nuomonės
ir nuolat naudojo šią derinimo sistemą visuose savo instrumentuose.
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Visos A. Werckmeisterio (I–VI) ir J. G. Neidhardto (Dorf, kleine Stadt, große Stadt)
apskaičiuotos temperavimo sistemos gali būti įvardytos bendru „tinkamai temperuoto“
derinimo pavadinimu (vok. wohltemperierte Stimmung, angl. well-temperament). Tiesioginė vokiško žodžio wohl reikšmė yra „sveikas“, „geras“. Neturėtume klysti manydami, kad „gerosios“ temperacijos atitinka tolygiosios temperacijos sudėtį: vienintelė
J. G. Neidhardto Hof – „dvaro“ – temperacija, skirta didikų rūmų muzikavimui, buvo
tolygi. Iš esmės vienos iš „gerųjų“ temperacijų vis dar buvo nukreiptos į tai, kad puikiai
skambėtų tonacijos, turinčios nedaug prieraktinių ženklų, o likusios būtų įmanomos net
ir savo „pritemdytu“ skambesiu (pvz., Werckmeister-II); kitomis, „gerosiomis“, temperacijomis, kurios išlaikė skirtingas intervalų apimtis, siekta iki maksimumo išplėsti „patogiai“
grojamų tonacijų kiekį (pvz., Werckmeister-III).
Toms „gerosioms“ temperacijoms priskirtina ir XVII–XVIII a. Prancūzijoje paplitusi tempérament ordinaire (liet. „įprastoji“ temperacija). Išsamiausiai ją aprašė Christianas Huygensas (1629–1695) darbe Lettre touchant le cycle harmonique (1691) ir JeanasJacques’as Rousseau (1712–1778) veikale Tempérament (1751) ir Dictionnaire de musique
(1768).
Tolygaus ar netolygaus derinimo problemą turime nuolat turėti galvoje ir nagrinėdami J. S. Bacho „Gerai temperuotą klavyrą“. Deja, per visą XX a. buvo klaidingai
laikomasi nuostatos, kad šiuo kūriniu Bachas propagavo tolygiąją temperaciją. Kur kas
labiau tikėtina, kad Bachas savo „gerąja“ (vok. wohl-) temperacija siekė pasisakyti prieš
tuo metu dar daug kur naudojamus mediantinius derinimus. Tai galėjo būti tarsi kūrybinis manifestas, kurį Bachas, beje, yra palikęs ne vieną: panašaus pobūdžio manifestu gali
būti laikomos ir „Goldbergo“ variacijos, BWV 988.
Mediantiniuose derinimuose kai kurios iš „Gerai temperuotame klavyre“ naudojamų tonacijų, tam tikri intervalai, enharmoniniai nukrypimai skambėtų tiesiog šaižiai,
veriančiai – jų būtų neįmanoma klausyti. O juk kiekvienas preliudo ir fugos ciklas autoriaus buvo tarsi „priklijuotas“ prie konkrečios tonacijos, išlaikant jos istoriškai nusistovėjusią charakteristiką, energetiką, afektų ir vaizdinių sferą.
XX a. ilgą laiką buvo įnirtingai bandoma atkurti vadinamąją „Bacho“ temperaciją – tuo atžvilgiu daugybė muzikos teoretikų turėjo asmeninę nuomonę. Šiuo metu jau
priskaičiuotume bene 20 skirtingų atspalvių „Bacho“ temperacijų, pavadintų jų kūrėjų
vardais: Barbour (1951), Kelletat (1966), Barnes (1971 ir 1979), Vogel (1975 ir 1985),
Michelin (1976), Kellner (1976), Billeter (1979), Asselin (1985) ir kt. Tokia minties apie
įmanomą J. S. Bacho naudotos temperacijos variantą evoliucija tik atspindi realybę, kad
universali temperacija neegzistuoja, o konkrečios darnos pasirinkimas paliktas menininko atlikėjo kūrybinės saviraiškos laisvei.
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Šiuolaikinė polemika
Viena naujausių Bacho naudotos temperacijos studijų pasirodė apie 2005-uosius
interneto vartuose larips.com. Jos autorius – amerikiečių vargonininkas ir klavesinininkas Bradley’is Lehmanas – savo idėją grindė Bacho „Gerai temperuoto klavyro“ I tomo
autografo viršelyje esančios autoriaus ranka nubraižytos kreivės analize (4 pav.).
B. Lehmanas rašė: „Ši temperacija teikia įspūdingą ir spalvingą instrumento skambesį ir yra pakankamai lanksti, kad vienodai gerai skambėtų įvairiomis tonacijomis, nesudarydama jose jokių „akligatvių“. Tačiau „vienodai gerai“ nereiškia „taip pat“. Akivaizdu, kad kiekviena mažorinė ar minorinė tonacija, apimdama skirtingas pustonių ir tonų
sekas, skamba savitai, o jų trigarsiai ir sudėtingesni akordai objektyviai kuria raiškius
harmoninius afektus. Minimi skirtumai, pasireiškiantys skirtingos įtampos harmonine
trauka, ryškiai charakterizuoja kiekvieną iš tonacijų: pvz., C-dur ir F-dur trigarsiai ir
gamos artimi 1/6-comma temperacijai; D-dur ir Es-dur tonacijos kokybiškai primena
tolygųjį derinimą, o E-dur tonacijos skambesys artimiausias pitagoriškos temperacijos
spalvai“ (Lehman 2005: 18).
Derinime, kurį teigė atkūręs B. Lehmanas, moduliacijų laisvė taip pat neribota, kaip
ir tolygiojoje temperacijoje, tačiau kartu atsiranda ir trečiasis tonacijos „dramatinio gylio“
(Lehman) aspektas: čia diezai išsiskiria „aštrumu“, „kietumu“ (-dur-), aiškia intonacine
trauka, o bemoliai lieka labiau vibruojantys, „šiltesni“, „minkštesni“ (-moll-). Istorinio derinimo idėja tiesiogiai siejasi su C. Ph. E. Bacho mintimi, kad „taip skambantis klavyras

4 pav. „Gerai temperuoto klavyro“ viršelio faksimilė su ornamentu. 1722 m. autografas
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yra švariausias tarp instrumentų. Kiti instrumentai galbūt gali būti tiksliau suderinti, tačiau jais neįmanoma švariau pagroti visomis 24-iomis tonacijomis, ypač sudėtingų akordinių faktūrų“ (Bach 1753: §14).
Nepaisant originalios ir gražios idėjos, nūdienos britų kilmės klavesinininkas Dominicas Eckersley’us sukritikavo B. Lehmano pateiktą „Bacho“ temperacijos schemą ir
savo straipsnyje „The Rosetta Revisited. Bach’s Very Ordinary Temperament“ (2012)
dalykiškai įrodė, kad J. S. Bacho „Gerai temperuoto klavyro“ tituliniame puslapyje nubraižytas ornamentas savo vidine struktūra visiškai atitinka J.-J. Rousseau Dictionnaire
(1768) apibūdintą tempérament ordinaire. Tai leidžia daryti išvadą, kad Bachas, puikiai
išmanydamas prancūziškos muzikos stilistiką ir savo kūriniuose naudodamas prancūzišką ornamentiką ( J.-H. d’Anglebert’o ornamentikos lentelės, 1689), ne ką menkiau buvo
susipažinęs ir su svečioje šalyje naudojamais temperacijos metodais.

Vietoj išvadų: temperuota ar nesuderinta
Apibendrinant apie temperaciją ir derinimų teorijas išsakytas mintis, reikia pažymėti, kad dažnai yra ginčijamasi, bandoma suvokti ir įrodinėti, kur yra tikrosios ribos tarp
„smarkiai temperuotų“ ir „šiurkščiai nederančių“ intervalų. Išties, intervalas ar tonacija
temperuotoje sistemoje yra visai kas kita nei nesuderintas intervalas ar tonacija, skambanti netinkamai pasirinktame derinime.
Tiek mediantiniuose, tiek „geruosiuose“ derinimuose įvairi to paties intervalo alteracija (įvairūs alteracijos lygiai) sukelia vis kitokius afektus: pvz., „didžioji tercija, intonuota gryna, klausytojui kelia skaidraus džiaugsmo pojūtį, tačiau besiplėsdama virš tam
tikros ribos ji gali formuoti net įsiūčio įvaizdį; normalios apimties mažoji tercija skleidžia meilumą, švelnumą, tačiau pernelyg sumažinta ji klausytoją labai graudina ir liūdina“
( J.-Ph. Rameau. Nouveau système de musique théorique, 1726). Patyrę muzikai, pasitelkę
skirtingą temperaciją, savo atliekama muzika gali siekti ypatingo poveikio.
J. Ph. Kirnbergeris teigė, jog tinkama temperacija „neturi pažeisti tonacijų įvairia
spalviškumo“ (Die Kunst des reinen Satzes in der Musik, 1776–1779), o jo idėjų sekėjas
Georgas Friedrichas Tempelhofas (Gedanken über die Temperatur des Herrn Kirnberger,
1775) pripažino, kad kiekviename derinime bet kuri tonacija „turi išreikšti savo afektą
vien jai pačiai būdingomis priemonėmis“ (Tempelhof 1775: 4–5).
Visgi šiais laikais jau nederėtų įsivaizduoti, kad tolygioji – lygių pustonių – temperacija yra vienintelė tobula ir ideali. Dėl savo „tobulumo“ ji yra sunkiai pritaikoma baroko
klavyrinei muzikai – ar analizuotume vokiečių, ar prancūzų, ar kurios kitos Vakarų šalies
muzikos paveldą. Intonacinis išraiškingumas buvo itin svarbus visų epochų muzikoje.
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Nuo XVI a. išrandamos vis naujos temperacijos sistemos nebaigtine savo įvairove aprėpė
ir tolygių pustonių derinimą, tačiau nepavertė pastarojo idealiu. Išskyrus keletą aktyvių
tolygiosios temperacijos propaguotojų (pvz., J.-Ph. Rameau nuo 1737 m., pradedant jo
veikalu Génération harmonique), ši sistema nebuvo laikoma tinkama muzikos atlikimui
iki pat XIX a. vidurio, kadangi apėmė vienintelę tonaciją su 12 vienodai skambančių jos
transpozicijų.
Neturėdama (ar netekdama) temperacijos teikiamų išraiškos priemonių resursų muzika liktų vien tik harmoningu triukšmu, kuris teikia malonumą ausiai, tačiau savo nuviliančiu vienodumu ir abejingumu visiškai nepaliečia klausytojo širdies. Akivaizdu, kad ši
barokinė idėja istorinio atlikimo entuziastų dėka mūsų dienomis pamažu vėl atgimsta.
Įteikta 2017 07 25
Priimta 2017 11 21
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Towards an ideal temperament
SUMMARY. The article arose from the material of a report given during the 41st Annual Scientific Conference of the LMTA and was
inspired by author’s personal experience while preparing the first
part of Bach’s “Well-Tempered Clavier” for stage performance.
The theoretical and practical tuning-course for students last year was
an important issue as well. The aim of the article was to overview
the evolution of musical temperaments, their relationship with the
musical output of different historic epochs, while defining interdependence between certain musical language and the tuning chosen
for it. The goal of the article is on focusing attention on the discrepancy between the consolidated perception of equal keyboardtuning as an ideal and the whole system of “well-temperaments”
leading to more adequate performance of Baroque music. From
time to time there have been disagreements as to where the limit
between ‘heavily tempered’ and ‘sour’ may lie for this or that interval.
Such discussions show that a tempered interval is not the same as
an out-of-tune one. The great quantity of historical tunings where
established in order to maintain the shades of different keys in the
quint-circle, but not to convert all of them into one “universal” tuning without certain strong or weak points, although contributing
nothing to one of the main characteristics of the musical speech of
the Baroque, or Affektenlehre.
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Choras katalikų liturgijoje šiandien:
Lietuvos chorvedžių ir dvasininkų
požiūriai
ANOTACIJA. XX a. antrojoje pusėje Katalikų Bažnyčioje įvykusi liturgijos reforma, kai pakito liturgijos kalba ir apeigų dalyvių tarpusavio
santykiai, katalikų bendruomenei sukėlė daug sumaišties, nes staigūs
pokyčiai Bažnyčiai kaip tradicinei institucijai nėra būdingi. Tokioje
situacijoje ypač svarbūs tampa ne tik liturgiją ir muziką reglamentuojantys paskutinių dešimtmečių Bažnyčios dokumentai (kuriuose
esama ir prieštaravimų), bet ir jų nuorodas turintys įgyvendinti už
apeigas atsakingi liturgijos dalyviai. Jų teologinis, liturginis, meninis
išprusimas, įsitikinimai ir nuostatos labiausiai lemia liturgijos darną, įtaigumą, poveikį kitų bendruomenės narių tikėjimui, taip pat
bažnytinio choro – mūsų tyrimo objekto – vaidmenį bei reikšmę
apeigose. Šios publikacijos tikslas – atskleisti, kaip choro padėtį ir
paskirtį atnaujintoje katalikų liturgijoje traktuoja tie atsakingieji asmenys, nuo kurių daugiausiai priklauso apeigų tvarka ir grožis: iš
vienos pusės, Lietuvos katalikų bažnyčiose tarnaujantys dvasininkai,
iš kitos pusės – bažnytinių chorų vadovai. Straipsnyje pateikiamos
ir lyginamos (tarpusavy bei su aktualių Katalikų Bažnyčios dokumentų nuostatomis) vienuolikos kunigų ir šešių ilgus metus bažnytiniams chorams vadovaujančių chorvedžių nuomonės.

Krikščionių apeigose skambėjusi muzika buvo reguliuojama nuo ankstyviausių amžių. Bažnytinės muzikos ir muzikavimo reglamentavimas (kuris amžiams bėgant stip
rėjo) yra glaudžiai susijęs ne tik su liturgijos raida, bet ir su muzikos stilių kaita, naujų žanrų ir atlikimo būdų radimusi, savitomis įvairių šalių (vietinėmis) tradicijomis ir
papročiais, taip pat su besikeičiančia visuomenės sankloda. Bažnyčios dokumentai yra
deramo, teologiškai teisingo apeigų atlikimo gairės, tačiau juose vis pasikartojantis pasaulietiškumo – sakraliai vietai netinkamo elgesio ar stiliaus – draudimas ir pasmerkimas
(pvz., žr. Kalavinskaitė 2008: 131–135; Balandis, Kalavinskaitė 2016: 90–98) liudija, kad
teorija ir praktika dažnai nesutampa. Skirtis ypač išryškėjo po Vatikano II susirinkimo
įvairių šalių katalikų parapijose „šiandieninant“ (it. aggiornamento – atnaujinimas) liturgiją, nes reformai trūko ir teorinių nuorodų, ir naujos liturginės muzikos repertuaro.
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Lietuvos katalikus šios pervartos pasiekė kiek vėliau, drauge su atkurta nepriklausomybe – XX a. pabaigoje kilo religinio entuziazmo banga, kūrėsi daug bažnytinių chorų,
dvasininkams ir pasauliečiams teko kuo greičiau susigaudyti liturginių apeigų ir muzikos stilių naujovėse. Lietuvos vyskupų konferencija 1996 m. įsteigė oficialų informacinį
biuletenį Bažnyčios žinios, kuriame siekė kuo operatyviau publikuoti visus svarbesnius po
Susirinkimo išleistus Bažnyčios dokumentus. Šiuo metu Lietuva nebėra atsilikusi nuo visuotinės Bažnyčios įvykių, tačiau mūsų šalies bažnytinės muzikos raida po Susirinkimo dar
menkai tirta. Ypač reikia skirti dėmesio chorui ir chorinei muzikai, kurie liko tarsi užmiršti
liturginei reformai į pirmą planą iškėlus visų tikinčiųjų aktyvų dalyvavimą apeigose.

Respondentai
Lietuvos dvasininkų požiūris į chorą, jo vaidmenį Katalikų Bažnyčios apeigose atskleidžiamas remiantis LMTA meno doktoranto Lino Balandžio pokalbiais su kunigais
(2015–2017)1, iš dalies – Justinos Balčiūnaitės bakalauro darbe „Šiuolaikinės krikščioniškos muzikos bruožai Lietuvoje: sociokultūriniai aspektai“ pateiktomis Lietuvos dvasininkų nuomonėmis (žr. Balčiūnaitė 2008: 60–65), taip pat kun. Kazimiero Senkaus teiginiais jo knygoje Dievo garbei ir žmonių džiaugsmui (2016). Balčiūnaitė rinkosi apklausti
veiklius, žinomus dvasininkus, vadovaujančius bendruomenėms parapinėse ir neparapinėse Vilniaus, Kauno ir Šiaulių miestų bažnyčiose (Balčiūnaitė 2008: 21)2. Balandžio
pasirinkti respondentai tarnauja Vilniaus ir Kauno bažnyčiose3: du iš jų (Vilius Sikorskas,
Jonas Naujokaitis) turi muzikinį išsilavinimą, kiti du (Gintaras Černius, Kęstutis Palikša) itin skatina chorinį meną – organizuoja koncertus, buria chorus, verčia liturginius
tekstus, kurie pritaikomi giesmėms, ir pan. – tose parapijose, kuriose tarnauja. Kun. Sikorskas – bažnytinės muzikos licenciatas, teologijos mokslų daktaras; kun. Naujokaičio
mintys kyla iš asmeninės vadovavimo chorui ir kunigystės patirties; kun. Černius į chorą
bei bažnytinę muziką žvelgia pro teologinę prizmę, dėl to jo nuomonė gali atskleisti ir
1
2

3

Interviu su dvasininkais (garso įrašai, išrašai) yra asmeniniame Lino Balandžio archyve. Cituojant
bus nurodoma tik respondento pavardė.
Tai tuometis (nurodytos dvasininkų 2008 m. eitos pareigos) Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios kunigas Stasys
Kazėnas, Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovės rektorius kun. Vaidas Vaišvilas, Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios kunigas Algis Baniulis, Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios kunigas Pijus Eglinas, Vilniaus arkikatedros bazilikos kunigas Ričardas Doveika; Kauno Palaimintojo Jurgio Matulaičio
parapijos kunigas Kazimieras Senkus; Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčios kunigas Algimantas Gudaitis.
Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčios klebonas kun. Gintaras Černius, Vilniaus Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčios vikaras kun. Jonas Naujokaitis, Vilniaus arkikatedros bazilikos rezidentas, Vilniaus
arkivyskupijos kurijos kancleris kun. Kęstutis Palikša; Kauno sakralinės muzikos mokyklos direktorius, Garliavos Švč. Trejybės bažnyčios rezidentas kun. Vilius Sikorskas.
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kitų dvasininkų (neturinčių muzikinio išsilavinimo) poziciją; kun. Palikša yra Vilniaus
arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo konsultantas liturginės muzikos klausimais.
Choro vadovų požiūris į bažnytinio choro misiją, santykį su bendruomene ir vaidmenį
apeigose pristatomas remiantis Lino Balandžio pokalbiais (2015–2017)4 su Vilniaus ir
Kauno bažnyčiose dirbančiais chorvedžiais Rita Nenėnaite, Violeta Savickaite-Paciūniene, Rita Kraucevičiūte, Vita Liaudanskaite-Vaitkevičiene, Gintautu Venislovu, Romualdu
Gražiniu. Visi jie turi ilgametę vadovavimo bažnytiniams chorams patirtį5, todėl jų nuomonės svarios, atskleidžiančios dabartinę chorų situaciją Katalikų Bažnyčioje Lietuvoje.
Paskatų, dėl kurių respondentai pradėjo dirbti Lietuvos bažnyčiose, būta dvejopų:
vieni nurodė pragmatinius tikslus (ieškojo vietos chorui suburti ar su juo dirbti), kitų
sprendimams įtakos turėjo katalikiškas ugdymas vaikystėje. Kraucevičiūtė ir Nenėnaitė
chorus įkūrė pačios, o Liaudanskaitė-Vaitkevičienė, Venislovas ir Savickaitė-Paciūnienė
perėmė iš kitų vadovų. Gražinis chorą „Aidija“ įkūrė Nacionalinėje M. K. Čiurlionio
menų mokykloje, tačiau su šiuo kolektyvu dažnai giedojo ir gieda Bažnyčios apeigose6,
jis yra subūręs ir schola cantorum7.
Apklausos rodo, kad tiek dvasininkai, tiek chorvedžiai (išskyrus vieną kitą) yra minimaliai susipažinę su vienu ar keliais liturgijos reformai ir muzikai skirtais Bažnyčios
dokumentais8 – dauguma remiasi susiklosčiusiomis tradicijomis ir bendru (liturginiu,
muzikiniu) išsilavinimu9. Šių dviejų grupių tarpusavio santykiai yra pagarbūs: chorve4
5

6
7

8

9
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Interviu su chorvedžiais (garso įrašai, išrašai; pokalbio su Romualdu Gražiniu – tik garso įrašas) yra
asmeniniame Lino Balandžio archyve. Cituojant bus nurodoma vien respondento pavardė.
Antai Gražinis su įvairiais chorais (tiek schola, tiek „Aidija“) dirba 28 metus, Nenėnaitė ir Savickaitė-Paciūnienė Vilniaus arkikatedros chorams (vaikų, jaunimo) vadovauja 26 metus, Venislovas (chorui „Brevis“
Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje) bei Kraucevičiūtė (chorui „Langas“ Vilniaus Bernardinų bažnyčioje) –
po 25 metus, Liaudanskaitė-Vaitkevičienė (chorui „Cantate“ Kauno arkikatedroje) – 18 metų.
„Su choru „Aidija“ nuo pat įsikūrimo [1989 m.] mes giedame bažnyčiose, visąlaik egzistuojame
liturgijoje“ (Gražinis).
1989 m. Gražinis buvo vienas iš pirmosios schola cantorum Lietuvoje „Cantores chorales capellae
S. Casimiri“ įkūrėjų (plačiau žr. <http://www.palendriai.lt/apie-mus/istorija/istorija-palendrių-vienuolyno-fundacija.html> [žiūrėta 2017 05 30]), o šiuo metu yra pagrindinis „Schola Cantorum Vilnensis“
dirigentas (žr. <https://scholacantorumvilnensis.wordpress.com/kantorius/> [žiūrėta 2017 06 14]).
Tai yra Liturginė konstitucija Sacrosanctum concilium (1963), instrukcija Musicam sacram (1967),
Bendrieji Romos mišiolo nuostatai (1970), Vadovas mišioms su vaikais Pueros baptizatos (1973),
instrukcija „Koncertai bažnyčiose“ (1987).
Kaip matome, visi respondentai dirba didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Mažesnių miestų, miestelių
ir kaimų dvasininkų ir bažnyčios muzikų žinių bei nuostatų spektras, tikėtina, yra gerokai platesnis – provincijoje stipresnės vietinės tradicijos ir seni įpročiai, kurių dalis nebeatitinka atnaujintos
liturgijos (pvz., žr. Turla 2015). Tačiau didžiuosiuose miestuose dirbantys dvasininkai, profesionalūs chorvedžiai ir jų išugdyti chorai turi (arba gali turėti) nepalyginamai didesnę įtaką formuojant
tikinčiųjų supratimą apie muzikavimą liturgijoje nei provincijos dvasininkai, chorvedžiai ir chorai (jei
chorų ten apskritai esama).
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džių liudijimu, iš dvasininkų jie nepatiria nepageidaujamos įtakos, kaip antai primygtinio kišimosi parenkant liturginį repertuarą10.

Bažnytinio choro ir giedančios bendruomenės santykis
Kunigai, būdami parapijos ir / ar bažnyčios bendruomenės vadovai, daugiausia dėmesio skiria būtent jai, o chorą pirmiausia traktuoja kaip pagalbininką giedant visam
sambūriui11, palaikydami sutartinai (bendrai) giedančios Bažnyčios idėją12. Kun. Černiaus
manymu, chorvedžiai, parinkdami chorui repertuarą, turi atsižvelgti į galimybę giedoti sambūriui („Vis tiek kartais reikia rinktis tokias giesmes, kurios žmonėms būtų artimesnės, ir kad jie galėtų giedoti kartu“). Pabrėždamas aktyvaus – giedančio – sambūrio
būtinybę, kun. Sikorskas nurodo dvejopą bažnytinio choro veiklą: 1) choras turi padėti
bendruomenei giedoti; 2) bendruomenei negebant atlikti tam tikrų liturgijos dalių, ją –
negiedančią – pakeisti. Kad bendruomeninis giedojimas lavėtų, rekomenduojama atitinkamai formuoti bažnytinio choro repertuarą (Sikorskas: „Pradžioje chorui <...> giedoti
lengvesnes giesmes, o paskui ir sudėtingesnes“), taikytis prie bendruomenės gebėjimų
(parinkti daugumai patogią tonaciją, deramus žanrus13), netgi chorui iš dalies susilieti su
bendruomene14; sambūrio muzikinį ugdymą siūloma pavesti chorų vadovams (žr. Senkus 2016: 31). Pasak kun. Palikšos, choras yra liturginę tarnystę atliekanti bendruomenės
10

11

12

13
14

Pavyzdžiui: „Jie žino, jog mes nepagiedosime to, ko negalima“ (Venislovas). „Dvasininkai mums
įtakos nedaro, tačiau labai smagu, kad Katedroje yra keletas kunigų, į kuriuos galima kreiptis pagalbos ar paprašyti liturginio patarimo dėl konkretaus kūrinio. Žinoma, būtų nemalonu, jeigu kunigas
pradėtų viską reguliuoti...“ (Liaudanskaitė-Vaitkevičienė). „Dvasininkai mūsų bažnyčioje nereikalauja,
jog mes giedotume vieną ar kitą kūrinį. Veikiau jie su mumis bendradarbiauja“ (Kraucevičiūtė).
Aktyvų bendruomenės giedojimą mini dauguma dvasininkų. Pvz.: „giedojimų atlikėjai yra visi tikintieji žmonės, susirinkę į bažnyčią švęsti liturgijos“ (Senkus 2016: 31); „yra pageidavimas, jog žmonės
aktyviai galėtų įsijungti ir <...> giedoti, kad ir paprastesnes, liaudiškas giesmeles“ (kun. Baniulis;
Balčiūnaitė 2008: 60); liturgijoje skamba „jaunimo muzika, kad žmonės galėtų jungtis į giedojimą.
[Giedama] tokia muzika, kuri išreiškia bendruomeniškumą“ (kun. Vaišvilas; Balčiūnaitė 2008: 60);
„reikėtų stengtis, kad giedotų visi susirinkusieji, nes giesmė <…> yra malda, ir šiuo atveju visų į bažnyčią susirinkusių, dalyvaujančių malda“ (kun. Eglinas; ten pat: 61–62); „save gerbianti bendruomenė
<...> visuomet turi giedančius žmones“ (kun. Doveika; ten pat: 62).
Pasak kun. Vaišvilo, „ta liturgija, kuri yra po [II] Vatikano Susirinkimo, <...> įjungia visą bendruomenę ir tada negali apsiriboti tik choru“ (Balčiūnaitė 2008: 61). Kun. Naujokaitis: „Žinoma, remiantis
II Vatikano Susirinkimu (konstitucija Sacrosanctum concilium) – giedojimas Bažnyčioje yra liturgijos
dalis, bet sykiu tai yra ir bendruomenės reikalas.“
„Choras apeigose (ypač iškilmingose) galėtų atlikti <...>, pvz., himnus su priegiesmiais <...>. Priegiesmį galėtų atlikti kartu choras ir bendruomenė“ (Sikorskas).
Tai dviejų chorų modelis: „Pirmasis [įprastinis] choras (schola cantorum) <…> atlieka kantoriaus, arba animatoriaus, funkciją; antrasis choras <...> apmokomas repeticijų metu ir išskirstomas bendruomenėje“ (Sikorskas).
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dalis – jis turi padėti sambūriui aktyviai dalyvauti apeigose, tačiau nereikia, kad „visa susirinkusi bendruomenė taptų choru“ ir nuolatos giedotų15: „visų tikinčiųjų dalyvavimas galėtų remtis laipsniškumu, apie kurį kalbama instrukcijoje Musicam sacram. Vienoje parapijoje tas laipsnis gali būti pirmas, kitoje antras ir taip toliau“ (Palikša)16. Kun. Černius mini
ir pragmatiškesnę bažnytinio choro funkciją: choras gali pagelbėti telkiant bendruomenę,
o giedojimas chore yra „viena iš veiklų, leidžiančių atsiskleisti bendruomenės nariams“.
Choro vadovų padėtis yra kitokia nei dvasininkų, nes jie vadovauja ir atstovauja
tradiciškai autonomiškam kolektyvui (pasak Savickaitės-Paciūnienės, „bendruomenei
bendruomenėje“), kuris net ir bažnyčios erdvėje dažniausiai yra toli ir nuo altoriaus, ir
nuo kitų apeigų dalyvių. Chorvedžių nuomone, liturgijoje choras turėtų būti neatskiriama bažnyčios bendruomenės dalis17, tačiau dažniausiai tarp choro ir bendruomenės
egzistuoja gana ryški skirtis – dėl fizinio atstumo (ypač didelėse bažnyčiose), dėl nevienodų prioritetų (tikėjimo, meniškumo)18. Dalis kalbintų chorvedžių (Savickaitė-Paciūnienė, Liaudanskaitė-Vaitkevičienė, Venislovas) nuolatiniam paprastam sambūrio ir
choro giedojimui nepritaria19, bet „švenčiant kasdienes arba ne pačias iškilmingiausias
15

16

17

18

19
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Ir kun. Naujokaitis teigia, kad ne visi tikintieji yra pajėgūs giedoti, bendro giedojimo „faktorius artimesnis liuteronų, o ne katalikiškajai tradicijai“. Pasak kun. Sikorsko, „bendruomeniškumo principą
perdėtai iškėlė kunigas Romanas Guardinis, kuris buvo nuncijumi Vokietijoje. Vokiečiai nuo Liuterio
laikų turi giedančią bažnyčią.“
Kun. Sikorskas, atsižvelgdamas į tai, kad tradicinis giesmių skirstymas po reformos į proprium ir or
dinarium nebe toks aktualus, netgi siūlo kitokį bendruomenės įsitraukimo į giedojimą laipsniškumą:
I. Skaitytinėse Mišiose bendruomenė su choru turėtų giedoti įžangos, aukojimo, komunijos giesmes
(tokia galimybė vad. negiedamose Mišiose buvo minima ir 1967 m. instrukcijoje Musicam sacram, bet
ji nesieta su mišių gradacijomis); II. Bendruomenė greta I iškilmingumo lygiu giedamų dalių turėtų
giedoti Kyrie, Sanctus, Agnus Dei; III. Kunigas ir bendruomenė gieda viską (Sikorskas).
Anot Liaudanskaitės-Vaitkevičienės, „choras turėtų būti (šiuo metu Lietuvoje taip nėra) gerai muzikine ir liturgine prasme apmokyta bendruomenės dalis“, o patys kolektyvai, pasak Kraucevičiūtės,
„turėtų formuotis iš bendruomenės“.
Nenėnaitė: „Manau, kad daugelis choristų <...> yra toli nuo tikėjimo. Pavyzdžiui, rekolekcijose
galima pamatyti vos vieną kitą Jaunimo choro giesmininką. Jie kaip choras yra bendruomenė, tačiau
Katedros tikinčiųjų bendruomenėje... jų nėra.“ Venislovas: „Mes atstovaujame profesionalesniam
giedojimui, t. y. su bendruomeniniu giedojimu mažai ką bendro turime. <...> Žinoma, yra tendencija, kad apeigose derėtų giedoti paprastesnes giesmes (pas mus bažnyčioje vykdytoje bendruomenės
apklausoje buvo išreikštas noras, kad chorai giedotų paprastesnius kūrinius), tačiau tuomet ne mes
giedotume. Pirmiausia mes giedame tai, kas tinka liturgijai, bet giedame tą, ką mes norime, o ne tai,
ko pageidauja bendruomenė.“
Liaudanskaitės-Vaitkevičienės teigimu, „choras neprivalo giedoti tokių giesmelių, kurios apsiribotų
trimis žodžiais ar penkiomis natomis. <...> Taigi, bendruomenė turėtų įsijungti į giedojimą ne itin
sudėtingose vietose.“ Savickaitė-Paciūnienė: „Kai giedi su choru, juk kiekvieną sekmadienį neatlieki
tos pačios muzikos <...>. Jeigu choro misija katedroje ar kokioje kitoje bažnyčioje bus [vien] palaikyti
bendruomenės giedojimą, tai choras kaip kolektyvas neaugs. Jiems [choristams] bus neįdomu, ir
vargu ar chorvedys ilgai išlaikys kolektyvą.“
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(ne solemnitas) sekmadienio Mišias, choras tam tikras apeigų dalis turėtų giedoti sykiu
su bendruomene“ (Liaudanskaitė-Vaitkevičienė). Kiti (Nenėnaitė, Kraucevičiūtė) bend
ram giedojimui teikia didesnę reikšmę: sambūrį derėtų lavinti, kad apeigose sutartinai
giedotų visa Bažnyčia20. Gražinis mini, kad apeigose turėtų būti išlaikoma darna tarp
vien choro ir bendruomenės giedojimo: „Nemanau, kad yra vienareikšmis atsakymas į
klausimą, ar choras turėtų padėti bendruomenei giedoti, ar apeigas papuošti, t. y. giedoti
vienas. Turėtų būti abipusiškumas – tiek giedančios bendruomenės, tiek bendruomenės,
kuri gauna tam tikras gražesnio atlikimo dovanas. <...> Žinoma, yra labai stipru, kai visa
bendruomenė gieda, ir tai tikrai yra gerai. Kuriama graži ir Bažnyčiai reikalinga žmogaus
patirtis.“21 Šis respondentas, įžvelgdamas teigiamus sambūrio giedojimo aspektus, pažymi, kad dabar egzistuojanti tikinčiųjų migracija daro neigiamą įtaką sambūrio giedojimo
galimybei ir kokybei22.

Vien choro giedojimo atnaujintoje liturgijoje galimybės
Pabrėždami aktyvaus bendruomenės dalyvavimo (giedojimo) apeigose svarbą, kunigai mini ir apmąstymo tylą23 – ji gali tapti tinkama proga liturgijoje giedoti vien chorui.
Pasak kun. Sikorsko, choras kaip autonomiškas apeigų dalyvis turėtų reikštis ne nuolat,
o tik tam tikruose apeigų epizoduose: jam vienam giedoti įmanoma bendruomenės su20

21

22
23

„Kartais pati parašau bei paieškau kūrinių, prie kurių giedojimo galėtų prisidėti ir bendruomenė,
pvz., [nekintamąsias] Mišių dalis sukomponavau tokiam registre bei diapazone, kad jas galėtų atlikti
ir bendruomenė. Melodija yra „prieinama“ visiems žmonėms, o harmonizacija – mūsų [t. y. choro]
reikalas“ (Kraucevičiūtė). „Choras neturėtų būti puošmena. Giedama turi būti kartu su bendruomene. Choras giedodamas neturi išsiskirti, o bendruomenė neturi to jausti“ (Nenėnaitė). Atkreiptinas
dėmesys, kad choro ir bendruomenės susiliejimą labiausiai palaiko vaikų choro vadovė. Bažnyčios
dokumentai (žr. Pueros baptizatos 1973) vaikams skirtų Mišių dalyvius ypač skatina įsitraukti į giedojimą ir kitus veiksmus.
Gražinio mintis papildo Liaudanskaitės-Vaitkevičienės įžvalgos, kad balansas tarp bendruomeninio
ir choro giedojimo turėtų būti skirtingas: „Viena vertus, kiekvienas sekmadienis negali būti toks, kaip
šv. Velykų rytą (bendruomenė tik klauso išdailintų giesmių), antra vertus – kiekvienas sekmadienis
negali būti kaip eilinis trečiadienis, kai giesmės yra paprastos, o jas gali giedoti visi.“ Kraucevičiūtės
nuomone, choras būtinas per didžiąsias šventes.
Gražinis: „Bažnyčiose bendruomenės migruoja, t. y. žmonės ateina iš kitų parapijų, turbūt jie negalėtų ateiti ir iškart giedoti, nes neturi tos patirties.“
Kun. Kazėnas: „Kartais yra labai gerai, kai yra tyla ir žodis“ (Balčiūnaitė 2008: 62). Kun. Sikorskas:
„Aukojimo giesmė yra iškart po aktyvios Žodžio liturgijos, tad sambūriui nėra būtina animuoti
Dievo žodį, o galima Jį reflektuoti, apmąstyti savyje.“ Kun. Palikša: „Jeigu į giedojimą įsijungia visa
bendruomenė, tuomet yra juntamas tas „susivienijimo“ efektas, tačiau jeigu bendruomenė Sanctus
palieka giedoti vien chorui – ji mintimis ir malda gali labiau susivienyti su dangumi, kurį norėtume
įsivaizduoti.“
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sikaupimo (tylos) momentais24, retai liturginiuose metuose pasitaikančių apeigų metu25,
per didesnes bažnytines šventes, kai prireikia puošnaus, iškilmingo, meniško giedojimo26.
Greta nuosaikesnių – neatmetančių galimybės apeigose giedoti vien chorui – dvasininkų
pozicijų27 esama ir radikalesnių: antai kun. Vaišvilas skirtį tarp vien choro ir sambūrio
giedojimo laiko atgyvenusia28. Pastarajai pozicijai, neatmesdamas bendruomeninio giedojimo svarbos, oponuoja kun. Naujokaitis. Jo teigimu, choras, kaip tradicinis liturgijos dalyvis, yra svarbus ir būtinas dabartinėse apeigose: „Esu kategoriškai prieš tai, kad
bažnyčiose neliktų chorų, o bendruomenei padėtų giedoti tik vargonininkai. Žinoma,
„liaudis“ gali giedoti vakarais, paprastose Mišiose, tačiau sekmadienio Sumos be choro
aš neįsivaizduoju“ (Naujokaitis). Kun. Doveika, kalbėdamas apie giedojimą bei muzikavimo pobūdį Katalikų Bažnyčioje, taip pat nuolat mini chorą29, – tikriausiai ir šiam
24

25

26

27

28

29
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Pastarieji dažnai sutampa su kintamosiomis (proprium) Mišių dalimis, kaip antai aukojimu ar komunija. Kun. Sikorskas: „Manau, kad yra liturgijos dalių, kurias aktyviau galėtų giedoti bendruomenė,
pvz., nekintamosios (Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei, o ypač Tėve mūsų), tačiau yra dalių, kurios
galėtų būti rezervuotos chorui, pavyzdžiui, aukojimo giesmė.“ Kun. Palikša ordinarium dalis taip pat
laiko tinkamiausiomis giedoti bendruomenei, bet atkreipia dėmesį į paradoksą: „Pakalbėkime apie
Sanctus. Atrodo, jog šioje giesmėje susijungia bendruomenė su angelais, arkangelais ir visais kitais bei
sutartinai – ta pačia melodija ir tuo pačiu metu – danguje gieda... Šioje giesmėje turėtų atsiskleisti
„visumiškumas“, tai yra Sanctus drauge turėtų giedoti bendruomenė, kunigas, patarnautojai bei visas
dangus. Manau, jog čia iškyla šioks toks sunkumas. Jeigu melodija yra pritaikoma giedoti visiems –
ji gali būti primityvi. Tuomet kyla klausimas, ar ir danguje taip paviršutiniškai giedama?“ Akivaizdu,
kad šis dvasininkas gerai susipažinęs su liturginio atnaujinimo problematika – chorinio ordinarium
mišių giedojimo galimybes yra svarstęs ne vienas šiuolaikinis tyrėjas (pvz., J. J. Koch, D. Galles),
o apie chorinio Sanctus daugiaprasmiškumą labai panašiai yra rašęs kard. Ratzingeris (žr. Ratzinger
1996).
„Didžiojo penktadienio Kryžiaus Išaukštinimo apeigose vieną kartą per metus giedamas priegiesmis
Štai Kryžiaus medis arba kiti metinių švenčių fragmentai, kurie turi būti atlikti kokybiškai, yra priskirtini vien chorui giedoti“ (Sikorskas).
Kun. Sikorskas: „Vykstant parapijos šventėms, pvz., atlaidams, vyskupo lankymuisi, Velykoms, ir
kitose iškilmėse turėtų giedoti visi parapijos kolektyvai, o atlikimo kokybė privalėtų būti aukštesnė,
<...> iškilmių metu galimas ir choro solo.“ Kun. Černius mini, kad choras vienas galėtų giedoti per
pagrindines sekmadienio Mišias (Sumą) ar didesnių bažnytinių švenčių metu.
Kun. Gudaitis: „Aš pritarčiau, kad ši muzika būtų kuo įvairesnė. Pvz., vieną vakarą skambėtų kanklių
muzika, kitą vakarą Taizé giesmės, dar kitą – lotyniški kūriniai“ (Balčiūnaitė 2008: 61–62). Nors
kun. Černius mano, kad apeigose būtų galima išsiversti be choro („pakaktų tik vargonininko“), tačiau
pasirinkdamas choro misiją liturgijoje apibūdinančius teiginius šis dvasininkas nurodė, jog choro
giedojimas turėtų papuošti apeigas.
„Lietuvoje <...> likęs tas senas stilius, kuris nuo sovietmečio yra išsilaikęs. Dažniausiai kur yra vargonai, choras ir kunigas <...> – žmonės <...> yra tik tokie pasyvūs klausytojai ir neįsijungia į tai“ [t. y. į
giedojimą] (Balčiūnaitė 2008: 61).
Pvz., „Pas mus katedroje <…> yra labai gražus susiklausymas su visais chorais“ (Balčiūnaitė 2008: 61);
„Daug didesnė problema [susijusi su žmonių atėjimu į bažnyčią] iškyla mažose parapijose, <...> kur
yra tik vienas, tų pačių miestelio <...> žmonių chorelis“ (ten pat: 63).
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dvasininkui choras yra svarbus Bažnyčios apeigų dalyvis. Kun. Sikorskas, gerai pažindamas dabartinę situaciją Lietuvos katalikų bažnyčiose, teigia, kad „yra kunigų, kurie [dėl
choro giedojimo apeigose] turi klaidingą nuomonę <...>, jog choras turįs užleisti vietą
bendruomenei – jis nebereikalingas“. Šio respondento manymu, chorai bažnyčiose yra
reikalingi ir svarbūs, o „dėl neigiamo [dvasininkų] požiūrio bažnytinių chorų lygis Lietuvoje yra smuktelėjęs“.
Apklaustų chorvedžių nuomone, nors sambūrio giedojimas Lietuvoje turėtų būti
skatinamas, tačiau Bažnyčios apeigos be choro (t. y. giedant vien bendruomenei, kuriai
vadovautų giesmių vadovas vargonininkas) sunkiai įsivaizduojamos30: „choras turėtų egzistuoti“ (Nenėnaitė); „choras, kuris yra žmonių grupė ir kurį vienija bendras (šiuo atveju
giedojimo) tikslas, liturgijoje yra reikalingas“ (Savickaitė-Paciūnienė); „chorai turi būti,
o bendruomenė turi artėti prie jų“ (Kraucevičiūtė). Choro misiją Bažnyčios liturgijoje
chorvedžiai aptaria dviem rakursais: 1) sielovados (bendruomenės giedojimo palaikymo
ir ugdymo)31; 2) meistriškumo, meniškumo pavyzdžiu – „kai muzika atliekama kokybiškiau, sustiprinama apeigų dvasia“ (Venislovas)32. Paklausti, kas yra svarbiausia parenkant kūrinius, visi chorvedžiai nurodo muzikos ir liturginio laikotarpio atitikimą. Tačiau,
skirtingai nei kunigai, jie nesvarsto, kurias Mišių dalis choras turėtų ar neturėtų giedoti.
Pasak Venislovo, „Mūsų dažniausiai giedamas choralines mišias moka kai kurie kunigai
ir gieda kartu su mumis. <...> Pagiedame Mišias [t. y. nekintamąsias Mišių dalis]33, kažką aukojimui...“. Liaudanskaitė-Vaitkevičienė kaip tinkamą progą vien chorui giedoti
mini bendruomenės tylos epizodus: „galbūt šiame tyliame susimąstyme žmonės pajus
perteikiamų garsų, sąskambių jėgą, skleidžiančią tikėjimą, o choro dėka jų širdys kils link
Dievo“.

30
31

32

33

Tik Venislovo nuomone, apeigose pakaktų vien vargonininko, „jeigu bendruomenė viską moka ir
gieda“.
Kraucevičiūtė, Savickaitė-Paciūnienė ir Liaudanskaitė-Vaitkevičienė pažymi, kad vien bendruomenės
giedojimas, pritariant giesmių vadovui, Lietuvos bažnyčiose būtų sunkiai įgyvendinamas, nes tikintieji nėra pratę giedoti visi drauge, bendruomenės nariams trūksta dainavimo įgūdžių.
Teigiamą dvasinę meistriško giedojimo įtaką įžvelgia ir kiti chorvedžiai: „Nenoriu choro giedojimo
apeigose vadinti papuošalu, veikiau tai yra papildymas. <...> Religinėje muzikoje, giesmėje, pirmiausia yra žodžiai, kurie turi inspiruoti. Reikia juos ne tik techniškai išsakyti, bet ir sąmoningai ištarti,
įprasminti. Jeigu choras tai daro „tikrai“ – bendruomenėje juntamas atliepas“ (Savickaitė-Paciūnienė); „Choristai turi Dievo dovaną – muzikinę klausą, o kai kurie iš jų ir atitinkamą išsilavinimą, tad
per savo gražų giedojimą gali suteikti daug gero tikintiesiems“ (Liaudanskaitė-Vaitkevičienė).
Aktualiose Bažnyčios nuorodose (pvz., Bendruosiuose Romos Mišiolo nuostatuose) nenumatyta vien
chorui giedoti viso ordinarium.
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Muzikinio ir liturginio teksto santykis bažnytinėje kompozicijoje
Dauguma dvasininkų nurodo, kad bažnytinėje kompozicijoje svarbiausias kūrinio
dėmuo yra tekstas (tai atitinka Bažnyčios mokymą). Kun. Senkaus teigimu, „muzikos
garsai greitai pasimiršta, o mintis, idėja, išreikšta aiškiai tariamuose prasminguose giesmės <...> žodžiuose, pasiekusi žmonių protą ir širdį, pasilieka ilgam, praturtina jų dvasią
bei sustiprina religinį jausmą“ (Senkus 2016: 19). Pasak kun. Sikorsko, mūsų Bažnyčios
tradicijoje klausimas – ar muzika, ar tekstas yra svarbesnis – neturėtų kilti: „Bažnyčia
neleidžia pasirinkti tarp teksto ir muzikos. Pirmoje vietoje yra tekstas, o muzika tai
apvalkalas, kuris žodį padeda įprasminti ir įgyvendinti“34. Kun. Černius atkreipia dėmesį
į naują bažnytinių kūrinių komponavimo tendenciją, kai liaudiškų giesmių žodžiams
yra „pritaikoma dabarties muzika“ – akivaizdu, kad šiam dvasininkui tekstas taip pat
yra svarbesnis (nes pirmesnis)35. Nuosaikesnės pozicijos laikosi kun. Naujokaitis: „Man
svarbūs abu išvardyti elementai. Kalbant apie bažnytinę kompoziciją, pirmiausia žiūriu,
kas ją sukūrė. Kompozitorius <...> turėtų būti katalikas arba tikintis žmogus; pavyzdžiui,
Mendelssohno „Vestuvių maršas“ – baisiausias opusas, kuris skamba Bažnyčioje.“36
Chorvedžių nuomonės atskleidžia įvairius muzikinio ir verbalinio dėmenų bažnytinėje muzikoje aspektus. Vieni teigia, kad (parenkant chorui repertuarą) svarbesnis yra
muzikinis veiksnys37, kiti mano, kad muzika ir liturginis tekstas kūrinyje turi darniai
koegzistuoti38. Gražinis žodžio pirmumą mato pavyzdiniame bažnytinės muzikos stiliuje – chorale („Grigališkasis choralas, kaip giedamas žodis, kaip tikroji liturgijos dvasia“).
Pasak šio respondento, visokia bažnytinė muzika gali būti gera, jeigu jos komponavimas grindžiamas grigališkojo choralo principais39. Nenėnaitė ir Savickaitė-Paciūnienė
34
35
36

37

38

39
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Jam antrina ir kun. Palikša: „vienareikšmiškai – tekstas“ yra svarbiausias bažnytinėje kompozicijoje.
„Kalbant apie giesmes, muzika yra kūnas, o dvasia – tekstas“ (Černius).
Kritikuojama pagrįstai: šis kūrinys XX a. pr. buvo įtrauktas į Bažnyčios nepageidaujamų kūrinių
sąrašą. Žr. The Black List: Dissaproved Music, 1922. Prieiga per internetą: <http://media.musicasacra.
com/pdf/blacklist.pdf> [žiūrėta: 2017 05 24].
„Žinoma, kad muzikinis. <...> Jei neturėsiu aukštai giedančio tenoro, tai negalėsiu rinktis kūrinio,
kur yra aukšta tenoro tesitūra“ (Venislovas). „Iš pradžių mane turi „užkabinti“ muzika, bet paskui
gilinuosi į tekstą“ (Kraucevičiūtė).
„Man svarbi muzikos ir teksto graži darna. <...> Bažnyčioje, mano manymu, privalomas šių dviejų
elementų vidurkis“ (Liaudanskaitė-Vaitkevičienė). „Man svarbu tiek tekstas, tiek muzika. Jeigu muzika primityvi... Nors paprastai pagal gerą tekstą primityvios muzikos nebūna“ (Nenėnaitė). „Žinoma,
tekstas yra svarbiausia, tačiau jei muzika bus prasta... Turi būti atsvara“ (Savickaitė-Paciūnienė).
„Jeigu chorinė ar šiuolaikinė muzika rezonuoja su [choralo] principais – viskas yra gerai. <...> Muzikinė kalba gali būti labai įvairi, pvz., aleatoriniai, „kosminiai“, disonansiniai skambėjimai, – jeigu jie
pakankamai skaidriai erdvėje išsidėsto, gali sukurti nuostabią Mišių eigos dvasią“ (Gražinis). Choralo
principai kyla iš jo paskirties šlovinti Dievą, išreiškiant idealų kūrinio ir Kūrėjo santykį.
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 ažnytinės muzikos etalonu taip pat laiko choralą, o Venislovas, Kraucevičiūtė, Liaub
danskaitė-Vaitkevičienė – daugiabalses XVI–XXI a. autorių kompozicijas40.

Jaunimo grupių (quasi chorų) veikla liturgijoje
Jaunimo grupelių giedojimas, pritariant gitara, būgnais, klavišiniais ir kt. instrumentais, Lietuvos bažnyčiose yra populiarus – tai patvirtina ir apklausti dvasininkai41. Šiam
reiškiniui prielaidą sudarė „kairioji liturgistų pusė“ – radikalios reformos šalininkai, kurie
„paskatino „visko kūrimo iš naujo“ idėją. Bažnyčioje atsirado tuštuma42, kurios neužpildė
nei chorai, nei kompozitoriai, o hierarchai, nekreipdami į tai ypatingo dėmesio, procesą
paliko savieigai“ (Sikorskas). Dvasininkai šį jaunimo quasi chorų muzikavimą vertina dėl
sielovadinių aspektų: giedama lietuviškai43, giesmės „įkandamos“ bendruomenei44, jos
gyvos, dinamiškos, todėl patinka žmonėms45. Tačiau peikiama muzikos kokybė: anot
kun. Kazėno, ji yra mėgėjiška (tiek kūrybos, tiek atlikimo požiūriu)46, kun. Naujokaičio
manymu, jaunimo giesmės yra menkavertės, vienadienės, jos „ne visuomet yra kūryba“.
Ši muzika turėtų būti pereinamoji fazė žmogui bręstant47, ji skirta konkrečiam bendruo40

41

42

43
44

45
46

47

Tai T. L. de Victoria Ave Maria, P. de la Rue O salutaris hostia (Venislovas); O. di Lasso Salve Regina,
O. Gjeilos Ubi caritas, V. Augustino Mano Dieve (Kraucevičiūtė), visa J. S. Bacho religinė kūryba
(Liaudanskaitė-Vaitkevičienė).
Pasak kun. Senkaus, Lietuvos bažnyčiose „dominuoja ansambliukai su gitaromis, [atliekantys] daugiausia nelietuviškos kilmės giesmes, kurios yra protestantiškos“ (Balčiūnaitė 2008: 62); kun. Vaišvilas minėjo, kad jo bendruomenėje vyrauja „daugiau jaunimo muzika, kad žmonės galėtų jungtis į
giedojimą. Tokia, kuri išreiškia bendruomeniškumą“ (ten pat: 60).
Tiksliau, naujos kūrybos gimtąja kalba poreikis: „Apeigose atsirado daug naujų tekstų, kuriems
reikėjo sukurti muziką. Liturgija taip pat turėjo naujų dėmenų, kuriuos apipavidalino neprofesionalūs
„kūrėjėliai“ ir, be abejo, atlikėjai“ (Sikorskas). Lotynų kalbai nykstant iš apeigų, su ja drauge traukėsi
ir klasikinis polifoninis chorų repertuaras, sumenko įprastų chorų vaidmuo, jų vietą užėmė jaunimo
grupės – tą sutartinai pripažįsta ir dvasininkai, ir chorvedžiai.
Kun. Vaišvilas: „Žmogus supranta, ką gieda, gieda savo gimtąja kalba, o ne lotyniškai“; kun. Baniulis:
„Pliusas tas, kad yra lietuviški žodžiai“ (Balčiūnaitė 2008: 64).
Kun. Vaišvilas: „Giesmės yra lengvos, paprastos ir <...> žmogų uždegančios“; kun. Baniulis: „Paprastesnė melodija, kuri lengvai įsimenama, ir tada jie [visi] gali įsijungti giedoti ir aktyviai dalyvauti, kad
nebūtų tik klausytojai ir žiūrovai“ (ten pat: 64).
Kun. Baniulis: „Labai matosi, kad žmonių padaugėja, kai jaunimas gieda. <...> Matosi, jog jie nori
gyvybės, nori, kad nebūtų tokios migdančios muzikos“ (ten pat: 63).
Kun. Kazėnas: „Daugelis [tokių giesmių] yra dainos formos, melodijos net kai kur paimtos iš kokios
„suk, suk ratelį“ ar kažkas panašaus. Tai yra <...> truputį savamoksliški dalykai“ (Balčiūnaitė 2008: 61);
„Yra daug geravališkų žmonių, kurie bando muzikuoti <...>, ir yra tame truputį savamoksliškumo“
(ten pat: 62).
Kun. Senkus: „Jaunimo muzika užvaldo jausmus, tačiau laikas parodo ir išgrynina, kas yra tikra, o kas
ne. Augant žmogui ir jo tikėjimui, turi augti ir jo poreikis muzikai“ (Balčiūnaitė 2008: 63).
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menės segmentui (jaunimui)48. Kun. Černiaus nuomone, jaunimo atliekamos meditacinės giesmės tiktų tam tikru liturginių metų laiku (per adventą, gavėnią) bei kai kuriuose šv. Mišių epizoduose (pvz., komunija, aukojimas)49. Kiti kunigai, priešingai, teigia,
kad šios giesmės apskritai netinka liturgijai – „jų paskirtis yra ne ta: tai giesmės, skirtos
meditacijai, o medituojame dažniausiai adoracijoje“ (Naujokaitis)50. Nepaisant paminėtų esminių trūkumų, dvasininkai nelinkę jaunimo muzikos „nurašyti kaip netinkamos
liturgijai“51, tačiau reikėtų siekti, kad ši popkultūra apeigose neįsivyrautų52.
Jaunimo grupių muzikavimą apeigose palaiko visi kalbinti chorvedžiai53, nors jiems
patiems tokia muzika svetima. Pasak Venislovo, tai „Bažnyčios šiuolaikėjimo pasekmė“,
Liaudanskaitė-Vaitkevičienė (ir kiti) ją laiko „keliu link gilesnio pažinimo“54. Būdami
48

49

50

51

52

53

54
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„Kai girdžiu, jog Sumos choras (žmonės, turintys per 60 metų) gieda Taizé giesmę Kyrie <...>,
juokaudamas sakau, kad tai yra „suvaikėjusi Bažnyčia“. Jeigu ši giesmė tinka jaunimui, masiniams
sambūriams, tai tikrai netinka Sumos chorui“ (Sikorskas); „Manau, jog tai yra vienas iš šlovinimo
būdų, bet choro giedojimo jis negali pakeisti <...>. Mišiose, skirtose jaunimui, toks šlovinimo būdas
tinka“ (Černius).
„Meditacinės giesmės labiau tinka rimties laikotarpiui <...>. Tiek trumpos, lakoniškos giesmės, tiek
meditacinės atlieka savo funkciją liturgijoje. <...> Žinoma, nesinorėtų, kad visose Mišiose skambėtų
tik meditacinė muzika, tačiau apeigų susikaupimo momentuose, pvz., komunijos metu, kodėl gi ne“
(Černius).
„Giedojimas apeigose nėra mantrinė meditacija, bet pirmiausia tai yra Dievo žodis ir liturginiai
tekstai, kurie veda žmogaus mintį (padeda tikinčiajam „neužsisukti“ viename žodyje). Jeigu šie
ansambliukai žmones vestų Dievo žodžio mintimi (kuri atitiktų celebracijos pobūdį), sakyčiau, jog
Bažnyčia neprieštarauja tokiam stiliui. Galbūt didesnė bėda yra ta, kad jaunimo giesmės yra kurtos
tikriausiai šlovinimams, bet ne liturgijai“ (kun. Palikša).
Pokalbiai su vyskupu Kęstučiu Kėvalu. Apie muziką (Bernardinai.tv 2003 09 02). Prieiga per internetą: <http://www.bernardinai.lt/tv/laida/925/pokalbiai-su-vyskupu-kestuciu-kevalu-apie-muzika>
[žiūrėta 2017 07 20]. Vyskupui antrina ir kun. Palikša: „Nemanau, kad derėtų atstumti, išvaryti,
tyčiotis... Pvz., šeštadienio vakarinėse Mišiose jaunimas galėtų giedoti ir Katedroje.“ Kun. Baniulis:
„Aš už tai, jei žmogui patinka, vis dėlto tai yra muzika, <...> tegul ji skamba bažnyčioje“ (Balčiūnaitė
2008: 61); kun. Doveika: „Kiekvienas muzikos stilius, kuris prakalbina susirinkusią bendruomenę,
yra tinkamas“; kun. Gudaitis: „Jeigu tai žmones traukia prie Viešpaties, manau, gerai, jog ji atsiranda“
(ten pat: 64).
Vysk. Kėvalas: „Yra baimė, kad liks tik tas (lengvasis) variantas, kuris tiek muzikine, tiek atlikimo
prasme yra paprastesnis“ (Pokalbiai su vyskupu Kęstučiu Kėvalu. Apie muziką (Bernardinai.tv
2003 09 02).
Venislovas: „Kiek aš girdėjau mūsų bažnyčioje, jaunimas tvarkingai ir „švariai“ gieda paprastas
giesmes. Man tai nerėžia ausies“; Nenėnaitė: „Aš nemanau, kad taip negalima. Ar buvai Taizé? <...>
Tuose susitikimuose žmonės moka visas giesmes ir jas kartu gieda. Jie suvažiuoja iš visų kraštų ir gali
prisijungti prie giedojimo“; Savickaitė-Paciūnienė: „Pati buvau jauna ir galvoju, jog tame nėra nieko
blogo“; Liaudanskaitė-Vaitkevičienė: „Labai džiaugiuosi ir gerbiu tuos žmones“; Gražinis: „Dabar
esu girdėjęs labai gražiai suderintų ansambliukų, kurie švelniai, ganėtinai profesionaliai gieda prasmingus tekstus. Kai tai yra tinkamame santykyje – viskas gali būti.“
Panašiai mano ir Gražinis: „Jeigu toks giedojimas yra džiaugsmingas, euforiškas – labai gerai, bet ta
euforija... Po jos turi eiti kažkokie žingsniai, tobulėjimas...“
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profesionalūs muzikai, chorvedžiai ypač kritikuoja įvairias jaunimo giesmių primityvumo apraiškas: religinio teksto skurdumą55, netinkamus tekstų vertimus56, per paprastas
muzikos kalbos priemones57, paviršutiniškumą58 ir, pasak Kraucevičiūtės, ribotas atlikėjų
muzikavimo galimybes. Anot Liaudanskaitės-Vaitkevičienės, tokio žanro muzika „prieinama jaunam, klasikinės muzikos nesimokiusiam žmogui“, tačiau nebūtų gerai vien ja
apsiriboti.

Išvados
Apibendrinant chorų vadovų bei dvasininkų nuomones dėl choro Katalikų Bažnyčios apeigose galima teigti:
1. Ir dvasininkai, ir chorvedžiai chorą traktuoja kaip daugiau ar mažiau atskirą sambūrio dalį. Bendruomeninis giedojimas (atsižvelgiant į Katalikų Bažnyčios dokumentų
nurodymus) ypač skatinamas Lietuvos dvasininkų. Bažnytinis choras – pirmiausia sambūrio pagalbininkas giedant, jo repertuaras turėtų būti parenkamas atsižvelgiant į bend
ruomenės galimybes. Chorui priskiriamos ir kitos funkcijos (sielovada, bendruomenės
telkimas, sambūrio giedojimo ugdymas, atstovavimas bendruomenei).
2. Dauguma dvasininkų ir visi chorvedžiai bažnytinį chorą laiko būtinu ir svarbiu
(tradiciniu) liturgijos dalyviu. Vien chorui siūloma giedoti: a) apeigoms privalomas retai
atliekamas giesmes, b) mišių proprium dalis, susijusias su bendruomenine (apmąstymo)
tyla, c) per didesnes iškilmes. Dvasininkų nuomonės labiau atitinka Bendrųjų Romos
mišiolo nuostatų (iškeliančių bendruomeninį ir apribojančių chorinį mišių ordinarium
dalių giedojimą), o choro vadovų – instrukcijos Musicam sacram (leidžiančios vien chorui
giedoti mišių ordinarium) nurodymus. Choro vadovų supratimu, profesionalus meniškas
giedojimas ne tiek puošia, kiek papildo liturgiją, nes įkvepia, stiprina bendruomenės
tikėjimą.
3. Dvasininkų nuomone, bažnytinėje kompozicijoje pirmenybė teiktina liturginiam
tekstui; chorvedžiams svarbi liturginio ir muzikinio komponentų darna: tekstas turi
atitikti liturginį laikotarpį ir tikti konkrečiam liturgijos epizodui, o muzikinis aspektas
55
56
57
58

„Kūrinyje tėra du žodžiai, kurie yra giedami penkias minutes“ (Savickaitė-Paciūnienė). „Nepritariu
visiškai primityvioms (toms, kuriose kartojamas vienas žodis) jaunimėlio giesmėms“ (Nenėnaitė).
„Dauguma šių giesmių į Lietuvą atvežtos iš užsienio, tai yra jų tekstai yra verstiniai. Kai kurie iš jų
nuostabiai pasisekę, o kai kurie balansuoja ant tragiškai komiškos ribos“ (Liaudanskaitė-Vaitkevičienė).
„Nemažai meditacinių giesmių paplitę su „funkcijomis“ [nesukurta akompanimento], tad grojant
supaprastintai, šie kūriniai apeigoms netiks“ (Nenėnaitė).
Gražinis: „Kai girdisi, kad bažnyčioje žmonės gėrisi primityviais kūrinėliais, man rodos, kad juos
traukia išoriniai dalykai. Tai man yra svetima.“
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traktuojamas kaip profesinių ir fizinių atlikėjų galimybių (choras turi būti pajėgus kūrinį
atlikti) bei pradinio įkvėpimo (chorvedžiui muzika turi patikti) sąlyga. Bažnytinės muzikos etalonu chorvedžiai dažniausiai laiko grigališkąjį choralą ir XVI a. autorių kūrybą.
4. Lietuvos bažnyčiose paplitusį jaunimo grupelių (quasi chorų) muzikavimą mišiose dvasininkai ir chorvedžiai traktuoja pirmiausia kaip sielovadinę priemonę bendruomeniniam giedojimui skatinti (lietuviški žodžiai, paprasta melodija), jaunimui suburti
ir ugdyti, nors, liturginiu požiūriu, meditacinių giesmių mišiose giedoti nederėtų. Didžiausi jaunimo grupių muzikavimo trūkumai – mėgėjiškumas (kūrybos ir atlikimo),
menkavertiškumas, religinio turinio skurdumas, pramoginis stilius. Visų amžių Bažnyčios dokumentuose šios savybės buvo (ir tebėra) laikomos nesuderinamomis su liturgijos
kilnumu, tad tikėtina, kad jaunimo grupės, nors ir palankiai vertinamos daugelio dvasininkų, neturėtų užimti tradicinio choro vietos.
Tarp dvasininkų ir choro vadovų esančią įtampą lemia ir skirtingos veiklos sferos
bei kompetencija (kunigai – teologijos ir liturgijos, o chorvedžiai – muzikos žinovai), ir
nelygiavertė padėtis (kunigas vadovauja liturgijai ir visai bendruomenei, kurios daugmaž
autonominė dalis yra chorvedžio ugdomas bažnytinis choras). Respondentų atsakymai
rodo, kad šių dviejų grupių nuomonės bažnytinės muzikos ir muzikavimo klausimais
iš dalies nesutampa. Norint, kad požiūrių skirtumai netaptų varžymusi dėl įtakos apeigose, dvasininkams ir chorvedžiams (taip pat choristams) rekomenduotina dažniau ir
glaudžiau bendrauti – ne tik aptariant liturgiją, bet ir dalijantis lūkesčiais ir siekiais. Tai
padėtų dvasininkams geriau suvokti muzikos galią ir grožį, o choro vadovams ir giedotojams – Bažnyčios apeigų prasmę.
Įteikta 2017 09 27
Priimta 2017 12 17
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Choir in the Catholic liturgy of today:
approaches of Lithuanian choirmasters and clergy
Summary. The liturgical reform that took place in the Catholic
Church during the second half of the 20th century caused great
confusion for the Catholic community. In such situations, not only
valid Church documents but also liturgical participants responsible
for ceremonies as well as the implementation of the instructions
referred to in such documents become of great importance. The
publication reveals how the aforementioned responsible persons
(mainly priests and church choir conductors) interpret the position
and purpose of a choir – the elements determining the order and
beauty of a ceremony – in the renewed Catholic liturgy.
Priests and choirmasters define a choir as a more or less separate
part of a congregation. The priests of Lithuania tend to encourage
communal singing, whereas the repertoire of a church choir should
be selected on the basis of the possibilities of a certain community to sing. The majority of the respondents indicate that a choir
is a necessary (traditional) participant of a liturgy. The opinions of
priests practically correspond with the instructions set out in the
general provisions of the Roman Missal that limit the choral singing of the Ordinarium parts of the Mass, whereas choir conductors
tend to support the instructions given in Musicam Sacram which
indicate that only choirs should sing the Ordinarium parts of the
Mass. Priests believe that liturgical text should prevail in the eccle
siastical composition, whereas choir conductors value the harmony
of musical and liturgical texts. Both priests and choir conductors
consider the performance of youth groups (quasi-choirs) during
Mass, which has become popular in Lithuanian churches, to be primarily a pastoral tool to encourage communal singing as well as to
summon and educate the youth, even though from a liturgical point
of view meditative hymns should not be sung during Mass.
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ANOTACIJA. Straipsnyje analizuojamos LMTA vykdomos dalyko pedagoginės praktikos realijos ir perspektyvos, praktiką atliekančių
studentų ir praktikai vadovaujančių dėstytojų (praktikos vadovų)
požiūris. Remiantis studentų interviu rezultatais, siekiama atskleisti,
kaip studentai vertina pedagoginės praktikos užsiėmimų naudą, ką
norėtų tobulinti, keisti praktikos organizavime ir jos vykdyme, praktikos vadovų interviu rezultatais – išryškinti stipriąsias ir silpnąsias
pedagoginės praktikos puses aptariant praktikos organizavimo, dalyko turinio, ugdymo proceso dalyvių sąveikos, studentų profesinių
perspektyvų ir kt. aspektus. Kokybinis tyrimas atskleidė pedagoginės praktikos reikšmingumą ruošiant studentus būsimai pedagoginei veiklai, išryškino LMTA atliekamos pedagoginės praktikos privalumus ir trūkumus, nurodė būdus, kaip galėtų būti patobulintas
praktikos organizavimas bei praktikos vadovų veikla.

Įvadas
Kiekvienos valstybės ateitis, jos gerovė ir klestėjimas priklauso nuo žmonių, kurie
ugdo jaunąją kartą, o kartu lemia valstybės ateitį. Pedagogo profesija visais laikais buvo
suvokiama ir vertinama kaip išskirtinai svarbi, nes švietimas yra ne tik atskiro individo
asmeninio tobulėjimo, bet ir visos visuomenės, valstybės ir net žmonijos tobulėjimo viena pagrindinių prielaidų. Akivaizdu, kad dėl minėtų priežasčių būsimų pedagogų profesiniam rengimui turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys.
Pasak pedagogų rengimą aukštosiose mokyklose analizuojančių tyrėjų, priežasčių,
kodėl turėtų būti nuolat peržiūrimas ir tobulinamas pedagogų rengimas, yra ir daugiau.
Kaip rodo atlikti tyrimai, pastarąjį dešimtmetį ypač ryškiai sumenko studentų motyvacija tapti mokytojais (Lamanauskas, Lukavičienė, Makarskaitė-Petkevičienė 2014). Tikėtina, kad tokią situaciją formuoja ne tik besikeičiančios šalies socioekonominės sąlygos,
mokytojo profesijos prestižo nuosmukis, bet ir galbūt nepakankamas profesinis būsimo
mokytojo pasirengimas.
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Mokytojo darbo esmė – tai nuolatinė sąveika tarp mokytojo ir mokinio, todėl pedagoginė praktika, būsimam pedagogui sudaranti galimybę realiai sąveikauti su mokiniais,
yra viena būtiniausių kokybiško pedagogo rengimo sąlygų (Bankauskienė, Masaitytė
2015). Pedagogų rengimo reglamente pažymima, kad pedagoginės praktikos paskirtis –
„padėti būsimajam pedagogui įgyti praktiniam pedagoginiam darbui reikalingų profesinių kompetencijų bei patirties, remiantis sudarytomis galimybėmis nustatytą laikotarpį
dirbti praktinį pedagogo darbą ar vykdyti atskiras pedagogo profesinės veiklos funkcijas
vadovaujant mentoriui ir praktikos vadovui“ (Pedagogų rengimo reglamentas 2012).
Pedagoginės praktikos svarbą rengiant būsimus pedagogus savo tyrimuose pabrėžia
užsienio autoriai. Pedagoginė praktika vertinama kaip unikali galimybė mokytis mokyti
(Romm, Gordon-Messer, Kosinski-Collins 2010), proga stiprinti pasitikėjimą savimi, įsijausti į mokymą klasėje, pasitikrinti ir įsivertinti mokymo įgūdžius (Hemmerich, Hoepner,
Samelson 2015). Pristatomuose tyrimų, studijų rezultatuose akcentuojami po atliktos
praktikos gerokai pakitę studentų gebėjimai, bendražmogiškos savybės, išaugusi motyvacija mokyti (Baratov 2016; Penttinen, Skaniakos, Lairio 2013 ir kt.).
Lietuvos aukštosiose mokyklose atliktų tyrimų duomenų apie pedagoginę praktiką
nėra daug, bet esami rodo, kad studentų atliekama praktika dažnai tampa tik formaliu
reikalavimų įvykdymu, dažnai ji net nėra nuolatinė ar tęstinė. Dėl netinkamo pedagoginės praktikos organizavimo studentui nėra užtikrinamas visuminis ir ilgalaikis pedagoginio proceso stebėjimas, analizavimas, praktinės patirties kaupimas. Pasak V. Lamanausko,
R. Makarskaitės-Petkevičienės, V. Lukavičienės (2016), aukštą pedagoginį pasirengimą pedagoginės praktikos metu šiandien įgyja tik penktadalis studentų. Tai liudija ir pačių Edukologijos programas studijuojančiųjų įsivertinimai: studentų teigimu, praktiniam mokytojo
darbui jie galėjo būti pasiruošę daug geriau, jei būtų turėję daugiau praktinių užsiėmimų,
dalyvavę seminaruose, labiau įsiklausę į pedagoginių situacijų sprendimo būdus, pasidomėję pedagogine veikla išvykų į įvairias švietimo įstaigas metu (Barkauskaitė, Pečiuliauskienė 2009). Tokie faktai neabejotinai patvirtina pedagogų rengimo aukštojoje mokykloje
tyrimų poreikį, išryškina studentų atliekamos pedagoginės praktikos tematikos aktualumą.
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Pedagogikos katedroje rengiami ateityje muzikos atlikėjus ugdysiantys pedagogai, tad vykdomos pedagoginės praktikos specifika yra
grindžiama profesinių pedagoginio darbo įgūdžių formavimu ir praktiniu įgytų muzikos
mokymo metodikos ir pedagoginio repertuaro žinių pritaikymu (Pedagoginės praktikos
dalyko LMTA aprašas 2013). Kaip rodo pedagoginių studijų LMTA stebėsenos rezultatai, gretutines pedagogikos studijas renkasi apie 80 % studentų. Iš baigusių studijas
studentų net 80 % vėliau dirba pedagoginį darbą (Lietuvos muzikos ir teatro akademijos
Pedagogikos katedra 2004). Kadangi didelė dalis pedagogiką studijuojančių akademijos
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studentų taps mokytojais, pedagogų rengimo kokybės Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje klausimai yra ypač aktualūs.
Pedagogų rengimo programos nuolat tobulinamos, plečiamos galimybės atlikti
pedagoginę praktiką (LMTA muzikos mokykloje per kelerius metus atsirado daugiau
specialybių – styginių, pučiamųjų, vokalo), tačiau tenka konstatuoti, kad iki šiol LMTA
nebuvo tirta pedagoginės praktikos užsiėmimų kokybė, vis dar neturime išsamios grįžtamojo ryšio analizės iš pedagoginę praktiką atliekančių studentų dėl praktikos privalumų,
trūkumų ir pageidaujamų pokyčių.
Siekiant gauti aktualios ir vertingos informacijos, galbūt padėsiančios tobulinti pedagoginės praktikos kokybę, atliktas empirinis tyrimas, kurio objektu pasirinktas studentų ir pedagoginės praktikos vadovų požiūris į pedagoginę praktiką. Tyrimo tikslas –
išanalizuoti ir apibendrinti LMTA vykdomos pedagoginės praktikos realijas ir tobulinimo galimybes. Tyrimu siekta atsakyti į šiuos probleminius klausimus:
1.	Ar esami pedagoginės praktikos organizavimo principai atitinka šiandienos būsimųjų pedagogų lūkesčius ir šiuolaikinės visuomenės poreikius?
2.	Ar studentai gauna pakankamai žinių ir įgūdžių, kad vėliau, dirbdami pedagoginį darbą, jaustųsi kompetentingi ir pasitikintys savimi?
3. Į kokias svarbiausias pedagoginės praktikos organizavimo tobulinimo kryptis
turėtų atkreipti dėmesį pedagoginės praktikos vadovai, siekdami geriau paruošti
būsimuosius pedagogus?

Tyrimo metodologijos pagrindimas
Tyrimo uždaviniams realizuoti buvo pasirinktas kokybinis tyrimas, leidęs detaliai
analizuoti subjektyvų, kiekvieno respondento asmenine patirtimi ir išgyvenimais paremtą požiūrį į pedagoginę praktiką. Tyrimas buvo grindžiamas nuostata, kad studentų
ir pedagoginės praktikos vadovų požiūris galėtų būti autentiškas ir informatyvus duomenų šaltinis, naudingas tiek pedagoginės praktikos dalyko realijų apibendrinimui, tiek
pagrįstam dalyko optimizavimui.
Tyrimo duomenų rinkimo instrumentas parengtas remiantis V. Lamanausko, V. Lukavičienės, R. Makarskaitės-Petkevičienės (2014) autorine anketa: studentų ir praktikos
vadovų požiūrio į pedagoginę praktiką LMTA tyrimo pagrindu tapo 5 atviri studentų ir
2 atviri praktikos vadovų požiūrį identifikuojantys klausimai.
Analizuojant atsakymų į pateiktus atvirus klausimus turinį, taikyta kontekstualizavimo ir kategorizavimo strategija (Maxwell 2013). Naudotasi konstruktyvizmu grindžiama kokybinio tyrimo prieiga – kategorijų konstravimu gautų duomenų pagrindu:
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kai tarpusavyje lyginami gautų duomenų elementai, o kategorijoms suteikiami duomenų turinį apibendrinantys pavadinimai (Charmaz 2006). Tyrimo duomenys analizuoti
turinio (content) analizės principu, kuris leido kiekybiškai apibendrinti gautą socialinę
informaciją.

Tyrimo organizavimas ir procedūros
Studentų ir praktikos vadovų požiūrio į pedagoginę praktiką LMTA tyrimas buvo
atliktas šių metų pavasarį, antro studijų semestro pabaigoje. Siekdamos kuo objektyvesnių ir nuoširdesnių studentų atsakymų, tyrėjos pasirinko anoniminį interviu elektroniniu
paštu, o praktikos vadovų apklausai pasirinktas žodinis interviu. Tyrimo imtis – 25 atsi
tiktine tvarka atrinkti pedagoginę praktiką LMTA atliekantys gretutinių pedagogikos
studijų antrų–ketvirtų metų skirtingų atlikimo meno specializacijų studentai, siekiantys įgyti pedagogo kvalifikaciją (jų pedagoginės praktikos atlikimo stažas nuo 0,5 iki
3 metų), ir 3 skirtingų specializacijų pedagoginės praktikos vadovai, vadovaujantys studentų praktikai LMTA ir turintys ne mažesnę kaip 15 metų darbo patirtį.

Studentų interviu rezultatai
Apklausoje studentų buvo prašoma įvertinti LMTA atliekamos pedagoginės praktikos privalumus, įvardyti trūkumus, gautą asmeninę naudą bei siūlymus, kaip būtų galima
tobulinti pedagoginės praktikos organizavimą.
Remiantis studentų apklausos duomenimis apie LMTA organizuojamos pedagoginės praktikos privalumus, išskirtos penkios jų požiūrį atspindinčios kategorijos (1 lentelė).
1 lentelė. Pedagoginės praktikos LMTA privalumai
Kategorijos

Subkategorijos
Susipažinimas su pedagogine veikla

Praktinės patirties
įgijimas

Atsakymų skaičius
11

Galimybė pažinti vaikus, jų psichologiją, bendravimas su vaikais

10

Galimybė susipažinti ir pritaikyti įvairius mokymo metodus

4

Galimybė pačiam studentui dirbti su mokiniu

Bendravimas su mokinių tėvais
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Naujos žinios

Žinių įtvirtinimas, pritaikymas

Gebėjimas perduoti mokiniui žinias

Pedagoginių
kompetencijų
ugdymas

Gebėjimas spręsti pedagogines problemas

Gebėjimas parinkti ir pritaikyti repertuarą

Gebėjimas stebėti ir kontroliuoti mokymo procesą

Organizavimo ir planavimo įgūdžių tobulinimas

Savo jėgų, savęs išbandymas
Asmeninis
tobulėjimas

Gebėjimas prisitaikyti

Kantrybės ugdymas
Savęs pažinimas

Bendradarbiavimas Praktikos vadovo pagalba pamokos metu
su praktikos vadovu Konsultavimas, diskusijos

7

2

9

2
2
2

1

8

1

2
2

1

6

1

3
3

6

Kaip matyti iš atsakymų, beveik pusė studentų pabrėžia, kad pedagoginė praktika
leidžia susipažinti su pedagogine veikla, jos specifika, atmosfera klasėje, išmėginti savo
galimybes pedagoginėje veikloje. Pasak respondentų, jie ypač vertina galimybę praktikos
metu savarankiškai dirbti, realiai bendrauti su mokiniais ir gauti labai įvairios bei vertingos patirties.
„Pirmuosius pedagoginės praktikos metus teko tik stebėti pamokas. Antrieji metai pranoko pir
muosius: vedžiau pamokas pradedančiajam mokiniui. Susipažinau ir įgijau patirties, kaip
dirbti su pirmos klasės mokiniu; kokią metodiką taikyti mokymosi pradžioje bei kaip užmegzti
mokytojo ir mokinio santykį“ (ištrauka iš studentų interviu).

Daugiau nei trečdalis respondentų nurodė, kad pedagoginės praktikos metu jie ne
tik gali įtvirtinti ir pritaikyti jau turimas žinias, bet ir įgyja naujų žinių (pavyzdžiui, susipažįsta su nauju repertuaru skirtingo amžiaus mokiniams, mokosi jį parinkti, kad mokinys nuosekliai tobulintų savo grojimo įgūdžius).
Ypač svarbus pedagoginės praktikos mokomasis tikslas yra būsimojo mokytojo
pedagoginių kompetencijų ugdymas. Tyrimas atskleidė, kad net trečdalis dalyvavusių
apklausoje studentų teigia pagerinę įvairias savo pedagogines kompetencijas (jas atspindi šios subkategorijos: „Gebėjimas perduoti mokiniui žinias“, „Gebėjimas spręsti pedagogines problemas“, „Gebėjimas parinkti ir pritaikyti repertuarą“, „Gebėjimas stebėti
ir kontroliuoti mokymo procesą“, „Organizavimo ir planavimo įgūdžių tobulinimas“;
žr. 1 lentelę).
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Vienas iš praktikos sėkmės garantų – tai studento ir praktikos vadovo bendravimo
ir bendradarbiavimo kokybė. Ketvirtadalis studentų išskyrė vadovo pagalbą, palaikymą
ir konsultavimą kaip vieną iš pedagoginės praktikos privalumų.
„Tobulintis padėjo dėstytoja, kuri stebėjo darbo procesą ir suteikė daug svarbios ir aktualios
pedagoginės medžiagos“ (ištrauka iš studentų interviu).
Išanalizavus respondentų atsakymus apie pedagoginės praktikos trūkumus, buvo
išskirtos šios kategorijos (2 lentelė).

2 lentelė. Pedagoginės praktikos LMTA trūkumai
Kategorijos

Subkategorijos
Teorinių žinių stoka

Pedagoginės
praktikos
organizavimas

7

Dėmesio ir praktikai skiriamo laiko stygius
Mokymo proceso trukdžiai (nepakankamas mokinių skaičius,
mokinių demotyvacija, prastas lankomumas)
Stebimosios praktikos menkavertiškumas

2

Savarankiškai vedamų pamokų stygius

1

Praktikos dokumentų tvarkymo nesklandumai
Prastas pamokų tvarkaraščių organizavimas

Praktikos vadovo
veikla

Atsakymų skaičius

Bendradarbiavimo, pagalbos stoka

Nepakankamas vertinamosios aplinkos organizavimas

Praktikos vadovo dominavimas

6

5
2

23

1

8
5

3

16

Iš studentų atsakymų matyti, kad kai kurie įžvelgti trūkumai nėra tiesiogiai susiję
su pedagoginės praktikos organizavimo kokybe, pvz., tokia kategorija kaip „teorinių žinių stoka“ labiau atspindi nepakankamą studentų paruošimą teorinių užsiėmimų metu.
Taigi šiuo atveju pedagoginė praktika kaip tik padeda atskleisti teorinio pasiruošimo
spragas ir aiškiau suvokti, kokių žinių studentams trūksta.
Subkategorija „Dėmesio ir praktikai skiriamo laiko stygius“ atspindi labiau teigiamą
studentų požiūrį į pedagoginę praktiką ir siekį, kad daugiau studijoms skirto laiko atitektų pedagoginei praktikai ir būtų pripažinta jos svarba ugdant būsimą pedagogą.
Kai kurie studentai atkreipia dėmesį į per menką stebimosios praktikos naudą.
„Stebimoji praktika atsiliepė kaip tam tikro skaičiaus išsėdėtų pamokų kiekybinis dalykas. To
kios pamokos įdomios tik tiek, kiek domina konkretaus dėstytojo metodika ar panašios mokinio
problemos, su kuriomis susiduri pats...“ (ištrauka iš studentų interviu).
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Suprantama, kad studentai pageidauja daugiau savarankiškumo ir savo aktyvaus dalyvavimo pedagoginės praktikos metu, todėl siūlo dažniau leisti dirbti savarankiškai ir
stebimąją praktiką keisti aktyviąja.
„Siūlyčiau stebimąją praktiką studentams palikti kaip individualiai pasirenkamą dalyką, ku
ris nėra būtinas. Svarbiau yra susitelkti ties pedagogine praktika, kuri studentui iš tiesų būtų
praktika, o ne stebėjimas. Geriau kokybė, bet ne kiekybė“ (ištrauka iš studentų interviu).

Studentams neužtenka būti tiesiog pasyviais pedagoginio proceso stebėtojais. Vien
pamokų stebėjimo nepakanka suvokti, kurie pedagogo veiklos aspektai daro didžiausią poveikį mokinio mokymosi kokybei ir užtikrina sklandų mokymo procesą. Todėl
akivaizdu, kad stebimajai praktikai vadovaujantis pedagogas turėtų ne tik tiesiog vesti
pamoką, bet ir atkreipti studentų dėmesį į vieną ar kitą pedagoginės veiklos aspektą,
dažniau paaiškinti, kodėl renkasi vieną ar kitą metodą ir pan. Stebimosios praktikos
metu studentas turi išmokti santykyje „mokytojas ir mokinys“ persiorientuoti iš mokinio
pozicijos („man irgi artimos panašios problemos kaip ir šiam mokiniui“; „mano mokytojas irgi mane taip mokydavo šio dalyko“ ir pan.) į mokytojo poziciją („kaip galėčiau
geriau padėti šiam mokiniui?“; „kodėl mokytojas renkasi tokį mokymo metodą?“ ir pan.).
Nepasiekus šių tikslų stebimosios praktikos vertė labai sumenksta.
Ketvirtadalis praktiką atliekančių studentų atkreipia dėmesį ir į prastą mokinių pamokų lankomumą bei mokinių motyvacijos stygių. Nemotyvuoti mokiniai dažnai praleidžia pamokas ar ateina į jas nepasiruošę, todėl mokymo procesas tampa nenuoseklus,
stokojantis teigiamų emocijų ir lemiantis menką tiek mokinio, tiek praktiką atliekančio
studento pažangą, o tai demotyvuoja ir patį studentą.
Vertindami mentoriaus veiklą pedagoginės praktikos metu, studentai nurodė kai
kuriuos trūkumus, kuriuos sugrupavome į keletą subkategorijų: „Bendradarbiavimo
stoka“, „Nepakankamas vertinamosios aplinkos organizavimas“ bei „Praktikos vadovo
dominavimas“. Iš gautų atsakymų aiškėja, kad studentai iš praktikos vadovo pageidauja
daugiau pavyzdžių, patarimų, pastabų, detalesnių įžvalgų, taip pat grįžtamojo ryšio. Kai
kurie studentai pasigenda sąsajų tarp praktikos ir įgytų teorinių žinių, o kai kurie jaučia
ir teorinių žinių stygių, todėl pageidautų, kad pedagoginės praktikos metu praktikos
vadovai dažniau dalytųsi ir teorinėmis žiniomis, būtų geranoriški ir pasiruošę padėti
kritiniais mokymo momentais.
„Pradėjus praktiką trūko praktinio pavyzdžio, kaip spręsti problemas, kylančias dirbant su
mokiniu, turėjome dirbti taip, kaip patys įsivaizduojame.“ „Labiausiai trūko pedagogo pata
rimų ir kritikos, ar darbas atliekamas gerai, ar ne“ (ištrauka iš studentų interviu).
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Kai kuriems studentams buvo nepriimtinas perdėtas praktikos vadovo dominavimas pamokoje, nelabai pasitikintiems savimi būsimiems pedagogams trukdęs atsiskleisti
ir saugiai lavinti pedagogines kompetencijas.
„Svarbiausias pedagoginės praktikos trūkumas – tai pedagogo trukdymas procesui: perdėtas
kišimasis, kalbėjimas šalutinėmis temomis ir pan.“ (ištrauka iš studentų interviu).

LMTA pedagoginę praktiką atliekantys studentai pateikė nemažai siūlymų, kaip
tobulinti pedagoginės praktikos organizavimą bei vadovų veiklą (3 lentelė).
3 lentelė. Pedagoginės praktikos LMTA tobulinimo siūlymai
Kategorijos

Subkategorijos
Praktikos įvairovės užtikrinimas (mentorių, mokinių, praktikos vietos kaita)

Praktikos
organizavimo
pokyčiai

Praktikos
vadovo veiklos
efektyvinimas

Praktikos pastovumo, nuoseklumo ir planingumo užtikrinimas
Praktikos trukmės ilginimas

Atsakymų
skaičius
13
4

3

Prioriteto teikimas aktyviajai praktikai

2

Praktikos ir teorijos vientisumas

2

Praktikos reikšmingumo didinimas
Teorinių žinių teikimas

Didesnė praktikos vadovo pagalba

Studentų savarankiško darbo užtikrinimas

28

2
3
3

2

8

Daugiau kaip pusė studentų pageidavo kuo įvairesnės pedagoginės praktikos: su
įvairaus amžiaus, gabumų mokiniais, su skirtingais mentoriais skirtingose mokymo įstaigose (Vilniaus miesto muzikos ar meno mokyklose, bendrojo lavinimo mokyklose,
kad atsirastų naujų specialybių LMTA muzikos mokykloje).
„Norėtųsi, kad pedagoginė praktika būtų suskirstyta lygmenimis: pradinis ugdymas, pagrindi
nis ugdymas, aukštesnysis ugdymas. Pusę metų vienas lygmuo, pusę metų kitas, ir per pusantrų
metų studentas turėtų progą prisiliesti prie įvairaus amžiaus mokinių.“ „Manau, kad labai
naudinga būtų per privalomus penkis praktikos semestrus padirbėti bent su dviem skirtingais
vaikais (galima ir daugiau) bei bent kartą pakeisti mentorių“ (ištrauka iš studentų interviu).
Kai kurie studentai siūlė būtinai sudaryti sąlygas pedagoginės praktikos metu padirbėti su pirmos klasės mokiniais.
„Pats svarbiausias dalykas būsimam pedagogui – tai pati pradžia: nuo ko pradėti mokyti mo
kinį, kaip formuoti rankų nustatymą, kokią programą taikyti. Todėl manau, kad pedagoginė
praktika privalo remtis pradmenimis, t. y. darbu su pradedančiaisiais mokiniais“ (ištrauka iš
studentų interviu).
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Studentai pageidavo, kad būtų užtikrintas pastovus, nuoseklus ir planingas pedagogo įgūdžių tobulinimas praktikos metu.
„Galbūt labai daug to tobulinimo ir nereikės, jei studentas turės pastovias savaitines pamo
kas su jam priskirtu mokiniu, galės savarankiškai parinkti mokymo programą ir ją parengti
(vyks atsakingas pedagoginės praktikos studento ir jo mokinio darbas)“ (ištrauka iš studentų
interviu).

Interviu metu studentų teirautasi apie asmeninę naudą, gautą per pedagoginę praktiką. Respondentai pažymėjo, kad gauta nauda įvairiapusė: tai ir sukaupta patirtis, ir
suvokimas, kokių žinių ar įgūdžių dar trūksta. Kai kurie teigė pasimokę iš savo klaidų,
kiti suprato, kokie sunkumai laukia dirbant nelengvą pedagoginį darbą.
„Supratau, jog mokyti noriu, teks ir tai daryti, tačiau tuo pat metu supratau, kad reikės labai
daug kantrybės, kol tapsiu mokytoja, kol imsiu justi esanti mokytoja“ (ištrauka iš studentų
interviu).

Studentų nuomone, praktikos metu patobulėjo jų gebėjimas bendrauti su mokiniais,
įvardyti konkrečias problemas, iškelti mokiniui įveikiamas užduotis, aiškiai suformuluoti
namų darbus, vertinti mokinių pasiektus rezultatus, planuoti pamoką. Kai kurie studentai pajuto asmenybės pokyčius: pradėjo daugiau analizuoti save, pagerėjo psichologinė
savikontrolė bei emocijų kontrolė, sumažėjo šališkumas, atsirado gebėjimas laisviau bendrauti su žmonėmis bei drąsiau perteikti savo nuomonę ar idėjas.
„Tad, ko gero, didžiausia asmeninė nauda iš atliktos pedagoginės praktikos yra ta, kad tuo
metu prasidėjo asmenybės, kaip būsimos mokytojos, branda. Nes tai buvo pradžia visos tos
didelės asmeninės brandos, kurią turiu šiandien“ (ištrauka iš studentų interviu).

Pedagoginės praktikos vadovų interviu rezultatai
Kaip stipriąją pedagoginės praktikos LMTA pusę visi trys praktikos vadovai įvardijo galimybę studentams atlikti praktiką LMTA muzikos mokykloje. Jie pažymėjo, kad
mokykloje vykstanti studentų pedagoginė praktika yra reali, t. y. leidžianti praktiškai išbandyti pedagogo darbą, įgauti daugiau pasitikėjimo savo jėgomis, prisiimti atsakomybę
už mokinio pasiekimus. Kitose pedagoginės praktikos vietose studentai dažniau būna
pasyvūs stebėtojai ar korepetitoriai, padedantys pedagogui dirbti su mokiniu, jie nėra
atsakingi už galutinį mokymo(si) rezultatą.
Pasak praktikos vadovų, LMTA muzikos mokykloje atliekama praktika leidžia ne tik
prisiliesti prie mokinio ugdymo(si) proceso, bet ir įtraukia į visų ugdymo proceso dalyvių
(mokinio, tėvų, praktikos vadovo, kolegų, mokyklos vadovo) tarpusavio komunikaciją. Aktyviosios praktikos metu neretai tarp studento, mokinio ir tėvų užsimezga ilgalaikiai ryšiai,
162

V  2017  Ars et praxis

Pedagoginės praktikos Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje
realijos ir tobulinimo galimybės



Laura Dubosaitė
Giedrė Gabnytė

kurie nenutrūksta net ir pasibaigus praktikai. Galime teigti, kad visavertė ugdymo proceso dalyvių komunikacija yra labai svarbi būsimo mokytojo profesinei ir bendražmogiškai patirčiai formuoti, tad, praktikos vadovų požiūriu, galimybė ją realiai patirti yra
unikali ir vertinga. Vis dėlto pagrįstai kyla klausimas: ar ši galimybė mokykloje iš tiesų
sėkmingai ir visavertiškai realizuojama? Neatmestina, kad nemažas amžiaus skirtumas
tarp studento-pedagogo, šių dienų mokinio ir jo tėvų lemia informacijos suvokimo ir jos
perteikimo, komunikavimo ir bendradarbiavimo skirtumus, kuriuos studentui kartais
nėra lengva įveikti. Tai patvirtina ir tyrime dalyvavusio praktikos vadovo įžvalga.
„Šiandien stebimas gan ryškus studentų, mokinių ir mokinių tėvų tarpusavio komunikacijos
ribotumas: studentas negeba užmegzti kontakto su mokiniu (be šito neįmanomas joks visa
vertis darbas klasėje!) arba kontaktas yra, bet jis pernelyg familiarus, trukdantis produkty
viai dirbti. Pasitaiko situacijų, kai studentas išgyvena baimę, nepasitikėjimą savimi, dėl to
vengia bendrauti ir bendradarbiauti su mokinio tėvais, o tai neabejotinai stabdo visavertį
mokymo(si) procesą“ (ištrauka iš pedagoginės praktikos vadovų interviu).

Akivaizdu, kad būtina atskirai aptarti ir pakoreguoti kai kuriuos pedagoginės praktikos organizavimo LMTA muzikos mokykloje aspektus: kokiomis priemonėmis būtų
galima stiprinti ugdymo proceso dalyvių tarpusavio komunikaciją muzikos mokykloje;
kokios realios pagalbos studentas gali tikėtis iš praktikos vadovo; ar studentui pakanka
anksčiau įgytų teorinių didaktikos, psichologijos, ugdymo turinio, vadybos žinių?
Pasak vieno tyrime dalyvavusio praktikos vadovo, svarbu tai, kad pedagoginė praktika gali prisidėti ir prie geresnės studento savivertės, ypač tais atvejais, kai jo kaip atlikėjo
pasiekimai nėra labai aukšti. Tokie studentai, atradę naują savo galimybių realizavimo
nišą pedagogikoje, vėl įžvelgia studijų prasmę ir ateities perspektyvas.
„Ne kartą studentai yra minėję, jog net ir vieneri metai aktyvios praktikos LMTA muzikos
mokykloje jiems suteikė tiek pasitikėjimo ir žinių, kad įsidarbinę mokytojais jautėsi profesiškai
ir psichologiškai pasiruošę dirbti su mokiniais“ (ištrauka iš pedagoginės praktikos vadovų
interviu).

Tai rodo pedagoginės praktikos LMTA efektyvumą, platų studentų įgytų kompetencijų spektrą.
Kaip stipriąsias pedagoginės praktikos LMTA puses dėstytojai įvardijo aukštą
praktikos vadovų kvalifikaciją. Kai kurie LMTA muzikos mokykloje dirbantys praktikos vadovai yra įgiję tarpdisciplininį išsilavinimą, todėl studentams gali padėti siekti
ypač plataus spektro gebėjimų ir aukšto lygio kompetencijų. Minėti praktikos vadovai
glaudžiai bendradarbiauja su kitomis formaliojo ir neformaliojo muzikinio ugdymo įstaigomis, dėl to turi galimybę įtraukti studentus į užmokyklinę veiklą: mokinių rengimą konkursams, festivaliams, koncertams, dalyvavimą tarpmokykliniuose projektuose.
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Toks įsitraukimas studentui neretai padeda geriau orientuotis šalies muzikinio ugdymo
situacijoje, greta pedagoginių įgyti vadybininko, kultūrininko, tyrėjo kompetencijų. Du
tyrime dalyvavę praktikos vadovai nurodė, kad aktyvi ir kūrybiška studentų pedagoginė
veikla LMTA muzikos mokykloje ne kartą atkreipė kitų mokyklų vadovų dėmesį – studentams buvo pasiūlyta nuolatinė darbo vieta.
Tyrime dalyvavę pedagoginės praktikos vadovai pabrėžė, kad organizuojant pedagoginę praktiką LMTA neretai iškyla auditorijų trūkumo problema. Tai ypač aktualu
organizuojant muzikos mokyklos darbą – planuojant individualių ir grupinių pamokų
tvarkaraščius, skiriant papildomą laiką studento darbo aptarimui, tolesnės jo praktinės
veiklos strategavimui.
Vis dėlto įvardydami pedagoginės praktikos trūkumus praktikos vadovai labiausiai
akcentavo asmenines ir bendražmogiškas studentų savybes: disciplinos stoką (vėlavimą, nenorą derintis prie mokinio tvarkaraščio, pamokų praleidinėjimą, piktnaudžiavimą
praktikos vadovo pagalba), kantrybės, valios, empatijos trūkumą. Visi dėstytojai pabrėžė, kad studentams ypač trūksta kūrybiškumo (mokiniui perteikiant metodines žinias),
iliustratyvumo ir išradingumo (mokant interpretuoti pasirinktą repertuarą). Buvo paminėta ir kai kurių svarbių žinių ir gebėjimų stoka. Kaip nepakankamos įvardytos studentų
metodinės žinios, ypač pradinio muzikinio ugdymo: rankų / kūno nustatymas, pagrindinių grojimo įgūdžių formavimas. Paminėti skurdūs rašymo gebėjimai (daroma daug
rašybos ir skyrybos klaidų, sunkiai formuluojama mintis, žema raštvedybinė patirtis) ir
ribota kalbos kultūra.
Pedagoginės praktikos vadovų interviu metu išryškėjo ir dabar jaučiamas pedagogo
profesijos prestižo nuosmukis:
„Manyčiau, kad dėl šios priežasties nemaža dalis studentų nebesieja savo ateities su pedago
gika, o pedagogines studijas renkasi tik kaip atsarginį variantą, jei nepavyktų įgyvendinti
atlikėjiškų ambicijų. Toks požiūris lemia ir atsainų požiūrį į pedagoginę praktiką, siekį kuo
mažesnėmis pastangomis įgyti reikiamus kreditus“ (ištrauka iš pedagoginės praktikos vadovų interviu).
Išsakytos įžvalgos leidžia teigti, kad šiandien LMTA vykdomos pedagoginės praktikos organizavimo tikslai aprėpia ne vien praktinių specialybės žinių perteikimą studentams. Akivaizdu, kad pedagoginę praktiką organizuojanti LMTA turėtų rūpintis mokytojo profesijos patrauklumu, sudominti ir motyvuoti studentus pažangiais pedagoginės
praktikos modeliais, kurie padėtų pedagoginį darbą suvokti kaip vieną iš asmeninės savirealizacijos ir profesinės sėkmės galimybių.
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Išvados
1.

Šiuolaikinė visuomenė neįsivaizduojama be pažangių, išsilavinusių, neabejingų ugdymo inovacijoms bei suvokiančių savo misiją mokytojų, todėl labai svarbia užduotimi tampa ugdymo, užtikrinančio būsimųjų pedagogų rengimo kokybę, tinkamas organizavimas. Literatūros šaltinių apžvalga atskleidė, kad kokybiškas pedagogų rengimas aukštojoje mokykloje – sudėtingas, atsakingas ir ilgalaikis procesas,
kurį dėl šiandien nuolat smunkančio mokytojo profesijos prestižo būtina optimizuoti.
2. Straipsnyje empiriniu tyrimu siekta apibendrinti vieną iš pedagogų rengimo LMTA
aspektų – pedagoginės praktikos kokybę. Atliktas tyrimas atskleidė, kad LMTA
organizuojama pedagoginė praktika supažindina studentus su pedagoginės veiklos
specifika, sudaro sąlygas išbandyti savo jėgas ir lavinti pedagoginius įgūdžius dirbant su muzikos mokyklų mokiniais. Praktikos metu, padedami patyrusių praktikos
vadovų, studentai ne tik gali įtvirtinti ir pritaikyti jau turimas žinias, bet ir įgyti naujų žinių bei kompetencijų. Be to, ilgainiui pedagoginė praktika išryškina studentų
teorinių žinių spragas.
3.	Tyrimas atskleidė, kad studentai pageidautų daugiau dėmesio ir laiko pedagoginiams įgūdžiams ir kompetencijoms įvaldyti. Pedagoginė praktika, studentų nuomone, turėtų būti nuosekli, planinga ir nuolatinė, jos pagrindas – savarankiškas
studento darbas kartu su kompetentingo praktikos vadovo pagalba ir grįžtamuoju
ryšiu apie savo pasiekimus. Galime teigti, kad pedagoginė praktika LMTA iš dalies
tenkina studentų lūkesčius. Vis dėlto išryškėję jos organizavimo trūkumai patvirtina
ir praktikos optimizavimo poreikį.
4. Pedagoginės praktikos vadovų nuomone, stiprioji LMTA pedagoginės praktikos
pusė – tai galimybė studentui dirbti ilgametes tradicijas puoselėjančioje LMTA
muzikos mokykloje, realiai ir prasmingai prisiliečiant prie įvairialypio mokymo proceso, aprėpiant žinių mokiniui perdavimą, visų ugdymo proceso dalyvių komunikavimą, asmeninį tobulėjimą. Pasak praktikos vadovų, sklandžiam pedagoginės praktikos organizavimui ir vykdymui neretai trukdo laikotarpio išprovokuotos ugdymo
proceso dalyvių požiūrių priešpriešos, o kartais ir kai kurios studentų asmeninės,
bendražmogiškos savybės – kūrybiškumo, disciplinos, kantrybės, valios, empatijos
stoka.
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Realia and development opportunities of teaching practice
at the Lithuanian Academy of Music and Theatre
Summary. The article presents the results of the qualitative study that
show the realities of the teaching practice conducted at the Lithuanian Academy of Music and Theatre (LAMT), i.e., the strengths
and the areas that should be corrected are summarised from the
standpoint of students who undergo the teaching practice, and
from the standpoint of teachers who supervise the teaching practice.
The strengths of the teaching practice revealed that the opinions of
students and teaching practice supervisors are similar, i.e., teaching
practice at the LAMT is valued for the opportunity to get to know
the specific character of teaching, to test yourself and to improve your
skills by actually working with pupils from music schools. During
interviews students emphasised that they appreciated the opportunity provided by the higher education institution to consolidate and
apply their pedagogical knowledge, to find out what knowledge they
still lack and to develop new competencies. Pedagogical practice at
the LAMT partially meets the expectations of students; however,
there are areas that should be corrected. The results of interviews
revealed that students did not accord greater importance to the observational practice and suggested that it should be replaced with
an active practice that encouraged one to take responsibility for the
activities performed. It was pointed out that one of the aspects that
should be corrected was the cooperation between students and supervisors, which was said to often lack explicit feedback. The results
of in-depth interviews of teaching practice supervisors revealed that
a smooth organisation and performance of the teaching practice at
the LAMT was often prevented by conflicting approaches taken by
the participants of the educational process and caused by the times,
and sometimes by certain personal and human qualities of students,
such as the lack of empathy, creativity or discipline.
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 Šaltiniai

ISSN 2351-4744

1956 m. spalio 6-oji:
Antano Kučingio neatliktas „Faustas“.
Paraštės, kontekstai ir atodangos
ANOTACIJA. Straipsnio objektas – 1956 m. spalio 6 d. Vilniuje turėjęs įvykti operos spektaklis, Charles’io Gounod „Faustas“, kuriame
Mefistofelio vaidmenį turėjo atlikti tų pačių metų liepos 6-ąją po
10 metų tremties Sibire grįžęs dainininkas (bosas) Antanas Kučingis (1899–1983). Šis neįvykęs spektaklis įvairiais aspektais įsirėžė
į Lietuvos muzikinės kultūros (ir ne tik) atmintį, tapo savaip lemtingas muzikologei Onai Narbutienei (1930–2007). Apie minimą
„Faustą“ yra rašę ar prisiminimais dalijęsi jo liudininkai – O. Narbutienė, Edmundas Gedgaudas, Virgilijus Juodakis ir kt. Straipsnyje
pasitelkiami publikuoti ir dar nepublikuoti šaltiniai ( Jono Nabažo
1956-ųjų dienoraščiai, iššifruoti tekstai iš asmeninio archyvo, iš
E. Gedgaudo gautas 1956 m. spalio 7 d. anonimo rašytas „laiškas
mamuliukui“), kurie pateikia nemažai įdomių detalių, asmeninių
pastebėjimų, paprastai liekančių oficialiųjų biografijų, gyvenimo ir
kūrybos apžvalgų užribiuose ar tiesiog nugrimztančių asmeninių
archyvų paraštėse. Nuožmios imperialistinės paniekos aplinkoje
Čiurlionio kūryba, lietuviškas muzikinis gyvenimas operoje, koncertuose labai stiprino, kėlė tautinę nuotaiką, žadino norą ieškoti
tvarios atramos tautinių vertybių paliudijimuose.

Vytautė
Markeliūnienė
Lietuvos muzikos ir teatro
akademija

Reikšminiai
žodžiai:
Gounod „Faustas“,
Antanas Kučingis,
Mefistofelis,
Ona Narbutienė,
opera, tremtis.

Lietuvos kultūros istorijoje 1953–1987 metai įvardijami kaip kultūros modernėjimo laikotarpis, kuriame, nepaisant idėjinių ir moralinių kompromisų, prisitaikymo prie
sovietinės sistemos, vis ryškiau matyti tautiškumo pradai, o pati kultūra ima reikštis kaip
tautos dvasinės energijos telkinys, tautos savęs teigimo forma, nors kartu ir okupacinio
režimo buvimą įteisinančia dekoracija (Lietuva, 1940–1990: 554). Didelę įtaką Lietuvos
kultūriniam gyvenimui tuo metu, kaip ir anksčiau, darė teatras, kuris dar XIX a. pabaigoje, tautinio atgimimo metais, drauge su muzika sudarė reikšmingą teatro ir muzikos sąjūdį,
gyvavusį vadinamųjų lietuviškų vakarų pavidalu. 1906 m. įvykusi pirmosios lietuviškos
operos, Miko Petrausko „Birutės“, premjera tiesė kelią į profesinę lietuvių operą, skatino jaunimą rinktis dainininko profesiją, iškėlė jos prestižą. O 1920 m. gruodžio 31 d.
Giuseppe’ės Verdi „Traviatos“ premjera veiklą pradėjusi Valstybės opera iškart turėjo ne
tik stiprių solistų, bet ir nuolatinę aktyvią publiką.
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Opera, kaip ir teatras, savo svarbos neprarado ir Pirmosios respublikos laikais, jų poreikis ypač išaugo politinių pervartų metais; apie tai atsiminimuose, dienoraščiuose rašė to
meto liudininkai, viena kurių – aktorė, teatrologė Dana Rutkutė: „Tačiau teatras vis tiek
išliko stipriausiu dvasinės traukos centru pirmaisiais sovietų ir vėliau – nacių okupacijos
metais. <...> Tuo ir svarbūs tuometiniai teatro spektakliai, nes už teatro sienų stipriausi
išgyvenimai buvo visai kitokio pobūdžio. <...> O teatras sugrąžindavo keletą normalaus
gyvenimo valandų. Leisdavo pajusti greta sėdinčiojo petį ir viltingą alsavimą. Primindavo,
kad esi ne vienas toje prievartavimo ir žiaurumo dykroje...“ (Rutkutė 1994: 8, 18–19).
Knygos, operos ar dramos spektakliai, koncertai ar dainavimas chore, o gal tylus
„skaitymas iš lapo“ skambinant pianinu „sugrąžindavo keletą normalaus gyvenimo valandų“ ir pokario Vilniuje susitelkusiam jaunimui, lankančiam gimnazijas, muzikos mokyklas ir – kad ir kas nutiktų – branginančiam žavų jaunystės laikotarpį. Ir visa tai tarsi
gebėjo apsaugoti kiekvieną išgyvenamą dieną, vis dėlto gaubiamą šiurkščios tikrovės:
okupacijos, trėmimų būties.
Šiame straipsnyje apsistosime prie 1956 m. spalio 6 d. turėjusio įvykti, bet neįvykusio Charles’io Gounod operos „Faustas“ spektaklio, kuris įvairiais aspektais įsirėžė
į Lietuvos muzikinės kultūros (ir ne tik) atmintį, tapo savaip lemtingas muzikologės
Onos Narbutienės1 gyvenime. Šio neįvykusio spektaklio drama giliu pėdsaku įsispaudė į
tada dar jaunos muzikologės atmintį, į jos vertybių pasaulį, į laiko diktuojamos dvigubos
tikrovės suvokimą. Vis dėlto operai „Faustas“ buvo lemta dar kiek anksčiau ypatingu
būdu persmelkti ir jos pačios asmeninę istoriją. Vėlų 1949 m. kovo 24-osios vakarą Ona
Litvinaitė (būsimoji Narbutienė), tuo metu gyvenusi Vilniuje su broliu Leonu Litvinu,
mama Olga Litviniene ir močiute Kotryna Radus-Zenkavičiene, su visais šeimos nariais
buvo ištremta į Sibirą. Tada ji mokėsi priešpaskutinėje Vilniaus II mergaičių gimnazijos klasėje, lankė muzikos mokyklą. Daug vėliau ji pasakos: „Iš gimnazijos prisimenu
gražią, mažutę mūsų klasę, kurioje nebuvo komjaunuolių ir dar tvyrojo sena dvasia. <...>
Pamenu ir tą gerą atmosferą, kurią dar skleidė senos kartos mokytojai“ (Markeliūnienė
2000). O mintimis grįždama į Sibire praleistų septynerių metų laikotarpį O. Narbutienė
kalbėjo: „Pamenu ir pačią šviesiausią, stebuklingą tų niūrių dienų akimirką, kai atėjo brigadininkas... su laiškais. Man rašė Irena Žemaitytė-Geniušienė, Birutė Mulokaitė-Sabaliauskienė (ji vėliau mane ir aplankė Sibire), Paulius Juodišius. Ir mes įvairiais būdais
visą laiką susirašinėjome. O tie laiškai tapo dideliu pastiprinimu, tikėjimu, viltimi“ (ibid.).
1
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Ona Narbutienė (1930–2007) – muzikologė, pedagogė, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laurea
tė (1999), 2007 m. apdovanota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi.
15-os knygų autorė ir sudarytoja, renginių, TV ir radijo laidų vedėja, įvairių visuomeninių organizacijų,
komitetų, tarybų ekspertė. Dešimt metų organizavo Tarptautinio Thomo Manno festivalio muzikos
programą, vedė koncertus.
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Irena ir Birutė – Onos klasės draugės, Paulius – moksladraugis iš berniukų gimnazijos,
muzikos mokyklos; su Ona jį siejo jaunatviška, graži draugystė, kaip ir koncertai bei
operos teatras. Beje, šiam laikotarpiui skirtą skyrių knygoje Ona Narbutienė. Gyveni
mo preliudai jos autorius Edmundas Gedgaudas taikliai įvardijo „Operomanija“ (plačiau
žr. Gedgaudas 2012: 110–128).
Tą lemtingą 1949 m. kovo 24 d. vakarą abu jie, Ona ir Paulius, Vilniaus operos teat
re klausėsi Ch. Gounod „Fausto“. „Būtent ši opera, kurios kiekvieną ryškesnį epizodą
žinojome mintinai, laiškuose tapo savotiška šifruote, – prisiminė O. Narbutienė. – Tuos
septynerius metus aš visąlaik susirašinėjau, ir tai tapo tuo siūlu, kuris mane labai susiejo
su Lietuva, <...> mano draugai aprašydavo man pusę savo gyvenimo – spektaklius, operas, koncertus... Aš viską žinojau. Turiu didžiulę krūvą Pauliaus Juodišiaus laiškų. Paskutinį vakarą su juo buvome „Fausto“ spektaklyje, o po poros valandų mus ištrėmė, tai ta
opera vėliau man taip ir skambėdavo... Kartais Paulius man parašydavo cituodamas iš
„Fausto“: „Rytų kraštai mums šypsos, jam paliepus, jie šoks ir dainuos“. Suprask, kad vėl
artėja trėmimų pavojus.“2
Gyvuliniams vagonams su uždarytais tremtiniais dar tebestovint Paneriuose, Ona
Litvinaitė pro vagono langelį į lauką išmes pirmąjį laišką draugėms, kurį radęs kažkoks
doras žmogus įteiks adresatėms. Laiško data – 1949 m. kovo 26 d., 9 val. ryto. Jame yra
šios eilutės: „Keista, man galvoj <…> visą laiką skamba Faustas, ir taip gerai atsimenu
visas vietas. Vis girdžiu „Su Diev skaisčioji Tau Diena“ ar „Taip tylu, taip ramu“. Bet –
greitai pasibaigs ir tokios svajonės. Oi, kad galėčiau mokytis skambinti.“3
1955 m. birželio mėn. pradžioje Ona Litvinaitė-Narbutienė po tremties grįžo į
Vilnių. Prieš metus Irkutske buvo įvykusi jos civilinė santuoka su Vytautu Narbutu, o
1955 m. birželio 27 d. – bažnytinė santuoka jau Lietuvoje, Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko bažnyčioje4. 1956 m. spalio mėn. Narbutienė – muzikologijos II kurso studentė Valstybinėje konservatorijoje, auginanti kelių mėnesių dukrelę (būsimą kompozitorę
Onutę Narbutaitę). Po gero dešimtmečio, 1968-aisiais, bus išleista pirmoji Narbutienės
monografija, skirta Juozui Naujaliui, kurią parašyti paakino mylima fortepijono dėstytoja Zofija Naujalytė-Didenkienė5. Dar po kelerių metų, 1971-aisiais, parašyta knyga
2
3

4

5

Vakaras, skirtas O. Narbutienės 70-mečiui „Nuo J. Naujalio iki E. Balsio“ (Vilnius, Rotušės salė,
2000 m. lapkričio 7 d.). Išrašas (Vytautės Markeliūnienės asmeninis archyvas).
Onos Litvinaitės laiškas draugėms (Narbutų šeimos archyvas).
Pokalbis su Vytautu Narbutu (Onos Narbutienės vyru), 2009 m. gruodžio 3 d. (V. Markeliūnienės
asmeninis archyvas).
Sofija Naujalytė-Didenkienė (1915–1983) – pianistė, pedagogė, kompozitoriaus Juozo Naujalio duktė. 1937 m. baigė V. Ružickio fortepijono kl., 1944–1949 m. dėstė Kauno, 1949–1983 m. – Lietuvos
konservatorijoje.
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 ntanas Kučingis (Narbutienė 1971). Su Kučingiu susipažins dar kiek ankstėliau, rengdaA
ma TV laidą, skirtą Lietuvos operos teatro 50-mečiui, vėliau bus parengta laida jau vien
apie Kučingį, publikuotas straipsnis (Narbutienė 1970). Štai Narbutienės atsiminimų
pluoštelis: „Kai išėjo ta mažytė pirmoji knygutė – tokia vargana, kurią taip „ant greitųjų“
padarėm, tai iš tikrųjų – niekad nebuvau mačiusi taip susijaudinusio žmogaus. Kučingis
tąsyk pasakė: tu mane reabilitavai prieš visą Lietuvą... Ir man labai gaila, kad dainininkas
nebepamatė tos kitos knygos, kur jau viskas parašyta kaip iš tikrųjų buvo.“6 Narbutienė
čia turėjo galvoje antrąją knygą Antanas Kučingis, išleistą 1993 m., kurioje ji stropiai atkūrė tikrąją dainininko gyvenimo istoriją: studijas Karo mokykloje, kariuomenės štabo
topografo darbą, antisovietinę veiklą, kalinimą saugumo rūsiuose; galiausiai Kučingis
1948 m. nuteistas 10 metų kalėti specialiuose auklėjamosios pataisos darbų lageriuose
Mordovijoje. Čia aprašyti ir įvykiai, susiję su 1956 m. spalio 6 d. neįvykusiu „Faustu“,
kurių liudininke buvo ir Ona Narbutienė su Vytautu Narbutu.
Ne kartą vėliau skaitant O. Narbutienės knygas kirbėjo mintis – kodėl ir kaip ji
rinkosi būtent tokius knygų personažus, gana skirtingus kompozitorių ar dainininkų
pasaulius? Naujalis ir Kučingis, Eduardas Balsys ir Juozas Indra, Vytautas Bacevičius ir
Konstancija Brundzaitė? Atsakymą į tai bemaž tiksliai suformulavo muzikologė Rūta
Stanevičiūtė-Kelmickienė, kalbėdama Narbutienės 80-mečio minėjime pro memoria
Muzikos ir teatro akademijoje: „Man atrodo, kad vienas svarbiausių dalykų jai buvo suprasti žmogaus ryšį su laiku. <...> Taigi, prisimindama knygas, dažnai jas vartydama,
manau, kad noras, siekis suprasti žmogų, suprasti jo gyvenimą kaip absoliučiai tikrą lydėjo visus Narbutienės darbus. Ir tai, kas man atrodo taip pat svarbu jos darbuose, jos
bandyme įminti kitų žmonių mįslę, buvo nepaprastai geranoriškas santykis su kiekvienu
kūrėju bet kuriuo jo gyvenimo etapu. Turėjusi savo gyvenime įvairių išbandymų, ji nė
vieno nesmerkė, nė vieno nesistengė pažeminti, galbūt ir pelnytai sukritikuoti netgi tuomet, kai tas žmogus klydo.“7
1956-aisiais liepos 6 d. iš Sibiro tremties į Tėvynę sugrįžo ir dainininkas Antanas
Kučingis, nepalaužtas, išsaugojęs puikią formą – fizinę ir vokalinę. Juk dar tarpukariu jo
Mefistofelio vaidmuo Ch. Gounod „Fauste“ tapo legendinis, gerbėjų atmintyje ilgam palikęs gilų įspaudą. Mefistofelį Kučingis parengė 1929 m., būdamas trisdešimties, o pas
kutinį kartą scenoje jį dainavo jau sulaukęs 78-erių – tąsyk, 1976-aisiais, jis pasirodė vos
tik duris atvėrusių naujųjų Operos ir baleto teatro rūmų scenoje, ir, cituojant Edmundą
6
7
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Vakaras, skirtas O. Narbutienės 70-mečiui „Nuo J. Naujalio iki E. Balsio“ (Vilnius, Rotušės salė,
2000 m. lapkričio 7 d.) Išrašas (V. Markeliūnienės asmeninis archyvas).
Vakaras, skirtas O. Narbutienės 80-osioms gimimo metinėms (Lietuvos muzikos ir teatro akademija,
Didžioji salė, 2010 m. spalio 21 d.). Išrašas (V. Markeliūnienės asmeninis archyvas).
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Gedgaudą, „dar kartą įrodė, kad yra Dievo malonę patyręs artistas“ (Gedgaudas 2007: 73).
Tačiau persikelkime į 1956-ųjų rudenį, į senąjį Vilniaus operos ir baleto teatrą, kai sugrįžusiam artistui buvo pasiūlyta ir vėl padainuoti Mefistofelį dviejuose spektakliuose.
Bilietai išperkami bematant. Monografijoje Antanas Kučingis rašoma: „Spalio 6 d. traukiniais iš Kauno plaukia gerbėjai su gėlių puokštėmis, ir ne tik iš Kauno... Tačiau jau pasklido gandas, kad spektaklis neįvyks. Po sėkmingos generalinės repeticijos, kai kolegos
sukėlė jam ovacijas, „Faustas“ neberodomas!“ (Narbutienė 1993: 80).
Atšaukto spektaklio nuoskaudą dainininkas Kučingis giliai išgyveno, tuo metu patirdamas ir nuolatinę įtampą, netikrumo jausmą: jį alino ne tik negaunami žadėti vaidmenys,
bet ir netesėti aukštų pareigūnų pažadai dėl tremtyje likusios dukters Rasos šeimos grįžimo į Lietuvą, slėgė nuolatinio būsto ir darbo neturėjimas. „Parvažiuoti, tai dar nereiškia
grįžti“, – ypač niūriai, bet tikroviškai tuo metu Kučingiui dunksėjo vieno draugo išsakyta
mintis (Antanas Kučingis 2012: 21). Nuoskauda dėl neįvykusio „Fausto“ dainininkas dalijosi laiške, 1956 m. spalio 12 d. rašytame dukrai Rasai ir jos vyrui Aleksandrui Šleiniui
į Krasnojarsko kraštą, Zavodovodską: „Žadėtas spektaklis neįvyko. Kažkoks niekšas paleido piktą gandą, kad bus demonstracijos (?), ir po generalinės repeticijos direktorius
pranešė, kad dėl dailininkų suvažiavimo vieton „Fausto“ eina „Pilėnai“, o kada bus „Faustas“ – abu spektakliai, nes buvo susitarta 6 ir 11 spalių – nieko negalįs pasakyti. <...> Visi
visur, visada man daug žada, gražiai kalba, nieko neatsako, bet jau trys mėnesiai viskas
stovi vietoje. Ir tik dabar, kai buvo nuimtas spektaklis, aš supratau vertę ir kainą visų jų
pažadų ir gražių žodžių, Kipras [Petrauskas], regis, irgi čia pasižymėjo savo nuomonių
pareiškimu ir baime, tos vadinamos demonstracijos. Jis kalbėjo apie neva iškart išpirktus
500 bilietų Kaunui, o tas Kaunas, jo nuomone, viską lėmęs ir pagadinęs“ (ibid.: 256).
Taigi „Faustas“ staiga pakeičiamas ką tik scenos gyvavimą pradėjusiu, 1955 m. Vytauto Klovos sukurtu veikalu „Pilėnai“. Pasak įvykių liudininko E. Gedgaudo, „nuo čia
ir prasideda įvykiai, verti Michailo Bulgakovo plunksnos“ (Gedgaudas 2007: 72). Bet
apie juos vėliau. Trumpam sustabdykime įvykių srautą ir prisiminkime dar vieną asmenį.
Tai šių įvykių liudininkas kompozitorius, pedagogas Jonas Nabažas, nuo penkiolikos
metų kruopščiai kiekvieną dieną rašęs savo dienoraštį, dokumentavęs ir kasdienę buitį,
ir savojo akiračio kronikas, ir tai, kas buvo svarbu jo kartos žmonėms ar jo studentams
(pedagoginį darbą Nabažas dirbo keletą dešimtmečių)8. Gyvendamas sovietų okupacijos
sąlygomis ir pats patirdamas įvairių išbandymų, Nabažas dienoraštyje visiškai atvirai komentavo ideologiškai ir politiškai pavojingas temas, nevengė atitinkamų įvykių, žmonių
poelgių vertinimo.
8

Dalis Jono Nabažo dienoraščių yra publikuota knygoje Jonas Nabažas. Dienoraščiai 1922–1945 (2007).
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Sklaidant jo dienoraščius savotišką atradimo džiaugsmą sukėlė 1956-ųjų spalio
11 dienos įrašas. Beje, tuo metu jis dėstė Valstybinėje konservatorijoje Vilniuje, bet
gyveno Kaune, tad, porą dienų padėstęs Vilniuje, vėl važiuodavo namo į Kauną; tarp jo
studenčių buvo ir Ona Narbutienė, kurią jis atkakliai vis tiek vadino Litvinaite. Narbutienė mėgo šį apsiskaičiusį, įdomiai (nors gal ir ne visada nuosekliai) gebantį pasakoti
pedagogą, dėstantį iš prancūziškų ar vokiškų vadovėlių, – subtilius, mąslius jaunus žmones jis patraukdavo savo tikrumu, originalumu. Apie šį dvasios „grynuolį“ muzikologė
Narbutienė, visą gyvenimą palaikiusi su juo profesinius bei šiltus žmogiškus ryšius, yra
sakiusi, kad, nepaisant visų išgyventų permainų ir istorinių lūžių, Nabažo būta labai
harmoningos asmenybės, kurios gyvenime nejautei skirtumų tarp oficialaus ir privataus
žmogaus9.
Nabažui neteko būti neįvykusio „Fausto“ liudininku, tačiau jam labai rūpėjo, kas
vyko tą įsimintiną 1956 m. spalio 6 d. senajame Operos teatre. Po kelių savaičių jis dienoraštyje karštai aprašys antisovietinio sukilimo Vengrijoje (1956 spalio 23 d. – lapkričio
10 d.) atgarsius: „Jau Vilniuje girdėjau, jog Vengrijoje įvyko sukilimas prieš dabartinį
terorinį režimą ir jog jis rusų kariuomenės numalšintas. Grįžęs ketvirtadienio naktį tuoj
šokau klausytis, ką apie tai kalba iš Londono.“10 1956 m. lapkričio 2 d. Nabažas smulkiai
aprašė, kas vyko per Vėlines Petrašiūnų kapinėse, Vytauto prospekte: „Kauno institutuose studentams paskelbė, kad neitų į kapines, nes būsią iš Inst-tų išmesti. Prie Laisvės paminklo susirinkusi didžiulė minia. <...> Prie paminklo dainavo lietuviškas dainas
(„tebūnie laisva Lietuva“), kai kas išdrįsdavo pakalbėti prieš valdžią. <...> Įspūdingiausia
buvo, kai minia ėmė skanduoti: „laisvės, laisvės, laisvės.“11
Tačiau grįžkime prie neįvykusio „Fausto“. Savo dienoraštyje Nabažas užrašė Onos
Narbutienės, atėjusios į jo individualią paskaitą apie harmoniją, pasakojimą, atrodo, jį
papildydamas dar iš kitur girdėtais įspūdžiais:
„Litvinaitė man šiek tiek papasakojo apie šio šeštadienio „istorinį“ operos spektaklį.
Šeštadienį turėjo eiti opera „Faustas“, kurioje turėjo pirmą sykį pasirodyti artistas Kučingis, grįžęs iš ištrėmimo. Lietuviai, ypač kauniškiai, Kučingį labai pamėgo ne tik dėl
to, kad jis puikus dainininkas ir aktorius, bet labiau dėl to, kad jis buvo tvirtas ir išdidus
rusams okupantams, kad į Sibirą ar į šiaurę ištremtas, todėl, kad atliko tėvo garbingą
pareigą: slėpė savo namuose rusų <...> sūnų. Taigi lietuviai, ypač kauniškiai, tuoj išpirko,
sąrašų būdu, visus bilietus ir žadėjo atvykti į Vilnių labai iškilmingai sutikti Kučingį
scenoje. Pajutę tai mūsų parsidavėliai nutarė spektaklį atšaukti (tai padarė, sako, gana
9

10
11
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LRT, Klasika, laida „Muzikos muziejus“, 2006 11 11. Išrašas (V. Markeliūnienės asmeninis archyvas).
LLMA, f. 364, ap. 1, b. 96, l. 200.
LLMA, f. 364, ap. 1, b. 96, l. 205.
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kvailas Preikšas) ir vietoj „Fausto“ davė Klovos „Pilėnus“. Manė, kad „Pilėnų“ patriotizmas atpirks Kučingio atšaukimą. Iš nusivylimo teatras buvo veik tuščias, bet – tai mums
buvo svarbu – tą vakarą partery buvo lenkų, estų, latvių kažkokios delegacijos, kurios
pamatė šio vakaro įvykius ir plačiau paskleis*. Staiga, prasiplėšę pro kontrolę, į teatro I ir
III aukštus įsiveržė jaunuomenė, studentija ir kai tik atsidarė scena, prasidėjo didžiausias
triukšmas, šauksmas: „Faustą“, „Faustą“, duokit Kučingį, šalin K. Petrauską <...> Į sceną ar į uždangą pasipylė pomidorai, arbūzų nuograužos ir kita. Per riksmus spektaklis
negalėjo vykti – ar tris sykius uždanga nusileisdavo, darydavo 15 minučių pertraukas,
o pagaliau padarė valandos pertrauką. <...> Apie šį įvykį veik visa Lietuva kalba. Kad
Preikšas nebūtų buvęs kvailas, „Faustas“ ir Kučingis tiek nemalonumų jiems, parsidavėliams, nebūtų suteikęs, kiek šis jų pakeitimas, uždraudimas. Beje, Klova vakar juokėsi:
kaip tik 13-as „Pilėnų“ spektaklis išėjo toks nelaimingas.“12
Gal ir nederėtų šio dienoraščio fragmento traktuoti kaip visiškai autentiško įvykių
dokumento, nes, kiek teko skaityti ar girdėti 1956 m. spalio 6 d. vakaro liudininkų pasakojimų ar prisiminimų, jie visi buvo kažkiek skirtingi. Galima numanyti, kad autentiškiausias, ko gero, buvo anoniminis mašinėle spausdintas tekstas, detaliai perteikęs to
vakaro įvykius, datuojamas 1956 m. spalio 7 diena. To teksto, parašyto neva kaip „laiškas mamuliukui“, po spektaklio, kitos dienos rytą, pluoštas egzempliorių buvo pamėtyta
Konservatorijoje ant palangės (autorius nežinomas). Tąsyk vieną šio „laiško“ egzemp
liorių pasiėmė spektaklio liudininkas, tuometinis Konservatorijos studentas Edmundas
Gedgaudas, ir išsaugojo savo archyve (ačiū jam už tai ir už pasidalijimą turimu paliudijimu). Neįvykusio „Fausto“ pasekmes Konservatorijos gyvenime nesunku numanyti –
studentų tardymai, svarstymas – šalinti ar palikti. Atrodo, kad vienintele auka tapo labai
gabus violončelininkas Virgilijus Juodakis: pašalintas iš Konservatorijos jis dar bandė
grįžti prie muzikos, tačiau vėliau surado kitą sritį – fotografijos istoriją13.
Toliau pateikiame originalų „laiško mamuliukui“ tekstą.

12
13

LLMA, f. 364, ap. 1, b. 96, l. 103–104.
Virgilijus Juodakis (g. 1934) – žurnalistas, fotografas, humanitarinių mokslų daktaras, fotografijos
istorikas. 1941–1947 m. su tėvais gyveno tremtyje Komijoje. 1954 m. baigė Kauno 1-ąją berniukų
vidurinę mokyklą ir Juozo Gruodžio muzikos mokyklą, įgijo muzikos mokytojo ir orkestro artisto
specialybes. 1954–1957 m. LSSR valstybinėje konservatorijoje studijavo violončelę. 1957–1958 m.
kalėjo Mordovijoje. 1958–1959 m. grojo violončele Vilniaus filharmonijos orkestre ( Juodakis 2017:
35–83).
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***

Mamuliuk,
Nors dabar dar tik ankstyvas rytas, negaliu iškęst neparašius Tau laiško. Nuo vakar
dienos manyje viskas dar verda. Tu neįsivaizduoji, kas buvo: vakar turėjo eiti Faustas su
Kučingiu. Ir staiga po gerai pavykusios repeticijos Kučingiui neleidžia dainuoti. Visi baisiausiai pasipiktino. Paskelbė, kad Pilėnams galioja tie patys bilietai, o norintieji gali juos
grąžinti. Beveik pusė bilietų buvo išpirkę kauniečiai. Vieni jų matė skelbimą laikraštyje,
kiti iš greitumo nepastebėjo. Bet beveik visi atvažiavo ir susirinko prie teatro. Mes su
Juze taip pat nuėjom. Aš nunešiau į kasą grąžinti bilietus. Čia jau buvo susidariusi eilė.
Aikštė prie teatro, vestibiulis buvo pilni žmonių. Daugiausiai susirinko studentų, kurie
šiaip nebuvo gavę bilietų, bet atėjo pažiūrėt kas bus. Iki 19 v. 15 min. teatro salė buvo
tuščia. Paskui pradėjo rinktis dailininkai iš Latvijos, Estijos, Baltarusijos. Matai, dabar
vyksta dailininkų suvažiavimas ir teatro vadovybė, numanydama, kas įvyks, nutarė jais
pasinaudoti, žodžiu, skęsdama griebėsi už britvos. Jaunimas, stovintis vestibiulyje, pradėjo ant jų murmėti. Žmonės skirstytis tuo metu dar negalvojo. Ant sienos kažkas kreida
užrašė: „Tegyvuoja Kučingis!“
Belakstydama po salę užėjau Dagytę su visa grupe ir keletą mergaičių iš mūsų. Kai
paklausiau Dagytę, ar ji į teatrą eina, net supyko, kaip galima, girdi, šiandien eiti į teatrą.
Taigi stovėjom ir baisiausiai niršom ant tų, kurie eina į vidų.
Dabar, kada mes pamatėm, kad spektaklis vis dėlto gali praeiti, sugalvojom kitaip.
Jau vestibiulyje pradėjom šaukti „Faustą!“ ir veržtis prie bilietų kasos. Čia kasininkei tik
griebiam bilietus iš rankų ir veržiamės į viršutinį aukštą, kur iki šiol žmonių visai nebuvo.
Mūsų grupei jau padavus kasininkei pinigus, staiga žmonės prasiveržia pro tikrinančius
bilietus ir didžiausias būrys tiesiog prasiveržia į teatrą. Mes taip pat ten puolėm, bet jau
per vėlai. Tuo tarpu opera jau prasidėjusi. Pamatę, kad neįsiveršim, pribėgom prie kasos,
nusipirkom bilietus ir gerai, kad minutę vėliau, nes mums įėjus pro duris, atbėgo kažkoks
sušilęs pilietis ir įsakė į viršų neįleisti net su bilietais.
Ir štai, skambant Pilėnų uvertiūrai, į salę įsiveržia didžiausias būrys jaunimo ir pradeda šaukti: „Duokit Faustą“. Rėkėm taip, kad ir šiandien dar truputį užkimus. Be to,
švilpėm, daužėm kojom į grindis, vienu žodžiu, skambėjo visas teatras. Kažkas sušuko:
„Tegyvuoja Kučingis“ ir visa salė pradėjo šaukt „valio“, ploti, rėkti: „Duokit Kučingį“.
Tuo tarpu vienam orkestrantui reikėjo atlikti partiją solo. Publika pagalvojo, kad
orkestras taip pat sustreikavo, o atsirado vienas išdavikas, kuris griežia, ir paleido į jį
kiaušiniu. Ir vis dėlto, nors ir gavęs kiaušiniu į galvą, orkestrantas buvo patenkintas, nes
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kiaušinį paleido Kučingio užtarėjai. Bendrai orkestrui pasidarė pavojinga, nes tuo pat
metu atskrido ir antras kiaušinis, kuris, nelaimei, nusileido kažkam ant smokingo.
Mums bešaukiant „Duokit Kučingį“ staiga ateina kažkoks vyras ir klausia, kas čia
per daug gerai pažįsta Kučingį? Jis mums patarė nusileisti žemyn ir ten rėkti, nes čia gali
brangiai atseit visas tas triukšmas. Mes jam atsakom, kad apačioj sėdi tik buržujai, kuriems vis tiek, kas dainuos, kurie nieko nesupranta, o mes, liaudis, neturim pinigų, sėdim
pačiame viršuje ir reikalaujam Kučingiui dainuot.
Tuo metu kažkas vėl sušuko: „Faustą“, o kitas balsas jo paklausė, gal su Paulausku?
Kai tik paminėjo direktoriaus pavardę, salėj pradėjo švilpti, šaukti: „šalin“. Žodžiu, nesantis Paulauskas buvo publikos nušvilptas.
Kada pamatė, kad spektaklio pravesti negali, nes ir solistė Saulevičiūtė išėjo iš scenos, pranešė, kad daro 15 min. pertrauką.
Per tą pertrauką, kuri tęsėsi net valandą laiko, visa teatro vadovybė sulipo į viršų, kur
saugiai įsitaisę direktoriaus kabinete posėdžiavo, skambino kam tik galėjo ir galiausiai
iškvietė miliciją, NKVD. Gaila, kad didelė dalis studentų išėjo, o į trečią aukštą buvo
atsiųsta įtartinų tipų – slaptosios milicijos.
Ir štai antrą kartą atsidengia scena. Visi pamatom tuos pačius vartus. Prasideda
čiaudėjimas, kosėjimas ir kiti garsai. Orkestras dar nepradeda. Žmonės pradeda šaukti:
„Šalin geležinę uždangą“, „Išleiskit Kučingį“, „Direktorių“ ir t. t.
Ir vis dėlto veiksmas prasidėjo. Nors triukšmas didžiausias, bet kumščiu iš užkulisų grąsoma Saulevičiūtė pradeda dainuoti. Matai vyr. režisieriui buvo įsakyta, nežiūrint
kaip, kokia kaina, pravesti spektaklį. Todėl jis vos neišdraskė akių Saulevičiūtei, kai ji
pirmą kartą paliko sceną, o po pertraukos tiesiog įvedė ją į sceną ir saugojo išėjimą su
brauninku rankoje.
Tuo tarpu į salę ėmė slinkti milicija. Tada daugelis atsistojo ir demonstratyviai išėjo
iš salės. Beveik visi išėjusieji, dar nepasiekę durų, buvo areštuoti (kitą dieną juos paleido).
Aš taip pat išėjau, bet kadangi ėjau viena ir, be to, nežinodama teatro, pataikiau ne pro
ten išeiti, laimingai paržygiavau namo.
Direktorių visą tą laiką saugojo milicija. Jis bijojo net nusileisti į apačią ir visą laiką
tupėjo viršuj. Prie jo zimo lauke stovėjo trys milicininkai.
Nors spektaklis ir buvo pravestas, bet jo rezultatai gana liūdni. Visų pirma, nusileido
Kipro žvaigždė. Kalba, kad jis daug prisidėjo prie to, kad Kučingiui neleido dainuoti. Todėl visą naktį po Kipro langais triukšmavo studentai, o iš ryto pašto dėžutėj buvo rastas
laiškas, kuriame grąsoma Kiprui.
Tuo tarpu pas Kučingį į namus pritempė gėlių, užkandžių tiek, kad buvo užverstas
visas butas.
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Dabar kalba, kad kai dainuos Kipras ar Paulauskas, bilietai vėl bus išpirkti, Kiprui į
sceną tada įneš tarp gėlių pastatytą karstą, o Paulauską nušvilps.
Vienu žodžiu, teatras pergyvena baisią krizę. Paulauskas dar bijo iš namų išeit, nežino, ką statyt, o blogiausia, kad visą triukšmą matė svečiai iš keturių respublikų. Taigi,
mūsų teatras išpopuliarėjo. Kaune dabar jis negalės net pasirodyt.
Bet įdomiausia buvo, kad jaunimas, negirdėjęs, net ir nematęs Kučingio, taip stojo už jį.
Tai matai, mamuliuk, kur aš buvau.
***

1956-ieji mena ir daugiau svarbių įvykių. Vienas tokių – atgaivinta Mikalojaus
Konstantino Čiurlionio kūryba. Į 1956 m. sausio mėn. nukeltame, Čiurlionio 80-ąsias
gimimo metines pažyminčiame koncerte skamba naujos Eduardo Balsio redakcijos simfoninė poema „Jūra“. „Tik tą pačią dieną prie filharmonijos buvo pakabinta ranka rašyta
afiša, bet prigūžėjo pilna salė žmonių“, – rašo V atsiminimų sąsiuvinyje koncerto dirigentas Rimas Geniušas14. Ir tęsia toliau: „Jūrą“ teko pakartoti du kartus. Taip Balsys su Juzeliūnu buvo numatę ir paruošę man pritariant ir tas nepatiko Banaičiui ir vyriausybei.“15
Beje, rudenį Kompozitorių sąjungos plenumo koncerte ir vėl numatoma atlikti „Jūrą“.
Ir vėl diriguoja R. Geniušas, ir vėl suorganizuojamas „bis“, tad kūrinys atliekamas antrą
kartą. Per du koncertus – keturi „Jūros“ atlikimai!16 1956-ųjų rudenį Vilniuje apsigyvens
J. Tallat-Kelpšos technikumo pirmakursis, būsimasis muzikologas Jonas Bruveris, kuris ne per seniausiai viename pokalbyje sakė, kad nors nedalyvavo neįvykusio „Fausto“
įvykiuose, tačiau patyrė, ką tuo metu reiškė Čiurlionio kūrybos sugrįžimas17. Svetimos
ideologijos, sovietų diktatūros, nuožmios imperialistinės paniekos aplinkoje Čiurlionio
kūryba, kaip ir lietuviškas muzikinis gyvenimas operoje, koncertuose, labai stiprino, kėlė
tautinę nuotaiką, žadino norą ieškoti tvarios atramos tautinių vertybių paliudijimuose,
gal net skatino pasirinkti profesinį kelią, jo prioritetus. Panašų poveikį tikriausiai buvo
lemta padaryti ir neįvykusiam „Faustui“.
Įteikta 2017 12 03
Priimta 2017 12 22
14

15
16
17
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Rimas Geniušas (1920–2012) – dirigentas, pianistas, pedagogas; 1952–1996 m. Lietuvos operos ir baleto
teatro dirigentas, 1949–1999 m. Lietuvos konservatorijos (dab. Lietuvos muzikos ir teatro akademija)
dėstytojas, nuo 1975 m. Operinio parengimo katedros vedėjas, 1982 m. suteiktas profesoriaus vardas.
Rimo Geniušo archyvas, saugomas jo namuose.
Autorės pokalbis su Rimu Geniušu, 2010 m. rugsėjo 15 d. (V. Markeliūnienės asmeninis archyvas).
Brigitos Jurkonytės ir autorės pokalbis su Jonu Bruveriu 2014 03 28 (V. Markeliūnienės asmeninis
archyvas).
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October 6th, 1956: Antanas Kučingis and the unperformed Faust.
Margins, contexts, and revelations
SUMMARY. The subject of this paper is Charles Gounod’s opera Faust
not having been performed on October 6th, 1956, where the role
of Mephistophélès was to have been sung by a bass singer Anta
nas Kučingis (1899–1983) after his return from a 10-year exile in
Siberia on July 6th that same year. This unperformed performance
has variously affected the Lithuanian cultural memory, acquiring a
crucial role in the path of the musicologist Ona Narbutienė (1930–
2007). The event was witnessed and later reviewed or remembered
by Narbutienė, Edmundas Gedgaudas, Virgilijus Juodakis and
others. This paper refers to published as well as unpublished sources
(the diaries of Jonas Nabažas from 1956, deciphered oral material
from personal archives, an anonymous letter written on October
7th, 1956 shared by Gedgaudas), which provide plenty of interesting details, personal reflections that usually remain in the margins
of official biographies, studies of life and creative work, or just get
buried in oblivion in personal archives.

Ars et praxis  2017  V

KEYWORDS:
Faust by Gounod,
Antanas Kučingis,
Mephistophélès,
Ona Narbutienė,
opera, exile.

179

Vytautė Markeliūnienė



1956 m. spalio 6-oji: Antano Kučingio neatliktas „Faustas“

Jono Nabažo dienoraščio fragmentas, 1956 m. spalio 11 d. įrašas, pradžia. LLMA, f. 364,
ap. 1, b. 96, l. 103 (kopija)
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Jono Nabažo dienoraščio fragmentas, 1956 m. spalio 11 d. įrašas, tęsinys. LLMA, f. 364,
ap. 1, b. 96, l. 104 (kopija)
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„Laiškas mamuliukui“. Edmundo Gedgaudo asmeniniame archyve esančio
dokumento kopija, I lapo pusė
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979-0-706210-77-3
Vytautas Barkauskas. Dainos vaikams. ISMN 979-0-706210-78-0
Vytautas Barkauskas. Sonata kontrabosui ir fortepijonui. ISMN 979-0-706210-83-4
Faustas Latėnas. Žvilgsnis pro aštunto aukšto langą. Fortepijoninis trio. ISMN 979-0-706210-81-0
Algimantas Raudonikis. Vilniaus andante. Dainos. ISMN 979-0-706210-85-8
Anatolijus Šenderovas. Styginių kvartetas Nr. 3. ISMN 979-0-706210-71-1
Arūnas Šlaustas. Nepažeidžiamas lengvumas. Kompozicijos džiazo ansambliui. ISMN 979-0-70621074-2

Konferencijos
Studentų mokslinė konferencija-konkursas „Tarp vakar ir šiandien“ muzikologui Adeodatui Tauragiui
(1936–2004) atminti (2017 m. kovo 16 d.)
LMTA 41-oji metinė konferencija (2017 m. balandžio 12 d.)
II tarptautinė konferencija „Muzika ir garso dizainas kine bei naujosiose medijose. Teorijos ir praktikos sankirtos“ (2017 m. rugsėjo 28–30 d.)
Tarptautinė konferencija „Menas ir socialinė įtrauktis: iššūkiai ir galimybės“ (2017 m. spalio 26–27 d.)
17-oji tarptautinė muzikos teorijos konferencija „Muzikos komponavimo principai: ratio versus intui
tio“ (2017 m. lapkričio 8–10 d.)

Disertacijos
Toma Grašytė. „Tradicinis muzikantas šiuolaikinėje lietuvių kultūroje“. Humanitariniai mokslai, etnologija (07 H). Mokslinė vadovė doc. dr. Gaila Kirdienė, mokslinė konsultantė dr. Giedrė Šmitienė. Disertacija ginta LMTA 2017 m. vasario 24 d.
Salomėja Bandoriūtė. „Homo ridens: juokaujančio žmogaus fenomenas šiuolaikinėje Lietuvoje“. Humanitariniai mokslai, etnologija (07 H). Mokslinė vadovė prof. dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė,
mokslinė konsultantė dr. Lina Būgienė. Disertacija ginta LMTA 2017 m. birželio 16 d.
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Meno doktorantūros projektai
Motiejus Bazaras. „Neakademinės muzikos atlikimo praktikų taikymas pianisto lavinime“. Menai, muzika (W300). Meno projekto kūrybinės dalies vadovas prof. Petras Geniušas, tiriamosios dalies
vadovė prof. dr. Rūta Stanevičiūtė-Kelmickienė. Meno doktorantūros projektas gintas LMTA
2017 m. birželio 11 ir 12 d.
Paulė Gudinaitė. „Soneto interpretacija XX a. kamerinėje vokalinėje muzikoje: žodis–garsas, partitūra–atlikimas“. Menai, muzika (W300). Meno projekto kūrybinės dalies vadovė prof. Irena UssArmonienė, tiriamosios dalies vadovė prof. dr. Rūta Stanevičiūtė-Kelmickienė. Meno doktorantūros projektas gintas LMTA 2017 m. birželio 12 ir 13 d.
Virginija Unguraitytė-Levickienė. „M. K. Čiurlionio variacijų Sefaa Esec ir Besacas eskizai: redagavimo
teorija ir praktika“. Menai, muzika (W300). Meno projekto kūrybinės dalies vadovas prof. Zbig
nevas Ibelgauptas, tiriamosios dalies vadovės doc. dr. Audra Versekėnaitė ir doc. dr. Laima Budzinauskienė. Meno doktorantūros projektas gintas LMTA 2017 m. birželio 12 ir 13 d.
Jonas Jurkūnas. „Apie akusmatiškumą: neregimo garso apraiškos XX–XXI a. muzikos komponavimo
kontekstuose“. Menai, muzika (W300). Meno projekto kūrybinės dalies vadovas prof. dr. Ričardas Kabelis, tiriamosios dalies vadovai prof. dr. Rytis Ambrazevičius ir doc. dr. Mārtiņš Viļums.
Meno doktorantūros projektas gintas LMTA 2017 m. birželio 13 ir 14 d.
Elzė Gudavičiūtė. „Režisieriaus Gintaro Varno aktorių ugdymo principai: studijų proceso tikslai ir
rezultatai (2005–2009)“. Menai, teatras ir kinas (W400). Meno projekto kūrybinės dalies vadovas prof. Jonas Vaitkus, tiriamosios dalies vadovė prof. dr. Ramunė Marcinkevičiūtė. Meno
doktorantūros projekto kūrybinė dalis ginta 2017 m. balandžio 12 d. Valstybiniame jaunimo teatre ir birželio 13 d. Lietuvos nacionaliniame dramos teatre, tiriamoji dalis ginta LMTA 2017 m.
birželio 14 d.
Eglė Juciūtė. „XVIII–XXI a. fleitos vibrato: kontekstai ir interpretacijos“. Menai, muzika (W300).
Meno projekto kūrybinės dalies vadovai prof. Algirdas Vizgirda ir doc. Ilze Urbane, tiriamosios dalies vadovė doc. dr. Laima Budzinauskienė. Meno doktorantūros projektas gintas LMTA
2017 m. birželio 21 ir 22 d.
Rita Mačiliūnaitė-Dočkuvienė. „Muzikinės naracijos komponavimo būdai postdraminiame teatre“.
Menai, muzika (W300). Meno projekto kūrybinės dalies vadovas prof. Mindaugas Urbaitis, tiriamosios dalies vadovas prof. dr. Antanas Kučinskas, konsultantė prof. dr. Rasa Vasinauskaitė.
Meno doktorantūros projektas gintas LMTA 2017 m. gruodžio 19 ir 20 d.
Aistė Bružaitė. „XX a. pab.–XXI a. pr. koncertinių kanklių repertuaro pokyčiai ir šiuolaikinės atlikimo
tendencijos“. Menai, muzika (W300). Meno projekto kūrybinės dalies vadovė prof. Lina Naikelienė, konsultantė prof. Rūta Rikterė, tiriamosios dalies vadovė prof. habil. dr. Daiva Vyčinienė,
konsultantė doc. dr. Laima Budzinauskienė. Meno doktorantūros projekto kūrybinė dalis ginta
„Organum“ koncertų salėje 2017 m. gruodžio 14 d., tiriamoji dalis ginta LMTA 2017 m. gruodžio 15 d.
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Magistro, bakalauro darbai
Muzikos teorija ir kritika

Bakalauro darbai

Paulina Nalivaikaitė. „Derminio mąstymo ypatumai R. Šerkšnytės ir J. Janulytės kūriniuose“ (darbo
vadovė prof. dr. Rūta Stanevičiūtė).
Paulina Šilobrit. „Liturginė muzika Prancūzijoje po Vatikano II susirinkimo“ (darbo vadovas doc. dr.
Ramūnas Motiekaitis).
Magistro darbai

Rasa Murauskaitė. „Requiem XIX a.–XX a. pr. Lietuvoje ir Česlovo Sasnausko kūryboje“ (darbo vadovė doc. dr. Laima Budzinauskienė).
Vaida Urmonienė. „Naujo kūrinio gimimas: atlikėjo ir kompozitoriaus bendradarbiavimo įtaka“ (darbo vadovė lekt. Eglė Gudžinskaitė).
Scenos ir kino menų istorija ir kritika

Bakalauro darbai

Rimgailė Renevytė. „Šiuolaikinės teatro erdvės: aktoriaus ir žiūrovo santykis“ (darbo vadovas lekt. Vaidotas Jauniškis, mokslinė konsultantė prof. dr. Rasa Vasinauskaitė).
Ieva Tumanovičiūtė. „Moterų (ne)reprezentacija 8-ojo dešimtmečio Lietuvos moterų režisierių spektakliuose“ (darbo vadovė doc. dr. Šarūnė Trinkūnaitė).
Ilona Vitkauskaitė. „Sovietinis ir posovietinis miestas lietuvių vaidybiniame kine: konfliktai, herojai,
tradicija“ (darbo vadovė lekt. Živilė Pipinytė).

Apdovanojimai
Nacionalinė kultūros ir meno premija už sceninio charakterio ryškumą ir profesinį maksimalizmą
skirta prof. Eglei Gabrėnaitei.
Nacionalinė kultūros ir meno premija už vizualiųjų metaforų muzikinį įprasminimą skirta doc. Justei
Janulytei.
Vyriausybės kultūros ir meno premija skirta doc. Viktorui Radzevičiui.
Vyriausybės kultūros ir meno premija skirta doc. dr. Helmutui Šabasevičiui.
Kultūros ministerijos garbės ženklas „Nešk savo šviesą ir tikėk“ skirtas prof. Renatai MarcinkuteiLesieur.
Kultūros ministerijos garbės ženklas „Nešk savo šviesą ir tikėk“ skirtas prof. Aleksandrai Žvirblytei.
Vytauto Landsbergio premija skirta muzikologei Gražinai Daunoravičienei-Žuklytei už teorinės
minties fundamentalų pjūvį ir lietuvių kompozitorių mokyklos modernėjimo genezės atodangas
knygoje Lietuvių muzikos modernistinės tapatybės žvalgymas (išleido Lietuvos muzikos ir teatro
akademija).
Parengė Ramunė Balevičiūtė
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JURGIS ALEKNAVIČIUS mokėsi Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje pas
mokytoją T. Radovič, vėliau Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje baigė magistro studijas (prof.
A. Žvirblytė). 2008 m. stažavo Briuselio karališkojoje konservatorijoje, profesoriaus D. Blumenthalio
ir asistentės K. Veekmans klasėje. 2010 m. studijavo Norvegijoje, Griego muzikos akademijoje pas
profesorių A. Kayserį. 2015 m. baigė aspirantūros studijas Sankt Peterburgo N. Rimskio-Korsakovo
valstybinėje konservatorijoje (prof. Nina Seriogina). J. Aleknavičius dalyvavo prestižiniuose Italijos,
Prancūzijos, Švedijos ir Lietuvos pianistų konkursuose. 2010 ir 2014 m. jis tapo tarptautinio S. Vainiūno pianistų konkurso Lietuvoje diplomantu, o 2012 m. laimėjo pirmąją premiją tarptautiniame
muzikos konkurse Maltoje. Pianistas ne kartą rengė solinius pasirodymus Lenkijoje, Norvegijoje,
Belgijoje, Italijoje, Rusijoje bei Kinijoje. J. Aleknavičius taip pat yra koncertmeisteris, kamerinių
ansamblių dalyvis, koncertuoja kaip solistas su simfoniniu ar kameriniu orkestrais. Šiuo metu jis
yra Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos mokytojas ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos meno
doktorantas (vadovai – prof. J. Karnavičius, prof. habil. dr. L. Melnikas). Jo vykdomų meninių tyrimų
tema – „Fortepijono mokyklos samprata: interpretaciniai kanonai ir kūrybinės laisvės siekiamybė“.
jurgis.aleknavicius@gmail.com
UGNĖ ANTANAVIČIŪTĖ – jaunosios kartos lietuvių pianistė, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų
mokyklos absolventė (dr. G. Kondrotaitės kl.). 2008–2009 m. studijavo Vokietijoje, Štutgarto muzikos ir vaizduojamųjų menų aukštojoje mokykloje (prof. C. Witthoeffto kl.), 2010–2011 m. stažavo ir
atliko praktiką Karališkajame šiaurės muzikos koledže Mančesteryje (Anglija), šiuo metu yra Lietuvos muzikos ir teatro akademijos doktorantė (vadovės – doc. dr. I. Baikštytė, prof. dr. R. StanevičiūtėKelmickienė). Kaip solistė, kamerinių ansamblių narė bei koncertmeisterė Ugnė yra laimėjusi daug
respublikinių ir tarptautinių konkursų. Reikšmingiausi: tarptautiniai kamerinės muzikos konkursai
„Val Tidone“ (Italija), „Jūrmala 2011“ (Latvija), 38-asis tarptautinis kamerinės muzikos konkursas
„Lyceum Club International de Suisse“ (Šveicarija). 2012 m. pianistė apdovanota Kultūros ministerijos įsteigta „Jaunojo menininko“ stipendija. Svarbi atlikėjos kūrybinės veiklos dalis – 2007 m.
susibūręs Lietuvos atlikėjų trio „Claviola“. Su klarnetininku V. Giedraičiu ir altininku J. Juozapaičiu
pianistė aktyviai dalyvauja konkursuose, festivaliuose, taip pat pasaulinėse premjerose, kurių didžioji
dalis sukurta ir dedikuota trio „Claviola“ nariams, įvairiose Europos šalyse. Pianistė nuolat rūpinasi
lietuviškos muzikos sklaida, įrašų gausinimu, rengia redakcijas. U. Antanavičiūtės šiuo metu vykdomų meno tyrimų tema – „Atlikimo stiliaus darna ir ekspresija mišrios sudėties ansambliuose“.
ugneant@yahoo.com
LINAS BALANDIS – chorvedys, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos meno doktorantas, Generolo
Jono Žemaičio karo akademijos vyrų choro „Kariūnas“ meno vadovas, berniukų ir jaunuolių choro
„Ąžuoliukas“ chormeisteris. Tyrinėjimų sritys: choro samprata, repertuaras, atlikimo pobūdis Katalikų Bažnyčios apeigose, lietuvių chorvedžių-kompozitorių religinė kūryba.
l.balandis@gmail.com
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RAMUNĖ BALEVIČIŪTĖ – humanitarinių mokslų daktarė, teatrologė ir teatro kritikė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentė, Meno istorijos ir teorijos katedros vedėja. Be mokslo straipsnių,
mokslo ir meno sklaidos publikacijų, yra išleidusi dvi monografijas – Henrikas Kačinskas (2006) ir
Rimas Tuminas: teatras, tikresnis už gyvenimą. Žaidimas Rimo Tumino teatre (2012). R. Balevičiūtė taip pat yra Teatro žurnalo vyriausioji redaktorė. Pastaruoju metu ji domisi vaidybos tyrimais.
2013–2014 m. ji vadovavo mokslo tyrimų projektui „Mąstantis kūnas: vaidybos sistemų analizė ir
integracija šiuolaikinio aktoriaus kūrybos procese“. R. Balevičiūtė aktyviai dalyvauja meno doktorantūros procesuose, o nuo 2017 m. – ERASMUS+ projekte „Aktoriaus ugdymas globaliame
pasaulyje“.
ramune.baleviciute@lmta.lt
GIEDRĖ BEINORIŪTĖ Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Teatro ir kino fakultete įgijo TV
režisūros specialybės bakalauro (1999) ir magistro (2001) laipsnį. Nuo 2014 m. – LMTA meno
doktorantė. Meno tyrimo tema – „Vaikų vaizdavimas kine: režisūrinis aspektas“. Nuo 2002 m. kaip
režisierė ir scenarijaus autorė sukūrė 8 vaidybinius ir dokumentinius filmus. Šiuo metu baigia kurti
ilgametražį vaidybinį filmą „Kvėpavimas į marmurą“ pagal to paties pavadinimo Lauros Sintijos
Černiauskaitės romaną. 2006 m. G. Beinoriūtė apdovanota Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos premija už geriausią profesionaliojo meno debiutą, 2005 ir 2007 m. – Lietuvos kinematografininkų sąjungos premija. 2012 m. sukurtas filmas „Pokalbiai rimtomis temomis“ buvo išrinktas
oficialiu Lietuvos atstovu varžytis dėl „Oskaro“ geriausio filmo užsienio kalba kategorijoje. Nuo
2007 m. – LMTA Kino ir TV katedros dėstytoja. Lietuvos kinematografininkų sąjungos, Europos
kino akademijos narė.
giedre.beinoriute@gmail.com
BRIGITA BUBLYTĖ Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Teatro ir kino fakultete dėsto solinį dainavimą, balso ir judesio koordinaciją bei ritmiką. Ji yra pirmoji Lietuvoje cante jondo, flamenko
dainavimo, diafoninio dainavimo ir kitų etninių balsinių tradicijų specialistė, galinti jas pristatyti Lietuvos žmonėms profesionaliu lygmeniu, nes studijavo šias balsines tradicijas Sevilijoje ir
Barselonoje iš tiesioginių šių tradicijų perdavėjų. B. Bublytė įgijo dainininkės, aktorės, šokėjos
bei režisierės patirtį, dirbdama su garsiausiais Lietuvos menininkais muzikos scenose, teatre bei
kine – V. Čekasinu, E. Nekrošiumi, J. Vaitkumi, V. Masalskiu, V. Bagdonu, G. Varnu, O. Koršunovu,
I. Jonynu, J. Tūru, A. Cholina, P. Geniušu, V. Tarasovu, P. Vyšniausku, L. Mockūnu ir kt. Šiuo metu
B. Bublytė studijuoja LMTA meno doktorantūroje ir atlieka tiriamąjį darbą „Šiuolaikinio kūrėjo
balsinė raiška, sąsajos su etninėmis balsinėmis tradicijomis“. Nuo 2014 m. dalyvauja tarptautinėse
konferencijose kaip menininkė tyrėja, yra publikavusi savo straipsnius tarptautinių konferencijų
leidiniuose, meno sklaidos žurnaluose.
brigita_bublyte@email.com
LAURA DUBOSAITĖ  – psichologė, LMTA Pedagogikos katedros lektorė. 1993 m. baigė LMTA
smuiko klasę, 1996 m. Vilniaus universitete įgijo psichologijos magistro laipsnį (pedagoginės psichologijos specializacija). Ji skaito pranešimus respublikinėse ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose, yra parengusi mokslinių publikacijų, veda respublikinius seminarus pedagogams. Mokslinių
interesų sritys: pedagoginė psichologija, muzikos pedagogika.
dubosaite@gmail.com
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GIEDRĖ GABNYTĖ – pianistė, tarptautinių konkursų laureatė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos absolventė. 1999 m. baigusi magistrantūros studijas įgijo pianistės solistės, kamerinio ansamblio dalyvės, pedagogės kvalifikacijas. Tais pačiais metais stažavo Zalcburgo aukštojoje muzikos
ir vaizduojamojo meno mokykloje „Mozarteum“ (Austrija). 2008 m. G. Gabnytė įgijo magistro
diplomą Vilniaus pedagoginio universiteto Kultūros ir meno edukologijos institute, 2010–2013 m.
studijavo Šiaulių universiteto edukologijos krypties doktorantūroje, 2014 m. apgynė edukologijos
daktaro disertaciją. Šiuo metu G. Gabnytė dirba Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Pedagogikos katedroje, nuo 2011 m. yra šios katedros docentė. G. Gabnytė reiškiasi Lietuvos koncertiniame
gyvenime, taip pat aktyviai dalyvauja mokslinėje veikloje: skaito pranešimus respublikinėse ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose, yra parengusi mokslinių publikacijų šalies ir užsienio mokslo
leidiniuose. Mokslinių interesų sritys: muzikinis ugdymas, muzikos mokytojų rengimas, jaunojo
pianisto rengimo ypatumai.
ggabnyte@yahoo.com
DANUTĖ KALAVINSKAITĖ – muzikologė ir bažnyčios vargonininkė, menotyros mokslų daktarė,
Lietuvos muzikos 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. Šiomis
temomis skaitė pranešimus mokslinėse konferencijose, paskelbė straipsnių. Jos daktaro disertacijos
tema „Musicae sacrae samprata Katalikų Bažnyčios XX–XX a. pradžios dokumentuose ir šiuolaikinė
lietuvių muzika“.
danute.kalavinskaite@lmta.lt
OLGA LAPINA – režisierė, aktorinio meistriškumo ir režisūros dėstytoja. 2011 m. baigė Rusijos teatro
meno instituto (GITIS) režisūros studijas, 2014 m. – Meksikos nacionalinio autonominio universiteto (UNAM) teatro pedagogikos studijas. Nuo 2015 m. studijuoja Lietuvos muzikos ir teatro
akademijos (LMTA) meno doktorantūroje. 2011–2015 m. dėstė Klaipėdos universiteto Režisūros
katedroje, nuo 2015 m. dėsto LMTA. Nuo 2014 m. dirba dėstytoja tarptautiniame ITI teatro
tyrimų centre AKT.ZENT (Berlynas, Vokietija, meno vadovas – prof. dr. Jurijus Alschitzas), vedė
aktorinio meistriškumo pratybas Vokietijoje, Estijoje, Italijoje, Prancūzijoje, Meksikoje, Brazilijoje.
2010–2017 m. dirbo režisiere Lietuvos rusų dramos teatre. Lietuvoje ir Rusijoje sukūrė 17 įvairaus
formato spektaklių, iš kurių spektaklis vaikams „Stebuklingoji kreidelė“, spektaklis visai šeimai
„Brangusis atrakcionų parko dėde!“ bei spektaklis-žaidimas „Kodas: HAMLET“ buvo apdovanoti
„Auksiniu scenos kryžiumi“, o spektaklis visai šeimai „Žodžių fabrikas“ įtrauktas į „Auksinės kaukės“
premijos vaikų teatro savaitgalio programą. Mokslinių interesų sritys: improvizacija, žaidybinės
struktūros, nauji teatro formatai.
olgalapina00@gmail.com
VYTAUTĖ MARKELIŪNIENĖ 1990 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje baigė muzikos istorijos studijas (doc. A. Tauragio kl.). 2003–2007 m. buvo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos
doktorantė, 2007 m. gruodžio mėn. apgynė humanitarinių mokslų srities menotyros krypties (muzikologija) darbą „Lietuvos muzikinio teatro raida istorijos pervartų laikotarpiu (1940–1945 m.)“
(mokslinio darbo vadovas – doc. J. Bruveris). Nuo 1993 m. – Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų
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mokyklos muzikos istorijos mokytoja metodininkė, nuo 2007 m. – Lietuvos muzikos ir teatro
akademijos Muzikos istorijos katedros dėstytoja, docentė, nuo 2016 m. – Lietuvos kultūros tyrimų
instituto mokslo darbuotoja. Nuo 1997 m. yra Lietuvos kompozitorių sąjungos narė. Nuo 2005 m.
buvo tarptautinio Th. Manno festivalio muzikinės programos sudarytoja (2005–2007 m. kartu su
dr. O. Narbutiene, 2007–2011 m. kartu su E. Gedgaudu). 2001–2002, 2007, 2009–2010 m. buvo
Lietuvos kultūros ministerijos stipendininkė. Parengė knygas: Izidorius Vasyliūnas. Gyvenimas, veik
la, straipsniai, laiškai (2006; už ją tais pačiais metais apdovanota geriausių muzikologijos darbų
konkurso laureatės diplomu), Jonas Nabažas. Dienoraščiai 1922–1945 (2007). V. Markeliūnienės
muzikologinių tyrimų sritys: Lietuvos muzikinis teatras, muzikos atlikėjų ir kompozitorių kūrybinė veikla tarpukariu, karo metais. Publikavo kritinių straipsnių, recenzijų, parengė mokslinių publikacijų Lietuvos periodikoje (Lietuvos muzikologija, Menotyra, Krantai, 7 meno dienos, Literatūra ir
menas bei kt.), parašė straipsnių Muzikos enciklopedijai, kompaktinių plokštelių bukletams, parengė
Lietuvos radijo „Klasikos“ programos laidų, vedė koncertus ir kūrybos vakarus.
vytmark@gmail.com
REGINA MAROZIENĖ  – atlikimo meno magistrė (kanklės, Lietuvos muzikos ir teatro akademija,
2003), humanitarinių mokslų daktarė (2009). Nuo 2009 m. dėsto Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Liaudies instrumentų katedroje. Respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatė, stažavo
Suomijos J. Sibelijaus muzikos akademijoje (2002), dalyvavo tarptautinėse mokslinėse konferencijose
Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Danijoje, Rusijoje, paskelbė mokslinių straipsnių Lietuvoje ir užsienyje. Mokslinių interesų sritys: koncertiniai lietuvių ir pasaulio tautų
muzikos instrumentai, jais atliekamos muzikos bei muzikavimo genezė, raida ir perspektyvos.
regina.maroziene@gmail.com
LINA NAVICKAITĖ-MARTINELLI  – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentė, vyresnioji
mokslo darbuotoja. Humanitarinių mokslų (muzikologija) daktaro laipsnį įgijo Helsinkio universitete (Suomija). Skaitė mokslo pranešimus seminaruose ir konferencijose įvairiose Europos šalyse,
publikavo mokslo straipsnių tarptautiniuose mokslo žurnaluose ir straipsnių rinktinėse, yra keleto
akademinių rinktinių lietuvių, anglų ir italų kalbomis sudarytoja ir / ar redaktorė. Skaitė kviestines
paskaitas Lietuvoje, Suomijoje ir Serbijoje, organizuoja ir veda mokslo renginius, dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose mokslo, kultūros plėtros ir edukacijos projektuose. Jos vykdytus mokslo
tyrimus nuo 2005 m. finansavo įvairios Lietuvos ir Suomijos institucijos ir fondai. 2013 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje įkūrė ir nuo tol koordinuoja meninių tyrimų ir atlikimo studijų
platformą HARPS. L. Navickaitės-Martinelli knygos Pokalbių siuita: 32 interviu ir interliudijos apie
muzikos atlikimo meną (Vilnius: Versus aureus, 2010) ir Piano Performance in a Semiotic Key: Socie
ty, Musical Canon and Novel Discourses (Helsinkis: Suomijos semiotikos draugija, 2014) geriausių
lietuvių muzikologijos darbų konkursuose už inovatyvius muzikos atlikimo meno tyrimus buvo apdovanotos Onos Narbutienės (2011) ir Vytauto Landsbergio (2015) premijomis. 2012–2014 m. ji
buvo Europos aukštųjų muzikos mokyklų projekto „Polifonia“ tarptautinės darbo grupės „Meniniai
tyrimai“ narė, kartu su grupe parengė vadovą apie meninių tyrimų integravimą į magistrantūros studijas. Mokslinių tyrimų objektas – muzikos atlikimo menas, kuris jos darbuose tiriamas daugiausia iš
semiotinės perspektyvos. Daugiau informacijos – tinklalapyje linamartinelli.wordpress.com.
lina.martinelli@lmta.lt
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ŠARŪNĖ TRINKŪNAITĖ yra Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentė (Meno istorijos ir teo
rijos katedra) ir Lietuvos kultūros tyrimų instituto mokslo darbuotoja (Muzikos ir teatro istorijos skyrius). Pagrindiniai jos mokslinių interesų objektai yra lietuvių teatro istorija ir istorijos
tyrimų metodologija, naujasis istorizmas, teatras ir feminizmas, teatras ir lytiškumas, šiuolaikinio
teatro teorija ir praktika. Ji yra nacionalinių ir tarptautinių konferencijų dalyvė, daugybės mokslinių
straipsnių, meno bei mokslo populiarinimui skirtų publikacijų autorė, knygos Rimo Tumino teatras.
Recenzijos, straipsniai. 1990–2010 (2009) sudarytoja.
sarune_tri@yahoo.com
BALYS VAITKUS Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje su pagyrimu baigė fortepijono (prof.
M. Azizbekovos kl.) ir vargonų (prof. L. Digrio kl.) specialybes (1985), vargonų aspirantūrą Liubeko aukštojoje muzikos mokykloje (1994, prof. Martino Haselböcko kl.). 2007–2008 m. Prahos
menų akademijos prof. Giedrės Lukšaitės-Mrázkovos klasėje B. Vaitkus studijavo barokinį klavesiną. Stažavo „Académie de Sablé“ (2008, prof. Françoise Lengellé, klavesinas), Hagos Karališkojoje
konservatorijoje (2013, prof. Jacques Ogg, klavesinas), Leipcigo universiteto Muzikologijos instituto Istorinių muzikos instrumentų muziejuje (2013, Vokietija). 2015 m. LMTA baigė meno doktorantūrą (studijų vadovės – prof. G. Lukšaitė-Mrázková ir prof. habil. dr. Gražina Daunoravičienė).
Mokslinių interesų sritys – baroko muzikos interpretacija, dinaminės klavesino galimybės. B. Vaitkus – tarptautinių pianistų ir vargonininkų konkursų Latvijoje (1984), Čekijoje (1989), Vokietijoje
(1993) ir Lietuvoje (Tarptautinis M. K. Čiurlionio vargonininkų konkursas Vilniuje, 1995) laureatas bei prizininkas. Nuo 1989 m. dėsto Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. 2011–2016 m. buvo
Lietuvos nacionalinės filharmonijos ansamblio „Musica humana“ vargonininkas ir klavesinininkas,
nuo 2014 m. bendradarbiauja su Baroko operos teatro orkestru. Koncertuoja kaip solistas, su Lietuvos ir užsienio kameriniais bei simfoniniais orkestrais, chorais. Dalyvavo įrašant kelias kompaktines
plokšteles, tarp jų – CD „Lietuvos istoriniai vargonai“ (2008, 2015, 2017).
balys.vaitkus@lmta.lt
RASA VASINAUSKAITĖ – menotyros mokslų daktarė, teatrologė, Lietuvos kultūros tyrimų instituto
vyresnioji mokslo darbuotoja, Muzikos ir teatro istorijos skyriaus vedėja (nuo 2013). 1992 m. baigė
Sankt Peterburgo Valstybinės teatro meno akademijos teatrologijos specialybę. 1994–2010 m. –
kultūros savaitraščio 7 meno dienos teatro skyriaus redaktorė. 2002 m. Kultūros, filosofijos ir meno
institute (nuo 2010 m. – Lietuvos kultūros tyrimų institutas) apgynė daktaro disertaciją „Kaukė bei
jos įtaka XX a. teatrui ir vaidybos sistemoms“. LMTA dirba nuo 1999 m. (nuo 2009 m. – docentė,
nuo 2014 m. – profesorė). Monografijos Laikinumo teatras. Lietuvių režisūros pokyčiai 1990–2001
metais (2010), kolektyvinių monografijų Postsovietinis Lietuvos teatras: istorija, tapatybė, atmintis
(2014), Lietuvių teatro istorija 1929 –1990 m. (2002, 2006, 2009), straipsnių teatro istorijos ir šiuolaikinio Lietuvos bei užsienio teatro temomis mokslo ir mokslo populiarinimo spaudoje autorė.
Tęstinių recenzuojamų mokslo žurnalų Menotyra (nuo 2010) ir Lietuvos kultūros tyrimai (nuo 2011)
redakcinių kolegijų narė, Tarptautinės teatro kritikų asociacijos (nuo 2002), Scenos meno kritikų
asociacijos (nuo 2017) narė. Dalyvauja Lietuvos ir užsienio mokslo konferencijose, tarptautiniuose
teatro festivaliuose. Mokslinių interesų sritys: teatro istorija ir teorija, šiuolaikinio teatro ir kultūros
tyrimų metodologija.
vasinauskaite@yahoo.fr
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Aleknavičius completed post-graduate studies at the Rimsky-Korsakov St. Petersburg State Conservatory (Prof. Nina Seriogina). The pianist has participated in prestigious piano competitions in
Italy, France, Sweden, and Lithuania. In 2010 and 2014 he was awarded a diploma at the International S. Vainiūnas Piano Competition in Lithuania and in 2012 won the first prize at an international music competition in Malta. Jurgis Aleknavičius has given solo concerts in Poland, Norway,
Belgium, Italy, Russia and China. He also appears as a soloist with orchestras and is a member of
various chamber ensembles. At present, Jurgis works as a teacher at Vilnius Juozas Tallat-Kelpša
Conservatory and is also undertaking a doctoral degree in arts at the Lithuanian Academy of
Music and Theatre (his supervisors are Prof. J. Karnavičius and Prof. habil. Dr L. Melnikas). The
subject of his art research project is “The Notion of a Piano School: Interpretative Canons and the
Pursuit of Creative Freedom”.
jurgis.aleknavicius@gmail.com
UGNĖ ANTANAVIČIŪTĖ is a representative of the young generation who graduated from the National M. K. Čiurlionis Art school where she studied piano with Dr G. Kondrotaitė. She honed
her skills under Prof. C. Witthoefft in Stuttgart (2008–2009) and also participated in an internship at the Royal Northern College of Music in Manchester ( Junior Fellows in Accompaniment,
2010–2011). Currently, she is completing a doctoral degree in arts (Assoc. Prof. Dr I. Baikštytė and
Prof. Dr R. Stanevičiūtė-Kelmickienė) at the Lithuanian Music and Theatre Academy. As a solo
pianist, member of chamber music ensembles and accompanist, Ugnė has won many national and
international competitions such as “Musik Die Jugend” (Austria), “Val Tidone” (Italy), “Jurmala
2011” (Latvia), the “38th International Chamber Music Competition Lyceum Club International
de Suisse” (Switzerland) and others. In 2012, Antanavičiūtė received the Young Artist’s Award
from the Ministry of Culture of the Republic of Lithuania. In 2007 the pianist became a member
of the trio Claviola, appearing with the young Lithuanian musicians clarinetist Vytautas Giedraitis
and violist Jurgis Juozapaitis at a number of national and international festivals and performed
various chamber music concerts in Europe. More than 20 pieces have been written for and dedicated to Claviola. In 2013, Claviola recorded their debut CD and they are currently awaiting the
release of their new LP. Ugnė’s current doctorate research topic is “Coherence and Expression in
Performance Style of Mixed Ensembles”.
ugneant@yahoo.com
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LINAS BALANDIS is a choir conductor, a doctoral student in the arts at the Lithuanian Academy of
Music and Theatre, an artistic director of the male choir “Kariūnas” at the General Jonas Žemaitis
Military Academy of Lithuania, a choirmaster of the boys’ and youth choir “Ąžuoliukas”. Research areas: the concept, repertoire and nature of performance in the rites of the Catholic Church,
Lithuanian choir conductors’ religious music.
l.balandis@gmail.com
RAMUNĖ BALEVIČIŪTĖ PhD, is a theatre researcher and critic. She is an Associate Professor of
theatre history and theatre criticism at the Lithuanian Academy of Music and Theatre and the
head of the Department of Art History and Theory. She is also the editor-in-chief of the main
Lithuanian theatre magazine Teatro žurnalas. Besides academic articles, she has published two
monographs: Henrikas Kačinskas (2006) and Rimas Tuminas: Theatre More Real Than Life. Play
in Rimas Tuminas’ Theatre (2012). Recently, she has mostly focused on the research of acting. In
2013–2014, she headed the research project Thinking Body: Acting Systems’ Analysis and Integration
in the Process of the Work of a Contemporary Actor at the Lithuanian Academy of Music and Theatre.
Since 2017, she has been participating in the ERASMUS+ project Actor Training in a Globalised
World. As a supervisor, Balevičiūtė has been actively involved in artistic research.
ramune.baleviciute@lmta.lt
GIEDRĖ BEINORIŪTĖ graduated from the Lithuanian Academy of Music and Theatre, Film and
TV department with a MA in Audiovisual Arts in 2002. She has directed and written eight ﬁction
and documentary short and medium-length ﬁlms which have been well-recognised, both nationally and internationally. Her documentaries Conversations on Serious Topics (2012), Grandpa and
Grandma (2007) and Vulkanovka, after the Grand Cinema (2005) received awards at ﬁlm festivals
in Ukraine, Belarus, Portugal, Canada and Lithuania, and were also awarded the Lithuanian Filmmakers’ Union Prize in 2005 and 2007. Her short ﬁction ﬁlm Existence (2004) was nominated
for the best European short film award “Les Lutins” in France in 2005. Her medium-length ﬁlm
The Balcony (2008) received the Silver Crane award in 2009 for the Best Short Film in Lithuania
and Silver prize for the Best Short Film at the Cairo IFF for Children and Youth in 2010. Con
versations on Serious Topics was Lithuania’s Official Oscar entry for Best Foreign Language Film
in 2013. Since 2007, she has been teaching scriptwriting and ﬁlm directing at the Lithuanian
Academy of Music and Theatre. Since 2014, she has also been undertaking doctoral studies in the
arts at the Academy of Music and Theatre with her project “Depicting Children in Cinema: The
Aspects of a Film Director’s View”. Giedrė is a member of the Lithuanian Filmmakers’ Union and
the European Film Academy.
giedre.beinoriute@gmail.com
BRIGITA BUBLYTĖ is a singer, actress, artistic director and educator from Vilnius. Renowned in the
arts of music, theatre and film, she works as a teacher of singing and rhythmics, as well as a coach
for the coordination of voice and movement in the Faculty of Theatre and Cinema at the Lithuanian Academy of Music and Theatre. Bublytė has collaborated with famous Lithuanian artists,
such as theatre directors Eimantas Nekrošius, Jonas Vaitkus, Oskaras Koršunovas, jazz musician
and composer Vladimiras Čekasinas, pianist Petras Geniušas, saxophonist Liudas Mockūnas and
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many others. She has also participated in many international music and theatre projects in Japan,
Spain, Germany, Finland and Russia, allowing her to expres her individual creativity. She has
directed her own musical performances “Flamenco meets Sutartinė”, “Circle of Rasas” and others.
Currently she is undertaking a doctorate in the arts on the theme “Vocal Expression of Contemporary Stage Performers: A Correlation with the National Ethnic Vocal Traditions”. Since 2014, she
has taken part in international congresses and conferences as an art researcher. Brigita Bublytė has
published papers in the conference proceedings and journals of culture and art.
brigita.bublyte@email.com
LAURA DUBOSAITĖ is a psychologist and teacher at the Department of Pedagogy of the Lithuanian
Academy of Music and Theatre. She attends international scientific conferences and publishes
her articles in scientific papers. She conducts lectures on educational, developmental and music
psychology during professional improvement seminars for teachers. Her areas of scientific interest
include educational psychology and music pedagogy.
dubosaite@gmail.com
GIEDRĖ GABNYTĖ is a pianist, winner of international competitions and a graduate from the
Lithuanian Academy of Music and Theatre. In 1999 she completed her Master’s degree studies
earning the qualifications of a solo pianist, member of a chamber ensemble and teacher. She participated in an internship at the Mozarteum University of Music and Performing Arts in Salzburg
(Austria) in the same year. In 2008, Giedrė Gabnytė was awarded a Master’s diploma at the Institute of Cultural and Arts Education of Vilnius Pedagogical University; from 2010 to 2013 she was
a doctoral student in the field of education at Šiauliai University. In 2014 she defended her doctoral dissertation in education. Since 2011 she has been an Associate Professor of the Department
of Pedagogy of the Lithuanian Academy of Music and Theatre. Giedrė Gabnytė is an active figure
in Lithuanian concert life; she is also actively engaged in research activities: she delivers reports at
national and international scientific conferences and publishes scientific publications in national
and foreign scientific periodicals. Her research interests include music education, music teachers’
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of Lithuanian composers, the role of music in the Catholic Church, liturgical rites and art, and
development thereof. These topics are covered in articles published by the author and in her presentations made at scientific conferences. The subject of her doctoral dissertation was “The Concept
of Musica sacra in the Documents of the Catholic Church in the 20th and the Early 21st Century
and Lithuanian Contemporary Music”.
danute.kalavinskaite@lmta.lt
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OLGA LAPINA is a director, acting and directing teacher. In 2011 she graduated from the Russian
Institute of Theatre Art in directing (GITIS), in 2014 she completed theatre pedagogy studies at
the National University of Mexico Autonomy (UNAM). From 2015, she has been completing
PhD studies at the Lithuanian Academy of Music and Theatre. In 2011–2015 she was teaching
at the Directing Department of Klaipėda University, and from 2015 she has been teaching at the
LMTA. From 2014, she joined the team of teachers of international ITI theatre research centre
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“Code: HAMLET” were awarded the Golden Stage Cross, and her performance for the whole family “The Word Factory” participated in the Golden Mask children’s theatre weekend. In her artistic
work, she researches the fields of improvisation, ludic structures and new theatre formats.
olgalapina00@gmail.com
VYTAUTĖ MARKELIŪNIENĖ graduated from the Lithuanian Academy of Music and Theatre
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Arts and is a lecturer in the Department of Music History at the LMTA. From 2016, she has
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Publikacijos struktūra: straipsnio pavadinimas, autoriaus vardas, pavardė; įstaigos,
kurioje straipsnis parašytas, pavadinimas; anotacija (privalu suformuluoti tyrimų tikslą,
nurodyti uždavinius, įvardyti objektą, metodus, aptarti nagrinėjamos problemos ištyrimo
lygį), reikšminiai žodžiai, tekstas, literatūros sąrašas. Mokslo straipsnio pabaigoje turi
būti pateikiama santrauka ir reikšminiai žodžiai užsienio kalba (jei straipsnis pateiktas
užsienio k., tada santrauka ir reikšminiai žodžiai – lietuvių k.). Santraukos apimtis –
1000–1500 sp. ž. Straipsnio pabaigoje nurodoma publikacijos įteikimo data.
Tekstai pateikiami Microsoft Word programa Times New Roman šriftu, 12 pt dydžiu, 1,5 li intervalu. Nuotraukos pateikiamos *.tif arba *.jpg formatais (pageidautina
ne mažesne kaip 300 dpi raiška), surinkti natų pavyzdžiai – vektoriniais *.pdf arba *.eps
formatais, skenuotos iliustracijos – *.tif formatu (ne mažesne kaip 300 dpi raiška).
ARS ET PRAXIS laikosi toliau aptartos citavimo, nuorodų pateikimo ir literatūros
sąrašo sudarymo tvarkos:
1. Citata žymima kabutėmis.
1.1.	Kai citata yra didesnės apimties negu kelios eilutės, ji iškeliama į atskirą pastraipą; esant reikalui ji gali būti pateikta mažesniu ar kitu šriftu.
1.2. Visos darbo autoriaus korekcijos citatoje žymimos laužtiniais skliaustais. Pateikiant citatą ne nuo sakinio pradžios, ji pradedama rašyti mažąja raide, pradžioje
daugtaškis nerašomas. Kai citata baigiama anksčiau nei cituojamo sakinio pabaiga, po jos rašomas daugtaškis laužtiniuose skliaustuose.
1.3.	Citatas kitomis kalbomis rekomenduojama pateikti išverstas į lietuvių kalbą.
Prireikus citatos pateikiamos ir originalo kalbomis, tada jas rekomenduojama
išversti išnašoje.
2. Asmenvardžiai lotyniškais rašmenimis pateikiami originalo rašyba, kiti transliteruojami į lotynišką abėcėlę pagal Lietuvių kalbos komisijos patvirtintas taisykles. Pirmą
kartą rašomas visas asmenvardis, toliau − tik pavardė, o esant reikalui (kai sutampa kelių
asmenų pavardės) – pavardė su inicialu.
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3. Straipsnyje taikoma ištisinė išnašų numeracija. Išnašos dedamos puslapio apačioje.
Literatūros nuorodos pateikiamos pagrindiniame tekste, ne išnašose. Jose skliaustuose
nurodoma autoriaus pavardė, leidimo metai ir puslapiai.
4. Literatūros sąrašas sudaromas abėcėlės tvarka pagal autorių pavardes. Kirilika
paskelbti leidiniai netransliteruojami ir pateikiami literatūros sąrašo gale.

Knygos:
Tyla, A. Garšvių knygnešių draugija. Vilnius: Mintis, 1991.
Merkys, V. Motiejus Valančius: Tarp katalikiškojo universalizmo ir tautiškumo. Vilnius: Mintis, 1999.
Gaidos obertonai: 1991−2009. Recenzijos, pokalbiai, reminiscencijos. Sudarytoja
R. Stanevičiūtė. Vilnius: Lietuvos kompozitorių sąjunga, 2011.
Zinkevičius, Z. Rinktiniai straipsniai. T. 2: Valstybė ir kalba. Senųjų raštų kalba.
XVIII–XIX a. rašomoji kalba. XX amžius. Rytų Lietuva. Vilnius: Lietuvių katalikų mokslo akademija, 2002.
Straipsnis knygoje:
Aleksandravičiūtė, A. Naujųjų amžių ornamentika Hozijaus namų tapyboje. Ku
riantis protas brangesnis nei turtai [recenzuotų mokslinių straipsnių ir recenzijų rinkinys].
Vilnius, 2009, p. 4–60.

Straipsnis periodiniame leidinyje:
Andrijauskas, A. Chaimas Soutine’as – tragiškojo modernizmo korifėjus. Metai,
2009, Nr. 2, p. 124−137.

Straipsnis daugiatomiame leidinyje:
Mickūnaitė, G. Didžiojo kunigaikščio medžioklė: pasakojimas, vaizdas, alegorijos.
Acta Academiae Artium Vilnensis. T. 55: Lietuvos dvarai: kultūros paveldo tyrinėjimai.
Vilnius, 2009, p. 7–22.

Straipsnis internetiniame žurnale:
Vidžiūnienė, A. 1990−2000 metai: Lietuvos politinio elito formavimasis. Sociumas,
2000, Nr. 19 <http://www.sociumas.lt/Lit/nr19/elite.asp> [žiūrėta 2013 07 31].

Rankraštiniai dokumentai:
Дело о приписании к Сурдецкому монастырю вольных людей. [Ковно], 1843, октябрь.
Kauno apskrities archyvas, f. 49, ap. 1, b. 614, l. 1–4.

Elektroniniai dokumentai:
Caroll, L. Alice’s Adventures in Wonderland [interaktyvus]. Texinfo ed. 2.1. [Dort
mund, Germany]: WindSpiel, November 1994. Prieiga per internetą: <http://www.
germany.eu.net/books/carroll/alice.html> [žiūrėta 1995 02 10].
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5. Straipsnio autorius atskirame lape lietuvių ir anglų kalbomis turi pateikti trumpą
savo mokslinę biografiją – nurodyti svarbiausius darbus, mokslinius interesus.
6. Mokslo straipsnis atsiunčiamas elektroniniu paštu. Redakcinė kolegija gali paprašyti pateikti straipsnį atspausdintą (A4 formatas) ir įrašytą CD. Iliustracijos pateikiamos
atskirais lapais kartu su jų sąrašu ir aprašais. Spausdinti tekstai ir iliustracijos, diskelių ir
CD pavidalo laikmenos autoriams negrąžinamos.
7. Visus mokslo straipsnius anonimiškai recenzuoja du recenzentai. Autoriai su recenzijomis supažindinami tik tuo atveju, jei tekstai įvertinti kaip taisytini. Redakcinė
kolegija neįsipareigoja teikti paaiškinimus atmestų tekstų autoriams. Maksimalus terminas, per kurį redakcinė kolegija priima sprendimą skelbti, atmesti ar grąžinti tekstą
taisyti, yra 4 mėnesiai.
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Scientific articles and source publications should be between 20,000 and 30,000
characters. Longer publications will be published only after the editorial board’s approval.
Publication structure: article title, author’s name and surname; name of the institution where the article was written; abstract (clearly list the research aims, objectives, object of the research, methods, and discuss the level of analysis of the topic of discussion),
keywords, text, list of references. A summary must be given at the end of the article
along with the keywords in English (if the article is submitted in a language other than
Lithuanian, then the summary and keywords must be in Lithuanian). The summary
must be between 1,000 and 1,500 characters. The article submission date should also be
shown at the end of the article.
Texts should be written using Microsoft Word in 12 point Times New Roman with
1.5 line spacing. Illustrations should be submitted in *.tif or *.jpg formats (no less than
300 dpi is preferable), while music examples should be in vector *.pdf or *.eps formats.
Scanned illustrations should be in *.tif format (no less than 300 dpi).
ARS ET PRAXIS abides by the following procedure for citation, source referencing
and the list of literature:
1. Citations are to be in quotation marks.
1.1. When a citation is over three lines in length, it should be set apart in a separate
paragraph; if needed, it may be presented in a smaller or a different font.
1.2.	Any corrections made by the author to the citation should be in square brackets.
When a citation does not begin from the start of the sentence, it should start
in lowercase, suspension points are not to be written at the beginning. When
a citation ends before the end of the sentence, suspension points are to be included in square brackets.
1.3.	Citations in other languages should be translated into Lithuanian. If needed,
citations may be given in the original language, and then should be translated
and included in a footnote reference.
2. Names in Latin lettering should be given in the original language, while names
written in other languages should be transliterated using the Latin alphabet according
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to the rules set down by the Lithuanian Language Commission. The person’s full name
should be written the first time it is mentioned, thereafter – only the surname, and if
needed (when several people have the same surname) – the surname and first initial.
3. Continuous numeration of footnotes (not endnotes) should be used in each article. Literature references should be given in the body of the text, not as footnotes. In
brackets indicate the author’s surname, year of publication and page number(s).
4. The list of references should be in alphabetical order based on the author’s surname. Publications in Cyrillic should not be transliterated and should be given at the
end of the list of references.

Books:
Tyla, A. Garšvių knygnešių draugija. Vilnius: Mintis, 1991.
Merkys, V. Motiejus Valančius: Tarp katalikiškojo universalizmo ir tautiškumo. Vilnius: Mintis, 1999.
Gaidos obertonai: 1991−2009. Recenzijos, pokalbiai, reminiscencijos. Sudarytoja
R. Stanevičiūtė. Vilnius: Lietuvos kompozitorių sąjunga, 2011.
Zinkevičius, Z. Rinktiniai straipsniai. T. 2: Valstybė ir kalba. Senųjų raštų kalba.
XVIII–XIX a. rašomoji kalba. XX amžius. Rytų Lietuva. Vilnius: Lietuvių katalikų mokslo
akademija, 2002.
Article in a book/compilation:
Aleksandravičiūtė, A. Naujųjų amžių ornamentika Hozijaus namų tapyboje. Kurian
tis protas brangesnis nei turtai [recenzuotų mokslinių straipsnių ir recenzijų rinkinys].
Vilnius, 2009, p. 4–60.

Article in a periodical journal:
Andrijauskas, A. Chaimas Soutine’as – tragiškojo modernizmo korifėjus. Metai,
2009, Nr. 2, p. 124−137.

Article in a multi-volume publication:
Mickūnaitė, G. Didžiojo kunigaikščio medžioklė: pasakojimas, vaizdas, alegorijos.
Acta Academiae Artium Vilnensis. T. 55: Lietuvos dvarai: kultūros paveldo tyrinėjimai.
Vilnius, 2009, p. 7–22.

Article in an online journal:
Vidžiūnienė, A. 1990−2000 metai: Lietuvos politinio elito formavimasis. Sociumas,
2000, Nr. 19 <http://www.sociumas.lt/Lit/nr19/elite.asp> [žiūrėta 2013 07 31].

Manuscript/archive documents:
Дело о приписании к Сурдецкому монастырю вольных людей. [Ковно], 1843, октябрь.
Kauno apskrities archyvas, f. 49, ap. 1, b. 614, l. 1–4.
202

V  2017  Ars et praxis

Guide for authors



Priedai

Online documents:
Caroll, L. Alice’s Adventures in Wonderland [interaktyvus]. Texinfo ed. 2.1. [Dortmund, Germany]: WindSpiel, November 1994. Prieiga per internetą: <http://www.
germany.eu.net/books/carroll/alice.html> [žiūrėta 1995 02 10].
5. Authors should submit a short academic biography in Lithuanian and English on
a separate page, indicating their most significant works and academic interests.
6. Scientific articles should be sent by e-mail and upon the request of the editorial
board, they may be printed on paper (A4) and saved on CD. Illustrations should be
submitted on separate pages along with a list. Printed texts and illustrations, and datasaving devices are not returned to the author.
7. All scientific articles are anonymously peer reviewed. Authors are only informed
of the reviews when it is considered that corrections need to be made to the text. The
editorial board is not obliged to give explanations as to why certain texts are rejected.
The maximum term during which the editorial board should decide whether to publish,
reject or return a text for correction is four months.
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