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Pratarmė
Naujausias „Lietuvos muzikologijos“ tomas į skaitytojų rankas iškeliauja keliais požiūriais pasikeitęs ir praturtėjęs. Į
redakcinės kolegijos darbą įsitraukia trys tarptautiniu mastu pripažinti muzikologai, mokslininkai iš prestižinių mokslo
centrų – Kembridžo universiteto, Liublianos universiteto ir Maskvos P. Čaikovskio konservatorijos. Žurnalo puslapiuose
ryškėja ir kitas pastarųjų metų muzikos tyrimus charakterizuojantis procesas. Tyrėjų gretas papildo Lietuvos muzikos ir
teatro akademijos meno doktorantūros auklėtiniai, per studijas pajutę tiriamojo darbo potraukį. Jų įsiliejimas į muzikologų
gretas ne tik patvirtina, kad trečiojoje menininkų studijų pakopoje Lietuvoje vykdomi ambicingi tyrimai, išplečiantys
tradicines tematikas ir siūlantys naujų tyrimų metodų. Kaip tik „Lietuvos muzikologijos“ XVIII tome rasime nemažai
Lietuvos muzikologijoje ir etnomuzikologijoje pirmą kartą iškeliamų tyrimo objektų ir taikomų analitinių prieigų. Vis dėlto
naujasis tomas tęsia ankstesnes žurnalo sudarymo ir probleminės struktūros tradicijas. Jo turinį formuoja trijų tradicinių
muzikologijos rūšių – teorinio diskurso, muzikos istorijos ir etnomuzikologijos – tyrimai, papildo ir tradiciniai priedai.
Plačiu tematikų spektru išsiskleidžia muzikos teorijos bloko tyrimai. Žurnalą atveria lietuvių teorinės minties autoriteto,
profesoriaus Algirdo Jono Ambrazo atminimui skirta Gražinos Daunoravičienės studija „Muzikos teorijos diskurso atsinaujinimas vėlyvojo socializmo Lietuvoje: modernėjimo procesas ir profesinės partnerystės tinklas“. Trijų iškilių asmenybių –
Juliaus Juzeliūno, Jurijaus Cholopovo ir Ambrazo – veikla Lietuvoje ir SSRS propaguojant XX a. naująją muziką tiriama į
lietuvių muzikologiją pirmą kartą įdiegiant aktyvią sąryšių sociologijos (angl. relational sociology) teorinę prieigą. Kultūros
fenomenams tirti adaptuotas socialinių tinklų analizės (angl. Social Network Analysis, SNA) metodas ir taikomos įvairios
sociologijos teorijos, kurias sieja ryšių ir sąveikų fenomeno konceptualizavimas. Remiantis naujais Lietuvos literatūros ir
meno archyve esančiais šaltiniais, iki šiol netyrinėtais ir nepublikuotais dokumentais studijoje atskleistas muzikologų ir
kompozitorių profesinių kontaktų tinklas. Autorė jį interpretuoja dviem požiūriais – kaip tinklo centro „mazgų“ (angl.
nodes) ekspertinius ryšius ir naujosios muzikos viešo teorinio diskurso kūrimą. Siekiant apibendrinti muzikų profesinių
kontaktų geografiją, diferencijuoti periferiją ir centrą, studijoje nubraižoma sociograma. Aktuali teorinė prieiga padeda
naujai interpretuoti muzikologų ir kompozitorių tinklo bendraveiką ir oficialiajai doktrinai priešina muzikos teorijos
minties ir ekspertinių tinklų formavimosi Lietuvoje ir SSRS istoriją.
Lenkų muzikos modernėjimo procesą Karolio Szymanowskio ir Ludomiro Michało Rogowskio kūrinių analizės
pavyzdžiu gvildena lenkų muzikologė Katarzyna Bartos. Nors XX a. pradžioje šalies politinė situacija, sentimentai romantiškajai muzikai ir publikos konservatyvumas lėmė, kad impresionizmas, ekspresionizmas ar dodekafonija Lenkijoje
pasirodė gerokai vėliau nei Vakarų Europoje, autorės nuomone, tuometiniai lenkų kompozitoriai rodė dėmesį modernizmui. Tai patvirtina Szymanowskio darbas su atonalia ar politonalia medžiaga ir jos „spalvinimas“ bei Rogowskio pastanga
„natūralių dermių“ (kaip pats vadino) skambesiu griauti klasikinės harmonijos taisykles. Rogowskio kūryba mus turėtų
dominti ir dėl kitų priežasčių: mat Varšuvos muzikos institute kompoziciją jis studijavo pas Mikalojaus Konstantino
Čiurlionio mokytoją Zygmuntą Noskowskį. Dar daugiau, 1909–1911 m. jis darbavosi Vilniuje 1908 m. Stanisłowo ir
Józefo Montvillų (Montvilų) įsteigtos piešimo mokyklos muzikos skyriuje, 1911–1916 m. vadintame vargonininkų
mokykla. Rogowskis dirigavo ir 1909 m. Konstantino Galkausko iš vietinių muzikantų sudarytam Vilniaus miesto
simfoniniam orkestrui.
Kūrybiškumui, vienai vertingiausių menininko ir šiuolaikinio žmogaus savybių, skiriamas meno doktoranto ir
kompozitoriaus Sigito Mickio tyrimas. Gvildendamas Lietuvoje dar menkai konceptualizuotą šio fenomeno raiškos
meninėje terpėje tematiką, autorius pristato kūrybiškumo muzikos kompozicijoje ir kūrybos procese tyrimo teorinį
modelį. Didžiausią dėmesį Mickis skiria muzikos klausymo metu ištinkantiems audityvinės percepcijos potyriams, tad
akcentuoja kompozicijos kognityvinio kūrybingumo tyrimo modelį. Kūrybiškumą traktuodamas kaip konteksto turtinimo operaciją, autorius mini tris komponavimo proceso etapus, kuriuos skiria idėjų, žinių ir realizacijos dominantės,
tačiau pabrėžia, kad vertinant kūrybos visumą būtina atsižvelgti į analogiškas daugialygmenines kūrybingumo apraiškas
komponavimo procese. Straipsnyje aptariamos dvi turtinimo operacijų rūšys – kombinacinė ir inovacinė, o potencialūs
modelio taikymo kūrinių analizei rezultatai įvardijami kaip „komponavimo išmanumas“.
Kaip išsipildžiusias „daiktiškas“ kūrybiškumo fenomeno realizacijas galima interpretuoti dviejų žurnale skelbiamų
tyrimų objektus iš operos pasaulio. Paulinos Nalivaikaitės tyrimas „Transtekstualumo funkcijos Onutės Narbutaitės operoje
„Kornetas“ (2012)“ nusitaikė į svarbiausias šio opuso tapatybės identifikacijas. Akivaizdu, kad kompozitorės darbuose
vertybe tapo tvyrantis didžiulis intelektinis krūvis, meistriškas vaizduotės materializavimas garsų meno priemonėmis.
Neatsitiktinai jos partitūras kuria daugybė asociatyvių sluoksnių. Narbutaitės kūrybos inspiracijos šaltiniai – literatūros,
poezijos, muzikos kūrinių citatos ar aliuzijos – „Kornete“ provokuoja atidesnį žvilgsnį ne tik į vykstančią operos žanro
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transformaciją. Tyrėja pastebi Narbutaitės operą vienijančią glaudžią žanro (operos) ir transtekstualumo procesų sąveiką.
Taikliai parinkta įvairių sričių teorijų konfigūracija ir jų taikomų analizės technikų sinergija jaunai muzikologei padėjo
atkoduoti tam tikrus Narbutaitės „centoninės“, rekomponuojančios kūrybos principus. Be abejo, „Korneto“ tekstų tinklo
išnarpliojimas yra nelengvas darbas, jo imtis gali tik pakankamo intelektinio „įkrovimo“ tyrėjas, kurio galva prikimšta
Europos istorijos, meno ir kultūros fenomenų skiautinių.
Šiuolaikinė operos ir postdraminio teatro erdvės samplaika tapo atvira priežastimi dar kartą muzikos istorijoje perrašyti
muzikos ir dramos viršenybės kovų išvadas. Monteverdi, Glücko ar Wagnerio reformos blanksta prieš XX a. pabaigos ir
XXI a. pradžios operos realybę, kai muzikinė naracija tampa pajėgi pakeisti literatūrinį draminį naratyvą ir pati įvykdyti
vieną pagrindinių naratyvo užduočių – papasakoti istoriją. Šiam virsmui įkontekstinti ir skirtas Ritos MačiliūnaitėsDočkuvienės straipsnis „Muzikos diskursas postdraminiame teatre“. Kitaip tariant, muzikos elemento iškilimo šiuolaikiniame naujosios operos kūrimo procese priežastys ir tendencijos gvildenamos dar viename meno doktoranto tyrime.
Tyrėjos ir kartu naujosios operos kūrėjos žvilgsniu čia apmąstomas procesas. Jis grindžiamas specifine teatro praktika ir
žiniomis, o tai ir lemia šio tyrimo mokslinę vertę.
Sonorizmą pripažinus kaip kompozicinės technikos lygiu išsipildžiusią XX a. pradžios kolorizmo tendenciją, Andriaus
Maslekovo straipsnis „Skambesio kokybės artikuliacija sonorinių struktūrų daryboje“ „Lietuvos muzikologijos“ XVIII
tome atskleis Katarzynos Bartos aptartų Szymanowskio kūrybinių intencijų realizaciją viena ryškių avangardo kompozicijos krypčių. Tai specifinės manipuliacijos, kurios prioritetą teikia skambesio kokybės dimensijai ir tampa kompozicinių
struktūrų darybos pamatu. Kaip tik skambesio kokybės artikuliacijų tyrimas iškeliamas kaip svarbiausias Maslekovo
tyrimo tikslas. Autorius aptaria veiksnius, kurie lemia pagrindinių skambesio parametrų (tono aukščio, trukmės, tembro
ir garsumo) įtaką skambesio kokybės dimensijai. Išskiriamos dominuojančios kūrybinės tendencijos, ypatumai, sąsajos su
percepciniu mechanizmu ir raiška smulkaus plano muzikinių struktūrų daryboje. Siekis komponavimo procesą prognozuoti būsimos percepcijos potyriais autorių paskatino taikyti Gestalt percepcinio grupavimo principus ir naujai pažvelgti
į skambesio kokybės konstrukcinį potencialą.
Antano Kučinsko straipsnis „Akustinė ekologija ir aplinkos garso menas: kontekstas, idėjos, raida“ supažindina skaitytojus su dar viena Lietuvoje palyginti nauja tyrimų sritimi – XX a. 7-ame dešimtmetyje kilusiu akustinės ekologijos
judėjimu. Remiantis pradininko Raymondo Murray’aus Schafero teiginiais ir idėjomis, aptariama judėjimo raida, pristatomos dabartinės akustinės ekologijos pozicijos ir motyvuojamas jos tarpsritinis pobūdis – ekologijos ir aplinkos garso
meno sankirta. Straipsnyje lyginami musique concrète ir aplinkos garso meno siekiniai bei technikos. Tačiau tik įvertinęs
naujas garsų meno skambėjimo, klausymosi ir meno kūrinio funkcionavimo patirtis, autorius siūlo kūrybai naudojančios
aplinkos garsus muzikos sisteminimo patirtį. Išskiriami pagrindiniai aplinkos garso meno genotipai (žanrai) – garso
meditacija, garso pasivaikščiojimas, garso skulptūra, instaliacija ir garso kompozicija. Aptariama akustinės ekologijos
situacija Lietuvoje ir jos perspektyva.
Muzikos istorijos tyrimai naujajame „Lietuvos muzikologijos“ tome vienu ar kitu aspektu toliau plėtoja lituanistinę
muzikos tyrimų kryptį. Specifiniu šio leidinio akcentu tapo Vilniaus pranciškonų ordino muzikinio gyvenimo ir Vilniaus
pranciškonų bažnyčių vargonų statybos tematika. Laimos Budzinauskienės ir Alicjos Dacevič straipsnyje „Vilniaus pranciškonų ordino muzikinio gyvenimo atspindžių šaltiniai ir jų komentarai. Pajamų ir išlaidų registracijos knygos“ tapomas
konkrečiais faktais pagrįstas muzikinio gyvenimo Vilniaus pranciškonų konvente paveikslas. Autorės pasitelkia aptiktas
XVII a. antros pusės–XIX a. pirmos pusės pranciškonų ordino pajamų ir išlaidų registracijos knygas, taigi remiasi nauja,
neskelbta archyvinių šaltinių medžiaga. Tai pirma publikacija, skirta nuosekliai, įvairiais rakursais reflektuojamai minimo
laikotarpio Vilniaus pranciškonų muzikinio gyvenimo apžvalgai.
Rima ir Girėnas Povilioniai su detektyvų atkaklumu aiškinasi Vilniaus pranciškonų bažnyčios barokinių vargonų
statytojų autorystę ir tolesnio perkėlimo labirintus. Platus Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės mokyklos kontekstas
patikimai identifikuoja daugelį faktų ir pagrindžia aptariamų vargonų architektūrinį unikalumą. XVIII–XIX a. archyvinių
šaltinių studijos ir natūros tyrimai patvirtino Vilniaus pranciškonų bažnyčioje stovėjusių dvejų barokinių vargonų tolesnį
likimą: 1864 m. jie buvo iškeldinti ir šiuo metu stovi Vilniaus universiteto auloje bei Daugų bažnyčioje. Autoriai įrodė,
kad šių vargonų prospekto kompozicija išskirtinė tarp Lietuvoje išlikusių barokinių vargonų. Vilniaus universiteto auloje
stovintys mažieji vargonai atstovauja XVIII a. Vokietijos, Gdansko ar Karaliaučiaus meistrų darbų architektūriniams
sprendimams, o Daugų bažnyčioje esančių didžiųjų vargonų formos – tribokštės ir dvibokštės kompozicijos samplaikos
yra unikalios. Analogų neaptikta nei Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, nei aplinkinėse šalyse.
Ambicingą tyrimą žurnalo puslapiuose skelbia dar viena jauna lietuvių muzikologė Rasa Murauskaitė. Susidomėjusi
prancūzų filosofo Jacques’o Derrida darbuose išdėstyta dekonstrukcijos teorija ir jos analitiniais metodais, jų taikymo
muzikologijoje galimybių analizei ji pasirinko chronologijos požiūriu nestandartinį muzikos objektą. Tai Europoje
žymaus liutnininko, Žygimanto Augusto karališkojo dvaro muziko Valentino Bakfarko (1506?–1576) sukomponuotos
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dvi Fantazijos. Taikydama dekonstrukcijos idėjas ir analitinį instrumentarijų, Murauskaitė bando aktualiai perskaityti šį
meninį tekstą.
Ukrainiečių etnomuzikologas Ivanas Kuzminskis savo tyrimui pasirinko Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir
Lenkijos karalystės kultūrinėje terpėje įtakingą religinę giesmę „Bogurodzica“, Lietuvoje vadinamą „Dievo Motina“, o
nuo XV a. „Tėvynės giesme“. Nors giesmės kilmė ir sukūrimo laikas (X–XIII a.?) nėra aiškūs, lenkų muzikos istorikai
ją vadina seniausiu penkline užrašytu Lenkijos giesmių kultūros paminklu. Giesmė skambėjo per reikšmingus valstybės
įvykius, karaliaus Jogailos karūnavimo iškilmes, Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje lenkų riteriai ją giedojo prieš Žalgirio
mūšį 1410 m. Straipsnio „Giesmės „Bogurodzica“ kilmės istorija. Muzikinis 1407 m. paminklas“ autorius išplečia ištakų
ir paplitimo XIV–XV a. tyrimo geografiją, į giesmės žvalgos akiratį įtraukdamas Kijevo Rusios ir Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės muzikinę aplinką. Verbalinio teksto ir melodijos ištakų Kuzminskis ne tik žvalgosi karaliaus Vladislovo
II, Jogailos dvaro rusėnų muzikantų repertuare, bet ir tiria muzikos ryšius tarp Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto
dvaro ir Teutonų ordino. Atskiru žvalgos objektu čia tapo ir Dievo Motinos kultas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje,
tad tyrimas pagrindė galimybę giesmę įtraukti į Ukrainos, Baltarusijos ir Lietuvos muzikinę istoriografiją.
Etnomuzikologijos problematikos skiltį žurnalo puslapiuose formuoja Tomos Čepaitės straipsnis „Gyvųjų ir mirusiųjų
komunikacija lietuvių dainuojamojoje tradicijoje: raudų tyrimas“. Užsimojusi ištirti gyvųjų ir mirusiųjų ryšį lietuvių dainuojamojoje tradicijoje, jaunoji tyrėja pasitelkia komunikacijos mokslo teorijas. Jos padeda atskleisti ne vien tokio ryšio
priemones, pobūdį, sąlygas, procesą ir jo aspektus, bet ir bendravimo motyvaciją bei stimulus. Tyrimo autorės teigimu,
gyvųjų pranešimų anapusiniam pasauliui kūrimo motyvacija buvusi aukštesnių jėgų apsaugos ir pagalbos prašymas, o
dainavimas (raudojimas) atliko mediatoriaus tarp gyvųjų ir mirusiųjų pasaulių funkciją. Linijinis, interakcinis, transakcinis komunikacijos modeliai pripažįstami tinkamais gyvųjų ir mirusiųjų ryšiui dainuojamojoje tautosakoje apibūdinti.
Aktualiai interpretuojami raudose pasitaikantys komunikacijos lygiai (intraasmeninė, tarpasmeninė, asmens ir grupės
komunikacija) padeda atskleisti raudotojos vaidmenį komunikacijos procese.
Etninės kultūros tyrimų horizontai nusidriekia ir už Atlanto. Trečios kartos JAV lietuvių tradicinio smuikininko Dovydo
Pivoriūno sugrįžimo XX a. pabaigoje prie lietuvių liaudies instrumentinės šokių muzikos priežastys ir sukauptas platus ir
įvairus tradicinių (ne stilizuotų!) šokių repertuaras gvildenami Gailos Kirdienės darbe. Pirmąkart mūsų muzikologijoje
tiriami nuo XIX a. pabaigos–XX a. pradžios iki šiol JAV vykstantys lietuvių imigrantų gimtosios tradicinės instrumentinės
šokių muzikos gyvavimo, puoselėjimo ir kaitos procesai bei Lietuvos ir JAV lietuvių tradicinio instrumentinio muzikavimo sąveika. Taikant socialiniuose moksluose paplitusius metodus – kokybinių tyrimų giluminį ir pusiau struktūruotą
interviu bei tipologinį lyginimą – nustatyta, kad daugiakultūriuose JAV didmiesčiuose apsigyvenę pirmosios bangos
lietuviai emigrantai vietines muzikines tradicijas geriausiai išsaugojo ir puoselėjo susitelkusiose kraštiečių bendruomenėse.
Priedų skiltyje skaitytojas ras Vidos Umbrasienės apžvalginį straipsnį „Skambančios struktūros: muzikos vaidmuo
žmogaus proto evoliucijoje“. Kaip teigia autorė, genetinė verbalinės ir muzikos kalbų sąsaja remiasi ne tik abiem bendra garso ir laiko fenomenų sąveika, bet ir gebėjimu skambesiu prasmingai perteikti, o klausytojui – išgirsti prasmingą
kalbėjimą. Autorės teigimu, nors žodžiai perteikia žyminčią, nominuojančią informaciją, jų prasmės niuansai išgirstami
šnekamosios kalbos intonacijose. Tų niuansų suvokimas tiesiogiai susijęs su muzikinės klausos funkcijomis ir gebėjimu
reaguoti į garso aukščio, ritmo ir emocionalaus intonavimo balsu variacijas. Tad kalbos ir muzikos santykis kognityvinėje
žmogaus evoliucijoje gali būti kur kas reikšmingesnis, nei galima būtų manyti.
Dalios Urbanavičienės parengta Austės Nakienės naujajam etnokultūriniam sąjūdžiui skirtos monografijos „Nuo
tradicinės polifonijos iki polifoninės tradicijos“ kritinė recenzija užveria „Lietuvos muzikologijos“ XVIII tomą.
Redaktorių taryba

6

Lietuvos muzikologija, t. 18, 2017

Foreword
This latest volume of Lithuanian Musicology arrives into the hands of its readers altered and enriched on several levels. The
editorial board has gained three new members, internationally renowned musicologists, scholars from prestigious scientific
centres – the University of Cambridge, the University of Ljubljana and the Moscow State Tchaikovsky Conservatory. The
pages of this edition also showcase another process that characterizes the latest research in the field of music: the researchers
are joined by PhD students from the Lithuanian Academy of Music and Theatre, who during their studies felt the need
to carry out investigative work. Their presence among musicologists not only proves that in Lithuania there are ambitious
researches carried out in the third level of studies, broadening traditional subjects and offering new methods of investigation.
In the 18th volume of Lithuanian Musicology we shall discover study objects and analytical approaches that are presented
for the first time in the context of Lithuanian musicology and ethnomusicology. Still, the new volume is continuing
earlier traditions of magazine compilation and problematic structure. Its contents are formed around the research of the
three conventional branches of musicology – theoretical discourse, music history and ethnomusicology – which is also
complemented by traditional supplements.
The segment of music theory research offers a wide range of subjects. The magazine opens with Gražina Daunoravičinė’s
study The Renewal of the Theory of Music Discourse in Lithuania During Late Socialism: The Process of Modernization and
Network of Intercultural Partnership, dedicated to the memory of professor Algirdas Jonas Ambrazas, who was the authority
of Lithuanian theoretical thought. For the first time in Lithuanian musicology, the enthusiastic activities of three prominent
personalities – Julius Juzeliūnas, Yuri Kholopov and Ambrazas – who promoted the new music of the 20th century in
Lithuania and the USSR, are analyzed though the active approach of relational sociology. The cultural phenomena are
investigated through the adapted method of social network analysis and various sociological theories, joined together with the
help of conceptualized phenomenon of ties and relations. Based on new sources from the Lithuanian Archive of Literature and
Art as well as never-before researched or published documents, the study reveals a network of professional contacts between
musicologists and composers. The author offers two ways of interpreting it – as expert relations between nodes of network’s
centre and creation of public theoretic discourse within new music. To generalize the geography of musicians’ professional
contacts, differentiate between periphery and centre, the study offer a sociogram. The topical theoretical approach allows
the discovery of new interpretations of the activities within musicologists and composers’ network, also offering a history of
the thought of musical theory and formation of expert networks in Lithuania and the USSR, opposing the official doctrine.
Polish musicologist Katarzyna Bartos offers an investigation of the modernization of Polish music through the analysis of
Karol Szymanowski and Ludomir Michał Rogowski’s works. Even though in the beginning of the 20th century the political
situation of the country, the sentiment towards romantic music and conservative point-of-view of the audiences determined the
fact that impressionism, expressionism and dodecaphony appeared in Poland much later than in the rest of Western Europe,
according to the author, Polish composers of the time displayed attention towards modernism. It is proved by Szymanowski’s
work with atonal, polytonal music and its “colouring”, as well as Rogowski’s attempt to use “natural scales” (the way he himself
called them) to break the rules of classical harmony. Rogowski’s oeuvre should also interest us for yet another reason: at the
Warsaw Music Institute he studied composition under Zygmunt Noskowski, who was also the teacher of Mikalojus Konstantinas
Čiurlionis. Moreover, in 1909–1911 he worked in Vilnius, at the music department of drawing school established by Stanisłow
and Józef Montwiłł in 1908 (in 1911–1916 it was called a school of organists). In 1909 Rogowski was also leading the Vilnius
City Symphony Orchestra, consisting of local musicians brought together by Konstantinas Galkauskas.
The research carried out by the graduate student and composer Sigitas Mickis is dedicated to creativity, one of the most
valuable qualities of an artist and contemporary human being. By analyzing the subject of this phenomenon’s expression in
artistic field (which is still only barely conceptualized in Lithuania), the author offers a theoretical model of creativity in the
composition of music and process of creativity. Mickis pays most of his attention to the sensation of audio perception during
the act of listening to the music, emphasizing the research model of composition’s cognitive creativity. Perceiving creativity
as an operation of enriching the context, the author mentions three levels of the process of composition, separated by the
dominants of ideas, knowledge and realization; however, he also points out that while evaluating the entirety of creativity one
must also pay attention to analogous emergences of multi-leveled facets of creativity that appear in the process of creation.
The article discusses two kinds of the operations or enrichment – combinational and inventive, while potential results of
the model’s application to the composition’s analysis are described as “smartness of composition”.
One may interpret two of the magazine’s research objects from the operatic field as incarnations of “material” realization
of the phenomenon of creativity. Paulina Nalivaikaitė’s research Functions of Transtextuality in Onutė Narbutaitė’s Opera
“Cornet” (2012) focuses on the most important signs of identity within the piece. It is obvious that in this composer’s works
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the position of strongest value was undertaken by the lingering massive intellectual charge, the masterful materialization
of imagination through the use of the art of sounds. It is no coincidence that her scores consist of many associative layers.
Narbutaitė’s inspirations stem from literature, poetry, quotes or allusions from musical pieces; in Cornet, they provoke a closer
look not only into the transformation of the genre of opera. The researcher notices a close interaction between the genre
(opera) and processes of transtextuality that unify Narbutaitė’s opera. An accurate configuration of theories from various
fields as well as the synergy of the techniques of analysis allowed the young musicologist to decode particular principles
of Narbutaitė’s “caentonic”, recompositional creativity. There is no doubt that the untangling of Cornet’s net of texts is not
an easy job – it may only be undertaken by someone who possesses sufficient intellectual “charge” and a head filled with
European history, patchworks of artistic and cultural phenomena.
The combination of contemporary opera and postdramatic theatre turned into an obvious reason to once again rewrite
the conclusions of the chapter on music history that deals with the battle between music and drama. Reforms carried out by
Monteverdi, Glück or Wagner tend to fade when faced with the reality of opera at the end of 20th century and beginning
of 21st century – a time when musical narration was suddenly capable of altering dramatic literary narrative and carrying
out one of the most important tasks of narrative: telling a story. Rita Mačiliūnaitė-Dočkuvienė’s article Music Discourse in
Postdramatic Theatre is dedicated to the contextualization of this change. In other words, the reasons and tendencies of survival
of musical element during the process of the creation of new contemporary opera are analyzed in yet another research carried
out by a graduate student. The author, who is also someone who creates new opera, offers us a contemplation of the process.
It is based upon specific theatre practice and knowledge, which in turn determines the scientific value of the present article.
As sonorism was acknowledged as a tendency of colourism in the beginning of the 20th century that came into fruition
on the level of compositional technique, Andrius Maslekovas’ article Articulation of Sound Quality in the Construction of
Sonoric Structures in the 18th volume of Lithuanian Musicology reveals the realization of Szymanowski’s creative intentions
discussed by Katarzyna Bartos through one of the most prominent compositional styles of the avant-garde. They come across
as specific manipulations, prioritizing the dimension of the quality of sound and turning into a basis for the production
of compositional structures. It is precisely the research of the quality of sonoric articulations that is situated at the centre
of Maslekovas’ article. The author discusses various factors that determine how principal sound parameters (such as pitch,
duration, timbre and loudness) influence the quality of sound. He singles out dominant creative tendencies, particularities,
connections to the perceptive mechanism and expression in the construction of small scale musical structures. The goal
of forecasting compositional process through experiences of future perceptions influenced the author to apply the Gestalt
principles of perceptional grouping and see the constructional potential of the quality of sound in new light.
Antanas Kučinskas’ article Acoustic Ecology and the Soundscape Art: Context, Ideas, Development introduces the readers
to yet another field of research that is relatively new in Lithuania – the acoustic ecology movement that began in 1960s.
Basing the text on founder Raymond Murray Schafer’s statements and ideas, Kučinskas discusses the development of the
movement, introducing current positions of acoustic ecology and motivating its interdisciplinary nature – the intersection
between ecology and soundscape. The article compares the goals and techniques of musique concrete and soundscapes.
However, only upon evaluating the new experiences of listening and the functioning of a work of sound art, the author offers
the systemizing of music that employs the acoustic environment. The main genotypes (genres) of the art of sounds – sound
meditations, sound walking, sound sculptures and installations, soundscape compositions – are revealed. The article also
presents a discussion of the perspectives and situation of acoustic ecology in Lithuania.
The research of music history in the new volume of Lithuanian Musicology is in one way or another continuing the
Lituanistic branch of music research. The specific accent of the present magazine is the subject of the Vilnius Franciscan order’s
musical life and the production of the organ of Vilnius Franciscan church. Based on specific facts, Laima Budzinauskienė and
Alicija Dacevič’s article Musical Life of the Franciscan Order in Vilnius: Sources of Reflections. Income and Expenses Registration
Books is painting an image of musical life in a Vilnius Franciscan convent. For their paper the author employ the surviving
income and expenses registration books from the 2nd half of the 17th–1st half of the 19th century; thus, they are using
new, previously unreleased material of archival sources. It is the first publication dedicated to detailed overview of Vilnius
Franciscan musical life during the aforementioned period, reflected through different aspects.
Rima and Girėnas Povilionis display a detective-like persistence in discovering the authorship of the builders of baroque
organs of the Vilnius Franciscan church and the labyrinths of further transference. The broad context of organ building
school in Vilnius during the late baroque gives a reliable identification of many facts and provides ground for the architectural
uniqueness of organs that are discussed in the text. The studies of 18–19th century archival sources and natural research
confirmed the destiny of two baroque organs that appeared in the Vilnius Franciscan church: in 1864 they were moved
and are currently placed in the Aula of the Vilnius University and the Friends church. The authors proved that the prospect
composition on these organs is unique in the context of surviving baroque organs in Lithuania. The small organ that is present
at the Aula of Vilnius University represents architectural decisions of masters from Germany, Gdansk and Kaliningrad,
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while the large one that can be found at the Friends church displays forms reflecting double and triple tower compositions
that are entirely unique. No analogues were discovered in the Grand Duchy of Lithuania or surrounding countries.
An ambitious research is also offered by yet another young Lithuanian musicologist Rasa Murauskaitė. Having found
interest in theory of deconstruction and its analytical methods presented in the works of French philosopher Jacques
Derrida, Murauskaitė attempted to analyze the possibilities of adapting it in the field of musicology – to do so, she chose a
musical object that can be described as unconventional from the point of view of chronology. The object is two Fantasies
composed by famous European lutenist Valentin Bakfark (1506?-1576), who worked in the royal court of Žygimantas
Augustas (Zygmint/Sigismund II August). Using the ideas of deconstruction and analytic instruments, Murauskaitė offers
a topical reading of this artistic text.
For his research Ukrainian musicologist Ivan Kuzminskyi chose a religious song Bogurodzica that was influential in the
cultural surroundings of the Grand Duchy of Lithuanian and the Kingdom of Poland – in Lithuania it was called Mother of
God, and since the 15th century – the Song of the Homeland. Although the origins and time of creation (10–13th century?)
of this song are not clearly determined, Polish historians of music are singling it out as the oldest artifact of Polish song
culture written in a staff notation. The song was performed during important state events, the coronation of Jagiełło, in the
Grand Duchy of Lithuania Polish knights sung it before the Battle of Grunwald in 1410. The author of article The Story of
the Origins of “Bogurodzica”. Musical Monument of the 1407 broadens the geography of research of origins and distribution
in 14–15th century by incorporating the musical environment of the Kievan Rus’ and Grand Duchy of Lithuania into the
range of the point of view. Kuzminskyi is looking for origins of verbal text and melody in the repertoire of Ruthenian Court
Musicians of the King Władysław II Jagiełło, but also investigates musical connections between the court of Grand Duke
of Lithuania Vytautas and the Teutonic Order. Another point of research is the cult of the Mother of God in the Grand
Duchy of Lithuania, thus, the research gave ground to a possibility of including the song into the musical historiography
of Ukraine, Belarus and Lithuania.
The problematics of ethnomusicology in the pages of the magazine are formulated by an article by Toma Čepaitė titled
The Communication between the Living and the Dead in Lithuanian Singing Tradition: Lament Research. Having set out
to research the connection between the living and the dead in the Lithuanian singing tradition, the young musicologist
employs theories of communicational sciences. They aid in revealing not only the means, nature, conditions, aspects of the
connection process, but also the motivation and stimuli of this communication. According to Čepaitė, the most notable
motivation of the living to send messages to the world of the dead is the request for protection and help from the higher
forces to the people and their surroundings; music, in this instance – singing, was the mediator between two worlds. Linear,
interactive and transactive models of communication are acknowledged as suitable for the description of the communication
between the living and the dead in singing tradition. The author also offers topical interpretations of the communication
levels, which occur in laments (intrapersonal, interpersonal, person – group communication) and help reveal the role of the
lamenter in the communication process.
The horizons of ethnic culture research also spread over the Atlantic Ocean. In her work Gaila Kirdienė analyzes the
reasons why at the end of the 20th century a third generation immigrant, traditional fiddler Dovydas Pivoriūnas returned
to Lithuanian traditional instrumental dance music, also investigating his rather large and various traditional (not stylized!)
repertoire. For the first time in Lithuania musicology the author is offering researches of traditional dance music making by
Lithuanian emigrant musicians in the USA, as well as interrelation between instrumental music making of Lithuanians in
their homeland and those living the USA, focusing on the periods of the end of the 19th century–early 20th century and
the end of the 20th century–early 21st century. The methods popular in social sciences – qualitative research through deep
and partially structured interview as well as typological comparison – have been used. It is concluded that concentrated
communities of Lithuanians, who have derived from one homeland region or locality to the multi-cultural cities of the
United States, were the best to preserve and cherish their local musical traditions.
In the Supplement section the reader shall discover an overview by Vida Umbrasienė titled Sounding Structures: The Role
of Music in the Evolution of the Human Mind. According to the author, the genetic correlation between verbal and musical
languages is based not only upon mutual interaction between phenomena of sound and time, but also on the ability to offer
meaningful speech through sound, and for the listener – to hear this meaningful speaking. According to Umbrasienė, even
though words convey the nominative information, the nuances of their meaning can be discovered in the intonations of the
spoken language. The perception of these nuances is directly related to functions of musical hearing and the ability to react
to pitch, rhythm and vocal intonations. This indicates that in the development of human cognitive abilities, the connection
between speech and music is stronger than previously believed.
The critical review by Dalia Urbanavičienė for Austė Nakienė’s monograph From Traditional Polyphony to the Tradition
of Polyphony, dedicated to the new ethnocultural movement, closes the 18th volume of Lithuanian Musicology.
Editorial Board
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Gražina DAUNORAVIČIENĖ

Muzikos teorijos diskurso atsinaujinimas
vėlyvojo socializmo Lietuvoje: modernėjimo
procesas ir profesinės partnerystės tinklas

The Battle for New Music in Lithuania of Late Socialism:
The Process of Modernization and Network of Intercultural Partnership
Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Gedimino pr. 42, LT-01110 Vilnius, Lietuva
El. paštas daunora@gmail.com
Anotacija
Tyrimų centre atsidūrė XX a. vėlyvojo socializmo (7–9 deš.) Lietuvoje ir SSRS susikūręs sąjūdis, kuris inicijavo muzikos kompozicijos ir muzikologijos modernėjimo procesą. Pagrindinis teorinis modelis grindžiamas sąryšių sociologijos (angl. relational sociology) teorine prieiga. Tyrimų
metodologija remiasi kultūros fenomenams tirti adaptuota socialinių tinklų analize (STA, angl. Social Network Analysis, SNA). Taikomos
sociologijos teorijos, kurias sieja ryšių ir sąveikų fenomeno konceptualizavimas. Studijoje iškeliami du probleminiai aspektai: pirmasis – ekspertų
ryšiai profesinių tinklų centre (Algirdo Ambrazo, Jurijaus Cholopovo ir Juliaus Juzeliūno trikampis); antrasis – profesinės partnerystės tinklas
ir naujosios muzikos viešoji erdvė. Remiamasi naujais Lietuvos literatūros ir meno archyvo šaltiniais, iki šiol netyrinėtais ir nepublikuotais
dokumentais. Siekiant apibendrinti aptariamą profesinių kontaktų geografiją, jungtis (angl. links) ir „mazgus“ (angl. nodes), diferencijuoti
periferiją ir centrą, studijoje nubraižoma sociograma. Daroma išvada, kad trys sėkmingo, efektyvaus kolektyvinio veikimo sąlygos – atviri
ir platūs profesinės partnerystės tinklai, bendruomeninio solidarumo nuostatos ir profesinio dalyvavimo norma bei funkcionuojanti viešoji
erdvė – buvo įgyvendintos tinklo branduolio sutelktame veikėjų (angl. actors) ir kūrybos institucijų (angl. creative agency) profesinių sąryšių
tinkle. Aktuali teorinė prieiga padeda naujai interpetuoti muzikologų ir kompozitorių tinklo bendraveiką ir oficialiajai doktrinai priešpriešina
muzikos teorijos minties ir ekspertinių tinklų formavimosi Lietuvoje ir SSRS istoriją.
Reikšminiai žodžiai: tarpkultūrinė partnerystė, sąryšių sociologija, sąryšių tinklas, vėlyvasis sovietmetis, lietuvių muzika, lietuvių muzikologija, Ambrazas, Cholopovas, Juzeliūnas, veikėjas (angl. actor), mazgas (angl. node), jungtis (angl. link), sociograma, socialinių tinklų analizė.
Abstract
The pivotal point of the present study is a movement that was formed in Lithuania and the USSR during the late socialism (7-9th decades) – it
initiated the modernization process of music composition and musicology. The central theoretical model of this study is based on the theoretical access of relational sociology. Thus, the methodology is mostly supported by Social Network Analysis (SNA), adapted to fit the research
of cultural phenomena. There is a wide selection of sociological theories used in the research, joined together by the conceptualization of the
phenomenon of connections and interactions. The research focuses on two problematic aspects: first – expert relationships in the middle of
professional network (the triangle of Algirdas Jonas Ambrazas, Yuri Kholopov and Julius Juzeliūnas); second – the network of professional
partnership and the public expanse of New Music. Archives of the LLMA (Lithuanian Archive of Literature and Art) as well as personal
archives and documents of Ambrazas and Juzeliūnas (given to the LLMA in 2017) were used as objects of analysis. To create a generalized
reflection of the geography of professional contacts in the 7-9th decade that is discussed in the research, to determine links and nodes, differentiate between periphery and centre, the research employs a method of visual identification of relationship network and the sketched sociogram
of social network. One arrives at a conclusion that three conditions of efficient collective action – open and broad networks of professional
partnership, provisions of communal solidarity and the norm of professional participation, and functioning public expanse – were carried out
in the network of professional relationship between actors and creative agencies, which was brought together by the kernel of the network.
Keywords: intercultural partnership, sociology of relationships, network of relationships, late Soviet times, Lithuanian music, Lithuanian
musicology, Algirdas Jonas Ambrazas, Yuri Kholopov, Julius Juzeliūnas, actor, node, link, sociogram, analysis of social networks.

Šios studijos dėmesio centre yra vadinamojo vėlyvojo
socializmo (XX a. 7–9 deš.) Lietuvoje ir SSRS vykęs muzikos kompozicijos ir muzikologijos modernėjimo procesas. Jį
tiriant bandoma hibridizuoti humanitarinių (muzikologija)
ir socialinių (sociologija, kultūros antropologija) mokslų
tyrimų metodus ir į lietuvių muzikologiją įdiegti bei kritiškai
adaptuoti aktyvų šiuolaikinės sociologijos diskursą. Derinant muzikologijos, sociologijos, kultūros antropologijos ir
kitų socialinių mokslų perspektyvas žvelgiama į sudėtingą
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muzikos ir muzikologijos modernėjimo subjektų, institucijų
ir įvykių sąryšių įvairovę. Tyrimų metodologija remiasi sąryšių sociologijos (angl. relational sociology) teorine prieiga.
Iš tiesų tai daugybė sociologijos teorijų, kurias sieja ryšių ir
sąveikų fenomeno konceptualizavimas.
Idėjinės ištakos randamos įvairiuose intelektiniuose
šaltiniuose, tarp jų tyrėjai nurodo filosofų Michelio Serreso, Gilles Deleuze’o (Law 2009) ir Algirdo Juliaus Greimo
semiotiką (Beetz 2015). XX a. pabaigoje ir XXI a. pradžioje
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sparčiai populiarėjančios sąryšių sociologijos idėjiniu
pranašu tapo George’o Simmelio socialinė teorija, kurios
sukūrimą išprovokavo Immanuelio Kanto klausimui, kas
yra gamta, priešintas antipozityvizmo dvasios pritvinkęs
Simmelio klausimas, kas yra visuomenė (Simmel 2007).
Socialinių sąryšių teorijos „krikštatėviais“ visuotinai pripažįstami JAV sociologai Harrisonas White’as ir Charlesas
Tilly bei europiečiai Pierpaolo Donati ir Nicko Crossley.
Jiems sąveikaujant atsiradusi socialinė ontologija Tilly’o
(2002) ir Donati’o (2010) tekstuose išpažino vadinamąjį
sąryšių realizmą (angl. relational realism) arba „doktriną,
kad socialinio gyvenimo esmę sudaro tarpusavio sąveikos,
susitarimai, socialiniai ryšiai ir kalbėjimasis (angl. conversations)“ (Tilly 2002: 72). Socialinių mokslų bazėje
išsiplėtojusi ryšių sociologija pamažu apaugo kitų mokslo
šakų (antropologijos, fenomenologijos, politologijos, komunikacijos, sistemų teorijos ir pan.) aktualijomis ir objektais.
Taigi metodas, kurį pasitelkus buvo tiriamas platus asmenų
ir institucijų sąryšių laukas, netrukus tapo tarpdalykinis.
Mustafo Emirbayerio (1997), Donati’o, Crossley’o (2011)
ir kitų sociologų darbus apibendrinusi Ainė Ramonaitė taip
formuluoja svarbiausią tezę:
<...> socialinio gyvenimo esmę sudaro sąryšiai arba santykiai
(angl. relations), t. y. tarpusavio sąveikos, kalbėjimasis ir socia
liniai ryšiai. (Ramonaitė 2015: 17)

Akivaizdu, kad kartu su sąryšių sociologijos įsigalėjimu
socialiniuose moksluose įvyko fundamentalus žvalgos
pokytis – stebėsenos centras nuo individų, personalijų ar
bendruomenių persikėlė į daugialypius, daugiaaspekčius jų
santykius. Ilgai galiojusį visuomenės konceptą (visuomenė
kaip individų ir bendruomenių visuma) pakeitė naujas, mat
buvo devalvuoti svarbiausi sociologijos analizės objektai,
iškilo jų santykių be sąryšių fenomenas. Tad sociologijos
moksluose ir šioje studijoje remiamasi sąlygiškai nauju
visuomenės konceptu – visuomenė yra ne individų suma ir
santykių reiškimosi vieta, o patys santykiai (Crossley 2015:
125; Prandini 2015: 9). Ricardo Prandini aktualų visuomenės apibrėžimą redukavo į kelis žodžius: „Visuomenė yra
sąveikų suma arba tam tikras sąryšių audinys“ (Prandini
2015: 9). Remiantis šia paradigma tiek individas, tiek pati
visuomenė kyla iš sąryšių (Prandini 2015: 3), tad pastarieji
tampa pagrindiniu tyrimo objektu. Kintanti visuomenės
samprata buvo ekstrapoliuota ir į kultūros sferą, ir Crossley
ją apibrėžė sociologinių sąryšiu aspektu, nes individai veikia
palaikydami ryšius (angl. actors-in-relations):
Kultūra nėra nei individų nuostatų suma, nei jos artefaktai
(pavyzdžiui, meno kūriniai), tai veikiau yra žmonių sąveikose
gimę susitarimai dėl gyvenimo formų. (Crossley 2011: 65–85;
cit. iš: Ramonaitė 2015: 18)

Naujoji teorinė paradigma skatina naujai pažvelgti į
kultūros objektus ir tokias jos sudėtines dalis kaip mokslas
ir menas. Tačiau į menotyrininkams aktualius objektus

žiūrėti kaip į socialines (kultūrines) praktikas, kurių istorijas
„rašo“ ne tik personalijos, bet santykiai ar sąryšiai, pradėta
palyginti neseniai. Vienas pirmesnių į meno pasaulį kaip
žmonių ir įvairių institucijų (angl. human / non-human
agency) sąryšių lauką dėmesį atkreipė britų antropologas
Alfredas Gellas 1998 m. (po mirties) išleistoje monografijoje „Menas ir institucija“ („Art and Agency“). Jo sukurtas
tarpdalykinis kūrybiškumo ir sklaidos (angl. creativity
+ mediation) modelis, į meno pasaulį žvelgiantis kaip į
žmonių ir kitų institucijų sąryšių lauką (Gell 1998), buvo
vertinamas kaip esminis ir radikalus meno antropologijos
revizavimas (Bowden 2004). Nėra abejonių, kad Gellas
aktyviai domėjosi tuo, kas dedasi socialiniuose moksluose,
ir sekė sąryšių sociologijos plėtotę. Socialinio tinklo idėją
britų profesionaliosios muzikos tyrimams (nuo 1870 m.),
aprėpdami 322 kompozitorius, taikė ir muzika bei religija
besidomintys britų sociologai Martinas Everettas ir Siobhanas McAndrew (Everett, McAndrew 2015).
Taigi ypatingo statuso socialinė (kultūrinė) praktika
(mokslas ir menas), jos istorija gali būti aptariama kaip individų ir įvykių tinklai, kūrybos institucijų ir veikėjų sąveika
konkrečioje erdvėje ir laike.
Remiantis sąryšių sociologijos teoriniu modeliu šiame
tyrime kaip analitinis įrankis pasitelkiamas sociologijoje
taikomas socialinių (kultūrinių) tinklų (angl. network)
analizės metodas.Teorinis konstruktas arba socialinė struktūra, vadinamasis „socialinis tinklas“ (angl. social network),
sociologų taikomas tyrinėjant individų, grupių, organizacijų
arba visuomenių tarpusavio santykius (Wasserman, Faust
1994). Jis suprantamas kaip veikėjų ir juos siejančių ryšių
rinkinys (Ramonaitė 2015: 18). White’as socialinį tinklą
identifikavo kaip „reikšmių tinklą“ (White 1992: 67). Jam
antrino Florence Passy, socialinius tinklus apibūdinusi kaip:
<...> reikšmių salas, suformuojančias vertybes, tapatybę,
supratimą ir preferencijas ir skatinančias asmenis įsitraukti į
kolektyvinį veiksmą. (Passy 2003)

Nusakydama daugialypes tinklų funkcijas, Passy išskyrė
tris svarbiausias: socializacijos, struktūrinio prisijungimo ir
formuojančio sprendimą.
Kadangi šio tyrimo objektas susijęs su vėlyvojo socializmo sovietine erdve, aktualus tampa ir neformalių ryšių
nedemokratinėse visuomenėse aspektas bei papildomi šios
socialinės struktūros kriterijai. Šiuo požiūriu tinklus tyrusi
Marijane Osa pabrėžia, kad socialiniai tinklai yra žmonių
tarpusavio pasitikėjimu grįsti santykiai, sukuriantys kanalus,
kuriais gali būti platinama cenzūros išvengusi informacija
(Osa 2003). Kaip matysime, tai buvo išties svarbu sovietmečio muzikos sąjūdžių realybei. Socialinių judėjimų tinklus
konceptualizavęs Mario Diani atskleidė dar vieną svarbų
socialinių tinklų mezgimo mechanizmą: šiame kolektyviniame veiksme labai praverčia ankstesnės žmonių sąsajos,
kurios ima kurti naujų tinklų ar judėjimų dalyvių ryšius
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(Osa 2003). Taigi, kaip parodė sociologai ir kaip matysime
tolesniame tyrime, abu šie veiksniai buvo itin veiksmingi
sovietmečiu: ankstesni muzikų ryšiai inicijavo naujus, telkė
tinklo dalyvius, o pasitikėjimas ir solidarumas mobilizavo
bendraminčius ir skatino juos veikti (Gould 1991: 728).
Taip žvelgiant atsiveria kol kas netyrinėtas kompozitorių
ir muzikologų tinklas, susiformavęs XX a. 7–9 dešimtmečiu Lietuvoje ir saitais nusidriekęs į kitas Sovietų Sąjungos
kultūros terpes. Kalbu apie muzikos kūrybos ir muzikos
mokslo ryšių pagrindu susibūrusią bendruomenę, kuri
šioje pasaulio dalyje telkėsi už naujosios muzikos aktualijų
(informacijos, kūrybos, tyrimų) įteisinimą kultūros mastu.
Taikant socialinių (kultūrinių) sąryšių teorinę paradigmą,
dėmesys skiriamas tokioms kultūros ir meno procesų dimensijoms kaip profesinė partnerystė, kūrėjų tinklai, neformalūs
sambūriai ir pan. Kaip minėta, socialinių (kultūrinių) tinklų
analizė konceptualizuoja sąryšių aspektą. Kultūros plotmėje
iškyla kūrėjo (kūrinio) ryšys su kitais kūrėjais (kūriniais),
meno ideologijomis, technologijomis, kritinis diskursas
(Crossley 2014; Everett, McAndrew 2014). Vis dėlto
siekiant išsiaiškinti socialinių tinklų dinamiką vėlyvuoju
sovietmečiu Lietuvos ir SSRS muzikos sferoje, pirmiausia
būtina identifikuoti ir kontekstualizuoti tinklo struktūros
elementus. Į kultūros socialinius tiklus įsitraukusius ir veikusius žmones šioje studijoje vadinu pasitelkdama Crossley’o
įžvalgą, kad tokie veikėjai iš tiesų yra sąveikautojai (angl.
inter-actors) arba veikiantieji per santykį (Crossley 2015:
125). Aktuali tampa dar viena sąvoka, kuri keičia tradicinę
kartos ir generacijos sąvoką ir gerokai išplečia jos turinį.
Tai vadinamosios kohortos (angl. cohort)1 fenomenas,
kuriuo įvardijama grupė žmonių, amžininkų, išgyvenusių,
patyrusių tuos pačius įvykius vienu ir tuo pačiu metu – taip
kohortą apibrėžia socialinė ir istoriografinė civilizacijų ir
kultūros demografija. Šiuos žmones sutelkė ne vien gimimo
laiko datos, bet ir vertybinė orientacija, požiūriai, siekiai, o
tai suteikė jiems tapatybinio solidarumo.
Iš tiesų, stebint 7–9 dešimtmečio Lietuvos ir Sovietų
Sąjungos muzikos panoramą, kultūros lauko akiratyje iškyla
veržli novatorių ir amžininkų grupė. Šie veikėjai (sąveikautojai) vykdė muzikos atnaujinimo žygius, inicijavo esminius
muzikos kompozicijos pokyčius, kurie nulėmė modernėjimą
ir kompozicijos technologinį atnaujinimą. Jie priešinosi
socialistinio realizmo suformuotoms ideologinėms ir teorinėms dogmoms, draudimams ir smalsiai dairėsi po uždraustą
modernėjantį profesionaliosios muzikos pasaulį. Juos jungė
potraukis eksperimentams, interpretuojantis pranašavimas,
žvilgsnis į ateitį, o tai buvo siejama su fundamentalia dabarties peržiūra ir naujo įprasminimo siekiu. Kartu reiškėsi
kohortos ironiškas santykis su oficialiąja ideologija ir buvo
priešinamasi „teisingam“ menui. Dauguma atstovų atvirai
diskutavo su sistema ir aštriai oponavo įsitvirtinusiam ideologizuotam požiūriui. Kultūros tekstų, teorinių paradigmų
dekonstrukcija tapo ne mažiau ryškia kohortos tapatybe
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ir jos solidarumo sąlyga. Vėlyvuoju sovietmečiu šių kompozitorių muzika veržėsi į naujas skambesio galaktikas ir
bandė įkvėpti, pasak Arnoldo Schönbergo, „kitų planetų
oro“ (vok. Luft von anderen Planeten). Kohorta aršiai deklaravo alternatyvų meninį požiūrį ir kompozicijose taikė
erzinančias „formalistines“ technikas. SSRS tai buvo kova
už Schönbergo modernizmo technologinius simbolius – tai,
kas sudarė Theodoro Adorno sąvokos Zeitgeist turinį arba
Schönbergo Zukunftmusik perspektyvą.
Tarp SSRS muzikos sferos veikėjų buvo ryškių asmenybių – muzikinės kompozicijos logikos „atradėjų“, kompozitorių ir muzikologų. Tarsi egzistencinis klausimas, jiems
rūpėjo naujosios šiuolaikinės muzikos kūrimo procesas,
tačiau ne mažiau svarbu buvo teoriškai apmąstyti muzikos
kompozicijos pokyčius. Muzikologai domėjosi naujosios
šiuolaikinės muzikos kūrimo procesu ir pastebimo mąstysenos lūžio konceptualizacija. Jiems buvo svarbu susikalbėti
ir sąvadauti, todėl jie bandė kurti adekvačią terminologijos
sistemą, teorinius modelius ir analitinius metodus. Kohortos
tapatybė ryškėjo per įvairiose vietovėse spontaniškai susitelkusių bendraminčių – „Maskvos trejeto“, „Chrenikovo
septyniukės“2, „Kijevo avangardo“, kai kurių Baltijos šalių
kompozitorių grupių – pasiryžimą veikti. Jų kūrybinis maištas
XX a. 7–9 dešimtmetyje identifikavo kohortos siekius sukurti
kompozitorių modernios kalbėsenos gramatiką, individualią
saviraiškos logiką (sistemą) ir unikalus savojo meno ženklus.
Kohortos susitelkimą savaip inicijavo radikalūs muzikos
kompozicijos modernėjimo pokyčiai, kurie vyko XX a.
Vakarų Europoje ir JAV, tačiau dėl ideologinių gniaužtų
vangiai plėtojosi SSRS. Čia tvyrojusi oficialiojo meno
situacija buvo išskirtinė. Nors XX a. pradžios simbolinės
moderniosios muzikos kompozicijos metaforos – dodekafonijos technikos – bandymų pradžią vakarietiškoje SSRS
dalyje galima nužymėti Chruščiovo „atšilimo“ laikotarpiu
1960–1961 m. (Vitalijus Godziackis, Valentinas Silvestrovas, Arvo Pärtas, Julius Gaidelis [Bostone] ir kiti), reikia
pripažinti, kad ideologiniai gniaužtai ir priežiūros „slėgis“
neslopo iki pat Gorbačiovo reformos („perestroikos“) pradžios. Trečiajame visasąjunginiame sovietinių kompozitorių
suvažiavime (prasidėjo 1962 m. kovo 26 d.) Tichono Chrenikovo programinė kalba (cituojamas fragmentas) gerai
pristato sovietmečio meno ideologijos oficialųjų diskursą.
Siekdamas sustabdyti plintančius „vėjaraupius“, Chrenikovas eskalavo viešą Pärto „Nekrologo“ orkestrui, op. 5
(1960) (pirmoji dvylikatonė kompozicija Estijoje) kritiką
dėl serializmo ir „polinkio į užsienio įtakas“. Chrenikovas
straipsnyje „Kelyje į komunizmo muzikinę kultūrą“ rašė:
Negalima nutylėti ir tai, kad kažkur šalia didžiosios mūsų
muzikos gyvenimo egzistuoja uždaras, siauras formalistinių
ieškojimų pasaulėlis, bevaisis eksperimentavimas. Kalbama
apie dodekafoninius, serialistinius, puantilistinius nedidelės grupelės jaunų kompozitorių, tarp kurių maskvietis
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A. Volkonskis, ukrainietis V. Silvestrovas, eksperimentus. Per
šią dodekafoninę madą perėjo ir estų kompozitorius A. Pärtas. Neatsilaikymas prieš tai, kas svetima, pomėgis rūbo nuo
„svetimo peties“ liudija idėjinį tam tikros mūsų kompozitorių
jaunuomenės dalies nebrandumą. Dodekafoninių bandymų
bejėgiškumas, nepagrįstumas gana aiškiai matomas A. Pärto
„Nekrologe“. Jis skirtas fašizmo aukų atminimui, bet šiam
kūriniui, užsienio „avangardistų“ opusams kaip ir būdinga –
superekspresyvus natūralistinis baimės, siaubo, prislėgtos
būsenos perteikimas3. Talentingas kompozitorius (jis tai įrodė
kitais kūriniais) A. Pärtas pasirodė bejėgis savo pasirinktomis
priemonėmis įkūnyti tai, kas svarbiausia antifašistinėje temoje – žygdarbio didybę, rūstybę, protestą, kovos patosą. Taip
patys kūrybiniai rezultatai nuvainikuoja pastangas progresyvių
epochos idėjų įkūnijimui naudoti „avangardinės“ buržuazinės
muzikos priemones. Mūsų jauniems „eksperimentatoriams“
reikia suprasti, kad yra riba tarp kūrybinių ieškojimų laisvės
ir neprincipingumo. Mes linkę manyti, kad mūsų namuose
išauginti „avangardistai“ serga „vaikiška kairumo liga“. Tie iš
jų, kurie iš tiesų talentingi, neabejotinai sugebės persirgti šia
liga ir judėti pirmyn – į dabarties didįjį meną. <...> Ir nors
kažin kiek tvirtintų buržuaziniai ideologai, kad iš tarybinių
menininkų atimta kūrybinė laisvė, mes žinome šio melo kainą,
nes tikroji kūrybos laisvė – tai pirmiausia daugumos žmonių,
liaudies minčių ir jausmų išraiškos laisvė.4

Tačiau po devynių mėnesių, 1962 m. lapkritį, SSRS
kompozitorių sąjungos organizuojamo jaunųjų kompozitorių kūrinių konkurso (buvo vertinama beveik 1 200 kūrinių)
finale Pärtas laimėjo vieną iš 7 įsteigtų premijų (Misiunas,
Taagepera 1983: 170). Matyt, buvo atsitokėta ir „suveikė“ Sergejaus Kusewizkio fondo Bostono simfoniniam
orkestrui užsakyto Schönbergo „Liudytojo iš Varšuvos“
(Ein Überlebender von Warschau), op. 46 (1947) įsteigtas
dodekafonijos įteisinimas atspindėti muzikoje „blogį“,
tuo ir buvo pasinaudota Pärto „Nekrologe“. Ši vienintelė
legali dodekafonijos egzistavimo galimybė netrukus buvo
pripažinta ir SSRS. Kitas triukšmingas oficialus skandalas
Pärto kantatą Credo fortepijonui, mišriam chorui ir dideliam orkestrui arba kompozitoriaus atsisveikinimą su savo
kūrybos avangardiniu laikotarpiu apgaubė 1968 m.
1962 m. rudenį į Rusiją atvyko Igoris Stravinskis, jį priėmė SSRS komunistų partijos pirmasis sekretorius Nikita
Chruščiovas. Sunku įsivaizduoti iš „buržuazinio“ pasaulio
atvykusio radikalo ir genseko pokalbį. Netrukus, 1963 m.
kovo 7–8 d., oficialų požiūrį į modernėjimą ir socialistinio
realizmo kanonus pamynusius kūrėjus – „iškrypėlius su
nusmauktais smeginimis“ (rus. людьми извращенными, у
которых мозги набекрень) Chruščiovas išdėstė susitikime
su kūrybine inteligentija Kremliuje:
Normaliam žmogui sunku suprasti, ką slepia žodis „dodekafonija“, bet labiausiai tikėtina – tą patį, ką ir žodis kakofonija.
Tą pačią kakofoniją muzikoje mes švariai nušluojame į kampą.
Savo idėjiniam apsiginklavimui mūsų liaudis negali naudoti
šitų atmatų.5

Po metų, 1963-iaisiais, į „Varšuvos rudenį“ iš Italijos
atvyko žinoma avangardo muzikos figūra – komunistas ir
Antono Weberno kūrybos apologetas Luigi Nono. Beje,
šiame festivalyje dalyvavo Vytautas Landsbergis ir Ambrazas, atvyko nemaža SSRS kompozitorių bei muzikologų
grupė. Nono susitiko su Pärtu bei Veljo Tormiu ir jau po
mėnesio kartu su muzikologu Luigi Pestalozzi viešėjo Taline. Netrukus aktyvus Darmštato vasaros kursų dalyvis Nono
neįtikėtinai svetingai buvo priimtas Maskvoje. Vakarinėje
TV programoje jam buvo leista pristatyti savo kūrinius,
o SSRS kompozitorių sąjunga organizavo susitikimą su
jaunaisiais kompozitoriais. Po pokalbio ir „nekalto“ Nono
klausimo, kiek Alfredas Schnittke išstudijavęs Weberno kūrinių, SSRS prasidėjo neformalių „antrųjų konservatorijų“
arba neakademinių XX a. naujosios muzikos studijų era.
Ją savarankiškai studijavo daugelis kohortos atstovų: Denisovas, Gubaidulina, Nikolajus Karetnikovas, Schnittke,
Kara Karajevas, Andrejus Volkonskis, Radionas Ščedrinas,
Sergejus Slonimskis, Borisas Tiščenko, Ukrainoje – „Kijevo
avangardo“ nariai, Lietuvoje – Vytautas Barkauskas, Julius
Juzeliūnas, Vytautas Montvila, Feliksas Bajoras, Eduardas
Balsys, Osvaldas Balakauskas ir kiti. Visa tai tapo dviejų tolesnių mažų istorijų kontekstu. Šiai kohortai Lietuvoje atstovavo ir muzikologas Algirdas Jonas Ambrazas (1934–2016),
Rusijai – Jurijus Nikolajevičius Cholopovas (1932–2003).
Ambrazo profesinis susidūrimas su savosios kohortos
atstovais įvyko 1965 m. gruodžio pabaigoje Maskvoje pirmą kartą SSRS organizuotoje konferencijoje „Apie tikrą ir
tariamą novatoriškumą šiuolaikinėje muzikoje“. Komisijos
numatytoje keturių dienų programoje 36 kompozitorių ir
muzikologų pranešimai nukrypo nuo sudaryto pagrindinių
tematikų projekto. Kalbėtojai telkė dėmesį į naujausios
kompozicijos problematikos spektrą ir galima sakyti, kad į
programą pateko SSRS kompozitoriams ir muzikologams
tuo metu labai rūpimi klausimai. Komisija siūlė kalbėti tokiais
klausimais (žr. С трибуны теоретической... 1966, No. 5: 22):
1. Šiuolaikinis visuomeniškai reikšmingas turinys ir jo
muzikinio įkūnijimo priemonės.
2. Ką naujo sovietinė muzikos kūryba davė pasaulio menui.
3. Šiuolaikinės muzikos nacionaliniai požymiai.
4. Tonaciškumo problema sovietinėje ir užsienio muzikoje
bei atonali muzika.
5. Kompozitorius ir klausytojas.
Naujasis diskursas ir Chruščiovo atšilimo laikotarpiu
SSRS atsiradusi galimybė kalbėti šiek tiek atviriau išprovokavo netikėto masto ir aštrumo diskusijas apie formalistines tendencijas, serijinę ir kitas avangardo kompozicines
technikas – tai, kas tuo metu kėlė didžiulį susidomėjimą.
Cholopovas savo kalboje drąsiai įrodinėjo, kad tradicinis
požiūris nesugeba paaiškinti daugumos novatoriškų XX a.
muzikos reiškinių. Pavyzdžiu jis nurodė Bélos Bartóko kompozicinės technikos analizę. Be abejo, jai eksponuoti reikėjo
visiškai naujų analitinių „įrankių“ – visos naujosios muzikos
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tyrinėjimo sistemos. Taigi kartu Cholopovas pristatė ir
„formalistiškai“ pavojingą savosios teorinės sistemos konceptą – „centrinio sistemos elemento“ (rus. центральный
элемент системы, ЦЭС) sampratą ir aptarė jo sąveiką su
periferiniais sistemos elementais. Tačiau būtina pasakyti,
kad centro idėja apibrėžiant tonalumą buvo iškelta dar
1927 m. Leipcige išleistame Hermanno Erpfo darbe „Apie
naujausios muzikos harmonijos ir sąskambių techniką“
(„Studien zur Harmonie- und Klangtechnik der neueren
Musik“)6. Erpfas rašė:
Vietoj žodžio „tonalumas“ tikslinga vartoti aiškią sąvoką
„centrinis funkcinis ryšys“ (zentrale funktionelle Beziehung),
negatyvaus, nepreciziško termino „atonalumas“ reikia iš viso
atsisakyti (Erpf 1927: 110).

Edisonas Denisovas savo kalboje gynė „dodekafoninės
grupuotės“ poziciją, įrodinėjo, kad serijiniai mąstysenos
metodai išplitę visame pasaulyje, ir su pagarba išskyrė Pierre’o
Boulezo kompozicijas. Schnittke kvietė meno funkcionierius atsisakyti dirbtinio tonacinės ir atonaliosios muzikos
priešinimo ir teigė, kad atonalumas ir dodekafonija visiškai
nepaneigia tonacijos, tik yra jos tąsa. Beje, toks teiginys atrodė
naujas tik šioje pasaulio dalyje, mat dvylikatonės muzikos
(Zwölftöne-Musik) susiformavimo dėsningumą dar minėtame veikale pagrindė Erpfas. Jo tvirtinimu, dodekafonijos
nesikartojančių tonų principas (jį aiškino ne Schönbergo, bet
Hauerio kompozicijų pagrindu!) slypėjo jau yrančio funkcio
nalumo muzikoje ir buvo ta kraštutinė riba, kuri turėjo būti
pasiekta, bet ilgainiui vėl bus peržengta (Erpf 1927: 85–86).
Savo kalboje Schnittke ragino pagaliau nustoti vulgariai sociologiškai tapatinti technines priemones su ideologija. Taigi
Cholopovo, Denisovo, Schnittke’s, Vsevolodo Zadirackio ir
kitų veikėjų kalbos spontaniškai telkė bendraminčius, jie aiškiai pabrėžė permainų kompozicijoje ir mąstysenoje būtinybę
(С трибуны теоретической... 1966, No. 5: 27).
Vieša diskusija apie muzikos kompozicijos atsinaujinimą, nors ir reiškiant nesutampančius požiūrius ir abiejų
pusių argumentus, buvo išties reikšmingas įvykis. Naujų
struktūrinių principų atsiradimą arba „evoliucinį šuolį“
(dodekafoniją) buvo bandoma paaiškinti kaip radikalią tonacinės sistemos evoliucijos inovaciją. Šios pastangos, viena
vertus, rodė bandymą priimtinai „pridengti“ ir paaiškinti
XX a. kompozicijos lūžius, kita vertus, ženklino istorinės
distancijos stoką ir tarpinį neaiškios problemos sprendimą.
Panašų inovacijų konceptualizavimo ir kontekstualizavimo
keblumą įžvelgė prancūzų matematikas ir filosofas Antoine
Augustinas Cournot. Jis pastebėjo, kad kaip tik „iš tradicinių
sprendimų nenumatytų pasekmių kombinacijų su kitomis
pasekmėmis randasi transformaciniai efektai, turintys lemiamą reikšmę pereinant prie kito struktūrinio principo“.
Perėjimo nuo vieno struktūrinio principo prie kito bendrąjį
principą Cournot formuluoja kaip pasekmių priešingybės
sumanymui paradokso dėsnį.
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Tai, kas nauja, turi atsirasti paradoksaliu būdu, nes vieno
struktūrinio principo pakeitimo kitu galimybė gali būti jame
pačiame nenumatyta. (Percituota iš: Norkus 1999: 16)

Jauno muzikologo Ambrazo pranešimas 1965 m. gruodžio 24 d. nedviprasmiškai skelbė autoriaus priklausymą
„dodekafonijos gynėjams“, kaip savo laiške juos pavadino
Cholopovas. Pradėjęs atsiprašymu dėl galimų nesklandumų
(mat pirmą kartą gyvenime skaito pranešimą užsienio kalba), Ambrazas ginčijo iš tribūnos skelbiamą teiginį, „esą pačios priemonės, tarp jų technika arba metodas, gali nulemti
meninį kūrinio vertingumą“. Jis įsivėlė į aršią, ideologizuotą
diskusiją, ar realistinė muzika privalomai turi būti tonacinė
ir ar dodekafoninės sistemos taikymas yra formalizmo požymis7. Iš tribūnos Ambrazas drąsiai pamokslavo:
Mūsų muzikologijai nereikia tenkintis kompozitorių praeities
kūrybinės patirties apibendrinimu, bet turime drąsiau žvelgti į
ateitį, padedami kompozitorių rasti naujas, dar nepanaudotas
išraiškos priemones.8

Vis dėlto pranešime, pasitelkęs lietuvių kompozitorių
pavyzdžių, Ambrazas pateikė kompromisinį dodekafonijos priemonių taikymo būdą. Iš esmės tai buvo dar vienas
savotiškas socialistinis dodekafonijos technikos „nukenksminimo“ būdas. Analizuodamas Benjamino Gorbulskio,
Algimanto Bražinsko, Balsio ir Vytauto Barkausko kūrinius,
Ambrazas tvirtino, kad šie, nors ir taiko dodekafonijos
techniką, perima tam tikrus jos elementus, tačiau įveda
nacionaliniam folklorui tipiškas dermines atramas (serijos
tonikalizacija – G. D.), ritmus, intonacijas ir žanrinius šokio
elementus. Beje, vėliau žurnale „Sovietinė muzika“ (rus.
Советская музыка) išspausdintame redakcijos straipsnyje
buvo replikuojama į „kompromisinę“ Ambrazo pristatytos
lietuviškos dodekafonijos versiją, diagnozuojamas tuometinės lietuvių kompozicijos modernumo lygis:
Kaip mes matome, mūsų lietuvių kolegos neturi nieko bendro
su dodekafonija kaip sistema. (С трибуны теоретической...
1966, No. 5: 27)

Pritaręs Cholopovo tezei apie naujausios muzikos teorinės interpretacijos, įprasminimo retrogradiškumą ir sąstingį,
Ambrazas pranešimą baigė tam kontekstui drąsia išvada:
Kai kalbama apie muzikos prigimtį <...> iš teiginio „taip buvo“
išvedamas burtažodis „taip turi būti“.9

Kvietimas bendradarbiauti siekiant kūrybos ir teorinio
diskurso atsinaujinimo skambėjo Ambrazo pranešimo
įžvalgose ir kalbėsenos intonacijose.
Nors oficiali pozicija ir puolė, alternatyvus muzikologijos diskursas jau buvo pradėtas kurti ir jame figūravo
daugybė Cholopovo 1958–1965 m. darbų10. Kohortos
susitelkimui talkino tolesnė diskusija, įsiplieskusi oficiozinio žurnalo „Sovietinė muzika“ 1966 m. Nr. 5–6
puslapiuose rubrikoje „Iš teorinės konferencijos tribūnos“
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(rus. С трибуны теоретической конференции). Čia buvo
spausdinami kai kurie opozicinių pažiūrų pranešimai (pvz.,
L. Mazelio ir Schnittke’s) ir gausūs redakcijos komentarai
(redakcijos skiltis; žr. С трибуны теоретической... 1966,
No. 6). Komentaruose vyravo serijinės muzikos „nuodėmių“ refleksija: buvo pabrėžiamas jos „totalus uzurpacinis
pobūdis“, epigoniškumas, pamėgdžiojantis kopijavimas,
abstraktus minties kūrimo pobūdis, „muzikos darymas“,
formalizmas, „karingas amatininkiškumas“, kas esą atvedė
į avangardizmą. Apskaičiuotas ir serijinės grupuotės (rus.
серийной групповщины) darbo efektyvumas, lygus 1
procentui: adeptų skaičius tarp SSRS SK narių prilygintas
santykiui 1 : 100. „Grupuotės“ pozicijai žurnalo puslapiuose
atstovavo Zadirackio teiginys, kad „dodekafonijos istorinė
kilmė iš tonalios muzikos akivaizdi. Dodekafonijos taikymas
teisėtas ir neišvengiamas“. Įsiplieskusiame ginče apie didžiąją
„derminę galaktiką“ ir jos besisukančius elementus, kaip
juos apibrėžė V. Bobrovskis, buvo nukryžiuojama Cholopovo tezė apie naujus individualius centrinius kompleksus
(CSE), iškeltas klausimas apie jų apimtis ir generatyvumą.
Reikalaujama nurodyti konkrečias objektyvias tokių kompleksų prielaidas ir suminėti kriterijus. Oficialų nuosprendį
apibendrino Viktoro Cukkermano teiginys:
Laboratorinio pobūdžio eksperimentas turi likti asmenine
kompozitoriaus nuosavybe ir nepretenduoti į viešą propagandą. (С трибуны теоретической... 1966, No. 6: 19)

Vis dėlto žurnalo puslapiuose vykusias diskusijas aplenkė
„gyvi“ įvykiai. 1966 m. vasario 27–kovo 2 d. SSRS kompozitorių sajungos Penktojo valdybos plenumo pokalbiuose,
užuot rutiniškai kalbėjus apie sovietinę simfoninę muziką,
vėl įsiplieskė ginčai apie dvylikatonę XX a. kompoziciją.
Juos įsiūbavo akivaizdus plenumo koncertuose skambančios
muzikos, jos kūrėjų, muzikologų ir meno funkcionierių
susipriešinimas. Kaip plenumui pasibaigus raporte partijos
CK aptakiai konstatavo Kompozitorių sąjungos valdybos
pirmasis sekretorius T. Chrenikovas, plenumo metu įvyko
25 koncertai, skambėjo 150 autorių kūrinių, dalyvavo 600
kompozitorių, muzikologų ir kultūros veikėjų, diskusijose
kalbėjo daugiau kaip 40 dalyvių. Ataskaitos pabaigoje buvo
apibendrinta:
Plenumas taip pat atkreipė dėmesį į daugybę trūkumų,
klaidingų tendencijų, pasireiškusių kai kuriuose kūriniuose,
į būtinybę stiprinti kovą su buržuazine ideologija muzikos
meno teorijoje ir praktikoje.11

Be abejo, septintame dešimtmetyje SSRS kilęs ir neslopstantis ažiotažas dėl trečio dešimtmečio pradžioje atsiradusios Naujosios Vienos mokyklos dodekafonijos buvo
ne tik labai pavėluota reakcija, bet ir akivaizdus sovietinės
muzikos ideologizavimo, jos provincialumo ir atsilikimo
liudijimas. Nors buvo atsisakyta plenarinio funkcionierių
flango pranešimo, diskusijose vyravo oficialioji nuomonė.

Avangardo sąvoką Chrenikovas šįsyk ne siejo su pokario
kompozicijos modernizmo paradigma, o politiškai modifikavo į avangardinę sovietinės muzikos misiją pasaulio
muzikos meno procese ir, vadovaudamasis šia utopija, kvietė
vertinti skambančius kūrinius.
Neatsitiktinai didžiausių ginčų sukėlė kaip tik „kakofonijai“ atstovaujančios Pärto Pirmoji, Ščedrino Antroji ir Karos
Karajevo Trečioji simfonijos. Atrodo, buvo savaip lenktyniaujama apibūdinant tokios muzikos esmę, tad keturias dienas trukusiuose debatuose atsirado naujų titulų ir metaforų.
Be abejo, buvo kalbama apie išsišokančius autorius, jų muziką
ir Schönbergo techniką. Sovietų dodekafonizmo vedliu
Chrenikovas titulavo Karajevą, o Ščedriną – „neochromatizmo apaštalu“ (rus. апостол неохроматизма). Karajevo
simfoniją Borisas Jarustovskis laikė „modernizmo apspinduliavimo“ rezultatu, Ščedrino opusą Jurijus Keldyšas pavadino
antisimfonija (beje, vėliau antižanro sąvoka bus išradingai
eksploatuojama rusų modernioje muzikoje). Dodekafonija
buvo pakrikštyta sovietiniais vardais – „kūrybinį jaunimą
žudančia epidemija“ (rus. зараза) – (Dmitrijus Kabalevskis),
„garsiniais ir tembriniais triukais“ ( Jarustovskis), sonorinių
kompleksų rinkiniu (Keldyšas), sugriovusiu muzikos nacionalines šaknis, melodinį pagrindą ir intonacinę logiką.
Ukrainos kompozitorių sąjungos valdybos pirmininko
pavaduotojas Glebas Taranovas iš užmaršties kvietė prikelti
nė kiek nepasenusius „gerus, aiškius ir protingus terminus“ –
abstrakciją ir formalizmą. Tam pasipriešino muzikologė Neli
Šachnazarova – ji viešai stebėjosi Taranovo siūlymu, taip pat
ir eskaluojama grėsme muzikos menui:
Randasi tam tikras paradoksas – visi mes už vystymąsi ir
atsinaujinimą, už tai pasisako pačių įvairiausių įsitikinimų ir
skonio žmonės. Bet vos tik susiduriame su įprastus tradicijos
rėmus peržengiančiu konkrečiu praturtinimo pavyzdžiu, iš
karto kyla baisus triukšmas, kad nueisime ne į tą pusę.12

Spontaniška, įžvalgi Ščedrino replika, kad „už visokių
meninių draudimų, deja, slypi neginčijama tiesa: kuo labiau
plečiasi antirealizmo sąvoka, tuo siaurėja realizmo sąvoka“13,
apnuogino socialistinio realizmo doktrinos saulėlydžio faktą.
Muzikologų ir kompozitorių grupę iš tiesų konsolidavo
priešingos jėgos: viena vertus, tai buvo profesinis siekis kontekstualizuoti ir konceptualizuoti muzikos kompozicijos
modernėjimą, kita vertus, viešas puolimas ir oficiali reakciją į
jų pastangas. Buvo akivaizdu, kad norint apginti ir įtvirtinti
savo poziciją egzistenciškai svarbu sukurti aplinką, kurioje
galima būtų viešai kalbėti, mąstyti, ginčytis ir bendrauti.
Šioje terpėje natūraliai iškilo „nuomonių lyderiai“. Jie buvo
idėjų siūlytojai ir organizacinių procesų iniciatoriai. Dar
daugiau – bendraminčių sąryšių tinkluose buvo gaudoma ir
aktyviai interpretuojama kiekviena jų žinia, toliau perduodama informacija, net ir eksperimentinio (laboratorinio)
turinio. Jie steigė ir moderavo judėjimus, buvo idėjiniai jų
simboliai ir energijos impulsas. Apie tai liudija Lietuvos
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literatūros ir meno archyve (LLMA) ir asmeniniuose Ambrazo, Juzeliūno archyvuose išsaugotas Cholopovo, V. Cholopovos, S. Savenko, Schnittke’s, Denisovo ir kitų, kurių
pagrindu parengtas šis tyrimas, susirašinėjimas.
Ekspertinio pobūdžio profesiniai ryšiai Ambrazo,
Cholopovo ir Juzeliūno trikampyje
Kaip įrodė sociologų darbai, socialinis tinklas yra
kompleksinė heterogeninė struktūra, kurią sudaro sudėtinga makro- ir mikrotinklų konfigūracija. Svarbiausius
susiformavusius mikrotinklų elementus – ,,mazgus“ ir juos
siejančias „jungtis“ – tinklų tyrimuose išryškina specifinis
analitinis pjūvis, vadinamoji „mazgų analizė“. Ji ne tik
identifikuoja minėtus tinklo struktūros elementus (mazgus
ir jungtis), bet ir diferencijuoja tinklų aktyvųjį branduolį
(centrą) ir pasyviąją periferiją. Tad tyrime svarbu nužymėti
tinklų narių arba veikėjų funkcijas ir aiškiai išskirti lyderius – idėjų ir iniciatyvų kūrėjus, tarpininkus ir pasyvesnius
dalyvius. Kaip pastebi socialinių tinklų tyrėjai, lyderiai –
„mazgai“ – ne tik tampa mikrotinklo reprezentantais. Jie
komunikuoja su daugybe narių, inicijuoja naujų dalyvių
įsitraukimą, patys valdo daug jungčių ir optimaliai panaudoja
socialinį kapitalą. Tolesnis tyrimas patvirtina įžvalgą, kad
lyderiai dažniausiai būdavo paties judėjimo idėjiniai iniciatoriai ir įvairių sambūrių steigėjai. Kaip paprastai, jie kūrė
judėjimo strategiją ir siūlė veikimo taktiką, koordinavo daugelio tinklo dalyvių veiksmus. Be to, jie sumaniai mobilizavo
žmogiškus ir galimybių išteklius ir repezentavo bendrą siekį.
Taigi kolektyvinėje veikloje „mazgai“ tuo pagrindu konstravo
kolektyvinę tapatybę (Morris, Straggenborg 2006: 183).
Turbūt neatsitiktinai Vasilijus Kandinskis meno progresą
įsivaizdavo tarsi „pirmyn aukštyn“ judantį aštrių kampų
trikampį, kurio viršūnėje įsikuria naujų idėjų kūrėjai. Jo
požiūriu, sekėjai po kurio laiko grįžta prie tų pačių idėjų: iš
avangardinių jos tampa visuotinai priimtos. Judėjimo, pakeitusio XX a. antros pusės muzikos kompoziciją SSRS, smaigalyje buvo keli talentingi kompozitoriai ir muzikologai. Jų
darbuose aiškiai matyti seno ir naujo laikotarpio, pavadinto
tarybiniu avangardu, takoskyra. Paaiškinimą, kodėl „nuomonės lyderiu“, socialinių tinklų „mazgu“ Lietuvoje tapo muzikologas Ambrazas, galima rasti Cholopovo laiškuose, kur
įvairiomis situacijomis ne kartą Ambrazas vadinamas kolega,
bičiuliu, gerbiamu mokslininku. Atrodo, paskutiniame savo
laiške 1999 m. liepos 18 d. Cholopovas rašė Ambrazui dar
kartą liudydamas jo – teoretiko – profesionalumą:
Negaliu su dideliu pasitenkinimu nepažymėti [ Jūsų – G. D.]
teoretiko mąstysenos tikslumo ir kokybės (rus. качество и
точность мышления теоретика). Galiu papletkinti apie
Jus, tegu ir vėluodamas. <...> Per jūsų kalbą apie šiuolaikinę
muziką Maskvos kompozitorių sąjungoje tada dar jauna Julija
Jevdokimova išskyrė Jus iš visų kalbėjusių, pabrėždama kaip
tik mąstysenos kokybę.14
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Žinant Cholopovo kritiškumą, reiklumą sau ir kitiems,
šių komplimentų negalima priskirti vien tik kolegiškam
mandagumui. Jųdviejų ekspertinis bendradarbiavimas truko
trisdešimt metų. Jis prasidėjo abiem įtemptais 1969-aisiais,
artėjant Ambrazo kandidatinės disertacijos „Juozo Gruodžio muzikinio palikimo klausimai“ (vadovas S. L. Ginzburgas) gynimui Leningrado konservatorijoje – Ambrazas
kreipėsi į Cholopovą prašydamas parašyti atsiliepimą.
Sutikęs tai padaryti, Cholopovas vis dėlto balandžio 10 d.
laiške pripažino būtinybę abiem pasitarti:
<...> kad dabartinėmis sąlygomis [turima galvoje atsinaujinusi
diskusija apie teorinę sistemą oficioze „Sovietinė muzika“ –
G. D.] šitas atsiliepimas Jums nepakenktų.15

1969 m. balandžio 21 d. laiške Cholopovas rašė16 (žr.
priedą Nr. 1):
Patiriu košmariškus krūvius, dar ir pjudymo kampaniją ( Jūsų
darbą skaičiau ir savo atsiliepimą kūriau daugiausia naktimis)
<...>. Jūsų darbas labai geras, gynėjai ir oponentai, atrodo,
taip pat.17

Per gynimą vykstančiai mokslinei diskusijai savo laiške
Cholopovas siūlė paradoksalų terminologijos klausimą:
Jei remiantis funkcionaliu aspektu diatoniškumo kriterijumi
tampa garsinės sistemos garsų vartosenos savarankiškumas,
tai ar neatsitiks taip, kad vadovaudamiesi mokslinių idėjų
objektyvia logika kaip idealų diatonikos pavyzdį mes būsime
priversti pirmiausia pripažinti dodekafoninę seriją?! Štai kur
teiginiai ir principinis kiekvieno iš garsų vartosenos savarankiškumas!18

Vis dėlto procedūrinė precizika Cholopovui visuomet
buvo ne paskutinėje vietoje. Laiške jis rašo:
Man pačiam kreiptis į konservatoriją nelabai patogu mažiausiai dėl dviejų priežasčių: juridinės (juk aš pats neturiu
mokslo laipsnio!) ir procedūrinės (sužinojusi, kad kaip tik
aš parašiau atsiliepimą, vyresnybė, matyt, užsinorės viską
parašyti atvirkščiai).19

„Ar per gynimą nepasirodys keistas privataus asmens
atsiliepimas“, – kitame laiške klausė Cholopovas20. Kaip
atskleidžia tolesnis susirašinėjimas, oficialų atsiliepimą,
paprašytas Cholopovo, tikriausiai pasirašė J. Tiulinas, kuris
buvo geros nuomonės apie teoretiką Ambrazą. 1969 m.
birželio 24 d. laiške Cholopovas pasveikino Ambrazą su
puikiu gynimu (rus. блестящей защитой) ir pridūrė, kad
jis neabejojo tokia baigtimi, kaip apie tai ir buvo rašęs, ir
džiaugėsi suspėjęs su savo atsiliepimu.
Profesinės komunikacijos tinkluose siunčiamų ekspertinių pranešimų esmę gerai atspindi Ambrazo ir tuometės
Maskvos konservatorijos Cholopovo klasės aspirantės
Svetlanos Savenko susirašinėjimas21 aptariant Ambrazo
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būsimą publikaciją XX a. muzikos analizei skirtame rinkinyje. Aptardama jo atsiųstą straipsnį (matyt, Gruodžio
muzikos tematika), leidinio sudarytoja Savenko laiškuose
lietuvių autoriui išsakė vertingų profesinių pastabų. Šios
aprėpė įvairius muzikologijos teksto kokybės klausimus,
pavyzdžiui, aprašomojo ir analitinio metodų santykį, teorinių modelių kritikos konteksto būtinybę, informacijos
santykį su analitine medžiaga ir pan. Žinoma, jaunatviškų
ir maksimalistinių pastabų esmė atspindėjo tuometės
lietuvių teorinės muzikologijos lygį, juolab kad Ambrazas
XX a. 8 dešimtmečio pradžioje buvo neabejotinai pats
brandžiausias jos vaisius. Pagrindinės Savenko suminėtos
pastabos buvo šios:
1) analizė nepakankamai koncentruota joje gvildenamos
technikos požiūriu;
2) pavyzdžiai taip pat šiek tiek išskaidyti, neišsamiai nušviečia aptariamą kompozicinę techniką;
3) dominuoja kūrinio aprašinėjimas, o skaitytojas turėtų
aiškiai suvokti, kokiam konkrečiam technologiniam
sprendimui jis atstovauja;
4) nepakankamai diferencijuoti aspektai (faktūra, tembras, aleatorikos traktavimo būdas, chorinės kūrybos
technika)22.
Laiške Savenko patarė nurodytas sferas (pvz., faktūros)
susieti su bendrosiomis teorijomis, aptarti, kas yra nauja,
individualu ir charakteringa, standartiška ir tradiciška. Buvo
rekomenduojama tekste atskirti bendrą pristatymą, aprašymą ir juos kelti į išnašas. Netgi nurodytos informacinio
pobūdžio padalos yra tarsi įvadai į konkretesnę, neišplėtotą
problemą23. Tačiau 1972 m. lapkričio 5 d. laiške, matyt,
gavusi pataisytą variantą, Savenko sausai patvirtino: „Jūsų
medžiagą gavau, tokiu variantu ji mums tiks.“24
Beje, tokio Ambrazo straipsnio nerasime jo darbų
sąrašuose (žr. Daunoravičienė 2007: 414–423). XX a.
muzikai skirto dvitomio leidyba Maskvoje tąsyk susiklostė
nesėkmingai – rinkinys nebuvo išleistas. Kaip pasakojo Savenko, į spaustuvę atiduotas I tomas, kuris gvildeno XX a.
kompozicijos melodikos, harmonijos ir ritmikos problemas,
kažkieno valia buvo sustabdytas. Taigi sustojo ir antrojo
tomo rengimas. Jame buvo ketinama skelbti faktūros, tembro ir formos problematikos tyrimus25. Beje, susirašinėjimas
atskleidžia, kad šiose knygose buvo kviesti dalyvauti ir kiti
lietuvių autoriai – Arvydas Karaška, Adeodatas Tauragis,
Antanas Venckus, tačiau jie neatsiuntė parengtų straipsnių.
Ekspertinių SSRS kompozitorių ir muzikologų kontaktų tinkluose tvirtas pozicijas jau 7 dešimtmetyje užėmė Julius
Juzeliūnas (1916–2001). Dar 1961 m. jis smarkiai atnaujino
savo kompozicijų skambesį (Ambrazas 2015), nesvetimi jam
buvo ir teoriniai svarstymai, atsispindėję 1954 m. Leningrade apgintoje kandidatinėje disertacijoje „Lietuvių liaudies
daina kai kurių lietuvių tarybinių kompozitorių simfoninėje
kūryboje“. Savo kūrybos metodo modernizavimą natūraliai
lydėjo ir teorinės konceptualizacijos poreikis – tai išryškėjo

Juzeliūno knygoje „Akordo struktūros klausimu“ (Kaunas:
Šviesa, 1972), kuri Leningrado konservatorijoje tais pačiais
metais buvo apginta kaip daktaro disertacija. Iš tiesų Juzeliūno kompozicinė sistema plėtojosi Bartóko keltų tikslų
kryptimi. Buvo siekiama organiškos archajiško lietuvių (arba
galbūt ir kitų tautų) tradicinės muzikos sluoksnio sintezės
su XX a. kompozicinės technikos novacijomis. Sistemos
konceptualus pagrindas – ne kelis šimtmečius europiečių
teorijose dominavęs kvintų ratas (Pitagoras, Hansonas,
Balakauskas), ne obertonų spektras ( Jean-Philippe Rameau,
Hugo Riemannas, Heinrichas Schenkeris, Paulas Hindemithas), padėjęs pagrįsti tercinį sąskambio ir funkcionalumo
principą, o tradicinių melodijų imanentinė intonacinė
struktūra. Jos pagrindu modeliuodamas įvairiausios sandaros sąskambius Juzeliūnas deklaravo jų lygiavertiškumą
ir vengė centravimo ar funkcionalaus veikimo.
Kalbant apie Juzeliūną, teorinė jo sistema buvo gana
tipiškas kompozitoriaus darbas, kuriame tvyrojo nemažai
empirizmo ir subjektyvaus požiūrio. Buvo stokojama tvirto teorinio pagrindimo, aiškios teorinės argumentacijos,
platesnio teorinio konteksto ir ne kartą prisidengiama taip
trokštama komponavimo proceso laisve bei savo komponavimo sistemos pamatinėmis tezėmis26. Netenka abejoti, kad
Juzeliūno knyga, disertacija ir viešas savosios komponavimo
sistemos pristatymas SSRS buvo ne tik išskirtinis atvejis, bet
kartu įdėmiai stebimas ir įvairiai komentuojamas profesinėje
aplinkoje. Pavyzdžiui, reakciją Leningrado N. RimskioKorsakovo konservatorijoje atskleidžia Juzeliūno ir jo
oficialiojo oponento profesoriaus Anatolijaus Dmitrijevo
susirašinėjimas. Dmitrijevas kvietė atvykti ir perskaityti
paskaitą apie savo sistemą ir parodyti kūrinių Leningrado
N. Rimskio-Korsakovo konservatorijos Rusų ir sovietinės
muzikos istorijos katedroje. 1972 m. kovo 6 d. laiške būsimas oponentas Dmitrijevas rašė Juzeliūnui: „Vakar Rusų
ir sovietinės muzikos istorijos katedros pasėdyje buvo
svarstomas Jūsų darbas ir vienbalsiai rekomenduotas ginti
kaip daktaro disertacija.“ Tame pačiame laiške jis dėkojo už
Juzeliūno sutikimą katedroje papasakoti apie savo darbą
ir parodyti muziką. Vėlesniame laiške (liepos 27 d.) referuojama – Mokslo taryboje Juzeliūno disertacija dar kartą
apsvarstyta ir galutinai patvirtinta27 (gynimo metu kaip
disertacijos oponentai buvo minimi Dmitrijevas, Grigorijus
Tigravovas ir Stasys Vainiūnas)28.
Be abejo, Juzeliūno teorinę sistemą galima interpretuoti
kaip jo mokytojo Gruodžio modernios nacionalinės muzikos
idėjos realizacijos individualų projektą – tą ypač pabrėžė
Ambrazo darbai. Tačiau teisybės dėlei būtina pasakyti, kad
panašią problematiką – rusų liaudies dainų struktūrines ypatybes – 1947 m. apgintoje menotyros kandidato disertacijoje
„Rusų liaudies dainos harmonizacijos principai, remiantis jos
derminės struktūros ypatybėmis“ plėtojo Juzeliūno kandidatinės disertacijos vadovas Viktoras Vološinovas. Teoriniu
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požiūriu artimą tematiką – nacionalinės melodikos „šakninių“ (rus. корневых) intonacinių-intervalinių formulių arba
„šakninių žodžių“ (rus. корневых слов), Juzeliūno vadinamų
„intonacinių ląstelių“, „atraminių kompleksų“ funkcionavimą šiuolaikinėje muzikoje – gvildeno ir žymus muzikologas,
Rostovo konservatorijos garbės profesorius, graikų diasporos
atstovas, gimęs Gruzijoje, Nikolajus Tiftikidi (1921–2014).
Šiuo požiūriu jis tyrė rusų tradicinės muzikos melodiką ir
„šakninius žodžius“ Dmitrijaus Šostakovičiaus melodikoje,
beje, taip pat domėjosi šiuolaikinės muzikos nacionalinio
skambesio problematika. Tiftikidi tyrimai buvo paskelbti
jo skaitytuose pranešimuose mokslo konferencijose Alma
Atoje (1964, 1975), Kišiniove, Rostove prie Dono (1967),
Leningrade (1967, 1974), publikuoti mokslo straipsniuose
ir knygose (pavyzdžiui, žr. Тифтикиди 1978).
Vis dėlto išleistos knygos pagrindu apginta Juzeliūno
daktaro disertacija, pristatanti savo komponavimo metodą,
šioje pasaulio dalyje buvo gana unikalus reiškinys. Juk ne tik
SSRS, ikikarinėje Rusijoje, netgi Rytų Europoje apskritai
nebuvo viešinami individualūs kompozitorių komponavimo
metodai. Nei rusų, nei sovietiniai, nei Rytų Europos kompozitoriai, net neabejotinai juos sukūrę Skriabinas ar Bartókas,
nedrįso deklaruoti savo kompozicinių sistemų, kaip Vakaruose tai darė Johnas Cowellas, Hindemithas, Messiaenas,
Miltonas Babbittas, Karlheinzas Stockhausenas, Howardas
Hansonas ir kiti. Savo komponavimo sistemą pristatanti
daktaro disertacija nuo 8 dešimtmečio pradžios Juzeliūnui
atvėrė galimybę kuriam laikui tapti elitine įvairių SSRS muzikos ekspertinio pobūdžio įvykių figūra. Kaip tik Juzeliūną
Maskvos P. Čaikovskio konservatorija 1973 m. ir 1974 m.
birželį pakvietė būti muzikologų valstybinių egzaminų
pirmininku, vėliau kvietėsi ir kitos SSRS konservatorijos.
Daugybę faktų šiam tyrimui pažeria ne tik Ambrazo
publikuoti darbai, jo susirašinėjimas, bet ir dienoraščiai. Pasak jo, pastabos buvo tikras „tiek mano, tiek mane supančio
gyvenimo konspektas“29. 1973 m. dienoraščio pirmuosiuose
puslapiuose jis įžvalgiai numatė, kad kada nors visa tai bus
reikalinga. Šie vakarais ar naktimis užrašyti jo gyvenimo
tekstai buvo „noras užčiuopti tarytum smėlis iš po pirštų
sruvenantį laiką. Užfiksuoti nors kai kuriuos svarbiausius
momentus“ (Ambrazas).
Ambrazo „laiškai pačiam sau“ (viename jų taip nusakoma dienoraščių esmė)30 byloja, kad 1974 m. spalio 13 d.
Juzeliūnas prasitarė gavęs Cholopovo laišką su prašymu būti
jo kandidatinės disertacijos oficialiuoju oponentu. Vėliau
Juzeliūnas prisipažino guosdamasis:
Gerokai prisiplūkiau, kol išstudijavau tą solidų veikalą –
monografiją apie Prokofjevo harmoniją31, ir įsitikinau, kad
šis darbas perauga kandidatinės disertacijos reikalavimus.
(Ambrazas 2015: 322–323)

Abu oficialieji oponentai Juzeliūnas ir M. Tarakanovas nesusitarę formulavo vienodą išvadą: Cholopovo
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disertacija pranoksta kandidato disertacijos lygį. Apgynęs
disertaciją (1975), Cholopovas sulaukė Juzeliūno patarimo
knygą „Šiuolaikinės harmonijos apybraižos“ (rus. „Очерки
современной гармонии“, 1974) iš karto ginti kaip daktaro
disertaciją. Po dvejų metų (1977) Juzeliūnas vėl tapo oficia
liuoju Cholopovo oponentu (interesų konflikto sąvoka
SSRS mokslo administravimo procesuose negaliojo).
Neabejotina, kad vertinti Cholopovo disertacijas Juzeliūnui padėjo ir Ambrazas, ne kartą talkinęs Juzeliūnui panašiuose darbuose. Kad pastarasis buvo gerai susipažinęs su
Cholopovo darbais, patvirtina įdomus faktas, kad paraleliai
su Juzeliūno oficialiu atsiliepimu dar 1975 m. spalio 16 d.
Ambrazas parašė atsiliepimą apie Cholopovo kandidatinę
disertaciją „Šiuolaikiniai S. Prokofjevo harmonijos bruožai“32, kurioje buvo pristatoma Cholopovo teorinė sistema
(žr. priedą Nr. 2).
Ambrazas pabrėžė globalų šio autoriaus mokslinės
mąstysenos pobūdį, paminėjo, kad knygos problematika yra
gerokai platesnė nei pagrindinė jos tematika ir apima daugelį
šiuolaikinės muzikos kalbos reiškinių. Ypač gerai Ambrazas
įvertino pagrindinių muzikos teorijos kategorijų – harmonijos, akordo, tonacijos ir kitų – interpretaciją remiantis XX a. ir
ankstesnių epochų kūrybine patirtimi. Jis išskyrė ir pažymėjo
sėkmingai taikomas naujas teorines sąvokas, tokias kaip subakordas, papildomas konstruktyvus harmonijos elementas ir
kt. Vertintojas paliudijo ir pripažino, kad knygos / disertacijos
autoriui pavyko sukurti patikimą metodinį pagrindą sudėtingų šiuolaikinės muzikos reiškinių analizei ir atkreipė dėmesį
į virtuoziškas analizes. Ambrazas taip pat kėlė klausimą apie
Cholopovo teikiamą tonacijų tipų klasifikaciją, kuri, jo nuomone, dar reikalauja tolesnio patikslinimo ir išplėtojimo33.
Kitaip tariant, Ambrazas pritarė Leo Mazelio34 1969 m.
žurnale „Sovietinė muzika“ redakcijos straipsnyje keltam
klausimui, ką reiškia sąvokos „tonalumas“ (tonaciškumas,
rus. тональность), „tonacinė sistema“ Hindemitho, Bartóko
ir Arthuro Honggero kūryboje kaip muzikinės medžiagos
organizacijos forma, o ne lingvistiškai išvesta forma iš žodžio
„tonas“ šaknies (žr. Выше уровень... 1969).
Profesinio kompozicijos ir muzikologijos lygio augimas
Lietuvoje buvo pastebimas oficialiuose sluoksniuose Maskvoje. Tai atskleidžia neįprastas tuometės SSRS muzikologijos
raidos įvykis. Po 9 metų, 1984 m. vasario 15 d., Lietuvos
valstybinės konservatorijos Muzikos teorijos katedra gavo
oficialų Maskvos leidyklos „Muzika“ vyriausiojo redaktoriaus
pavaduotojo О. М. Komarnickio raštą, kuriame buvo prašoma apsvarstyti Cholopovo knygos „Harmonija. Teorinis kursas“ rankraštį katedroje ir pateikti išsamią jos recenziją (kaip
buvo rašoma, išankstinis susitarimas su Ambrazu duotas,
žr. priedą Nr. 3)35. Viena specifinių publikavimo proceso ir
šiuolaikinės mokslo komunikacijos dalių – recenzavimas –
buvo pripažįstamas ir SSRS kaip svarbus leidybos proceso
etapas, padedantis užtikrinti mokslinį objektyvumą ir kokybę,
apsaugantis nuo plagijavimo (kas sovietmečiu veikė silpnai)
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ir iškeliantis originalius autoriaus teiginius bei išvadas. Tačiau
šio mokslo tyrimų vertinimo ir kokybės užtikrinimo metodo
veiksnumo sąlyga – rasti atitinkamos kompetencijos tos
pačios mokslo šakos specialistų, kurie sugebėtų nuodugniai
argumentuoti savo vertinimo teiginius ir išvadas.
Oficialiaisiais knygos recenzentais buvo paskirti Algirdas Ambrazas ir Тatjana Beršadskaja. Jiedu pateikė gana
skirtingas recenzijas. Beršadskaja, dar ne taip seniai išleidusi
knygą „Harmonijos paskaitos“ (1978), atstovavo Leningrado
mokyklai ir gynė savo požiūrį. Tad jos recenzija buvo gana
kritiška, nes Beršadskajos ir Cholopovo požiūriai skyrėsi
iš esmės. Recenzentė griežtai priešino dvi daugiabalsumo
formas – homofoninį tipą, kur muzika organizuojama kaip
vertikalių kompleksų procesas, ir polifoninę sanklodą, kur
daugiabalsumas organizuojamas kaip kelių vienu metu
skambančių melodinių linijų koordinacija ir čia lemiamas
veiksnys yra horizontalė. Kontrapunkto teorijoje dėmesį ji
sutelkė į intervalą, funkcinėje harmonijoje – į derminę akordo
funkciją. Vis dėlto Cholopovas tvirtino priešingai – kad ir
kontrapunkto atveju svarbiausiu kompozicijos elementu lieka
harmonija, o harmoniją jis apibūdino kaip aukščių struktūrą.
Harmoninį muzikinio audinio organizavimą Cholopovas
charakterizavo kaip atvejį, kai konstruktyviuoju elementu
tampa tonų visuma, funkcionuojanti kaip neskaidomas vienis.
Ambrazas studijavo rankraštį kruopščiai, ilgai, kaip prisipažino šio tyrimo autorei, ir smulkiu raštu gegužę parengė
išsamią 22 puslapių aukšto profesinio lygmens recenziją36
(priedas Nr. 4). Būtina pasakyti, kad bendraujant ir su
knygos autoriumi (Cholopovu), ir su recenzentu (Ambrazu) į akis krito nemažai panašumų: abu buvo nuodugniai
išstudijavę vokiečių muzikologinę tradiciją ir gerai mokėjo
šią kalbą, abu buvo enciklopedinio pobūdžio mokslininkai,
kurie gilinosi iki pačių reiškinio pagrindų, abu rėmėsi plačiu
pasaulio mokslininkų požiūrių kontekstu. Panaši buvo ir
bendravimo maniera: savo pastebėjimus ar įvairius prašymus
jie spontaniškai užsirašydavo nežinia iš kur ištrauktų mažų
lapelių skiautėse...
Ambrazo recenzijos išvada skelbė:
[Tai] gana vertingas ir daugeliu požiūrių novatoriškas darbas,
sėkmingai sprendžiantis nemažai aktualių ir esminių teorinės
muzikologijos problemų, gerokai praturtinantis harmonijos
mokslą.37

Recenzentas džiaugėsi, kad autorius sėkmingai išvengė
pasenusios europocentristinės harmonijos „aukso amžiaus“ –
klasicistinio-romantinio stiliaus normų absoliutizavimo ir
išryškino istorinį-stilistinį muzikinių reiškinių priežastingumą juos siedamas su pačios muzikos ir jos suvokimo plėtote.
Knygos vertė Ambrazui buvo ne vien įžvalgų naujumas, bet
ir milžiniškas koncentruotai išdėstytos mokslinės informacijos masyvas, taip pat nemažai iš principo naujų autoriaus
teorinių idėjų ir teiginių. Ambrazas vardijo pastaruosius:
tai modalinių dermių funkcionalumo teorija, tonacinės

sistemos centrinio elemento koncepcija, chromatinio tonalumo sistemos formavimosi būdų atskleidimas, mokymas
apie lineariosios ir koloristinės harmonijos funkcijas, funkcinę inversiją, formavimo funkcijas vykdančių moduliacijų
sistematika ir kt. Svarbiausia Ambrazo išvada teigė:
Knyga suvokiama kaip kruopščiai parengtos ir visapusiškai
pagrįstos originalios J. N. Cholopovo muzikinės-teorinės
sistemos pristatymas.38

Tai buvo objektyvus kolegos kompetencijos ir originalios teorinės kūrybos pripažinimas bei įvertinimas.
Kartu būtina pripažinti, kad Ambrazo pastabos buvo
išdėstytos atvirai ir pagrįstai, jos sudarė didesnę dalį recenzijos. Minėtinos tik svarbiausios:
1. Dėstant teorinius teiginius trūksta gretinimo su kitų
šiuolaikinių autorių mintimis.
2. Knygos autorius buvo rimčiausias XX a. harmonijos
specialistas, todėl kaip priekaištas jam nurodomas apsiribojimas ikiklasicistinio ir klasicistinio-romantinio
laikotarpio muzikos harmonijos analize.
3. Kadangi Cholopovo darbo profilį (žanrą) Ambrazas
apibrėžė kaip hibridą, „tarpinį“ tarp aukšto standarto
vadovėlio ir mokslinio tyrimo, jis ne kartą atkreipė dėmesį
į būtinybę tiksliai nurodyti šaltinius ir nuorodas į paties
Cholopovo ir kitų tyrėjų darbus. Tai, Ambrazo teigimu,
padėtų lengviau įvertinti knygos idėjų perimamumą (arba
analogijas), taip pat jų plėtotės etapus ankstesniuose
autorių darbuose.39 Ši pastaba veikiau buvo užuomina į
paties Cholopovo ir sovietinėje muzikologijoje perimtas
svetimas įžvalgas. Pavyzdžiui, aprašant muzikinės sąmonės istorinį vystymąsi kaip vis sudėtingesnių natūralaus
garsaeilio intervalų įsisavinimo kelią, greta Schönbergo
ir Hindemitho, Ambrazas rekomendavo išplėsti autorių
kontekstą, turėdamas galvoje prancūzų muzikologą Jac
ques’ą Challey’į ir jo darbą „Harmonijos paaiškinimai“
(„Expliquer l’harmonie“, 1967), nors šią idėją jis paskelbė
dar 1951 m. veikale „Тraktatas apie muzikos analizės istoriją“ („Traité historique d’Analyse musicale“). Šią knygą
Ambrazas turėjo savo namų bibliotekoje.

1 schema. Natūralaus garsaeilio ir harmoninių intervalų
įvaldymo sąsaja ( Jacques Challey, „Expliquer l’harmonine“,
Editions D’aujour’hui, Editions Recontre, 1967, p. 72–75)
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Vėliau šią idėją Cholopovas interpretavo kaip muzikinio
garso vidinės struktūros, taip pat garsų skaičiaus oktavoje
atitiktį istoriškai sudėtingėjančioms sonantinėms grupėms
(Pitagoro ir Kristaus laikas, IX–XIII a., XIV–XVI a., XVII–
XIX a. ir XX a.) (žr. Холопов 1982)). Vis dėlto iki šiol viena
svarbiausių Cholopovo naujovių laikoma harmonijos istorizmo įdiegimas. Tai SSRS kontekste atrodė tikras teorinės
muzikologijos perversmas, o vienas radikaliausių jo darbų
buvo 1982 m. studija „Muzikinės mąstysenos evoliucijos kintamieji ir nekintamumas“ („Изменяющееся и неизменное
в эволюции музыкального мышления“). Pagrindinė jos
tematika – Vakarų muzikos istorijos krizinių lūžių, kurie,
Cholopovo nuomone, „mįslingai“ kartojasi kas 300 metų,
tyrimas. Tai XI a. pradžia (Gvido Aretiečio reforma), XIV a.
pradžia (Ars Nova – menzūrinė ritmika, nauja balsovada ir
pan.), XVII a. pradžia (monodinės sistemos žlugimas ir homofonijos eros pradžia). Šiems sluoksniams Cholopovas siūlė pridėti dar vieną „aštrią pervartą“ (rus. крутой поворот)
po 300 metų – XX a. pradžioje kaip romantinio tonalumo
krizę ir naujos muzikinės kalbos paieškas.
Įdomu, kad Cholopovo istoriografinis modelis sulaukė pastabos ne vien Ambrazo recenzijoje, bet kritikos ir
plačios diskusijos. Ukrainiečių muzikologas, profesorius,
menotyros mokslų daktaras Sergejus V. Šipas straipsnyje
„Ieškome muzikinio-istorinio proceso logikos“ (2013)
griežtai sukritikavo Cholopovo, S. Skrebkovo ir V. Martynovo istoriografines sampratas. Tačiau Šipo kritikos
argumentai nesirėmė Challey’o idėjos rekomponavimo
teiginiu. Cholopovo pastangas struktūrinti kintamumo ir
nekintamumo muzikiniame mąstyme logiką jis įvertino
kaip nesėkmę, jo 300 metų ciklų stebėjimą vadino neargumentuotu, grįstu „fantastiškais teiginiais be pavyzdžių
ir iliustracijų“. Čia Šipas sakė neteisybę, nes Cholopovo
studijoje yra per 20 natų pavyzdžių ir schemų, be to,
Challey’o tyrimas nustatė panašius novacijų tarpsnius.
Ypač Šipą erzino Cholopovo „provokuojančios pseudoneopitagorietiškos išvados apie skaičiaus reikšmę garsinių
sistemų istorijoje“, ką jis vadino „chimera“ (Шип 2013)40.
Tad Cholopovo darbuose propaguojama harmonijos
elemento struktūros kaitos lūžių kodo įžvalga virštonių
spektre sulaukė priekaištų tiek dėl autorystės, tiek dėl
„skambančių skaičių“ hiperbolizavimo.
Muzikos teorijos istorijos, ypač vokiečių ir prancūzų
tradicijos, žinovas Ambrazas Cholopovo knygos recenzijoje
neatsitiktinai kartojo rekomendaciją tam tikrus svarstymus
papildyti tikslinančiomis autorių, tokių kaip Sigfridas KargElertas, François-Auguste Gevaert’as, Jeanas Catoire, Juzefas
Konas, Knudas Jeppesenas, François-Josephas Fétisas ir daugybė kitų, nuorodomis. Buvo siūloma paminėti ir termino
„harmoninė tonacija“ (rus. гармоническая тональность)
autorių Rudolphą Réti, o Fétisą nurodyti kalbant apie terminą „tonacija“ arba Schönbergo vadinamąjį „tonų gyvenimo
instinktą“. Nors tenka pažymėti, kad remdamasis naujesniais
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tyrimais Brianas Hyeris nurodo, jog tonacijos sąvoką (pranc.
tonalité) pirmiausia paminėjo Alexanderis Choronas savo
„Sommaire de l’histoire de la musique“ (1810) (Hyer 2001:
730). „Harmoninio ritmo“ sąvoką Ambrazas rekomendavo
lyginti su Boriso Javorskio derminio ritmo koncepcija, o
atskleidžiant formos dalių funkcijas buvo siūloma pasitelkti
Viktoro Bobrovskio teorijos teiginius.
Bendraterciškumo problemą siūlyta spręsti ne vien akordikos lygiu, bet ir tonacijų santykių požiūriu. Tai buvusi ne
tik Karg-Elerto bendratercių (vok. Terzgleicher) ir variančių
sistemos idėja, bet ir Mazelio, Tiftikidi ir kitų teoretikų
plėtojama tematika. Nuo 7 dešimtmečio vidurio įsitraukęs
į aktyvų europietiškos kilmės derminių sistemų evoliucijos
aiškinimą, Tiftikidi siūlė du išplėstos derminės sistemos
tipus (bendratercė ir tonacinė-chromatinė), plėtė Georgijaus Katuaro dermių modelį peržengdamas 17 laipsnių
sistemos ribas, išvesdamas į vadinamąją „panchromatinę“
sistemą. Tiftikidi taip apibūdino bendratercių akordų ir
tonacijų reiškinius:
Bendratercę (mažoro-minoro arba minoro-mažoro) sistemą
charakterizuoja skirtingų dermių akordai ir tonacijos, kurios
skiriasi pustonio atstumu ir turi bendrą terciją (C ir cis; cis
ir C) (Тифтикиди 1992: 158).41

Recenzijoje Ambrazas kritikavo ypač siaurą sąvokos „diatonika“ traktuotę – ją Cholopovas suvokė kaip septynlaipsnę
sistemą, kurios tonai gali būti išdėstyti grynosiomis kvintomis. Ambrazas klausė, ar tik septynlaipsnė ir ar tik būtinai,
privalomai? Jis abejojo būtinybe sąvoką „diatonika“ pagrįsti
tik struktūriniu-kiekybiniu kriterijumi. Šiuo atveju Ambrazas siūlė Cholopovui taikyti heptatonikos sąvoką – laipsnių
kiekybės pagrindu tai priešina heptatoniką pentatonikai42.
Recenzentas argumentavo, kad savo esme pentatonika yra
labiau diatoniška struktūra nei heptatonika, nes kvinta esanti
labiau konsonuojantis sąskambis nei tercija. Buvo tvirtinama,
kad funkciniu požiūriu diatonika ne tik nesuvedama į septynetą – „šventąjį skaičių“ ir gali būti priešinama chromatikos
sąvokai. Recenzijoje Ambrazas pagrįstai konstatavo, kad
knygos autorius ignoruoja gausią teorinę literatūrą, skirtą
diatonikos ir chromatikos problematikai. Papildydamas Cholopovo įžvalgas, pirminiams akordams (ne tik jų preformoms)
jis priskyrė ir sudvejintus tobuluosius konsonansus (ypač
kvintoktavą) arba ankstyvojo daugiabalsumo atraminius
sąskambius (konkordus – G. D.). Komentuodamas Cholopovo rankraščio 125 puslapį, Ambrazas stebėjosi pernelyg
siaura specifinės sąvokos „rašymo technika“ (rus. техника
письма) interpretacija, tvirtino, kad ji galėtų aprėpti viską,
ne tik melodinius-polifoninius muzikos parametrus.
Pagrįsta recenzentui atrodžiusi Cholopovo knygoje
teikiama moduliacijų sistematika į mažąsias ir didžiąsias
(beje, recenzentas priminė, kad Schönbergas ir Erpfas tematiškai neįtvirtintas moduliacijas apskritai nepripažino moduliacijomis). Tačiau, Ambrazo nuomone, termino taikymas
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pažeidžiamas kalbant apie „vidinę moduliaciją“ išplėtotuose
dviejų arba trijų dalių formų dariniuose. Minima ir rankraščio 131 puslapyje iškilusi sąvoka „pobalsinė sankloda“ (rus.
подголосочный склад), tačiau neapibrėžiamas sanklodos skirtumas nuo faktūros. Šiuo atveju Ambrazas siūlo Cholopovui
savo koncepciją sugretinti su Beršadskajos požiūriu.
Svarbiausiu, bet problemiškiausiu skyriumi Ambrazas
nurodė „Intervalinių sistemų rūšis“ („Pоды интервальных
систем“). Ginčytinas jam pasirodė objekto apibrėžimas,
nes jau pirmoje sistemoje įtraukiama ekmelika nedisponuoja apibrėžto aukščio garsais ir intervalais. Tad Ambrazas
savo recenzijoje siūlo taikyti įsitvirtinusią sąvoką „garsinės
sistemos“ (rus. звуковые системы)43. Tačiau būtina pastebėti, kad rankraštyje Cholopovas įspėjo, kad „intervalinių
sistemų rūšys“ yra tarpinis reiškinys tarp sąvokų „dermė“
ir „derinimas“ (rus. строй). Komentuodamas rankraščio
323–333 puslapius, Ambrazas atkreipė dėmesį į tai, kad
aiškindamas tonacijos šalutinių akordų arba funkcinių palydovų (rus. функциональных спутников) genezę autorius
nekritiškai seka Riemannu, nes nepakanka didžiųjų tercijų
santykio akordus nužymėti kaip Riemanno minimas antrines
harmonines funkcijas. Šiuo atveju Ambrazas primena, kad
autoriui verta susipažinti su tikslia mediančių sistema KargElerto poliarinės harmonijos teorijoje (Karg-Elert 1931):
natūraliausias bendratercių trigarsių kilmės aiškinimas kyla
iš chromatinių mediančių sistemos. Skyrius apie harmonijos vaidmenį formoje, pasak Ambrazo, remiasi formų
sistematika, daugiausia perimta iš Adolfo Bernhardo Marxo
ir Riemanno darbų. Kadangi šios sistematikos sovietinėje
muzikologijoje nebuvo plačiai žinomos, Ambrazas siūlė nežinomoms sąvokoms duoti jų paaiškinimus. Cholopovas iškėlė
ir aktualino Marxo sąvoką „dainos forma“ (vok. Lied Form),
o recenzentas patarė jos nesuvesti į struktūrinius vokiškos
tradicijos standartus, nes toli gražu ne visos dainos sukurtos
kvadratine struktūra44. Išsamioje recenzijoje buvo siūloma
daugybė papildymų ir patikslinimų. Svarbu pažymėti, kad
Ambrazas rodė nė kiek ne menkesnę profesinę kompetenciją
ir platų daugelio reiškinių išmanymą, įtraukdamas prancūzų
ir kitų tradicijų teorinės muzikologijos žinias.
Netenka abejoti, kad Ambrazo recenzija Cholopovui
padarė stiprų įspūdį. Nors išleistos knygos pratarmėje jis
dėkoja daugybei rankraščio recenzentų – Vilniaus, Leningrado, Maskvos, Gorkio (Nižnij Novgorodo), Taškento
Novosibirsko konservatorijų darbuotojams I. Akbarovui,
A. J. Ambrazui, T. Baranovai, T. Beršadskajai, S. Galickai,
S. Gončarenko, A. Miasojedovui, J. Nazaikinskiui, V. Cendrovskiui, lenkų kolegai M. Niziurskiui, asmeniniuose
pokalbiuose Ambrazą jis išskyrė ne kartą ir vadino tikru
muzikologu (pagal jo sampratą tik toks buvo lygiavertis
profesionalumu). Iš tiesų Cholopovas atsižvelgė į daugybę
Ambrazo siūlymų ir savo dėkingumą už išskirtinę recenziją
išsakė ne kartą. 1986 m. sausio 2 d. naujametiniame sveikinime jis rašė:

Recenzijoje jūs kukliai nutylėjote savo puikų darbą apie
klasicistinę funkcinę harmoniją. Galutiniame mano knygos
variante Jūsų darbas atspindėtas gana pastebimu būdu (kartu
su Karg-Elertu, su nuoroda į Jus).45

Knygoje Cholopovas iš tikrųjų mini Ambrazo darbus, o
kaip dovaną atsiųstos knygos tituliniame puslapyje užrašo
tokią dedikaciją:
Brangiam Algirdui Jonui Ambrazui nuo šio Grossbucho apie
funkcinę harmoniją autoriaus su dėkingumu už „Funkcinės
teorijos klasikus“ – J. Cholopovas, 1988. 12. 06.

Be abejo, abu mokslininkai, brandūs autoriai, labai gerai
suprato mokslo darbų recenzavimo svarbą. Rinkdamiesi
stipriausius to meto SSRS teoretikus, nuoširdžiai tikėjosi
ir siekė ne vien pripažinimo, bet dar labiau konstruktyvių
komentarų, kolegiškos kritikos ir realios pagalbos įteisinant
savo indėlį ir tikintis patobulinti knygą. Tai buvo kritikos
„kraičio“ privalumai brandinant savo darbo vaisių: ištaisyti
klaidas, apsisaugoti nuo faktų ar teiginių iškraipymų, taip
pat klaidingų interpretacijų, įtraukti siūlomas nuorodas,
motyvuoti fenomenų aiškinimą, pasinaudoti kitais rank
raščio tobulinimo keliais. Savo požiūrį į kritikos naudą
Cholopovas ne kartą išsakė privačiuose pokalbiuose teigdamas: „Tik kritika naudinga, visi pagyrimai yra malonūs,
tačiau iš tiesų jie tėra tik gražūs „burbulai“.46 Be abejo,
prilygti Cholopovo teorinei kompetencijai, kūrybingoms
įžvalgoms ir duoti naudingų pastabų knygai tuometėje
SSRS įstengė labai mažai muzikologų. Nėra abejonių, kad
Ambrazo kandidatūrą jis pasirinko pats, ir tai buvo didelis
lietuvio muzikologo teorinės kompetencijos pripažinimas.
Gebėjimas mokslininkų bendruomenėje dalytis naudinga kritika ir konstruktyviu bei diplomatišku požiūriu
yra esminė mokslinės komunikacijos grandis. Savotiškas
„kolegos petys“, teikiamas žinovo, gebančio kritiškai mąstyti ir nešališkai vertinti, kohortos bendraminčių komunikacijos kanale buvo labai svarbus tolesniam kokybiniam
SSRS teorinės muzikologijos darbų augimui. Tai autoriaus
ir kultūros lūkesčiai, o recenzento sutikimas imtis tokio
alinančio darbo remiasi kitais motyvais. Chrisas Chambersas, kognityvinių neurologijos mokslų profesorius
Kardifo universitete ( Jungtinė Karalystė), nurodė keturis
veiksnius – klausimus, keliamus sau pačiam, kai jis imasi
recenzuoti mokslo darbą:
Apsvarstau keturis veiksnius: ar pakankamai žinau dalyką ir
galiu pasiūlyti supratingą vertinimą, ar man įdomi tyrimo
tematika, ar nėra interesų konflikto ir ar turiu tam laiko.
Jei atsakymai į visus keturis klausimus yra teigiami, tuomet
paprastai sutinku recenzuoti. (Pain 2016)

Panašu, kad gavęs pasiūlymą Ambrazas teigiamai atsakė
į visus minėtus klausimus. Rankraščio analizei ir recenzijai jis skyrė daugiau kaip keturis intensyvaus gyvenimo
mėnesius47.
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Muzikos teorinių sistemų paskaitų kursas buvo dar
vienas savotiškas teoretikų Cholopovo ir Ambrazo metodinis „kūdikis“. Jiedu skaitė muzikos teorinių sistemų
kursą Maskvos ir Vilniaus konservatorijose48 (Cholopovas nuo 1960 m. pradžios49, Ambrazas – nuo 1966 m.).
1972 m. sausio 25 d. laiške Cholopovas dėkojo Ambrazui
už atsiųstą (matyt, jo prašymu) šio kurso programą ir
dėmesį jo darbams. Apsidžiaugė „programos pabaigoje
radęs punktą“, skirtą jam50 – turėjo galvoje lietuviškoje
programoje paskaitą apie teorinę jo sistemą. Jam rūpėjo
Ambrazo metodinis opusas, nes 1972 m. jis pats darbavosi
prie naujos muzikos teorinių sistemų programos. Laiške
Cholopovas pastebėjo, kad Ambrazo programa sudaryta
pagal „labai įdomų planą (nors aš pripratau prie savo
labai elementaraus: mano viskas remiasi chronologija“51
(žr. priedą Nr. 5)). Užvirė diskusija dėl antrojo skyriaus
klasifikacijos. Cholopovas pripažino:
<...> kai pats pradėjau gilintis į turimą medžiagą, pasirodė,
kad neturiu jokios argumentacijos skirstydamas muzikos
teorijos kryptis į „tradicinę mokyklą“ ir „funkcinę mokyklą“, kaip parašyta „Šiuolaikinės harmonijos apybraižose“.
O išstudijavęs svarbiausio „tradicinės mokyklos atstovo
A. B. Marxo darbus, priėjau išvadą, kad iškėlę užduotį ištirti
muzikinę formą iš naujų pozicijų tuo pat metu pasistengė
nutylėti apie tikruosius senojo mokymo apie formą (Antoine
Reichas, Marxas, Riemannas) nuopelnus, kas iš jų pusės vargu
ar gerai. Mūsų kančios apibrėžiant konkrečių kūrinių formas
ir dėmėsio permetimas (todėl) nuo mokslinio mokymo apie
formos teoriją į mokyklines-klasifikacines „problemas“ (kokia
forma?), mano galva, daugiausia kyla iš maišaties, įvestos 1930
metų „novatorių“.52

Kartu laiške Cholopovas klausia Ambrazo nuomonės
apie sąvokas „tradicinė“ ir funkcinė“ ir tokių klasifikacijų
argumentus. Jis priduria:
Galų gale reikalas priėjo iki visiško nesusipratimo (rus. полной
нелепости): pas mus „tradicinė-funkcinė“ dabar visa harmonijos teorija, o pats tradiciškiausias Tanejevas atsiduria kaip
netradicinė mokykla ir tai, kas žvelgiant į harmoniją visai
nefunkcionalu, remiantis metodine „funkcinės mokyklos“
požymių klasifikacija „Apybraižose“ gali būti priskirta „funkcinei mokyklai“.53
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„Brangiam Algirdui Ambrazui nuo šio darbo sukūrėjo“.
Tačiau Ambrazas dienoraštyje pastebėjo, kad ypač pravers
išsami teorinės literatūros bibliografija...
Kohortos siekiams talkino dar viena ekspertinio pobūdžio muzikologų ir kompozitorių mokslinio bendradarbiavimo terpė. Vėlyvojo sovietmečio metais SSRS tik kelios
institucijos – konservatorijos ir mokslo institutai Maskvoje,
Leningrade, Kijeve ir Tbilisyje – turėjo teisę organizuoti
muzikologijos kandidatinių disertacijų gynimą. Juzeliūno
pastangomis Lietuvos valstybinėje konservatorijoje Baltijos
šalių regionui buvo įsteigta Specializuota taryba, teikianti
mokslo kandidatų laipsnius muzikologams (1980 m. spalio
15 d. VA arba prie SSRS ministrų tarybos veikianti Aukštoji
atestacinė komisija patvirtino Specializuotos tarybos sudėtį).
Jos darbo metais56 muzikologų ir kompozitorių profesiniai
kontaktai tapo dar intensyvesni, nes disertacijų gynimo tikslais į Vilnių atvykdavo žymiausių SSRS mokslininkų – disertacijų vadovų ir oponentų. Vis dėlto šiuolaikinės muzikos
(kūrybos ir tyrimų) įteisinimas dar ir XX a. 9 dešimtmetyje
SSRS buvo ateities darbas. Tai vaizdžiai pasako faktas, kad
dviejų tomų Maskvos konservatorijos doktorantės Valerijos
Cenovos disertaciją „1980 metų Maskvos kompozitorių
kūrybos muzikinės kompozicijos problemos“ (vadovas prof.
habil. dr. Cholopovas)57 buvo pabijota ginti Maskvoje, nes
kuluaruose tvyrojo baimė (greičiausiai perdėta), kad gynimas gali būti sužlugdytas. Disertacijoje buvo tyrinėjama
tuometinių moderniosios krypties Maskvos kompozitorių –
V. Lobanovo, E. Denisovo, N. Sidelnikovo, R. Ledeniovo,
N. Korndorfo, D. Smirnovo, G. Sviridovo, A. Schnittke’s,
A. Ešpajaus, S. Gubaidulinos, B. Čaikovskio, J. Firsovos
A. Raskatovo, R. Ščedinio, V. Jekimovskio, L. Bobylevo,
S. Pavlenko, E. Artiomovo, V. Tarnopolskio, K. Volkovo –
kūryba. Buvo gvildenama Cholopovo mokslinei mokyklai
būdinga problematika – šiuolaikinės muzikinės kūrybos
problema, siūloma intonacinės medžiagos sistematika,
aptariamos ir sisteminamos būdingiausios šiuolaikinės kompozicinės technikos ir muzikos formos. Po gynimo 1989 m.
gruodžio 18 d. Valentinos Cholopovos naujametiniame
sveikinime Ambrazui Post scriptum buvo svarbi remarka:
„Valerija Cenova labai sužavėta (rus. в полном восторге) Jūsų
taryba ir konservatorija.“58

Laiško pabaigoje su apmaudu Cholopovas pastebi:
Galime tik pavydėti jūsų 105 valandų, skirtų muzikos teorinių
sistemų kursui. Aš kol kas viską projektuoju koncentruodamas į 70 valandų. Viskas vyksta siaubingai paviršutiniškai ir
fragmentiškai.54

1973 m. pabaigoje sveikindamas su Naujaisiais metais,
„muzikos teorinių sistemų kurso kolegai“ praneša išsiuntęs
naująją programą ir iš anksto dėkoja už išsakytas būsimas
pastabas55. Ambrazas 1973 m. dienoraštyje replikavo
per Tauragį gavęs persiųstą kurso programą su dedikacija
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Profesinės partnerystės tinklas ir naujosios
muzikos viešoji erdvė
Žymus vokiečių intelektualas, filosofas ir sociologas Jürgenas Habermasas, apmąstydamas savo sukurtos sąvokos „viešoji
erdvė“ (vok. Öffentlichkeit, angl. public sphere) arba „socialinė
institucija“ turinį habilitaciniame darbe „Viešosios erdvės
struktūros kaita: buržuazinės visuomenės kategorijų tyrimas“
(„Strukturwandel der Öffentlichkeit:Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft“), vėliau išleistoje
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monografijoje (1962 m. vokiečių k., 1989 m. anglų k.) pasiūlė
teorinę prieigą, kuri pasitarnauja šios istorijos pasakojimui.
Nors autorius apmąstė XVIII–XX a. socialines iniciatyvas,
kai piliečiai laisva valia būrėsi, svarstė rūpimas problemas,
reiškė bendrą interesą taip veikdami valstybės raidą, Habermaso aptartos viešųjų erdvių funkcionavimo ypatybės padėjo
socialinių sąryšių tyrimams. Viešąją erdvę Habermasas
nusakė kaip „virtualią arba įsivaizduojamą bendruomenę,
kuri nebūtinai egzistuoja kurioje nors identifikuojamoje
erdvėje“ (Soules 2017). Svarbūs buvo keli veiksniai: pirma,
socialinės struktūros steigėsi kaip priešpriešos valstybinės
galios struktūroms; antra, viešojoje erdvėje „politinis gyvenimas buvo įžodintas, įgavo diskurso pavidalą ir tam tikrą
institucinę priklausomybę“ (Marcinkevičienė 2009: 4). Taigi
įžodinimas, kalbėjimasis arba verbalinė retorinė svarstymų
forma nulėmė tokiose erdvėse susiklosčiusio, anot Gerardo
Hauserio, retorinio arba socialinio akto (Hauser 1999: 61),
viešojo diskurso tapatybę. Viešojoje erdvėje formuojamus
socialinius santykius ir jų palaikymą Habermasas vadina komunikaciniu veiksmu. Pastarasis ne tik užtikrina informacijos
sklaidą tarp socialinių tinklų dalyvių, bet kartu atlieka dar
dvi Habermaso nužymėtas funkcijas: kuria pačius socialinius
santykius, išreiškia tinklo dalyvių požiūrį ir tikslus (Edgar
2006). Sociologo manymu, ir pati viešoji erdvė formuojasi
iš komunikacinių sąveikų konfigūracijos – ten, kur susikerta
tinklų dalyvių mintys ir idėjos (Habermas 1993). Ji kraunasi
gyvų diskusijų energija, „minta“ cirkuliuojančia informacija
ir manifestuojamomis idėjomis.
Viešosios erdvės esmę Habermasas yra nusakęs įvairius
aspektus reflektuojančiomis įžvalgomis: kaip kritiniais
viešais debatais suinteresuotą visuomenę, kaip susijusios
informacijos ir požiūrių tinklą. Taigi viešosios erdvės
funkcionavimo principai padeda megzti veikėjų tarpusavio
sąveikas, skatina socialinius ryšius ir kuria socialinį kapitalą.
Neatsitiktinai Habermasas kartu su filosofu Johnu Rawlsu
laikomas vienu ryškiausių pilietinio diskurso demokratijos
(angl. deliberative democracy) teorijos atstovų. Ši teorija iškelia teiginį, kad demokratijos pagrindą sudaro viešoji erdvė
arba pilietinis diskursas, kuriantis visuomenines ir politines
vertybes. Profesiniams necenzūruojamiems debatams, kurie
turi ne tik informacijos, nuomonių keitimosi, švietimo, bet
ir viešosios nuomonės formavimo tikslus, padeda įvairios
erdvės ir tribūnos. Gyva diskusija, racionalūs ir atviri debatai,
laiškais, žurnalų, knygų puslapiuose ar bet kuria rašytinės
komunikacijos forma išsakoma nuomonė yra svarbiausias
komunikacijos kanalų turinys. Socialinių sąryšių teorija
šiuo atveju kalba apie kontrakultūros (angl. counter-culture) ir kontrapublikos (angl. counter-public) telkimą. Kaip
teigiama, šiose terpėse formuojasi alternatyvūs diskursai,
nekontroliuojami valdiškos priežiūros.
Siekdamas naujosios šiuolaikinės muzikos (kūrybos
ir analizės) įteisinimo, Cholopovo, Ambrazo ir Juzeliūno
„mazgų“ trikampis 7 dešimtmečio pabaigoje–8 dešimtmečio

pradžioje veikė itin aktyviai. Jie brandino tolesnės veiklos
idėjas ir mezgė komunikacinius tinklus – iniciatyvos davė
pirmųjų apčiuopiamų vaisių. Buvo aiškiai suvokta būtinybė
aktualiam diskursui kuo greičiau suteikti akademinį lygį.
Taigi siekiama būsimus ir jaunuosius kompozitorius, muzikologus supažindinti su naujausiu požiūriu į muzikinės
mąstysenos evoliuciją ir atverti muzikos ir muzikologijos
modernėjimo perspektyvą. Šis užmojis, be abejo, tuo neapsiribojo. Habermasas savo darbuose pabrėžė strateginę
būtinybę, įgyvendinant bet kurias novacijas, formuoti
visuomenės nuomonę. Tai skatino pats viešosios erdvės
veikimas, kartu jis laidavo įvairių profesionalų įsitraukimą,
ideologinės kontrolės nevaržomos informacijos sklidimą ir
laisvą nuo politinės kontrolės svarbiausio intereso reiškimą
(Habermas 1989: 27). Kartu Habermasas (1996) atkreipė
dėmesį į šiam tyrimui aktualų aspektą, kad „samprotaujančios visuomenės“ viešosios erdvės pasižymi ne tik komunikaciniais veiksmais, bet ir trejopo pobūdžio dalyviais: turi
kalbėtojus, adresatus ir klausytojus. Atvira komunikacija
tampa sudedamąja bendravimo dalimi.
Kaip minėta, Lietuvoje teorinė XX a. muzikinės kompozicijos proceso interpretacija visada domino Juzeliūną. Reikia
pridurti, kad jis pats nesiekė aukštų administracinių postų
(1988 m. balotiravosi į konservatorijos rektoriaus pareigas,
tačiau prieš balsavimą atsiėmė prašymą, pavadavo Kompozicijos katedros vadovą Balakauską šiam 1992–1994 m.
dirbant pasiuntiniu Prancūzijoje, Ispanijoje ir Portugalijoje),
tačiau savo įtaka ir autoritetu inicijavo ir nulėmė daugelį Lietuvos konservatorijos, vėliau – Lietuvos muzikos akademijos
valdžios sprendimų. Kartais savo kalbose, samprotavimuose
Juzeliūnas aštriai ir skaudžiai replikuodavo susirinkusiems
kolegoms, kad moderniosios muzikos klausimais Lietuvoje
kompozitoriams apskritai nėra su kuo kalbėtis, kad nevyksta
modernesnės pakraipos kompozitorių ir muzikologų dialogas. Tai buvo karti tiesa – savų specialistų 7–8 dešimtmečiais
labai trūko, XX a. moderniąja kompozicija nuodugniai
domėjosi ir apie ją rašė Ambrazas (žr. jo knygą „Muzika ir
dabartis: šiuolaikinės muzikos etiudai“, Vilnius: Vaga, 1969),
Venckus, Tauragis. Savo iniciatyva ja domėjosi kompozitoriai
Juzeliūnas, Balsys, Barkauskas, Bajoras, Kutavičius, Montvila,
Juozapaitis, „Kijevo avangardo“ naktinių perklausų dalyvis
Balakauskas. Matydamas, ką konservatorijoje studijuoja
būsimi lietuvių kompozitoriai, Juzeliūnas „netilpo kailyje“.
Jis seniai troško ryžtingai atnaujinti teorines disciplinas ir aktualų kursų turinį pasukti XX a. moderniosios kompozicijos
kryptimi. Mokslinių vizitų planą muzikologas argumentavo
savitu įžodijimo stiliumi:
Jutau, kad neišsikapstysime iš parapijinio liūno, nepraturtėsim,
jeigu nesikviesim talkon specialistų iš šalies. Norint paspartinti kūrybos vyksmą ir kad būsimi kompozitoriai šiuolaikinę
dvasią geriau pajustų, reikėjo pirma teoriškai pasikaustyti.
(Ambrazas 2015: 188)
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Šis procesas Lietuvoje užtruko kelis dešimtmečius
(Ambrazas 2002; 2015; Daunoravičienė-Žuklytė 2016:
516–615). Juzeliūnas įžvalgiai suprato, kad siekiant profesionaliosios muzikos atsinaujinimo Lietuvoje ir SSRS
būtina viešinti diskursą ir jam suteikti akademiškumo. Pati
tikrovė akivaizdžiai kėlė uždavinį studentams pristatyti
avangardines kompozicines technikas, parodyti naujas
teorines prieigas, požiūrį į muzikinio mąstymo evoliuciją
ir atverti perspektyvą.
Juzeliūnas iškėlė mintį Lietuvoje organizuoti paskaitas
apie XX a. naujausią muziką. Kitaip tariant, inicijavo ir
entuziastingai argumentavo ambicingą žymiausių SSRS
muzikos pasaulio atstovų – kompozitorių ir muzikologų – paskaitų ciklo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje
planą. Kaip matysime toliau, visą realizavimo naštą prisiėmė
Ambrazas. Oficialiai iškelta SSRS aukštųjų muzikos mokyklų (konservatorijų) bendradarbiavimo idėja, kuriai buvo
pritarta. Juzeliūno sumanymu į Lietuvos konservatoriją
reikėjo kviestis žymiausių kompozitorių ir muzikologų iš
įvairių SSRS konservatorijų.
Juzeliūno siekiuose sumodeliuota viešoji erdvė buvo
realizuota kaip naujosios pakraipos kompozitorių ir muzikologų profesinės partnerystės tinklo veikimas. Veikėjais
dažniausiai tapo Maskvos konservatorijos ir kompozitorių
sąjungos lektoriai, nes Juzeliūno pastangos iš esmės sutapo
su Ambrazo ir Cholopovo kohortos siekiais ir jau pradėtu
XX a. muzikos revoliucijų konceptualizavimu. Daugybėje
Cholopovo 7 dešimtmečio darbų buvo kuriamas teorinis
modelis ir teikiama metodinė pagalba moderniosios kompozicijos partitūrų analizėms. Kitaip tariant, buvo aiškiai
išreikštas jo santykis su modernizmu, avangardu, tradicija
ir novatoriškumu bei kitomis istorinės sąmonės kategorijomis59. Su šiuo diskursu buvo tiesiogiai susijusios ir tarp
akademinio tinklo narių 7–8 dešimtmetyje paplitusios tam
tikros intelektualų mados. Akademinė ir kūrybinė Juzeliūno
lyderystė, Ambrazo atsidavimas ir organizacinė veikla vykdė profesinio tinklo „mazgų“ funkcijas. Jie mezgė plačius
akademinius ryšius, pritraukė išteklių kviestinių lektorių
kelionei ir paskaitoms, taip įgijo privalumų konkuruodami
dėl simbolinio intelektinio kapitalo.
Galima sakyti, kad šių ir tinklo idėjoms atsidavusių
akademinės sferos žmonių gyvensena artėjo prie tradicinės
sąvokos „socialinė klasė“ modernios sampratos. Šiandienos
visuomenės išsisluoksniavimą sociologai veikiau linkę apibūdinti ne turtiniu požiūriu, o kaip artimo savito gyvenimo
stiliaus žmones: jie išpažįsta panašias gyvenimo vertybes,
domisi panašiais dalykais, panašiai leidžia laisvalaikį,
panašiai žvelgia į kultūrą, meną, politiką ir t. t. (Česnavičius ir kt., 1999). Žmogaus elgsenos ir mąstysenos būdą,
jo atitinkamą galvoseną ir veikimą prancūzų sociologas
bei filosofas Pierre’as Bourdieu pavadino habitus (Bourdieu 1984: 43) ir dar išskyrė į du sandus – hexis (žmonių
laikysenos, pozicijų, prioritetų tendencija) ir abstraktesnį
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mentalinį habitus (suvokimo, vertinimo, požiūrių, veikimo
būdai; žr. Lizardo 2004). Kaip tikėjo Bourdieu, socialiniu,
kolektyviniu pagrindu susiformavusi intuicija individams
padės rasti naujų sprendimų nesvarstant. Homo academicus
taip pat pasižymi individualia raiška, kuri koreliuoja su
atstovaujamos profesinės sferos – mokslo, meno ir pan. –
logika (Bourdieu 1984). Taigi, stebėdami, kaip vėlyvojo
sovietmečio kontekste ir ideologinės priežiūros fone tokie
žmonės habitus pagrindu natūraliai telkėsi į grupes, dalijosi
idealais, necenzūruota informacija, puoselėjo pasitikėjimo ir
brolybės jausmą ir veikė, grįžkime į 7 dešimtmečio pabaigos
Lietuvos muzikinės terpės realybę.
Be abejo, XX a. naujosios muzikos studijų idėja Lietuvoje rezonavo visai „dodekafonijos grupuotei“, Cholopovo
kohortai arba to paties habitus atstovams. Skaityti paskaitų
ciklą Vilniuje Cholopovas buvo Ambrazo pakviestas jau
1969 m. Tačiau Juzeliūno ir Ambrazo buriamo naujosios
muzikos studijų tinklo dalyvių padėtis sovietmečiu pasižymėjo išskirtinėmis ypatybėmis. Kaip pavyzdį pateikiu
fragmentą iš Cholopovo atsakymo į Ambrazo kvietimą.
Rugsėjo 27 d. jis rašė:
Jūsų pasiūlymas apie paskaitas ir seminarus man ypač glosto
savimeilę ir kelia pasididžiavimą. Кaip žinote, aš su didžiausiu
entuziazmu užsiimu šiuolaikinės muzikos tyrinėjimo reikalais.
Iš anksto bijau, kad, mano didžiausiai širdgėlai (graužačiai),
aš dabar negaliu to daryti. Pasakysiu Jums atvirai svarbiausią
priežastį: esu atsidūręs tiesiog skurdo (rus. бедственном)
materialioje padėtyje, ir kelionės (tai geriausi mano gyvenimo
periodai!) visada įneša labai didelį sąmyšį, išderina kasdienius
darbus, kuriais aš gyvenu (pabrauktas žodis „gyvenu“) daugiau
nei iš konservatorijos algos. Tai pagrindinė mano priežastis,
bet be to, remdamasis praeitų metų pavyzdžiu, žinau, kad
konservatorija manęs paprasčiausiai neišleidžia (Nikolajus
Tiftikidi bandė tai padaryti praeitais mokslo metais, galų gale
jam tiesiog nustojo atsakinėti).60

1969 m. gruodžio 6 d. laiške Ambrazui Cholopovas
prisipažino, kad visą laiką mąstė apie paskaitas Lietuvoje ir
nurodė savo paskaitų temas: 1. Schönbergo kelias į atonalumą. Variantas: „Tonacinės sistemos evoliucija nuo tonalumo
į atonalumą“; 2. Laisvasis atonalumas Schönbergo kūryboje
(su „Mėnulio Pjero“ fragmento analize)61 (žr. priedą Nr. 7).
Laiške Cholopovas pranešė apie galimybę 1970 m. grįždamas iš „Varšuvos rudens“ atvykti į Vilnių62.
Tai, kad dar ir 7 dešimtmečio pabaigoje moderniau
mąstantys muzikai buvo persekiojami ir žlugdomi, atskleidžia tolesnis Ambrazo ir Cholopovo susirašinėjimas, kuris
vaizdžiai iliustruoja socialinių tinklų „mezgimo“ pamatinius
principus – nuoširdų bendravimą, visišką pasitikėjimą,
atvirą diskusiją, gresiančios ideologinės cenzūros nepaisymą
ir solidarų veikimą.
Savąją habitus situaciją 1969 m. gruodžio 18 d. laiške
Ambrazui Cholopovas pavadino „kulminacijos zona“.
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Pradedant nuo tebesitęsiančios pjudymo kampanijos. Teisybė,
viskas dabar vyksta užkulisiuose, bet tuo labiau siunčiami
siaubingi grasinimai (rus. чудовищные угрозы) mane privertė
atgal pasiimti į „S(ovietinę) m(uziką)“ pasiųstą laišką. Baigiant
neatliktų darbų vijimąsi (o tai toks reikalas, kur nieko negalima
dirbtinai pagreitinti).63 (Priedas Nr. 6)

Paskaitų Vilniuje tema jo neapleido ir gruodžio 18 d. rašytame laiške. Tikėjosi, beveik žadėjo atvažiuoti 1970–1971
mokslo metų pirmame semestre64 ir rašė:
Dėkoju už atkaklumą. Tiesą sakant, man labai nepatogu,
kad aš beveik įsiprašau – tai teikia man per daug garbės. <...>
Prašyčiau visa tai įforminti įprasta tvarka, kad nesusidarytų
nemalonus įspūdis, kad aš pats „sau keliu kainą“. Tikiuosi, kad
Jūs teisingai supratote mano ankstesnius atsisakymus (dabar
kai kas pasikeitė – padėtis tokia bloga, kad visiškai vis tiek,
kaip bus materialiai).65

Socialinių tinklų teorijos atstovai pabrėžia, kad svarbus
nedidelių bendruomenių atstovų tiesioginis bendravimas,
vadinamas dialogu ,,akis į akį“. Tuo pagrindu formuojasi
tarpasmeninis pasitikėjimas, slopinamas baimės pojūtis ir
stiprėja solidarumas. Tokiu pagrindu sukurtas pasitikėjimas
padeda tinklo „mazgams“ mobilizuoti socialinius išteklius ir
stimuliuoti kolektyvinį veiksmą. Sociologė Pippa Norris patvirtina, kad tik asmeniniais ryšiais ar draugyste sustiprintas
socialinis pasitikėjimas stimuliuoja bendrą veikimą ir užtikrina jo naudos efektą (Norris 2003), jis kyla iš savitarpiškumo
normų ir pilietinio angažuotumo (Putnam 2001: 225):
Pasitikėjimas kaip alyva sutepa bendradarbiavimo variklį, tad
kuo didesnis pasitikėjimo lygis bendruomenėje, tuo didesnė
bendradarbiavimo tikimybė. (Putnam 2001: 224)

Nors apie Cholopovo 1970 m. paskaitas Vilniuje nėra
jokios informacijos išsamiausiame jo darbų bei veiklos
sąraše knygoje „Magistro Georgio Septuaginta, MGS“
(2002), daugybė dalyvavusių liudininkų tvirtina, kad jos
turėjo didžiulį pasisekimą. Viena vertus, tai patvirtina ir
įrašo į magnetofono juostą faktas, ir tolesnis Cholopovo
bei Ambrazo susirašinėjimas66. Paskaitos vyko dabartinėje
J. Karoso salėje. Tuomet jų turinys, teiginių demonstravimo
būdas skambinant fortepijonu, žinios ir visa kita Lietuvoje
buvo sensacija. Cholopovas kalbėjo apie XX a. tonacinio
principo evoliucijos kryptis ir centrinį sistemos elementą.
Savo sistemos pagrindu skambindamas jis demonstravo
centrinius XX a. atonaliosios muzikos ir dodekafonijos
tonus. Cholopovas kartojo savo darbuose ir 1965 m. konferencijoje „Apie tikrą ir tariamą novatoriškumą šiuolaikinėje muzikoje“ viešai iškeltą teiginį (skelbtas jau 1927 m.
Erpfo darbe!), kad, atsisakius klasikinės mažoro ir minoro
sistemos, tonacijos fenomenas nežlunga, jis realizuojamas
naujomis formomis.
Danos Palionytės liudijimu, susirinkusiems didelį įspūdį
darė Cholopovo paskaitų mokslinis lygis ir pakylėtas viską

apimančio tobulumo (muzikoje ir muzikologijoje) siekimas.
Tai ypač uždegė klausytojus, skatino siekti žinių, profesiškai
tobulėti, kėlė jaunatvišką entuziazmą. Kaip prisipažino Palionytė, „iš Cholopovo paskaitų liko susižavėjimo, sumišusio
su garbinimu, įspūdis“, paskaitų ciklo lektorius ji vadino
dievais ir pusdieviais67. Panašiai paskaitų ciklo įvykius apibūdino Rimantas Janeliauskas ir Vytautas Barkauskas. Janeliausko liudijimu, diskutuoti ar užduoti klausimus nedaug
kas drįso, tai darė nebent Venckus ir Ambrazas. O apskritai
lietuviai į diskusijas leidosi vangiai, kukliai, klausimai buvo
užduodami atsargiai, nusižeminus68. Pats kviestinių lektorių ciklo iniciatorius Juzeliūnas į pokalbius įsitraukdavo
tik koridoriuje. 1970 m. gruodžio 10 d. laiškas Ambrazui
prasideda Cholopovo padėka už gražius atsiliepimus apie jo
paskaitas ir jį pasiekusias lietuvių konservatorijos rektorato,
muzikologijos ir kompozicijos katedrų padėkas. Už tai prašo
padėkoti rektoriui ir Juzeliūnui.
Į Ambrazo, Cholopovo ir Juzeliūno „trikampio“ organizuojamą profesinės komunikacijos tinklą netrukus įsitraukė
ir Valentina Cholopova. 1971 m. kovo 1 d. laiške ji rašė:
Pirmiausia nuoširdžiai dėkoju už kvietimą: girdėjau daug
gero apie Jūsų konservatoriją ir seminarus. Su malonumu
atvažiuočiau.69

Laiške ji išvardijo ir siūlomas paskaitų temas: „Stravinskio formavimo principai“ (2 paskaitos), „Stravinskio ritmikos technika“ ir „Linearinė Stravinskio technika“70. Trečioji
paskaita – Weberno „Šešių dainų“, op. 14, Georgo Traklio ž.
chromatinės grupės“. Reikia pastebėti, kad po Cholopovos
seminarų užsimezgė ilgus metus trukęs Ambrazo ir Cholopovos susirašinėjimas. Jie keitėsi medžiagomis, karštai
aptarinėjo, kartais ginčijosi ir diskutavo apie įvairių muzikos
pavyzdžių analitines prieigas ir aktualias teorinių aspektų
interpretacijas. Profesinių diskusijų fragmentą atspindi
1972 m. sausio 15 d. Cholopovos laiškas, kuriame ji praneša
išsiuntusi Juzeliūnui savo knygą, o Ambrazui – 2 straipsnius
„Motyvas“ ir „Weberno chromatikos principai“, prašydama
perskaičius abu atsiųsti atgal, nes neturinti atsarginių egzempliorių71. Panašu, kad mokslininkė nesitikėjo ypatingos
reakcijos, nelaukė komentarų, geriausiu atveju vylėsi sulaukti
ritualinių lietuvių muzikologo mandagumo gestų. Vis dėlto,
kad profesinių tinklų veikimo salygomis komunikacijos
kanaluose jau buvo peržengtas centro ir periferijos mandagumo įžodijimo ritualas ir vyko tikra žinių ir požiūrių
apykaita, įtikina 1972 m. vasario 28 d. Cholopovos laiškas.
Matyt, gavusi Ambrazo išsakytą požiūrį į savo darbų įžvalgas, kiek susierzinusi Cholopova rašė:
Dėl diatonikos su chromatikos nesuderinamumo ir prieštaravimo su 4-tąja Weberno grupe, kuriuos Jūs teisingai įžvelgėte,
aš galvoju, tikriau numanau, štai ką. Matyt, tikroji diatonika
pašalina tritonį ir neįtraukia visų 7 mažoro laipsnių. <...>
Natūralus mažoras – tai melodinės diatonikos papildymas
iki tonacijos, kaip harmoninio darinio. Ir čia ketvirtoji
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[Weberno – G. D.] grupė visiškai chromatinė. Prieštaravimas
tarp diatonikos ir chromatikos man atrodo principinis, ir
Webernas tai aiškiai įrodo. Bet neperžengiamos ribos nėra,
mišrių atvejų kiek tik nori, pavyzdžiui, visas Stravinskis.72

Karštas ginčas kilo ir dėl Aleksandro Borodino „Karžygių simfonijos“ pagrindiniame motyve įsipynusio abejotino
tono dis ir tonacijos Es-dur sąsajos reprizos pagrindinėje
partijoje. Teisindamasi Cholopova laiške klausia:
Argi gali pagrindiniame motyve būti garsas, kuris vėliau bus
numestas ir nepakylėtas į naują lygmenį? Juk tuomet tai bus
nereikalinga nata, argi ne taip? Šio dis pėdsakas lieka atmintyje
ir turi savo panaudojimą. Borodinas jį panaudoja perdirbimo
pradžioje, o paskui ar reprizoje – neaišku. Per tarpinę grandį
(perdirbimą) pradžios ir reprizos ryšys daugiau ar mažiau
realus, nors, žinoma, pernelyg subtilus iki nerealumo.73

Laišką užbaigia Cholopovos siūlomas kompromisas,
abejonės ir padėka intelektualų kalba:
Kaip matote, aš ir sutinku, ir kartu nesutinku su Jumis, todėl
kad ir pačiai ne viskas aišku. <...> Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.74

Abipusė satisfakcija ir kovos už teisingą reikalą jausmas,
kohortos solidarumas, pati generuojanti socialinių tinklų
savastis davė vaisių. Į muzikologų ir kompozitorių judėjimą
įsitraukė naujos jėgos net iš oficialių instancijų. 1972 m.
vasario 24 d. Cholopovas pranešė Ambrazui, kaip rašė, labai
pasitikėdamas ir prašydamas neplatinti žinios, kad pasitaikė
proga bičiuliams iš SSRS kultūros ministerijos išsakyti „tinklinį“ siūlymą įdiegti naujovių į muzikos mokymo sistemą.
Vienas tokių siūlymų – seminarai, skirti šiuolaikinėms kompozicijos technikoms, juos aš rekomendavau vesti Vilniaus
konservatorijos bazėje (turėdamas galvoje, kad Jūs jau turite
patirties).75

Cholopovas neatmetė galimybės, kad jo pasiūlymas
gali būti priimtas, ir tai taptų ministerijos rekomendacija76.
Panašu, kad Cholopovo viltis nepasitvirtino, SSRS aukščiausiosios valdžios institucijos dar nebuvo pribrendusios
tokiems radikaliems sprendimams. Jų užuomazgos kol kas
funkcionavo tik neformaliuose profesionalų susibūrimuose.
Minimas mokslinių vizitų projekto fukcionavimo faktas
iškelia dar vieną įdomų socialinių (kultūrinių) tinklų veikimo
skirtingose visuomenėse tyrimų aspektą. Kitap tariant, aptariami įvykiai galėtų būti svarstomi taikant specifinę tinklų
sąvoką – „panirę tinklai“ (angl. submerged networks), kurios
turinys susijęs su nedemokratiškose visuomenėse (Gould
1991: 728), mūsų atveju – vėlyvojo sovietmečio, veikusių
neformalių grupių darbais. Kaip pažymi sociologas Alberto
Melucci (1989), tokios grupės galėjo veikti tik „nematomame procese“, t. y. po oficialios ideologijos sluoksniu. Šiose
„panirusiose laboratorijose“ (angl. submerged laboratories)
buvo atliekami kūrybiški politiniai eksperimentai, aktyviai
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svarstomos tam tikrai socialinei grupei rūpimos problemos
ir bandoma rasti sprendimų. „Panirusius tinklus“ sociologai
linkę kvalifikuoti kaip socialinių judėjimų formavimosi
užuomazgą. Kitaip tariant, Lietuvoje naujausios muzikos
studijų ciklas, arba profesinės partnerystės tinklo veikimas,
jau buvo peržengęs latentinių, „panirusių“ judėjimų statuso
būvį, jis darėsi vis matomesnis ir atsidūrė ministerijos lygio
svarstymų darbotvarkėje. Vis dėlto specifiška SSRS vėlyvojo
socializmo ypatybė buvo ne tik bendra visuomenės „tinklinė
būsena“ (angl. embeddedness), taisyklių ambivalentiškumas, bet ir tai, kad nebuvo aiškių ribų tarp formalios ir
neformalios hierarchijos. Sovietmečio sistemos ypatybes
apibūdino Londono universitetinio koledžo sociologė Alena
V. Ledeneva (Ledeneva 2013). Pasak jos, pavienis veikėjas
negalėjo numatyti sistemos reakcijos į išorinį poveikį (beje,
Putino laikų sistemoje Ledeneva išskyrė 2 naujus tipus –
„stebėtojus“ (angl. watchers) ir „sprendėjus“ (angl. fixers)).
SSRS buvo remiamasi kolektyvine atsakomybe, o sistemos
požymiu Ledeneva pripažino ir „lyderystės spąstus“ – kuo
labau lyderis remiasi sistema, tuo mažiau galimybių turi ją
pakeisti (Ledeneva 2013: 22–25).
Lektorių būrio plėtimo klausimai buvo nuolat aptariami
iniciatyvinio branduolio korespondencijoje. Pakylėtas įkvepiančios idėjos, 1969 m. gruodžio 18 d. laiške Cholopovas
suminėjo naujus galimų mokslinių vizitų pretendentus (žr.
priedą Nr. 6): tarp jų buvo Stefanijus Pavlišinas, parašęs
knygą apie Schönbergą (ne teorinę, bet istorinę). Nurodytas
ir Michailas Tarakanovas, galintis skaityti paskaitas apie
Albaną Bergą, ir aspirantė – „gana jauna, bet stipri muzikologė Jevgenija I. Čigariova, kuri diplominiame darbe puikiai
susidorojo su Bartóko Kvarteto Nr. 4 harmonijos analizės
užduotimi“77. Cholopovas rašė:
Schnittke ir Denisovas patys didžiausi šiuolaikinės muzikos
specialistai, tikri šio dalyko profesoriai <...>. Paskaitų apie
Stockhauseną, Jus užtikrinu, klausysitės sulaikę kvėpavimą.78

Iš istorikų buvo minima Oksana T. Leontjeva, kartu su
Tamara N. Levaja parašiusi knygą apie Hindemithą, taip pat
Jurijus V. Kudriašovas, kuris parašė (o gal dar rašo) stambų
analitinį darbą apie Weberną. Cholopovas reziumavo:
„Nepažįstu autoriaus, nemačiau ir darbo, bet manau, kad
tai gerai.“79
Netrukus į seminarų tinklą įsitraukė ir Alfredas Schnittke. 1970 m. sausio 25 d. jis rašė Ambrazui:
Su malonumu pasidalysiu tomis kukliomis žiniomis apie
XX a. muziką, kurias esu sukaupęs.80 Galiu pasiūlyti pasirinktinai 2 temas: Stockhausenas ir Ligeti. <...> Jeigu jos
priimtinos, mielai trumpai apžvelgčiau šių autorių kūrinius
ir apsistočiau prie kai kurių jų technikos metodų, kuriuos jie
patys išdėstė arba buvo tyrinėjami kitų autorių.81

Schnittke taip pat siūlė ir kitas galimas tematikas, kurios
galėtų dominti Vilniaus seminarų klausytojus: Johno Cage’o
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instrumentinis teatras, elektroninė muzika. Kolegiškai jis
atkreipė dėmesį, kad šiais klausimais kompetentingiausias
yra pianistas Aleksejus Liubimovas (pirmosios dvi temos) ir
kompozitorius Eduardas Artiomovas (elektroninė muzika;
žr. priedą Nr. 8). LLMA 305 fondo 307 byloje saugomi
Ambrazui siųsti Schnittke’s laiškai ir telegramos liudija, kad
į Vilnių jis atvyko 1970 m. balandžio 5 d. sekmadienio ryte82
ir po seminarų čia dar praleido kelias dienas83.
Į Ambrazo kvietimą skaityti paskaitas apie Bartóką
dar 1970 m. vasario 1 d. atsiliepė ir Edisonas Denisovas. Jis
atvirai dėstė, kad:
Bartóku domėjosi daug ir rimtai, bet dabar daug kas pasimiršo
ir pastaruoju metu iš viso nutolo nuo teorijos. [Prisipažino,
kad jam] lengviau ir pačiam įdomiau būtų kalbėti apie
bendresnes problemas, susijusias su kompozicinių teorijų
pagrindais ir vadinamaisiais muzikos pagrindais.84

Jis žadėjo parengti tris paskaitas, kaip jo prašė Juzeliūnas.
1970 m. balandžio 10–11 d. Vilniuje Denisovas perskaitė
3 paskaitas, kurias ir minėjo savo laiške. Pirmoji buvusi apie
Claude’o Debussy muziką (pagrindinė medžiaga – Debussy
„Preliudai“); antroji paskaita buvo skirta Weberno Variacijų,
op. 27, analizei, trečioji – „Stabilūs ir mobilūs formos elementai bei jų sąveika“ (laiške pažymima, kad šias paskaitas
jau skaitė Charkove ir Leningrade)85. Denisovo paskaitų
klausiusiai Palionytei jos pasirodė kaip „ypač gilios, prasmingos, sudėtingos teoriškai ir labai muzikologiškos“86. Žinoma,
Debussy ir Weberno kūrybos analitika postmodernizmo
Vakaruose įsibėgėjimo (atskaita nuo simbolinės 1968 m.
datos) kontekste akivaizdžiai bylojo katastrofišką profesinės informacijos stoką SSRS ir sovietinės teorinės minties
aktualijų senatį. Kita vertus, aiškėja, kad kviestinių lektorių
paskaitų ciklo turinį formavo ne sutartinai nustatytas naujosios muzikos konceptas ir griežta prelegentų atranka, bet
atsitiktinai sutapusių siūlymų, galimybių ir įvykių koliažas.
Cituotame ir gegužės 5 d. laiške Denisovas taip pat siūlė
naujų kandidatų kito sezono seminarams Vilniuje (žr. priedą
Nr. 9)87. Kai kurios pavardės kartojosi – Čigariova (Bartókas), Cholopova (Stravinskis, Webernas), Cholopovas
(Prokofjevas, Messiaenas). Tačiau pasirodė ir naujų vardų –
Abramas Jusfinas (apie folklorą ir naująją muziką), Juzefas
Konas (apie harmonijos intonaciją, atonalią harmoniją,
Bergo, Hindemitho, taip pat Sergejaus Slonimskio, Witoldo
Lutosławskio ir Luigi Nono kompozicijas). Rekomenduojama 2–3 paskaitoms pasikviesti ir Piotrą Mesčianinovą ir
pastebima, kad Kompozitorių sąjungoje jis neseniai skaitė
ypač įdomų pranešimą „Garsų aukščių audinio evoliucija
ir muzikos akustinės galimybės“. Kadangi Mesčianinovas,
Denisovo teigimu, esąs puikus pianistas, laiške Ambrazui
Denisovas kartu siūlė jį prašyti paskambinti šiuolaikinės
fortepijoninės muzikos. Laiškuose buvo nurodomi ir minėtų
muzikantų bei muzikologų adresai. Reikia pripažinti, kad
Denisovo patarimai buvo profesionalūs ir taiklūs, mat kai

kurie minėti muzikai ilgam liko lietuviškuose muzikos ir
muzikologijos kontekstuose.
Tačiau tokio lygio prelegentų paieška ir jų priviliojimas
į seminarus Vilniuje nebuvo savaime vykstantis procesas.
Rašydamas iš Maskvos Juzeliūnui 1971 m. gruodžio
20 d. Ambrazas raportavo apie seminarų labui nuveiktus
sunkius darbus:
Šiaip taip pavyko susisiekti su Tarakanovu. Ketvirtadienį turėsiu su juo ilgesnį pokalbį, bandysiu „užverbuoti“ į mūsų lektorius, nors šiaip jis skundžiasi baisiai neturįs laiko. Užmezgiau
kontaktą ir su Mesčianinovu, apie kurį labai palankiai atsiliepė
Denisovas. Jis dirba konsultantu elektroninės muzikos studijoje, turi sukūręs išties įdomią teoriją, padedančią susigaudyti
kai kuriuose naujosios muzikos daugiagarsėse struktūrose“.
<...> Ta tema jau rašiau Laurušui.88 (Priedas Nr. 10)

Kai kurie Denisovo rekomenduoti autoriai ne tik skaitė
paskaitas Vilniuje, bet ir toliau bendradarbiavo kūrybos ir
mokslo klausimais. Jusfinas skaitė paskaitas Valstybinėje
konservatorijoje 1974 m. birželio 1–2 d. Su didele abejone
jis atsiliepė apie Venckaus darbą, asmeniškai susipažino su
Juzeliūnu, nors apie jo tyrimus žinojo jau anksčiau. 1974 m.
žurnalo „Sovietinė muzika“ kovo numeryje (Nr. 3) Jusfinas
paskelbė Juzeliūno daktaro disertacijos recenziją. Jis atkreipė
dėmesį į naują analitinį požiūrį į tradicinę muziką:
Knygoje atskleistos ir teoriškai pagrįstos galimybės organiškai į
profesionalią kūrybą integruoti muzikinį folklorą. <...> Kompozitorius tarsi išveda šiuolaikinius muzikos kalbos bruožus
iš liaudiškų, kartu tai daro be jokios „prievartos“, natūraliai
ir organiškai. (Юсфин 1974: 99)

Paskaitų ciklas apie svarbiausias XX a. muzikos kompozicijos kryptis ir jų teorines interpretacijas Lietuvos konservatorijoje intensyviu grafiku truko daugiau nei 4 metus, vėliau
vizitai retėjo, tapo nereguliarūs. Ambrazo palikti „laiškai sau
pačiam“, prisiminimai liudija, kad mokslinių vizitų tinkle, be
jau minėtų pranešėjų, dalyvavo iš Leningrado atvykęs Sergejus
Sigitovas, kuris skaitė paskaitas apie Bartóko muzikos formą
ir harmoniją („Charakteringi šiuolaikinės muzikos harmonijos dariniai“). 1970 m. gegužės pradžioje konservatorijoje
paskatas skaitė Alma Atos konservatorijos profesorė Varvara
Dernova, nes spaudoje (1967 ir 1968 m.) buvo pasirodę jos
tyrimų apie Aleksandro Skriabino kompozicijos metodą89.
Ji įžvalgiai įminė Skriabino Énigme, op. 52 Nr. 2, užkoduotą
kompozicinę mįslę ir aptiko Skriabino vėlyvojo periodo
harmonijos sistemos suvokimo raktą90. Trijose išplėstose
paskaitose Dernova pristatė vėlyvųjų Skriabino preliudijų
ir sonatų harmonijos analizę. Kaip ir su kitais paskaitų ciklo
dalyviais, Ambrazas vėliau su ja ilgai susirašinėjo ir paliko
atsiminimų (Daunoravičienė 2007: 374–377).
Apie paskaitų, skirtų XX a. moderniajai kompozicijai,
ciklo detales daug ir patikimai liudija tais metais Ambrazo
rašyti dienoraščiai. 1973 m. dienoraštyje įrašyta, kad tų
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metų spalio 7–8 d. laišku, matyt, Cholopovo rekomendacija
jis kreipėsi į Tiftikidi iš Rostovo, kuris tyrinėjo mažoro ir
minoro bendratercių (būdingų Prokofjevui ir Šostakovičiui)
bei chromatinių sistemų funkcinius akordų ir pačių tonacijų
ryšius. Didelį dėmesį skyrė išryškindamas jų tapatybę ir
skirtumus nuo atonalios sistemos ir dodekafonijos. Kaip
jau minėta, valdžiai ignoruojant, Tiftikidi’ui nepavyko
Cholopovo su paskaitomis prisikviesti į Rostovą (Maskvos
konservatorija neišleido).
Tarp kviečiamų lektorių figūravo Čigariova, Tarakanovas, Mesčianinovas, Borisas Tiščenka, Dmitrijus Šulginas.
Ne visi atvyko į Vilnių, tačiau paskaitas tikrai skaitė (tai
liudija Ambrazo dienoraščiai ir tolesni ryšiai) Juzefas Konas
(iš Petrozavodsko), Jevgenijus Nazaikinskis (iš Maskvos),
Semionas Ginzburgas (iš Leningrado), Šulginas (iš Kalinino, vėliau Maskvos). 1973 m. gegužės 21–23 d. Lietuvos
kompozitorių sąjungoje Ginzburgas skaitė paskaitas apie
muzikos elementų hierarchiją, įvairiais aspektais aptarė
skirtinguose žanruose taikomus muzikos elementus, harmonijos ir formos sistematizaciją. Beje, savo kandidatinės
disertacijos vadovo Ginzburgo paskaitų refleksija Ambrazo
dienoraščiuose gana kritiška:
Teorija schematizuota ir scholastiška, einama nuo abstrakčios
schemos į muziką, o ne atvirkščiai.91

1973 m. birželio 18–19 d. Kompozitorių sąjungoje tarp
kviestinių lektorių buvo ir „ne per daug įdomus, nuosaikus
modernistas“ (Ambrazo replika dienoraštyje) čekų kompozitorius, vargonininkas ir chorvedys Peteris Ebenas. Tų
pačių metų (1973) pradžioje į Vilnių iš Maskvos atvyko
Michailas Prosniakovas, iš Estijos – Leo Normetas, kuris
pristatė šiuolaikinę estų muziką ir kalbėjo apie Janą Sibelijų.
1974 m. dienoraštyje Ambrazas mini naujus profesinių
tinklų dalyvius – Pavelą Vulfijų, Juzefovičių, Krastinį, iš
Ukrainos – B. Liatošinskio mokinę Lesią Dyčko (1974 m.
gruodžio 7 d.). Rašoma, kad 1974 m. balandžio 30 d. paskaitas apie šiuolaikinę čekų muziką skaitė čekų Urfondo
atstovė Jaroslava Macková, tais pačiais metais pranešimą
skaitė Verneris Wolfas iš Leipcigo. O 1974 m. lapkričio
1–2 d. konservatorijoje dvi paskaitas skaitė iš Maskvos
konservatorijos atvykusi Marina Skrebkova-Filatova. Jos
paskaitų tematika kilo iš apgintos kandidatinės disertacijos „Formuojantis faktūros vaidmuo muzikos formai ir
dramaturgijai“. Ambrazo refleksija 1974 m. dienoraštyje
dar kartą parodė lietuvių klausytojų reiklumą ir profesinio
lygio augimą, jis replikavo:
Mintys nėra ypač naujos, siekia Koniuso teoriją. Teiginiai
nuosekliai išvystyti ir iliustruoti. Gaila, kad mūsų studentai
teoretikai neparodė reikiamo susidomėjimo.92

1975 m. iš Diuseldorfo atvyko SSRS muzika susidomėjusi Dorotheja Eberlein ir ilgam užsimezgė jos, Onos Narbutienės ir Ambrazo bendravimas ir ilgametis susirašinėjimas.
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1975 m. balandį Ambrazas užmezgė ryšius su Tiščenka ir
Slonimskiu. 1975 m. balandžio 24–26 d. konservatorijoje
tris paskaitas skaitė Jevgenijus Nazaikinskis: „Apie muzikos
suvokimo ir asociacijos vaidmenį“, „Erdvė ir laikas suvokimo procese“ ir „Apie muzikos suvokimo vertybiškumą“.
Ambrazo pastaba dienoraštyje pasakė viską: „Skaitė labai
gyvai, vaizdžiai. Stengiausi viską konspektuoti.“93
1987 m. per stažuotę Paryžiuje Ambrazas užmezgė
ilgalaikius profesinius ryšius su Paryžiaus nacionalinės
konservatorijos profesoriumi, kompozitoriumi Claude’u
Ballifu (1924–2004)94, iš Messiaeno perėmusiu muzikos
analizės kursą. Be abejo, Ambrazą domino vadinamoji
metatonalumo teorija ir traktatas „Introduction à la
métatonalité“ (1956). Nors buvo kviečiamas, dėl garbaus
amžiaus nepajėgė tiesiogiai įsitraukti į „gyvų“ paskaitų ciklą
Vilniuje. Tad Ambrazas propagavo ir pristatė Ballifo originalią teorinę sistemą, įtraukęs į savo teorinių sistemų kurso
problematiką. Ukrainietišką muzikų tinklo atšaką įsteigė
iš Kijevo 1972 m. į Lietuvą sugrįžęs Balakauskas. Parsivežė
„Kijevo avangardo“ ir Liatošinskio mokyklos kompozitorių
modernėjimo iniciatyvų ir „brolystės per muziką“ gyvų ryšių
(Daunoravičienė-Žuklytė 2016: 432–498).
Vis dėlto greta paskaitų, kurios buvo gausiai iliustruojamos įrašais, natų pavyzdžiais, pasitelkiamos partitūros,
kartais skambinama fortepijonu, vykdavo ir kviestinių lektorių koncertai. Viena įsimintinų muzikos švenčių nutiko
1970 m. balandį, kai po Schnittke’s ir Denisovo paskaitų
pavymui į gastroles atvyko Aleksejus Liubimovas su savo
muzikantais (Marku Pekarskiu jų gretose). Kaune ir Vilniuje vyko jų koncertai, skambėjo Charleso Iveso, Bartóko
kūriniai, Denisovo „Verksmai“. Buvo organizuojamas susitikimas konservatorijoje, iš anksto numatytas koncertinės
dalies repertuaras – Schönbergo, Weberno, Stockhauseno,
Cage’o, Henri Pousseur’o, Egdardo Varèse’o ir Valentino
Silvestrovo kūriniai95.
Visa tai vilniškei publikai buvo labai svarbu dėl dviejų
priežasčių: gaunamos muzikinės informacijos ir XX a. muzikos kompozicijos faktų teorinės interpretacijos patirties.
Nors lietuvių kompozitoriai ir muzikologai kasmet vyko į
„Varšuvos rudenis“, tiesa yra tai, kad besidomintys muzikos
avangardo technikas pažino daugiausia „iš klausos“. Retas
buvo matęs Schönbergo mokinių partitūras, juo labiau pokario avangardo kūrinius. Kaip aiškėja iš LLMA medžiagos,
tuo metu vieną didžiausių avangardo partitūrų kolekcijų
(dėl siunčiamų laiškų ir prašymo atsiųsti knygų, partitūrų
ir plokštelių) Lietuvoje buvo sukaupęs Vytautas Montvila96.
Be abejo, studijuodamas Liatošinskio kompozicijos klasėje
ir aktyviai dalyvaudamas „Kijevo avangardo“ organizuojamose naktinėse perklausose Balakauskas taip pat buvo
gerai išstudijavęs XX a. moderniąsias kompozicijas. Kaip
yra paliudijęs Donatas Katkus, 1972 m. iš Kijevo į Vilnių
sugrįžęs Balakauskas savo bute (vadinamuosiuose Giovanni
Ripa-Angioletto suprojektuotuose (1951) socrealistinio
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stiliaus „mokslininkų namuose“, J. Tumo-Vaižganto g. 9/1)
kolegoms kurį laiką organizavo vakarines kūrinių perklausas
ir dalijosi turima informacija.
Netenka abejoti, kad lietuvių muzikologams ir kompozitoriams teorinė XX a. kompozicinių novacijų interpretacija,
jų konceptualizacija, taip pat „gyva“ (angl. live) partitūrų
analizė, taikomi teoriniai modeliai ir tyrimo metodai buvo
ypač svarbūs, o muzikologams – profesinio tobulėjimo sąlyga. Intensyvus kviestinių paskaitų Vilniuje laikotarpis truko
kelerius metus (apogėjus 1970–1974), vėliau vizitai šiek tiek
retėjo, paskaitos tapo beveik atsitiktinės. Profesinių tinklų
jungtyse mezgėsi asmeninis muzikų bendravimas, pamažu
daugėjo aktualių knygų, įsitraukė naujos jėgos (daugiausia
Juzeliūno ir Balakausko mokiniai). Kaip minėta, radosi
naujų bendradarbiavimo formų (Vilniaus specializuotos
tarybos darbas), kasmet aktyvūs tyrėjai rinkosi į Baltijos
šalių muzikologų konferencijas, plėtėsi tarptautiniai ryšiai.
Atsisveikinant su didelę šviečiamąją misiją įvykdžiusia
mokslinių vizitų Vilniuje idėja jau XXI a. prieaušryje analogišką funkciją atliko Vilniuje vykusios Cholopovo paskaitos.
Lietuvos muzikos akademijos Muzikos teorijos katedra ir
šios studijos autorė 1997 m. lapkričio 17–19 d. organizavo
tris jo teorines paskaitas97. Tematika šįsyk buvo tokia:
1) klasicistnės-romantinės muzikinės formos koncepcija;
2) šiuolaikinės muzikos muzikinė forma;
3) aktualios šiuolaikinės muzikos ir muzikinės kultūros
problemos98.
Centriniuose rūmuose įsikūrusi tuometė choro studija
(307 aud.) visas tris dienas glaudė gausią klausytojų auditoriją. Rinkosi ne tik kompozicijos ir muzikologijos specia
lybių studentai, muzikos mokyklų mokytojai, akademijos
dėstytojai, baigę muzikologai, kompozitoriai (Barkauskas,
Juzeliūnas, Janeliauskas, kiti, žr. 2 ir 3 nuotraukas prieduose). Vilniuje skaitytų paskaitų plakatas buvo ne kartą Rusijoje eksponuojamas Cholopovo mokslinei veiklai skirtose
dokumentų parodose jo jubiliejų iškilmėse.
Paskutiniame laiške, rašytame Ambrazui 1999 m. liepos
18 d., jau po vizito Vilniuje, Cholopovas netikėtai prisiminė
susitikimą su Juozu Antanavičiumi Naujajame Orleane
gatvėje pirmą valandą nakties99. Kelionės į JAV 1987 m. spalį100 refleksija į atmintį grąžino trisdešimties metų senumo
muzikinius įvykius101, patirtus SSRS kompozitorių sąjungos
organizuotoje specializuotoje turistinėje kompozitorių ir
muzikologų išvykoje. Antanavičius pasakojo:
Visai grupei sumigus Naujajame Orleane viešbutyje ar likus
rymoti prie vyno taurės, negalėjau leisti sau tūnoti viešbučio
kambaryje, kai aplinkui verda – mums, homo sovieticus, toks
spalvingas miesto gyvenimas! Išėjau į gatvę ir ten sutikau...
bevaikštinėjantį tokį pat smalsuolį Jurijų, kuris miegą taip pat
iškeitė į pažintį su džiazo lopšio nakties egzotika... Žinoma,
užėjome į kelis džiazo klubus, kur pagyvenę, šypsenos veiduose
neprarandantys afroamerikiečiai virtuoziškai improvizavo

Naujojo Orleano stiliaus tradicinio džiazo melodijas ir
ritmus! <...> Skristi į Maskvą turėjome iš Vašingtono aerouosto. Tačiau dėl nepalankių oro sąlygų lėktuvo skrydis parai
buvo sulaikytas. Mus apgyvendino aerouosto viešbutyje. Su
Jurijumi sutarėme, kad, įsikūrę savo numeriuose, susitiksime
hole atsisveikinimo bokalui. O ten prabangiu koncertiniu
fortepijonu salonines melodijas puikiai skambino juodaodis
pianistas. Pianistas vis dirsčiojo į mus, matyt, pastebėjo mūsų
profesionalų suinteresuotumą ir pagaliau paklausė: „Gal ir
jūs norėtumėte paskambinti?“ Aš susilaikiau, nesijaučiau
pakankamai kompetentingas. O Jurijus guviai atsakė: „Taip,
norėčiau.“ Sėdo jis prie fortepijono, kažkaip nepatogiai, kiek
pasisukęs šonu, taigi „muzikologiškai“. Netikėtai pasigirdo
George’o Gershwino orkestrinis veikalas Rhapsody in Blue! Po
jautriais jo pirštais skambėjo <…> ne fortepijonas: aš girdėjau
orkestro instrumentų spalvas, nebuvo praleista nė viena reikšminga partitūros tema ar potemė! Supratau, kad skambina ne
pianistas, bet muzikologas, partitūros žinovas, kuris atlieka
ne fortepijonui pritaikytą aranžuotę, – jis čia pat iš atminties
skaito ir genialiai atkuria visą spalvingą kūrinio partitūrą!102

Ribotos apimties tyrime neįmanoma išsamiai pristatyti
daugelio bendravimo ir partnerystės aspektų, kurie 7–9
dešimtmečiais vyko muzikų partnerystės tinklo „mazgų“
jungtyse. Svarbu tai, kad aktuali teorinė prieiga padeda naujai
interpetuoti muzikologų ir kompozitorių tinklo bendraveiką
ir oficialiajai doktrinai priešina muzikos teorijos minties ir
ekspertinių tinklų formavimosi Lietuvoje ir SSRS istoriją.
LLMA kaupiamas tinklo narių susirašinėjimas tampa
vėlyvojo sovietmečio kultūros lauke vykusio kolektyvinio
veikimo, palaikiusio profesionaliosios muzikos modernėjimą Lietuvoje ir SSRS, liudijimu. Susirašinėjimą kohortos
viduje tenka pripažinti neformalaus diskurso ir alternatyvios kontrapublikos kovos už naująją muziką sudėtine
dalimi. Kolegų laiškų puslapiai atskleidžia platų muzikų
rūpesčių spektrą. Korespondencijoje tinklo veikėjai aptarė
organizacinius klausimus ir tinklo plėtimo strategiją, pristatė potencialius lektorius, karštai ginčijosi profesinėmis
temomis, svarstė reikšmingus muzikos pasaulio įvykius,
kaip matėme, tobulino akademinių kursų programas. Išlikę
liudijimų apie nuolat vykusį keitimąsi knygomis, straipsniais
ir partitūromis, bet kokia „geležinės sienos“ hermetizmo
realybėje muzikui profesionalui aktualia medžiaga.
Dar specifiškesnio turinio Ambrazo ir Cholopovo korespondencija aiškiai liudijo tikrą abiejų muzikologų aistrą
muzikos teorijos epistemologijos pagrindams. Jų laiškuose
atvirai buvo dėstoma reakcija į mokslo idėjas, svarstomi ir
aptariami terminologijos naujadarai, dalijamasi įvairiomis
teorinėmis įžvalgomis. Neabejotinai daugiausia dėmesio
skiriama teoriniam diskursui, abiem rūpėjo XX a. muzikinės
kompozicijos atnaujinimo procesų refleksija ir lūžių traktuotės. Buvo dėkojama už naujienas, siunčiamos medžiagos,
užuojautos ir naujametiniai sveikinimai, patikliai dalijamasi
asmeniniais reikalais. Profesinių ryšių tinklo dalyviams buvo
duodamos rekomendacijos, kartais recenzuojami jų darbai,
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dažniau siunčiami sveikinimai ir linkėjimai. Cholopovo
laiškuose buvo vadinamoji sveikinimų skiltis (rus. oтдел
приветов). Joje 1985 m. sausio 2 d. laiške Ambrazui Cholopovas pats išvardijo asmeniniais ryšiais saistomus lietuvių
muzikus. Čia prašė perduoti sveikinimus „brangiai Gražinui
Daunoravičienei, Janeliauskui, Juzeliūnui, Jūsų mielai Terezai, Tauragiui, Barkauskui, Antanavičiui, Bruveriui, Laurušui. Landsbergiui, jeigu jis dar būna Gedimino prospekte,
kur yra Lietuvos muzikos ir teatro akademija“103. Be abejo,
į tyrimą apbendrinančią profesinių kontaktų socialinio tinklo arba sociogramą (žr. 2 schemą) įtrauktų dalyvių istorijos
galėtų būti papasakotos išsamiau. Tai užduotis būsimiems
šios tematikos tyrimams. Kol Ambrazo laiškų Cholopovui
turinio detalių nėra galimybės atskleisti104, trumpai paminėsiu kelis asmeninio pobūdžio susirašinėjimo fragmentus
iš LLMA (305 fonde) saugomų Cholopovo laiškų.
Gavęs naująją Ambrazo knygą „Muzika ir dabartis“,
1969 m. gruodžio 25 d. Cholopovas dėkodamas rašo:
Galiu įvertinti tik problematiką ir ją laikau svarbia ir reikšminga.
Ypač tai pasakytina apie skyrių „Šiuolaikinė muzikos kalba“ (parašyta lietuviškai – G. D.), nes šiuolaikinė muzikos kalba savaime
sutelkia pagrindines pačios muzikos muzikines problemas.105

1970 m. balandžio 21 d. laiške replikuojama: „Mes
galime tik pavydėti, kad pas jus galima rašyti tikromis
temomis.“106 Tikra tema Cholopovui buvo tapusi ir redukcinė Schenkerio analizė. Atsakydamas į Ambrazo prašymą
susipažinti su Bulgarijoje žurnalo „Zvezda“ priede išspausdintu Cholopovo tyrimu apie Schenkerio sistemą (knyga
apie Schenkerio teorinę sistemą Sofijoje buvo išleista tik
1978 m.), rašė, kad visi dešimt jam siųstų žurnalo egzempliorių buvo sulaikyti pasienyje ir dėl to namuose teturi vieną
egzempliorių (!): „Nerizikuoju siųsti paštu, nes bijau iš viso
prarasti man svarbų „kūdikį.“107 Laiške Cholopovas rekomendavo savo paties sovietmečio sąlygomis ne sykį išbandytą praktinį komunikacijos variantą: „Jei koks patikimas
žmogus gali atvežti knygą į Vilnių, Jūs ten nusikopijuosite.
Ir kas nors patikimas ją man atveš atgal.“108
Apie savo gyvenimą, „bėgantį romano su tęsiniais
forma“, kaip pats rašė 1969 m. birželio 24 d. laiške109, Cholopovas rekomendavo skaityti žurnalo „Sovietinė muzika“
„redakcinių“ straipsnių eilutėse (turima galvoje 1966 m.
Nr. 5–6, 1969 m. Nr. 2 ir kt. – G. D.). Nors vienas tokių
straipsnių (matyt, redakcinės kolegijos nario Mazelio)
Cholopovą pristatė kaip „labai kvalifikuotą teoretiką ir
pedagogą, apdovanotą nepaprasta erudicija ir įvaldžiusį
retą analitinę techniką“ (Выше уровень... 1969), jis ilgai
nešiojo pjudymo kartėlį širdyje. Jo laiškai Ambrazui kartais
buvo sklidini tiesiog dramatiškų scenų, kurias sudarė abiem
teoretikams suprantami įvairių prasmių ir įvykių koliažai.
Negalėdamas viešai atsikirsti po tolesnės kaltinimų „porcijos“ žurnale „Sovietinė muzika“, Cholopovas guodėsi
1969 m. rugsėjo 27 d. laiške110:
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Kas „SM“ („Sovietinė muzika“ – G. D.) vadovauja muzikos
teorijai111, ruošėsi mane galutinai palaidoti. <...>. Kitiems gi
neleidžiama nieko publikuoti, tarp jų Jūsų nuolankiam tarnui
(nors aš vis dar to reikalauju: kas vyksta – su manimi vedamas
karas, o man neleidžia pasisakyti!!).112

Daugelis Cholopovo laiškų liudija kraštutinai intensyvų
jo gyvenimą ir mokslininko teoretiko darbą, ko gero, ir
literatūrinį talentą. Paprastai jie prasidėdavo atsiprašymu
dėl vėluojančio atsakymo, pavyzdžiui, „kilniaširdiškai
atleiskite, kad Jums neparašiau taip ilgai“113 arba „prašau
dovanoti, kad atsakau taip vėlai – mano reikalai mane visiškai prarijo“114. 1969 m. balandžio 10 d. laiške prisipažįsta:
„vos spėju atsimušti nuo ant manęs užgriuvusių darbų ir
antpuolių, siekdamas pagal galimybes nepasiduoti kokiam
nors iš „-izmų“. Kur mane atsidavusiai uoliai tempia.“115 1985
m. sausio 2 d. Cholopovas rašo:
Man siaubingai gėda, kad neatsakiau į Jūsų malonų laišką (iš
mano pusės tai, žinoma, baisi kiaulystė). <...> Tačiau patikėkite, iš mano pusės niekas nepasikeitė, kaip ir anksčiau aš garbinu
Jus kaip aukščiausio laipsnio mokslininką (rus. почитаю Вас
как ученого в высшей степени).116

Įsibėgėjus 9 dešimtmečiui Cholopovo laiškų atmosfera
tapo labiau „mažoriška“. Tame pačiame laiške jis pasidalijo
ir asmeninio gyvenimo naujienomis, delikačiu patarimu:
„pažįstami primygtinai aiškina, kad man reikalingas sekretorius, o aš sakau, kad geriau sekretorė...“117
Vis dėlto turime pripažinti, kad partnerystės tinklo centro atstovai – Ambrazo, Juzeliūno ir Cholopovo trikampis –
savo dvasinės struktūros „vidiniu kamertonu“ buvo prisiekę
modernistai. XX a. naująją muziką jie propagavo įvairiausiose savo veiklos scenose – kurdami teorines sistemas ir
muzikos opusus, ginčydamiesi su oponentais, palaikydami
bendražygius ir mokydami akademinę jaunuomenę. Tai
buvo daroma nuolat, atkakliai ir daug metų.
Sociologai, beje, yra gvildenę abstrakčiojo pasitikėjimo
problematiką, o 7–9 dešimtmečių Lietuvos ir SSRS muzikologų ir kompozitorių sąryšio tinklo veikimas patvirtina
jų įžvalgas. Pasitikėjimo šaltinį įvardijo dar XIX a. pirmos
pusės prancūzų istorikas ir politikas Alexis de Tocqueville’as,
teigdamas, kad pasitikėjimą ir abipusiškumo normą skatina
bendramintiškumas, reguliarūs kontaktai, solidarus veikimas, ypač dalyvavimas savanoriškose organizacijose. XX a.
antros pusės JAV sociologas Jamesas Colemanas teigia, kad
pasitikėjimas yra socialinių santykių bruožas, kuris nepriklauso asmenims, veikėjams, jis randasi juos gaubiančioje
socialinėje erdvėje (Coleman 1988: 95–120).
Kintantys teoriniai-socialiniai modeliai ir skelbiamos
tezės nepajėgia išsamiai apibendrinti sudėtingų asmenybių
požiūrių ir atskleisti, kaip jie medijuoja savo gyvenamojo laiko politinius-istorinius virsmus. Nors Cholopovo teorinės
idėjos ir XX a. muzikos procesų įžvalgos ne vienus metus
buvo viešai kritikuojamos oficialiųjų sovietinės kultūros

Muzikos teorijos diskurso atsinaujinimas vėlyvojo socializmo Lietuvoje: modernėjimo procesas ir profesinės partnerystės tinklas

„saugotojų“, būtų neteisinga nutylėti jo etinį-politinį požiūrį, kuris ypač išryškėjo žlugus SSRS. Kuo toliau, tuo labiau
Cholopovas savo pažiūromis evoliucionavo ir prie savito
muzikologijos tikslo supratimo. Svarbiausią muzikologijos
idėją jis įžvelgė būtinybėje kaip visumą suvokti visus muzikos
plėtotės etapus ir pajusti, eksponuoti muzikos meno kaip
dvasinės žmogaus atramos ir pirminės dieviškosios kūrybos atskirybės (atgarsio) dėsningumus. 2006 m. išleistoje
pomirtinėje knygoje „Muzikos formos įvadas“ (rašyta apie
2000 m.) jis rašė:
Nemenkindami tokių genijų [kalbama apie Robertą Schumanną ir Fryderyką Chopiną – G. D.] kūrybos meninės
vertės, negalime atmesti žmonijos perėjimą į aukštesnę jos
dvasinio vystymosi pakopą užfiksavusių visuotinių žmonijos
idėjų, kurios XX a. buvo sustiprintai (rus. усиленно) griaunamos marksistų, komunistų, fašistų, „demokratų“, gyvybingo
reikšmingumo. (Холопов 2006: 275–276)

Ką rusofilas Cholopovas galėjo turėti mintyse, aiškėja
iš 1999 m. paskelbto straipsnio „Edisonas Denisovas ir
amžiaus pabaigos muzika“. Jis rašė:
Denisovas aptiko iš tiesų baisią epochą – Rusijos žlugimą
1990-aisiais. Būdamas toli nuo politikos, žinoma, jis negalėjo
matyti visko, kas dedasi jo Tėvynėje. <...> Vis dėlto, manyčiau,
jis būtų išsaugojęs savo idėjinę-meninę poziciją ir būtų priešinęsis „demokratinėms“ žlugimo, amoralumo, neprincipingumo ir prasigyvenimo kulto tendencijoms. (Холопов 1999: 6)

Neatsitiktinai net ir tarp prisiekusių modernistų, tų pačių
profesinių siekių „įtinklintų“ veikėjų kilo aštrių diskusijų ir
skyrėsi požiūris į SSRS kultūros esmę. Vieną tokių susikirtimų atskleidžia Balakausko atsakymas Cholopovui į šio
paklausimą, kodėl lietuvių kompozitoriai atsisakė siūlymo
jų kūrybą pristatančius tekstus-portretus publikuoti dvitomiame Valerijos Cenovos sudarytame leidinyje „Muzika iš
buvusios SSRS“ („Музыка из бывшего СССР“), kurį Maskvoje 1994 m. ir 1996 m. išleido leidykla „Kompozitorius“.
Čia buvo pristatoma 32 modernių sovietinių kompozitorių
(tarp jų V. Martynovo, A. Pärto, G. Ustvolskio, A. Volkonskio, V. Suslino, V. Silvestrovo, P. Vaskso, L. Hrabovskio ir
kitų) kūryba. Vis dėlto svarbiausia tema tapo Rusija (patria)
ir rusų kompozitoriai, ypač užsienyje (terrae externae). Taigi
Balakauskas ir Bronius Kutavičius nepageidavo būti siejami
su sovietiniais kompozitoriais, ir tas faktas rinkinio sumanytojams Maskvoje sukėlė nuostabą. Atsakydamas į Cholopovo
paklausimą, 1996 m. gegužės 8 d. Balakauskas rašė:
1990 m. Lietuvai buvo svarbu politiškai atsiskirti nuo
SSSRS – iš pat pradžių neteisėtos ir nusikalstamos valstybės.
Čia nekalbama apie lietuvių muzikantų atsiskyrimą nuo
kokios nors muzikos arba lietuvių kompozitorių nuo SSRS
kompozitorių sąjungos. Šitas atsidalijimas įvyko automatiškai, kai Lietuva vėl atgavo politinę nepriklausomybę. Todėl
visiškai nenoriu kritikuoti SSRS KS, kurios trūkumai niekaip
neveikia mano apsisprendimo figūruoti po rubrika „SSRS“.

Mano atsisakymas turi pirmiausia moralinį pagrindą, nes
Lietuvos priklausomybė SSRS buvo labai tragiškas mūsų
istorijos epizodas. Labai daug mano tėvynainių, tarp jų mano
artimieji, sąmoningai žuvo beviltiškoje kovoje su sovietais
1945–1955 m. Mano savanoriškas sutikimas kuo nors būti
sovietinėje muzikoje būtų, švelniai kalbant, neharmoningas
tam jausmui, kurį aš jaučiu sovietizmui (kaip ir fašizmui).
Nepretenduodamas į analogijos tikslumą, bet tikėdamas, kad
Jūs pajausite mano logikos esmę, toliau teikiu tokią situacijos
panašumo konstrukciją.
Įsivaizduokite tokį įvykį. Kokiais nors 1950 m. kokiame
nors Los Andžele koks nors Arnoldas Schönbergas gauna iš
pokarinės Europos laišką, siūlantį įdėti apie jį straipsnį į rinkinį
„Buvusio Trečiojo reicho muzika“. Įsivaizduokite panašioje
situacijoje, pavyzdžiui, Aloisą Hábą arba kurį nors lenką, ką
tik „išėjusius“ iš didžiojo reicho sudėties...
Jus užtikrinu, kad mano atsisakymas neturi nieko bendro
su Jumis asmeniškai, nei su rinkiniu kaip tokiu, nei su rusų ir
ne rusų muzika, įskaitant ir tą, kuri radosi sovietiniais laikais.
Jus taip pat užtikrinu, kad iš mano, taip pat iš kitų Lietuvos muzikantų pusės nėra jokių kliūčių visiškam suartėjimui
su Jumis, su rusų muzika, su kitų šalių muzikantais, kurie
daugiau nebėra sovietiniai. Su nuoširdžia pagarba Osvaldas
Balakauskas.118

Tąsyk ne taip radikaliai apsisprendė ir Tormis. Jis sutiko
sovietine pripažinti savo kūrybą (sukurtus ir atliktus kūrinius) iki 1990 m. rugpjūčio 20 d., o visa tai, kas sukurta už
šios ribos, laikyti buvusios SSRS muzika, vadino politine
provokacija. Tai buvo dar viena sudėtingų asmenybių, tinklo
veikėjų dvasinio pasaulio ir pasaulėžvalgos briaunų.
Panašias situacijas, kodėl SSRS žlugimas vėlyvojo sovietmečio žmonėms buvo netikėtas ir nelauktas, įžvalgiai
aptarė Aleksejus Jurčiakas knygoje „Viskas buvo amžina,
kol to daugiau neliko: paskutinė sovietinė karta“ (2006). Šio
paradokso galimybę jis aiškino formalizuota, standartiška
SSRS valstybinio diskurso kokybe. Kilnojamas iš vieno
konteksto į kitą, jis formavo stiprios monolitinės valstybės
Rusijos iliuziją. Kartu visa tai išlaisvino piliečių savosios
realybės kūrimo iniciatyvą. Jurčiako įsitikinimu, vėlyvojo
sovietmečio visuomenės „performatyvioji dimensija“ pranoko sovietinę visuomenę organizuojančią dimensiją (Yurchak
2006, Ganguly 2007).
Į ekspertinį ir akademinį lygį iškeltas profesinių sąryšių
tinklas arba Juzeliūno, Ambrazo ir Cholopovo suburta
kontrapublika, kaip ją vadina tarpusavio ryšių sociologijos
teorija, kūrė alternatyvų diskursą. Judėjimo užuomazgoje
meno funkcionierių pakrikštyta „serijinė grupuotė“ (rus.
cерийная групповщина), „širšių lizdas“ (Cholopova) išaugo, „širšės“ susitelkė, susivienijo ir subūrė platų profesinių
kontaktų tinklą. Tvyrojusio solidarumo esmę gali atskleisti
sovietmečiu paplitusio žodžio „mūsiškiai“ prasmė, pasak
sociologų, jo turinys buvo kupinas didžiulio pasitikėjimo
ir pasiaukojimo bendram tikslui. „Mūsiškių“, „savųjų“
fenomenas sovietmečio kontekste, remiantis Ledenevos
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ir Jurčako tyrimais (Yurchak 2006; Ledeneva 2013), buvo
tam tikros tapatybės – priklausomumo diskursyvinei
bendruomenei – ženklai. It sąmokslininkai, „savųjų“ bendruomenės atstovai panašiai „perskaitydavo“ komunikacijos
kanaluose sklindančias žinias ir iššifruodavo neformalų
diskursą, vienas kitą suprato iš užuominų ar Ezopo kalbos.
Aptariamuose profesinės komunikacijos tinkluose vertybė
buvo naujoji muzika, jos kūrimo ir tyrinėjimo perspektyva,
asmeniniai kolegų ryšiai, solidarumas ir pasitikėjimas. Kokybės ženklą įgijo tikras profesionalizmas. Visa tai sukaupė
„Kijevo avangardo“ esmę apibūdinanti Vitalijaus Godziacko
metafora – „bičiulystė per muziką“:
Mes susipažinome, rodėme vieni kitiems savo opusus ir klausėmės to, kas mums patiko, Šostakovičiaus, Liatošinskio, paskui
Stravinskio. <...> Svarbiausia – muzika ir nuoširdus santykis
su ja. <...> Ėjome kartu, bet kiekvienas tuo pat metu suprato,
kad šis kelias pavojingas. <...> Reikia savo darbą dirbti sąžiningai, gerbti viską, kas buvo iki tavęs, ir tapti tikrais meistrais.
(Десятерик 2007)

Tokia esmė įsismelkė ir į Ambrazo kohortos sukurtų
sąryšių tinklo dvasią.
Lietuvių muzikologija XX a. 7–8 dešimtmetyje buvo
„jaunas“ mokslas, akademiniu lygmeniu besiplėtojantis nuo
1949 m. susijungus Kauno ir Vilniaus konservatorijoms.
Mokymo komponuoti istorija buvo vos keliais dešimtmečiais ilgesnė – Stasio Šimkaus iniciatyva Klaipėdos muzikos
mokykloje (konservatorijoje) pradėta 1923 m. Taigi vertybe
tapo viskas – informacija, žinios, gyvas pavyzdys ir metodinė
pagalba. Tai intuityviai pripažino į seminarus susirinkusi
lietuvių publika, pasiryžusi esminėms kūrybos ir tyrimų
permainoms. Trys sėkmingo ir efektyvaus kolektyvinio
veikimo sąlygos: atviri ir platūs profesinės partnerystės
tinklai; bendruomeninio solidarumo nuostatos ir profesinio
dalyvavimo norma; funkcionuojanti viešoji erdvė, kurioje
vyksta atviras ir konstruktyvus bendrųjų reikalų svarstymas
(pagal Žiliukaitė ir kt. 2006), buvo įgyvendintos Ambrazo,
Juzeliūno ir Cholopovo branduolio sutelktame kolegų
profesinių sąryšių tinkle (žr. 2 schemą).
Siekiant apibendrintai atspindėti šiame tyrime aptartų
7–9 dešimtmečio profesinių kontaktų geografiją, jungtis,
„mazgus“, diferencijuoti periferiją ir centrą, pasitelktas
vizualus sąryšių tinklo identifikavimo būdas. Socialinio
tinklo analizės idėja buvo keliama dar Georgo Simmelio ir
Émile’io Durkheimo darbuose, kuriuose jie išsakė būtinybę
tyrinėti socialinių veikėjų ryšių modelius. Sociogramą
XX a. 4 dešimtmetyje socialiniams ryšiams atskleisti pasiūlė austrų-amerikiečių psichiatras Jacobas Levy Moreno ir
Helena Jennings (Moreno 1934). Socialinių tinklų analizė
yra postruktūralizmo laikotarpiui būdinga metodologinė
prieiga, ji laikoma geriausiai išplėtota ir tinkamiausia
analitine strategija bei metodu ryšiams ir jų struktūroms
tirti (Otte, Rousseau 2002). Čia jie pirmą kartą taikomi
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ir lietuvių muzikologijoje. Veikėjų ir juos siejančių sąryšių konfigūracija, įtinklinimas ir kaip pasekmė įtinklinta
erdvė (angl. networked space), Sophie Mützel įsitikinimu,
yra natūralus pačios kultūros plėtotės rezultatas (Mützel
2009: 871–887). Socialinių sąryšių analizės teorija neatsitiktinai siejama su kultūros ir meno sociologija, nes
šioje sferoje išsikeroję vertę kuriantys neformalūs ryšiai
yra svarbiausia socialinio kapitalo dalis. Colemanas socialinio kapitalo esmę yra nusakęs keliomis ypatybėmis:
jis „įkūnytas santykiuose [išskirta originale – G. D.] tarp
žmonių ir apibrėžiamas per funkciją – gebėjimą kurti
vertę“ (Colman 2005: 272).
Socialinę ir kultūrinę šio tinklo reikšmę galima išreikšti
jame susiformavusio mentalinės kilmės fenomeno – vertybės – sąvoka. Dėl specifinės prigimties vertybes nelengva
parodomai iškelti ant tyrimų stalo. Pasak Stepheno Hardingo (Harding ir kt. 1986: 2) ir Peterio Esterio (Ester
ir kt. 2006: 8), jas galima tirti kaip latentinius konstruktus.
Tyrėjai atkreipia dėmesį, kad vertybes indikuoja tai, kam
žmonės teikia pirmenybę, ką laiko svarbiu, kam skiria dėmesį, kokius kelia tikslus ir išpažįsta idealus. Vertybes išduoda
ir žmonių požiūris į elgseną – kas laikoma priimtina ir kas
smerktina (Harding 1986: 2–4). Tarp žmonių susiklostę
neformalūs santykiai ir tuo pagrindu kuriamos vertybės,
pasak sociologų, apibrėžia pagrindinę socialinio kapitalo
funkciją – gebėjimą kurti vertybes (tai pats svarbiausias
socialinio kapitalo požymis).
Ieškant šiam tyrimui adekvačiausios socialinio kapitalo
sampratos, autorei teko rinktis tarp dviejų socialiniuose
moksluose priešinamų koncepcijų – prancūzų filosofo ir sociologo Bourdieu socialinio kapitalo sampratos ir Colemano bei Roberto Putnamo socialinio kapitalo modelio. Abi
sampratas skiriančias ištakas Marttis Siisiäinenas (Siisiäinen
2003) nurodė kaip struktūralizmo tradiciją ir konflikto teorijas (Bourdieu požiūris) bei amerikinę pliuralizmo tradiciją
ir socialinės integracijos idėją (Colemano ir Putnamo pozicija). Socialinio kapitalo sąvoką mokslo terminijai pasiūlė
Bourdieu, kuriamoje kapitalo teorijoje išskyręs bent keturias
jo formas – ekonominį, kultūrinį, socialinį ir simbolinį
kapitalą (Bourdieu 1984: 39). Tačiau Bourdieu samprata
svarstoma individo lygmeniu, neskiriant dėmesio šiame
tyrime iškeltiems kolektyviniams vienetams – partnerystei,
bendruomenėms ir pan. (Bourdieu 1986). Taigi Bourdieu
kolektyvinių vienetų nelaiko pirminės mokslinės analizės
objektais ir teigia, kad „<...> socialinis kapitalas yra socialinių santykių ir ryšių tinklas, kurį turi ir naudoja asmuo“
(Matonytė 2004: 24–25).
Bendruomeniškumo, pilietinės visuomenės prioriteto,
kryptimi sąvoką gerokai išplėtojęs JAV politologas Putnamas sukūrė savitą teorinį modelį ir jį pristatė knygoje „Kad
demokratija veiktų“ (1993). Kartu jis bandė įminti demokratiškų valstybių sėkmės lygtį, kur ypač pabrėžia bendruomeniškumo ir dalyvavimo kultūroje svarbą. Putnamas teigia,
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kad socialinio kapitalo turinį kuria socialiniai tinklai, vertė ir
požiūris, abipusis pasitikėjimas, jų pagrindu susiformavusios
pasekmės. Tad šiame tyrime iškelti profesinės partnerystės
tinklai įgauna vertę, įgyvendina pagalbos vieni kitiems
arba abipusiškumo normą ir tampa tolesnės vertės kūrimo
prielaida. Studijoje aptarti 7–9 dešimtmetyje susiformavę
muzikologų ir kompozitorių profesinės partnerystės tinklai
traktuotini kaip socialinės organizacijos norma: jie buvo
mezgami remiantis bendradarbavimu, pasitikėjimu, o tai
palengvino veiksmus siekiant bendrų tikslų. Apibendrindami tyrimą dar kartą sociologiniu požiūriu turime nusakyti profesinės partnerystės tinklo dalyvių tapatybę. Tarsi
Greimo kvadrate, pastaroji apibūdinama dviejų opozicinių
charakteristikų – horizontalūs sąryšiai versus vertikalūs
sąryšiai; stiprieji ryšiai versus silpnieji ryšiai – konfigūracija.
Habermaso viešosios erdvės samprata rėmėsi normatyviniu reikalavimu, kad piliečių interesai turi pranokti
privačius, kad svarstymuose piliečiai turėtų dalyvauti lygiomis teisėmis, nepaisydami ekonominių, socialinių ir kitų
skirtumų. Tokią viešąją erdvę, kai palankesnes galimybes
pasisakyti ir būti išgirstas turi politinis elitas, Habermasas
vadino „užvaldytąja“ viešąja erdve (Vinciūnienė, Balčytienė 2006: 111–112), nes viešoji erdvė sukuria precedentą,
kur „konstruktyvus argumentas tampa reikšmingesnis už
socialinę hierarchiją“ (Habermas 1989: 36). Colemano
sampratą papildęs Putnamas teigė, kad socialinį kapitalą
aktyviausiai kaupia horizontalūs sąryšiai, susiejantys panašaus statuso lygiaverčius ir lygiateisius partnerius. Subordinuoti vertikalūs sąryšiai (tarp viršininko ir pavaldinio) yra
užgožiami ir nepasižymi abipusiškumu. Pasak Putnamo,
dažnai socialiniai tinklai yra horizontalių (jungia tokio
paties statuso ir galios veikėjus) ir vertikalių (sieja nelygius,

asimetriškos hierarchijos ir priklausomybės veikėjus) ryšių
mišinys (Putnam 2001: 228).
Dar vieną struktūrinę idėją socialinių tinklų „kvadratui“
pasiūlė Marko S. Granovetterio įžvalga apie silpnųjų ryšių
naudą. Kitaip tariant, žmonės pasitiki vieni kitais ir bendradarbiauja bendros naudos labui esant vadinamiesiems
„silpniems ryšiams“, ne šeiminių santykių ir artimos giminystės ryšių (tai „stiprūs ryšiai“) atveju (Granovetter 1973:
1360–1380). Anot socialinių tinklų tyrėjo Granovetterio,
ne stiprieji, o silpnieji ryšiai iš tiesų telkia visuomenę ir
skatina bendradarbiauti. Silpnieji ryšiai efektyviau kuria
neformalios, necenzūruojamos informacijos kanalus, per
juos greičiau sklinda informacija ir inovacijos, jais remiantis
organizuojami socialiniai judėjimai, o stiprieji ryšiai veda
prie visuomenės susiskaldymo ir fragmentacijos. Taigi 7–9
dešimtmečiais Lietuvoje ir SSRS veikęs už muzikos atsinaujinimą kovojančių kompozitorių ir muzikologų tinklas
pasižymėjo horizontaliais ir „silpnais“ sąryšiais. Kultūros
steigiami socialiniai tinklai skatino kūrybiškumą, saviraišką
ir modernėjimą, įtvirtino naujas prasmes ir meno ideologijas. Tai buvo svarbiausia, fundamentali aptarto muzikologų
ir kompozitorių bendradarbiavimo sukurta vertybė.
Nuorodos
1

Sąvoka kohorta (lot. cohors – liet. „susitelkusi žmonių grupė;
būrys, gauja“) mokslinėje apyvartoje pasirodė 1947 m., paskelbta 1954 m. Pascalio K. Whelptono, kuris ją taikė demografijos ir vaisingumo tyrinėjimo metodui. Vėliau universalią
reikšmę sąvoka įgijo kartų arba kohortų teorijoje (angl. Generational cohort theory). Jos teorija išplėtota 1991 ir 1997 m.
Williamo Strausso ir Neilo Howe’s darbuose, o vėliau pratęsta
kitų tyrėjų (žr. J. Edmunds & B. Turner, Global generations:
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Social change in the twentieth century, in: The British Journal
of Sociology, No. 56, 2005, p. 559–577; A. D’Amato & R.
Herzfeldt, Learning Orientation, Organizational Commitment and Talent Retention Across Generations: A Study
of European Managers, in: Journal of Managerial Psychology,
No. 23, 2008, p. 929–953; H. Park, J. M. Twenge & P. M.
Greenfield, The Great Recession: Implications for Adolescent
Values and Behavior, in: Social Psychological and Personality
Science, No. 5, 2014, p. 310–318).
Septyniukei priklausė Jelena Firsova, Dmitrijus Smirnovas,
Aleksandras Knaifelis, Viktoras Suslinas, Viačeslavas Artiomovas, Sofija Gubaidulina ir Edisonas Denisovas. Šių asmenų
„nusikaltimas“ buvo Maskvos funkcionierių nesankcionuotų
jų kūrinių atlikimas Kelno sovietinės avangardinės muzikos
festivalyje „Susitikimai su SSRS“. „Chrenikovo septynetą“
domino Vakarų kompozicinės priemonės, naujosios technikos, o tai, Chrenikovo nuomone, juos savaime ištremia už
šiuolaikinės tarybinės muzikos, kurios savastis – „programinis
pasakojimas“. Artiomovą inspiravo „švarus“, grynas garsas;
Suslinas sekė Johno Cage’o, Karlheinzo Stockhauseno, Knaifelis – Iannio Xenakio kūryba, buvo akivaizdžiai adoruojama
Naujosios Vienos mokyklos stilistika ir elektroninė Pierre’o
Boulezo muzika. „Ar jie gali atstovauti mūsų šaliai, mūsų
muzikai“? – reoriškai klausė Chrenikovas (Хренников 1979).
„Chrenikovo septynetas“ kaip „juodasis sąrašas“ buvo išsiuntinėtas SSRS televizijos, radijo redakcijoms, filharmonijoms
ir kitoms institucijoms. Iš „Chrenikovo septyniukės“ 1991 m.
keturi emigravo iš Rusijos, liko tik Denisovas, Knaifelis ir Artiomovas. Iš SSRS persekiojamų kompozitorių 1973 m. išvyko
Andrejus Volkonskis, 1980 m. – Arvo Pärtas, 1981 m. – Viktoras Suslinas, 1990 m. – Leonidas Hrabovskis ir Alfredas
Schnittke; 1991 m. – Gija Kančeli, Nikolajus Korndorfas,
Sofija Gubaidulina ir kt.
Būtina priminti, kad avangardinės muzikos sąsajos su siaubo,
šoko simboliais Arnoldo Schönbergo kūrinyje „Liudininkas
iš Varšuvos“, op. 46 (1947), skirtame Varšuvos žydų geto
sunaikinimui. Ekspresyviomis avangardinėmis priemonėmis
buvo kuriama emocinga katastrofos atmosfera. Priemonių adekvatumą, beje, pripažino net socialistinio realizmo ideologai,
ne veltui šis opusas skambėjo 1958 m. rugsėjo 28 d. „Varšuvos
rudens“ festivalio programoje.
Chrenikovo kalba paskelbta straipsnyje „Komunizmo muzikinės kultūros kelyje“ (Хреников 1962).
Никита Сергеевич Хрущев, Высокая идейность и художественное мастерство – великая сила советской литературы
и искусства. Речь товарища Н. С. Хрущева на встрече
руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства, in: Правда, 1963, 8 марта, c. 1–4.
Matyt, Ambrazo patarimu Cholopovas tai pažymėjo savo knygos „Šiuolaikinės harmonijos apybraižos“ išnašoje (Холопов
1974: 136).
Lietuvos literatūros ir meno archyvas (toliau – LLMA), f. 305,
ap. 1, b. 146, l. 1.
LLMA, f. 305, ap. 1, b. 501, l. 11.
LLMA, f. 305, ap. 1, b. 146, l. 6. Panašią mintį 1960 m.
žurnale „Sovietinė muzika“ išsakė tuometis Azerbaidžano
kompozitorių sąjungos pirmininkas Kara Karajevas: „Kai
kuriems muzikologams, kompozitoriams meno plėtotės kelio
vertingumo kriterijų etalonu liko įprasti praėjusių laikų matai.
„Pastovumas“, „ištikimybė“ praeities principams objektyviai
tampa stabdžiu pribrendusių kūrybinių užduočių sprendimo
kelyje. <...> Miręs griebia gyvąjį ir, gaila, kartais čiumpa labai
stipriai. Reaktyvinių lėktuvų, šiuolaikiškų mašinų amžiuje joks
blaiviai mąstantis žmogus nepropaguos ir negins judėjimo
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būdo ant kupranugario arba asilo.“ Cit. iš: Караев Кара,
Статьи. Письма. Высказывания, pед-сост. Л. В. Карагичева, Москва: Советский композитор, 1978, p. 28.
Turima galvoje Cholopovo teoriniai darbai: Наблюдения над
современной гармонией, О современных чертах гармонии
Прокофьева, Schönbergo, Hindemitho, Messiaeno teorinių
koncepcijų tyrimai (anksčiau parašytų straipsnių visuma
buvo išspausdinta rinkinyje „Muzika ir dabartis“, žr. Музыка
и современность, вып. 4, Москва, 1966), taip pat 1966 m.
išleisti darbai: Формооразуюшая роль современной гармонии,
О трех зарубежных системах гармонии ir kiti.
Žr. 1966 m. balandžio 12 d. T. Chrenikovo ataskaita SSRS
KP CK. Rusijos valstybinis literatūros ir meno archyvas – Российский государственный архив литературы и искусства,
РГАЛИ, f. 2077, ap. 1, b. 2463, l. 7. Percituota iš: Власова.
РГАЛИ, f. 2077, ap. 1, b. 2460, l 288. Percituota iš: Власова.
Abstrakcionizmą ir formalizmą kaip vieną iš buržuazinės
ideologijos formų susitikime su inteligentija 1963 m. įvardijo
N. Chruščiovas.
РГАЛИ, f. 2077, ap. 1, b. 2460, l. 223, 224. Percituota iš:
Власова.
Cholopovo 1999 m. liepos 18 d. laiškas Ambrazui. Saugomas
asmeniniame Ambrazo archyve, kuris perduotas LLMA.
LLMA, f. 305, ap. 1, b. 257 l. 2
LLMA, f. 305, ap. 1, b. 257, l. 4.
LLMA, f. 305, ap. 1, b. 257, l. 4.
LLMA, f. 305, ap. 1, b. 257, l. 5.
LLMA, f. 305, ap. 1, b. 257, l. 5.
LLMA, f. 305, ap. 1, b. 257, l. 7.
LLMA, f. 305, ap. 1, b. 302, l. 1–10.
LLMA, f. 305, ap. 1, b. 302, l. 1–2.
LLMA, f. 305, ap. 1, b. 302, l. 1–2.
LLMA, f. 305, ap. 1, b. 302, l. 3.
Apie tai Savenko pripažino pokalbyje su šios studijos autore
Vilniuje 2016 m. rugsėjo 2 d. per tarptautinę konferenciją.
Juzeliūno sistemos kritiką žr. Rimantas Janeliauskas, Lietuvių
profesionaliosios muzikos tautiškumo prielaida Juliaus Juzeliūno teorinėje komponavimo sistemoje, in: Menotyra, 2001,
Nr. 3 (24), p. 3–16.
Juzeliūnui rašyti Dmitrijevo laiškai saugomi asmeniniame
Juzeliūno archyve Vilniuje, kuris perduotas LLMA.
Juzeliūno disertacijos rašymo, svarstymo Vilniuje ir Leningrade tema turėtų būti parašytas atskiras straipsnis.
Ambrazo dienoraštis (1973). Asmeninis archyvas, 2017 m.
perduotas LLMA.
Asmeninis Ambrazo archyvas, perduotas LLMA.
Žr. Холопов 1967.
LLMA, f. 305, ap. 1, b. 223, l. 1–4.
Ten pat.
Tuo metu Leo Mazelis dirbo žurnalo „Sovietinė muzika“
redakcinėje kolegijoje, buvo vienintelis teorinės muzikologijos
atstovas.
LLMA, f. 305, ap. 1, b. 377.
Recenzijos rankraštis saugmas LLMA, f. 305, ap. 1, b. 377,
l. 24–41. Kaip pažymėjo Ambrazas, atsiųstame Cholopovo
knygos rankraštyje (mašinraštis) trūko pratarmės, išvadų,
bibliografijos, kelių teksto puslapių (p. 469–471), buvo supainioti pavyzdžių numeriai, nepataisytos korektūros, tekstas
ne visur suredaguotas.
LLMA, f. 305, ap. 1, b. 377, l. 41.
LLMA, f. 305, ap. 1, b. 377, l. 26.
LLMA, f. 305, ap. 1, b. 377, l. 28.
Po metų į Šipo kritiką atsakė Maskvos konservatorijos mokslo
prorektorius Konstantinas Zenkinas, siūlęs vadinti Jurijaus

Muzikos teorijos diskurso atsinaujinimas vėlyvojo socializmo Lietuvoje: modernėjimo procesas ir profesinės partnerystės tinklas

41

42
43
44
45
46

47
48

49

50
51

52
53
54
55
56

57

58

59

60
61
62
63

64

Cholopovo koncepciją ne „chimera“, o „mitu“, kuriuo galima
tikėti arba netikėti (Зенкин 2014).
Žr. taip pat kitus Tiftikidi’o straipsnius: „Однотерцовая
система“ (in: Mузыкознание, вып. 3, Алма-Ата, 1967), „Теория однотерцовой и тональной хроматияеской системы“
(in: Вопросы теории музыки, вып. 2, Москва, 1970), „От
мажора – минора до гиперхроматики“ (in: Гармония: Проблемы науки и методики, вып. 1, Ростов на Дону, 2002).
LLMA, f. 305, ap. 1, b. 377, l. 31–32.
LLMA, f. 305, ap. 1, b. 377, l. 31–32.
LLMA, f. 305, ap. 1, b. 377, l. 40.
LLMA, f. 305, ap. 1, b. 407, l. 7–8.
Studijos autorės prisiminimas iš bendravimo su disertacijos
vadovu Cholopovu disertacijos gynimo metais (1990).
Apie tai studijos autorei Ambrazas pripažino 2016 m. birželį.
Muzikos teorinių sistemų kursas Lietuvos konservatorijoje
Juzeliūno iniciatyva buvo įvestas 1966 m. Paskaitas nuo tada
iki 2005 m. pabaigos skaitė Ambrazas.
Muzikos teorinių sistemų kursą Maskvos P. Čaikovskio konservatorijoje pradėjo skaityti Mazelis, vėliau tęsė Cholopovas.
LLMA, f. 305, ap. 1, b. 257, l. 30.
LLMA, f. 305, ap. 1, b. 257, l. 30. Išplėsta ir papildyta muzikos teorinių sistemų kurso programa Maskvoje išleista
2002 m. Daugelis Cholopovo tekstų išspausdinti studijų
vadove Музыкально-теоретические системы (Москва:
Композитор, 2006).
LLMA, f. 305, ap. 1, b. 257, l. 30.
LLMA, f. 305, ap. 1, b. 257, l. 30.
LLMA, f. 305, ap. 1, b. 257, l. 30.
LLMA, f. 305, ap. 1, b. 257, l. 35.
Paskutinis menotyros kandidato disertacijų gynimas įvyko
1990 m. gruodžio 20 d., disertacijas gynė Vida Bakutytė-Mackonienė ir Gražina Daunoravičienė. Dalyvavo ir pastarosios
disertacijos vadovas Cholopovas bei oponentai M. Aranovskis
ir V. Valkova. Per vienuolika Specializuotos tarybos funkcionavimo metų Vilniuje buvo apginta daugiau nei 80 disertacijų
(tarp jų – 20 lietuvių autorių).
Pirmasis Cenovos disertacijos tomas – 197 p., antrasis –
132 p. Antrajame buvo pridėta Maskvos kompozitorių kūrinių, teikiamos muzikos formų klasifikacinės schemos ir natų
pavyzdžiai.
Ambrazui atsiųstas Cholopovos 1989 m. gruodžio 18 d.
rašytas naujametinis sveikinimo atvirukas saugomas LLMA,
f. 305, ap. 1, b. 542, l. 1.
Svarbiausi Cholopovo tyrimai: knygos Современные черты
гармонии Прокофьева (1967), Очерки современной гармонии
(1974) ir straipsnis „Изменяющееся и неизменное в эволюции музыкального мышления“ (1982). Cholopovo darbų
sąrašus galima rasti leidiniuose: Magistro Georgio Septuaginta
[MGS]. К 70-летию Юрия Николаевича Холопова, Москва:
Композитор, 2002; SATOR TENET OPERA ROTAS;
Юрий Николаевич Холопов и его научная школа (к 70-летию со дня рождения), Москва: МГК, 2003; Идеи Ю. Н.
Холопова в XXI веке. К 75-летию со дня рождения, Москва:
Музиздат, 2008.
LLMA, f. 305, ap. 1, b. 257, l. 12.
LLMA, f. 305, ap. 1, b. 257, l. 14–15.
LLMA, f. 305, ap. 1, b. 257, l. 14–15.
Cituojama iš Ambrazui 1969 m. gruodžio 18 d. rašyto Cholopovo laiško. Asmeninis Ambrazo archyvas, perduotas LLMA.
Dar iš anksto 1970 m. balandžio 21 d. Cholopovas rašė Ambrazui: „Aš siūlau atitinkamu būdu pakeisti savo rugsėjo ir
spalio mėnesių darbo konservatorijoje tvarkaraštį, kad mūsų
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valdžia ne per daug purtytųsi (rus. не слишком артачилось)“
(LLMA, f. 305, ap. 1, b. 257, l. 19–20).
Ten pat.
1970 m. gruodžio 10 d. laiške Cholopovas klausė Ambrazo
apie jo paskaitos Vilniuje garso įrašo kokybę ir rašė: „Jeigu
vėliau jis (įrašas – G. D.) Jums taps nereikalingas ir jūs užsimanysite jį išmesti, prašyčiau to nedaryti, o perduoti man
(žinoma, jei įrašas Jums reikalingas, tai iš mano pusės nėra
jokių prašymų...“) (LLMA, f. 305, ap. 1, b. 257, l. 22–23).
Iš Daunoravičienės pokalbio su Palionyte 2017 m. kovo 13 d.
Iš Daunoravičienės pokalbio su Janeliausku ir Barkausku
2017 m. kovo 15 d.
LLMA, f. 305, ap. 1, b. 258, l. 1.
LLMA, f. 305, ap. 1, b. 258, l. 1.
LLMA, f. 305, ap. 1, b. 407, l. 9–10.
LLMA, f. 305, ap. 1, b. 258, l. 11.
LLMA, f. 305, ap. 1, b. 258, l. 11–12.
LLMA, f. 305, ap. 1, b. 258, l. 12.
Cholopovo 1972 m. vasario 24 d. laiškas; LLMA, f. 305, ap.
1, b. 257, l. 32.
LLMA, f. 305, ap. 1, b. 257, l. 32.
1969 m. gruodžio 18 d. Ambrazui rašytas Cholopovo laiškas
saugomas asmeniniame Ambrazo archyve, kuris perduotas
LLMA.
Ten pat.
Тen pat.
LLMA, f. 305, ap. 1, b. 307, l. 1. Kaip Schnittke rašė minėtame
laiške, tuo metu jis kūrė muziką kino filmui. 1970 m. kovo
22 d. rašytame laiške jis džiaugėsi, kad dabar atsirado daugiau
jo temai medžiagos – naujų įrašų ir plokštelių su Stockhauseno
ir Ligeti kūriniais (2 mono- ir stereoplokštelės). Su Ambrazu
jis vedė diskusiją apie technines galimybes demonstruoti
įrašus, minėjo, kad jų dauguma įrašyti dviejų takelių įrašu 19
greičiu, 350 m kasetėse. Taigi Schnittke pastebėjo, kad joms
paleisti reikalingas atitinkamas magnetofonas.
LLMA, f. 305, ap. 1, b. 307, l. 1. Savo paskaitų pabaigoje
Schnittke siūlė pasiklausyti Stockhauseno „Klavierstück X“,
„Grupen“ 3 orkestrams, „Моmentus I“ chorui ir instrumentiniam ansambliui, „Procesiją“ bei elektroninius opusus –
„Telemuzika“ arba „Mikrofonija“. Iš Ligeti repertuaro buvo
siūloma „Aventures“, „Nouvelle aventures“, „Lux aeternae“,
„Atmospheres“ ir „Volumina“ .
LLMA, f. 305, ap. 1, b. 307, l. 5 ir l. 6.
LLMA, f. 305, ap. 1, b. 307, l. 3.
LLMA, f. 305, ap. 1, b. 259, l. 1. Apie save Denisovas rašė:
„Aš sėdžiu Ruzoje ir rašau pjesę dideliam orkestrui.“ Po dviejų mėnesių (1970 m. kovo 29 d.) jis pranešė: „Gana stipriai
„užstrigau“ Debussy ir dėl tos priežasties negalėsiu paruošti
Bartóko ir Šostakovičiaus.“ Jis paaiškino ir priežastį: „<...> tai,
ką aš anksčiau dariau tyrinėdamas šių kompozitorių kūrinius,
jau publikuota“ (LLMA, f. 305, ap. 1, b. 259, l. 6).
LLMA, f. 305, ap. 1, b. 259, l. 6.
Iš asmeninio Daunoravičienės pokalbio su Palionyte 2017 m.
kovo 13 d.
Tos pačios pavardės kartojosi keliuose Denisovo laiškuose
(1970 m. vasario 1 d. ir gegužės 5 d.), žr. LLMA, f. 305, ap.
1, b. 259, 1. 1–2 ir 9.
Iš Ambrazo 1971 m. gruodžio 20 d. laiško Juzeliūnui. Ambrazo asmeninis archyvas Vilniuje, perduotas LLMA.
B. Дернова. Некоторые закономерности гармонии
Скрябина, in: Теоретические проблемы музыки ХХ века.,
вып. 1, Москва: Музыка, 1967, taip pat: B. Дернова.
Гармония Скрябина, Ленинград: Музыка. [Ленингр. отдние], 1968.
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Užmegzti ryšius padėjo Antanas Venckus (1934–1975), kuris
kartu su Dernova 1962–1965 m. dirbo Alma Atos konservatorijoje. Laiškuose Ambazui Dernova šiltai atsiliepė apie mokytojus ir kolegas – J. Tiuliną, V. Cukkermaną, V. Bobrovskį,
J. Dubovskį, N. Tiftikidi’į ir kt.
Žr. Ambrazo dienoraštis (1973). Asmeninis archyvas, 2017 m.
perduotas LLMA. Beje, Ambrazas apie Ginzburgą yra palikęs
atsiminimų, žr. Algirdas Jonas Ambrazas 2007: 370–373.
Žr. Ambrazo dienoraštis (1974). Asmeninis archyvas, 2017 m.
perduotas LLMA.
Žr. Ambrazo dienoraštis (1975). Asmeninis archyvas, 2017 m.
perduotas LLMA.
Ambrazas apie Ballifą yra palikęs atsiminimų, žr. Algirdas
Jonas Ambrazas 2007: 382–386.
Apie tai liudija Ambrazo įrašas, žr. LLMA, f. 305, ap. 1, b.
307, l. 7.
LLMA, f. 117, ap. 2.
1999 m. balandžio 22–24 d. Vilniuje vykusioje konferencijoje „Muzikos kompozicijos principai: teorija ir praktika“
Cholopovas skaitė pranešimą „K. Stockhauseno sonorika:
muzikinis – istorinis aspektas“ (pranešimo publikacija „Sonorik bei Karlheinz Stockhausen: ein musikalischer Aspekt“
išspausdinta žurnale Muzikos komponavimo principai: teorija
ir praktika, t. 1, Vilnius, 2000, p. 85–98).
Duomeys apie šias paskaitas teikiami Cholopovo 70-mečiui
skirtame specialiame leidinyje (žr. Magistro Georgio Septuaginta, MGS, coст. В. С. Ценова, Москва, 2002, p. 131).
Cholopovo 1999 m. liepos 18 d. laiškas A. Ambrazui. Asmeninis archyvas, 2017 m. perduotas LLMA.
Žr. Magistro Georgio Septuaginta, MGS, p. 121. Kompozitorių ir muzikologų specialią turistinę kelionę organizavo
SSRS kompozitorių sąjunga. Kelionės tikslas buvo toks:
aplankyti pagarsėjusius JAV universitetus, turinčius muzikos fakultetų Naujajame Orleane, Niujorke, Indianoje ir
Bliumingtone.
Cituojamas Antanavičiaus 2016 m. birželio 24 d. laiškas šio
tyrimo autorei.
Тen pat.
LLMA, f. 305, ap. 1, b. 407, l. 3.
Cholopovo archyvas saugomas Maskvos valstybinės P. Čaikovskio konservatorijos bibliotekoje, tačiau dokumentų
tyrinėti kol kas neleidžiama.
LLMA, f. 305, ap. 1, b. 257, l. 14.
LLMA, f. 305, ap. 1, b. 257, l. 19.
LLMA, f. 305, ap. 1, b. 407, l. 3
LLMA, f. 305, ap. 1, b. 407, l. 3
LLMA, f. 305. ap. 1, b. 257, l. 8.
LLMA, f. 305, ap. 1, b. 257, l. 11–12.
Tuo metu žurnalo „Sovietinė muzika“ redakcinėje kolegijoje
dirbo vienintelis muzikologas – teoretikas Leo Mazelis.
LLMA, f. 305, ap. 1, b. 257, l. 11. Cholopovas laiške toliau
rašo: „Tačiau rezultatas netikėtas: į redakciją pradėjo plaukti
laiškai, reiškiantys didesnį ar mažesnį nesutikimą. Be to, visuotinis Maskvos ir ne Maskvos muzikologų nepasitenkinimas
taip pat suvaidino savo vaidmenį.“
Тaip prasideda 1969 m. birželio 24 d. Cholopovo laiškas
Ambrazui. LLMA, f. 305, ap. 1, b. 257, l. 7.
LLMA, f. 305, ap. 1, b. 257, l. 25.
LLMA, f. 305, ap. 1, b. 257, l. 1.
LLMA, f. 305, ap. 1, b. 407, l. 3.
LLMA, f. 305, ap. 1, b. 407, l. 3.
Cit. iš: От составителя, Музыка из бывшего СССР, Сборник статей, выпуск 2, редактор-составитель Валерия
Ценова, Москва: Композитор, 1996, p. 4–5.
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Summary
During the late Soviet times (7–9th decade) Lithuania
and USSR witnessed a process of the modernization of
music composition and musicology – this process has not
yet been analysed in detailed interdisciplinary research. In
this study the author was striving to not only employ the
authentic documents from the archives, but also to use a
complex access that would be adequate towards the specifics
of an object, combining theoretical models and techniques
of analysis of the humanities (musicology) and social sciences (anthropology, sociology, etc.). The peculiar point
of view was also inspired by the devaluation of traditional
objects of analysis in social sciences and the uprising of the
phenomenon of their links and relationships (Tilly 2002;
Emirbayer 1997; Prandini 2004; Ramonaitė 2015).
In the present study the movement for New Contemporary Music (process of creation and conceptualization) by
composers and musicologists that took place in Lithuania
and the USSR in the 7–9th decade is viewed through the
means of relational sociology, perceiving it as a whole of
personalities, their relationships and activities – “the sum
of relationships or a material woven out of links” (Prandini
2015). Anthropologist of social sciences Alfred Gell is offering a similar point of view directed towards artistic objects
as phenomena of relationship network between human /
non-human agencies. In his monograph Art and Agency
(1998) he presented an interdisciplinary model of creativity and mediation, which turned out to be one of the most
radical revisions of the anthropology of art. The practical
implementation of the method of social network analysis
between British composers (with documented networks
of 322 composers, starting from 1870) was carried out by
British sociologists Martin Everett and Siobhan McAndrew
(2015). Thus, in this study the events of cultural practices
(science and art) are researched as networks between individuals and their relationships as well as activities in the
anti-democratic society of the late Soviet time. The sources
for research were personal correspondence between Yuri
Kholopov, Valetina Kholopova, Svetlana Savenko, Alfred
Schnittke, Edison Denisov and others. Based on this material, the movement of musicologists and composers for the

New Music of the 20th century and innovation of theoretical
interpretations that came to prominence in Lithuania during the 7–9th decade is presented.
Coming from various documents, the study presents
how Algirdas Jonas Ambrazas, Julius Juzeliūnas and
other Lithuanian musicians joined the “defenders of dodecaphony”, also known as alternative or counter-audience
that was being established in the USSR. The beginning of
this process was marked by the discourse of conference
“About Real and Ostensible Innovation in Contemporary
Music” (1965), organized for the first time in the USSR.
In his report Ambrazas openly declared his participation
in the group of “dodecaphony defenders”, however, he also
promoted the “decontamination” of dodecaphony based
on works of Lithuanian composers – it was to be carried
out by mixing together the elements of dodecaphony with
structures that were typically found in national folklore
(supportive scales, rhythms, intonations, etc.). Ambrazas
concluded his report with an invitation to be united in a
fight for the revival of creativity and musicology. Similar
goals were also expressed in reports by Kholopov, Schnittke,
Denisov and Vsevolod Zaderatsky. The initiatives and active
positions of these musicians launched a movement – the
epicentre of its events was developing in Lithuania during
the late Soviet times.
The movement was consolidated by opposing forces. On
one hand, there was an attempt to contextualize and conceptualize the process of modernization of the 20th century
music composition; on the other hand, it had to endure the
official reaction and public attacks by artistic functionaries,
published in magazine Soviet Music in the 7th decade. The
research revealed that the strategic actions of like-minded
people intuitively soaked up all of the most important
mechanisms of the functioning of social network. Several
“leaders of opinions” came to prominence in this environment and became the “nodes” of the network – they were
usually the ones to offer ideas and initiate organizational
processes. They established and moderated the movement,
being its ideological symbols and energetic impulses. To
protect their position and establish it in academic environment, these leaders of opinions, “nodes” of the network –
Ambrazas, Kholopov, Juzeliūnas – created an expanse of
a cycle of guest lectures, which allowed the participants
of the network (“actors”) to get together, announce unofficial information, have public discussions, arguments and
interactions. In other words, fighters for topical new music
established a “public space” and uncensored channels for
spreading communication.
As some works by sociologists have already proved
(Scott 2000; Freeman 2004; Ramonaitė 2015), a social
network is a complex heterogeneous structure consisting of
an intricate configuration of macro and micro networks. In
studies of networks, the most important formed elements
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of micro networks – “nodes” and “links” that join them
together – are brought forth by a specific analytic incision,
the so-called “analysis of nodes”. It not only identifies the
elements of network’s structure (nodes and links), but
also differentiates between the active kernel of a network
(centre) and passive periphery. The functions of network’s
members, “actors”, analysed in the study based on documents, clearly marked the leaders – generators of ideas and
initiatives ( Juzeliūnas, Kholopov and Ambrazas are singled
out) – and mediators, rather more passive participants.
The study reveals that leaders / nodes of the network of
composers and musicologists (Ambrazas, Juzeliūnas and
Kholopov) assumed and carried out a great deal of functions: they established and moderated the movement of the
“defenders of dodecaphony”, created its strategy and offered
tactics, ruled the largest number of links, coordinated the
actions of network’s participants and ensured optimal use
of the accumulated social capital. According to research,
these leaders of opinion mobilized human resources and
possibilities, also realizing and representing mutual goal.
Serving as ideological symbols and energetic impulses,
they constructed collective identity on this basis (Morris,
Straggenborg 2006).
In the centre of the study, there exist two aspects of
the network of intercultural partnership: the expert-like
communication of those who fought for New Music and
network of professional partnership as well as a public
space of New Music. To explore networked links of expert
nature, the study employs archives and analyses the process
of reviewing dissertations: Ambrazas’ candidate (1969),
Juzeliūnas’ doctoral (1972) and Kholopov’s both candidate (1975) and doctoral (1977) dissertations. The critical
reflection of Kholopov’s fundamental book Harmony.
Theoretical Course based upon Ambrazas’ review proved
the growth of Lithuanian musicology in the 9th decade, as
well as this musicologist’s joining of scientific communication channels that were on an international level. On the
other hand, Savenko’s critical notes directed at a publication
prepared by Ambrazas serve as a documentary evidence of
the real state of Lithuanian musicology in the beginning
of the 8th decade. In her correspondence with Ambrazas,
Savenko raised questions about the relationship between
descriptive and analytical methods in the texts of Lithuanian
musicologists, highlighted the lack of the interpretation
of topical theoretical models and contexts, pointed out
problems with the relationship between informational
and analytical material. It is important to note that at the
time Ambrazas was the most prominent representative of
Lithuanian musicologists. In the analysis of the channels of
communication, the study also attributes the Specialized
Council for Defence of the Dissertations of Candidates of
Art Criticism, established in 1980 at the Conservatory of
Vilnius upon the initiative of Juzeliūnas (the council has
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its counterparts in Moscow, Leningrad, Kiev and Tbilisi),
to the expert category.
While analysing the operation of a cycle of lectures
about the New Music of the 20th century (its creation and
theoretical interpretation) established in Vilnius by the
network of intercultural partnership, one can clearly see
the initiative and strategic actions of Juzeliūnas. When
the idea of collaboration between high music schools of
the USSR was brought forth, the weight of realizing it in
a form of lectures by guest speakers was taken up by Ambrazas. Lecturers travelled to Vilnius from various towns
of the USSR, as well as Germany, Czech Republic, France
and elsewhere. Sociologists note that the specific feature
of USSR’s late socialism was not only the embeddedness
of society and ambivalence of rules, but also the absence of
clear boundaries between formal and informal hierarchies
(Ledeneva 2013).
The employed theoretical model of Öffentlichkeit (eng.
public sphere) explicated by Jürgen Haberm (Haberm
1962; 1989) strengthened the possibility of using methods of sociological research in the present study. On this
ground it was revealed that in the professional network of
musicologists and composers the factors of the functioning
of public spaces were working properly. Firstly, they were
being established as oppositions to power structures of the
state. Secondly, the movement of musicians was verbalized,
acquired the shape of a discourse and a certain institutional
independence. The public space created in Vilnius through
intercultural professional links was loaded with the energy
of live discussions, uncensored information that circulated
through channels of communication and was feeding on
innovatory ideas.
The correspondence between members of the network
and other documents preserved at the LLMA turn into an
integral element of the battle for the modernization of professional music that took place in the cultural field during
late Soviet times and a struggle between bystanders of the
USSR (or informal discourse) and alternative counterpublic
for the innovation of creativity and research in the 7–9th
decade. The actors that joined in discussed organizational
questions and strategies of network expansion, presented
potential participants, controlled heated professional arguments, discussed important events of the world of music,
perfected programmes of academic courses. The surviving
testimonies document constant exchange of books, topical
articles and scores – in other words, all material that was
lacking in the hermetic reality of the “iron wall”. The specific
content of correspondence between Ambrazas and Kholopov reveals their passion for the principles of epistemology. In
their letters the musicologists discuss their reactions towards
scientific ideas, offer neologisms in the field of terminology,
argue about various theoretical approaches and insights. A
great deal of attention is paid to the reflection of renewal
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and interpretations of the processes of composition in the
20th century, as well as personal matters.
During the birth of the movement (middle of the 7th
decade) the “serial group” as it was called by the functionaries of art, the “wasp nest” (Valentina Kholopova) grew, its
actors united and established a broad network of professional
contacts. They highly valued New Music, the perspectives
of its creation and research, also relationships and interactions between colleagues, solidarity and trust. Authentic
professionalism gained a mark of quality. For the first time
in Lithuanian musicology the present study employs an analytical strategy for the investigation of connections and their
structures, characteristic of post-structural period – the Social
Network Analysis (SNA). The configuration of actors and
links that bind them together, networking and, as a result, the
networked space generated by “nodes” are represented in the
study by a form of sociogram (Scheme No. 2). In this network
we see patulous informal links that generate values – they

are the most important element of social (cultural) capital,
because social capital “is brought to life through links between
people and is determined with the help of function – ability
to create value” (Coleman 1990; 2005).
In the present study the network of musicians that was
functioning in Lithuania during the late Soviet times is
determined with the help of the configuration of two opposing characteristics – horizontal links versus vertical links;
strong links versus weak links (Putnam 2001; Granovetter
1973). Thus, the aforementioned network was described by
horizontal and weak links. The activities of networks of professional partnership that doubled the practices of cultural
“laboratories” and “incubators” highlighted the essential
functions of social networks established by culture: they
encourage creativity, self-expression and modernization,
strengthen new meanings and artistic ideologies. It was the
most important, fundamental value created by the discussed
collaboration between musicologists and composers.

Priedai

1 nuotrauka. Jurijus
Cholopovas po specialiosios
harmonijos paskaitos
Maskvos P. Čaikovskio
konservatorijoje 1984 m.
sausio 12 d. Antras iš kairės
Jurijus Cholopovas, trečia –
Gražina Daunoravičienė,
ketvirtas – kompozitorius
Jakovas Gubanovas,
paskutinė – etnomuzikologė
Savolina Galickaja

2 nuotrauka. Jurijus
Cholopovas po
paskaitų ciklo Lietuvos
konservatorijoje (307 a.)
1997 m. lapkričio
17–19 d. Iš karės:
Vytautas Barkauskas,
Gražina Daunoravičienė,
Jurijus Cholopovas,
Julius Juzeliūnas, Rūta
Gaidamavičiūtė ir
Algirdas Ambrazas
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3 nuotrauka. Jurijus
Cholopovas po paskaitų ciklo
Lietuvos konservatorijoje
1997 m. lapkričio 17–19 d. Iš
kairės: Algirdas Ambrazas,
Jurijus Cholopovas ir Juozas
Antanavičius

Algirdo Jono Ambrazo, Jurijaus Cholopovo, Alfredo Schnittke’s, Edisono Denisovo laiškų
fragmentai ir kiti dokumentai

Priedas Nr. 1. Jurijaus Cholopovo
1969 m. balandžio 21 d. laiškas
Algirdui Ambrazui iš Maskvos.
LLMA, f. 305, ap. 1, b. 257, l. 4–5

Priedas Nr. 2. 1975 m. spalio 16 d.
Algirdo Ambrazo atsiliepimo apie
Jurijaus Cholopovo kandidatinę
disertaciją „Šiuolaikiniai
S. Prokofjevo harmonijos bruožai“
pirmas ir paskutinis puslapiai.
LLMA, f. 305, ap. 1, b. 223, l. 1, 4
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Priedas Nr. 3. Maskvos leidyklos
„Muzika“ vyriausiojo redaktoriaus
pavaduotojo О. М. Komarnickio
1984 m. vasario 15 d. raštas Lietuvos
valstybinės konservatorijos Muzikos
teorijos katedrai. LLMA, f. 305, ap.
1, b. 377, l. 1

Priedas Nr. 4. Algirdo
Ambrazo parengtos
Jurijaus Cholopovo knygos
„Harmonija. Teorinis kursas“
recenzijos pirmas ir paskutinis
puslapiai. LLMA, f. 305, ap.
1, b. 377, l. 24–41

Priedas Nr. 5. Jurijaus Cholopovo
1972 m. sausio mėn. laiško Algirdui
Ambrazui iš Maskvos fragmentas.
LLMA, f. 305, ap. 1, b. 257, l. 30
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Priedas Nr. 6. Jurijaus Cholopovo
1969 m. gruodžio 18 d. laiško
Algirdui Ambrazui iš Maskvos
fragmentas. LLMA perduotas
asmeninis Ambrazo archyvas

Priedas Nr. 7. Jurijaus Cholopovo
1969 m. gruodžio 6 d. laiškas
Algirdui Ambrazui iš Maskvos.
LLMA, f. 305, ap. 1, b. 257, l. 14–15

Priedas Nr. 8. Alfredo Schnittke’s
1970 m. sausio 25 d. laiškas
Algirdui Ambrazui iš Maskvos.
LLMA, f. 305, ap. 1, b. 307, l. l
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Priedas Nr. 9. Edisono Denisovo 1970 m. vasario mėn. laiškas Algirdui Ambrazui iš Maskvos.
LLMA, f. 305, ap. 1, b. 259, l. 1–2

Priedas Nr. 10. Algirdo Ambrazo 1971 m.
gruodžio 20 d. laiško Juliui Juzeliūnui iš
Maskvos fragmentas. LLMA perduotas
asmeninis Ambrazo archyvas
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Kūrybingumo fenomeno muzikos kompozicijoje
tyrimo teorinis modelis
Research of Creative Phenomena in Music Composition: Theoretical Model
Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Gedimino pr. 42, LT-01110 Vilnius, Lietuva
El. paštas sigitasmickis@outlook.com
Anotacija
Straipsnyje nagrinėjamas kognityvinis kūrybingumo muzikos kompozicijoje tyrimo modelis, įvertinantis kūrybingų veiksmų audityvinę
percepciją. Kūrybingumą traktuojant kaip konteksto turtinimo operaciją, išskiriami trys komponavimo proceso etapai, kuriuos apibūdina
idėjų, žinių ir realizacijos muzikos kompozicijoje domenai. Kaip specifinį kompozicijai kūrybinių veiksmų kontekstą modelyje pasirinkus
žinių domeną, apibrėžiami trys kūrybingumo lygmenys – kultūros, raiškos ir veiksenų, atitinkantys kūrinių formos, kūrinių raiškos ir kūrinių
suvokimo kontekstus. Šiems lygmenims formuluojamos dvi turtinimo operacijų rūšys – kombinacinė ir inovacinė. Kombinaciniam kūrybingumui skiriami 34 raiškos modelių deriniai, inovaciniam kūrybingumui – 5 inovatyvumo lygmenys, siejantys raiškos ir kultūros kanonų
kontekstus. Pastarasis apibūdinamas kaip visuma žinių, apimančių komponavimo praktiką konkrečiame kūrybos regione. Potencialūs modelio
taikymo kūrinių analizei rezultatai įvardijami kaip „komponavimo išmanumas“ ir pabrėžiama, kad vertinant kūrybos visumą reikia atsižvelgti
į analogiškai daugialygmeninius kūrybingumo procesus muzikos komponavimo idėjų ir realizacijos domenuose.
Reikšminiai žodžiai: kūrybingumo percepcija, muzikos komponavimo kontekstų domenai, kontekstų kanonai kompozicijoje, kombinacinės
ir inovacinės kūrybingumo operacijos, kombinaciniai raiškos modeliai, inovaciniai formos kūrybingumo lygmenys kompozicijoje.
Abstract
The article presents the cognitive model of creativity research, suitable to evaluate auditory perception of creative actions in music composition.
Creativity in this model is considered an action of context enrichment and thus three possible contexts are distinguished in the process of
music composition, namely, domains of ideas, knowledge and realisation. Research has shown that creative actions, specific to music composition are inherent mainly in knowledge domain and for the latter three levels of creativity are defined to distinguish differences of creativity in
musical culture, musical expression and musical response in compositional practice. More commonly in scientific tradition of compositional
theory these three levels can be described as aspects of form, expressions and perception in composition and for all these contexts two different
operations of enrichment are formulated, namely, combinational and inventive enrichments. 34 different models of expressions are defined
talking about combinational creativity and with inventive one 5 levels of innovation can be distinguished. Moreover, inventive enrichment
of the context can be considered as transitional steps of creativity between expressional and cultural levels of compositional knowledge given
that cultural level comprises all the compositional practice available in the region in question. The potential results of the model’s application
to composition analysis are described as a “smartness of composition” and the statement is formulated, that for the total evaluation of musical
oeuvre one should undertake similar multileveled investigation in the domains of musical ideas and realization.
Keywords: the perception of musical creativity, domains of the contexts in music composition, canons of creative contexts in composition,
combinational and innovative operations of creative actions, combinational models of expression, levels of invention in creativity of form in
music composition.

Formuluojant kūrybingumo tyrimo modelį verta pradėti
nuo to, kad bent jau bendrais bruožais būtų apibrėžta kūrybingumo samprata. Vakarų mokslinėje tradicijoje (tokiuose
kūrybingumo tyrimo centruose kaip Kembridžas) kūrybingumą nagrinėti dažniausiai pradedama nuo fenomenologinės
tezės (Kaufman ir Sternberg 2007), apibūdinančios skirtybę
nuo konteksto. Turima omenyje žmogiška veikla, kurios bet
kuriame etape galima atpažinti kitokį nei įprasta veiklos metodą, kitokius nei paprastai tarpinį ir galutinį rezultatus ir t. t.
Kadangi toks suvokimas yra labai platus ir bendras, priimta
išskirti keturis pagrindinius kūrybingumo aspektus. Šiuos
aspektus XX a. septintame dešimtmetyje suformulavo Melas
Rhodesas (Rhodes 1961: 307–309)1.
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Pirmasis P aspektas kviečia nagrinėti kūrybingos veiklos
subjektą, tad apibūdinamas personalijos pavadinimu (angl. person). Jis apima informaciją apie kūrybingos veiklos vykdytojo
asmenybę, jo intelektą, charakterio bruožus, įgūdžius, elgesį,
vertybes. Pagrindiniai klausimai nagrinėjant kūrybingumo personalijas yra intelekto ir kūrybingumo santykis, kūrybingumo
visuotinumas, kilmė, formavimosi veiksniai ir kiti klausimai,
susiję su asmeniniais kūrėjų bruožais, turinčiais įtakos kūrybingumo kokybei ir pobūdžiui. Muzikinio kūrybingumo tyrimo
atveju tai pirmiausia kompozitorių asmenybių, jų charakterio
formavimosi istoriniai tyrimai.
Antrasis P apima kūrybingos veiklos vyksmo analizę, todėl vadinamas procesu (angl. Process). Jis apima motyvacijos,
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percepcijos, mąstymo, komunikacijos ir patyrimo dalykus.
Svarbūs klausimai aspektui pažinti yra kūrybingumo taikymo
sąlygos, etapai ir lavinimo galimybės. Muzikinio kūrybingumo
tyrimuose šis aspektas apima būdų muzikos kūrybai visumą.
Tačiau praktikoje tokių tyrimų rezultatas dažniausiai yra kompiuteriniai kūrybingumo modeliai (kaip Davido Cope’o EMI
(Cope 2000) ar Marko M. Reybrouko kognityvinis episteminis
modelis (Reybrouck 2006: 43)), parodantys, kaip sukurti ką
nors naujo, bet nebūtinai svarbaus kontekstui – toks yra šio
aspekto sisteminis trūkumas.
Trečiuoju P analizuojamos kūrybingos veiklos aplinkybės, turinčios įtakos kūrybingumo veiklai, todėl šis aspektas
angliškai vadinamas Press. Lietuviškai kaip artimai šį aspektą
apibūdinantis P žodis iš P raidės siūloma sąvoka padėtis – turima omenyje vietos ir laiko aplinkybių kūrybingoje veikloje
sankloda. Šis aspektas išreiškia veiklos subjekto (personalijos)
ir konteksto santykį. Asmenybės savirealizacijos sąlygos, kūrybingumo terpės klausimai yra vieni iš daugelio nagrinėjant
šį aspektą. Muzikoje – tai instituciniai ir kultūriniai veiksniai,
turintys įtakos kompozitorių kūrybai.
Ketvirtasis P apima kūrybingos veiklos rezultatą ir vadinamas
produktu (angl. Product). Jis apibrėžia kūrybingos idėjos materialųjį pėdsaką tam tikru laiko momentu – kūrybinės veiklos
rezultatą, išreikštą meno kūriniu, viešąja komunikacija (pvz.,
reklamomis), techniniais sprendimais (pvz., mokslo laimėjimais)
ir kitais veiklos produktais. Pagrindinė problema nagrinėjant
šį aspektą yra proceso ir sąlygų, kuriomis produktas sukurtas,
nepažinumas – jeigu nėra analizuojami kiti P aspektai. Tad šis
aspektas yra labiau deklaratyvaus nei analitinio pobūdžio, bet
tinkamas statistinei analizei, pvz., analizuojant kūrybingumo
santykį su tradicija (arba padėties aspektu), kai tiriama inovatyvių
sprendimų tam tikrame regione ir tam tikru laikotarpiu įvairovė,
lemiama kūrėjų bendradarbiavimo ar pasipriešinimo vyraujančioms kultūrinėms tendencijoms nagrinėjamu laikotarpiu.
Ne tik kūrybingumo aspektai lemia kūrybingumo tyrimo objektą. Kadangi kūrybinga veikla imperatyviai privalo
būti kontekstinė (pagal „kitokio kontekste“ fenomeną), visų
kontekstų vienu tyrimo modeliu apimti taip pat nėra galimybių. Atsižvelgdami į šią problemą, Jamesas C. Kaufmanas ir
Ronaldas A. Beghetto (Kaufman ir Beghetto 2009) pasiūlė
sistematiką, nusakančią kūrybingumo tyrimo apimtis. Remiantis kūrybingumo tyrimų mnemonikos tradicija sieti sistemos
dalių pavadinimus vienodomis raidėmis, ši tyrimo kontekstų
apibrėžtis buvo pavadinta C aspektu (nuo angl. creativity) ir
nurodo keturių rūšių kūrybingumo kontekstą:
1. Mini-c (kaip „daile besidomintis mokinys“) apibrėžia
kontekstą, kai tiriama kūrybinga potencija nesiekiant
konkretaus galutinio tikslo ar / ir produkto. Tokios tirties
tikslas yra kūrybingumo prielaidų pažinimas, naudingas,
pavyzdžiui, vadinamuosiuose istoriografiniuose (istorijos
faktų įtakos reiškiniui vertinimo) kūrybingumo tyrimuose.
Muzikos srityje tai pirmiausia muzikinių gebėjimų atpažinimo problematikos nagrinėjimas.

2. Pro-C („profesionalus dailininkas“) – tai produktyvaus
kūrybingumo lygmuo (atlygintinos profesinės veiklos prasme), neįgijęs istorinio vertinimo. Daugiausia tokia tyrimo
apimtis gali padėti išsiaiškinant amato žinių struktūrą,
palaikančią kūrybingumą, ir jos tirties galimybes. Utilitari
tokio tyrimo funkcija labiausiai susijusi su pedagoginių
(įvairiais akademiniais lygmenimis) programų turinio
formavimu.
3. Mažasis-c („laisvalaikio dailininkas“) – kūrybingumas kaip
saviraiškos forma, neturinti komercinio aspekto. Tai klasikinė „kasdienio kūrybingumo“ tyrimo strategija, daugiausia
naudojama psichometriniuose kūrybingumo matavimuose
(tokiuose kaip E. Paulo Torrance’o (Torrance 1988) kūrybingumo testai). Pagrindinė šios tyrimo apimties problema
yra nepakankamai aiški kūrybingumo ir nekūrybingumo,
t. y. įprasto rutininio elgesio, skirtis. Muzikos srityje tokia
problematika atspindima nagrinėjant kūrybingumo puoselėjimo galimybes, kai mokoma muzikos.
4. Didysis-C („genijaus šedevrai“) – kūrybingumas, kurio
produktai turi neginčijamai išliekamąją vertę atitinkamos
veiklos istorijoje. Muzikoje tai pasireiškia tyrimu kompozitorių ir jų kūrinių, dominuojančių atlikimo repertuaruose2.
Iš esmės tai yra muzikos istorijai įprastas nagrinėjimo
būdas, kai dėmesys skiriamas įtakingiems kūrybos produktams – kūriniams, palikusiems kultūrinį pėdsaką muzikos
evoliucijoje.
Ne visi aprašyti kūrybingumo tyrimo aspektai ir kontekstai
turi įtakos visuminiam kūrybingumo įvertinimui, bet jie parodo, kokio sudėtingumo yra teorinio modelio formulavimo
uždavinys. Dėl didelės duomenų gausos paprastai analizės
modeliai apsiriboja vienu kuriuo nors aspektu ir vienu ar keletu
kontekstų, t. y. leidžia analizuoti tik dalį komponavimo proceso. Pagal holistinį mokslinės užduoties formulavimą straipsnio
pavadinime (kūrybingumo fenomeno muzikos kompozicijoje
tyrimas) dalinio tyrimo metodologija nėra pageidaujamas
problemos sprendimas. Galbūt galima rasti išsamesnį tyrimo
metodą, jeigu modelis būtų formuojamas ne pradedant nuo
kūrybingumo per se, o apibrėžiant, kur kūrybingumas reiškiasi
muzikos komponavimo veikloje ir kaip konkrečiai, t. y. kokie
kūrybingi veiksmai galimi įvairiuose muzikinės kūrybos etapuose. Tam reiktų išanalizuoti muzikos kūrybos kontekstus
ir veiksmus.

Kūrybingumo komponuojant kontekstai ir veiksmai
Apibrėžkime komponavimo kontekstus, atspindinčius
muzikos komponavimo etapus. Kompozitorius pirmiausia
1) suformuluoja idėją, dar neturinčią garsinio pavidalo, tada
2) ieško muzikinės raiškos priemonių tai idėjai įgyvendinti,
3) raiškos priemonėmis formuoja kūrinio ritmiką, melosą
ar tembrą (t. y. „verčia“ pradinę idėją iš „minčių kalbos“ į
muzikinę kalbą) ir 4) klausydamas įvertina pirminės idėjos
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muzikinę interpretaciją – arba įsivaizduodamas skambėjimą
(remdamasis muzikavimo praktikos įgūdžiais) arba aktualiu
muzikinio teksto atlikimo klausymu. Remdamasis pastaruoju
4 etapo vertinimu kompozitorius sprendžia, į kurį kūrybos
kontekstą grįžti tęsiant kūrybos procesą – ar koreguoti idėją
(1 etapą), ar paieškoti kitų raiškos priemonių (2 etapą), o
gal tobulinti jau esamų priemonių taikymą realizacijos –
t. y. trečiajame etape. Toks teoriškai begalinis kūrybos ciklas
tęsiamas iš naujo, kol procesą nutraukia išnaudoti laiko,
finansiniai ar psichologiniai ištekliai. Pirmuosiuose trijuose
komponavimo etapuose / kontekstuose (idėjos, priemonių
ir realizavimo) kūrybingais veiksmais gali būti sukuriamas
„kitokios“ kūrybos fenomenas, ir to fenomeno įvertinimas
galimas tik klausant kūrybos rezultato. Su tuo susijusi pirmoji
svarbi gairė formuluojant kūrybingumo fenomeno teorinį
modelį – tyrimo rūšis turėtų būti kognityvinė, t. y. nagrinėjanti muzikos suvokimo procesus.
Kita svarbi metodologinė lygtis susijusi su fenomenologine
sąvoka „kitoks“. Ji žymi veiklos produkto savybę. Bet kadangi
komponavimas yra procesas, tyrimo objektą irgi reikėtų atitinkamai pakeisti, antraip rizikuojama modelyje nukrypti tik
į vieną – produkto aspektą (t. y. nagrinėti kūrinius ir bandyti
apibrėžti, kas juose kūrybinga). Koks veiksmas ir jo analizė
galėtų apibūdinti „kito“ radimosi procesą? Samprotaukime:
jeigu bet kurį iš komponavimo kontekstų pakartotume (ar
dubliuotume idėją, ar priemones, ar realizavimą), jo turinys
nesikeistų. Jeigu kartodami ką nors kontekste pakeistume,
turinys arba praturtėtų, arba suprastėtų, t. y. idėja taptų gilesnė arba menkesnė, priemonių pagausėtų arba sumažėtų,
muzikinės raiškos realizavimas pagerėtų arba pablogėtų ir
t. t. Neigiamą pokyčių dalį galime atmesti – kūrybingumas
dažniausiai apmąstomas turint omenyje pozityvią konotaciją.
Tad komponavimo kūrybingumo tyrimo modelis turėtų nagrinėti turtinimo veiksmų apibrėžtis minėtuose komponavimo
kontekstuose. Tuo labiau, kad gebėdami identifikuoti teigiamas
muzikos kūrybos kūrybingumo (konteksto turtinimo) gaires,
galėtume matyti ir šių gairių trūkumą – neigiamus kūrybos
proceso ar produkto „kitoniškumo“ aspektus.
Grįžkime prie kontekstų. Ar modelis turėtų apimti visus
turtinamus kontekstus? Nors mums pavyko sumažinti kontekstų skaičių, palyginti su skaičiumi, išplaukiančiu iš P ir C
aspektų invariantų, bandymas aprėpti visus kontekstus vis
tiek būtų per kompleksiškas, todėl nelabai praktiškas – tiek
analizės išsamumo, tiek modelio taikymo aspektais. Kiekvienam kontekstui turėtų būti analizuojamos savos konteksto
turtinimo priemonės, ir hipotetiškai galima manyti, kad jos
yra skirtingos. Pavyzdžiui, idėjų kontekstą turtinti galima
pasitelkus psichologines kūrybingumo gaires, priemonių
kontekstą keisti įmanoma gausinant muzikos amato (komponavimo praktikos pavyzdžių) žinias, realizavimo konteksto
pokyčiai pavaldūs muzikinių gebėjimų ugdymo pastangoms.
Kaip matyti, komponavimo kontekstai gana artimai koreliuoja
su kūrybingumo C aspektais – idėjų kontekstą galima sieti su
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mini‑c (kūrybingumo idėjų atpažinimo) kontekstu, priemonių
lygmenį gana išsamiai galėtų apibūdinti Pro‑C („profesionalaus, bet neįtakingo kūrėjo)“ konteksto įžvalgos, realizavimo
kontekstas artimas mažajam‑c (realizuotam pramogai kūrybingumui) – tad straipsnyje formuluojamos metodologijos
kryptis nėra visiškai priešinga jau įsitvirtinusiai kūrybingumo
tyrimo praktikai. Pabandykime pasekti komponavimo kontekstų specifiką išsamiau, kad būtų galima dar labiau apriboti
analizės kintamųjų kiekį.
Kuris iš kūrybingumo kontekstų yra labiausiai apibūdinantis muzikinį komponavimą? Idėjų kūrybingumas iš esmės nėra
priklausomas nuo kūrybingumo taikymo sferos specifikos –
tie patys kūrybingo turtinimo būdai tinka daugeliui sričių.
Sugretinkime, pavyzdžiui, kūrybą architektūroje ir muzikoje.
Vieno iš populiarių kūrybingumo psichologijos (taigi idėjų)
tyrimo būdų, vadinamojo Geneplore (žr., pvz., Ward ir kt.
1998), modelio turtinimo operacijos, tokios kaip metaforinių
implikacijų paieška struktūrose arba naujų („kitų“) ar norimų
atributų paieška mentalinėse struktūrose, bus veiksnios ir architektūroje, ir muzikoje, nes šios operacijos – tai būdai, galintys
praturtinti esamą idėjų kontekstą operuojant dalyko žiniomis
metalygmeniu. Kita vertus, dalyko žinios kiekvienai veiklos
sričiai skirtingos: to, ką galima sužinoti apie struktūrų turinį
architektūroje (pvz., medžiagų lankstumo įtaką pastatų konstrukcijoms), muzikoje nerasime, kaip ir harmonijos junginių
rūšių architektūroje. O realizacijos, kurios turinys yra jautrumas
ir atsakas muzikos struktūroms, kontekste greičiausiai galima
kalbėti apie tarpinį kūrybingumo specifiškumą: be abejo,
klausos gebėjimai architektūrai gyvybiškai nėra svarbūs, bet,
pavyzdžiui, erdvinis suvokimas ir muzikoje (klausomos muzikos garso erdvės pojūtis), ir architektūroje (pastato perspektyvos
įvertinimas) vertingas lygiomis dalimis.
Aprašyti kūrybingumo specifiškumo pastebėjimai yra dalis
platesnės mokslinės diskusijos, nagrinėjančios kūrybingumo
tyrimo specifiškumo klausimą (t. y. kurios sritys tirtinos kaip
bendros, o kurios turi dalykinę specializaciją) – vadinamoji
kūrybingumo domeno problema. Pasak Johno Baerio (Baer
2010), empiriniai veiklos įrodymai atskleidžia didelius sritinio
veiklos kūrybingumo skirtumus, bet kuo srities veikla platesnė,
tuo mažiau kūrybingumas yra specifinis. Talentai, žinios, įgūdžiai, motyvacijos, bruožai, polinkiai įvairuoja priklausomai
nuo kūrybinio darbo pobūdžio: yra panašūs kūrybos sritims
(kaip kūryba garsu, vaizdu ar mokslinė), bet vis labiau skiriasi
turiniu ir pobūdžiu specializuojantis kūrybinėje veikloje (kaip
komponavimas ar atlikimas konkrečiu stiliumi). Tokią paradigmos sanklodą tipologizavo Kaufmanas ir Beghetto (Kaufman
ir Beghetto 2009), keturių lygmenų hierarchija (APT modeliu)
apibūdinę gebėjimų kūrybingai veikti specifikos didėjimą vis
labiau specializuojantis veiklos šakose, tokiose kaip skambinimas gitara – labai specializuota palyginant su muzikos teorija.
Šis kūrybinės specializacijos modelis taip pat koreliuoja su
ankstesnėje pastraipoje aprašytomis specifiškumo nuorodomis:
idėjų lygmuo priskirtinas bendriems kūrybingumo įgūdžiams
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(neturintiems domeno specifikos), suvokimo (realizacijos
lygmens) gebėjimai iš dalies bendri (vienijami meninių gebėjimų – juk ir muzikoje galime kalbėti apie vaizdavimą garsais),
bet iš dalies ir skirtingi (muzikos dalis yra ir atlikimas, pasireiškiantis gebėjimu organizuoti laiką). Žinių lygmuo yra tas, kuris
specifiškas kūrybingumo atžvilgiu, nes susijęs su muzikos kalba,
kuri aiškiai skiriasi nuo dailės ar vaizdo meno kalbų. Tad aprašytame diskurse įdomiausias ir efektyviausias kūrybingumo
tyrime būtų muzikinių žinių domeno kognityvinis tyrimas.
Bet ir šio domeno tyrime taip pat esama daugialygmeniškumo
apraiškų. Pavyzdžiui, muzikinės formos konteksto turtinimas.
Kompozitorius gali mąstyti apie viso kūrinio formą (kaip, pvz.,
sonatos forma), bet turi matyti ir formos padalų struktūrą
(tarkime, baigiamosios sonatinio Allegro partijos struktūra)
bei atkreipti dėmesį į motyvų „formą“ (pavyzdžiui, garsų
jungimo į motyvus strategiją tos pačios baigiamosios partijos
padalose). Greičiausiai čia vėl susiduriame su daugialygmeninio
kūrybingumo suvokimo reiškiniu. Panagrinėkime kognityvines
kūrybingumo tyrimo prielaidas.

Kognityvinės kūrybingumo tyrimo prielaidos
Ankstesniame skyriuje pasitelkę komponavimo proceso
kontekstų (arba etapų) analizę apibrėžėme tirsimą modeliu
daugialygmeninį kontekstą (komponavimo žinių domeną).
Vakarų moksle į daugiasistemiškumą atsižvelgiama keičiant
minėtus kūrybingumo C aspektus. Viena tyrimo apimtis
yra tiriant kūrybingumą kultūrinėje aplinkoje, pavyzdžiui,
Csikszentmihalyi sisteminio modelio atveju (Csikszentmihalyi
1999). Visiškai kiti klausimai nagrinėjami kognityviniuose
kūrybingumo psichologijos tyrimuose, tarkime, Philipo Johnsono-Lairdo ( Johnson-Laird 2002) ar Marko M. Reybrouko
(Reybrouck 2006) darbuose. Dar kitas tyrimų mastelis
atsiskleidžia taikant neurologijos mokslo metodus, kuriuos
pasitelkus nagrinėjami smegenų procesai kūrybingos veiklos
metu3. Nors tokie tyrimai apima platų kūrybingumo kontekstų
lauką, kad ir kaip būtų keista, autoriui nežinomi Vakarų mokslo
bandymai analizuoti kūrybingumo lygmenų tarpusavio ryšius.
Vis dėlto tokių bandymų būta.
Vykdydamas ilgalaikius (trukusius apie 40 metų) patentų
išradimo būdų ir sąlygų tyrimus, rusų mokslininkas Henrikas
Saulovičius Altšuleris (Альтшуллер 1979: 40–43) suformulavo
TRIZ (rus. теория решения изобретательских задач – išradimų užduočių sprendimų teoriją) teoriją, apibūdinančią
techninės kūrybos kontekstus ir veiksmus. Sudėtinė šios
teorijos dalis yra Altšulerio suformuluoti techninių sistemų
vystymosi dėsniai (rus. – законы развития технических
систем), pakankamai naudingi nagrinėjant minėtą ankstesnėje
pastraipoje komponavimo žinių taikymo daugialygmeninį
kontekstą. Nors muzikos kūryboje techninės sistemos sąvoka
nevartojama, muzikinėje veikloje yra svarbi kūrybos stiliaus
samprata (kaip, pavyzdžiui, mąstymas griežtojo ar laisvojo

stilių paradigmomis), kurią galima įvardinti kaip komponavimo (techninę) sistemą. Ypač XX a. tokių individualių komponavimo sistemų kūryba buvo aktyvi – kaip dodekafoninė,
mikrotoninė, ateminė, minimalistinė ar maksimalistinė kūrybos sistemos. Tad gausiai Altšulerio pavyzdžiais patvirtintą
kūrybingumo daugialygmeniškumo sampratą verta pritaikyti
kūrybingumo muzikos kompozicijoje formuluojant tyrimo
teorinį modelį.
viršsistemė

sistema

posistemė
1 pvz. Kūrybingumo ekranai (Альтшуллер 1979: 40)

Pagrindinė techninių sistemų vystymosi dėsnių formulavimo prielaida yra vadinamieji kūrybingumo ekranai (žr. 1 pvz.).
Šią sąvoką mokslininkas aiškina taip:
<...> tarkime, kūrybingumo objektas yra medis – sistema.
Tada, žvelgiant kūrybingai, už medžio reikia matyti mišką
(viršsistemę, rus. надсистема) ir atskiras medžio dalis (šaknis, kamieną, šakas, lapus – posistemes, rus. подсистема).
(Альтшуллер 1979: 40)

Pasak išradėjo, kuo daugiau tokių ekranų aprėpiama, tuo
kūrybingesnis rezultatas pasiekiamas. Kita svarbi sistemų vystymosi dėsnių išvada yra sistemų papildymo naujais kūriniais
(t. y. produktais) evoliucijos kryptis. Kaip nurodo Altšuleris,
kūrybingų įžvalgų kryptis evoliucionuoja tik posistemės ir
po-posistemės lygmenų link. Pavyzdžiui, variklio tobulinimo
evoliucija: vėjo, garo, vidaus degimo, elektros / saulės, atominis, plazminis. Tokiame kūrybingumo evoliucijos diskurse šis
tiriamasis darbas taip pat perkelia kūrybingo veikimo analizę
iš kultūrinės (muzikos istorijos, didžiojo-C konteksto) į
muzikos raiškos (arba audityvinę, Pro-C) sistemas. Pirmasis
tokio perkėlimo etapas yra muzikinių kanonų (muzikinės paradigmos tipų) daugiasistemiškumo (arba daugialygmeniškumo)
įvertinimas. Formuluojant teorinį modelį kanonas nurodo
pradinį kontekstą, kuriame vyksta kūrybingumo inicijuojamas
turtinimas.
Muzikinis kanonas – sudėtinga ir daugialypė sąvoka.
Straipsnyje pateikiamame kūrybingumo tyrimo modelyje į
kanoną žvelgiama kaip į visumą, turinčią baigtinę struktūrą,
nes tik baigtinė struktūra gali būti suvokiama ir atsimenama
kaip kontekstas. Iš formos kūrybingumo pavyzdžio ankstesnio
skyriaus gale jau buvo matyti, kad tokios struktūros turėtų būti
daugialygmeninės. Tad perkeldami Altšulerio suformuluotą
kūrybingumo ekranų koncepciją į muzikinio kūrybingumo
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tyrimą nurodykime, kaip kiekvienas iš ekranų atitinka savąjį
kanoną ir kiekviena kanono rūšis reprezentuoja skirtingą muzikinę atmintį. Kad būtų lengviau orientuotis šioje hierarchijoje,
suteikime kanonams informatyvesnius ir „muzikalesnius“ nei
Altšulerio „sisteminius“ pavadinimus:

1. Viršsistemės kultūros kanonas atspindi muzikinės kūrybos artefaktų atmintį – kanoninių (t. y. įsimintinų)
kūrinių istoriją („raiškos mišką“, jeigu pritaikytume
Altšulerio koncepciją). Šie kūriniai žinių domene
suformuoja visumą, apimančią konkretaus regiono
(kaip Vakarų Europos akademinės muzikos) raiškos
galimybes – ką kompozitoriai tame regione yra išbandę
formuodami ritmikos, meloso ir tembrinę raiškas.
2. Sistemos raiškos kanonas parodo muzikinių parametrų
raiškos būdų atmintį, kuri yra dalis kultūros kanono
suvokimo: kokios ritmo, meloso ir tembro darinių
kombinacijos formuoja naujas kūrinių žinias, supratimą,
kuo vienas kūrinys skiriasi nuo kito.
3. Posistemės veiksenų kanonas atspindi limbinę (neurologinių reakcijų) muzikos atmintį. Daugiausia tai susiję
su muzikos pojūčiais, kuriais atlikėjas, kompozitorius ar
klausytojas reaguoja į garsų percepciją. Šių pojūčių estezė
(apmąstymas) yra būtina raiškos kanono formavimosi
sąlyga (žr. šio straipsnio 2 skyrių).
Tad muzikos žinių domene galime nagrinėti (komponavimo) žinių kultūrą, žinių raišką ir žinių veiksenas. Ir kiti
komponavimo kūrybingumo domenai turėtų būti analogiškos
struktūros, t. y. analitinis žvilgsnis turėtų skirti idėjų kultūrą,
žinias ir veiksenas, realizacijos domene atitinkamai – žr. 2 pvz.
2 pavyzdyje parodyti komponavimo etapų kanonai atspindi tam tikrą „vertikalų“ daugiasistemiškumą: kūrybingumo
domenai parodo skirtingus kūrybingumo kontekstus komponavimo etapuose, o kanonai suponuoja skirtingas minėtų kontekstų turtinimo operacijas, nelygu, kuriame kanonų lygmenyje kūrybos subjektas veikia. Apibendrinę daugialygmeninę
kūrybingumo muzikos komponavimo sistemą, pažiūrėkime,
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koks šios paradigmos santykis su tradicine kanonų traktuote
Vakarų muzikos moksle.
Remiantis OED (angl. Oxford English Dictionary) vienu iš
įprasčiausių meno tyrimuose apibrėžimų, kanonas – tai kūrinių, laikomų svarbiais, reikšmingais ir vertais studijuoti, sąrašas
/ rinkinys4. Tokia įžvalga yra stiliaus analizės dalis ir jos analizės
būdai, susiję su kultūrinio kanono įžvalgų specifika – daugiausia
nagrinėjant kultūrinius ir socialinius muzikinės veiklos aspektus. Josephas Kermanas (Kerman 1983) kaip kanono tyrimo
sritis nurodė repertuaro tyrimus, kritinių recepcijų studijas,
ir kaip tik šios tyrimų kryptys yra minėto kanoninio kūrinių
sąrašo tyrimo instrumentai.
Raiškos kanonai yra muzikinės kalbos elementai – muzikinės frazės, ritmikos dariniai, faktūros ir pan. Vietoj
reikšmingų kūrinių sąrašo, nagrinėjamo kultūros kanono
tyrimuose, šio lygmens kanonas apibrėžia ritmo, meloso ir
tembro panaudojimo muzikinėje kūryboje prieitis. Metodologinius pagrindus tokiems tyrinėjimams galima rasti Carlo
Dahlhauso (Dahlhaus 1983: 139–171) dviejų etapų kanono
analizės koncepcijoje. Pagal šią koncepciją, sudėtingą kanono
objektą galima pažinti, rekonstruojant jį kaip istorinį reiškinį.
Anot Dahlhauso, pirminis analizuojamas kanoninis sąrašas
(minėtu ankstesnėje pastraipoje kultūrinio kanono požiūriu)
pirmiausia dekonstruojamas, išskiriant „kanoną pagrindžiančius vertybinius ryšius, t. y. kategorijas, kriterijus ir mąstymo
formas, dėl kurių kūriniai buvo įtraukti į įsivaizduojamą kūrinių
muziejų“5. Tokius pirminio tyrimo duomenis Dahlhausas siūlo
interpretuoti kuriant rekonstruotą kanoną, kuris nusako analitiko požiūrį į kanono sklaidą istorijoje. Tokių perinterpretuotų
kanono „istorijų“ gali būti daug, jos atspindi kanonų tapsmą
pagal iš anksto parinktus ir analitikui svarbius parametrus.
Postmoderniu požiūriu tokia kanono istorijos versijų visuma
ir yra tikrasis kanono pažinimas. Tačiau bent jau praktikoje
tokia analitinė baigtis yra sunkiai įmanoma, nes reikia be galo
daug laiko ir proto išteklių visoms žinioms apibendrinti. Kita
vertus, tai atveria galimybes ribotam, ne visuotiniam tyrimui,

2 pvz. Muzikinio komponavimo etapų kūrybingumo domenų sistemos
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o šio darbo kontekste – kūrybingumo kanonų rūšių išskyrimui, šalia įprasto kultūrinio kanono apibrėžiant ir raiškos bei
veiksenų kanonus.
Išskirto raiškos kanono tyrimui galima pritaikyti Dahlhauso kanono kriterijus. Kultūrinio kanono dekonstrukcijai
mokslininkas siūlė taikyti institucinį-socialinį kriterijų, t. y.
atsižvelgti į jau minėtus repertuaro ir recepcijos tyrimus –
kiek kūriniai yra vartojami ir kaip vertinami. Dahlhausas tokį
kriterijų laikė antriniu, pagalbiniu. Pagrindiniu kriterijumi
rekonstruotam kanonui sudaryti mokslininkas laikė muzikinį-estetinį, siūlydamas ieškoti kanono ištakų pačioje kūrinio
struktūroje. Šio darbo dėmesio lauke esantis muzikinių žinių
domeno kūrybingumas (žr. 2 ir 3 pvz. bei paaiškinimus prie
jų) kaip tik ir leidžia įvertinti sąsajas tarp muzikos parametrų
struktūrų ir jų kognityvinio poveikio: estetinė žinių kanonų
vertė yra jų „galia“ perteikti idėjų domeno turinį konkrečiomis
muzikos suvokimo realizacijomis. Estetika šiame straipsnyje
nagrinėjamame kūrybingumo tyrimo modelyje suvokiama
kaip raiškos pokyčių estezė ir apie tai – tolesniame kontekstų
turtinimo operacijų specifiką nagrinėjančiame skyriuje.
Kultūrinio ir raiškos kanonų skirtis yra kokybinė: skiriasi
kanonų laiko perspektyvos. Muzikos istorijoje (t. y. tiriant
kūrinių faktus) komponavimo epochų būdingi bruožai keičia
vienas kitą laiko kontinuume – baroką keičia klasicizmas, šį
romantizmas ir taip toliau. Toks reiškinys nebūdingas raiškos
kanono sklaidai laike. Pasak Dahlhauso, pagrindinė muzikinio-estetinio kriterijaus savybė yra nuolatinis jau esamo kanono perinterpretavimas ir įtaka vėlesnei kūrybinei praktikai.
Cituojant mokslininką, „kaip tik pastaroji – kūrinio veikmės
ir jo įtakų lauko – instancija kartu su estetiniais sprendimais
įsteigia kanoną“6. Tokia įžvalga kreipia analitinį dėmesį ne į
parametrų raiškos būdų istorines šaknis, o į raiškos kanonų,
perfrazuojant Leo Treitlerį (Treitler 1990: 174), „imanentinių
prasmių evoliuciją“. Tad rekonstruotas Dahlhauso kanonas,
šiame straipsnyje apibrėžiamas kaip audityvinės raiškos „istorija“, iš tikrųjų yra įvairiomis proporcijomis sąveikaujančių

kanoninių raiškos būdų tinklas, atsiskleidžiantis kaskart vis
kituose istoriniuose kontekstuose.
Naujas raiškos kanonų kombinacijų turinys susijęs su
kultūrine atmintimi, taigi ir su kultūriniu kanonu. Kiekvienas
naujas raiškos būdų pritaikymas sukuria, anot Haroldo Bloomo
(Bloom 1995: 11), „stiprių kūrybinių asmenybių varžybas, kai
įveikiamos pirmtakų įtakos ir įsitvirtinama kultūrinėje atmintyje“. Pasak mokslininko, tokių „varžybų“ metu sukurti kanoniniai
kūriniai, viena vertus, yra neįprasti, keisti, bet tuo pačiu metu
jų negalima nepaisyti, ir šita neišvengiamybė yra pagrindinis
kanono požymis. Taip siejama muzikinė raiška su kontekstiniu
naujumu, būdingiausiu kultūros kanono imperatyvu.
Remiantis čia pristatytomis teorinėmis koncepcijomis galima
padaryti tokias raiškos kanono tyrimo metodologines išvadas:

1. Raiškos kanoną galima apibrėžti ieškant pasikartojančių
įvairiuose muzikos stiliuose raiškos struktūrų.
2. Tokių struktūrų kūrybingumo projekcija susijusi su šių
raiškos standartų pritaikymu naujam muzikos stiliaus
ar istorinių aplinkybių kontekstui.
3. Šis pritaikymas yra kombinacinio (perinterpretuojamojo) pobūdžio, kai egzistuojantys raiškos kanonai
perkombinuojami naujam turiniui.
Šių teiginių iliustracijai tinka vadinamosios komponavimo
stilizacijos, pvz., tam tikrų renesanso imitacinės polifonijos
principų taikymas kitose sistemose, tokiose kaip klasicistinio
(laisvojo kontrapunkto) stiliaus komponavimas. Raiškos sistemos realizacijos pasikartojimas kitoje sistemoje ir kuria raiškos
žinių kultūrą, kurią galima pavaizduoti kaip daugiapakopę
raiškos turinio sistemą.
3 pavyzdyje linijų raštai atspindi sistemos sąsajas su 2 pavyzdyje pateiktais kūrybingumo kontekstais. Kiekviena raiškos
sistema (pvz., dodekafoninės kūrybos principai) prisideda prie
bendro komponavimo muzikoje galimybių suvokimo (raiškos
žinių kultūros), o pati sistema yra visuma muzikinių parametrų
raiškos realizavimo operacijų. Minėtas imitacinės polifonijos
principas gali būti viena iš realizacijų bet kurioje sistemoje.

3 pvz. Žinių domeno kanonų sistema
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Numatę, kur yra būdingiausias muzikos komponavimui
kūrybingumas – žinių domeno kanonuose, pereikime prie
turtinimo operacijų apibrėžčių. Pirmiausia reikėtų išskirti
du turtinimo operacijų porūšius – kombinacinį ir inovacinį
kūrybingumą. Kombinacinis, kaip jau minėta, turtina vienos
komponavimo žinių sistemos kontekstą, o inovacinis kuria ir
žinių kultūros kanoną – visumą komponavimo būdų, kuriuos
gali taikyti kompozitorius.

Raiškos kanono turtinimo operacijos
Jeffas Pressingas nurodo (Pressing 2001: 155), kad kuriant
naują turinį galimas tik dviejų tipų – asociatyvaus ir pertraukto – kūrybingumas (konteksto turtinimas). Asociatyvus kūrimo būdas formuoja audityvinį (atpažįstamą klausa) raiškos
kanono bendrumą, kai sukurto asociatyvaus turinio atkarpoje
varijuojama panašių parametrų raiška. Bendrumas yra muzikos asociacijų šaltinis, ir šiame darbe daroma prielaida, kad
pagrindinis muzikos asociatyvumo požymis yra varijavimų
reguliarumas – tai, ką siūloma apibūdinti žodžiu raštai (angl.
patterns)7, t. y. atpažįstami reguliarūs dariniai.
Reguliarumo atpažinimas yra kompleksinis fenomenas.
Viena vertus, tai gali būti žinios, kaip pasiekti reguliarumo
muzikinėje veikloje: žinojimas, kaip formuoti ritmo ar tonų
reguliarumą, kaip šis reguliarumas veikia metro ar dermės
suvokimą. Kita vertus, tai žinios, kaip reguliarumas atpažįstamas. Lawrence’as M. Zbikowskis (Zbikowski 2004: 276)
siūlo visada atsiminti šią metodologinę skirtį ir vadina tai
eksplikuojančiomis (angl. explicit), t. y. leidžiančiomis veikti
(formuoti, pvz., ritmą), ir implikuojančiomis (angl. implicit),
t. y. leidžiančiomis suvokti (pvz., ritmą), žiniomis. Mokslininkas taip formuluoja metodologinį perspėjimą, kad bet kurio
reiškinio suvokimą galima įvertinti tiek denotatyviu (tikslių,
paaiškinančių, taigi eksplikuojančių žinių), tiek ir konotatyviu (numanomų, parodančių, taigi implikuojančių žinių)
požiūriu. Zbikowskis pažymi, kad eksplikuojančios („kaip“)
ir implikuojančios („kas“) žinios visada dalyvauja pažinimo
procese (Zbikowski 2004: 289) ir svarbu atsekti, 1) kas yra
žinoma ir 2) kas yra suvokiama muziką kuriant (komponuojant arba atliekant) ir muzikos klausantis bei koks yra abiejų
žinių tipų santykis žinant ir suvokiant muzikos kanonus (t. y.
gebėjimus atsiminti žinias ir suvokimą). Šiame darbe atminties procesai apibrėžia pradinius kūrybingumo kontekstus,
todėl svarbu suprasti, kokia atmintis veikia kūrybingumo
kontekstuose (komponavimo etapuose). Kūrybinio veikimo
žinios (eksplikuojančios „kaip“ žinios, būdingos pirmiesiems
trims idėjų, priemonių ir realizacijos etapams, žr. paaiškinimą
antrojo skyriaus pradžioje) yra susijusios su ilgalaikės atminties
loginėmis konstrukcijomis – kompozitoriai žino, kaip rašyti
muziką remiantis kompozicinės veiklos studijomis (analogiškai yra su atlikėjais – jie žino, kaip reikia atlikti remiantis
tradicija, muzikos struktūra ir pan.). Implikuojantis muzikos
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pažinimas, būdingas ketvirtam vertinimo etapui, susijęs su
trumpalaike atmintimi – jeigu muzikos klausomės, atkreipiame
dėmesį į mums priimtiną skambesį vadovaudamiesi klausymo
įpročiais – mėgstamais muzikos stiliais. Šiais klausymo įpročiais reaguojama į aplinkos pokyčius ir čia yra svarbus fizinės
veiksenos momentas.
Ivesas Choras (Chor 2010: 30) pažymi, kad surinkta nemažai įrodymų, kad baigtines (uždaras) ir patikimai atpažįstamas
muzikos kontinuumo atkarpas klausytojai linkę sieti su pažįstamais fizinių judesių būviais. Tokiame kontekste Zbikowskis,
remdamasis antropologinių ir psichologinių tyrimų įrodymais
ir koncepcijomis (Zbikowski 2004: 273), formuluoja koncep‑
cinių modelių sąvoką. Šių modelių formulavimo poreikis slypi
klausime: „Kaip mes žinome, kad girdime, pvz., gerą ritmiką
ar tinkamą ritminį pagrindą?“ Atsakymą į šį klausimą gali
padėti pateikti suvokimas, kad žmogus sistemina savo pojūčius
koncepcijomis ir jomis remiasi vertindamas stimulų kokybę.
Pavyzdžiui, pažįstant muziką svarbus reguliarumo atpažinimas ir įvertinimas susijęs su mūsų kūno dalių judėjimu fizinės
veiklos metu (vadinamąja propriocepcija8), ir toks atpažinimas
taip pat yra daugialygmeninis. Remiantis Zbikowskiu:

1. Pirmiausia atpažįstame reguliarumą, kurį patiriame
kūdikystėje reguliariai judindami galūnes. Sąmoningai
reguliarumas identifikuojamas tolygaus kvėpavimo,
reguliaraus širdies pulso koncepcija.
2. Suvokiant reguliarumą, suvokiami skirtingi jo tipai.
Tarkime, einant skirtingai juda kojos, rankos ir kūnas.
Taigi antrasis reguliarumo atpažinimo lygmuo yra diferenciacija.
3. Patiriant skirtingus reguliarumus jie apibendrinami
trečiu lygmeniu, suvokiant, kad skirtingi reguliarumai
formuoja bendrą cikliškumo supratimą. Taip bet kuri
fizinė veikla suprantama kaip skirtingo reguliarumo
judesių visuma.
Panagrinėkime pavyzdį, kaip apibūdinta hierarchija gali
suteikti potencijos analizuojant muzikos atlikimo veikseną.
Tarkime, rengiamės atlikti Ludwigo van Beethoveno vokalinį
ciklą „An die ferne Geliebte“, op. 98 (4 pvz.).
Labai glaustai analizuojant, apmąstyti muzikinį vyksmą
galima taip. Reguliarumas nesukelia didesnių sunkumų – aiškus trijų ketvirtinių metras. Yra du skirtingi reguliarumo tipai.
Vokalinėje partijoje esama metrinių užtūrų (2 ir 5 taktuose
prie ketvirtinių su tašku) ir skirtingų metroritminių verčių
prie metrinių kirčių (pvz., 4 takte pirmasis metrinis kirtis turi
aštuntines, antrasis ir trečiasis – ketvirtines) kaitos. Fortepijono partijoje reguliarumas susijęs su pauzėmis metriniuose
kirčiuose (kaip 2–3-iame arba 12–13-ame taktuose). Bet
cikliškumo požiūriu (kaip šie skirtingi reguliarumai bendrai
veikia kūrinio ritmo formavimą) fortepijono partijoje kartkartėmis dubliuojamas vokalo reguliarumas (kaip 5–6-ame
taktuose); vokalo partijoje du kartus (1–9 ir 11–19 taktuose)
pakartojama ta pati sinkopių ir metroritmų kombinacija;
fortepijono partijoje pritariant antrajam vokalo partijos

Kūrybingumo fenomeno muzikos kompozicijoje tyrimo teorinis modelis

4 pvz. Ludwigas van Beethovenas „An die ferne Geliebte“, op. 98 Nr. 1

pakartojimui pritaikoma pauzių reguliarumo metroritminė
variacija – vietoj pauzių metroritmo ketvirtinių vertėmis ir
sinkope (ketvirtinės ir aštuntinės pauzės atitinkamai 3 takte)
pritaikomos ketvirtinės ir šešioliktinės pauzės (kaip 13-ame
takte), t. y. antrajam šio takto metriniam kirčiui suteikiama
dvigubai smulkesnio metroritmo pauzės sinkopė (šešioliktinė
pauzė 2,5 metriniame kirtyje).
Išdėstyta informacija gali padėti struktūruojant atlikimą:
metroritminių lygmenų kaitos ritmo raiškos cikluose suponuoja greitesnius judesius ir interpretavimą bei sukelia atlikimo
efektą, lygintiną su vaizdo įrašų atkūrimu skirtingu greičiu.
Tokio efekto galimybė, išryškėjusi dėl hierarchinės analizės
reguliarumo, yra kūrybingumo raiška atlikimo veikloje: ne
įmanoma remiantis tik muzikinės formos analize Beethoveno
kūrinyje pasakyti, ar atlikėjas atsižvelgs į minėtas reguliarumo
sąsajas atlikdamas antrosios eilėraščio strofos periodą (nuo 11
takto; 4 pvz.). Šis naujos papildančios prasmės radimasis Zbikowskio įvardijamas kaip „stiprus ritmo įkūnijimo pojūtis“9 –
ketvirtasis būtinas ritmo reguliarumo suvokimo aspektas. Ir
toks aspektas apibrėžia ne ritmo pažinimo veiksmų programą
(t. y. į ką atlikėjas turėtų atsižvelgti formuodamas ritmą – ar
į reguliarumą, ar į skirtumus, ar į cikliškumą), bet tam tikrą
audityvinės kokybės paieškos kryptį: ką galima atrasti ir „atvaizduoti“ ritmo parametro raiška, t. y. kokių implikuojančių
žinių galima patirti. Šis procesas nėra juodoji dėžė, jį taip pat galima paaiškinti kognityviniais mechanizmais. Tam Zbikowskis
sėkmingai pritaiko Lawrenco Barsalou percepcinių simbolių
koncepciją (žr. diskusiją (Zbikowski 2004: 278) 15 nuorodoje).

Barsalou teorija teigia, kad fiziniai veiklos judesiai yra
nuolat „įrašomi“ į limbinę / neurologinę atmintį kaip veiksenų atmintis ir gali būti atpažįstami netgi ir realiai fiziniam
stimului nevykstant. Analizuodami 4 pavyzdį, rėmėmės bendra
atlikėjo fizinės veiklos reguliarumo patirtimi, projektuodami
ją muzikiniame tekste kaip konkrečią Beethoveno kūrinio
atlikimo programą. Lygiai tokia pačia bendra patirtimi disponuoja ir klausytojas, tik ja remiasi ne atlikdamas fizinį grojimo veiksmą, o apmąstydamas audityvinio srauto percepciją.
Fiziniai judesiai taip virsta mentaliniais gestais (vaizduotės
judesiais), leidžiančiais suvokti reguliarumo, diferenciacijos
ir cikliškumo koncepcinius modelius (Zbikowskio prasme).
Šie modeliai, kaip ir atlikimo atveju, virsta „nauju ketvirtuoju
kūnu“ – parametrų raštais: iš judesių atminties, t. y. supratimo,
kas yra reguliarus, diferencijuotas ar cikliškas veiksmas, randasi muzikos raiškos suvokimas, veiksmais (komponavimo ir
atlikimo) įkūnyta muzika. Konkrečiu analizuotos Beethoveno
dainos atveju vienas iš tokio supratimo aspektų yra skirtingų
ritmo raštų greičių pojūtis tarp abiejų nagrinėtų 4 pavyzdžio
periodų. Šie pojūčiai ir yra klausytojo žinios, sisteminamos
raiškos kanonų kategorijomis.
Grįžkime prie raiškos kanono nagrinėjimo, kurį palikome
siekdami nuodugniau pagrįsti reguliarumo pažinimą. Kaip
minėta, raiškos kanonas sieja naujai generuojamus muzikinius
darinius asociacijomis, t. y. suvokdami vienas po kito skambančius reguliarius darinius galime patirti jų panašumo laipsnį.
Reguliarumas tokiam suvokimui yra vienas svarbiausių (jeigu
ne esminių) požymių – turimi omenyje apmąstomi gairėmis
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bet kurio iš parametrų cikliškumo požymiai, pvz., metro kaita,
izoritmų metroritminė vertė (skirtingose atkarpose dominuojančių ritminių verčių kaitos reguliarumai), meloso derminė
sandara (dermės raštas), toniniai garso įvykiai prieš netoninius
/ perkusinius (tembro harmonikų reguliarumas) ir t. t. Taip
pat minėta, kad turtinimo strategijos yra dvi, ir ką tik pateikti
pavyzdžiai atspindi asociatyvų generavimą, kai reguliarumu
siekiama bendros parametrų raiškos.
Antroji turtinimo veiksmų galimybė – pertrauktas generavimas – atspindi muzikinio konteksto pokytį, kai įvedamas
naujas reguliarumo branduolys, pavyzdžiui, meloso išdaila
tonikos komplekso harmonijoje pakeičiama dominantinio
preikto prolongacija; keičiama metro rūšis iš dvejinio į trejinį
arba metriniai epizodai kaitaliojami su nemetriniais. Dar
didesnis pertraukimo kontrastas gali būti išgaunamas, kai
reguliarumo branduolys perkeliamas į kitą parametrų lauką,
pavyzdžiui, daugiabalsė harmoninė faktūra keičiama monodine solo arba tonacinė sistema – serijine sandara. Bendru atveju
raiškos pertraukimais reguliarumas perkeliamas į aukštesnį
kūrinio formos lygmenį, kai formos dalių viduje eksploatuojamas asociatyvus reguliarumas, o bendras kūrinio vientisumas
pasiekiamas dalių kaitos logika. Grįžtant prie 4 pavyzdžio,
asociatyvus generavimas ritmo raiškoje atitinka pirmąjį vokalo partijos pakartojimą (1–9 taktai), kai fortepijono ritmas
kartkartėmis grįžta į vokalo ritmiką. Pertrauktas generavimas
įvyksta antroje 9-ojo takto dalyje fortepijono partijoje, kai
pakinta partijos registras (dešinės rankos natos nuo antros ketvirtinės aukščiau nei vokalo tesitūra), raiškos direktyva (nuoroda ausdrucksvoll – espressivo), o harmonija 10 takte pereina
į trumpą dominantinį preiktą iki 12 takto. Nuo pastarojo vėl
grąžinama vokalo partijos pakartojimo asociacija, bet fortepijono partijoje ritmas akumuliuoja pertraukto generavimo 9–10
taktų motyvą: nuo 12 iki 17 takto antrojoje ketvirtinėje yra
tas pats metrinės užtūros motyvas, tik dvigubo metroritminio
greičio – vietoj ketvirtinės su tašku-aštuntinės, kaip devintame
takte, yra aštuntinė-šešioliktinė pauzė-šešioliktinė nata. Taip
formuojama Beethovenui būdinga kontrasto ir vienovės logika
kūrinio formoje: pertraukimo motyvo ritmas, kilęs iš vokalo
ritmo motyvo 5 takte, dėl minėtų registro, atlikimo ir harmonijos pokyčių tampa savarankišku dariniu 9–10 taktuose,
išlaikomas 12–17 taktuose kaip alternatyvi vokalo kartojimo
asociacija ir grįžta 19 takte kaip formos pakartojimas.
Iš 4 pavyzdyje pateiktos pertraukto generavimo analizės
matyti, kad raiškos pertraukimais formuojamas naujas kūrybingas turinys, jeigu atsižvelgiama į pertraukimų asociatyvų
reguliarumą (taip kaip naujas turinys nuo 9 takto pavyzdyje
gretinamas su jau įvykusiu vokalinės partijos ritmikos periodu
1–8 taktuose). Taip kuriama alternatyva kombinaciniam asociatyvaus turtinimo reguliarumui. Daugiausia, kaip analizuota
pavyzdyje, artikuliavimą tarp abiejų turtinimo rūšių veikia kokybinis parametrų raiškos skirtumas. Nors kai kurių parametrų
variantinis pokytis, būtinas naujai informacinei prasmei, aiškiai
identifikuojamas (pvz., 2 skirtingi tonai tolygioje darnoje,
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t. y. įprastame fortepijono derinimo reguliarume), kitų parametrų raštų cikliškumo ir variantiškumo slenksčiai reikalauja
išsamesnio tyrimo ir kognityvinio pagrindimo. Kai kuriuos
tyrimus galima aptikti literatūroje (pvz., dermės samprata
Carol L. Krumhansl tyrimuose (Krumhansl ir Kessler 1982)),
daugeliui kitų parametrų, kaip ir parametrų rašto percepcijos
modeliavimui komponavimo procese, išsamesnės studijos yra
aktuali būtinybė.
Apibendrinant šiame darbe siūlomą kanono sampratą
svarbu parodyti kanono ryšius su kūrybingumo tyrimu. Kūrybingumas komponavimo veikloje suprantamas kaip kanono
turtinimas. Galimas dvejopas turtinimas (terminai Pressingo) –
asociatyvus ir pertrauktas. Abu turtinimo būdai skiriasi tuo,
kad asociatyvus (kombinacinis) turtinimas išlaiko reguliarumą
kanono raiškoje (vienoje sistemoje), o pertrauktas (inovacinis)
įtraukia raiškos diferenciaciją, skirtingomis proporcijomis
derinant diferenciaciją kuriančią plėtotę ir cikliškumą kūrinio
formoje. Kaip nurodo Pressingas (Pressing 2001: 161), abi turtinimo strategijos kyla iš kūrėjo veiklos atnaujinimo poreikio,
ir esminis čia yra atnaujinimo atpažinimo klausant aspektas.
Kad būtų galima jį įvertinti, metas imtis kūrybingo turtinimo
veiksmų percepcijos mechanizmo išaiškinimo.

Kūrybingumo kontekstų (kanonų) audityvinė
percepcija
Kombinacinio kūrybingumo percepcija raiškos
dimensijose
Kaip minėta straipsnio pradžioje, kūrybingumo įvertinimui yra svarbu suvokti, kaip kontekstų turtinimas yra atpažįstamas audityvine percepcija (klausant). Tik atpažinus tam tikrą
kūrybingą operaciją atsimenamas šių operacijų formuojamas
raiškos kanonas10. Kognityviniu požiūriu, tyrimais patvirtintas
audityvinės patirties mechanizmas utilizuoja trijų percepcijos
dimensijų sintezę.
Williamas Forde Thompsonas (Thompson 2008: 228)
apibendrino kognityvinius audityvinės percepcijos tyrimus parodydamas, kad audityvinis srautas percepcijos metu iš pradžių
patiriamas išskaidytomis percepcinėmis dimensijomis – tam
tikra percepcinio aparato dalis atsakinga už 1) ritmo, tam tikra
už 2) tonų, tam tikra už 3) kitimo laike kreivės (arba kontūro)
atpažinimą. Anne Treisman ir Garry Gelade nurodė (Treisman
ir Gelade 1980), kad 1) trimatė sensorinė įvestis reintegruojama
į audityvinio suvokimo visumą; 2) percepcinio vienio reintegracija yra pilna klaidų ir iliuzijų, tokių kaip tų pačių tonų ir
trukmių suvokimo skirtumai skirtingose kombinacijose (Krumhansl 2000) (daugiau klausos iliuzijų pavyzdžių žr. minėtame
Thomsono darbe); 3) skirtingus percepcijos rezultatus sukuria
koncentracijos, dėmesio ir daugybės kitų psichologines percepcijos sąlygas lemiančių dedamųjų. Dėl šios kognityvinio mechanizmo savybės kiekvienam klausytojui minėtų Zbikowskio
koncepcinių modelių suvokimas truputį skiriasi, nors bendros
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gairės, kas yra reguliarumas, skirtumas ar cikliškumas, išlieka.
Kūrybingumo tyrimo modelio formulavimui svarbu, kad šiomis raiškos atpažinimo dimensijomis realizuojama Dahlhauso
numatyta muzikinio-estetinio kanono analitinė interpretacija.
Muzikinė komunikacija (informacijos perdavimas) klausant turi tokią pačią daugialygmeninę kontekstų sistemą, kaip 2
ir 3 pavyzdžiuose parodytose kūrybingumo kanonų schemose
(t. y. kultūrinį, raiškos ir veiksenų lygmenis). Kiekviename iš
šių kontekstų „pranešama“ sava informacija, ji atpažįstama
pagal audityvinio srauto patirties pokyčius. Toks informacinio
vieneto aiškinimas pagrįstas Leonardo B. Meyerio koncepcija
(Meyer 1961: 22–23), pagal kurią audityvinio srauto percepcija
generuoja emocinį atsaką (arba klausytojas patiria emocijas
klausydamasis muzikos), kai atpažįstamas muzikinės raiškos
pokytis. Kiekvienam iš trijų raiškos aspektų (ritmikai, melosui
ir tembrui) ir kiekvienam audityvinės patirties kontekstui šis
pokytis randasi dėl savų raiškos priežasčių. Straipsnio apimtis
neleidžia išdėstyti gestinės analizės pagrindų, suteikiančių
galimybę analizuoti audityvinės raiškos pokyčius (gestinės
analizės teorinius pradmenis žr. Mickis 2015), bet ir beveik
nenaudojant šio svarbaus kūrybingumo praktikos analizės
instrumento galima numanyti, kad raiškos pokyčiai galbūt yra
nevienodo stiprio, ir šis stipris turėtų diferencijuoti kombinacinį kanonų konteksto turtinimą (asociatyvųjį kūrybingumą).
Pagal gestinę (mentalinių judesių Barsalou prasme, žr.
ankstesnį skyrių) analizę, bet kokia muzikinė raiška atpažįstama gestine struktūra, pateikta 5 pavyzdyje.

5 pvz. Muzikinės raiškos percepcijos gestinė struktūra

Plėtotės, pabaigos ir reljefo gestai nurodo percepcines
pokyčių kokybes. Meyeris aukščiau cituotame klasikiniame
veikale nagrinėdamas pokyčių muzikoje fenomeną remiasi
nuostata, kad muzikinės informacijos komunikacija inicijuojama klausytojo poreikiu numatyti muzikinės raiškos
kryptį (pvz., sekti melodijos plėtotę iki kadencijos). Kai toks
Percepcinės
dimensijos
Horizontali
Vertikali
Erdvinė
Kognityvinis stipris

1

2

Horizontali
Vertikali
Erdvinė
14

Horizontali
Erdvinė
Vertikali
13

numanymas baigiamas arba pertraukiamas naujo raiškos konteksto, užbaigtas audityvinis srautas tampa atpažinta struktūra
(ankstesniame 4 pavyzdyje melodija, pabaigta nepasiekus
kadencijos) ir pradedamas naujos struktūros numanymas. Taip
klausytojas struktūruoja audityvinį kontinuumą, skirdamas jį į
pradžios / plėtotės / pabaigos segmentus. Plėtotės ir pabaigos
gestai žymi tokių struktūrų plėtotės ir pabaigos atkarpas, o
reljefo gestas yra abiejų pirmųjų gestų atpažinimo atskaitos
taškas (vėlgi pagal harmonijos pavyzdį reljefą atitinka bendros
tonacinės funkcijos atkarpa, kai plėtotė yra funkciškai nepas
tovus akordas, o pabaiga – funkciškai pastovus).
Kaip minėta, audityvinė percepcija patiriama trijų sensorinės įvesties dimensijų derinimu. Gestinėje analizėje šios
dimensijos yra horizontali (atitinkanti ritmo percepciją), vertikali (tonų percepcijos) ir erdvinė (meloso – tonų ir ritmikos
sąryšio struktūrų – kontūro). Muzikinės raiškos parametrai
irgi turi tris dimensijas, pvz., meloso raiškoje yra tonai, registras
(melodijos kryptis) ir dermė (melodijos tonų rinkinys). Kompozitorius šiomis parametrų dimensijomis koduoja emocinių
pokyčių turinį, atpažįstamą klausant muzikos. Stipriausias
tokio kodavimo poveikis (arba gestinėje analizėje – kognityvinis stipris) yra tada, kai parametrų raiškos dimensijos sutampa
su percepcijos sensorinės įvesties dimensijomis. Pagal meloso
pavyzdį tai reiškia, kad: 1) melosas plėtojamas keičiant tonus –
meloso horizontali dimensija yra tonų kaita ir jos percepcija
suvokiama horizontalia sensorine įvestimi; 2) šie tonų pokyčiai
nėra vienos melodijos krypties – meloso vertikali dimensija
yra registro kaita, ji suvokiama vertikalia sensorine įvestimi; 3)
melosas priklauso vienam dermės tonų rinkiniui (pvz., melosui
naudojami tik 7 mažorinės dermės tonai) – taip realizuojama
meloso erdvinė dimensija, suvokiama sensorinės įvesties erdvine (kontūro) dimensija. Jeigu bet kurie raiškos parametrai
komponuojant perkeliami į kitas percepcines dimensijas (pvz.,
melodijoje yra tik registrų pokyčiai, nėra tonų kaitos, t. y. melodijoje utilizuojami vieno tono oktavos pokyčiai), kognityvinis
stipris silpsta. Kuo kognityviniu aspektu raiškos kanono modelis stipresnis (žr. 1 lentelę), tuo labiau jis perteikia pabaigos
gestą (arba percepcinį įspūdį) kūrinio formoje. Ir atvirkščiai,
mažesnis kognityvinis stipris labiau perteikia plėtotės judesį
kūrinyje. Skirtingos dimensijų kombinacijos formuoja atpažįstamas raiškos struktūras, siūlomas vadinti raiškos modeliais.
Jeigu naudojama tik gestinė raiška (išplaukiant iš muzikinių parametrų struktūros), t. y. komponuojant nenaudojamos

Kanono numeris
3
4
Raiškos dimensijos
Vertikali
Vertikali
Horizontali
Erdvinė
Erdvinė
Horizontali
13
11

5

6

Erdvinė
Horizontali
Vertikali
11

Erdvinė
Vertikali
Horizontali
10

1 lentelė. Muzikinės raiškos gestinio modeliavimo modeliai
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nemuzikinės, pvz., serijų ar šanso procedūros, įmanomos
šešios skirtingos raiškos projekcijų percepcinėse dimensijose
kombinacijos, taigi ir šeši skirtingo kognityvinio stiprio raiškos
modeliai (žr. 1 lentelę).
Percepcinės dimensijos 1 lentelėje atidėtos eilutėse
(pažymėtose pirmajame stulpelyje), o raiškos dimensijos
(kompozitoriaus koduojamų raiškos pokyčių struktūra) varijuojamos tolesniuose stulpeliuose prie kiekvieno kanono.
Kanonų kognityvinis stipris apskaičiuotas parametrų raiškos
dimensijas pažymėjus svoriniais koeficientais ir sudauginus su
percepcinių dimensijų svoriais. Svoriniai koeficientai numatyti
pagal raiškos struktūrą: muzikoje pirmiausia išgirstama raiška
laike (horizontalėje), po kurios seka raiškos vertikalės (aukščio) suvokimas, ir galiausiai erdvinimo (bendro horizontalės
ir vertikalės gesto) patirtis. Pavyzdžiui, suvokdami melosą,
pirmiausia išgirstame garso įvykį (t. y. ritmo horizontalę), tada
patiriame įvykio aukštį (tonų vertikalę) ir tik paskui suvokiame
tonų kaitą laike (kontūro erdvę). Kaip minėta, kognityvinis
stipris suteikia galimybę numatyti muzikinės raiškos organizavimą kūrinio formos lygmeniu, ir teorinės tokio numatymo
prielaidos nagrinėjamos tolesniame skyriuje.
Kad 1 lentelėje parodytas percepcijos ir raiškos dimensijų
kombinavimas nebūtų tik sausas teorinis modelis, verta pažiūrėti, kaip lentele apibrėžiamas kombinacinis kūrybingumas veikia, pvz., ritmikos raiškos formavimą. Gestinė analizė nurodo
(žr. daugiau Mickis 2015), kad ritmikos raiška įgyvendinama

Percepcinė
dimensija
Horizontali
Vertikali
Erdvinė
Kognityvinis stipris
(santykiniai vienetai)

1

2

Ritmu
Metroritmu
Metru

Ritmu
Metru
Metroritmu

14

13

2 lentelė. Ritmikos raiškos gestinio modeliavimo modeliai
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trimis dimensijomis ir kombinuotai nepertvarkytame modelyje
Nr. 1 horizontalė formuojama ritmu, vertikalė – metroritmu,
erdvinė dimensija – metru.
Jeigu šią kombinacinę koncepciją realizuotume natomis,
netgi nepaaiškinę detaliai gestinės analizės pradmenų, galime
aptarti tokius raiškos modelius ritmikoje realizuojančius
pavyzdžius.
Pirmu numeriu pažymėto modelio realizacijos logika tokia:
pirmųjų trijų garso įvykių formuojami du laiko intervalai, iš
kurių antrasis dukart trumpesnis (ketvirtinė tarp pirmo ir
antrojo – prieš aštuntinę tarp antrojo ir trečiojo įvykių). Taigi
horizontalė realizuojama ritmu. Prasidėjęs šešioliktinių judėjimas yra naujas metroritmo mastelis (palyginti su pirmomis
dviem ritminėmis vertėmis), tad šis pokytis formuoja ritmikos
percepcijos vertikalę (parodyta virš penklinės ir žemiau esančia
laužtine kreive prie Nr. 1). Pagal Gestalt gero tęsinio principą,
šis įvykęs šešioliktinių mastelis, kai tik įvyksta aštuonis kartus, grupuojamas pirmąja ritmine verte (taigi ketvirtine tarp
pirmojo ir antrojo įvykių), tad paskiausiai raiškos percepcijoje
randasi metro raiška percepcijos erdvinėje dimensijoje – šis
retrospektyvus grupavimas parodytas dviem laužtinėmis kreivėmis, pirmoji punktyru nurodo, kad turi atsitikti pakankamas
skaičius šešioliktinių, kad kartotinio reguliarumo percepcija
juos sugrupuotų du kartus po keturis.
Antro modelio realizavimas pradedamas ritmo pokyčiais,
bet jais formuojamas mN (neutralus) ritmo reljefas (žr. 5 pvz.
Raiškos modelio numeris
3
4
Ritmikos raiškos dimensijos
Metroritmu Metroritmu
Ritmu
Metru
Metru
Ritmu
13

11

5

6

Metru
Ritmu
Metroritmu

Metru
Metroritmu
Ritmu

11

10
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apie gestinės raiškos struktūrą), tad sensorinės įvesties vertikalėje realizuojama metro raiška (metrui kaip visuomet reikalinga
retrospektyvi atskaita, parodyta punktyrine laužyta linija, žr.
pirmo modelio paaiškinimą). Erdvinė raiška realizuojama met
roritmu – tai tokia pati ritmo mN struktūra dvigubai (oktava)
smulkesniu masteliu (aštuntinių metroritmo judėjime prieš
ketvirtinių pradžioje modelio).
Trečias modelis pradedamas trejinėmis grupėmis, kad būtų
išvengta divizinio (kartotinio) metrinio grupavimo 2 po 2 ir
horizontalė būtų formuojama metroritmu (dviejų vienodų atstumų tarp garso įvykių per mažai metroritminei raiškai, tokiu
atveju labiau ryškėja metrinis grupavimas). Ritmo vertikalė
realizuojama trečdaliu lėtesniu metroritmu (duole prieš triolę),
kad artimas laiko kontinuume pakartojimas suformuotų ritmą
erdvinėje dimensijoje.
Ketvirtas modelis pradedamas analogiškai trečiajam, tik
vietoj metroritminio pokyčio ritmo vertėmis (triolė / duolė Nr.
3 kanone) sensorinės įvesties vertikalė čia formuojama metro
įvykiu – metroritminio judėjimo triolėmis užtūra (triolių
ketvirtine). Triolių judėjimas išlaikomas visu kanono laiku,
tik erdvinamas ritmo šešioliktinėmis.
Penktas ir šeštas modeliai pradedami ilgais atstumais tarp
įvykių, kad būtų suvokiami kaip metro, o ne metroritmo
percepcinė horizontalė. Penktame modelyje ritminės vertės
mažėja esant vertikalios dimensijos raiškai, bet pereina į perio
dinį ritmą ir dubliuoja pirmąją ritmo raiškos porą (ketvirtinė
su tašku + aštuntinė), tik aštuntinių metroritme erdvinėje
dimensijoje. Šeštame modelyje vietoj ritmo raiškos vertikalės
pakinta pradinių dviejų metro įvykių (pusinių) metroritmas
(dvi ketvirtinės), o šis savo ruožtu erdvinamas ritmo pokyčiu
į šešioliktines, kurios formuoja du vienodus šešioliktinių atstumus (t. y. „ritmas beveik metroritmiškas“, žr. trečio modelio
paaiškinimą), todėl nesutrauko metroritminės vertikalės.
Skaitytojas gali dabar pats palyginti kanonų atvirumo
laipsnį įsivaizduodamas (atlikdamas mintyse) visų šešių
modelių garso įvykių formuojamus laiko atstumų pokyčius.
Straipsnio autoriaus nuomone, Nr. 6 yra lėtai prasidedantis ir
labiausiai „be pabaigos“, t. y. sunkiausiai gali būti suvokiamas
kaip užbaigtas raiškos modelis, papildomos ritminės medžiagos percepcijos tolesniame laiko kontinuume, tad modelis yra
atviras įvykių eigai. Nr. 1, priešingai, yra uždaros struktūros –
jeigu šešioliktinių dubliavimas nesikeistų, tai yra pabaiga. Taip
modelių percepcijos skirtumai varijuoja grupavimo lūkesčius – nuo uždaros struktūros (Nr. 1) iki atviros (Nr. 6)11. 1 ir
2 lentelėje tokia kanonų savybė parodyta kognityvinio stiprio
parametru – kuo stipresnė kanono kognityvinė raiška, tuo
uždaresnė („stabilesnės“ raiškos) yra modelio struktūra kūrinio laike (t. y. modelio raiška turi aiškiau suvokiamą pradžią,
plėtotę ir pabaigą). Šis parametras apskaičiuotas matematiškai:

•• percepcinėms dimensijoms 1 ir 2 lentelėje suteikti koeficientai nuo 1 iki 3 pagal sensorinės įvesties pirmenybių
mechanizmą12: horizontaliai dimensijai (kaip pirmai
percepciniame procese) – 3, vertikaliai – 2, erdvinei – 1;

•• ritminės gramatikos elementams suteikti analogiški
(nuo 1 iki 3) koeficientai, tik pagal ritmikos raiškos
prioritetus, formuojamus Zbikowskio koncepcinių
modelių suvokimo:
•• ritmika pirmiausia suvokiama dėl garso įvykių formuojamų laiko atkarpų (jeigu įvykis randasi iš tylos,
tai jau pokytis „begaliniame tylos kontinuume“), ir
jeigu šie trukmių pokyčiai yra kartotiniai, formuojasi
percepcinis reguliarumo suvokimas. Taigi ritmui
priskiriamas koeficientas 3;
•• antrasis ritmikos suvokimo poreikis pagal koncepcinius Zbikowskio modelius yra diferenciacijos, o tai
metroritminės raiškos realizacijos atpažinimas, kai
skiriame skirtingų ritminių verčių judėjimus, tad
metroritmui – koeficientas 2;
•• visuminiam ritmikos suvokimui, kai jau patiriami
pirmieji du koncepciniai modeliai, suvokiamas
metro raiška formuojamas cikliškumas, taigi metrui – koeficientas 1;
•• ritminės gramatikos elementų ir jais realizuojamų percepcinių dimensijų koeficientai yra sudauginami ir visos
trys sandaugos sudedamos, taip gaunant kognityvinio
stiprio reikšmę. Pvz., pirmo modelio stipris yra horizontalios dimensijos 3 x 3 = 9 (ritmas horizontalėje), vertikalios 2 x 2 = b4 (metroritmas vertikalėje), erdvinės 1 x
1 (metras erdvinėje dimensijoje), iš viso 9 + 4 + 1 = 14.
Tokia percepcijos matematine išraiška grindžiama modelių
uždarumo laipsnio ir kontekstinės reikšmės kūrinio formoje
analizė. Pirmas modelis pagal šią koncepciją yra mažiausiai siejantis (angl. cohesive) dviejų modelių kaitą laike, t. y. veikia kaip
tam tikros laiko atkarpos pabaigos momentas. Čia pateiktais
šešiais gestinės raiškos modeliais kombinacinio kūrybingumo
galimybės komponuojant nesibaigia. Jeigu bet kuri raiškos
dimensija realizuojama ne gestiniu muzikinės kalbos modeliavimu (pvz., apskaičiuojama serijos metodu), kognityvinis
stipris tolygiai mažėja, priklausomai nuo to, kiek ir kokios
dimensijos formuojamos ne gestine raiška (kai kognityvinis
stipris lygus nuliui, visos dimensijos realizuojamos negestiniu
modeliavimu).
Apibendrinant raiškos modelių semantiką, galima nurodyti, kad kognityvinė percepcijos dimensijų analizė leidžia tirti
kompozicinių veiksmų kombinacinį kūrybingumą. Analitiniu
būdu galima įvertinti sukomponuotų raiškos struktūrų percepcinę kokybę, t. y. ne kas parašyta komponavimo metu, o
kaip tai suvokiama klausant. Yra šešios gestinio modeliavimo
(realizuojamo tik muzikiniais parametrais) kompozicinės raiškos ir percepcinių dimensijų kombinacijos13, kuriomis galima
remtis analizuojant raiškos modelių konteksto turtinimo (t. y.
kūrybingumo) vertę kompoziciniuose sprendimuose. Išanalizavus, kokios percepcinės dimensijos kokiais muzikinės raiškos
parametrais formuojamos, galima nustatyti kognityvinio stip
rio parametrą, nurodantį duotojo kanono raiškos stabilumo
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laipsnį. Kuo didesnis kognityvinis stipris, tuo stabilesnis
percepciniu atžvilgiu yra muzikinės raiškos sprendimas ir
toks stabilumo varijavimas leidžia komponuojant artikuliuoti
kūrinio formą. Tai pasiekiama skirtingo kognityvinio stiprio
modelius gretinant inovacinio kūrybingumo veiksmais, apie
kurių kognityvines vertes kalbama tolesniame skyriuje.

Inovacinio kūrybingumo percepcija
Antrojo (pertraukto) tipo kūrybingas konteksto turtinimas susijęs ne su vieno raiškos modelio kognityvinio stiprio
modeliavimu (kaip kombinacinio kūrybingumo atveju), o su
naujų sąsajų tarp gretinamų raiškos modelių kūrimu. Terminas „naujas“ čia pavartotas ryšių su kontekstu nutraukimo
prasme – šiame darbe tai yra nutolimas nuo raiškos kanono
sistemos. Nesunku suprasti, kad nežabotas kanono (bendrąja
prasme) atsisakymas veda link jo institucinės griūties ir komunikacinio chaoso, kai kompozicinių veiksmų ir tikslų nebegali
atpažinti kiti muzikinės veiklos dalyviai (pirmiausia klausytojai). Siekiant išvengti tokios baigties, inovacinio kūrybingumo
operacija kaitaliojama su kombinacine, taip asocijuojant raiškos
naujumą su kultūriniu kontekstu. Kuo neįprastesnis raiškos
sistemos kanone yra naujasis darinys, tuo daugiau pastangų
reikia, kad jis pavirstų šio konteksto dalimi. Tad svarbus žingsnis tiriant inovacinį kūrybingumą yra inovatyvumo vertinimo
skalės suformavimas.
Straipsnyje siūlomame analizės modelyje inovatyvumo
laipsnio įvertinimas taip pat grindžiamas Altšulerio metodika
(Альтшуллер 1979: 35). Originali vertinimo skalė rėmėsi
Altšulerio suformuluotu techninės kūrybos procesu, kai kūrybos poreikį sukelia probleminė esamų ir pageidautinų objekto
savybių prieštara. Pavyzdžiui, prieštaravimas statant laivus:
jis turi būti neperkrautas, kad laive esantis oras laikytų laivą
virš vandens, ir turi būti maksimaliai pripildytas (technikos
ir krovinio), kad būtų ekonomiškai naudinga jį eksploatuoti.
Problema išsprendžiama pagal dirižablio ir lėktuvo principų
priešinimo pavyzdį – dirižablis gali kabėti ore, nes jame daug
oro, bet kroviniui vietos mažai, lėktuvas negali kabėti, užtat
laikosi ore įsibėgėjęs ir kroviniui jame skiriama santykinai
daugiau vietos. Analogiškai laivas be tuščių talpų judėdamas
neskęstų dėl povandeninių sparnų, o stovint uoste jam galima pritvirtinti papildomų talpų, pagerinančių plūdrumą.
Altšuleris (Альтшуллер 1979: 40) pateikia šį pavyzdį kaip
aukšto lygmens inovaciją, kai vietoj vienos sistemos tobulinimo
(plūdrumo) sprendimas efektyviai padalijamas pagal proceso
aplinkybes savybės / antisavybės (talpumo ir plūdrumo) struktūroje – konstrukcija arba talpi plaukiant, arba plūdri stovint
(dėl papildomų talpų).
Muzikinė raiška nereikalauja sprendimo – negalima raiškos
pagerinti darant ją geresnę ar efektyvesnę. Bet problema glūdi
kūrybos kontekstualume – galima sukurti daugybę naujų raiškos būdų ar kūrybos koncepcijų, tačiau jos nebus atpažintos
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ir negalės būti efektyviai panaudotos muzikinėje veikloje.
Tokios problemos pavyzdžiu galima priminti modernizmo (po
Antrojo pasaulinio karo) plėtotę, kai nežabotos inovacijos –
naujasis sudėtingumas (pvz., Bryano Ferneyhougho „Terrain“),
grafinės partitūros (kaip Corneliaus Cardew „Treatise“),
intuityvi muzika (kaip Karlheinzo Stockhauzeno „Aus den
Sieben Tagen“) – buvo pakeistos („išspręstos“) muzikinėje Vakarų Europos praktikoje „naujojo paprastumo“ arba formulių
muzikos (kaip Wolfgango Rihmo „Dionysos“, Stockhauseno
„Tier“), neoromantizmo (Krzysztofo Pendereckio koncertas
smuikui Nr. 1), (post)minimalizmo (Arvo Pärto „Fratres“ ar
Michaelo Nymano „MGV“) ar postmodernizmo (Mark-Anthony Turnage „Greek“) koncepcijų. Šio darbo kontekste tokie
„sprendiniai“ siejami su asociatyvaus ir pertraukto kūrybingumo skirtimi – avangardo judėjimas yra radikalaus kūrybingumo
(pertraukto turtinimo) pavyzdys, o minėtos „švelnesnės“
kūrybos alternatyvos atskleidžia asociacijų galią muzikinėje
praktikoje. Daugiausia visose avangardizmą pakeitusiose
koncepcijose galima atsekti ankstesnės muzikos (tokios kaip
grigališkasis choralas, senoji ar klasikinė muzika) permąstymo
diskursą: Rihmas rėmėsi klasikinės dermės ir tonacijos formulėmis, Pärtas – grigališkuoju choralu, Pendereckis – romantiniu
muzikos repertuaru ir t. t. Taip asociatyvus kūrybingumas, kai
tam tikri komponavimo kanonai perkombinuojami naujam
turiniui, grąžina muzikinei kūrybai komunikacinį efektyvumą.
Altšuleris sudarė kūrybingumo lygmenų tipologiją išskirdamas penkis sprendimo inovatyvumo lygmenis. Formuluojant
kūrybingumo muzikos komponavime tyrimo modelį, tokią
koncepciją siūloma pritaikyti išskiriant penkis galimus raiškos
modelių kontekstualizavimo kūrinio formoje ir tuo būdu žinių
domene būdus (žr. 2 pvz. paaiškinimą), besiskiriančius asocia
tyvumo / inovatyvumo laipsniu. Tokio kontekstualizavimo
prasmė slypi modelių kombinavimo kūrinio formos (žinių
kultūros) lygmenyje, kai raiškos modelių sekos formuoja
kūrinio formos organizavimo percepcijos pokyčius. Inovacinio kūrybingumo lygmenys numeruojami pradedant nuo
mažiausiai inovatyvaus:

•• Pirmasis lygmuo – tai asociatyvaus (kombinacinio) raiškos
modelio turtinimo (raiškos intensyvinimo) lygmuo.
Tai tas pats lygmuo, kuris jau aptartas ankstesniame
kombinacinio generavimo (asociatyvaus kūrybingumo
veiksmo) skyriuje. Pavyzdžiui, jeigu ritmikos aspekto
raiškos kanono horizontali dimensija realizuojama
ritmu (t. y. ritminių verčių nuoseklia kaita), tokia kaita
intensyvinama (komponuojant naudojami didesni
ritminių verčių skirtumai).
•• Antrasis lygmuo – originali Altšulerio formuluotė šiam
lygmeniui yra: „kūrybingumo objektas (aptariamu
atveju – muzikinė raiška) keičiamas nedaug“.
Nežymiai audityvinės raiškos kontekste reiškia, kad esamas raiškos modelis jungiamas su mažesnio kognityvinio stiprio raiškos modeliu (t. y. pirmasis poros modelis
išlieka kognityviai stipresnės struktūros, išlaiko akcentą
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formos lygmenyje). Taip žinių domeno viršsistemės
lygmenyje (kūrinio formos, žr. kūrybingumo ekranų sąvokos išaiškinimą straipsnio pradžioje) yra formuojama
kūrinio formos percepcinė plėtotė – klausant kūrinio
atpažįstamas formos raiškos intensyvėjimas (muzikos
judėjimas link kulminacijos) – didesnio kognityvinio
stiprio modelis yra struktūros pradžia, kognityviai
silpnesnis modelis tampa plėtote iki tolesnio didesnio
kognityvinio stiprio modelio.
• Trečiajame lygmenyje raiškos modelio percepcinė reikšmė
keičiama žymiai.
Aptariamame teoriniame modelyje tai yra priešingas
antram lygmeniui veiksmas – raiškos modelis gretinamas su didesnio kognityvinio stiprio raiškos modeliu.
Tokiu veiksmu stiprinama muzikinės formos struktūra –
klausant patiriamas muzikos judėjimas link kadencijos,
kurią realizuoja raiška didesniu kognityviniu stipriu.
• Ketvirtajame lygmenyje kūrybingumo objektas pakeičiamas visiškai.
Audityvinės percepcijos kontekste tai reiškia, kad raiškos
dominantė (pvz., formos atkarpa, kurioje dominuoja
ritmikos aspekto raiška) keičiama kita raiškos dominante
(pvz., meloso, t. y. melodijų dermėje pirmenybe). Čia
raiškos realizavimas dar išlaikomas vienoje kanono sistemoje – komponavimo technikos visumoje, būdingoje
kūrinyje naudojamam stiliui.
• Penktajame lygmenyje keičiama visa kūrybingumo
konteksto sistema.
Sistema inovacinio kūrybingumo percepcijoje atitinka jau aptartą komponavimo technikos sampratą,
suformuluotą aiškinant 2 ir 3 pvz. daugialygmeninę
kanonų sistemą. Pavyzdžiui, komponuojant laisvojo
kontrapunkto stiliumi tonacinėje sistemoje pereinama
į griežtojo stiliaus imitacinį kontrapunktą arba pritaikomas serijinis komponavimo būdas. Semantiniu
komponavimo žinių estezės (apmąstymo) atžvilgiu toks
pokytis utilizuoja visą buvusią ar būsimą konkretaus

regiono komponavimo praktiką, kviečiant klausytoją
gilintis į muzikos pažinimo kontekstus (stilius). Taip
apibūdinti raiškos kūrybingumo inovacijos lygmenys
ne tik artikuliuoja kūrinio formą, bet ir turtina bendrą
komponavimo žinių kultūrą.
Apibendrinkime raiškos kanonų konteksto turtinimo
inovacijų galimybes tokia schema – žr. 7 pavyzdį.
7 pvz. matyti, kad kuo didesnis inovatyvumo lygmuo,
tuo labiau kūrybinės inovacijos įsilieja į komponavimo žinių
kultūros formavimą. Penktasis lygmuo tiesiogiai yra žinių
kultūros dalis, nes keičiant sistemą komponavimo metu turi
būti apžvelgiamas visas ligtolinis muzikos kūrybos praktikos
kontekstas. Tik nereikia pamiršti, kad 7 pvz. kalbama apie
žinių domeną ir komponavimo praktikos kultūrą. Šiomis
žiniomis realizuojamas „komponavimo išmanumas“ ir jis dar
negarantuoja reikšmingos visuminės kūrybos vertės. Įtakingiausių muzikos istorijoje kūrinių „aukso fondas“ arba tai,
ką Lydia Goehr vadina įsivaizduojamu kūrinių muziejumi
(Goehr 2007), formuojamas idėjų domene, kuriame galioja kiti
struktūros formavimo dėsniai. Chrestomatinis to pavyzdys yra
Ludwigo van Beethoveno kanoninis statusas, suformuotas ne
tik „išmanios“ komponavimo praktikos, bet ir komponavimo
idėjų legendų, sukurtų, Josepho Kermano nuomone (Kerman
1986), muzikos kritikų, pirmiausia Hoffmanno pastangomis
(turimas omenyje analitinis principas, aiškinantis muzikos
struktūras tiesioginėmis sąsajomis su romantiškų jausmų reiškimu). Tad muzikos kontekstų turtinimo operacijos pakeičia
raiškos kontekstą, gausina muzikos rašymo praktikos žinias,
bet jokiais būdais negilina nei idėjų vertės, nei realizavimo
pajautos gylio. Tokiame kūrybingumo traktavimo diskurse
įdomu paminėti Davido Cope’o, algoritminės kompozicijos
korifėjaus, dešimtmečiais nagrinėjusio kūrybingumo modeliavimo kompiuterinėmis programomis (ir pasiekusio praktinių
komponavimo kompiuteriu rezultatų) galimybes, žodžius.
Kai „Computer history museum“ tinklalapio apžvalgininkas
jo paklausė, ar jis mano, kad kompiuteriai gali kurti, Cope’as

7 pvz. Raiškos kanonų konteksto turtinimo inovaciniai lygmenys muzikos komponavimo žinių domene
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replikavo: „O taip, be jokios abejonės. Milijoną kartų taip.
Kūrybingumas – tai paprasta. Intelektas ir suvokimas – štai kas
sudėtinga.“14 Šie žodžiai atskleidžia netikėtą paralelę su šiame
straipsnyje išskirtais idėjų, žinių ir realizacijos domenais. Kaip
matėme, kūrybingumo operacija tikrai paprasta – tik dviejų
rūšių turtinimas. Bet kontekstų gausa formuoja mokslu grįstą
suvokimą, kodėl per šimtmečius kūrybingumas įgijo mistinę
stiprios pridėtinės vertės reputaciją.

Išvados
Formuluojant kūrybingumo tyrimo modelį buvo pradėta
nuo kūrybingumo tyrimų šiuolaikiniame mokslo diskurse
apžvalgos. Kūrybingumo aspektų yra daug, todėl dažnai
pasiekiami tik daliniai kūrybingumo tyrimų rezultatai vertė
ieškoti efektyvesnės nei tradicija paremtos modelio formavimo strategijos. Pradedant nuo kūrybingumo kaip konteksto
turtinimo sampratos, muzikos kūrybos procesas išskaidytas į
etapus. Ištyrus kiekvieno iš etapų kontekstą pagrįsta, kad tik
kūrybingumas, kuris susijęs su komponavimo žiniomis (žinių
domenu), yra specifinis kūrybinių komponavimo operacijų
tyrimui. Bet ir šis straipsnyje nagrinėjamas domenas atskleidžiamas kaip daugialygmeninis. Formos konteksto turtinimo
pavyzdžiu parodyta, kad nagrinėtini mažiausiai trys skirtingi
komponavimo žinių taikymo kontekstai, pavadinti kultūros,
raiškos ir veiksenos kanonais. Kanono terminas lygmenims
apibūdinti pavartotas todėl, kad kanono fenomenui būdinga
baigtinė struktūra, kurią galima suvokti ir atsiminti, taigi ir
artikuliuoti kaip komponavimo žinių objektus.
Turtinimo operacijų, galimų apibrėžtuose kanonų kontekstuose, analizė pradėta nuo Pressingo koncepcinės generavimo (t. y. turtinimo) skirties (asociatyvaus ir pertraukto
generavimo) ir parodyta, kad asociatyvus generavimas įgalina
kombinacinį turtinimą raiškos kanono (arba komponavimo
sistemos) lygmenyje. Šio lygmens kanono kontekstas apima
žinias, būtinas ritmikos, meloso ir tembro raiškos percepcijos
principų suvokimui. Remiantis kognityviniais tyrimais minėtų
muzikos elementų percepcija apibūdinta kaip trimatė ir paaiškinta, kad kompozitorius gali kombinaciniu būdu turtinti
ritmikos, meloso ir tembro raišką keisdamas raiškos suvokimo
percepcines dimensijas: meloso pavyzdžiu paaiškinta, kad
„įprasta“ sensorinė klausymo įvestis tonų kaitą suvokia kaip
horizontalę, registro kaitą kaip vertikalę, o tonų derminę priklausomybę kaip erdvinę dimensijas. Kompozicinė raiška, kuria
laikinė dedamoji (kaip tonų kaita) priskiriama horizontalei,
aukščio dedamoji (kaip meloso registro pokyčiai) – vertikalei,
o harmoninė dedamoji (kaip melodijos dermė) – erdvinei dimensijai, apibūdinama kaip stabiliausia (uždariausios struktūros – pagal analogiją su harmonine tonikos funkcija), pažymėta
kaip raiškos modelis Nr. 1 ir parodyta, kad kompozitorius
kombinaciniu būdu gali suformuoti 34 skirtingo kognityvinio
stiprio raiškos modelius, taip turtindamas raiškos kontekstą.
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Nagrinėjant antrąjį, inovacinį turtinimo būdą išaiškinta,
kaip skirtingo kognityvinio stiprio raiškos modeliai (sukurti
kombinaciniu būdu) jungiami į sekas, realizuojančias kūrinio
formą. Nuo to, kokio kognityvinio stiprio kanonai jungiami
tarpusavyje, ar keičiama raiškos aspektų dominantė (pvz., kai
vienoje muzikinėje atkarpoje vyrauja ritmikos, kitoje – meloso
raiška) ir ar keičiama raiškos sistema (pvz., iš griežtojo stiliaus
į laisvąjį), priklauso kūrybingumo inovacinis lygmuo, kurių iš
viso yra penki. Raiškos modelių gretinimo inovacijos ne tik
artikuliuoja kūrinio formą, bet ir gausina komponavimo žinių
domeną: kuo inovacinis lygmuo didesnis, tuo labiau nagrinėjamo kūrinio muzikinė raiška artėja prie kanono, apimančio
komponavimo žinių kultūrą – visumą komponavimo praktikos
pavyzdžių konkrečiame kūrybos regione.
Straipsnis baigiamas pastebėjimu, kad žinių domeno
kūrybingumo inovacinis išmanumas negarantuoja visuminės
meninės vertės, nes idėjų ir realizacijos domenų kanonai yra
neatsiejama muzikos kultūros dalis. O kūrybingumo fenomeno
muzikos kompozicijoje tyrimo teorinio modelio praktiniam
taikymui būtina gestinės analizės metodologija, kuri bus atskleista būsimuosiuose straipsnio autoriaus darbuose.

Nuorodos
1

2

3

4
5

6
7

8

9

10

Palengvinant orientaciją aspektų specifikoje ir jų įsiminimą,
aspektų pavadinimai mnemoniškai siejami pirmosios raidės
P, tad toliau pateikiamuose pavadinimų vertimuose ši mnemonika išlaikoma, iš dalies aukojant aspektų pavadinimų
semantiką.
Kaip akademinėje muzikoje – Johanno Sebastiano Bacho,
Wolfgango Amadeaus Mozarto ir Ludwigo van Beethoveno, užimančių 20 proc. visos „koncertų rinkos“ ( Jourdain
2008: 194).
Žr., pvz., skyrių, skirtą neurobiologiniams kūrybingumo
aspektams rinkinyje „Musical Creativity: Multidisciplinary Research in Theory and Practice“ (Deliège ir Wiggins
2006: 275–344).
Vertimas iš Stanevičiūtė-Kelmickienė, 2015: 3.
Čia ir toliau kanono tematikos tekstų vertimai Rūtos Stanevičiūtės-Kelmickienės (Stanevičiūtė-Kelmickienė 2006).
Citata iš Stanevičiūtė-Kelmickienė 2006: 155.
Nors www.avantekstas.lt siūlo pattern versti „šablonas“, autoriaus nuomone, šis terminas nurodo tam tikrą determinaciją,
kai norima sąmoningai iš duomenų išgauti sisteminę atitiktį
(ir netgi nebūtinai reguliarią). Terminas „raštai“ tokios konotacijos neturi – periodika čia yra imanentinė muzikos savybė,
nepriklausoma nuo suvokimo gairių.
Propriocepcija – gebėjimas raumenų skaidulomis atpažinti
kūno dalių padėtį ir judesius. Kartu su vestibuliariniu aparatu abu gebėjimai įvardijami kaip kinetika. Propriocepcija
yra priešinama interocepcijai (gebėjimui atpažinti jausmus,
pvz., baimės ar meilės) ir eksterocepcijai – išorinio pasaulio
pažinimui (Wikipedia 2016).
„Strong sense of embodiment associated with musical rhythm“
(Zbikowski 2004: 276).
Primintina: šiame straipsnyje nagrinėjamas tik raiškos domeno
kūrybingumas. Analogiški percepcijos procesai vyksta ir idėjų
bei realizacijos domenuose.

Kūrybingumo fenomeno muzikos kompozicijoje tyrimo teorinis modelis
11

12

13

14

Negestinio modeliavimo kanonai yra dar atviresnės struktūros, t. y. sukelia percepcinį poreikį ieškoti audityvinio srauto
grupavimo gairių vis tolyn ir tolyn laiko kontinuume (žr.
paaiškinimą šiame skyriuje toliau tekste).
Tai lengva patikrinti muzikinėje praktikoje: iš pradžių išgirstame garso įvykius, tada suvokiame jų aukštį, o išgirdę kelis tonus
retrospektyviai suvokiame tonų (garso įvykių) tarpusavio
priklausomybę (intervalinius ir derminius santykius).
Modelių, kurių viena ar kelios dimensijos realizuojamos
nemuzikiniu modeliavimu, yra dar 28.
„Oh, there’s no question about it. Yes, yes, a million times
yes. Creativity is simple; consciousness, intelligence, those
are hard“ (vertimas į lietuvių k. – šio straipsnio autoriaus,
cituojama iš http://www.computerhistory.org, Garcia 2015).
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Summary
The formulation of creativity research model starts
with the review of current trends of creativity research in
scientific discourse. The vast number of creativity aspects
and only partially possible analytical results stimulated
the search for the new theoretical principles of the model.
Understanding concept of creativity as an enrichment of
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the context, the analysis of creative process in composition was split into stages. After examining the contexts of
each stage a conclusion was made, that creative operations,
which are based on knowledge of music composition (domain of knowledge) are specific and most appropriate for
the analysis of creative actions in the field. And even this
singular domain of compositional knowledge appears to
be multileveled. Considering the example of musical form
composition it could be argued, that there are at least three
important contexts of compositional knowledge, on which
a composer should rely to be effective in music writing
(in a sense of skills of musical craft, which is knowledge
of composition). These important contexts are linked to:
1) canon of culture (the definition of this context is very
close to common meaning of canon in musical repertoire in
western scientific tradition), 2) canon of expression (context
of musical grammar) and 3) canon of response (context of
musical perception).
Analysis of enrichment operations in three previously
defined contexts, available to a composer was derived from
the Jeff Pressing conception of two kinds of creative generation possibilities – associated and interrupted. Research
has shown that associated generation is the base for combinational creativity, which can be applied to context of
expression knowledge – as a part of compositional system,
responsible for the rhythmical, tonal and timbral expressions. Including the results of cognitive researchers (like
Isabelle Peretz, Anne Treisman and others), the perception
of compositional expression is defined as three-dimensional.
It has been found, that composer can enrich the context of
composition by assigning rhythm, tone and timbre constituents of expression to different dimensions of perception
thus achieving different cognitive strength of composition’s
perception. A theory was comprised (based on the example
of melodic perception), that “common” sensory input of
musical perception assigns changes of tone quality (such as
change from C to E) to horizontal dimension, register of
tones (i. e. whether next tone is higher or lower) to vertical
dimension and modal quality of tones (the scale’s degree of
tone) to space dimension. Thus compositional expression
realized by assigning time constituent (like change of tones)
to horizontal, pitch constituent (like changes of register) to
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vertical and harmonic constituent (like mode of melody)
to space dimensions is defined as a most stable (based on
an analogy of expressional function of tonic in harmony)
model of expression depicted in illustration No. 1. This
shows that there are 34 combinational models available to
composer to differentiate between perceivable strength of
expression.
With regards to second possible creative enrichment of
contexts, which is based on innovative generation, it may
be argued, that models of expression of different cognitive
strength (created in combinational way) can be linked in
chains to achieve implementation of musical form. Change
of cognitive strength in such chains indicates the creative
actions’ level of innovation and results in 5 possible levels for
composer’s creative solutions. These levels depend on: 1) direction of the change of expression – i. e. whether perceived
cognitive strength of compositional context is increased or
decreased through adding different models of expression in
musical form building; 2) change in dominance of expression – e. g. dominant rhythmical expression in one section
can be replaced by dominant melodic expression in another
one; 3) change in compositional system – e. g. composer can
change writing in strict style to style of free composition.
It is important to note, that creative technique of model’s
chains not only articulates the form of composition, but
also enriches the domain of compositional knowledge:
the higher the level of creative innovation in compositional expression, the more the expression of composition
in question is supposed to be the part of cultural canon of
knowledge domain, which comprises all practice of compositional expression in a region.
Article ends with an observation that creativity in the
knowledge domain, as a “smart composing” feature, does
not guarantee overall artistic quality of composition. For
this to be achieved, composer should also consider domains
of compositional ideas and realization, contexts of which
are inseparable parts of musical culture. It may also be said
that successful artistic research of creative phenomena in
music composition with the proposed theoretical model
depends on proper usage of gestural analysis, which will be
disclosed in a forthcoming scholarly works of the author
of the current study.
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Abstract
As we take a look at the history of Polish music, we can see, that the tendencies popular in Western Europe in the beginning of the 20 th century,
e.g. impressionism, expressionism or dodecaphony, were developed much more lately. This was mostly because of the political situation in
Poland but also because of sentimentalism to the Romantic Era and audience’s conservatism.
However, there were many excellent examples of the approach to modernism in Polish composers’ works. The author of this paper examines
two of them. The first one can be seen in a composition by Karol Szymanowski entitled Mity, Op. 30 (1915) for violin and piano, in which
the composer created a new musical style – violin impressionism. The second one is seen in a musical piece by Ludomir Michał Rogowski,
Caprices (1922?) for viola, soprano or clarinet and piano, in which the composer tried to break the rules of classical harmony by usage of, as
he said, “natural” scales. The aim of the article is to show a new approach to musical material by the aforementioned composers that is – their
way of modernizing Polish music.
Keywords: Polish music, new chamber music, music scales, Karol Szymanowski, Ludomir Michał Rogowski.
Anotacija
Analizuodami lenkų muzikos istoriją matome, kad XX a. pradžioje Vakarų Europoje populiarios tendencijos – impresionizmas, ekspresionizmas ar dodekafonija – šioje šalyje pasirodė gerokai vėliau. Labiausiai tai nulėmė Lenkijos politinė situacija, tačiau įtakos turėjo ir romantizmui
jaučiami sentimentai bei publikos konservatyvumas.
Tačiau lenkų kompozitorių kūryboje egzistuoja daugybė puikių pavyzdžių, iliustruojančių požiūrį į modernizmą. Šio tyrimo autorė aptaria
du tokius pavyzdžius: Karolio Szymanowskio kompoziciją „Mity“, op. 30 (1915) smuikui ir fortepijonui, kuri siejama su kompozitoriaus
sukurtu nauju muzikos stiliumi – smuiko impresionizmu, ir Ludomiro Michało Rogowskio „Kaprisus“ (1992?) sopranui arba klarnetui,
altui ir fortepijonui. Šiame kūrinyje autorius siekė sugriauti klasikinės harmonijos taisykles pasitelkdamas, anot jo paties, „natūralias“ dermes.
Tyrimo tikslas – pasiūlyti naują požiūrį į šių kompozitorių sukurtą muzikinę medžiagą kaip į lenkų muzikos modernizavimą.
Reikšminiai žodžiai: lenkų muzika, naujoji kamerinė muzika, muzikos dermės, Karolis Szymanowskis, Ludomiras Michałas Rogowskis.

Introduction
As we take a look at the history of Polish music, we can
see that popular Western European tendencies at the beginning of the 20th century, e.g. impressionism, expressionism
or dodecaphony, were developed much more lately. This was
mostly because of the political situation in Poland, but also
because of a kind sentimentalism to the Romantic Era and
the Polish audience’s conservatism.
After 1795 Polish-Lithuanian Commonwealth no longer existed on the European map. Major and minor social
uprisings lead to the forced emigration of many people
important to Polish culture. The main cultural problem was
that many people were illiterate – around the 20th century
70% of people in the Russian partition were not able to

read or write, in the Austrian partition the number was a
dozen or more percent lower. In the German partition, it
was said that there were no illiterate people, however, it was
the site of the most stringent bans on everything connected
somehow with this non-existing country (Kieniewicz 1987:
484; information after: Jarociński 1981: 99).
However, in 1901 the Warsaw Philharmonic Orchestra
was founded. Moreover, there are many excellent examples
of approaches to modernism in Polish composers’ oeuvres.
Musical modernism in the 20th century has in fact its roots
in the 19th century. It is such a special period of time, where
lots of new ideas were developed. Till the first decade of 20th
century Polish music was still ruled by ideas from romantic
era. First attempts to modernism can be seen around that
time. The most important things that happened were the
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new approaches to form, harmony, beauty, consonance and
dissonance, paying attention to colors, sounds and chords.
Composers used scales that had been present in music for
centuries, but in the beginning of the 20th century they were
utilized in new and innovative ways.
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sound like they were based on traditional tonality, e.g. in
the beginning of the Źródło Aretuzy (A minor). Also no key
signatures are used in these musical poems. This can be seen as
a kind of new approach to musical notation (see Example 1).

Karol Szymanowski and his Mity, Op. 30
The most important aspect of modernism in Poland was
to create new music not based on tonal harmony, nor similar
to music from the Romantic era, but to catch up the cultural
delay. In Polish music, modernism is connected with the
body of work of a group of young composers called Young
Poland. This term is in fact a calque of the term used for a
group of poets and painters. Young Poland in relation to
music was formed by a generation of composers born in the
1870s and 1880s: Grzegorz Fitelberg (1879-1953), Karol
Szymanowski (1882-1937), Apolinary Szeluto (1884-1966)
and Ludomir Różycki (1883-1953). They were supported
by Władysław Lubomirski. They founded so called Publishing Company for Young Polish Composers in Berlin with
the aim to create, publish and perform new music. They saw
a need of change in music, they wanted to reinvent Polish
cultural life. Right away, Karol Szymanowski emerged as
the most gifted and recognized composer from the former
then group. His trips to such countries as Italy, Tunisia, and
Algeria inspired him to write many pieces. In 1915, Szymanowski wrote Mity [Myths], Op. 30, from which his travels
and Greek mythology were sources of inspiration. Whilst
in Zarudzie he was comparing and contrasting ideas that he
had written with the great violin player Paweł Kochański
(1887-1934). Tadeusz A. Zieliński wrote that:
Zarudzie became a place of a birth of the most original and
new violin music in the first half of the 20th century. (Zieliński
1997: 105)

There are three parts of Mity: Źródło Aretuzy [Fountain
of Aretuza], Narcyz [Narcissus] and Driady i Pan [Dryads
and Pan]. The first of the three poems was performed on
15 April 1915 in Kijów [Kiev, Ukraine]. At the concert
young Sergei Prokofiev was present. This part, at that
time, was known as La source enchantée [The Enchanted
Source]. After one of the concerts a newspaper contained
the following review:
‘La source enchantée’ is an elegant and extremely interesting
musical, let me express it that way, onomatopeic attempt,
that means imitating by sounds an imaginable phenomenon.
Suspended between tonalities and weaved from delicate web,
sort of, misty sounds – this piece is filled with the chant of
truly Verlaine’s poetry. (Zieliński 1997: 105)

The structures in Mity are light and there are many delicate colors used. The melodies and harmonies do not fit into
frames of the minor-major system, although they sometimes
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Example 1. Usage only of accidentals in a piece. K. Szymanowski,
Źródło Aretuzy from the cycle Mity, mm. 45–49. K. Pachołek's
reproduction after: K. Szymanowski, Mythes. Trois poèmes pour
Violon et Piano, Leipzig: Universal-Edition, 1921, p. 8.

Also the meter of the first and second poem is complex.
In Źródło Aretuzy it is 4/8, 3/8, in Narcyz – 6/8 and 2/4
(see: Example 2).

Example 2. Complex meter. In the first movement of the piece
K. Szymanowski, Źródło Aretuzy from the cycle Mity, mm. 1–2.
K. Pachołek’s reproduction after: K. Szymanowski, Mythes.
Trois poèmes pour Violon et Piano, Leipzig: Universal-Edition,
1921, p. 3.

Modernity in Polish Music: Mity by Karol Szymanowski and Caprices by Ludomir Michał Rogowski

Some melodies used in the second poem are based on
pentatonic scale. Chords used in poems are sometimes
highly dissonant. However, we can see impressionistic
lightness and liveliness, the structures are in some way static
inside. At the same time, the pieces are full of emotions, the
melodies could be called “expressionistic”. The melodies
are mostly based on chromatic scales and there are centers
of tonality rather than a tonality in general. Cadences are
used rarely, that is why the minor-major feeling is blurry.
Separately, the techniques used on violin in Mity are not
something new. The techniques used included:
- double trills,
- harmonics (artificial and natural, see: Example 3),
- double harmonics (see: Example 3),
- sul ponticello,
- tremolo on glissando,
- trills on double stops,
- combinations of double stops and tremolos,
- glissandos,
- quartertones (see: Example 4),
- left hand pizzicati,
- playing with and without a mute.

Example 3. Usage of double harmonics – natural and artificial
ones. K. Szymanowski, Źródło Aretuzy from the cycle Mity,
mm. 46–56. K. Pachołek’s reproduction after: K. Szymanowski,
Mythes. Trois poèmes pour Violon et Piano, Violin part, Leipzig:
Universal-Edition, 1921, p. 1.

Example 4. Usage of quartertones. K. Szymanowski, Driady i
Pan from the cycle Mity, mm. 1–4. K. Pachołek’s reproduction
after: K. Szymanowski, Mythes. Trois poèmes pour Violon et
Piano, score, Leipzig: Universal-Edition, 1921, p. 23.

Also in the piano part there are lots of delicate colors
used. To create a specific atmosphere in these poems, the
composer wrote many sounds in the highest register of the
instrument, there are also arabesques. As we take a look at
pieces composed for similar ensembles from approximately
the same period, Mity are totally different from them and
unique. Examples can be seen in Romanian Dances by
Bartok, Sonata for cello and piano by Debussy or First
Violin Concerto by Prokofiev, finished in 1917. Let us
compare the aforementioned Sonata by Debussy with
Mity. There are some similarities between these works –
size of pieces, both are for string instrument and piano,
Debussy’s composition has the annotation “Pierrot fache
avec la lune” that suggest a program, there are three parts
in each work. But this is where the similarities end. In Mity
more advanced violin techniques are used more prevalent,
they are accumulated, for example in the third poem after
almost fourteen bars of playing trills on double stops
(mostly of an interval of second) there is a fragment in
which harmonics are used and then quartertones. In many
places intervals of seventh, second and forth are used. But
the pieces do not seem to be exaggerated. Szymanowski
wrote Mity in a way that everything fits and helps to create
a unique atmosphere which is connected strongly with the
main idea of the cycle.
Szymanowski also saw the differences in his own music
and musical style in comparison to others and wrote:
Together with Pawełek [Paweł Kochański – K.B.] we created
in Myths and Concerto a new style, a new form of expression
in violin playing, something epoch-making significance in that
respect. (Szymanowski 2016)

Ludomir Michał Rogowski and his approach
to the scales
But modernism in Polish music is not limited to Young
Poland, and a narrow understanding of what Szymanowski
did. As mentioned at the beginning of this article, there
are many of excellent examples of modernity in Polish
music. One of the most important transformation that
took place in Polish music was connected with tonality.
The problem of country’s independence cause the delay
in musical transformations. However, a very interesting
attempt at something new can be found in the works
of Ludomir Michał Rogowski (1881-1954). His idea of
creating new music was connected with the usage of scales. From around the 1920s he began searching for new
material. In 1922 he published his postulates in a paper
called “Muzyka przyszłości. Przyczynki i szkice estetyczne”
[The Music of the Future. Contributions and Aesthetic
Sketches], where he wrote:
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That old, well known material, from which many masterpieces
were made of, today can be in service only of a one that does
not know these masterpieces and is unaware of loan-words and
thefts that he is committing. (Rogowski 1922: 32)

Most of his works in the form of manuscripts are stored
in libraries in Warsaw or Dubrovnik (where Rogowski
moved to in 1926, after spending his time in such places
as Warsaw, Rome, Munich and also Vilnius). In the capital
of today’s Lithuania he ran a musical school and founded a
symphonic orchestra. He did not publish that many pieces.
In a library of the University of Music and Performing Art
in Vienna I found a piece by Rogowski. There is no information about where the score was published and when (there
is just a note “(1922)” written with a pencil under the title
of the composition). I consider the possibility of finding
a published composition in other places than Poland or
Croatia something rare. The score looks like it was written
by hand not by a machine. As I found out, there are no
recordings of the piece. The only possibility of hearing it was
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for analytical use, using midi files or playing it on the piano.
Like Szymanowski, Rogowski did not use any key signatures.
Instead, he used accidentals (but if a note was repeated in
the same bar, he used accidentals again). That, in fact, caused
me some problems while editing the score – there are some
places, where the researcher had to ask themselves: is the
accidental missing or not? (see: Facsimile 1).
The date written by pencil on the first page of the score
is 1922 – the same year Rogowski published his postulates.
His conception of new music was based on a usage of certain
scales that were rhythmical and natural:
- pentatonic,
- hindshas – natural hexachord
- whole tone scale (introduced as first in 1915),
- zirefkend – known as e.g. octatonic scale, Arabic-Persian scale, Korsakovian scale, Pijper scale or Messiaen’s
mode,
- chromatic.

Facsimile 1. Missing accidental in m. 5. L.M. Rogowski, Plesanterie from the cycle Caprices, mm. 1–6. Reproduction after: Caprices
pour alto, chant et piano, [Place of publication unknown]: Wydanie Sekcji Współczesnych Kompozytorów Polskich, 1922[?], p. 11.

Facsimile 2. Vocalise in soprano part. L.M. Rogowski, Dance fantasque from the cycle Caprices, mm. 1–8. Reproduction after:
Caprices pour alto, chant et piano, [Place of publication unknown]: Wydanie Sekcji Współczesnych Kompozytorów Polskich,
1922[?], p. 1.
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The scales that Rogowski used were introduced to his
works in different times and the times that were used by
composer were also different. In the 1930s he expanded the
palette of scales he used by adding to it the most important
and characteristic one for his work – the Slavic scale consisting of: C – D – E – F-sharp – G – A – B-flat – C. For
Rogowski, it was the essence of Polish music. It was a combination of the whole tone scale and zirefkend. This scale
can be also found in Bartok’s and Polish folk music from the
Tatra Mountains region. It was also used by Szymanowski.
Rogowski called these scales “natural”, because they
could be created from a row of perfect fifths. They were also
called “rhythmical” if the choice of sounds from the row of
fifths was logical, e.g. whole tone scale is created when we
use every second tone from the row. However, the composer
claimed that the most artificial are major and minor scales,
because they are not natural nor rhythmical, it is easy to put
notes in such order, that we can create both of these scales.
In Caprices we can see the first attempts to write this new
material. Rogowski uses scales freely, not as it is in his late
pieces. However, it is interesting to see how he used them
and which of them can be seen here.
The cycle consists of the three Caprices for viola, voice
or clarinet and piano: Dance fantasque [Eccentric dance],
Rêves [Dreams] and Plaisanterie [ Joke]. In the vocal part
vocalization and meaningless syllables rather than conventional lyrics are used and the vocal part is sometimes treated
like an instrument. Also this part can be easily replaced by
clarinet. That is also a new approach to musical material
(see: Facsimile 2).
There are lots of places where the minor-major system is
still used – in creating melodies as well as building chords,
like in first Caprice (Example 5), or in the third part.

Example 5. Usage of minor and major scales to create melodies
in soprano and viola part. L.M. Rogowski, Dance fantasque
from the cycle Caprices, mm. 8–11. K. Bartos’ reconstruction
after: Caprices pour alto, chant et piano, [Place of publication
unknown]: Wydanie Sekcji Współczesnych Kompozytorów
Polskich, 1922[?].

Chords are linked sometimes in “non-classical” ways
(see: Example 6).
Apart from “traditional” chords, structures are used.
They are built of intervals of the fifth and the fourth. Especially in the first Caprice that way of building chords is used,
the fifth is the most important interval. It is seen not only in
the piano part, but also in the vocal part – in the beginning
of the piece and in the viola part using double stops mostly
on open strings (see: Example 7).

Example 6. Usage of “non-traditional” chords, mm. 7–9 in
piano part. L.M. Rogowski, Plaisanterie from the cycle Caprices,
mm. 5–12. K. Bartos’ reconstruction after: Caprices pour alto,
chant et piano, [Place of publication unknown]: Wydanie Sekcji
Współczesnych Kompozytorów Polskich, 1922[?].

Example 7. Usage of fifths in viola part. L.M. Rogowski,
Dance fantasque from the cycle Caprices, mm. 1–8. K. Bartos’
reconstruction after: Caprices pour alto, chant et piano, [Place
of publication unknown]: Wydanie Sekcji Współczesnych
Kompozytorów Polskich, 1922[?].

Scales like: zirefkend (see: Example 8), chromatic
scales, and whole tone scales, are used infrequently in the
composition.

Example 8. Usage of zirefkend scale in piano part. L.M.
Rogowski, Dance fantasque from the cycle Caprices, m. 1.
K. Bartos’ reconstruction after: Caprices pour alto, chant
et piano, [Place of publication unknown]: Wydanie Sekcji
Współczesnych Kompozytorów Polskich, 1922[?].

In the last part there are two scales used more frequently – natural hexachord – hindshas (see: Example 9) and a
pentatonic scale (see: Example 10).
Conclusions
In my article I focused on only two pieces, which are
Mity for violin and piano and Caprices for viola, voice and
piano. They demonstrate early attempts of Szymanowski
and Rogowski to construct modern compositions. However, they also show important characteristics included in
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Example 9. Usage of hindshas scale in mm. 74–79. L.M.
Rogowski, Plaisanterie from the cycle Caprices, mm. 5–12.
K. Bartos’ reconstruction after: Caprices pour alto, chant
et piano, [Place of publication unknown]: Wydanie Sekcji
Współczesnych Kompozytorów Polskich, 1922[?].

their outputs which are visible in music of that time in other
countries in Europe. Szymanowski later was inspired by Polish folk music from the Tatra Mountain region and used the
podhalańska scale. Rogowski found the Slavic scale which
is identical with the podhalańska. This is the link between
these two composers. Also creativity and breaking the rules
of the minor-major system was another feature that they had
in common. In both presented pieces we can see modernistic
ideas. Szymanowski’s piece represents violin impressionism,
there is a wide range of extended or advanced techniques
used and also the composer used non-minor-major scales.
In Rogowski’s composition the ideas of modernism are seen
in usage of his “natural” and “rhythmic” scales, usage of
harmonic structures, in a vocal part where no word is used
and the part can be replaced by clarinet. In these creations,
the ideas important in modernism were fully realized and
developed. The examples that were presented here are one
of the most interesting in Polish chamber music from the
beginning of the 20th century. These composers wanted to
create new music and catch up the cultural delay, and, I
think, they both succeeded.
Scores
Rogowski Ludomir Michał, Caprices pour alto, chant et piano, [Place of publication unknown]: Wydanie Sekcji Współczesnych
Kompozytorów Polskich, 1922[?]
Szymanowski Karol, Mythes. Trois poèmes pour Violon et Piano,
Leipzig: Universal-Edition, 1921.
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Example 10. Usage of pentatonic scale in mm. 81–87. L.M.
Rogowski, Plaisanterie from the cycle Caprices, mm. 80–87.
K. Bartos’ reconstruction after: Caprices pour alto, chant
et piano, [Place of publication unknown]: Wydanie Sekcji
Współczesnych Kompozytorów Polskich, 1922[?].
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Santrauka
Naujosios muzikinės technikos Lenkijos muzikoje pasirodė ir asimiliavosi gerokai vėliau nei Vakarų Europoje, tad
vietiniai kompozitoriai patys siekė rasti būdų modernizuoti
savo kūrybą. Straipsnyje kalbama apie Karolį Szymanowskį
ir Ludomirą Michałą Rogowskį pasitelkiant jų kūrybos pavyzdžių. Remdamasi Szymanovskio „Mity“, autorė parodo,
kaip atsirado smuiko impresionizmas. Šiame kūrinyje kompozitorius vartojo tokias išplėstines kompozicijos technikas
kaip dvigubos trelės, dviguba harmonija, tremolo kartu su
glissando, trelės kartu su dvigubomis pauzėmis ir ketvirtatoniais. Rogowskio „Kaprisuose“ altui, balsui ir fortepijonui

regime natūralių dermių panaudojimą. Nors šiame opuse
plačiausiai naudojamos mažorinės ir minorinės dermės, taip
pat esama ir zirefkend (vadinamoji arabų ir persų dermė),
pilnų tonų gamos, chromatinės gamos, keliuose labiau išplėtotuose epizoduose – pentatoninės dermės ir hindshas
(natūralus heksakordas).
Straipsnyje analizuojami opusai atskleidžia pirmuosius
itin ankstyvus Szymanowskio ir Rogowskio kūrybos bandymus. Tačiau šie bandymai parodo svarbias tendencijas,
ryškėjančias vėlesniuose jų darbuose ir kitų Europos šalių
modernioje muzikoje apskritai. Szymanowskį vėliau įkvėpė
lenkų liaudies muzika iš Tatrų kalnų regiono, jis naudojo
podhalańska dermę, o Rogowskiui atrodė, kad slaviškoji
dermė yra identiška podhalańska dermei. Tai esminis šiuos
du kūrėjus jungiantis elementas. Jiems abiem taip pat buvo
būdingas išskirtinis kūrybingumas ir minoro-mažoro sistemų laužymas. Jų kūriniuose svarbios modernizmo idėjos
buvo visiškai realizuotos. Straipsnyje pateikiami pavyzdžiai – vieni įdomiausių lenkų kamerinės muzikos opusų,
pasirodžiusių Lenkijoje XX a. pradžioje. Šie kompozitoriai
troško sukurti naują muzikinę kalbą ir sugauti kultūrinio
atotrūkio akimirką – manytina, kad jiems tai puikiai pavyko.
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Transtekstualumo funkcijos Onutės Narbutaitės
operoje „Kornetas“ (2012)

The Functions of Transtextuality in Onutė Narbutaitė’s opera Cornet (2012)
Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Gedimino pr. 42, LT-01110 Vilnius, Lietuva
El. paštas nalivaikaite.paulina@gmail.com
Anotacija
Onutės Narbutaitės opera „Kornetas“ (2012) – reikšmingas Lietuvos kultūrinio gyvenimo įvykis ir savita žymė siaurame lietuvių operos
lauke. Daugybė meno kūrinių citatų ar aliuzijų pavidalais formuoja „Korneto“ savastį, derančią postmoderniame kontekste ir provokuojančią
atidesnį žvilgsnį ne tik į Narbutaitės opusą, bet ir į patį operos žanrą bei jo pokyčius postmodernioje aplinkoje, ypač sąsajų su svetimais tekstais (transtekstų) gausą, inspiruotą visuotinio praeities reflektavimo. Aktyvus istorijos apmąstymas paskatino ne tik tam tikrų žanrų muzikos
refleksijas, bet ir pačių žanrų autorefleksiją ir jos nulemtą intensyvią transformaciją – vienijanti reflektyvumo dimensija lemia glaudžią žanro
ir transtekstualumo sąveiką.
Pasirinkto kūrinio atvejo tyrimui taikytas individualiai išplėtotas analizės modelis. Operos žanro transformacijos aspektams apibūdinti naudojamasi Gražinos Daunoravičienės žanro kriterijų klasifikacija. Kaip pagrindinė teorinė prieitis klasifikuojant transtekstualumo apraiškas
operoje pasirinkta prancūzų literatūros teoretiko Gérard’o Genette’o transtekstualumo teorija derinama su Raymondo Monelle’io teksto
autorystės strategijos modeliu ir papildoma lingvisto Romano Jakobsono kalbos komunikacijos modeliu, kuriuo atskleidžiamos transtekstualių
elementų funkcijos. Pasitelkus šias teorines prieitis, bakalauro darbo pagrindu parengtame straipsnyje atskleistas Narbutaitės kultūrinių ir
kompozicinių strategijų savitumas postmodernaus meno aplinkoje.
Reikšminiai žodžiai: transtekstualumas, Gérard’as Genette’as, opera, postmodernizmas, Onutė Narbutaitė, opera „Kornetas“.
Abstract
Onutė Narbutaitė’s opera Cornet (2012) was a significant event in Lithuanian cultural life and a distinctive imprint in the narrow field of
Lithuanian opera. Many works of art, in a shape of quotations or allusions, form the individuality of Cornet, that fits the postmodern context
and provokes a more atentive look not only at the work by O. Narbutaitė, but also at the opera genre and its changes in the postmodern
environment, in particular, the abundance of links with borrowed texts (transtexts), that was inspired by overall reflections of the past. An
active reflection of history has led not only to reflections of music in different genres, but also to self-reflection of the genres theirselves and
their intensive transformation, thus this reflective dimension determines the close interaction between the genre and transtextuality.
For the study of the chosen composition, an individually developed analysis model has been used. For designating the aspects of the transformation of a postmodern opera, Gražina Daunoravičienė’s classification of the genre criterions was employed. As the main theoretical approch
to the classification of the transtextual manifestations in the opera, French literary Gérard Genette’s theory of transtextuality has been chosen
which was combined with Raymond Monelle’s model of text authorship strategy, and supplemented by linguist Roman Jacobson‘s language
communication model, by means of which the functions of transtextual elements have been disclosed. Through these theoretical approaches,
in the author’s bachelor thesis based article, there has been revealed the uniqueness of O. Narbutaitė‘s cultural and compositional strategies
in the post-modern art environment.
Keywords: transtextuality, Gérard Genette, opera, postmodernism, Onutė Narbutaitė, opera Cornet.

XX a. kompozitoriai negali pabėgti nuo savo praeities <...>.
Jie nori kurti ryšius su tradicija, tačiau žino, kad įprastos tonaliosios praktikos prarastasis Edenas niekada nebegali būti
atgautas savo originalia pilnatve.
Joseph N. Straus (1991: 447)

Postmodernizmas, kultūroje akumuliavęs aktyvų santykį
su tradicija ir jos kritinę refleksiją, paskatino kompozitorius
formuoti naujas muzikos kūrybos strategijas kaip įrankį
naudotis praeities muzikiniu palikimu. Nuo maždaug
XX a. septinto dešimtmečio šis dialogas su praeitimi
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manifestuojamas ir meninėje praktikoje, ir teoriniuose
svarstymuose. Intensyvūs ryšiai su praeities kūryba vis dar
aktualūs muzikinės kompozicijos lauke. Ypač reikšmingas,
platų atgarsį sukėlęs pastarojo meto Lietuvos kultūrinio
gyvenimo įvykis buvo Onutės Narbutaitės (g. 1956) opera
„Kornetas“ (2012), paliudijusi neblėstantį aktyvaus santykio su praeitimi poreikį. Atidesnio analitinio pjūvio vertas
ir pats operos žanras – kaip ir kiti žanrai, postmodernioje
aplinkoje permąstant muzikos tradicijas, patyręs intensyviai
transformatyvius raidos procesus.

Transtekstualumo funkcijos Onutės Narbutaitės operoje „Kornetas“ (2012)

Operos žanro požymių apibrėžimo problematika
Svarstant apie operą žanro aspektu, kyla būtinybė
pirmiausia pasakyti, ką laikysime žanru. Lietuviškų literatūros terminų žodyne žanras nusakomas kaip sąvoka,
apibūdinanti skirtingas diskurso formas, tekstinių darinių
grupes ir joms priklausančių veikalų kūrimo ir skaitymo
modelius (Meržvinskaitė 2017). Žanrą muzikologijos
aspektu sistemingai tyrinėjanti Gražina Daunoravičienė
teigia, kad žanro kategorija poetiniu, kompozicijos ir teksto
požiūriu skirtingus kūrinius leidžia abstrahuoti į tam tikrą
vienovę. Literatūrologės, semiotikės Birutės Meržvinskaitės
pateikta žanro samprata taip pat apima poetinį (diskursas),
kompozicinį (kūrimo modelis) ir socialinį (klausymo modelis) aspektus. Anot Daunoravičienės, muzikos žanras yra
dinamiškas objektas, jam būdingos trys egzistavimo fazės –
formavimasis, stabilizacija ir destabilizacija (Daunoravičienė
2013: 86). Minėta vienovė, į kurią abstrahuojami įvairiais
aspektais skirtingi kūriniai, nulemiama žanro kriterijų,
klasifikuojamų pagal trijų rūšių veiksnius (Daunoravičienė
2002: 29):
1) socialinio determinavimo veiksniai – a) muzikos
žanro sociogenezės ypatybės ir b) klausytojų auditorijos
ypatybės;
2) komunikatyviojo determinavimo veiksniai – a) atlikimo vieta bei salygos ir b) atlikėjų sudėtis;
3) meninio determinavimo veiksniai – a) meninis turinys ir b) meninė forma.
Tačiau, kaip pažymi Meržvinskaitė:
<...> žanrų transformacijų aprašymo ir analizės keblumai
atsiranda ne tik dėl juos formuojančių požymių gausos, bet
ir dėl tų požymių svarbos eiliškumo nebuvimo, taip pat dėl
daugybės to paties žanro variantų. (Meržvinskaitė 2017)

Net turint omenyje Daunoravičienės minėtas tris žanro
raidos būkles, šiuo aspektu opera išskirtinė tuo, kad ji faktiškai nebuvo visuotinai kanonizuota, kitaip tariant, stabilizuota kaip žanras – galime atskirai kalbėti apie XVIII a.
prancūzų ar italų operos tendencijas, lyginti XIX a. vokiečių
romantinę operą su italų bel canto tradicija ar prancūzų
grand opéra, tačiau net to paties istorinio laikotarpio kūriniai
skiriasi estetiniais pamatais. Be to, operos kompleksiškumą
liudija ir tai, kad galime kalbėti apie jos kompozicinių-struktūrinių elementų ir socialinių aspektų hierarchiją1.
Diskusijų kelia ne tik išoriniai operos atributai ir jų
sąveikos – anot kai kurių autorių, nevienalytis yra šio žanro
materialus būvis ir ontologinė plotmė. Carolyn Abbate
mini operos dvilypumą – transcendentiškumą (žodžiais
neišreiškiama, efemeriška muzika) ir materialumą (gyvas
atlikimas ir jį lydintys atributai: nuo kvėpavimo iki režisūros, interpretacijų). Anot jos, šie du poliai susijungia
į „paradoksišką amalgamą – netgi, galima sakyti, į kvintesenciškai operinį fenomeną“ (Abbate 2001: vii). Kita

vertus, Abbate akcentuoja konfliktą ne tik tarp vidinių
operos pradų, bet ir tarp žanro ir realybės. Muzikologė
kaip argumentus pasitelkia operų libretus, kurie ignoruoja
kasdienio gyvenimo detales, kalba apie egzistencines problemas, „aukštas materijas“ ir „beveik niekada nesvarsto
įprastų dalykų“ (Abbate, Parker 2012: 15), o didžiausiu
neįtikimumu Abbate laiko tai, kad veikėjai didžiąją laiko
dalį dainuoja (Abbate, Parker 2012: 14) – tai visiškai nerealistiškai koreliuoja su gyvenimo tikrove.
Tai, kad net tuo pačiu laikotarpiu nėra visuotinio
operos žanro kanono, nuolatiniai konfliktai ir aistros dėl
žanro siekiamybės, įvairiais istorijos tarpsniais vis skirtingesnės operos manifestacijos liudija užkoduotą šio žanro
kompleksiškumą. Jo šaknys galėtų glūdėti imanentiškuose
operos vidiniuose konfliktuose – tarp muzikos ir žodžio,
tarp realybės ir fantazijos (utopiškai išreiškiamo gyvenimo).
Nevienalypės teoretikų nuomonės tik patvirtina žanro
kontroversiją.
Postmoderni opera: žanro inovacijos
Jei apie šiandieninę operos būklę kalbėtume remdamiesi
ne teatrų repertuaruose įsitvirtinusiais daugiausia romantinės tradicijos kūriniais, o tenkindamiesi ne senesnėmis
nei maždaug pusšimčio metų operomis, įsitikintume, kad
vadinamųjų kanoninių ir šiuolaikinių veikalų skirtis akivaizdi vien pažvelgus į socialinius veiksnius. Šiuolaikinė opera
nebetapatintina su elito (seniau – aristokratų) ar vidurinės
klasės inteligentų pramoga – jie lanko tradicines operas;
jos nebėra masinė pramoga – šie darbai domina iš esmės
specifinę auditoriją, be to, nūdienos veikalus apskritai sunku
būtų vadinti „pramoga“.
Taip pat pakito žanro komunikatyviaisiais veiksniais
laikomi elementai. Šiuolaikinė opera yra liberalesnė atlikimo
vietos aspektu – žinoma, daugybė kūrinių atliekami operos
teatre, bet nemažai jų rodoma erdvėse, tiesiogiai nepritaikytose operai: koncertų salėse, kitose meno įstaigose2.
Pakito ir operos atlikimo sudėtis. Žinoma, vokalistai išliko,
tačiau simfoninis orkestras nebūtinai yra šio žanro veikalo
atributas, dažnai vietoj jo pasirenkamas instrumentinis ansamblis – nuo maždaug XX a. vidurio vis gausėjo kamerinių
operų. Ryškiausias operos atlikimo sudėties pokytis susijęs
su elektronikos invazija į muziką, vis dar didinančia savo
reikšmę nuo elektroninės muzikos studijų Kelne ir Paryžiuje įkūrimo. Vėliau technologijos operą veikė akustiškai
ir vizualiai – pakito jos sudėtis ir įgyvendinimas. Taigi
technologinės inovacijos pakeitė ne tik pačios muzikos
skambesį, bet apskritai operos žanro pateikimo galimybes:
scenografiją su tapyba bei butaforiniais objektais ir linearų
veiksmą pakeitė multimedijos projekcijos, panaikinančios
anachronistinę teatrinę vaizdo butaforiją ir skatinančios
sukurti keliaplanį veiksmą.
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Išvardyti pokyčiai, apimantys socialinius ir komunikatyviuosius veiksnius, yra veikiau išoriniai elementai, o pati
žanro transformacijos esencija, be abejo, operos meninės
raiškos kaita. Meninio turinio prasme opera, viena vertus,
tęsė nuo pat žanro atsiradimo eksploatuojamas temas,
pavyzdžiui, Orfėjo mitą ir kitus mitologinius ar istorinius
siužetus3. Kita vertus, siužetų tematiką praplėtė tuolaikinės
aktualijos – operose nagrinėjamos politinės ar socialinės
problemos: vakariečio prezidento vizitas Rytuose, atominės bombos keliamos moralinės dilemos, skandalingas
įžymybės gyvenimas ( John Adams „Nixon in China“,
1987, „The Death of Klinghoffer“, 1991, „Doctor Atomic“,
2005; Turnage „Anna Nicole“, 2011). Operoje randasi ir
refleksijų egzistencinėmis temomis (van der Aa „One“,
2002; Georg Friedrich Haas „Morgen und Abend“, 2015).
Apibendrindamas XX a. operos charakteristikas, Arnoldas
Whittallas teigia, kad XX a. operos tematikos vyraujanti
tendencija vis dėlto yra realaus gyvenimo vaizdavimas, o per
paskutinius tris amžiaus dešimtmečius labiau reflektuojama
socialinėmis temomis:
<...> būtų sunku paneigti, kad įsimintiniausios operos nuo
1970-ųjų buvo arba amžinos temos – menininko ir pasaulio –
apmąstymai <...>, arba moralinės pjesės apie tuos gyvenimo
aspektus, kuriuos tiesiogiai iškėlė psichologija ir moderni
istorija, ir ypač socialinės ir politinės valdžios temą (Mayer
ir kt. 2017).

Kita vertus, siužetų tematiką praplėtė to laiko aktualijos – operose nagrinėjamos politinės ar socialinės problemos.
Kadangi muzikos kalba yra veikiau laikotarpio ar srovės
sąlygojamas veiksnys, XX a. antros pusės tendencijos atsispindi ir operos kūriniuose. Formos aspektu operoje neliko
ilgalaikių atributų – arijų, kūrinys plėtojamas ištisai; kita
vertus, tai nėra naujiena jau nuo Richardo Wagnerio laikų,
tiesiog ne iš karto įsigalėjusi. Kiti konkrečiai šiam žanrui
įtaką darę svarūs pokyčiai – jau minėtas elektronikos ir
apskritai technologijų integravimas, praturtinęs ir skambesį,
ir žanro pateikimo galimybes. Bene specifiškiausia slinktis
vyko eksploatuojant vokalą. XX a. antros pusės ryški instrumentinės muzikos tendencija plėsti instrumentų grojimo
galimybes, taikyti išplėstinę techniką neišvengiamai darė
įtaką ir vokalinei muzikai: jos raiška papildyta kalbėjimu,
netradiciniais dainavimo būdais, teatro elementais, interpretacijos laisve (ne viskas notuojama tiksliai).
Pasirinkdami kalbėjimą kaip svarų kūrinio elementą,
kompozitoriai tarytum tolsta nuo utopiško operos būdo, iš
pažiūros bent kiek priartindami žanrą prie realaus gyvenimo. Kita vertus, dažnai naudojamos įvairios technologinės
manipuliacijos skatina daugybę kompleksiškų sumanymų,
dėl kurių operai vis dar būdinga utopijos dimensija: nevienaplanis, nevienalaikis naratyvas (žinoma, tam įtakos
turėjo modernioje literatūroje nenuosekliai konstruojamas
naratyvas) sąlygoja ne mažesnį nei nuolatinis dainavimas
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nerealistiškumo įspūdį. Jau ir anksčiau neįtikimais laikyti
operų siužetai šiuolaikiniuose opusuose dažnai sustiprina
šią savybę; tai išryškėja vartojant ne perdėtai pompastišką,
butaforinę kalbą, o kompleksiško laiko, absurdo elementus.
Matyti, kad utopija kaip operos žanro tapatybės charakteristika vis dar egzistuoja, tik pakitusiu pavidalu.
Tradicijos perkūrimo strategijos XX a. pab.–
XXI a. operose: tarp savo ir svetimo teksto
Postmoderniu laikotarpiu vykę žanro pokyčiai, viena
vertus, bylojo apie norą priartinti operą prie realistiškos
raiškos – didinant kalbėjimo reikšmę, siekiant tolti nuo
tradicinio operinio dainavimo klišių. Kita vertus, pradėtos
naudoti naujos vokalinės technikos tolino operą nuo natūralumo, kaip ir postmodernus, nevienalaikis naratyvas
ir muzikiniame tekste susiduriantys skirtingų estetikų,
stilistikų, epochų bruožai, svetimų kūrinių gijos, kurios
išryškina žanre slypinčios utopijos šiuolaikinį pavidalą.
Su šia tendencija tiesiogiai susijęs dar vienas inovatyvus
aspektas – postmodernioje aplinkoje natūraliai kilusi žanro
autorefleksija, kuri reiškėsi per svetimo teksto, daugiau ar
mažiau eksplicitinio, inkliuzus. Taigi septintame dešimt
metyje įsitvirtinusi postmoderni kūrybos estetika paveikė
ir operos koncepciją.
Skirtingų laikotarpių muzikos susidūrimas viename kūrinyje veikiausiai buvo nulemtas ir tuo metu vykusios žanro
transformacijos, kurią supo postmoderni aplinka, natūraliai
skatinusi poreikį reflektuoti praeitį ir tapusi katalizatoriumi
praeities kūrybos adaptacijoms jas naujai įprasminančiame
kontekste. Tokioje aplinkoje operos negalėjo nepaveikti
postmoderniam menui būdingi minėti bruožai – praeities
muzikos inkorporavimas teikė galimybę ir paradoksalumo,
ir dirbtinumo raiškai, išmoningai reikšmių lauko plėtrai, o
atviru santykiu su istorija skatino autorefleksiją. Operos žanrą paveikė postmodernus požiūris į naratyvo konstravimą
(pvz., Berndo Aloiso Zimmermanno „Die Soldaten“ (1965)
atsisakoma nuoseklaus naratyvo, skirtingas laiko dimensijas
atitariant skirtingų laikotarpių kūrinių citatomis ir aliuzijomis; daugybe nuorodų į svetimą ir paties autoriaus kūrybą
nužymėtoje Luciano Berio „Opera“ (1970) trisluoksnis
vyksmas jungia tris skirtingų laikotarpių istorijas, vienijamas
mirties temos), taip pat reikšmingas tapo pačios praeities
muzikos permąstymas – ypač ryški komiška žanrinė refleksija skleidžiasi György Ligeti operoje „Le Grand Macabre“
(1974–1977), mirgančioje citatomis ir aliuzijomis į ankstesnę operinę kūrybą ir kitus žanrus.
Anot prancūzų filosofo Jeano-Français Lyotard’o:
<...> postmodernus žinojimas <...> tobulina mūsų skirtybių
pojūtį ir sustiprina mūsų gebėjimą toleruoti nebendramatiškumą. Jis remiasi ne ekspertų homologiškumu, o tyrinėtojų
paralogiškumu. (Lyotard 1993: 8)

Transtekstualumo funkcijos Onutės Narbutaitės operoje „Kornetas“ (2012)

Minimo nebendramatiškumo ir paralogikos įrodymai
muzikoje – XX a. septintame dešimtmetyje kilusi tarptekstinių žaidimų banga, kurios akivaizdžiausi modeliai
yra koliažai, panaudojant svetimą muziką ar stilių eklektiką,
įterptos citatos, aliuzijos. Nors tarptekstinius ryšius muzikoje galima atsekti jau nuo Renesanso laikų (kvodlibetas,
parodinių mišių žanrai), vis dėlto pavieniai atvejai keičiantis
epochoms neliudijo šių ryšių kaip principinės kūrybinės
nuostatos, ji iškilo tik kaip postmodernizmo rezultatas.
Analizuojant naująją muziką, paveiktą tarptekstinių
ryšių įveiklinimo tendencijos, neužtenka tradicinių muzikos
analizės priemonių. Nevienakrypčiai šių ryšių realizavimo
būdai (tekstai tiesiogiai cituojami, kuriamos tekstų ir
stilių aliuzijos, parodijos, svetimi tekstai tampa pagrindu
originaliai kūrybai, implikuojami kaip laiko nuorodos
etc.) reikalauja sistemingos klasifikacijos, leidžiančios juos
tyrinėti semantiškai.
Gérard’o Genette’o transtekstualumo teorija
Semiotiniai tarptekstinių sąsajų tyrinėjimai užsimezgė
literatūros mokslo lauke ir buvo intensyviai plėtojami XX a.
antroje pusėje – savaime suprantama, skirtingų tekstų
sandūros viename kūrinyje buvo ne vien muzikos meno
tendencija; be to, teoriniai tarptekstinių ryšių svarstymai
skleidėsi tuo pat metu kaip ir šios praktikos plitimas mene –
šis sutapimas liudija viską apimantį postmodernų poreikį
reflektuoti praeitį. Ir anuomet, ir dabar tarptekstiniai saitai
dažniausiai siejami su intertekstualumo sąvoka – ją 1966 m.
pirmą kartą pavartojo bulgarų-prancūzų filosofė Julia
Kristeva straipsnyje „Žodis, dialogas ir romanas“ (pranc.
„Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman“), nagrinėjančiame Michailo Bachtino dialogizmo4 idėją; autorė teigė
dialogizmo ir intertekstualumo giminystę.
Vienas iš autorių, išplėtojusių Kristevos intertekstualumo teoriją, buvo Gérard’as Genette’as. Prancūzų literatūros teoretikas išplėtė Kristevos konceptą sukurdamas
transtekstualumo (arba tekstinės transcendencijos) teoriją,
kurioje intertekstualumas tėra vienas iš penkių transtekstinių ryšių tipų. Platesnės studijos, įtraukiant struktūralizmo,
postruktūralizmo ir semiotikos teorijas, lėmė Genette’o
koncepcijos įvairovę. Tekstinės transcendencijos aspektams
tyrinėti Genette’as skyrė tris knygas – „Įvadas į architekstą“ („Introduction à l’architexte“, 1979), „Palimpsestai“
(„Palimpsestes: La littérature au second degré“, 1982) ir
„Paratekstai: interpretacijos ribos“ („Seuils“, 1987; angl.
„Paratexts. Thresholds of Interpretation“, 1997). Apie
tekstinę transcendenciją autorius pirmiausia rašo „Įvade
į architekstą“: tai „viskas, kas (atvirai ar užslėptai) sieja jį
[tekstą] su kitais tekstais. Aš tai vadinu transtekstualumu“ (Genette 1992: 81). Keletu metų vėlesnėje knygoje
„Palimpsestai“ Genette’as pateikia tokį transtekstualumo

apibrėžimą: tai yra „visa, kas susieja tekstą – aiškiai ar užslėptai – su kitais tekstais“ ir „apima visus konkretaus teksto
aspektus“ (Genette 1997a: 5); taigi patikslinamas sąvokos
funkcionavimo laukas.
Genette’o transtekstualumo teorija leistų į tarptekstinius ryšius pažvelgti plačiu rakursu, priklausomai nuo
tekstų sąveikos pobūdžio. Formuota tada, kai postmoderni
meno raiška siekė apogėjų, o klasikinėmis klasifikacijomis,
konvencinėmis priemonėmis paremtos kūrinio refleksijos
nebeužteko, ši teorija vėl gali būti aktuali tyrinėjant muzikos
meną, juolab kad nuo postmodernaus iki šių dienų meno
neįvyko didesnio stilistinio posūkio, nūdienos muzikoje vis
dar figūruoja daug postmodernių veiksnių. Tad transtekstualumo teorija, apimanti įvairias tarptekstinių santykių
dimensijas ir raiškos formas, numatoma kaip tinkamas
tolesnės analizės būdas.
Transtekstualių ryšių tipai
Genette’as nurodo penkis transtekstualių ryšių tipus,
kuriuos skiria nevienodo pobūdžio naujojo ir senojo (-ųjų)
tekstų sąveika ir santykis:
1) intertekstualumas;
2) paratekstualumas;
3) metatekstualumas;
4) architekstualumas;
5) hipertekstualumas.
Matyti, kad Genette’ui kuriant klasifikaciją buvo svarbu
apimti įvairius teksto sluoksnius – nuo archetipinio iki metalygmens. Į tai atkreipdamas dėmesį, autorius palyginimui
pasitelkė prancūzo Michaelio Riffaterre’io intertekstualumo
sampratą – plačią tarytum Genette’o transtekstualumo
konceptas (tai skaitytojo suvokimas, kad esama skaitomo
ir kitų tekstų ryšio; Genette 1997a: 2), tačiau apribojamą
vien semantinėmis-semiotinėmis mikrostruktūromis sakinio, ištraukos ar trumpo teksto lygmenyje. Tokiu atveju,
teigia Genette’as, interteksto „pėdsakas“ artimesnis ribotam
laukui nei teksto visumai – kaip tik jos tyrinėjimas buvo
Genette’o tikslas („viską apimantis sąryšių laukas yra tai,
ką ketinu čia ištirti“ (Genette 1997a: 3)).
Intertekstualumas. Genette’as išskiria šias intertekstualumo formas mažėjančia aiškumo ir atvirumo tvarka:
a) citata, b) plagiatas, c) aliuzija. Mąstant apie šios sampratos taikymą muzikos srityje, problemiškesnis yra plagiato
atvejis. Literatūros tekste citatą nuo plagiato iš esmės skiria
kabutės – cituojant jos dedamos, plagijuojant nededamos,
o muzikoje atitinkamų simbolių nėra.
Paratekstualumas ne toks atviras nei intertekstualumas,
o tarptekstinis santykis taip pat tolimesnis. Genette’as skiria
dvi paratekstualumo rūšis: a) peritekstą ir b) epitekstą. Peritekstas egzistuoja knygoje (viršeliai, antraštės, dedikacijos,
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epigrafai, pratarmės, epilogai, dalių arba skyrių pavadinimai,
komentarai), jis tiesiogiai siejasi su pagrindiniu tekstu,
pateikia teksto apibūdinimus, be kurių jo kartais nebūtų
galima suvokti. Epitekstas – tai paratekstas už knygos ribų,
jis yra labiau komunikacinio, reprezentatyvaus pobūdžio.
Anot Irinos Melnikovos, epitekstai „laisvai cirkuliuoja
kultūros aplinkoje ir žymi išorinių teksto ribų reliatyvumą“
(Melnikova 2017). Matyti, kad paratekstualumas praplečia
kūrinio semantinį (peritekstualiai) ir kontekstinį (epitekstualiai) laukus. Paratekstualumo apraiškos muzikoje savo
išraiška nesiskirtų nuo literatūrinio atvejo, nes išvardytos
paratekstų apraiškos dažniausiai yra verbalinės arba grafinės
(iliustracinės).
Trečiasis tekstinės transcendencijos tipas – meta‑
tekstualumas – paprastai laikomas komentaro pobūdžio
santykiu. Kūriniai gali būti susiejami nevartojant citatų
ar net neminint pavadinimų; anot Genette’o, šis santykis
yra kritinis par excellence. Muzikoje metatekstualumo galima būtų ieškoti kūriniuose, reflektuojančiuose konkrečią
kompoziciją ar kurio nors autoriaus kūrybą, tačiau faktiškai
tokio tipo darbų pavyzdžių rasti sunku.
Hipertekstualumas apibrėžiamas kaip „bet koks sąryšis,
jungiantis tekstą B (jį vadinsime hipertekstu) su tekstu A
(hipotekstu), kuris „įskiepijamas“ ne komentaro pobūdžiu“
(Genette 1997a: 5). Genette’as išskiria du hipertekstualumo tipus: a) imitaciją ir b) transformaciją. Šie tipai dalijasi
tomis pačiomis modalumo kategorijomis – „žaidybine“,
„satyrine“ ir „rimta“, įkūnijamomis per skirtingus funkcinius
tipus. Muzikos pavyzdžiai būtų Karlheinzo Stockhauseno
kompozicija „Hymnen“ (1967), kurioje naudojamasi įvairių
šalių himnų fragmentais, kuriant elektroakustinį kūrinį, arba
Berio „Sinfonia“ (1968) III d., kurioje iš citatų sluoksnių
kuriama kokybiškai nauja, originali kompozicija.

Paulina NALIVAIKAITĖ

Penktasis transtekstualumo tipas architekstualumas,
anot Genette’o, abstrakčiausia ir labiausiai implicitinė
transcendentinė kategorija. Jis apima:
<...> visiškai tylų santykį, išreiškiamą daugiausia paratekstine
užuomina, kuri gali būti pavadinime arba dažniausiai paantraštėje (prie pavadinimo pridedant nuorodą – „Romanas,
Pasakojimas ar Eilėraščiai“). (Genette 1997a: 4)

Architekstualumas apibrėžia tarptekstinį santykį, kai
vienas tekstas susiejamas su „įvairiomis reprezentuojamo
diskurso rūšimis“ – su tam tikru žanru. Šiuo požiūriu neįtikima atrodo, kad Genette’as architekstualumą įvardija
kaip menkai išreikštą (implicitinę) kategoriją, nes bet koks
žanras turi griežtesnius ar laisviau traktuojamus požymius,
kuriuos, labiau susipažinus su tekstu, galima pastebėti ir
nepažvelgus į pavadinimą ar paantraštę. Kaip ir literatūroje,
muzikoje architekstualumo apraiškos yra žanrai, kurie turi
gana išreikštus požymius (pvz., fuga, koncertas, valsas...).
Transtekstualių tipų klasifikaciją apibendrina 1 schema
(žr. apačioje).
Transtekstualumo raiška operose po 1960 m.
Daugybė kūrinių liudija, kad nuo apytikriai XX a. septinto dešimtmečio pakito muzikos raiška ir atsivėrė naujos
idėjinės plotmės. Kitoks santykis su ankstesniu kūrybiniu
palikimu – nebe pagarbiai „neliečiamu“, o „pasiskolinamu“
ir išmoningai naudojamu – lėmė drąsesnį kritinį žvilgsnį į
praeitį, taip pat stiprėjantį eklektikos, stilistinio kaleidoskopo efektą, kartu su juo vis laisvesnį požiūrį į muzikos komponavimo taisykles, paskatinusias intensyvią žanrų kaitą.
Postmodernizmas ir jį it šešėlis lydėjusi transtekstualumo
tendencija paliko gilius įspaudus ir operos žanre.

1 schema. Transtekstualumo tipų klasifikacija pagal Gérard’ą Genette’ą
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Nuo septinto dešimtmečio operose pastebimai pagausėjo intertekstualių ir hipertekstualių elementų. Tarkime,
Zimmermanno „Die Soldaten“ (1965) ekspresionistinė raiška koreliuoja su praeities ženklais (citatomis ir istorinėmis
formomis) ir anuomet modernaus skambesio neakademinės
muzikos elementais (džiazas, magnetofono juosta). Šie
veiksniai, šalia stilistinio pliuralizmo, yra užuomina į siužeto
belaikiškumą (veiksmas vyksta „vakar, šiandien ir rytoj“).
Intertekstai taip pat galėjo funkcionuoti kaip savotiška
refleksija – pavyzdžiui, to paties žanro Ligeti opera „Le
Grand Macabre“ (1974–1977) kupina nuorodų į Claudio
Monteverdi, Gioacchino Rossini, Giuseppe’s Verdi, Albano
Bergo, Wagnerio ir kitų kūrybą (Searby 1997: 11). Galima
numanyti, kad komiško, parodijos pobūdžio kūrinys ironizuoja ne vien pasakojamą istoriją, bet ir patį žanrą – turint
omenyje tai, kad Ligeti nenorėjo kurti tradicinės operos ir
laikė šį žanrą nerelevantišku gyvenamajam laikui (Everett
2009: 26). Taigi „Le Grand Macabre“ šalia intertekstualumo
matomas ir svarus architekstualumo aspektas – kritiškas
santykis su žanro tradicija.
Iš dalies panašiai parodija įveiklinta Louiso Andriesseno operoje „The Death of Composer: Rosa – A Horse
Drama“ (1994): joje parodijuojamas tam tikras žanras –
vesterno filmai – ir jo muzika. Anot Everett, šis kūrinys yra
nusistovėjusio žanro socialinė kritika5. Hipertekstualumas
pasireiškia tiek dramaturgijoje (operoje, pasakojančioje apie
žymių XX a. kompozitorių mirtis, satyriškai pateikiami
stereotipiniai vesterno filmų charakteriai, specifinės brutalios scenos ir kt.), tiek muzikoje (parodijuojamos muziką
daugybei vesternų kūrusio Ennio Morricone’io melodijos).
Literatūriniu (libreto) požiūriu hipertekstualios yra
Beato Furrerio operos – šalia antikinį Orfėjo mitą transformuojančios „Begehren“ (2001), kurioje svarstomas moters
ir vyro balso santykis (Sigrid; Daniel 2017), charakteringa
yra kita jo opera „La bianca note“ (2015), perteikianti
tapatybės krizės temą. Ji įgyvendinama remiantis istoriniu
veikėju, italų poetu Dino Campana ir jį supančiu istoriniu
kontekstu – XX a. pradžia6. Libretas yra hipertekstas iš
Campanos poezijos, laiškų ir dokumentinės medžiagos –
taip parodoma, kaip iš asociatyviai jungiamų fragmentų,
susietų su kūrinio veikėju, galima sukonstruoti ir perteikti
tapatybę, nebūtinai sutampančią su objektyvia realybe.
Paratekstinė raiška operose įdomesnė ir, ko gero, svarbesnė ne peritekstuose, o epitekstuose, kurie dažniausiai
labiau pajėgūs atskleisti inspiracijas – kompozitoriaus
įžvalgos (epitekstai) yra vertingas šaltinis kūrinio suvokimui ir konteksto, asociatyvaus lauko plėtimui. Tarkime,
Andriesseno opera „Writing to Vermeer“ (1999), įkvėpta
XVII a. nyderlandų tapytojo Jano Vermeerio paveikslų7, liudija, kad ne vien inspiracija, bet ir idėjiniu pagrindu naujai
operai gali tapti kitos meno šakos kūriniai. Vermeerio įtaką
pirmiausia nurodo pavadinimas, tačiau ji ne paviršinė, o
viską persmelkianti: opera grindžiama tapytojo paveikslais,

libretas kuriamas Vermeeriui laiškus rašiusių moterų vardu,
o muzika atspindi Andriesseną inspiravusias Vermeerio
darbų ypatybes – geometrinę pusiausvyrą (juo modeliuotos
operos struktūros proporcijos) ir šviesos bei atspindžių vaizdinius (jų analogai operoje yra palindrominės viso kūrinio
proporcijos) (Everett 2006: 186).
Tiriant transtekstualumo apraiškas operos žanre matyti, kad dar viena svarbi inspiracija yra pati opera. Viena
vertus, tokiu atveju iškyla dviprasmiškumas tarp meta- ir
architekstualumo, tačiau išsiaiškinus, kad architekstualumu
laikysime šių kategorijų – diskurso tipo, dėstymo manieros,
žanro – visumą, t. y. veikiau formalių ir stilistinių kūrinio
elementų lemiamą kūrinio ryšį su atstovaujamu žanru,
lieka erdvė metatekstualumui kaip pačios operos refleksijai idėjinėje plotmėje. Operos metatekstu iš dalies galima
laikyti jau minėtą Ligeti „Le Grand Macabre“ dėl autoriaus
aiškiai išreikšto kritiško požiūrio į žanrą, ankstesnių epochų
operos elementų ir klišių panaudojimo žanro parodijai; kita
vertus, Ligeti kūrybą analizavęs Richardas Toopas šį kūrinį
pavadino „antiopera“ (Everett 2009: 26), o tai žymi santykį
su žanru (architekstu), tačiau vien kompozitoriaus intencija
sukurti konvencijas laužantį kūrinį nenulemia antižanrinio
rezultato, juolab kad šioje operoje figūruoja žanrui būdingi
elementai.
Transtekstualumas operose dažnai įveiklinamas įvairaus
pobūdžio refleksijai – parodijuojant kitą žanrą, iš naujo
įprasminant praeities kūrinius ar apmąstant patį operos
žanrą; tam dažniausiai pasitelkiamas hiper- ir metatekstualumas. Paratekstai funkcionuoja veikiau kaip pagalbinė
priemonė kūrinio suvokimui, tačiau ši pagalba gali būti skirtinga: vienaip svarbu pažinti tiesiogiai su kūriniu nesusietas
inspiracijas, tačiau visai kitokią reikšmę turi operą įkvėpusių
kontekstų pažinimas. Architekstualumas iš esmės suteikia
galimybę apie kiekvieną veikalą kalbėti transtekstualumo
aspektu, aptariant žanro požymių raišką ir santykį su žanro
tradicija. Vis dėlto gana svarbią vietą užimančio reflektyvaus
transtekstualumo raiška muzikoje atspindi postmodernaus
konteksto kritinį santykį su praeitimi.
Onutės Narbutaitės opera „Kornetas“ (2012)
Paratekstai kaip kultūrinių inspiracijų
atskleisties erdvė
Nuo kamerinės, daugiausia abstrakčios, librožanrinės
muzikos per tarpinius stambesnius opusus kamerinio orkestro sudėčiai Narbutaitė nukeliavo iki stambių žanrų, kuriuos
akumuliavo oratorijos „Centones meae urbi“ (1997) sėkmė8.
Po keliolikos metų kompozitorė vėl sulaukė didžiulio dėmesio ir įvertinimo sukūrusi operą „Kornetas“ (2012): kaip
ir oratoriją, kuriamą iš gausybės tekstų fragmentų, tačiau
reflektuojančią egzistencines meilės, mirties, menininko
problemas. Šis kūrinys – tai gausus literatūrinių ir muzikinių
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nuorodų tinklas, supamas įvairių kultūrinių inspiracijų,
kurių dalį Narbutaitė jau atskleidė. Vis dėlto „Kornetas“
yra tarptekstinių ryšių kompozitorės muzikoje ligšiolinė
kulminacija, iki kurios vedė ilgalaikė transtekstualių ryšių
manifestavimo tendencija9.
„Korneto“ daugialypį tarptekstualumą pirmiausia liudija
paratekstai (žr. 2 schemą). Operos libretas turi paantraštę –
peritekstą, nurodantį žanrą: „Improvizacija pagal Rainer
Maria Rilke „Sakmė apie korneto Kristupo Rilkės meilę
ir mirtį“ (toliau straipsnyje – „Sakmė“). Interviu su Narbutaite (viešajame autoriniame epitekste) sužinome, kad
Rilke’s sakmė tapo libreto fabulos, kuri apipinama įvairiais
asociatyviais tekstais, pagrindu.
Pratarmėje taip pat atskleidžiama viena iš pagrindinę
operos teminę giją papildančių idėjų: tai Rilke’s ir Oskaro
Kokoschkos – kaip „vienai kultūrai ir tarsi vienai epochai
priklausančių, o visgi gana skirtingų meninių pasaulių“
(Narbutaitė 2012: 2) – sugretinimas. Šią paralelę manifestuoja kompozitorės minimos literatūrinės-vaizdinės
inspiracijos iš Kokoschkos knygos „Sapnuojantys berniukai“
(„Die träumenden Knaben“, 1907): su Rilke’s „Sakme“ Narbutaitės librete koreliuoja šios knygelės teksto fragmentai
ir iliustracijos, įvietinami Korneto sapnų scenose (1, 4, 6,
8, 10 scenose). Kokoschkos knygelės atgarsiai yra ne tik šių
operos scenų meninis turinys, bet ir jų pavadinimai (šiuo
atveju jie tampa paratekstais): kaip tik jie yra pirminis sig
nalas, nurodantis Narbutaitės ir Kokoschkos kūrinių ryšį.
Sapnų scenų pavadinimuose randame akivaizdžių sąsajų
su šiais paveikslais (pvz., 4 scena „Tolima sala. Sodas“, 6
scena „Laivas. Miegantys“, 8 scena „Šaukiantys jūreiviai“).
Tai tarsi vaizduojamojo meno – hipoteksto – literatūrinis

2 schema. „Korneto“ paratekstų funkcijos
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hipertekstas, papildantis Rilke’s „Sakmės“ pagrindą. Todėl
akivaizdu, kad „Korneto“ transtekstualumas driekiasi ne tik
per muziką: operoje skirtingos meno rūšys sugretinamos ir
suvedamos į vieną meninę realybę.
Kai kurie „Kornete“ įkūnyti transtekstualūs ryšiai
išryškinami kitokiuose peritekstuose – kompozitorės
komentaruose, įrašytuose librete. Komentaruose, šalia
muzikinių kontekstinių nuorodų, taip pat išryškinamos
autorės mintys, patikslinami veiksmo aspektai, išreiškiami
scenografinių sprendimų pageidavimai. Komentarai dažnai
yra labiau „techninio“ pobūdžio (t. y. veiksmo tikslinimas,
scenos vaizdinių pateikimas), tačiau bet kuriuo atveju jie
praturtina kūrinį detalėmis, kurių neįmanoma perteikti
muzikoje ar libreto tekste.
Operą supančiuose epitekstuose (šiuo atveju viešuosiuose autoriniuose) šalia pristatomosios, faktinės informacijos
įvardijama ir tai, kas nepateiktina librete ir neišdainuojama
operoje: tai pamatinės „Korneto“ idėjos, kurias išsamiau
išdėstyti tinkama erdvė yra interviu, autorinės anotacijos.
Viename interviu Narbutaitė išsako Rilke’s „Sakmės“
kvintesencijas – metaerdviškumą, metalaikiškumą ir metakultūriškumą, kurios inspiravo ją tikslingam „operiniam
žaidimui“ įvairių kūrinių fragmentais:
<...> šio kūrinio siužetas ir poetinis tekstas neužsklendžia
jo konkrečioje vietos ir laiko erdvėje – tai yra universalios
Europos kultūros ir istorijos erdvė, atvira įvairioms interpretacijoms. <...> Tai sukuria naujas potekstes ir sąsajas, tarsi
įveda operinei tikrovei slapta akompanuojantį asociatyvumą
(priklausomą visų pirma nuo paties klausytojo patirties, išprusimo, meninių asociacijų lauko...) bei dokumentinį aspektą.
(Gedgaugas 2014)

Transtekstualumo funkcijos Onutės Narbutaitės operoje „Kornetas“ (2012)

Asociacijų laukas ir dokumentiškumas liudija ne tik
prasminį kūrinio daugiasluoksniškumą – tai aspiracija į
apibendrinantį, metatekstualų kultūros audinį:
Kornetas Kristupas Rilke tampa lyg apibendrintu Poeto
vaizdiniu, jungiančiu laikus ir kraštus. Su tekstais atsiranda
ir kalbų mozaika bei įvairūs muzikinio ir tiesiog kultūrinio
asociatyvumo ženklai. (Gedgaugas 2014)

„Kornetą“ persmelkę daugialypiai kultūros artefaktai
(kiekvienam subjektyviai žadinantys papildomų asociacijų)
ir įvairių literatūros bei muzikos tekstų fragmentai suformuoja multitekstą10 iš įvairių kūrinių, kalbų, žanrų, stilių,
universalių kultūros simbolių.
Opera architeksto aplinkoje
Į „Kornetą“ žvelgiant kaip į architeksto – operos žanro – atstovą, nesunku pastebėti, kad šis kūrinys turi nemažai
konvencionalių žanro požymių. Tradicijos laikymąsi liudija
konkretūs socialinio, komunikatyviojo ir meninio determinavimo veiksniai (žr. 3 schemą).
Netradiciškiausias operoje yra meninis turinys. Viena
vertus, „Kornetas“ perteikia universaliąsias, bendražmogiškas temas (meilės, ilgesio). Ir tematikos, ir muzikos požiūriu jis siejasi su Kaijos Saariaho opera „L’amour de loin“
(2000)11, pasakojančia apie XII a. Akvitanijoje gyvenusio
trubadūro Jaufré Rudelio tobulos ir tolimos meilės ilgesį.
Kita vertus, į „Korneto“ pagrindinę idėjinę giją taip pat
įaudžiamas menininko refleksijos motyvas, suteikiantis
kūriniui metatekstualaus atspalvio ir kuriantis Narbutaitės

„Korneto“ sąsajas su tam tikromis šiuolaikinės operos tendencijomis (refleksyvumu, netolydžiu erdvėlaikiu). Rilke’s
kūrinyje dominuojančią meilės temą papildant menininko
problematikos aspektu, Narbutaitės „Korneto“ tematinis
laukas prasiplečia ir kontekstualiai siejasi su kitomis XX a.
operomis apie menininkus12.
Meninio turinio aspektu nekonvencionaliausias yra operos libretas – ir dėl postmodernaus, netolydaus pasakojimo
laiko ir erdvės, ir dėl formavimo technikos. Nors veiksmo
laikas nėra apibrėžtas, o pasakojimas apskritai galėtų būti
„belaikis“, vis dėlto įsiterpiantis choro cituojamas Rilke’s
poemos įžangos fragmentas su veiksmo data („1663 metų
lapkričio mėnesio dvidešimt ketvirtą dieną...“) suponuoja
tam tikrą laikotarpį. Tačiau Rilke’s „Sakme“ tiesiogiai grįstą
veiksmo liniją pertraukia intarpas iš XX a. (Rilke’s, leidėjo
ir kitų veikėjų pokalbis) ir sapnai, savo esme neapibrėžti nei
laike, nei erdvėje, žymintys ribą tarp realybės ir anapusybės.
Formavimo technikos požiūriu „Korneto“ libretas yra įvairių literatūrinių, daugiausia poezijos, nuotrupų koliažas,
postmodernus žaidimas tekstais.
Libretas kaip transtekstualių sąveikų erdvė
Narbutaitės operos libretas nepriskirtinas aibei tipinių
operų libretų, formaliai pasakojančių siužetą. Viena vertus,
tai lemia tekstui pasirinktos medžiagos pobūdis, kita vertus – darbo su šia medžiaga pobūdis. Iš esmės „Korneto“
libretas – atsižvelgiant į meninį turinį, originalumą, poetiškumą, išbaigtumą – galėtų funkcionuoti kaip savarankiškas
literatūros kūrinys, nepriklausomas nuo operos. Galima

3 schema. Tradicinės ir šiuolaikinės operos žanro bruožų pasiskirstymas „Kornete“ pagal trijų rūšių žanro veiksnius
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būtų teigti, kad šiuo požiūriu Narbutaitė laužo operos
konvencijas, turint omenyje tai, kad libretui dažniausiai
renkamasi tokie tekstai, kurie neturi pretenzijų į aukštą
literatūrinį lygį, o „Korneto“ libretas ne tik grindžiamas
aukštos literatūrinės vertės tekstais, bet ir išprususiam
žiūrovui gali atskleisti papildomų prasmių, plėsti kūrinio
asociacijų lauką. Beje, tokį patį dainuojamo teksto suformavimo principą – tarsi mozaiką, skiautinį iš literatūros
fragmentų – Narbutaitė taikė ir oratorijoje „Centones meae
urbi“ (1997)13.
„Korneto“ libretą kompozitorė „suimprovizavo“ iš
įvairių literatūros tekstų fragmentų14, kurie asociatyviai
jungiami į poetinį naratyvą. Jį galima apibūdinti kaip dviejų
lygmenų hipertekstą: viena vertus, hipertekstas yra Rilke’s
kūrinio techninė transformacija, originalą apipinant temiškai susijusiais svetimais tekstais, kita vertus, hipertekstu
tampa šios techninės transformacijos rezultatas – Rilke’s
sakmė papildoma įvairiomis naujomis teminėmis plotmėmis, kaip antai menininko autorefleksija (I veiksmo 2 scena).
Autorystės diskurso ir transtekstualumo sąveika
„Kornete“
„Korneto“ libretas – postmodernaus mąstymo rezultatas, jame susidurdami skirtingi tekstai implikuoja skirtingas
kalbėsenas, netolydų pasakojimo laiką ir išskaidytą erdvę.
Todėl muzikinio transtekstualumo apraiškos „Kornete“ gali
būti siejamos su diskurso strategija.
Poezijos specifika lemia, kad šiuo atveju pasakotojo –
lyrinio subjekto – kalbėsena yra kur kas įvairesnė, galinti
reflektuoti pasaulį ar patį subjektą, svarstyti universaliąsias
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egzistencines problemas, perteikti būseną ir kt.; be to, skirtingų autorių tekstai taip pat suponuoja skirtingas kalbėjimo
manieras. Skirtingas kalbėjimas būdingas ir „Korneto“
veikėjams. Kad teksto „pasakotojas“ gali būti daugialypis,
literatūrologijoje nemažai svarstyta nuo postmodernizmo.
Kaip naratologijos specialistas, Genette’as knygoje „Pasakojimo diskursas“ (pranc. „Discours du récit“, 1972), šalia
kitų pasakojimo aspektų – laiko ir būdo (manieros), išskiria
balsą. Šio veiksnio raišką atlieka naratorius – pasakotojas
(išskiriami keturi naratorių tipai), kuriam Genette’as priskiria penkias funkcijas; jis aptaria jas naudodamasis lingvisto
Jakobsono komunikacijos modeliu (žr. 4 schemą).
Minimame komunikacijos modelyje sąveikauja šeši
veiksniai, turintys konkrečias paskirtis – Jakobsonas kalbai
priskyrė šešias funkcijas: 1) emocinė (arba ekspresyvinė) –
atstovauja adresantui; tai pranešimo santykis su siuntėju –
perteikiami jo jausmai, nuomonės, visuomeninė padėtis
etc.; 2) konotacinė – išreiškia pranešimo poveikį adresatui;
3) referentinė – išreiškia kontekstą, siekia tiksliai perteikti
faktus; 4) fatinė – atsakinga už adresanto ir adresato kontaktą, jų fizinį ir psichologinį ryšį; 5) metalingvistinė – leidžia
nustatyti vartojamą kodą, kuriuo siuntėjas perduoda žinią
gavėjui; 6) poetinė – tai pranešimo santykis su pačiu savimi – nukreipimas (Einstellung) į patį pranešimą ( Jakobson
1960: 356).
Jakobsono kalbos komunikacijos modelis turi gana
universalias naudojimo galimybes (jis grįstas informacijos
teorijos modeliu) ir galėtų būti taikomas ne tik lingvistikoje,
bet ir mene, ypač tose šakose, kurių raiška dinamiška laike
(pvz., muzika, šokis, teatras)15. Mūsų atveju Jakobsono modelis naudingas tuo, kad jį taikant galėtų būti atskleidžiamos
operos transtekstualių elementų funkcijos: Genette’o teorija

4 schema. Komunikacijos modelis pagal Romaną Jakobsoną (kairėje) ir pagal jį Gérard’o Genette’o pritaikyta schema pasakotojo
funkcijoms nusakyti (dešinėje)
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paranki detalia tarptekstualių ryšių klasifikacija, tačiau ji
neišryškina turinio prasmių.
Transtekstualumą „Kornete“ prasminga sieti su diskurso
ypatybėmis, konkrečiai – kalbėtojo „balsu“, kuris kinta veikiant skirtingiems personažams. „Korneto“ veikėjų balsais
atskleidžiami įvairūs veiksniai: veikėjų vidinis pasaulis,
nešališkas pasakotojas, „visažinis“ pasakotojas, istoriniai
faktai ir kt. Suvokiant, kieno balsu veikėjas kalba, atsiveria
naujos muzikinio teksto perskaitymo galimybės. Gana
universaliai pritaikomą koncepciją pateikia Raymondas
Monelle’is (Monelle, 2000), remdamasis Roland’o Barthes’o
esė „S/Z“ (1970) išskirtais „teksto autorių“ tipais (Monelle
2000: 160):
1) žmogiškasis autorius – tekste atspindima jo biografija, psichologija, ideologija; šis autorius atsakingas
už kūrinį, kuriame bus išreikšta jo valia;
2) pasakotojas – subjektas, išsakantis tekstą ir numanomas jo struktūroje; tai fiktyvus, visuomet daugialypis
autorius;
3) transcendentalus autorius – teksto motyvuotojas,
kuriuo remiantis turi būti sprendžiami visi interpretacijos klausimai ir kurio intencijos sukuria susietų
savybių visumą;
4) teksto (arba kūrinio, stiliaus), įasmeninto kaip
sąmoningas „išradėjas“/„pramanytojas“ (artificer),
struktūrinė dinamika.
Analizuojant „Kornetą“ prasminga būtų remtis pirmaisiais trimis tipais, atkreipiant dėmesį į su kalbėtojo
balsu susijusią transtekstualumo raišką. Be to, kaip atskirą
kalbėseną reikėtų išskirti „lyrinio subjekto“ tipo ištarmę,
netelpančią į aukščiau nurodytą schemą (Monelle’is rėmėsi
prozos tekstais), tačiau tokią reikšmingą tekste: tai (auto)
refleksyvus kalbėtojas, svarstantis apie save ar pasaulį, bet
kalbantis asmeniškiau ir subjektyviau nei transcendentalus
autorius.
Žmogiškojo autoriaus balsas tekste galėtų būti pačios
Narbutaitės balsas – tik ne tekstinis, o muzikinis. Nors
„Kornetas“ neturi atvirų autobiografinių užuominų,
kompozitorė operą inkrustavo keletu asmeninių detalių.
Išskirtina pora charakteringų atvejų; vienas iš jų – kūrybinės
savirefleksijos pobūdžio, kitas – itin subjektyvus, persmelktas asmenine prasme ir neatpažįstamas / neiššifruojamas,

nežinant konkrečių kompozitorės gyvenimo kontekstų.
Pirmuoju atveju Narbutaitė naudojasi savo pačios kūryba,
konkrečiai – kompozicija „Gesang“ (1997)16 pagal Rilke’s „Sakmės“ fragmentą. Anot kompozitorės, 6 scenoje
Korneto dainuojama vokalizės pobūdžio „ilgesinga melodinga“ frazė su orkestriniu pritarimu susisieja su jos opusu
„Gesang“ – tai vieno jo epizodo variacija (Narbutaitė 2012:
30). Ši operos scena yra Korneto sapnas, kuriame susiduria
Kornetas ir jo antrininkas, kalbantys apie vienatvę ir ilgesį,
tačiau ne dialogo forma, o kaip vienis – tai akivaizdi herojaus
vidinio monologo, savirefleksijos metafora, kurios muzikiniam įprasminimui pasirinkta kompozitorės autoaliuzija
į tą pačią emocinę būklę apeliuojantį kūrinį. Kaip ilgesio
ženklas, sąsaja su „Gesang“ reiškiama ir 14 scenoje – Korneto ir Grafienės duete – jo tekste dominuojanti emocija
yra ilgesys su pasikartojančia fraze „aš laukiau tavęs“; šiuo
atveju ilgimasi ir laukiama nebe namų ar šviesios praeities, o
idealizuotos meilės. Taigi „Gesang“ funkcionuoja kaip intertekstas (aliuzija), kompozitorės kūrybinės savęs stebėsenos
rezultatas, kuris, susietas su tekstiniais „ilgesio“ motyvais,
išsaugo originalaus kūrinio nostalgijos krūvį (pirminio
kūrinio prasmė perkeliama į kitą) ir funkcionuoja kaip
konkrečios emocijos leitmotyvas – tai interteksto emocinė
(ekspresyvinė) funkcija.
Svarbus ir kitas transtekstualus ženklas, priskirtinas
žmogiškajam (autorės) balsui – tai 2 ir 11 scenose skambanti
aliuzija į Franzo Schuberto Fantaziją f-moll, D. 940 (1828)
(1 pvz.). Abu epizodus vienija librete figūruojantis motinos
vaizdinys17. Narbutaitės aliuzija nėra atsitiktinė – Schuberto
fantaziją ypač mėgo kompozitorės motina Ona Narbutienė18. Taip pirminis tekstas, tapdamas intertekstu (aliuzija),
suasmeninamas – susiejamas su konkrečiu žmogumi – ir
įgauna naują konotaciją. Taigi operos kontekste šis intertekstas turi konotacinę funkciją, žymėdamas motinos įvaizdį.
Žmogiškojo autoriaus balso apraiška galima laikyti ne
tik Narbutaitės, bet ir Rilke’s balsą, atskleidžiamą 2 scenoje
dokumentiniame intarpe pagal Rilke’s korespondenciją:
joje reflektuojamas savo kūrinys, įgarsinamos asmens biografijos ir psichikos nuotrupos. Nors šiam veikėjui skirtas
palyginti nedidelis epizodas, autentiškas poeto balsas operoje reikšmingas kaip implikuojantis metatekstualų ryšį
(atskleidžiamas kritinis kūrėjo santykis su savo kūriniu).
Rilke’s pasirodymą operoje lydi ir transtekstuali muzikinė
raiška – veikėjų (Rilke’s, Leidėjo, Amžininko, damų, Solistų

1 pvz. Onutės Narbutaitės „Kornetas“ (2012), 2 paveikslo fragmentas (operos partitūra: 95 skaitmuo, 4–8 t.)
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2 pvz. Onutės Narbutaitės „Kornetas“ (2012), 1 paveikslo fragmentas (operos partitūra: 31 skaitmuo, 2–5 t.)

kvarteto) pokalbiui akompanuoja klavesinas, natūraliai
keliantis asociacijų su baroko ir klasicizmo operų rečitatyvais. Įdomu, kad vienintelis Rilke šioje scenoje nedainuoja
(2 pvz.) – kitų veikėjų dainavimas panašus į rečitaciją:
kompozitorė išreiškė pageidavimą, kad Rilke’s partijoje
figūruotų kalbėsena, „tolima operinėms kalbėjimo klišėms“
(Narbutaitė 2012: 12). Tai raiškus veikėjo atribojimo gestas,
galbūt siekiant Rilke’ę pristatyti kaip „aukštesnį“, metapersonažą, ir šitaip pabrėžti metatekstualų scenos epizodo
pobūdį. Bendrą scenos stilistiką, pripildytą senovinės operos
ženklų (recitativo secco būdingo klavesino akompanimento,
vokalistų rečitacijos, būdingų harmoninių kadencijų), galima interpretuoti kaip tam tikrą parodijos priemonę: tipiški
senovinės operos rečitatyvai dažnai pasižymėjo ekspresyvia,
pabrėžtina artikuliacija, taigi „Korneto“ veikėjų dainavimas
įgyja teatrališkumo ir nenatūralumo (ryškėja „teatro teatre“
idėja, akcentuojanti epizodo metapobūdį).
Kaip matyti, žmogiškojo autoriaus balsas operoje 1) lydimas aliuzijų (Narbutaitės balsas), kalbėtojui turinčių konkrečias prasmes, tačiau nebūtinai iššifruojamas išankstinių
žinių neturinčiam klausytojui; tai tarsi savirefleksinis gestas,
nebūtinai mezgantis ryšį tarp adresanto (kūrėjo) ir adresato
(klausytojo); 2) lydimas kultūrinės atminties artefakto (Rilke’s balsas), plačiai atpažįstamos stilistinės raiškos ženklo,
tačiau kalbėtojas, nutolinamas nuo jo klišių, yra išskiriamas
kitų veikėjų kontekste – taip adresatui duodamas ženklas
atkreipti dėmesį.
Naratoriaus funkciją atliekančio pasakotojo balso
operoje nėra daug. Jo raiška būdinga chorui: jis pasakoja
Rilke’s „Sakmės“ įžanginį tekstą, o Raiteliai (vyrų choras)
dažnai įsiterpia operoje nuolat pasikartojančiu motyvu
„Reiten, reiten...“, primindami klausytojui veiksmo aplinką.

Iliustratyvus, mechaniškas, maršą menantis kartotinis motyvas atlieka kontekstinę (referentinę) funkciją (pagal Jakobsono komunikacijos modelį, referentinė funkcija yra
denotatyvinė, kognityvinė ir nukreipianti į kontekstą
( Jakobson 1960: 353)).
Transtekstualumo ženklais operoje reikšmingai
įprasminta transcendentalaus autoriaus raiška. Kūrinyje
išskiriami keletas veikėjų, kalbančių tarytum „iš aukščiau“,
visažinio pasakotojo balsu, ar išsakančių aukštesnes tiesas,
filosofines įžvalgas, moralines universalijas Tai Solistų
kvartetas, Generolas ir Sapnų Mergaitė. Šių veikėjų dainavimą lydi transtekstuali raiška, turinti ryšį su tonalumu.
Itin raiškus yra Solistų kvarteto harmoninis leitmotyvas,
girdimas 1, 2 ir 16 scenose: tai rečitatyvinio pobūdžio,
akordinės faktūros motyvas, kuriuo išdainuojama vis kitokia trumpa tekstinė frazė (3 pvz.). Šios frazės gali būti siejamos su „aukštesniu žinojimu“ – filosofinėmis įžvalgomis,
pranašystėmis. Kadangi harmoninis motyvas skambančios
muzikos kontekste turi tonalumo skambesį, išsiskiria gana
sakralia, choraline skambėsena ir apskritai funkcionuoja
tarsi sintaksinė skirtis, po kurios seka trumpa cezūra,
galima pagrįstai manyti, kad jis turi ir struktūrinę prasmę.
Apskritai leitmotyvai, kaip pasikartojantys dariniai, ne tik
išryškina tam tikras veikėjo / situacijos ypatybes, bet ir,
kūrinyje tapdami atpažįstamais ženklais, palaiko aktyvią
komunikaciją su adresatu; pagal Jakobsono komunikacijos
modelį, leitmotyvus tiktų apibūdinti kaip atliekančius ne
tik pranešimo (poetinę), bet ir kontakto (fatinę) funkciją.
Nagrinėjamu atveju leitmotyvas, viena vertus, adresatui
transliuoja aukštesnes transcendentalaus autoriaus tiesas,
kita vertus, išsiskirdamas muzikos kontekste, atkreipia
adresato dėmesį (stiprina kontaktą).

3 pvz. Onutės Narbutaitės „Kornetas“ (2012), 3 paveikslo fragmentas (operos partitūra: 112 skaitmuo, 5–6 t., 113 skaitmuo, 1–2 t.)
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Dar vienas Solistų kvarteto (2 ir 13 scenose) motyvas, atskleidžiantis transcendentalaus autoriaus balsą, yra „Iš vyno
tamsaus ir tūkstančio rožių / teka valandos šniokšdamos į
sapnuojančią naktį“ („Aus dunklem Wein...“) (4 pvz.). Šis
motyvas sietinas su tonalumo ir modalumo tradicija (vokalo faktūrą sudaro daugiausia trigarsiai akordai), be to, yra
gana aiškiai išreikšto šokio pobūdžio (3/4 metras, styginių
pizzicato akompanimentas grįstas valso šokio pulsacija).
Turėdamas kultūrinės atminties krūvį – grįstas modalumu
ir būdamas aliuzija į šokį, šis motyvas pilies puotą vaizduojančioje scenoje (13 scena) atliepia šventės atmosferą (šokio
konotacija), funkcionuodamas kaip veiksmo kontekstą padedanti suvokti detalė ( Jakobsono referentinė funkcija) – tai
lemia muzikiniai veiksniai; tačiau dainuojama poetiška frazė
taip pat yra nešališkas komentaras (jis vis dėlto nelaikytinas
naratyviniu, nes turi akivaizdžiai poetinį, metaforinį krūvį),
poetiškai apibendrinantis vyksmą.
Dar vienas personažas, kalbantis transcendentalaus autoriaus balsu, yra Sapnų Mergaitė, siejama su jau minėtu rožės
įvaizdžiu ir – kaip Solistų kvartetas – neretai lydima tonalios
/ modalios aplinkos. Pavyzdžiui, operos įžangoje Rilke’s eiles
„O džiaugsme būti miegu, niekieno miegu“ veikėja a capella
dainuoja modalioje muzikinėje terpėje, turinčioje atraminį
garsą g; mažorinio trigarsio nuo d garsais (d-fis-[a]) grįsta 4
scenoje keturis kartus pasikartojanti frazė „Rože“ („Rose“).
Tonalumą / modalumą traktuojant kaip transtekstą (ankstesnių meninių epochų artefaktą), galima numanyti, kad
šis ženklas – kaip kitoniškas skambesio kontekste – turi
ekspresyvinę funkciją, išreikšdamas veikėjos būseną – jos
kitoniškumą, transcendentalumą („anapusinę“ prigimtį).
Apskritai rožės įvaizdis operoje dažnas ir kitų veikėjų
lūpose; įvaizdis pasirinktas neatsitiktinai – tai buvo vienas
iš dažniausių Rilke’s kūrybą persmelkusių simbolių. Šios
gėlės įvaizdis poetui turėjo specifinę prasmę:

<...> miegas yra pati jos [rožės] esmė, erdvė, lemianti jos
esminę „prieštarą“. <...> [Per tam tikrą laiką] miegas tapo
pagrindine poezijos savybe. Romantizmas apvertė sąmonės
ir sapno vertę, o siurrealizmas šlovino miegą kaip aukščiausią
poetinės veiklos šaltinį. Rožė Rilkei buvo natūralus miego
simbolis. (Sandbank 1997: 200)

Todėl nenuostabu, kad šį Rilke’s poezijoje reikšmingą
įvaizdį Narbutaitės operoje taikliai įkūnijo Sapnų Mergaitė.
Dar viena ryški rožės įvaizdžio apraiška yra 5 scenoje „Rožė“,
kurioje ši gėlė Korneto ir Markizo pokalbyje figūruoja kaip
gyvybės ir mirties ciklo simbolis („O rože, tu užgimdama
/ Mirties lėtumą pakartoji“). Rožės vaizdinys figūruoja ir
jau minėtame Solistų kvarteto motyve „Iš vyno tamsaus ir
tūkstančio rožių...“ Visais šiais atvejais rožės vaizdinį muzikoje lydi tonalumo ir modalumo ženklai.
Transcendentalaus autoriaus balsu dainuojantis Generolas yra tarsi memento mori įbalsinantis personažas,
filosofinėmis įžvalgomis nuolat primenantis veikėjams apie
mirtį. Didžioji dalis Generolo dainuojamų frazių grįstos
vieno tono (ar kelių, lėtai kintančių) rečitacija. Dauguma šio
veikėjo dainuojamų rečitatyvinių frazių neturi akivaizdžios
sąsajos su ankstesnių epochų tradicija, tačiau ji jaučiama
9 scenos epizode: tai gana dainingas ariozo tipo fragmentas,
akompanuojamas „postromantinio (santykinai) orkestro“
(Narbutaitė 2012: 37), keliantis asociacijų su, pavyzdžiui,
opera po Wagnerio laikų. Čia įžvelgtinas gana abstraktus
aliuzijos pobūdžio ryšys su tam tikrais operos bruožais –
neutralus ir menkai išreikštas kaip kiti transtekstiniai ryšiai.
Raiškus transcendentalaus autoriaus balsas skamba
6 scenoje – trečiajame Korneto sapne, kuriame šiuo balsu
kalba Senis ir Berniukai pagal Johanno Wolfgango Goethe’s
„Fausto“ I d. frazes. Pagrindinė mintis sukasi apie gyvenimo
trapumą (pagrindinis teksto motyvas – „Laimė ir stiklas, /
Kaip greitai tai dūžta“), tačiau epizodo pabaigoje Senis tarsi

4 pvz. Onutės Narbutaitės „Kornetas“ (2012), 1 paveikslo fragmentas (operos partitūra: 35 skaitmuo, 1–4 t.)
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visažinis įspėja: „mano mielas sūnau, / saugokis!“ ir tuoj
pat pranašauja: „Tu turi žūti!“ Visas epizodas muzikiniu
atžvilgiu yra klasicizmo stilizacija – arba pagal Genette’o
konceptą hipertekstas – klasicistinio stiliaus imitacija:
operos epizodas grįstas mažorinių trigarsių skambesiais ir
kvadratinėmis struktūromis. Šios stilistikos pasirinkimas,
viena vertus, veikiausiai sietinas su dainuojamo teksto
sukūrimo epocha; antra vertus, kaip ir kitais momentais,
kuriuose justi transcendentalaus autoriaus balsas, ryški tonalumo dominantė. Tonalumas, turėdamas griežtą hierarchiją,
taisykles ir taip tarsi įkūnydamas stabilumą, tampa lydinčiu
ženklu fundamentalias ar pranašiškas tiesas išsakančio balso
raiškai – per choralinį dainavimą primenantį harmoninį
motyvą, modalumo principą ar klasicizmo (su jam būdinga
harmonija ir struktūra) stilizaciją.
Svariausias operoje – lyrinio subjekto balsas, pasižymintis
veikėjo autorefleksija, nebuitinėmis įžvalgomis apie supantį
pasaulį. Ryškiausias personažas, kalbantis šiuo balsu, yra
Kornetas, tačiau kitų dviejų svarbių veikėjų – Markizo ir
Grafienės – kalbėsena taip pat priskirtina šiam balsui. Kaip
tik su šiais personažais Kornetas – pagrindinė lyrinė operos
figūra – užmezga artimus ir svarbius asmeninius santykius,
todėl logiška, kad Markizo ir Grafienės ištarmė yra artima
Korneto kalbėsenai. Visi trys veikėjai turi transtekstualumo
„šleifą“, tačiau kiekvieno personažo jis yra savitas.
Markizas, veikiantis pirmojoje operos dalyje, yra Kornetui svarbus sutiktas asmuo, su kuriuo jis dalijasi ilgesiu,
nostalgija – Korneto ir Markizo pokalbiai persmelkti šių
motyvų. Ilgesys ir nostalgija yra į praeitį apeliuojantys
jausmai – galbūt todėl neatsitiktinai šie epizodai paveikti
pabrėžtinai senovinių muzikos žymių. Ryškiausiai tai atsiskleidžia 2 scenos Korneto ir Markizo dialogo epizode;
jame, kaip ir visoje scenoje, gausiai naudojamas rečitatyvinis
dainavimas, tačiau su dar intensyvesne raiška – rečitatyvo
stilizacija sustiprinama vartojant italų kalbą kaip senovinės
operos autentišką ženklą19. Sąsają su baroku turi ir 5 scenoje
Korneto ir Markizo kartu dainuojama frazė „Laikas skirtis“
(122 skaitmuo), menanti baroko polifoniją (Narbutaitė
2012: 27). Šio epizodo teksto vyraujanti emocija yra nebyli
bendrystė, sielų artumas; veikėjų atsisveikinimo scena persmelkta melancholijos, lėta (tiek veiksmo, tiek muzikos aspektu), tos pačios frazės kartojamos, tarsi norint sustabdyti
laiką. Galima numanyti, kad barokinių intarpų funkcija yra
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konotacinė, nes praeities laiko ženklas įsimbolinamas per
praeities muzikinę raišką.
Kita Kornetui svarbi veikėja – iš tiesų pati lemtingiausia, savotiška femme fatale – antroje operos dalyje veikianti
Grafienė. Jos balsas yra lyrinio subjekto ištarmė, visada
koreliuojanti su Korneto kalbėsena (ar jam adresuota) ir
išsisakanti romantinių įvaizdžių prisotinta kalba. Kaip ir
anksčiau minėtas Generolas turi savo dainavimo manierą
(vieno tono rečitacijos), Grafienės dainavimas pasižymi
savitu bendru stiliumi: kitų veikėjų kontekste Grafienės
partija išsiskiria dainingumu, ariozo tipo raiška, pvz., 14 scenoje (62–63 skaitmuo) („Nejaugi paliktum mane? Kur gi
Tu nueisi? Tavo baltas rūbas man leidžia...“) ir 13 scenos
duetinėje frazėje su Kornetu, kuri yra 5 scenoje Korneto ir
Markizo dainuotos frazės „O rože, tu užgimdama mirties
lėtumą pakartoji“ tikslus pakartojimas. Abiem atvejais ši
frazė įvietinama epizoduose, paženklintuose pažinties, artimumo – kai Kornetas ir Markizas tampa „draugais, broliais.
<...> jau pažįsta vienas kitą“ ir kai pirmą kartą susitinka
Kornetas ir Grafienė. Frazė yra tarytum postromantizmo
stilizacija. Taip šis abstraktus hipertekstas-stilizacija tampa
konotuotu kaip konkretų vyksmą (pažintį) lydinčiu transtekstu, įgyjančiu konotacinę funkciją.
Dar vienas hipertekstas Grafienės partijoje yra kartu su
Kornetu atliekama senovinės dainos stilizacija, skambanti
dviejuose epizoduose 14 scenoje („Aš laukiau tavęs“) ir
15 scenoje (tarp frazių „O saldžioji daina“ ir „Čia nėra
jokio vakar ir jokio rytoj“). Tai vokalizės pobūdžio bežodis
dainavimas (5 pvz.) su barokui būdinga melodika ir ornamentika. Abiem atvejais epizoduose ryškus laiko žymuo – su
juo susieto laukimo ir dabarties, aplink kurią laikas tarytum
sustojęs. Šiuo atveju laiko žymė sietina ne su konotacine
funkcija, žyminčia konkretų veiksmą, o su būsenos išraiška,
todėl įgyja emocinę funkciją.
Grafienę lydintis dainingas vokalas, grįstas transtekstualia
raiška – melodingu arioziniu ir vokaliziniu senovinės stilistikos dainavimu, viena vertus, gali funkcionuoti kaip veikėją
charakterizuojantys ženklai, per dainingumą atskleidžiantys
moters švelnumą, jautrumą, kita vertus, jie konotuoja tam
tikras veiksmo aplinkybes (reikšmingą pažintį) ar būsenos
įvaizdžius, funkcionuodami konotaciškai ar emociškai.
Pagrindinis veikėjas Kornetas visada kalba lyrinio sub
jekto balsu – tai natūralu, nes opera yra apie Korneto

5 pvz. Onutės Narbutaitės „Kornetas“ (2012), 3 paveikslo fragmentas (operos partitūra: 88 skaitmuo, 4 t., 89 skaitmuo, 1–3 t.)
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6 pvz. Onutės Narbutaitės „Kornetas“ (2012), 2 paveikslo fragmentas (operos partitūra: 90 skaitmuo, 3–5 t.)

išgyvenimus, todėl herojus juos reflektuoja. Atkreiptinas
dėmesys, kad visos operoje konkrečių kūrinių (t. y. ne
epochos stilistikos ar žanro stilizacijų) aliuzijos ar citatos
pasitelkiamos tuomet, kai scenoje veikia Kornetas. Su
žmogiškojo autoriaus balso raiška susijusios aliuzijos: 1) į
Schuberto Fantaziją f-moll, siejamą su motinos įvaizdžiu, ir
2) į Narbutaitės „Gesang“, siejamą su veikėjus kamuojamu
ilgesiu, jau aptartos, todėl išsamiau jų nenagrinėsime. Be
šių, operoje išskirtini dar trys atvejai.
Citata laikytinas pirmo veiksmo pabaigoje suskambantis
Wagnerio „Tristano“ akordo harmoninis kompleksas (6
pvz.); šis intertekstas naudojamas Šaukiančios Merginos
mirties scenoje. Ši citata gali būti siejama su akordu kaip
Tristano leitmotyvu Wagnerio operoje „Tristan und
Isolde“ (1865), taip sutapatinant Tristaną ir Kornetą bei
sugretinant situacijas – Izoldos ir Šaukiančios Merginos
mirtį. Tokiu atveju citavimas išsaugo ir tiesiogiai perteikia
originalo prasmę ir yra kaip priemonė, padedanti akcentuoti
charakterių ir situacijos pobūdį. Kita vertus, šis harmoninis
junginys, būdamas „begalinio ilgesio, nepasotinamos aistros simboliu“ (Ambrazas; Mikulevičiūtė 2007: 547), gali
apeliuoti ir į konkrečias emocijas – ilgesį ir aistrą: librete
pateikiamas kaitraus vakaro vaizdinys, o citata nuskamba
po Šaukiančios Merginos frazės „O, mėnulis visas raudonas“
(raudona kaip aistros, meilės simbolis), todėl ji gali turėti
ir emocinę konotaciją. Taigi „Tristano“ harmoninis kompleksas funkcionuoja dvejopai – kaip kontekstinė priemonė
veikėjų ir vyksmo charakteristikai (referentinė funkcija) ir
kaip konotuotas ženklas, įsimbolinantis emocinę atmosferą
(emocinė funkcija).
Antro veiksmo pradžioje cituojami keletas taktų iš Lud
wigo van Beethoveno Sonatos fortepijonui „Mėnesiena“

op. 27 Nr. 1 (1801) pirmos dalies. Viena vertus, tai gana
akivaizdžią veiksmui iliustratyvią funkciją atliekantis
intertekstas Korneto žodžiams „Meilė, kai vėsiuos kambariuos / sonata vakarinė suskambo“, taip pat galintis būti
ir kaip atminties simbolis, veikėjo praeities reminiscencijų
muzikinė išraiška – ši citata skamba Korneto ir Generolo
lyrinio-poetinio kalbėjimo („sąmonės srauto“), persmelkto
mirties, atminties ir meilės temomis, kontekste. Tačiau
taip pat citata gali būti traktuojama ir tiesiog kaip kontempliatyvią emocinę atmosferą atliepiantis muzikos tekstas.
Taigi intertekstas veikia dvejopai – kaip tam tikrą vyksmą
(prisiminimą, atmintį) konotuojantis (konotacinė funkcija)
ir būseną lydintis ženklas (emocinė funkcija).
Dar vienas intertekstas, nors gana abstraktus, yra antro
veiksmo 13 scenoje Pianistės atliekama aliuzija į Fryderyko Chopino muziką. Ji skamba puotos scenoje, Kornetui
grožintis moterimis, pokyliu ir prabanga. Žinant, kad
Chopino muzika buvo saloninė, Pianistės atliekami „šopeniški“ pasažai gali būti šios saloninės atmosferos atgarsiai,
iliustruojantys vyksmo – puotos – nuotaiką: tai atliepia
veiksmo kontekstą ir funkcionuoja referenciškai.
Taip pat su Korneto dalyvavimu susijęs jau minėtas
„senovinės dainos“ motyvas – senovinio žanro stilizacija
(hipertekstas). Jis atliekamas ne tik duetu su Grafiene,
bet ir vieno Korneto – 2 scenoje Kornetui jojant („Jojam,
jojam, jojam, / Ir dvasia jau visai pavargo, / ir ilgesys toks
bekraštis“), 3 scenoje dainuojant „seną, liūdną dainą, kurią
namuos merginos rudenį laukuose dainuodavo, derliui baigiant nokti“ pagal Rilke’s eilėraštį „Vigilija“20. Transteksto
naudojimas, kaip matyti iš jį supančio libreto teksto, susijęs
su veikėjo ilgesiu – taigi hipertekstas turi emocinę funkciją
(konkretų emocinį krūvį).
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5 schema. Transtekstualių elementų funkcijos Onutės Narbutaitės operoje „Kornetas“ (2012)

Skirtingomis autorystėmis nuskambantys transtekstai
daugiausia atlieka emocinę / ekspresyvinę, referentinę ar
konotacinę funkcijas, rečiau – fatinę (5 schema). Matyti,
kad sąsajų tarp konkrečios autorystės ir konkrečios funkcijos
nėra, išskyrus konotacinę funkciją, kurios raiška operoje
perteikiama išimtinai lyrinio subjekto balsu.
Transtekstualumo formų ir žanro sąveika
Transtekstai „Kornete“, būdami baroko, klasicizmo, romantizmo, postromantizmo artefaktai, pirmiausia objektyviai signalizuoja klausytojui apie praeities ir dabarties
jungtį (dabarties muzika + praeities muzikos ženklai). Tai
raiškos priemonė, mažinanti atstumą tarp anksčiau ir dabar
ir taip akcentuojanti metalaikiškumo svarbą pasakojime.
Skirtingų tipų transtekstai operoje funkcionuoja paveikdami skirtingas kūrinio plotmes. Intertekstai ir muzikiniai
hipertekstai daugiausia veikia meninio determinavimo
veiksnių sferoje. Įausti citatų, aliuzijų, stilizacijų pavidalais,
intertekstai ir muzikiniai hipertekstai stipriausiai sietini
su veikėjų emocinės būsenos, bendros veiksmo atmos‑
feros atliepimu ar tam tikrų įvaizdžių, vyksmų lydėjimu;
koreliuodami su libreto teksto prasmėmis, šie transtekstai
įgauna specifines konotacijas ir tampa simbolinės raiškos
dalimi, t. y. priklauso meninės raiškos sričiai. Pastebima,
kad kaip emocija dažniausiai užkoduojamas ilgesys ir jam
giminiški jausmai – nostalgija, menama praeitis. Su emocine
raiška susiję transtekstai iš esmės vienijami praeities laiko

84

pojūčio – ar tai būtų ilgesys, ar su juo glaudžiai susijusi
atmintis, prisiminimas. Žanro meninę raišką intertekstai ir
hipertekstai taip pat papildo per vaizduojamo veiksmo ar
atmosferos meninį įsimbolinimą: tam naudojami transtekstai, savo muzikinėje raiškoje turintys užkoduotas tam tikras
konotacijas (pvz., puotos scenoje skambančio motyvo „Aus
dunklem Wein…“ pobūdis – šokio, valso – natūraliai kelia
asociacijų su iškilmingomis progomis, šventiška aplinka;
lygiai taip ir Chopino muzika, būdama saloninė, skamba
prabangioje ir gražioje puotoje). Įsimbolinami ir kai kurie
įvaizdžiai – motinos (Schuberto Fantazija) ir artimos pažinties (ariozinis, dainingas vokalas), taip akcentuojant jų
prasminę svarbą kūrinyje.
Taip pat minėtų rūšių transtekstai gali turėti sintaksinę
reikšmę. Solistų kvarteto atliekamas harmoninis motyvas
ar „Aus dunklem Wein…“ funkcionuoja tarytum cezūrinės
figūros, savo kontrastingumu supančiam skambesiui aiškiai
pertraukiančios natūralią muzikos tėkmę. Kontekste nemenkai išsiskirdami, transtekstai atkreipia / palaiko klausytojo
dėmesį (t. y. palaiko abipusį adresanto ir adresato kontaktą)
ir kartu dalyvauja formuojant sintaksinę struktūrą.
Galima svarstyti ir apie tai, kad visame kūrinyje girdimi
su klasikiniu tonalumu ar modalumu susiję transtekstai byloja apie tam tikrą vertybinę-idėjinę operos giją, išreikštą per
transcendentalaus autoriaus balsą. Jis, kalbąs „aukštesniojo
žinojimo“, universalių tiesų ar panašiais tekstais, muzikoje
yra lydimas tonalumo, laikomo stabilumo ir tradicijos
ženklu, taip perteikiant tam tikrą operos idėjinę giją – ne
siužetinę, o vertybinę, filosofinę.

Transtekstualumo funkcijos Onutės Narbutaitės operoje „Kornetas“ (2012)

„Kornete“ ne mažiau svarbus ir literatūrinis hipertekstualumas – jo principu suformuotas libretas. Kruopštus ir
intelektualus hipertekstualumo naudojimas formuojant
tekstinę operos dalį liudija literatūrinio prado reikšmę:
juvelyriškas vėrinys iš keliasdešimties skirtingų tekstų grandžių verčia svarstyti, ar „Kornete“ neiškyla žanro pradžios
idėjinės reminiscencijos – prima le parole, poi la musica. Juo
labiau taip manyti skatina anksčiau pabrėžtos sąsajos tarp
veikėjų išsakomo teksto ir jį lydinčios muzikinės raiškos,
per transtekstualius elementus įsimbolinančios žodžiais
perteikiamas prasmes.
Nuo „Korneto“ literatūriškumo neatskiriama metatekstualumo apraiška operoje – Rilke’s korespondencija, į operą
įvedanti „kūrinio apie kūrinį“ elementą. Žanrą tai paveikia
ne tik praplečiant libreto siužetinį lauką (neapsiribojama
korneto Rilkės istorija – įterpiama kito veikėjo, poeto
Rilke’s, siužetinė gija), bet ir praturtinant kūrinį autoreflektyvumu. Šis požymis, kaip minėta, būdingas postmoderniai
operai. Tačiau „Kornete“ (auto)reflektyvumas skleidžiasi
ne tiek žanro, kiek literatūrinėje plotmėje: jis figūruoja per
žodinius Rilke’s apmąstymus apie savo kūrinį. Kita vertus,
toje pačioje scenoje įveiklinama žanro elemento (rečitatyvo)
stilizacija, ją priešinant kalbėjimui „be operinių klišių“ – tai
irgi galėtume laikyti žanro refleksijos požymiu.
Abstrakčiausiai kūrinį paveikia paratekstai, kurių
„Kornete“ yra gausu, tačiau jie funkcionuoja nebe meninės raiškos erdvėje, kaip anksčiau minėti transtekstai,
o veikiau kaip komunikatyvusis veiksnys. Jeigu būtų
eliminuoti tam tikri paratekstai – kad ir kompozitorės
komentarai librete, jos mintys ar libreto pratarmė, paties
kūrinio tai nepakeistų, bet mes, ko gero, nežinotume
tam tikrų kultūrinių ar istorinių kontekstų, susijusių su
operos medžiaga ir potencialiai nurodančių interpretacijos raktus: paratekstai, apsupantys kūrinį tarytum
„antriniu“, papildomu lauku, plečia jo reikšmių ribas ir
nurodo adresatui interpretacines gaires – kaip ir būdinga
paratekstams. Anot Genette’o,
<...> šie paribiai [paratekstai – P. N.], visuomet perteikiantys
autorinius ar daugiau arba mažiau patvirtintus autoriaus
komentarus, įkuria zoną tarp teksto ir už teksto (off-text),
<...> kuri – gerai ar blogai suprasta ir įgyvendinta – tarnauja
geresnei teksto recepcijai ir tinkamesniam jo skaitymui.
(Genette 1997b: 2)

„Korneto“ paratekstų funkcijos yra referentinės, jos
padeda adresatui lengviau iššifruoti Narbutaitės nupinto
tekstų tinklo idėjines gijas – juk autoriaus kultūrinis laukas (kultūrinės patirtys) nebūtinai sutampa su suvokėjo
kultūriniu lauku, ir paratekstai veikia kaip mediumas, kaip
kodas, leidžiantis suvokėjui patekti į autoriaus kultūrinę
erdvę.

Išvados
Transtekstualumas operoje „Kornetas“ apima visas
penkias pagrindines formas: intertekstualumą (aliuzijos,
citatos), paratekstualumą (peritekstai – antraštės, pratarmė, komentarai, iliustracijos, epitekstai – interviu, autorės
anotacijos, atsiliepimai spaudoje), metatekstualumą (Rilke’s
refleksija apie „Kornetą“), hipertekstualumą (stilizacijos) ir
neišvengiamai architekstualumą (kaip kūrinio santykį su
atstovaujamu operos žanru).
„Korneto“ paratekstai atlieka referentinę funkciją:
gausus kultūrinių (kon)tekstų tinklas ir jo idėjinės gijos
nemenkai praskleidžiami autorės iniciatyva, išsamiais
paratekstais adresatui padedant suvokti ir interpretuoti
kūrinį. Paratekstai veikia kaip kodas, leidžiantis suvokėjui
patekti į autoriaus kultūrinę erdvę – tokiu atveju išryškėja ir
metalingvistinis (pagal Jakobsoną) dėmuo, kurį Genette’as
traktuoja kaip nukreipiantįjį, „metanaratyvinį“, apibūdinantį pasakojimo vidinę organizaciją.
Intertekstų ir hipertekstų muzikinė raiška, dėl pasakojimo ypatybių tyrime sieta su skirtingų balsų autorystės
diskursu, veikia kaip veikėjų emocinę būseną, veiksmo
atmosferą atliepianti ar tam tikrus įvaizdžius bei vyksmus
lydinti žymė. Minėti transtekstai dažniausiai turi emocinę
/ ekspresyvinę, referentinę ir konotacinę funkciją, rečiau –
fatinę; skirtingi autorių balsai iš esmės nesietini su konkrečios funkcijos ekspresija, tačiau atkreiptinas dėmesys, kad
konotacinę funkciją turintys transtekstai priklauso lyrinio
subjekto balsui.
Emocinę / ekspresyvinę funkciją atliekantys intertekstai
ir hipertekstai dažniausiai sietini su ilgesio ir jam giminiškų
jausmų, pavyzdžiui, nostalgijos, įprasminimu. Taigi emocinį
krūvį turintys transtekstai taip pat iš esmės vienijami praeities laiko žymens – ilgesio, nostalgijos, atminties įvaizdžių.
Referentinę funkciją turintys intertekstai ir hipertekstai
atliepia veiksmo vietą, vyksmą ir atmosferą (kariuomenė ir
jojimas, puota ir šokis), tačiau taip pat – kur kas abstrakčiau – gali prisidėti prie veikėjų ir vyksmo charakteristikos
(„Tristano“ harmoninis kompleksas).
Konotacinę funkciją įkūnijantys intertekstai ir hipertekstai gali žymėti ir tam tikrą vyksmą (pažintis, prisiminimas),
ir abstraktesnį įvaizdį (praeitis, laikas, motina). Išreiškiami
tik lyrinio subjekto balsu, šie transtekstai akcentuoja lyriniam subjektui reikšmingus motyvus.
Fatinę funkciją atliekantys hipertekstai gali turėti sintaksinę reikšmę (pavyzdžiui, Solistų kvarteto harmoninis
motyvas), kitu atveju adresatui akcentuoja konkrečią idėją
(veikėjo atribojimas siekiant pabrėžti jo išskirtinumą kitų
veikėjų kontekste).
Metatekstualumas „Kornete“ labiausiai išryškėja Rilke’s
korespondencija paremtoje scenoje, funkcionuodamas
poetiškai – įvedamas „kūrinio apie kūrinį“ elementas,
akcentuojantis pranešimo santykį su pačiu savimi, kūrinys
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praturtinamas autoreflektyvumu. Metatekstualioje scenoje
išryškėja ir „teatro teatre“ idėja, pabrėžianti epizodo metapobūdį, per muzikinę raišką su parodijos atspalviu stilizuojant
senovinės operos rečitatyvus.
Narbutaitės opusas šiuolaikinės operos kontekste aiškiai išsiskiria refleksyviu transtekstualumo įveiklinimu. Jis
funkcionuoja ir siužetinėje plotmėje (menininko refleksija),
ir metasiužetinėje plotmėje (refleksija apie patį „Kornetą“ –
„kūrinio apie kūrinį” elementas), ir žanrinėje plotmėje
(archetipinių operos elementų inkorporavimas).
Identifikuotos konkrečios transtekstualumo apraiškos
„Kornete“ ir interpretuotos jų funkcijos galėtų būti pasitelkiamos tolesniems tyrimams, analizuojant kultūrinės
atminties gausią Narbutaitės muziką. Tyrime išskirti transtekstai sieti su autorystės diskursu, tačiau operoje gausu ir
su juo nesietų kultūros ženklų, kurie neidentifikuojami kaip
konkreti transtekstualumo apraiška. Tai galėtų paskatinti
tolesnius tyrinėjimus, nukreiptus į svetimų tekstų bei kontekstų įtakas ir jų funkcionalumo interpretavimą konkretaus
žanro aplinkoje.

Paulina NALIVAIKAITĖ
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Muzikologas Johnas Rossellis apie XVIII a. pab.–XIX a.
operą rašė kaip apie hierarchinės ir konservatyvios visuomenės
išraišką ir teigė, kad net operos teatro sferoje „nebuvo bendros
susitikimo vietos ar bendro klasių susimaišymo. Priešingai,
egzistavo aiškiai suvokiama hierarchija – teatrų, teatro zonų,
publikos, sezonų, žanrų. XVIII a. opera seria visais atžvilgiais
užėmė aukščiausią poziciją. Dar daugiau, didžiąją dalį XIX a.
pirmos pusės, kai opera seria pradėjo absorbuoti kitų žanrų
įtaką, ji tebebuvo socioekonomiškai atskira nuo opera buffa
ir opera semiseria“. Tai, kad funkcionavimo ribos peržengia
vien muzikos sritį ir žanras perteikia ne vien menines, bet ir
socialines prasmes, rodo, kad, kalbėdami apie operos raidą,
negalime ignoruoti socialinio aspekto, kuris, kaip matyti,
turėjo nemenką reikšmę (plačiau žr. John Rosselli, Opera
Production, 1780–1880, in: Opera Production and its Resources, Lorenzo Bianconi and Giorgio Pestelli (eds.), Chicago;
London: The University of Chicago Press, 2002, p. 82).
Pavyzdžiui, Michaelo Nymano „The Man Who Mistook
His Wife for a Hat“ (1986) pirmą kartą atlikta Londono
šiuolaikinio meno institute, o „Letters, Riddles and Writs“
(1991) – per televiziją. Pastaroji komunikacijos priemonė
kaip erdvė operai išnaudota ir kitų kūrėjų, tarkime, Benjamino
Britteno („Owen Wingrave“, 1971), Roberto Ashley („Music
with Roots in the Aether“, 1976; „Perfect Lives“, 1978–1983),
Judith Weir („Armida“, 2005) ir kt.
Postmodernios Orfėjo mito interpretacijos operose pavyzdžiai – Harrisono Birtwistle’o „The Mask of Orpheus“ (1984)
ir „The Corridor“ (2009); antikinių mitų siužetais paremtos
Samuelio Barberio „Antonis and Cleopatra“ (1966), Hanso Wernerio Henze „The Bassarids“ (1966) ir „Venus und
Adonis“ (1997), Mark-Anthony Turnage’o „Greek“ (1988),
Birtwistle’o „The Minotaur“ (2008) ir kt.
Dialogizmo sąvoka dažniausiai pasitelkiama nurodant tam tikrą diskurso bruožą, atvirai pripažįstantį esantį apibrėžtą savo
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santykio su kitais pavyzdžiais – ir praeities, kuriai atsako, ir
ateities, kurios atsako tikisi. Pozityvios dialogizmo konotacijos dažnai pabrėžiamos jį priešinant su monologizmu,
nurodančiu, kad diskursas neigia pripažinti savo reliatyvią
sandarą ir klaidingai atpažįsta save kaip nepriklausomą ir nekvestionuojamai autoritetingą (plačiau žr. David Shepherd,
Dialogism, in: Living Book of Narrotology, http://wikis.
sub.uni-hamburg.de/lhn/index.php/Dialogism [žiūrėta
2017‑08‑10]).
„The Death of Composer: Rosa – A Horse Drama“ (1994)
pasakoja apie paslaptingomis aplinkybėmis įvykusias dešimties
kompozitorių mirtis. Pagrindinis veikėjas yra fiktyvus kompozitorius Juanas Manuelis, turintis sužadėtinę Esmeraldą, tačiau
įsimylintis savo arklį Rosą ir dėl to sukeliantis sužadėtinei
pavydą. Vieną dieną Manuelis ir Rosa nužudomi kaubojų
grupuotės ir vykdomas nusikaltimo tyrimas (plačiau žr. Yayoi Uno Everett, The Music of Louis Andriessen, Cambridge:
Cambridge University Press, 2006, p. 174).
Austrų kompozitoriaus Beato Furrerio (g. 1954) operoje
„La bianca notte“ (2015) centras yra Dino Campanos poezija – kompozitorius nesiekė parašyti istorinės, biografinės ar
menininko dramą pasakojančios operos. Išeities taškas buvo
Campanos laiko panaikinimo ir laiko formavimo koncepcija – žaidimas su greičiu, ritmais, energija ir jėga, primenančia
futuristų manifestą. Anot kompozitoriaus, „protagonistas
Dino pasakoja tam, kad sužadintų savo paties egzistenciją,
savo tapatybę, savo asmenį. Jis suformuoja tapatybę, kurdamas
kontrrealybes“ (Maintz 2015).
„Writing to Vermeer“ (1999) – šešių scenų opera pagal Peterio
Greenaway’aus libretą. Operos siužetas grįstas trijų moterų
(žmonos, uošvės ir modelio) laiškais, skirtais Janui Vermeeriui,
kol šis buvo išvykęs. Moterys netenka patogaus gyvenimo ir
susiduria su sunkumais, nulemtais išorinio pasaulio – operos
kulminacijoje į Olandiją įsiveržia prancūzų kariuomenės būriai. Operoje figūruojantis pasakojimas moters akimis susijęs
su Vermeerio tapybos ypatybėmis – dailininko paveikslai
buvo blyksniai iš privataus kasdienio moterų gyvenimo.
Greenaway’us ilgą laiką domėjosi Vermeerio tapyba, o operos
scenografijoje norėjo atskleisti šio menininko darbų „belaikiškumo“ pojūtį ir geometrinę pusiausvyrą (Everett 2006:
183–186).
„Centones meae urbi“ (1997) – oratorija, pelniusi Narbutaitei
Nacionalinę kultūros ir meno premiją. Kūrinys stebina gausia,
kruopščia ir daugialype kultūrinės atminties reprezentacija:
„Oratorijoje reprezentuojama kultūrinė atmintis iškyla sintetiniu pavidalu, kuris aprėpia literatūrą, muziką, teatrą, architektūrą“, kompozitorei talentingai aprėpiant įvairią istorinę
medžiagą, ją tikslingai nukreipiant ir autentiškai traktuojant
(Žiūraitytė 2006: 84). Oratorija buvo stambiausias iki tol
Narbutaitės sukomponuotas opusas, itin raiškiai atskleidęs
kompozitorės kaip stambių formų meistrės talentą – tai liudija
ir gautas apdovanojimas, ir kritikų refleksijos, kuriose kūrinys
laikomas lietuviškos oratorijos viena iš viršūnių. Žymiausiose
lietuviškose oratorijose pagaviai perteikta tuometė tautinė
egzistencinė savivoka, įprasminanti istorinį laiką: Eduardo
Balsio oratorija „Nelieskite mėlyno gaublio“ (1969) savo
ekspresyvia, dramatiška, kone tragiška raiška bylojo apie
anuomet tokią skaudžią ir aktualią smurto be karo problemą
ir beprasmybę, Broniaus Kutavičiaus „Paskutinės pagonių
apeigos“ (1978) modernia ir kartu archaika alsuojančia kalba
įtaigiai vedė ligi pat savo kultūros klodų, giliosios tapatybės
šaknų, o Narbutaitės „Centones meae urbi“, parašytas jau

Transtekstualumo funkcijos Onutės Narbutaitės operoje „Kornetas“ (2012)

9

10

11

12

13

laisvoje Lietuvoje, buvo tarytum dovana Vilniaus miestui,
įsimbolinanti toleranciją skirtingų kultūrų visumai, gyvybingą
ir dialektišką miesto kaitą.
Ryškios transtekstualumo apraiškos Narbutaitės kūryboje
atsekamos nuo XX a. paskutinio dešimtmečio. Tai kamerinės
kompozicijos: „Mozartsommer“ 1991 (1991), sudėliotas
vien iš Wolfgango Amadeaus Mozarto muzikos fragmentų;
„Winterserenade“ (1997), Schuberto dainos „Gute nacht“
parafrazė; ir „Rudens riturnelė. Hommage à Fryderyk“ (1999),
balansuojantis tarp autentiško Narbutaitės kompozicinio
balso ir Chopino muzikos fragmentų. Tame pačiame dešimt
metyje sukomponuota ir jau minėta oratorija „Centones meae
urbi“ (1997), gausi įvairių kultūrinės atminties artefaktų.
Multitekstualus tekstas pasižymi reikšmingu įvairovės (kalbų,
žanrų, autorių, literatūros formų) laipsniu (Chou Abner,
Multi-textuality: a study of intertextuality, authorial logic,
and exegesis, in: Opening the door of the quest for authorial
logic, Evangelical Theological Society Papers, 2004).
Kaijos Saariaho „L’amour de loin“ (2000) – opera, paremta
XII a. trubadūro Jaufré Rudelio istorija „La vida breve“;
pagrindinės kūrinio temos – meilė ir mirtis. Kūrinio drama
iš esmės vidinė, vykstanti veikėjų mintyse. Operoje įkomponuotos viduramžių melodijos, yra užuominų į romantinę
lyriką, Claude’o Debussy „Pelléas et Mélisande“ (1898) quasi-parlando stiliaus rečitatyvus, Ligeti orkestrinius klasterius;
kūrinys pasižymi minimalistiniu laiko konceptu ir spektrinės
prieigos prie orkestruotės elementais. Operos pabaigoje – kai
protagonistas, pasiekęs savo ilgos emocinės kelionės tikslą,
tolimąją mylimąją, miršta – girdimi Wagnerio „Liebestod“
atgarsiai (plačiau žr. Ronit Seter, Saariaho’s L’amour de loin:
First Woman Composer in a Century at the Metropolitan
Opera, in: Musicology Now (American Musicological Society’s
blog ), 2016-06-15, <http://musicolog ynow.ams-net.
org/2016/06/saariahos-lamour-de-loin-first-woman.html>
[žiūrėta 2017‑08-09]).
Paulo Hindemitho operoje „Mathis der Maler“ (1935) menininko tema funkcionuoja kaip įrankis autobiografinei raiškai
skleistis – operoje pasakojama istorija apie XVI a. gyvenusį
tapytoją Matthiasą Grünewaldą, politinių represijų metu kovojusį už saviraiškos laisvę, laikoma paties Hindemitho atvejo
atspindžiu (turint omenyje nacių vykdytas represijas, tarp jų ir
meninės raiškos). Šiuo atveju akcentuojamas menininko santykis ne su savo kūriniais, o su supančiu pasauliu. Andriesseno
operoje „Writing to Vermeer“ (1999) svarbi veikiau ne paties
menininko pozicija, kiek jo asmenybės refleksija kitų akimis
(istorija pasakojama trijų Vermeeriui svarbių moterų laiškais).
Konkrečiais aspektais stebėtinai artima Narbutaitės „Kornetui“ yra Furrerio opera „La bianca notte“ (2015) – pirmiausia
pasirinktu pagrindiniu veikėju Campana, XX a. pradžioje
gyvenusiu italų poetu (akivaizdi profesinė ir chronologinė
sąsaja su Rilke), antra – libreto pobūdžiu, nes Furrerio operos libretas taip pat yra fragmentiškai jungiamos Campanos
poezijos, laiškų ir dokumentinės medžiagos mozaika. Tačiau
„La bianca notte“ koncentruojamasi į tapatybės kūrimą per
tekstus ir apskritai „industrinės visuomenės tapatybės krizę“,
o „Korneto“ epizodas apie Rilkę yra grynai savirefleksijos apraiška, pateikiama autentiškais Rilke’s žodžiais ir pagrindinei
operos siužetinei linijai suteikianti papildomų plotmių.
„Centones meae urbi“ tekstai atliekami lietuvių, lenkų, lotynų,
jidiš ir kitomis kalbomis – oratorijos literatūrinė dalis sudėliota iš Czesławo Miłoszo poemų fragmentų, Senojo Testamento
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raudų, XVI a. Jėzuitų akademijos studentų ir dėstytojų sveikinamųjų ir epitafinių tekstų, Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus
epodės, Adomo Mickevičiaus eilių, Moišės Kulbako poemos
„Vilnius“ epizodų, Eugenijaus Ališankos, Vaidoto Daunio
kūrybos ištraukų, antkapių įrašų iš Bernardinų ir Rasų kapinių,
tekstų iš 1906–1911 m. Vilniuje leistų laikraščių (plačiau
žr. Audronė Žiūraitytė, Skiautinys mano miestui, Vilnius:
Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Lietuvos kompozitorių
sąjunga, 2006, p. 74).
Šalia „Sakmės apie korneto Kristupo Rilkės meilę ir mirtį“,
panaudoti kiti įvairūs Rilke’s tekstai (eilėraščiai, romanas
„Maltės Lauridso Brigės užrašai“, 1910, korespondencija), taip
pat jo amžininkų Oskaro Kokoschkos, Oscaro Miloszo, Charleso Baudelaire’o, Georgo Traklio kūrinių ištraukos, vėlyviau
rašiusių XX a. autorių Paulo Celano, Jacques’o Prévert’o eilės
ir ankstesnių epochų atstovų Homero, Song Di, Philanderio
von Sittewaldo, Johanno Wolfgango Goethe’s citatos.
Pavyzdžiui, lenkų muzikologas Mieczysławas Tomaszewskis
Jakobsono funkcijas taikė tautiškumo ideologijos muzikinės
raiškos kontekste, emocinę (ekspresyvinę) funkciją analogizuodamas su ideologijos raiška, fatinę funkciją prilygindamas
tautiškumo elementų integracijai, o konotacinę įvardijo kaip
aktyvinančią (plačiau žr. Mieczysław Tomaszewski, Kategoria
narodowości i jej muzyczna ekspresja, in: Interpretacja integ
ralna dzieła muzycznego, Kraków: Akademia Muzyczna w
Krakowie, 2000, p. 101–111).
„Gesang“ skirtas altui, enorui, bosui, vargonams ir obojui. Tai
ne pirmasis Narbutaitės kūrinys, tiesiogiai susijęs su Rilke –
1993 m. kompozitorė parašė „Epitafiją“ pagal Rilke’s eiles
„Rose, oh reiner Widerspruch...“
Antroje scenoje Kornetas, kreipdamasis į Markizą, ištaria
„tikriausiai Jūs panašus į savo motiną“ ir „kažkas pasakoja apie
savo motiną“ – tarp šių teksto frazių įsiterpia minėta aliuzija,
Pianistės skambinamas kvartos motyvas; 11 scenoje ta pati
aliuzija nuskamba mirus Šaukiančiai Merginai prieš Kornetui
ištariant „aš nešu vėliavą, mama... Esu vėliavnešys“.
„Pianistė skambino šviesaus atminimo muzikologės Onos
Narbutienės mėgstamų kūrinių ataidus – Schuberto fantazijos
f-moll 4 rankoms kvartos motyvą bei kadenciją, L. van Beethoveno „Mėnesienos sonatos“ fragmentą“ (plačiau žr. Audronė
Žiūraitytė, Nubusti sapne, in: 7 meno dienos, 2014‑02-28,
Nr. 8 (1069)).
Anot Narbutaitės:
		 Rilke mėgo italų kalbą ir jam patiko itališkas „Korneto“
vertimas. Todėl ši kalba dominuoja choro „skaityme“ ir ja
pradedamas Korneto ir Markizo duetas. Kartu tai aliuzija
į operos žanro pradžią ir itališką jos prigimtį. Netrukus
išnyrantis Korneto ir Markizo duetas – lyg teatras teatre –
turėtų kelti subtilių asociacijų su ankstyva baroko opera.
(Narbutaitė 2012: 16)
Laukais ramybė skrenda jau.
Ar siela ją beras?
Greit vakaras pakrantėje
nuleis rausvas bures.
Sargyba tyliai renkasi,
ir žengia jau naktis,
lyg lelija jos rankose
pražysta pilnatis.
(Rainer Maria Rilke „Vigilija“ iš Ankstyvųjų eilėraščių, vert.
Leono Petravičiaus)
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Summary
The paper deals with the functions of transtextuality in
the opera Cornet (2012) by Onutė Narbutaitė in the postmodern genre transformation context. The post-modern
creative aesthetics that took root in the 1960s led to the
transformation of musical genres, including opera. The
environment naturally stimulated changes in the genre
through the need to reflect on the past and became a catalyst
for new adaptations of the past creation in a new, meaningtransforming context. Since the 1960s, a dialogue with the
past has been manifested both in the artistic practice and
in theoretical reflections. As a theoretical approch to the
research, the transtextuality theory of French literary theorist Gérard Genette has been chosen; the theory broadly
classifies intertextual relations (transtextuality includes
1) intertextuality; 2) paratextuality; 3) metatextuality; 4)
hypertextuality; and 5) architextuality).
For the study of the chosen composition, an individually developed analysis model has been used. Through the
theoretical approach of transtextuality, the uniqueness of
O. Narbutaitė‘s cultural and compositional strategies in the
post-modern art environment has been revealed. The opera
boasts clear transtextuality manifestations: those are musical
intertexts (quotations and allusions), a literary hypertext (a
collage-form libretto), as well as less explicit relations with
the cultural heritage expressed through paratexts (with references to inspirations from literature, art, etc.), metatextuality (Reiner Maria Rilke’s reflection on his Cornet), musical
hypertexts (stylisations), etc. The expression of transtexts in
Cornet is to be related to the discourse characteristics, and
more specifically, to the narrator’s voice which varies under
the influence of different characters. By means of linguist
Roman Jacobson’s language communication model, the
functions of transtextual elements have been disclosed: in
music, they function as (leit) motifs connoting a specific
emotion, state, or process as signs marking the action environment, as a contact-strengthening means to highlight
the message delivered to the addressee, etc. Different forms
of transtextuality in the opera function as expressive means
linking the universality of the action space&time and the
cultural memory with meaning.
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Muzikos diskursas postdraminiame teatre
The Musical Discourse in the Postdramatic Theatre
Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Gedimino pr. 42, LT-01110 Vilnius, Lietuva
El. paštas r.maciliunaite@gmail.com
Anotacija
Postdraminio teatro erdvė yra atvira naujos ne(be)draminės naracijos kūrimosi galimybėms: muzikinė naracija pajėgi pakeisti literatūrinį
draminį naratyvą, neprarasdama vieno pagrindinių pasakojimo uždavinių – papasakoti istoriją. Nors postdraminis teatras yra dažnas teatro kritikų diskusijų objektas, ryškiu muzikos diskursu pasižyminti kryptis neretai paliekama nuošalyje dėl jai būdingo muzikos elemento
autonomiškumo ir reikalauja specifinio teatro praktikos bei žiniomis paįvairinto muzikinio analitinio požiūrio. Kadangi straipsnio autorės
kaip teatro kompozitorės praktinės veiklos objektas yra tapatus šio straipsnio objektui, ji atlieka tyrimą atstovaudama tiek mokslinei, tiek
meninei / praktinei pusėms ir tyrimo kontekste įgyja dalyvaujančios stebėtojos vaidmenį. Mokslinėje ir praktinėje veikloje susidūrus su ryškiu
muzikos diskursu pasižyminčia postdraminio teatro kryptimi ir ją reprezentuojančiais kūriniais, iškilo įvairių klausimų (pvz., ar simbiozinis
muzikos kūrinys turi atskirus naratyvumo lygmenis; ar apskritai muzika, be papildomų priemonių, gali savarankiškai kurti naratyvą; kokį
naratyvą – abstraktų ar nuoseklų – kuria muzikos diskursas; kaip komponuojamas muzikinis pasakojimas postdraminiame teatre), kurie lėmė
straipsnio temą ir įtvirtino postdraminio muzikinės naracijos teatro formos apibrėžtį ir sampratą.
Reikšminiai žodžiai: postdramiškumas, postdraminis teatras, muzikinė naracija, muzikalizavimas.
Abstract
Postdramatic theatre offers an open space of opportunities for the development of new, non-dramatic, narration in which musical narration
can replace literary dramatic narrative while preserving one of its key goals, that of telling a story. Although the postdramatic theatre frequently
appears as a subject of critical debate, it represents the phenomenon which, despite the intense musical discourse it attracts, often finds itself
on the sidelines due to the autonomous nature of the element of music within it. In addition to that, the dispute calls for a specific analytic
approach enriched by musical knowledge and practical experience in theatre. Since the author of this paper is a theatre composer, the subject of
her practical work is identical to that examined in this text. The author conducts the research as a representative of both scientific and artistic,
or practical, approach and, in the context of the study, becomes the participating observer. The encounter, through scientific and practical
work, with the phenomenon of postdramatic theatre, which may be characterised by a distinct musical discourse, and with the works which
represent it has raised a number of issues (e. g. Whether or not a symbiotic piece of music has separate narrativity levels? Whether or not
music alone, without additional mediums, is capable of creating a narrative? What type of narrative – abstract or sequential – does a musical
discourse create? How is a musical story composed in the postdramatic theatre?), which determined the theme of this paper and consolidated
the definition and the concept of the postdramatic theatre of musical narration.
Keywords: postdramatic, postdramatic theatre, musical narration, musicalisation.

XX amžiaus menas mums atvėrė akis. Dabar muzika mums
atkemša ausis. Teatras? Tiesiog stebėk, kas vyksta aplink.
(Cage 2010: 65)

Vienas pirmųjų postdraminio teatro terminą knygoje
„Postdraminis teatras“1 (2010) pavartojo vokiečių teatro
tyrėjas Hansas-Thiesas Lehmannas. Šia tema autorius kalbėjo
keletą metų dar iki knygai pasirodant, tad terminas, „aktyviai
diskutuotas ir kritikuotas, ne tik prigijo, bet ir tapo savotišku visrakčiu, atrakinančiu skirtingas šiuolaikinės sceninės
praktikos formas“ (Vasinauskaitė 2013: 95), nes „Lehmannas davė pavadinimus tiems reiškiniams, kuriuos visi matė,
jautė, bet nesugebėjo įvardyti“ (Vasinauskaitė, 2010)2. Pati
knyga sulaukė daug prieštaringų vertinimų ir diskusijų, tačiau autoriaus įžvalgos neabejotinai tapo įkvėpimo šaltiniu

kitų menininkų naujiems tyrimams ir tekstams: prancūzų
teoretikės Florence Dupont knygos „Aristotelis, arba Vakarų
teatro vampyras“ (2007) atsiradimą, anot teatrologės Rasos
Vasinauskaitės (2010), lėmė Lehmanno veikla, o muzikologę
Jeleną Novak šio autoriaus siekiai tirti naujos formos teatrą
paskatino tyrimų objektu pasirinkti naująjį, per pastaruosius tris dešimtmečius pasikeitusį, operos žanrą. Matthiaso
Rebstocko ir Davido Roesnerio knyga „Composed theatre“3
(2012), kurios pagrindiniai objektai – teatrinio veikalo muzikalumas ir muzikinio veikalo teatrališkumas, manoma, taip
pat įkvėpta Lehmanno. Šioje knygoje tvirtinama, kad priešingai nei Lehmanno „Postdraminiame teatre“, kur daugiau
kalbama apie muzikos teatralizavimą (angl. theatricalisation
of music), „Composed theatre“ susitelkiama į teatro muzikalizavimą (angl. musicalisation of theatre).
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Postdraminio teatro samprata ir bruožai
Apie postdraminį teatrą galima kalbėti tik tada, kai nekalbinės
teatrinės priemonės yra lygiavertės tekstui ir galėtų būti sistemingai naudojamos ir be jo. (Lehmann 2010: 82)

Postdraminis teatras – erdvė, kurioje įvairios meno rūšys
išlaiko savo autonomiškumą, nes nesivadovaujama įprastinio, literatūros veikalą iliustruojančio, teatro samprata. Nors
jam taikomas neliteratūrinio teatro sinonimas, įsidėmėtina,
kad postdraminis teatras neneigia dramos ar teksto, jis tik
keičia požiūrį į literatūrą ir jos naudojimą scenos mene. Menininkai, net ir kurdami spektaklį pagal nuoseklų draminį
tekstą, dažnai paverčia jį tik pagalbine, kitiems elementams
plėtotis ir vystytis padedančia priemone.
Postdraminio teatro sąvoka, anot Vasinauskaitės, ne tik
išlaisvina, bet ir varžo, nes „anaiptol ne kiekvienas dramą
ignoruojantis spektaklis gali būti pavadintas postdraminiu,
o postdraminiu gali tapti net toks, kuris gimsta iš dramos“,
todėl „postdramiškumo bruožų gali būti daug, tačiau vienas
svarbiausių skiriamųjų šios paradigmos kriterijų – nefabulinis kūrinio organizavimo principas“ (Vasinauskaitė 2013:
95). Lehmannas savo knygoje teigia, kad, norint geriau
pažinti postdraminį teatrą, pirmiausia reikia atlikti šio teatro ženklų (sintezės atsisakymas, sapno vaizdai, sinestezija,
„performanso tekstas“) apžvalgą ir ja remiantis suformuoti
postdraminio teatro kriterijus ir kategorijas. Anot teoretiko, postdraminio teatro bruožams būdingi šie požymiai:
parataksė, sinchroniškumas, žaidimas su ženklų tankiu,
muzikalizavimas, vizualioji dramaturgija, kūniškumas,
tikrovės įsiveržimas, situacija arba įvykis. Susisteminus įvairių postdraminį teatrą analizuojančių ir kuriančių autorių
darbų analizę, galima išskirti tris pagrindinius šią teatro
kryptį reprezentuojančius bruožus:
1) atsisakymą nuoseklaus naratyvo,
2) antihierarchinį teatro elementų principą,
3) performatyvumą.
Lehmannas, pateikdamas asmenybių, kurių kūryba
siejama su postdramiškumu, netrumpą sąrašą, pastebi, kad
jis toli gražu nėra baigtas ir „šie vardai žinomi ne visiems
skaitytojams vienodai“ (2010: 31). Knygoje minimi Pina
Bausch, Peteris Brookas, Janas Fabre, Heineris Goebbelsas,
Klausas-Michaelis Grüberis, Jerzyi’is Grotowskis, Tadeuszas
Kantoras, Robertas Lepage’as, Christophas Marthaleris,
Meredith Monk, Hermannas Nitschas, Einaras Schleefas
ir daugybė kitų, dažniausiai – Robertas Wilsonas, kurį,
remiantis autoriaus žodžiais4, būtų galima pavadinti etaloniniu postdraminio teatro kūrėjų pavyzdžiu.
Kadangi postdraminis teatras – erdvė, kurioje įmanomas
visų meno šakų autonomiškumas, tad šio teatro bruožai
pastebimi ir sceninius veikalus kuriančių kompozitorių
(Philipo Glasso, Heinerio Goebbelso, Louiso Andriesseno,
Aleksandro Bakši ir kt.) bei kitų meno šakų atstovų (rašytojų, dailininkų, choreografų) kūryboje. Lietuvių kūrėjai
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šiandien taip pat linkę naudoti postdramiškumo bruožus
tekste, atlikdami kūrinį, kalbėjimo akte, muzikoje etc.
Postdramiškumo bruožų įvardijimas padeda suformuoti
kūrinio vertinimo postdraminio teatro kontekste kriterijus.
Tačiau esminė ir svarbiausia bruožų suvokimo, jų apraiškų
ir atlikimo nustatymo funkcija – naujų tyrimų postūmis.
Muzikos diskursas postdraminiame teatre
Įsigalėjus antihierarchiniam teatro elementų principui,
atsiranda galimybė rastis ir kitiems elementams (taip pat ir
muzikai). Spektakliai, kuriuose vyrauja muzikos elementas,
turėtų būti analizuojami ir interpretuojami kaip muzikos
kūriniai. Pasikeitus muzikos sampratai ir reikšmei teatro
erdvėje (muzika nebeanalizuojama pagal įprastas teatro muzikos funkcijas), muzikinė spektaklio partitūra virsta visus
teatro elementus – garso efektus, kalbą, judėjimą ir gestus,
šviesas, dekoracijas bei pačią spektaklio struktūrą – organizuojančiu, koordinuojančiu principu. Rusų kompozitoriaus
Aleksandro Bakši teigimu, muzika negali akompanuoti ar
iliustruoti. Jei muzika neatlieka savarankiškos funkcijos,
ji apskritai nėra būtina: „Aš kuriu muziką, kad plėtočiau
sudėtingus santykius tarp to, ką mes matome ir ką girdime.
Nauja reikšmė atsiranda, kai susipina šios dvi jutiminės
percepcijos“ (cit. iš Freedman 2001)5.
Jei spektaklyje siekiama ne atsitiktinių, o organizuotų
garsų ir garsus kuriančių veiksmų atlikimo visumos, jie turi
būti kruopščiai užfiksuojami partitūroje. Tokiam visų prasminių ir „atsitiktinių“ garsų (atlikėjo žingsnių, partitūros
lapų vartymo, kvėpavimo, kosėjimo, šviesų pasikeitimo
etc.) kontroliavimui apibūdinti patartina vartoti garsinės
režisūros terminą. Toks garsų fiksavimas, t. y. garsinės
režisūros bruožai, pastebimas jau ir Johno Cage’o bei Mauricio’aus Kagelio kūryboje. Pavyzdžiui, Cage’o kompozicija
perkusininkams „Svetainės muzika“ (Living room music,
1940), kurią sudaro kalbėjimas, balsinė išraiška ir judėjimas
(nenaudojami jokie muzikos instrumentai), Kagelio „Pas
de cinq“ (1965)6 (penkiems atlikėjams, kurie vaikščiodami
iš anksto nubrėžtomis penkiakampio linijomis muša ritmą
lazdomis arba skėčiais) ar teatrinis veikalas „Staatstheatre“
(1967 / 1970) (konkrečiai epizodas „Repertuaras“ (Repertoire), kur nėra literatūrinio teksto ar siužeto, bet atliekami
tam tikri garsiniai veiksmai: aktorius į sceną įeina sau prie
veido (tarsi kaukę) laikydamas gramofono plokštelę, po
kurio laiko pasisuka į publiką, staiga parodo vinį ir ima
raižyti juo plokštelės paviršių).
Kuriant teatrą, kuris interpretuojamas kaip muzikos kūrinys, terminologija, vartojama kūrybos procese, tampa ypač
svarbi. Vadovaujantis nuo senovės gyvuojančia samprata,
kad muzika yra abstrakčiausias ir dvasingiausias menas, kuris
gali manipuliuoti visais kūrybos dėsningumais, būdingais
mokslui, menui, kalbai, elgesiui, tarpusavio santykiams,
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jausmams ir pan., galima paaiškinti, kodėl muzikos terminologija atsiranda teatro, kino ir dailės atstovų kūryboje.
Tapybos srityje nuo simbolizmo laikų muzika vedė prie
tokios spalvų kompozicijos, kuri nesiremia konkrečiu objektu. Pavyzdžiui, muzika stipriai paveikė dailininko Vasilijaus
Kandinskio drobių spalvas, niuansus, harmoniją, disonansus
ir ritmą, o Mikalojų Konstantiną Čiurlionį įkvėpė porai
šimtų paveikslų, kuriuose matomos struktūrinės muzikinės formos – kontrapunktas, fuga, noktiurnas, priešingų
motyvų pynimasis, kartojimas. Muzikos terminologija atsispindėjo ir šių menininkų tapybos darbų pavadinimuose:
„Mėlynas sąskambis“ (Sonorité bleue), „Geltonas sąskambis“
(Sonorité jaune), „Fuga“ (Fugue)7, „Sonatos“, „Fantazijos“,
„Preliudas ir fuga“8. Muzikos žodynas taip pat aptinkamas
kino ir teatro srityje: kurdamas filmus juo naudojosi kino
režisierius Sergejus Eizenšteinas, o teatro ir režisūros meno
reformatoriui Vsevolodui Mejerholdui muzika buvo viena
iš priemonių, padėjusių suformuoti savitą darbo teatre
modelį. Režisierius vaidybą prilygino melodijai, režisūrą –
harmonijai (Schmidt 1980).
Pasirodžius Lehmanno knygai „Postdraminis teatras“
(ypač jos vertimui į anglų kalbą), vis dažniau imta vartoti
muzikalizavimo (angl. musicalization), muzikalumo (angl.
musicality) arba teatro kaip muzikos (angl. theatre as music) terminus (Zavros, 2008: 3–5). Jais ne tik įvardijamas
muzikos vaidmuo teatre, bet ir nusakoma paties teatro
kaip muzikos idėja, t. y. apibūdinamas toks teatro pastatymas, kuris suvokiamas kaip muzikos kūrinys. Vokiečių
teatro kritikės Helene Varopoulou teigimu, toks „teatras
tampa „muzikinių struktūrų teatru“ (angl. a theatre of
musical structures), kur muzikinės frazės, garsai, tonai ir
triukšmas sukuria akustinius įvykius, kurie ne susijungia
tarpusavyje, o tampa autonominiais elementais“ (Zavros
2008: 4). Kritikė taip pat pabrėžia, kad svarbu nepainioti
teatro kaip muzikos ir muzikos teatro (angl. music-theatre)9
terminų, nes antrasis nesuponuoja postdramiškumo idėjų,
kurios būdingos teatro kaip muzikos formoms, priešingai,
vadovaujasi draminiu principu. Pasak belgų mokslininkės
Catherine Bouko, muzikalumo terminas skirtas spektaklio
(angl. performance) muzikinei konstrukcijai apibrėžti, t. y.
teatro veikalui, kuris konstruojamas kaip muzikos kūrinys
(2010: 2–3). Kompozitoriaus, režisieriaus, teoretiko Zachary’o Dunbaro teigimu, muzikalumo teatre idėja padeda
suprasti naujas klausytojo suvokimo ir režisūros taisykles
(Kendrick; Roesner 2011). Teoretikas Davidas Roesneris
(2008), analizuodamas šiuolaikinį vokiečių Sprechttheater10,
teigia, kad į muzikalizavimo problematiką galima žvelgti
trimis skirtingais aspektais – kaip į kūrybinį ar repeticijų
procesą, atlikimą organizuojantį principą, kaip į suvokimo
procesą (analizuoti pastarąjį siūloma išskiriant tris pagrindinius aspektus – hierarchiją, trukmę ir lūkestį).
Keičiantis ir stiprėjant muzikos diskursui teatro
erdvėje, muzikinė spektaklio partitūra ima organizuoti

visus elementus (aktorių kalbėjimą, šviesas, judesius,
spektaklio struktūrą etc.). Tokie pokyčiai neišvengiamai
skatina tarpdiscipliniškumo plėtrą: siekdami muzikalizuoti teatrą, režisieriai (taip pat ir aktoriai) privalo turėti
ritmo, muzikos jausmą, muzikos struktūros suvokimą.
Juolab tokių poreikių atsiradimas skatina režisierius
aktyviau bendradarbiauti su muzikos profesionalais ir
specialistais, kuriančiais ne papildomą teatro elementą,
o autonomišką ir lygiavertį, neretai – ir patį svarbiausią.
Tokį darbo pobūdį itin praktikuoja nūdienos vokiečių
režisieriai, kurie dažniausiai dirba su konkrečiu teatro
muziku (taip susiformuoja ilgalaikiai kūrybinių komandų
tandemai) arba pats režisierius yra muzikantas ir / arba
kompozitorius.
Ryškus muzikos diskursas teatro scenoje ir literatūros ar
istorijos nuoseklumo atsisakymas neišvengiamai darė įtaką ir
operos raidai bei terminologijai. Philipo Glasso „Einšteiną
paplūdimyje“ (Einstein on the Beach, 1976)11 galima laikyti
esminiu žanro posūkiu. Operai, kuriai būdingi postdramiškumo bruožai, kūrėjai dažnai ieško naujo, unikalaus įvardijimo. Pavyzdžiui, Miguelio ir Paulos Azguime’ų „Pūdas druskos kelionės maršrutui“ nėra tinkamas įprastinis (operos ar
spektaklio) žanro apibrėžimas12, nes, kaip teigiama kūrinio
aprašyme13, šiuo multimedijos darbu laužomos nusistovėjusios muzikos (ypač elektroninės), teatro ir operos ribos ir
sukuriamas naujas Op-Eros (angl. Op-Era) konceptas. Jelena
Novak vokalinius, vokalinius instrumentinius, vokalinius
elektroakustinius kūrinius, paįvairintus sceniniais sprendimais (režisūra, vaidyba, dekoracijomis, apšvietimu etc.),
disertacijoje „Dainavimo kūniškumas: atrandant vokalinį
kūną postoperoje“ (angl. „Singing corporeality: reinventing
the vocalic body in postopera“, 2012) apibrėžia postoperos
terminu, aiškindama, kad šio žanro pavadinimui atsirasti
įtakos turėjo Lehmanno postdraminio teatro samprata.
Novak savo tyrime „permąsto“ operos žanrą, pateikia jį platesniame šiuolaikinio teatro kontekste. Taigi postdraminis
teatras atsisako fabulinio / siužetinio pjesės ar literatūrinio
pasakojimo nuoseklumo, o postopera taip pat traukiasi nuo
įsigalėjusio požiūrio, kad „operai būtinas specialus tekstas –
libretas“ (Kuprevičius 2000: 11).
Pasak literatūros teoretiko Geraldo Prince’o, „objektas – tai naratyvas, jei jis yra logiškai nuosekli bent dviejų
asinchroninių įvykių <…>, kurie nesuponuoja arba nenumano vienas kito, reprezentacija“ (2014: 107). Taip
naratyvą savo studijose apibūdina mokslininkas, teigdamas,
kad toks apibrėžimas „atskiria naratyvus nuo vadinamųjų
antinaratyvų <...> pirmajam priskirdamas nuoseklumo
bruožą“ (ten pat). Atsižvelgiant į tai, kad vienas iš postdramiškumo bruožų yra atsisakyti nenuoseklaus naratyvo,
galima teigti, kad tokioje postdraminio teatro formoje
glūdi literatūrinis antinaratyvas, o dėl įsigalėjusio teatro
elementų lygiavertiškumo naratyvas kuriamas kitu (pvz.,
muzikos) lygmeniu.
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Postdramininis muzikinės naracijos teatras
Per daugiau nei penkiolika pastarųjų metų vokiečių šiuolaikinis teatras tapo toks, kad jį galima pavadinti „muzikiniu
posūkiu“. (Roesner 2008: 1)

Nors naratyvas ir postdraminis teatras iš esmės yra
skirtingoms kategorijoms priklausantys terminai, nuo pat
tada, kai atsirado, jie kėlė daug klausimų dėl savo apibrėžties.
Naratyvas visuomet buvo (ir vis dar yra) diskusijų objektas
pirmiausia dėl paties žodžio reikšmės14, postdramiškumas –
apskritai labai dažnai kvestionuojamas teatro reiškinys.
Postdramiškumu pasižymintys kūriniai neiliustruoja
nuoseklios literatūrinės fabulos, o tai reiškia, kad daugiau
dėmesio skiriama scenos kūrinio / spektaklio muzikiniam,
vizualiniam ir vaidybiniam lygmenims ir jų autonomijai.
Įsigalėjus visų teatro elementų antihierarchiniam principui,
postdraminiame teatre susiformavo daugybė porūšių.
Siekiant apibūdinti ryškiu muzikos diskursu pasižymintį
porūšį, buvo svarstoma vartoti postoperos fenomeną tyrinėjančios Novak terminą – postdraminis muzikos teatras15
(angl. postdramatic music theatre). Mokslininkė taip vadina
postdraminio teatro krypčiai priskiriamus spektaklius,
kuriuose verbalinis tekstas dainuojamas, o ne sakomas.
Tačiau postdraminiame teatre, pasikeitus požiūriui į literatūros tekstą (jis naudojamas kaip muzikos priemonė),
ypač reikšmingi ir kūriniai, pagrįsti sakomu tekstu ir fonetiniais garsais. Akivaizdu, kad pastarieji nepatenka į Novak
apibrėžimą ir tyrimų lauką. Ieškant tikslaus teatro porūšio
pavadinimo didelę diskusiją taip pat sukėlė ir pasakojimo,
kuris, atsisakius literatūrinio naratyvo, kuriamas muzikos
lygmeniu, apibūdinimas. Literatūrinis pasakojimas apibrėžiamas naratyvo terminu, o naratyvumu charakterizuojamos
pasakojimui būdingos savybės. Antrasis terminas vartojamas
ir tiriant muzikinį pasakojimą. Jis pasirenkamas dėl to, kad
neliteratūriniame tekste tampa svarbus ne tik užrašymo
lygmuo, bet ir percepcija. Anot Willemo Marie Speelmano
(1995), muzika yra simbolinė sistema, kur muzikos forma
tuo pačiu metu yra ir jos turinys, nes kiekvienas formos
elementas tiesiogiai susijęs su turinio formos elementu. Taigi
muzika yra ne vien suvokimo, bet ir supratimo forma. Atsisakius literatūrinio teksto viršenybės ir naratyvą perkėlus
į muzikos lygmenį, pasakojimas kuriamas ne tik užrašant
jį, bet ir pasakant bei suvokiant. Siekiant atskirti terminus
koncertinėje ir postdraminio teatro muzikoje, postdraminio
teatro atveju pasirinktas muzikinės naracijos16 terminas,
taip dar labiau siekiant išryškinti komunikacinį procesą ir
sakymo bei atlikimo (aktoriaus / muzikanto įtaka kuriant
muzikines pasakojimo detales) aktą.
Taigi, remiantis čia pateiktais svarstymais, buvo prieita
prie išvados, kad, siekiant išvengti literatūroje, koncertinėje muzikoje ir postdraminiame teatre vartojamų sąvokų
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tapatinimo, postdraminio teatro kryptis, pasižyminti muzikos diskurso autonomiškumu, vadinama postdraminiu
muzikinės naracijos teatru. Šiuo terminu apibūdinami
spektakliai, garso ir performansų teatras, teatralizuoti
muzikiniai ir pan. kūriniai / spektakliai ar jų fragmentai,
kuriems būdingas nenuoseklus literatūrinis naratyvas,
teksto naudojimas muzikinei medžiagai komponuoti ar
visiškas žodinio teksto atsisakymas ir kuriuose pagrindinę
naratyvumo funkciją (papasakoti istoriją) atlieka muzika.
Postdraminis muzikinės naracijos teatras neaprėpia tradicinio stiliaus operos ar kitų muzikos žanrų (simfoniniai,
kameriniai kūriniai etc.), čia kalbama tik apie tokią teatro
kryptį, kuri susiformavo iš muzikos įvykių teatralizacijos
ir kurioje pakitęs muzikos diskursas suponuoja naują
muzikinės spektaklio partitūros prasmę. Čia naracija ne
tik komponuojama kompozitoriaus užrašytomis natomis
ar iš anksto paruoštais garso takeliais, bet ir kuriama per
repeticijas, atlikimo ir komunikacijos procese, pasitelkiant
aktoriaus / muzikanto balso galimybes, judesius, gestus,
lokacijos pasikeitimus, erdvės ypatumus, taip pat ji yra
veikiama papildomų veiksnių (garso efektų, medijos technologijų) ir žiūrovų suvokimo.
Galima svarstyti, kas įvyksta teatre, kai žiūrovas nebegauna literatūrinio naratyvo, o spektaklis yra paveiktas
muzikos principų ir kuriamas kitoks – abstraktesnis –
naratyvas. Neabejotinai auditorijai tuomet iškyla įprastų
klausimų: kodėl, ką tuo norima pasakyti, tačiau žmonės kelia
ne tuos klausimus, kuriuos turėtų kelti. Užuot ieškodamas
atsakymų į minėtus klausimus, toks teatras žiūrovui siūlo
nagrinėti balsus, muzikinį vizualinių sprendimų vystymą,
laiko pajautimą, erdvės skambumą (Roesner 2008: 21–22).
Analizuojant postdraminio muzikinės naracijos teatro kūrinius, kyla vienareikšmių ir konkrečių veiksmų bei vaizdų
supratimo ir interpretavimo problema, nes galimos tik jų
užuominos. Tokio pobūdžio kūriniai reikalauja daugiau
suvokėjo vaizduotės nei įprastai ir stiprina bei ugdo žiūrovo
/ klausytojo interpretacinius gebėjimus.
Atlikus postdramiškumu pasižyminčių kūrinių muzikinės naracijos analizę sudaryta šios naracijos komponavimo
būdus tipologizuojanti (pagal naudojamas priemones ir
kitą specifiką) schema (žr. 1 schemą). Tokia tipologizacija
taip pat apibrėžia dvi skirtingas muzikinio komponavimo
sampratos situacijas: garsų komponavimą ir teatrinių
elementų muzikalizavimą (arba komponavimą muzikos
principais). Pirmuoju atveju muzikos elementai (garsai17,
muzikos išraiškos priemonės, efektai ir kt.) yra struktūriniai
vienetai, tarpusavyje sąveikaujantys kompozitoriaus nustatyta tvarka (komponavimo būdais), antruoju – muzika
veikia funkcionaliai (įvairūs teatro elementai ir procesai
konstruojami ir organizuojami kaip muzikos kūrinio
komponentai).

Muzikos diskursas postdraminiame teatre

1 schema. Komponavimo būdų tipologizacija

Apibendrinimas
Postdraminiame teatre pasikeitus požiūriui į literatūrinį
tekstą, keičiasi ir muzikos samprata. Teatras suvokiamas kaip
muzikos kūrinys, o komponuojamais elementais tampa ne
tik muzikos garsai. Taip pat svarbu pasakyti, kad:
•• didesnės apimties kūriniai dažnai sudaryti iš labai
skirtingų muzikos savarankiškumą reprezentuojančių
epizodų, kuriuose skiriasi verbalinio teksto naudojimo
pobūdis (pvz., vienoje dalyje skamba dainos, arijos,
kitoje – sakomieji tekstai, trečia dalis būna instrumentinio teatro pavyzdys), todėl tokį kūrinį reikia skaidyti
į savarankiškas (pagal kompozicinį išbaigtumą) dalis;
•• keli muzikinės naracijos komponavimo būdai gali būti
naudojami vienu metu;
•• nepriklausomai nuo pasirinkto komponavimo būdo, muzikinei naracijai komponuoti įtakos turi įvairios muzikos
išraiškos priemonės: ritmas, registras, dinamika ir t. t.;
•• muzikalizuojama spektaklio struktūra ir forma teatro
scenoje žaidžia su publikos lūkesčiais, siūlydama naują
percepcijos strategiją ir elementus, iš esmės keičiančius
teatro sampratą;
•• postdraminis muzikinės naracijos teatras skatina žiūrovų
/ klausytojų vaizduotę ir interpretacinius sugebėjimus.

1

2
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4

5
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Nuorodos

7

Knyga „Postdraminis teatras“ (vok. Postdramatisches Theater)
išleista Vokietijoje 1999 m. ir vėliau išversta į daugelį kitų
kalbų. Rengiant šį straipsnį, remtasi lietuvišku knygos vertimu.
Vasinauskaitė Rasa, Postdraminis teatras. Teorijos tikrinimas
praktika, in: 7 meno dienos, 2010, Nr. 23, <http://www.

8
9

menufaktura.lt/?m=1052&s=63698&action=login#gsc.
tab=0> [žiūrėta 2017-01-08].
Terminas composed theatre reikalauja paaiškinimo dėl galimo
jo skirtingo suvokimo verčiant iš vokiečių ar anglų kalbos:
vok. Komposition visada siejamas su muzika, angl. composition
pirmiausia suvokiamas plačiąja prasme (kažkas sudėta kartu).
Knygoje aiškinama, kad šiuo atveju pasitelkiamas vokiškasis
suvokimas ir žodis composed vartojamas norint pabrėžti šios
sąvokos muzikinį aspektą: teatras, kuris sukurtas (sukomponuotas) kaip muzikos kūrinys. Šiame straipsnyje knygos pavadinimas neverčiamas, nes lietuvių kalboje žodis kompozicija
taip pat suvokiamas plačiuoju, o ne tik muzikos kontekstu.
„Tikriausiai nerastume kito pastarųjų trisdešimties metų
teatro atstovo, kuris būtų taip pakeitęs teatrą, jo priemones ir
kartu taip paveikęs galimybę naujai mąstyti apie teatrą <…>.
Wilsonas daugeliu atvejų rado „atsakymą“ į klausimą, koks
turėtų būti medijų amžiaus teatras, ir radikaliai išplėtė kitokių
teatro koncepcijų erdves“ (Lehmann, 2010, p. 119).
John Freedman, Alexander Bakshi and His Mythological
Theatre of Sound: Dialogue between Alexander Bakshi and
Lyudmila Bakshi, in: Oksana Mysina Theatrical Brotherhood,
Theatre Forum, 2001, No. 19, <http://mysina.theatre.ru/
english/brotherhood/composer/abakshi/5386/> [žiūrėta
2017-01-02].
Šią kompoziciją, kurioje neegzistuoja jokie muzikos garsai,
Zacharas Laskewiczius (1992) savo tyrime lygina su rašytojo
Samuelio Becketto kūriniu „Quad“ (1982), kuriame nepavartotas nė vienas žodis. Taip pat abiejuose kūriniuose atlikėjai
vaikšto tam tikromis trajektorijomis („Pas de cinq“ – penkiakampio, „Quad“ – kvadrato linijomis).
Darbų autorius Vasilijus Kandinskis. Menininkas yra sukūręs
ir eilėraščių ciklą „Sąskambiai“ (Sonorités).
Darbų autorius Mikalojus Konstantinas Čiurlionis.
Muzikos teatro terminas čia apibrėžia muzikines performatyvumu ir vizualiaisiais aspektais papildytas kompozicijas
(pvz., Cage’o, Kagelio, Schnebelio kūryba), kurios, be abejonės, turėjo įtakos paradigminiam posūkiui muzikos kritikos
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analizėje atskiriant kūrinį (angl. work) kaip kompozitoriaus
darbo rezultatą, užrašytą partitūroje, nuo performatyvių /
fizinių muzikos įvykių / hepeningų (Zavros 2008).
Sprechttheater (angl. Spoken theatre, liet. kalbamasis teatras) –
šį terminą autorius vartoja kaip antipodą muzikiniam teatrui,
operai, baletui etc.
Operos režisierius – Robertas Wilsonas.
Dėl įvairių elementų (ypač gyvos elektronikos ir vaizdo projekcijų bei balso) dominavimo kūrinys dažniausiai vadinamas
multimedijos opera.
Interneto prieiga: http://www.azguime.net/Miguel_Azguime_eng/salt_itinerary.html.
Remiantis įvairiais naratologijos tyrėjais, lotyniškas žodis
narratio (pasakojimas) ir narrare (pasakoti, papasakoti) kilo
iš gnarus (žinojimas), o šis rėmėsi sanskrito kalbos etimologiniu gna (žinojimo perdavimas) fundamentu.
Geraldo Prince’o „Naratologijos žodyne“ (1987) naratyvas
apibrėžiamas kaip nuo konteksto priklausomi dviejų pusių
(adresanto (pasakotojo) ir adresato (to, kuriam pasakojama)
mainai (Prince 2003: 59–60). „Moderniosios literatūros
teorijos žinyne“ pateikiamas toks aprašymas: „Naratyvas turi
detaliai atpasakoti įvykį ar įvykius, kitaip jis bus laikomas ne
naratyvu, o aprašymu. Be to, šie įvykiai gali būti ir realūs, ir
išgalvoti“ (Hawthorn 1998: 209). Lietuvių kalboje terminas
dažnai keičiamas sinonimais – pasakojimas, naracija. Naratyvo
fenomeną nagrinėjantys lietuvių autoriai skirtingai apibrėžia
patį terminą ir jo funkcijas: „Lietuvių literatūros enciklopedijoje“ (2001) pasakojimas apibūdinamas kaip tautosakos
arba literatūros žanras, o tų pačių metų literatūros teorijos
vadovėlyje teigiama, kad pasakojimas nėra literatūros žanras,
tai nuoseklus įvykių vaizdavimas, kuris gali būti siejamas su
proza ir eiliuota kūryba (Vaitiekūnas 2002).
Vartodama šį apibrėžimą, Jelena Novak remiasi Patrice Paviso
muzikos teatro (angl. Music theatre) samprata: „Šiuolaikinė
teatro forma (ją reikia atskirti nuo operos, operetės ir muzikinės komedijos) siekia scenoje kartu pateikti tekstą, muziką
ir vizualinį vaizdą, tačiau šie elementai nėra nei jungiami, nei
suliejami vienas su kitu, nei sutraukiami iki bendro vardiklio
<...> ar nutolinami vienas nuo kito“ (Pavis 1998: 227).
Genette’o teorijoje žodis naracija jungia istoriją ir pasakojimą, o Greimo „teorijai labiausiai rūpi ne pasakojimo turinys
(histoire), bet jo artikuliavimo būdas (narration)“ (Mažeikienė
2010: 161).
Garsai, kurie muzikos teorijoje yra skirstomi į muzikinius
ir nemuzikinius, postdraminio muzikinės naracijos teatro
kontekste yra tapatūs ir lygiaverčiai. Nemuzikiniai garsai čia
komponuojami muzikos principais, užrašomi partitūroje ir
toks procesas vadinamas nemuzikinių garsų muzikalizavimu.

Literatūra

Azguime Miguel, interneto svetainė <http://www.azguime.net/
Miguel_Azguime_eng/home.html> [žiūrėta 2016-12-21].
Bal Mieke, Narratology Introduction to the Theory of Narrative,
Canada: University of Toronto Press Incorporated, Toronto
Buffalo London, 1997.
Bouko Catherine, Jazz Musicality in Postdramatic Theatre and
The Opacity of Auditory Signs, in: Studies in Musical Theatre,
U. K.: Intellect books, 2010, Vol. 4, No. 1, p. 75–87.
Bouko Catherine, The Musicality of Postdramatic Theater: HansThies Lehmann’s Theory of Independent Auditory Semiotics,
in: Gramma: Journal of Theory and Criticism, Brussels: Universite Libre de Bruxelles, 2009, No. 17, p. 25–35.

94

Rita MAČILIŪNAITĖ-DOČKUVIENĖ

Cage John, Metai nuo pirmadienio. Nauji rašiniai ir paskaitos,
Vilnius: Pasviręs pasaulis, 2010.
Cage John, Tyla, Vilnius: Pasviręs pasaulis, 2010.
Fischer-Lichte Erika, Performatyvumo estetika, Vilnius: Menų
spaustuvė, 2013.
Freedman John, Alexander Bakshi and His Mythological Theatre
of Sound: Dialogue between Alexander Bakshi and Lyudmila
Bakshi, Introduced and with Interruptions by John Freedman,
in: Oksana Mysina Theatrical Brotherhood, Theatre Forum,
2001, No. 19, <http://mysina.theatre.ru/english/brotherhood/composer/abakshi/5386/> [žiūrėta 2017-01-02].
Freedman John, Remembering The Polyphony of the World. Ten
Years Later, in: The Moscow Times, <http://www.themoscowtimes.com/blogs/432775/post/remembering-quotthepolyphony-of-the-worldquot-ten-years-later/437715.html>
[žiūrėta 2016-10-12].
Fuhrmann Andriew, Eraritjaritjaka: Heiner Goebbels interview,
in: Time Out Sydney, <http://www.au.timeout.com/sydney/
theatre/features/11728/eraritjaritjaka-heinner-goebbelsinterview> [žiūrėta 2016-09-15].
Goebbels Heiner, Composing and Directing for Theatre, in:
European Graduate School, 2007, http://www.youtube.com/
watch?v=qpIpz23JZ6U> [žiūrėta 2017-01-02].
Hawthorn Jeremy, Moderniosios literatūros teorijos žinynas, Vilnius: Tyto alba, 1998.
Kendrick Lynne, Roesner David, Theatre Noise: The Sound of Performance, Newcastle: Cambridge Scholars publishing, 2011.
Lehmann Hans-Thies, Postdraminis teatras, Vilnius: Menų
spaustuvė, 2010.
Lietuvių literatūros enciklopedija, <http://www.literatura.lt/
enciklopedija/> [žiūrėta 2016-12-16].
Maus Fred Everett, Music as narrative, <https://scholarworks.
iu.edu/dspace/bitstream/handle/2022/3432/MausMusicAsNarrativeV12.pdf ?sequence=1> [žiūrėta 2017-02-03].
Mažeikienė Rūta, Apie naratyvumą šiuolaikiniame teatre: spektaklio „Tolima šalis“ atvejis, in: Menotyra, Vilnius: Lietuvos
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Summary
Postdramatic theatre is a space where different types of
art preserve their autonomy as the concept of traditional
theatre, expected to illustrate a work of literature, is largely
neglected. Although a non-literary theatre is a synonym to
the same, it should be noted that the postdramatic theatre
changes the perception of literature and its role within stage
arts rather than denies drama or text. The main features of
postdramatism, such as the rejection of a sequential narrative, the anti-hierarchic principle of theatrical elements, and
performativity, indicate a prospect of creating a narrative on
another, non-literary, level. The established anti-hierarchic
principle of theatrical elements alters the concept and
importance of the element of music within theatre as the
musical score of a production becomes the principle which
organises and coordinates the whole entirety of theatrical
elements, including sound effects, speech, movements,
gestures, lighting, stage set and the structure of a staging

itself. This is why such productions should be analysed and
interpreted as pieces of music.
The new process of creation and perception inevitably
calls for a new terminology part of which appears, definitions included, inside this paper, e. g. sound directing,
musicalization etc. In addition to that, the article explains
and consolidates the definition of the postdramatic theatre
of musical narration. The author offers a scheme which
typologizes, by tools employed and other specifications, the
methods by which a musical narration may be composed
and defines two different situations related to the concept
of musical composing: composing of sounds and the musicalization of theatrical elements, or composing process
based on musical principles.
Supporting her findings by the analysis of a number of
postdramatic works, including some of her own, the author
concludes the following:
•• Larger works are often compiled of very different
episodes representing the independence of music; the
episodes differ in the way verbal text is employed, therefore a piece should be deconstructed into parts that are
independent in compositional terms;
•• Several composing methods may be employed simultaneously to create a musical narration;
•• Regardless of a chosen composing method, different
elements of music, such as rhythm, register, dynamics
etc., influence composing of musical narration;
•• The musicalization of the structure and form of a
performance plays a game with the expectations of the
audience by offering it a new strategy of perception
and certain elements which alter the concept of theatre
entirely;
•• Postdramatic theatre of musical narration inspires the
imagination of spectators and listeners and stimulates
their interpretational ability.
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Skambesio kokybės artikuliacija sonorinių
struktūrų daryboje

Articulation of Sound Quality in the Construction of Sonoric Structures
Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Gedimino pr. 42, LT-01110 Vilnius, Lietuva
El. paštas a.maslekovas@gmail.com
Anotacija
Straipsnyje nagrinėjama viena iš probleminių XX a. antros pusės–XXI a. pradžios muzikos krypčių – sonorinė muzika. Šiuo terminu aprėpiama įvairių autorių kūryba, į pirmą planą iškelianti skambesio kokybės dimensiją, kurios artikuliacija tampa kompozicinių struktūrų darybos
pamatu. Skambesio kokybė ir jos artikuliacija – vieni pagrindinių šio straipsnio tyrinėjimo objektų; aptariami įvairūs veiksniai, sąlygojantys
tam tikrų skambesio parametrų (tono aukščio, trukmės, tembro ir garsumo) įtaką skambesio kokybės dimensijai, jų kompozicinių artikuliacijų
tendencijos ir ypatumai, sąsajos su percepciniu mechanizmu ir raiška smulkaus plano muzikinių struktūrų daryboje. Straipsnio tikslas yra
naujai pažvelgti į skambesio kokybės dimensijos konstrukcinį potencialą, suartinant muzikos komponavimą su jos percepcija. Tam pasitelkiami
Gestalt percepcinio grupavimo principai.
Reikšminiai žodžiai: naujoji muzika, sonorizmas, sonorinis, skambesio kokybė, skambesio parametrai, tembras, percepcija, komponavimas,
muzikinės struktūros, Gestalt.
Abstract
This article addresses one of the most problematic musical directions of the second part of the 20th and the beginning of the 21st century –
Sonorisitc Music. This label is applied to the music of various composers under a condition that its construction is based on a compositional
articulation of sound quality. The phenomenon of sound quality is being thoroughly discussed in this article. Various factors determining the
roles of sound parameters (such as pitch, duration, timbre and loudness) within a dimension of sound quality are discussed, including their
tendencies of compositional articulation, ties with the perceptual system and appearance in the construction of small scale musical elements.
The goal of this paper is to take a fresh look on a constructional potential of sound quality by applying a perceptual approach to compositional
process and employing basic principles of perceptual grouping, namely – Gestalt.
Keywords: “new music”, sonorism, sonoristic, sound quality, sound parameters, timbre, perception, composing, musical structures, Gestalt.

XX a. šešto dešimtmečio pabaigoje muzikos kalba patyrė radikalių pokyčių, kuriuos galima laikyti didesniais už
atonalumo ar dodekafonijos suklestėjimą to paties amžiaus
pradžioje. Šių pokyčių proveržiu buvo tokių kompozitorių
kaip György Ligeti, Krzysztofas Pendereckis, Witoldas Lutosławskis, Helmutas Lachenmannas kūryba, kurioje operavimą garso aukščiu dažnai nustelbia tembro ir garsumo svarba,
o tai išjudino nusistovėjusią muzikos parametrų hierarchinę
sistemą ir leido pagrindine kūrinio konstrukcijos ašimi tapti
skambesio kokybės dimensijai. Šie kompozicinės darybos pokyčiai vyrauja ir šių dienų kompozitorių, tokių kaip Mathiasas
Pintscheris, Johannesas-Maria Staudas, Ondřejus Adámekas,
Kaija Saariaho, Harrisonas Birthwistle, Toshio Hosokawa ir
kt., kūryboje. Nors šių autorių kūryba evoliucionavo ir gana
nutolo nuo praėjusio amžiaus šešto dešimtmečio kompozitorių kūrybos, skambesio kokybė čia vaidina reikšmingą
konstrukcinį vaidmenį. Muziką, kurioje skambesio kokybės
artikuliacija tampa vienu pagrindinių kompozicinės darybos
elementų, galime vadinti sonorine1. Čia iškyla klausimai:
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kokie komponavimo procesai būdingi šios muzikos darybai,
kokie veiksniai nulemia tokioje muzikoje dominuojančios
skambesio kokybės kompozicinę artikuliaciją, kuo pagrįsta
yra šios muzikos garsinių struktūrų daryba? Į šiuos klausimus
straipsnyje bandoma atsakyti pasitelkiant psichoakustikos,
kognityvinės muzikos psichologijos ir kitų sričių žinias.
Skambesio kokybės dimensija
Vienas pamatinių sonorinės muzikos kompozicinių
išteklių yra skambesio kokybės dimensija. Skambesio
kokybe čia vadinamas muzikinių parametrų (aukščio,
trukmės, tembro ir garsumo) reikšmių derinys, sukuriantis
charakteringą skambesį, galintį būti meninės išraiškos ar
kompozicinės struktūros priemone. Su šios kategorijos iškilimu gali būti siejama ne tik XX a. antros pusės muzika, bet
ir gerokai ankstyvesnė kompozitorių impresionistų kūryba.
Kaip teigia Nolanas Gasseras:

Skambesio kokybės artikuliacija sonorinių struktūrų daryboje

[Ryškiausias impresionistinės muzikos bruožas yra] „spalvõs“
idėja, muzikai artimesnė kaip tembro sąvoka. Tembro reikšmė
yra dažniausiai išreiškiama dėl orkestruotės, tačiau neretai
pasitelkiamas specifinis harmonijos ar faktūros panaudojimas.
<...>
[Kaip tik kompozitoriai impresionistai tembrą pateikė] kaip
aukščiausios rūšies parametrą, kuris yra tikslingai išnaudojamas ir savarankiškai plėtojamas. (Gasser 2017)

Prioriteto teikimo skambesio kokybei apraiškų aptinkama Arnoldo Schoenbergo Klangfarbenmelodie (vok. garso
spalvų melodija) ir jo naudojamose tembrinėse struktūrose.
Jas geriausiai atspindi kompozitoriaus trečioji iš „Penkių
pjesių orkestrui“, op. 16 (1909), pavadinimu „Farben“, ir
Antono Weberno Ričerkaro iš Johanno Sebastiano Bacho
„Muzikinės aukos“ orkestruotė, kurioje melodinė linija
išskaidoma atskiriems instrumentams, taip suteikiant kūriniui papildomą garso spalvų dimensiją. Anot Schoenbergo,
muzikinis garsas (vok. Klang) suvokiamas pagal tris charakteristikas: aukštį, spalvą ir garsumą. Garso spalvos (vok.
Klangfarbe) įvertinimas, Schoenbergo nuomone, buvo kur
kas mažiau kultivuojama ir menkiau organizuota plotmė.
Veikale „Harmonielehre“ (1911) jis teigė:
<...> jei jau įmanoma sukurti tam tikrus modelius iš garso
spalvų, diferencijuojamų pagal garso aukštį, kuriuos vadiname „melodijomis“, progresijomis, kurių koherencija (vok.
Zuzammenhang) sukelia efektą, analogišką tiems [garso
aukščių – A. M.] procesams, tai turėtų būti įmanoma tokias
progresijas sukurti ir iš kitos dimensijos garso spalvų, kai
jos įvardijamos „tiesiog garso spalvomis“. Progresijos, kurių
tarpusavio santykiai būtų grindžiami logika, ekvivalenčia tai,
kuri suteikia satisfakciją garso aukščiais paremtoje melodijoje.
(Schoenberg 1978: 421)

Kaip teigia Schoenbergo darbus studijavęs Julianas
Rushtonas, kompozitorius buvo įsitikinęs, kad tembrinės
vieno tono transformacijos gali būti suvokiamos kaip tam
tikras melodinės slinkties ekvivalentas, t. y. garso spalva gali
tapti struktūriniu kūrinio elementu (Rushton 2017).
Kaip struktūrinis kūrinio elementas, skambesio kokybė
(garso spalva) itin gerai atsiskleidė Ligeti praėjusio amžiaus
šešto dešimtmečio darbuose. Nors kalbant apie šį kompozitorių dažniausiai vartojamos mikropolifonijos ar garso
masių sąvokos, suomių kompozitorius ir muzikologas Erkki
Salmenhaara, nagrinėdamas ją, vartoja Klangfarbenfeldtechnik (vok. garso spalvų laukų technika) sąvoką (Salmenhaara
1970). Šis terminas iš esmės papildo mikropolifonijos sąvoką, kuri labiau atspindi smulkaus plano faktūrinę darybą,
o Klangfarbenfeldtechnik tarsi labiau telkiasi į aukštesnio
hierarchinio lygmens struktūras, kurias formuoja mikropolifoninės faktūros. Taip pat šis terminas yra galbūt etimologiškai tikslesnis už plačiai vartojamą „garso masių technikos
/ muzikos“ sąvoką, nes atskleidžia skambesio kokybės svarbą
garso masių tarpusavio santykiuose, be to, implikuoja Ligeti
muzikos sąsajas su Schoenbergo Klangfarbenmelodie idėja.

Skambesio kokybės raiškos sonorinėje
muzikoje specifika
Sonorinę muziką galima traktuoti kaip globalaus
sonorizmo reiškinio rezultatą. Sonorizmas kaip reiškinys
skirtingais išreikštumo laipsniais pastebimas ne tik visų prieš
tai aptartų ir skirtingais laikotarpiais kūrusių / kuriančių
kompozitorių kūryboje, bet ir masinėje muzikoje2. Taigi
sonorizmas gali būti traktuojamas kaip reiškinys, pasireiškiantis muzikinės medžiagos sonoriškumu. Sonoriškumas
šiuo atveju yra skambesio kokybės matas, nurodantis vidinį
garso parametrų santykį.
Skambesio kokybė, kaip minėjome, yra skambesio parametrų – aukščio, trukmės tembro ir garsumo – derinys. Šią
kokybę nulemia skambesio parametrų vidinė koreliacija;
ji taip vadinama dėl to, kad vyksta vieno garso ar garsų grupės, pagal Gestalt grupavimo principus sudarančios vieną
percepcinį darinį, viduje.
Skambesio kokybei itin didelę reikšmę turi tembro ir
garsumo parametrai. Kaip teigia Shlomo Dubnovas:
Muzikos elementų tembro ir garsumo aspektai pasižymi garsų
vidinėmis savybėmis ir klausos atžvilgiu atpažįstami kaip tonų
kokybė ir ryškumas, dydis ir kt. (Dubnov 1996: 8, 17)

Vis dėlto skambesio kokybę lemia ne vien tembras, bet
visų skambesio parametrų derinys. Pagal Bobo Snyderio
(2000) muzikos3 parametrų klasifikaciją, tembras ir garsumas laikomi antriniais muzikos parametrais. Antrinis
anaiptol nereiškia mažesnės parametro svarbos. Muzikos
parametrų skirstymas į pirminius ir antrinius paremtas
galėjimu arba negalėjimu skirtingas jo vertes suskirstyti
į proporcingas fiksuotų dydžių kategorijas arba, kitaip
tariant, skaliarinius dydžius4.
Plačiau nagrinėjant pirminių ir antrinių muzikos parametrų savybes, pastebėtina, kad antriniai muzikos parametrai suprantami kaip tam tikros percepcinės abstrakcijos,
kurių tarpusavio santykius suvokiame tik percepciškai
lygindami kelias skirtingas to paties parametro vertes. Bene
didžiausią įtaką skambesio kokybei, drauge ir sonoriškumui,
turintys tembro ir garsumo parametrai laikomi antriniais.
Kaip tik dėl to skambesio kokybė ir sonoriškumas pasižymi
antriniams parametrams būdingomis savybėmis: jų negalima suskirstyti į fiksuoto dydžio kategorijas, o jų vertes
galima apibūdinti tik kaip percepcines nelygybes.
Nagrinėjant percepcinį mechanizmą išryškėja įdomus
aspektas – garsų aukštis gali būti suvokiamas kaip intervalų seka ir apdorojamas kairiajame pusrutulyje kartu su
ritminėmis / laikinėmis figūromis arba kaip melodinis kontūras ir būti apdorojamas kartu su tembrinėmis skambesio
savybėmis (Lyons 2003: 36–37). Melodinis kontūras yra
kur kas abstraktesnės sandaros darinys už intervalų seką, jį
apibūdinti galime tik tokiomis pačiomis sąvokomis kaip ir
antrinius muzikos parametrus. Tokiu atveju galima teigti,
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kad garso aukščių sekõs, kuri suvokiama kaip abstraktus
melodinis kontūras, sonoriškumas yra didesnis už garso
sekos, suprantamos kaip intervalų seka. Kitaip tariant, sono‑
riškumas psichoakustikos požiūriu yra sąvoka, priešinga
aiškiam tono aukščio suvokimui. Kadangi intervalinės
sekos apdorojamos tos pačios smegenų srities kaip laikinės
/ ritminės struktūros, aiški ritminių darinių percepcija
taip pat traktuojama kaip sonoriškumo priešprieša.
Taigi glaustai aptarsime skambesio parametrų reikšmę
sonoriškumo percepcijai.
Tono aukščio (angl. pitch) sonoriškumas kinta priklausomai nuo dažnio. Dėl psichoakustinių garso aukščio
identifikavimo mechanizmų, tokių kaip fazės užrakinimas
(angl. phase locking) ir tonotopija, sonoriškumas tolydžio
didėja, kai garso aukštis peržengia 1 kHz ir 4–5 kHz dažnio
ribas (3–4 oktavos). Kelių tonų sąskambio sonoriškumas
priklauso nuo disonansiškumo laipsnio. Tonotopijos reiškinys nulemia didesnį platesnių intervalų sonoriškumą žemame registre, o mažosios sekundos (tradiciškai siauriausio
ir sonoriškiausio intervalo) sonoriškumas žemėjant registrui
nuosekliai mažėja.
Tembro, kaip fizikine prasme daugiadimensiško objekto
(žr. Dubnov 1996), sonoriškumą lemia šie aspektai:
•• spektrinė konfigūracija (sonoriškumas didėja, kai stipriai
pasireiškia 6–9, aukščiausios ir nelyginės harmonikos;
stipriausiai pasireiškiant 1–6 harmonikoms, sonoriškumas mažėja);
•• garso ataka (atakos, neviršijančios 20–30 ms., suvokiamos kaip „kietos“ ir dažnai pasižymi didesniu triukšmo
lygiu);
•• harmoniškumas (angl. harmonicity) (sonoriškumą formuoja intensyvių harmonikų kiekis vienoje juostoje:
kuo jos intensyvesnės ir kuo jų daugiau, tuo tembras
šiurkštesnis (sonoriškesnis);
•• spektrinio centroido (angl. spectral centroid) nulemtas
ryškumas / šviesumas (aukštas spektrinis centroidas
sąlygoja šviesų, šaižų tembrą, gerai rezonuojantį balso ar
instrumento registrą ir taip didina skambesio sonoriškumą; žemas spektrinis centroidas nulemia tamsų tembrą,
mažai rezonuojantį balso ar instrumento registrą ir taip
mažina skambesio sonoriškumą).
Pagal tonotopijos teoriją garsumo lygis turi įtakos ir
sąskambių disonansiškumui. Didėjant dalinių tonų skaičiui, daugėja potencialiai disonuojančių harmonikų, todėl
garsesni sąskambiai suvokiami kaip aštresni ir labiau disonuojantys už tylesnius. Pažymėtina, kad garsumo suvokimui
įtakos gali turėti garso aukštis. Mažėjantis garsumo lygis gali
nuslopinti tiek tembro, tiek tono aukščio percepcinius aspektus ir sumažinti bendrą skambesio kokybės sonoriškumo
lygį. Skambesio kokybę garsumas gali veikti trejopai: kaip
garso ryškumas, kaip artikuliacija arba kaip garso šaltinio
atstumas (Chowning 2000; Rossing ir kt. 2002).
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Nagrinėjant muzikines laiko struktūras kognityviniu
aspektu (Miller 1958; Erricksson 1975; Snyder 2000; Levitin 2002; Ambrazevičius 2010 ir kt.), galima pastebėti, kad
trukmės parametras skambesio sonoriškumą gali nulemti
dvejopai: kaip metroritminė pulsacija ir kaip skirtingų truk
mių samplaikos, šiame darbe dažniau vadinamos trukmių
disonansu5. Sugriaunant percepcinį muzikinės medžiagos
dalijimą į lygius izochroniškus vienetus, susilpninama būsimų įvykių prognostika, dėl ko išryškėja skambesio kokybinė
dimensija. Todėl sonorinėje muzikoje plačiai naudojami sudėtingi, metroritminei pulsacijai priešingi ritminiai dariniai.
Superpozicijoje esantys skirtingi ritminiai dariniai sukuria
trukmių samplaikas, veikiančias panašiai kaip obertonų
spektre esančios harmonikų samplaikos. Taip iš keleto skirtingų ritminių darinių susidarančiose struktūrose padidėja
sonoriškumo percepcija, kurios stiprumas proporcingas
samplaikų santykiui. Čia galima išskirti du kraštutinius
trukmių disonanso panaudojimo būdus:
•• izoliuoti trukmių disonansu pasižymintys dariniai, kai
ritminės figūros tampa kontinuumą sudrumsčiančiais
sonoriniais dariniais;
•• mikropolifoninės faktūros, kuriose trukmių disonansų
kiekis yra toks didelis, kad visa faktūra suvokiama kaip
vienas „trukmių klasteris“.
Iš visų aptartų skambesio parametrų savybių galima
sudaryti tam tikrą jų koreliacijos nulemtą percepcinį vienetą,
nusakantį skambesio kokybės sonoriškumą. Šiame darbe jį
įvardinsime kaip sonorinį intensyvumą6. Ši abstraktų dydį

1 pvz. Sonorinio intensyvumo kaita Andriaus Maslekovo
„Incantation of the Freezing Haze“ fleitai solo (2013)

Skambesio kokybės artikuliacija sonorinių struktūrų daryboje

įvairiomis proporcijomis nulemia tono aukščių disonansai,
trukmių disonansai, tembro ryškumas, harmoniškumas,
garso ataka ir garsumo parametras. Sonorinio intensyvumo lygis kyla ir krinta proporcingai tono aukščių ir trukmių
disonansų šiurkštumui. Garso ataka yra viena iš sonorinį
intensyvumą akivaizdžiausiai ir stipriausiai veikiančių
tembro dimensijų, o harmoniškumo dimensija sonorinį
intensyvumą veikia dvejopai – kuo mažesnė tono aukščio
percepcija, kuo daugiau disonuojančių harmonikų, tuo didesnis turėtų būti sonorinis intensyvumas. Vis dėlto harmoniškumą dažnai nustelbia garsumo pokyčiai, atsirandantys
dėl šią tembro dimensiją išryškinančių atlikimo technikų
specifikos. Tembro šviesumo įtaka sonoriškumui taip pat
labai priklauso nuo garsumo ir tono aukščio. Pastebima,
kad tembro šviesumo poveikį sonoriniam intensyvumui
gali užgožti / nuslopinti dauguma kitų kriterijų, ir tai daro
jį silpniausiu intensyvumo parametru. Sonorinio intensyvumo kaita pateikiama schemoje (žr. 1 pvz.).
Skambesio kokybės artikuliacija
Artikuliacijos sąvoka šiame darbe kiek skiriasi nuo
paprastai vartojamos muzikiniame kontekste, dažniausiai
reiškiančios garsų formavimą dėl štrichų (legato, staccato ir
pan.). Čia pasitelkiama kiek platesnė artikuliacijos sąvokos – kaip kompozicinės visų muzikos parametrų darybos
ir kartu percepcijos – reikšmė. Taigi skambesio kokybės
artikuliacija – jos sonoriškumo kaita, į kurią, mūsų įsitikinimu, palankiausia žvelgti percepciniu aspektu. Tokiu atveju
bene patogiausiu įrankiu skambesio kokybės artikuliacijai
tirti tampa Gestalt percepcinio grupavimo principai7.
Skambesio kokybės artikuliacija vyksta artikuliuojat
atskirus skambesio parametrus arba jų kompleksus. Štai,
pavyzdžiui, tembro artikuliaciją bene labiausiai nulemia
Gestalt panašumo (angl. similarity) principas. Tembro
siejimas su panašumo principu pasireiškia ne tik muzikinėje
medžiagoje, bet ir pačiose tembro artikuliacijos priemonėse.
Jau pati muzikos instrumento (ypač kaip specifinio tembro)
samprata, anot Bobo Snyderio, yra panašumo principo
manifestacija:

Šios Snyderio įžvalgos padeda suprasti pagrindinę
tembro artikuliacijos principų koncepciją ir panašumo
principo vaidmenį joje: panašumo principas leidžia susieti
skirtingus, bet giminiškus tembrus ir (esant pakankamam
giminiškumui) suformuoti iš jų vientisą percepcinę struktūrą. Orkestruotės atveju – tai jau minėtas virtualus hiperinstrumentas, kurį sudaro visa instrumentų grupė arba tam tikri
instrumentų deriniai. Tačiau tembro artikuliacija vyksta ne
tik tarp skirtingų instrumentų, bet ir vieno instrumento
lygmeniu. Čia tembro artikuliacija dažniausiai plėtojama
dėl įvairių konkrečiam instrumentui būdingų skambesio
kokybę diferencijuojančių priemonių. Tai gali būti specifinis tam tikro registro skambesys, štrichai (staccato, legato,
tenuto ir pan.), netradiciniai grojimo / garso išgavimo būdai
(angl. extended techniques), dinamikos (garsumo parametro)
pokyčiai ir t. t.8
Kaip pastebi Snyderis, panašumo principas gali reikš‑
tis tiek horizontaliojoje, tiek vertikaliojoje skambesio
dimensijose (Snyder 2000: 41). Taigi skirtingo, bet nekontrastingo tembro garsams vertikalioje dimensijoje pasireiškiantis panašumo principas padeda suformuoti vientisus
percepcinius pavidalus (geštaltus), pavyzdžiui, instrumentų
derinius, įgaunančius percepciškai nedalomą skambesio
kokybę. Šis vertikalus tembro artikuliacijos aspektas savo
principu itin panašus į kombinacinio tono (iš obertonų
spektro sudaryto vieno percepcinio tono) suvokimą. Horizontalioje dimensijoje skirtingo, tačiau nekontrastingo
tembro elementai sukuria tam tikrą pokyčių plėtojimo (-si)
modelį. Kitaip tariant, horizontalioje dimensijoje pagal
panašumo principą grupuojami elementai sukelia pokyčių
kryptingumo ekspektacijas, kurios katalizuoja tęstinumo
principo potencijas.
Kaip matome 2 pavyzdyje, Pintscherio kūrinio „Svelto“ pirmame takte pasireiškia vertikalus panašių tembrų
grupavimas. Kompozitorius iš tokių elementų kaip trijų
aukštų smuiko natų pizzicato užkabinimas nagu, violončelės
pizzicato už tiltelio per visas keturias stygas naudojant mediatorių, kieta ataka ir triukšmingumu pasižymintys fortepijono

Instrumentas yra garso šaltinis, skleidžiantis skirtingus garsus,
kurie suvokiami kaip kai kuo panašūs ir sklindantys iš to paties
šaltinio. (Snyder 2000: 42)

Itin geras panašumo principo praktinio pritaikymo
pavyzdys, pasak autoriaus, yra orkestruotė. Tradicinis
instrumentų skirstymas pagal šeimas yra akustinis organizavimas, paremtas garsų, išgaunamų instrumentais, kurie
skiriasi dydžiu, bet yra panašios konstrukcijos, panašumu.
Taip išplečiamas individualaus instrumento konceptas ir
sukuriamas virtualus platesnio diapazono instrumentas
(ten pat).

2 pvz. Vertikali ir horizontali tembrų artikuliacija
Mathiaso Pintscherio „Svelto“ smuikui, violončelei ir
fortepijonui (2006)

99

Lietuvos muzikologija, t. 18, 2017

flažoletai formuoja vientisą percepcinį darinį. Šiam dariniui
nuskambėjus lieka fortepijono flažoletų aidas, kuris kartu
su iš tylos išnyrančiais aukštais smuiko tremolo suformuoja
horizontalų panašių tembrų grupavimą ir kartu sukuria tolimesnio vystymo prognostiką. Taip greta dviejų grupavimų
pagal panašumo principą pasireiškia ir tęstinumo principas.
Skirtingų skambesio parametrų artikuliacijoms būdingi
tam tikri grupavimo principai:
•• tembro artikuliacijos horizontaliojoje dimensijoje –
panašumo (angl. similarity) ir tęstinumo (angl. good
contiunuation / continuity) principai, vertikaliojoje
dimensijoje – panašumo principas;
•• garsumo artikuliacijos horizontaliojoje dimensijoje –
panašumo ir tęstinumo principai, vertikaliojoje dimensijoje – panašumo principas;
•• trukmės parametro artikuliacijos horizontaliojoje
dimensijoje – artumo (angl. proximity), tęstinumo
principai, vertikaliojoje dimensijoje – bendro likimo
principas (angl. common fate);
•• tono aukščio artikuliacijos horizontaliojoje dimensijoje –
artumo ir tęstinumo principai, vertikaliojoje dimensijoje – artumo principas (Maslekovas 2016: 42–52).
Itin įdomus skambesio parametrų artikuliacijos aspektas
yra tai, kad kai kuriais atvejais skirtingose dimensijose pagrindinis artikuliuojamas parametras gali tapti pavaldus kito
parametro artikuliacinėms potencijoms. Taip susiformuoja
artikuliuojamų skambesio parametrų kompleksai, paremti jų
savybių santykiais. Puikiu pavyzdžiu čia galėtų būti garsumo
artikuliacija, kurioje natūraliai reiškiasi panašumo ir tęstinu‑
mo principai. Akustinės muzikos arsenale yra dvi pagrindinės
garsumo artikuliacijos rūšys: nuoseklus garsumo kitimas
(crescendo, diminuendo) ir staigus garsumo kitimas (sf, sp).
Nuoseklus garsumo kitimas – tai tęstinumo principo apraiška,
jis yra suvokiamas per tam tikrą laiko tarpą. Tokiu principu
gali vykti tiek tęsiamo garso / sąskambio, tiek pagal tęstinumo principą grupuojamų garsų / sąskambių sekõs garsumo
artikuliacija. Paprastai smulkaus plano struktūrų garsumo
artikuliacija apsiriboja viena arba dviem pokyčių fazėmis.
Vienos pokyčio fazės pavyzdys yra paprasčiausias nuoseklus garsumo pokytis nuo vieno fiksuoto garsumo artikuliacijos vieneto iki kito, pavyzdžiui, crescendo nuo pp iki
ff. Kur kas rečiau pasitaiko garsumo artikuliacijų, sudarytų
iš daugiau nei vienos fazės. Dviejų fazių pokytis pratęsią šį
procesą. Pavyzdžiui, crescendo nuo pp iki ff ir diminuendo
iki p. Tačiau tokiose daugiafazėse artikuliacijose (3 pvz.)
ypač gerai atsiskleidžia laiko intervalų svarba. Varijuojantys
intervalai tarp garsumo pakilimų ir nusileidimų taip pat gali
formuoti percepcines grupes pagal panašumo principą, o
tai savo ruožtu sudaro dar vieną aukštesnio lygmens įvykių
seką, suvokiamą pagal tęstinumo principą. Toks aukštesnio lygmens garsumo pokyčių grupavimas patenka į laiko
dimensijos teritoriją, nes yra grupuojami įvykiai laike. Taip
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išryškėja tęstinumo principo giminiškumas ne tik su panašumo, bet ir su artumo principu, kuris šiuo atveju priskirtinas
trukmių artikuliacijai.

3 pvz. Daugiafazė garsumo artikuliacija Andriaus Maslekovo
„Paskutinių spindulių kaligrafijose“ klarnetui, altui ir
fortepijonui (2014) klarneto partijoje

Sąveikaudami su kitais skambesio parametrais percepcinio grupavimo principai pasireiškia taip:
•• tembro artikuliacijoje – bendro likimo principas (santykis su trukmės parametru);
•• garsumo artikuliacijoje – artumo ir bendro likimo
principai (santykis su trukmės parametru);
•• trukmės artikuliacijoje – panašumo principas (santykis
su tembro parametru);
•• tono aukščio artikuliacijoje – panašumo (santykis su
tembro parametru) ir bendro likimo (santykis su truk
mės parametru) principai (Maslekovas 2016: 42–52).
Sonorinių struktūrų konstrukciniai aspektai
Sonorinės struktūros šio darbo kontekste turėtų būti
suprantamos kaip sonoriškumo percepciją sukeliantys
smulkaus plano garsiniai dariniai, sudaryti iš vieno ar
kelių vienalaikių arba nevienalaikių garsinių įvykių. Tokia
sonorinių struktūrų sąvoka yra intencionaliai plati, ji aprėpia darinius, kuriuos gali sudaryti tiek vienas, tiek keli
trumpalaikėje atmintyje išsitenkantys garsiniai įvykiai. Taip
sonorinės struktūros sąvoka padeda šiuos darinius traktuoti
kaip vientisus percepcinius pavidalus.
Sonorinių struktūrų daryboje (ir drauge percepcijoje)
galima išskirti dvi pagrindines fazes – momentinį sonorinį
pavidalą ir jo požymių kinezę. Momentinis sonorinis pavidalas yra nulemiamas sonorinę struktūrą sudarančių elementų
vertikalaus panašumo, kuris suvokiamas ankstyvose atminties
stadijose ir gali būti pavadintas bendra sonorinę struktūrą
sudarančių elementų skambesio kokybe. Sonorinio pavidalo požymių kinezė – skambesio kokybės pokyčiai sonorinės
struktūros laikinėje tėkmėje. Požymių kinezė pasireiškia dėl
horizontalaus sonorinę struktūrą sudarančių elementų panašumo ir jų formuojamo įvykių tęstinumo. Tiek momentinio
sonorinio pavidalo, tiek jo požymių kinezės fazėse itin svarbūs
yra tarp struktūrą sudarančių elementų pasireiškiantys panašumo ir iš jo išplaukiančio tęstinumo principai. Elementų
panašumą nulemia įvairūs skambesio kokybės aspektai, tai
gali būti atakos, harmoniškumo, šviesumo, garsumo, aukščio
ir / arba trukmės panašumai. Panašumo principo stiprumas
momentinio sonorinio pavidalo ir požymių kinezės stadijose
veikia skirtingai, tad panagrinėsime šių fazių formavimo
aspektus atskirai.

Skambesio kokybės artikuliacija sonorinių struktūrų daryboje

Momentinio sonorinio pavidalo formavimas
Momentinio sonorinio pavidalo formavimas – tai sonorinės struktūros garsinių požymių, struktūrai charakteringos
skambesio kokybės modeliavimas ir vertikalus sonorinės
struktūros konstravimas. Vertikaliojoje dimensijoje panašumo principo stiprumas nulemia sonorinės struktūros
sonoriškumo laipsnį. Kuo stipresnis elementų panašumas,
tuo mažesnis struktūros sonoriškumas. Čia iškyla viena iš
didžiausių tiek momentinio sonorinio pavidalo, tiek apskritai sonorinių struktūrų konstrukcinių dilemų – proporcinis
struktūrų sonoriškumo ir elementų panašumo – santykis.
Jei sonorinę struktūrą sudarantys elementai yra maksimaliai
panašūs, jie nesukuria sonoriškumo percepcijos ir tokia
struktūra sonorinėje muzikoje yra sunkiai eksploatuojama.
Maksimaliai panašių elementų struktūras puikiai naudoja
klasikinė orkestruotė, kurios tikslas yra garsą sustiprinti,
niveliuoti su bendru skambesiu ir neleisti jo skambesio
savybėms užgožti garso aukščio. Maksimaliai skirtingi elementai gali išvis nesuformuoti sonorinės struktūros, nes dėl

itin mažo panašumo gali nebūti percepciškai grupuojami
į vieną darinį. Taigi sonorinės struktūros yra priverstos
balansuoti tarp šių dviejų panašumo polių, kad sukurtų
atitinkamą sonorinį intensyvumą ir drauge išlaikytų vientisą
percepcinį pavidalą.
Vienas stipriausių ir didžiausią panašumą skirtingiems
elementams suteikiančių parametrų yra garso aukštis. Vienodų garsų aukščių elementai, net jei visi kiti jų skambesio
parametrai gerokai skiriasi, turi potenciją būti grupuojami
pagal panašumo principą. Toks aukščio parametro stiprumas gali būti eksploatuojamas dviem skirtingais būdais.
Pirmasis būdas – naudojant kelis vienodo aukščio, bet
besiskirančių kitais skambesio parametrais elementus. Tokiu
principu vadovaujamasi orkestruotėje / instrumentuotėje,
naudojant tą patį tono aukštį grojančius skirtingus instrumentus. Sonorinėje muzikoje šis principas naudojamas
pasitelkiant instrumentų ar jų grojimo būdų derinius, kurių
skambesio parametrų (šiuo atveju visų, išskyrus aukštį)
panašumas yra kur kas mažesnis nei klasikinės orkestruotės
/ instrumentuotės pavyzdžiuose.

4 pvz. Vertikali sonorinės struktūros konstrukcija Mathiaso Pintscherio „Fünf Orchesterstücken“ (1997) pirmojoje dalyje
(partitūros fragmentas)
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5 pvz. Vertikali sonorinės struktūros konstrukcija Andriaus Maslekovo „Sand Paintings“
simfoniniam orkestrui (2012) (partitūros fragmentas)

Pateikiamame 4 pavyzdyje matome vieną iš tokių atvejų Pintscherio „Fünf Orchesterstücken“ (1997) pirmosios
dalies pradžioje. Čia iš skirtingų elementų formuojama
sonorinė struktūra. Tuos elementus pagal skambesį galima
skirstyti į dvi grupes (pavyzdyje išskirti stačiakampėmis ir
ovaliomis figūromis) – pirmąją grupę sudaro arfos ir fortepijono stygų flažoletai kartu su smuiko pizzicato (stačiakampės
figūros). Šie elementai tarpusavyje panašūs dėl garso išgavimo
būdo, o tai nulemia panašias garso atakas. Prie šios grupės
priskyrėme ir marimbą, kurios garso ataka nors ir yra panašesnė į antrajai grupei priskiriamų elementų, tačiau dėl savo
tembro šviesumo ir harmoniškumo šiame kontekste ji kur
kas artimesnė pirmosios grupės elementams. Antrąją grupę
sudaro valtornos, čelestos varpai, vidutinio dydžio lėkštė bei
tamtamas (ovalios figūros). Šios grupės elementai tarpusavyje
panašūs spektrine konfigūracija, harmoniškumu (šiuos garsus
galime vadinti „metaliniais“ tembrais). Kaip matome, šios
grupės tarpusavyje skiriasi tiek visomis tembro dimensijomis, tiek garsumu, todėl jos suformuoti vientisą percepcinį
pavidalą gali tik skambėdamos tame pačiame aukštyje.
Abiejų grupių elementai skamba tų pačių aukščių (cis–d–es)
klasteryje, kuris suformuoja vienalytį skambesį. Taigi tonų
aukštis tampa jungiamuoju parametru, garantuojančiu
vientisos sonorinės struktūros percepciją. Sonoriškumą čia
sudaro skirtingos tembrinės abiejų grupių charakteristikos9.
Galimas ir alternatyvus tono aukščio vaidmuo sonorinėje struktūroje. Jis gali būti panaudotas kaip sonoriškumą
struktūroje nulemiantis elementas. Tokiu atveju jis tampa
ne elementus jungiančiu, bet jų skirtumus išryškinančiu
elementu. Čia itin svarbios yra sonorinę struktūrą sudarančių
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elementų tembro dimensijų charakteristikos. 5 pavyzdyje
matome sonorinę struktūrą, sudarytą iš stryku griežiamos
marimbos ir bosinio klarneto garsų. Šie elementai artimi savo
minkštomis ir ilgomis atakomis, harmoniškumu ir spektrine
konfigūracija (juos galime vadinti „minkštais“, „mediniais“
tembrais). Dėl šių savybių jų tembrų panašumas yra labai
stiprus ir sonoriškumo percepcija tarp tokių garsų turėtų
būti minimali. Vis dėlto šių garsų aukščiai sudaro mažosios
sekundos intervalą, kuris suteikia struktūrai sonoriškumo
ir padeda išryškinti subtilius abiejų struktūrą sudarančių
elementų tembro skirtumus. Čia išryškėja tembro parametro,
kaip visų jį sudarančių dimensijų visumos, stiprumas.
Iš atskirų tembro dimensijų kaip stiprių panašumo veiksnių galima įvardinti garso ataką. Garso ataka dažnai tampa
kelis skirtingus skambesius vienijančiu arba panašius skambesius atskiriančiu veiksniu, o šviesumas ir harmoniškumas
dažniau reiškiasi tembro kaip percepcinės visumos charakteristikose. Skirtingo tembro (ar net skirtingo aukščio) garsai,
pasižymintys panašiomis garso atakomis, dažnai gali būti
grupuojami į vieną percepcinę grupę. Klasikinis tokio grupavimo sonorinėje muzikoje pavyzdys yra klasteris. Jei visų
klasterį sudarančių garsų atakos yra vienodos (pavyzdžiui,
fortepijono klasteris) arba labai panašios (tarkime, styginių
instrumentų klasteris), jie suvokiami kaip vienas percepcinis
darinys. Jei kurie nors iš klasterį sudarančių garsų pasižymi
kietesnėmis, daugiau triukšmo turinčiomis atakomis, jie
percepciškai atsiskiria. Kietesnių atakų triukšmas pradinėje
sonorinės struktūros suvokimo stadijoje užgožia minkštesnes, mažesnio triukšmingumo atakas ir jų tonus (jei tokių
yra). Taigi garso atakos kietumas ir triukšmingumas gali
nulemti ir sonorinės struktūros sonoriškumą.

Skambesio kokybės artikuliacija sonorinių struktūrų daryboje

6 pvz. Momentinio sonorinio pavidalo formavimas naudojant izochroniškus elementus,
pasižyminčius panašiomis atakomis, Andriaus Maslekovo „...liečianti aklus vandens šešėlius...“
smuikui, violončelei, fortepijonui ir perkusijai (2012)

Didelę reikšmę vertikaliam elementų su panašiomis
garso atakomis grupavimui turi ir izochroniškumo veiksnys,
kuris siejamas su vienu stipriausių Gestalt bendro likimo
principų. Jis nulemia, kad tuo pačiu metu skambantys
skirtingo aukščio (ar net toniniai ir netoniniai garsai)
gali suformuoti vieną percepcinį pavidalą. Kaip matome
6 pavyzdyje, smuiko ir violončelės pizzicato, pasižymintys
kieta ataka, skamba vienu metu su taip pat kieta ataka pasižyminčiais marimba ir temple blocks. Smuiko, violončelės
ir marimbos tonų aukštis skirtingas, o temple blocks yra
netoninis medinis idiofonas. Nors tonų aukštis skirtingas,
dėl šviesumo ir harmoniškumo, izochroniškumo ir panašių
garso atakų šie garsai sudaro vientisą percepcinį pavidalą, o
minėti skirtumai suteikia šiai struktūrai atitinkamą sonoriškumo laipsnį.

Kad ir kaip būtų, garso atakos charakteristika nėra toks
stiprus grupavimo veiksnys kaip tono aukštis. Tad jei vertikaliojoje sonorinės struktūros konstrukcijoje yra skirtingų
atakų, bet vienodų garso aukščių elementų, jie turi potenciją
būti suvokti kaip viena grupė. Tokioje grupėje kietesnėmis
atakomis pasižymintys elementai išryškėja labiau už elementus, pasižyminčius minkštesnėmis, ilgesnėmis atakomis, ir
jie nulemia didesnį tokios struktūros sonorinį intensyvumą.
7 pavyzdyje matome arfos ir alto flažoletus tame pačiame
aukštyje. Šie du elementai suformuoja vieną percepcinį darinį, tačiau kietesnė arfos ataka nulemia, kad arfos tembras
dominuoja momentinio sonorinio pavidalo fazėje, o alto
tembras labiau atsiskleidžia kinezės fazėje.
Taigi sonorinio pavidalo konstrukcijai svarbiausi yra
tono aukščio ir tembro dimensijų panašumai / skirtumai

7 pvz. Momentinio sonorinio pavidalo formavimas pasitelkiant vienodo garso aukščio, bet
skirtingų atakų elementus Johanneso-Marios Staudo „Sydenham Music“ fleitai, altui ir arfai (2007)
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8 pvz. Tęstinė sonorinio pavidalo požymių kinezė: garsumo
parametro artikuliacija Helmuto Lachenmanno „Dal Niente
(Interieur III)“ vienam klarnetininkui (1970)

bei izochroniškumo veiksnys. Vis dėlto pusiausvyra tarp šių
panašumų ir skirtumų bei iš jų kylantis unikalus kiekvieno
pavidalo sonoriškumas kaskart reikalauja individualaus
kompozicinio sprendimo. Kiekvienas kompozitorius turi
savitus sonorinių pavidalų konstravimo būdus, kurie atskleidžia jam būdingą sonorinių struktūrų sonoriškumą. Tačiau
visi tokie skirtingi konstravimo variantai yra paremti minėtų
skambesio parametrų koreliacija ir joje pasireiškiančiais
Gestalt panašumo ir bendro likimo principais.
Sonorinio pavidalo požymių kinezės formavimas
Sonorinio pavidalo požymių kinezės formavimas – tai
momentinio sonorinio pavidalo skambesio kokybės artikuliacija, horizontalus sonorinės struktūros konstravimas.
Šiame procese itin svarbūs panašumo, artumo, tęstinumo
ir bendro likimo principai. Pagal konstravimo specifiką
sonorinio pavidalo požymių kinezę galima skirstyti į dvi
rūšis: tęstinę ir sudėtinę.
Tęstinė sonorinio pavidalo požymių kinezė – tai ne‑
nutrūkstamo skambesio artikuliacija. Viena dažniausių
tęstinės kinezės išraiškų yra garsumo parametro artikuliacija,
tiksliau – nuoseklus garsumo kitimas. Kaip minėta, nuoseklioje garsumo artikuliacijoje yra operuojama tęstinumo ir
artumo Gestalt principų poveikiu. Kadangi požymių kinezė
yra suvokiama per tam tikrą laiko tarpą, jos formavimas
remiasi įvykių kaitos prognostiniais modeliais, kuriuose
svarbios ne tik skambesio pokyčių vertės, bet ir laikas, per
kurį jos pasiekiamos. 8 pavyzdyje matome daugiafazę garsumo artikuliaciją, kurios pagrindą sudaro skirtingi, tarp
pppp ir pp varijuojantys garsumo pokyčiai. Šiuos pokyčius
23 takto pabaigoje papildo pradžioje lėtas, tačiau vis greitėjantis vibrato, kuris pagal instrumento specifiką yra daugiau
garsumo nei tono aukščio pokytis10. Vibrato panaudojimas
šiai artikuliacijai suteikia papildomą laiko dimensiją, dėl
kurios garsumo pokyčiai imami patirti ne tik dėl skirtingų
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garso stiprumų bangų, bet ir skirtingų laiko intervalų, per
kuriuos įvyksta minimalūs garso amplitudės pokyčiai.
Tęstinėje kinezėje taip pat dažnai naudojama tembro
artikuliacija. Tembro artikuliacijos panaudojimo galimybės
yra labai didelės, jos gali įvairuoti nuo paprasčiausio tembrinio pokyčio naudojant skirtingas to paties instrumento
grojimo technikas, kaip kad 9 pavyzdyje pateikiamos
violončelės tembrinės transformacijos11, iki sudėtingų
tembro kaitos procesų, išgaunamų dėl instrumentuotės /
orkestruotės. Kaip matome 10 pavyzdyje, tembro artikuliacija čia įgyvendinama pasitelkiant to paties tono aukščio
(pirmosios oktavos do) perinstrumentavimą, taip suteikiant
tono aukščiui nuolatinę tembrinę kaitą, kurioje susimaišo
net penkių instrumentų tembrai. Šie pokyčiai, kaip ir prieš
tai aptartame garsumo artikuliacijos pavyzdyje, vyksta skirtingais laiko intervalais, tačiau, palyginti su garsumo artikuliacija, tembro parametras turi kur kas daugiau kintamųjų,
galinčių nulemti skirtingą skambesio kokybę.

9 pvz. Tęstinė sonorinio pavidalo požymių kinezė: tembro
artikuliacija Kaijos Saariaho „Neiges“ aštuonioms violončelėms
(1998) aštuntos violončelės partijoje (24–30 taktai, partitūros
fragmentas)

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad instrumentams nuolat
keičiant tęsiamo garso skambesio kokybę, kaip tai įvyksta
nagrinėjamame 10 pavyzdyje, tęstinė kinezė nesuardoma,
o naujų elementų įstojimai yra suvokiami kaip tembro
pokytis. Todėl dėl tembro artikuliacijos išgaunama tęstinė
kinezė turi beveik neišsemiamas manipuliavimo galimybes.
Pastebėtina ir tai, kad tembro artikuliaciją tęstinėje kinezėje
dažnai papildo ir garsumo artikuliacija. Tačiau čia ji daugiau
padeda atskleisti tembro artikuliacijos savybes ir išlaikyti
skambesio tęstinumą.
Tęstinėje kinezėje, be abejo, gali pasireikšti ir garso
aukščių artikuliacija. Vis dėlto jos įvairovė šiuo atveju gana
apribota. Siekiant išlaikyti skambesio tęstinumą ir neleisti
garso aukščių kaitai nuslopinti sonoriškumo, tęstinėje kinezėje, pasireiškiančioje šio parametro artikuliacijoje, neretai
stengiamasi maskuoti garso aukščio percepciją. Todėl bene
dažniausiai pasitelkiamos artikuliacijos priemonės šiuo
atveju yra vibrato ir glissando.
Vibrato (kai kinta tono aukštis) suvokiamas kaip to
paties aukščio mikroalteracija. Nors vibrato klasikinėje atlikimo praktikoje dažniausiai traktuojamas kaip nuo atlikėjo
priklausantis garso spalvos elementas, XX a. muzikoje ši
technika tapo svarbia artikuliacine priemone. Kaip matome
11 pavyzdyje, styginių instrumentų faktūra formuojama
tik iš skirtingų amplitudžių ir skirtingo greitumo vibrato
elementų. Svarbu pažymėti, kad vibrato amplitudė dažnai
yra proporciškai neatsiejama nuo pasikeitimų greičio.

Skambesio kokybės artikuliacija sonorinių struktūrų daryboje

10 pvz. Tęstinė sonorinio pavidalo požymių kinezė: tembro artikuliacija Andriaus Maslekovo „O-DOBI (Water of Life)“
medinių pučiamųjų kvintetui (2009) (transponuota partitūra)

11 pav. Tęstinė sonorinio pavidalo požymių kinezė: iš vibrato
formuojama faktūra Krzysztofo Pendereckio „Raudoje
Hirošimos aukoms atminti“ (1960)

Kaip implikuoja fizikos dėsniai, mažesnėmis amplitudėmis
judantys kūnai geba išvystyti didesnį greitį, tad natūralu,
kad dažniausiai vibrato amplitudė didėdama lėtėja, o mažėdama greitėja. Vis dėlto, siekiant sukurti dar unikalesnę
skambesio kokybę, dažnai naudojami ir atvirkštiniai, fizikai
prieštaraujantys, variantai.
Glissando technika ypatinga tuo, kad sukuria tono
aukščio pasikeitimo percepciją drauge ištrindama ribas tarp
kelių konkrečių aukščių. Kompozitoriai, siekdami dar geriau
išnaudoti garso aukščio artikuliaciją sonorinėse struktūrose,
sukuria įvairių glissando variantų, pavyzdžiui, nenurodydami pirmo ar paskutinio tono aukščių, naudodami ritminę
(trukmės parametro) glissando artikuliaciją (12 pvz.) ir kt.
Garso aukščio artikuliacija tęstinėje kinezėje taip pat
gali būti panaudota kaip skambesio plėtimo technika. Kaip

12 pvz. Tęstinė sonorinio pavidalo požymių kinezė: glissando
naudojimas Ondřejo Adaméko „Chamber Nôise I“ violončelei
ir kontrabosui (2010)
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13 pvz. Tęstinė sonorinio pavidalo požymių kinezė:
mikrointervalų naudojimas Giacinto Scelsi Styginių kvartete
Nr. 4 (1964)

matome 13 pavyzdyje, garsas c apipinamas mikrointervalais
nesuardant kinezės tęstinumo. Mikrointervalai sukuria
samplaikas, pasižyminčias stipriu disonansiškumu, tačiau
patys intervalai yra labai artimi unisonui, todėl bendra
tokios sonorinės struktūros percepcija artima vieno garso
kokybiniam pokyčiui.
Trukmės parametro artikuliacija taip pat gali reikštis
tęstinėje kinezėje, tačiau ji dažniausiai atlieka kurio nors
kito parametro artikuliaciją papildantį vaidmenį (aukščio,
tembro ar garsumo santykis su trukmės parametru). Tokiems
atvejams priskiriami jau anksčiau aptarti glissando ritmizavimai, vibrato laiko dimensijos aspektas, daugiafazės garsumo
artikuliacijos, laiko tarpai tarp tembrinių pokyčių ir t. t.
Trukmės artikuliacija sąlygoja skambesio nutrūkimą,
tad jos veikimo principas tampa priešingas tęstinės kinezės
principams. Vis dėlto esama atvejų, kai tam tikru pastoviu
greičiu besikartojantys garsiniai elementai pagal Gestalt
tęstinumo principą gali būti suvokti kaip vieno tęsiamo
garso ornamentika. Du bene akivaizdžiausi tokio tipo
pavyzdžiai yra styginių tremolo ir pučiamųjų frullato. Prie
šios grupės kai kuriais atvejais (priklausomai nuo muzikinio
konteksto) gali būti priskirtos ir trelės, pavyzdžiui, medinių
pučiamųjų bisbigliando.

Andrius MASLEKOVAS

Sudėtinė sonorinio pavidalo pokyčių kinezė – tai
iš keleto atskirų garsinių įvykių formuojama artikuliacija.
Ši kinezės rūšis yra ypatinga tuo, kad pasireiškia garsinių
įvykių, kurie, nepaisant nutrūkusio skambesio, išlaiko tam
tikrą santykį su pirmine momentinio sonorinio pavidalo
suformuota skambesio kokybe. Tą santykį lemia skambesio
panašumai ir skirtumai, pasireiškiantys tarp kinezę sudarančių elementų, bei tarp jų susiformuojantis tęstinumas.
Sudėtinėje kinezėje itin dažnai pasireiškia garso aukščių
artikuliacija. Nors garso aukščių kaita yra prieštara sonoriškumo percepcijai, ji dažnai naudojama sonorinių struktūrų
kinezės fazėje. Siekiant išvengti sonoriškumo percepcijos
sumažėjimo pasitelkiamos įvairios skambesio kokybę ir jos
sonoriškumą išryškinančios priemonės.
Kaip matome ištraukoje iš Pintscherio „Svelto“ fortepijoniniam trio (14 pvz.), kompozitorius, naudodamas tonų
aukščių kaitą, remiasi nemažu sonoriškumo percepciją didinančių priemonių arsenalu. Pirmuoju numeriu pažymėtose
sonorinėse struktūrose naudojami charakteringą skambesį
sukuriantys garso aukščių intervalai (mažoji sekunda – didžioji seksta). Taip panašiomis tembrinėmis charakteristikomis pasižymintys smuikas ir violončelė iš šių aukščių
sukuria vientisus momentinius sonorinius pavidalus, kurių
garso aukščių artikuliacija paremta kinezė išlaiko tą patį sonoriškumo kitimo modelį. Dėl to šios sonorinės struktūros
turi polinkį būti suvoktos ne tik kaip aukščių, bet ir kaip specifinių skambesio kokybių sekos. Antruoju numeriu pažymėta sonorinė struktūra greta charakteringų disonuojančių
aukščių intervalų naudoja ir trukmių disonansą. Trečiuoju
numeriu pažymėta struktūra demonstruoja sonoriškumo
išlaikymo garso aukščių artikuliacijoje galimybes, nenaudodama keliagarsių sąskambių. Čia pasitelkiama horizontali
intervalika, kurioje dominuoja mãžosios sekundos, atskirtos
didžiosiomis sekstomis. Taip išlaikomas skambesio panašumas su prieš tai skambėjusiomis struktūromis ir perkeliamas
jų sonoriškumo kitimo modelis. Taip pat siekiant paryškinti
šios struktūros sonoriškumą naudojamos tokios priemonės
kaip sul ponticello bei glissando tarp garsų. Ketvirtuoju numeriu pažymėtose sonorinėse struktūrose išnaudojami tiek
vertikalūs, tiek horizontalūs disonuojantys intervalai, o jų

14 pvz. Sudėtinė sonorinio pavidalo požymių kinezė: garso aukščių artikuliacija Mathiaso Pintscherio „Svelto“ smuikui,
violončelei ir fortepijonui (2006)
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tarpusavio tęstinumas dar labiau sustiprinamas itin greitos
kaitos ir užlaikytų tonų, dėl kurių greitos garso aukščių sekos
susilieja į disonansinę vertikalę.
Aptariamame pavyzdyje taip pat išryškėja dar viena
svarbi sudėtinės požymių kinezės savybė. Įdėmiau pažiūrėję
į šį Pintscherio kūrinio fragmentą pastebime, kad pirmuoju
ir ketvirtuoju numeriais pažymėtos sonorinės struktūros
sudaro tam tikras panašaus skambesio sonorinių struktūrų
sekas. Antruoju ir trečiuoju numeriais pažymėtos struktūros
išlaiko faktūrinių pavidalų ir horizontalių intervalų panašumus. Taigi tarp visų šių struktūrų susiformuoja įvykių
tęstinumas. Taip sukuriama aukštesnio lygmens sudėtinė
kinezė, kurioje ne kinta vienos struktūros momentinis sonorinis pavidalas, bet susiformuoja tam tikras visų vyksmą
apimančių struktūrų sonorinių pavidalų vidurkis, o visi
pokyčiai vyksta „aplink“ šį vidurkį. Tai nulemia, kad šios
struktūros sudaro dar vieną tęstinumo principu pagrįstą
požymių kinezę, kurioje pokyčiai fiksuojami ne tarp atskirų
garsų ar sonorinių struktūrų, bet tarp sonorinių struktūrų
grupių. Taigi visos keturios struktūrų grupės sukuria bendrą
aukštesnio lygmens sudėtinę kinezę.
Sudėtinė požymių kinezė dažnai susidaro ir dėl tembrų
artikuliacijos. Tokiu atveju sudėtinė kinezė pasireiškia kaip
panašių arba skirtingų skambesio kokybių seka, susiformavusi pagal tęstinumo principą. Šiam principui iliustruoti
pasirinkome Johanneso-Marios Staudo kūrinio „Sydenham
Music“ fleitai, altui ir arfai (2007) fragmentą (15 pvz.),
kuriame dar labiau atsiskleidžia daugialygmeninės sudėtinės
kinezės potencijos.
Šiame pavyzdyje matome daugialygmeninę sudėtinę požymių kinezę, išryškėjančią dėl arfos partijoje
vykstančios tembro artikuliacijos. Čia iškyla trys sonorinės struktūros (pažymėtos ištisine linija). Pirmojoje
struktūroje matome atlikimo technikų nulemtą tembrų

kaitą: nuo pasažo, atliekamo bas dans les cordes (b. d. l. c.)
(pranc. „stygų apačioje“) iki flažoleto position naturelle
(p. n.) (pranc. „natūralioje pozicijoje“). B. d. l. c. pasižymi
mažesniu nei įprasta obertonų skaičiumi, todėl išgaunamas
švelnesnis, ne toks sodrus garsas. Ši technika yra giminiška
griežiamųjų styginių instrumentų sul tasto. Natūralioje pozicijoje skambantis flažoletas pasižymi didesniu šviesumu
ir harmoniškumu, jis yra tylesnis už prieš tai skambėjusius
garsus. Dėl savo atlikimo specifikos arfos flažoletai taip
pat pasižymi daugiau nei įprasta triukšmo turinčia garso
ataka, o garsumo praradimą čia kompensuoja instrumentuotės sprendimai. Taigi šioje sonorinėje struktūroje didėja
sonorinis intensyvumas. Antrojoje sonorinėje struktūroje
matomas labai panašus procesas – sugrįžtama į grojimą
bas dans les cordes, kuris staiga nutraukiamas aštraus stygos
užkabinimo nagu. Šis tembrinis pokytis yra stipresnis ir
įvyksta greičiau nei pirmojoje struktūroje, dėl to palieka
didesnį pėdsaką trumpalaikėje atmintyje. Trečioji sonorinė struktūra pasižymi ne sudėtine, o tęstine kineze. Arfos
partijoje šią sonorinę struktūrą sudaro viena nata grojama
près de la table (p. d. l. t.) (pranc. „prie dekos“). Ši atlikimo
technika pasižymi didesniu nei įprasta obertonų skaičiumi,
aštresniu, sodresniu tembru, daugiau triukšmo turinčia garso ataka ir yra giminiška griežiamųjų styginių instrumentų
sul ponticello. P. d. l. t. sonorinis intensyvumas yra didesnis
nei b. d. l. c. ar p. n., tačiau mažesnis už užkabinimą nagu.
Šios trys sonorinės struktūros sukuria tarpusavio ryšius,
nulemiančius prognostinį įvykių tęstinumą: ilgas epizodas
užbaigiamas didesniu sonoriniu intensyvumu → trumpas
epizodas užbaigiamas dar didesniu sonoriniu intensyvumu
→ labai trumpas vidutinio intensyvumo epizodas. Taigi
tokia tembrų kaita suformuoja aukštesnio lygmens kinezę
(šis procesas pažymėtas punktyrine linija), kuri sukuria
sonorinio intensyvumo fliuktuacijas.

15 pvz. Sudėtinė sonorinio pavidalo požymių kinezė: tembrų artikuliacija Johanneso-Marios Staudo
„Sydenham Music“ fleitai, altui ir arfai (2007)
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16 pvz. Garsumo artikuliacijos suformuotos kinezės Ramūno Motiekaičio „Light on Light“ styginių kvartetui ir trombonui (2004)

Atidžiau panagrinėjus šį pavyzdį, galima įžvelgti ir daugiau daugialygmeninės kinezės apraiškų. Dėl instrumentuotės šioje faktūroje taip pat sukuriamos dviejų momentinių
sonorinių pavidalų tęstinės kinezės (šie procesai pažymėti
taškuota linija). Dėl tembrinių savybių jos percepciškai atsiskiria nuo jau aprašytos arfos partijoje vykstančios kinezės
ir drauge yra suvokiamos kaip tam tikrų arfos garsų implikuotas atskiras faktūrinis sluoksnis. Dėl kitokios (lyginant
su arfa) skambesio kokybės jis tampa kvazisavarankišku
vyksmu, o jame vykstantys aukščių ir tembrų pokyčiai
suformuoja naują sudėtinę kinezę (šis procesas pažymėtas
brūkšnių ir taškų linija).
Garsumo parametro artikuliacijoje sudėtinė požymių
kinezė naudojama itin retai. Kad ir kaip būtų, tokia alternatyva yra ne tik įmanoma, bet ir turi nemažai neatskleistų
išraiškos galimybių. Šiam principui iliustruoti pasirinkome
Ramūno Motiekaičio kūrinio „Light on Light“ styginių
kvartetui ir trombonui (2004) ištrauką (16 pvz.). Šis pavyzdys suskirstytas į du segmentus – ištisine linija pažymėtame
segmente garsumo artikuliacija tarsi balansuoja tarp tęstinės
ir sudėtinės kinezių: viena vertus, matome ritmingas tęsiamų
garsų pulsacijas, kurios sudaro tęstinę kinezę, tačiau jos visos
yra sujungiamos bendru crescendo, o tai suformuoja aukštesnio lygmens artikuliaciją, įgaunančią sudėtinės kinezės
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bruožų. Punktyrine linija pažymėtame segmente garsumo
artikuliacija transformuojasi į gryną sudėtinę kinezę. Taip
įvyksta dėl to, kad kiekvienas vyksmą (tęstinumą) sudarantis
elementas yra atskiriamas. Taigi vyksmas čia formuojamas
nebe iš tęsiamo garso pulsacijų, o iš atskirų pulsuojančių
garsų. Tęstinumą šiems atskiriems garsams užtikrina ne tik
tolygus jų kartojimasis laike (artumo principas) ar nekintantis garso aukštis (panašumo principas), bet ir nuoseklūs
visai struktūrai bendri tembro ir garsumo pokyčių modeliai
(bendra transformacija nuo sul tasto į sul ponticello, bendras
sonorinės struktūros crescendo ir diminuendo).
Ko gero, įdomiausias šio pavyzdžio aspektas yra tai, kaip
tarp skirtingų instrumentų veikia bendro likimo principas.
Ištisine linija pažymėtame segmente visi instrumentai
garsus groja skirtingais ritmais, taip suformuodami truk
mių disonansą. Tačiau kiekvienas garsas turi individualią
garsumo pulsaciją, kurios aukščiausias taškas nesutampa su
garso ataka. Taip greta trukmių disonanso suformuojamas
paralelinis amplitudžių pokyčių samplaikų nulemiamas
disonansas. Ši unikali psichologinio disonanso rūšis gali
pasireikšti ne tik sudėtinėje, bet ir tęstinėje kinezėje. Tarp
reguliariai skirtingais ritmais pulsuojančių tęsiamų garsų
taip pat gali susidaryti disonansas, nulemtas laikinių samplaikų tarp aukščiausių jų amplitudžių taškų. Jei garsumo
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17 pvz. Sudėtinė sonorinio pavidalo požymių kinezė: trukmių artikuliacija Giacinto Scelsi
Styginių kvartete Nr. 4 (1964)

svyravimai yra gana dideli, jų suvokimas gali priartėti prie
atskirų garsų suvokimo, t. y. aukščiausias tęsiamo garso amplitudės taškas gali būti prilyginamas naujo garso pradžiai.
Tokiu atveju tęstinės kinezės viduje gali susiformuoti nauja
sudėtinė kinezė.
Trukmių artikuliacija formuojant sonorines struktūras
užima tam tikrą „šešėlinę“ poziciją. Nagrinėdami įvairius
sudėtinės kinezės pavyzdžius, daugelyje jų atrandame didelę
trukmių artikuliacijos įtaką. Tačiau bemaž visada trukmės
parametro artikuliacija naudojama kaip pagalbinė, sonoriškumą didinanti priemonė. Todėl tęstinėje kinezėje trukmių
artikuliaciją dažniausiai aptinkame arba trukmių disonanso,
arba metroritminę pulsaciją silpninančių sudėtingų ritminių
figūrų pavidalu. Aktyvi trukmių artikuliacija yra įmanoma
tik tam tikroje percepcinėje zonoje, kai artikuliuojamos
trukmės yra ne per ilgos ir ne per trumpos, kad galėtų būti
identifikuotos kaip atskiri dydžiai. Nors ritminių figūrų
ir verčių įvairovė sonorinėje muzikoje yra itin gausi, visas
šis arsenalas gali padėti ne tik sukurti didesnę percepcinę
įvairovę, bet ir niveliuoti skambesį bei suformuoti sunkiau
identifikuojamas ritmines struktūras.
Ištraukoje iš Scelsi Styginių kvarteto Nr. 4 (17 pvz.) matome dėl trukmių artikuliacijos sukuriamus garso pulsacijos
pokyčius. Savo veikimo principu šis artikuliacijos būdas yra
itin artimas ką tik nagrinėtai garsumo artikuliacijai, nes
artikuliuojant to paties aukščio garsus sukuriamas garso
amplitudės pokytis. Šis artikuliacijos metodas yra labai
priklausomas nuo tono aukščio parametro. Norint išlaikyti
sonoriškumo percepciją dažniausiai vengiama trukmių
artikuliacijos percepcinių sąryšių su tono aukščiais, tiksliau, su jų potencija kurti melodinius darinius. Todėl tokio

pobūdžio artikuliacijoje paprastai naudojami arba labai
gerai konsonuojantys aukščių intervalai (prima, oktava,
kvinta), arba platūs intervalai, atsiskiriantys pagal Gestalt
percepcinio grupavimo principus.
Sonorinio pavidalo požymių kinezė atveria didžiules
manipuliavimo skambesio kokybe potencijas. Kiekvienas
momentinis sonorinis pavidalas gali būti plėtojamas pasitelkiant bet kuriuo skambesio parametru paremtą tęstinę arba
sudėtinę kinezę. Galimybė pasitelkti bet kurio skambesio
parametro artikuliaciją ir plėtoti ją tęstiniu arba sudėtiniu
būdu bei taip sukurti daugialygmeninius darinius sąlygoja
didžiulę sonorinės muzikos faktūrinę įvairovę. Šiame
straipsnyje suformuoluotos teorinės sonorinių struktūrų
kompozicinės darybos įžvalgos, mūsų įsitikinimu, galėtų
pasitarnauti tiek sonorinės muzikos analizei, tiek komponavimo praktikai, siekiant suvaldyti didžiulį sonorinės
muzikos artikuliacinių priemonių arsenalą.
Išvados ir apibendrinimai
Skambesio kokybė – tai atskira muzikos dimensija, kurią
sudaro skambesio parametrų (tono aukščio, trukmės, tembro ir garsumo) derinys. Jam tapus kūrinio konstrukciniu
pamatu pasireiškia kompozicinė skambesio kokybės artikuliacija, kurios metu plėtojamos vieno ar kelių skambesio
parametrų komplekso struktūrinės potencijos.
Struktūrines skambesio parametrų potencijas yra itin
paranku analizuoti pasitelkiant Gestalt percepcinio grupavimo principus. Kiekvienas skambesio parametras turi
tam tikrus jo artikuliacijai natūraliai būdingus percepcinio
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grupavimo principus, kurių struktūrinis potencialas nulemia
skambesio parametrų plėtotę.
Smulkaus plano kompozicinių struktūrų daryboje
išskiriamos dvi fazės: momentinis sonorinis pavidalas ir jo
požymių kinezė. Šios fazės pasižymi skirtingomis skambesio
parametrų artikuliacijos potencijomis, o jų konstravimo
specifika remiasi tokiais veiksniais:
•• sonorinio pavidalo konstrukcijai svarbiausi yra tono
aukščio ir tembro dimensijų panašumai / skirtumai
bei izochroniškumo veiksnys, o konstravimo variantai
paremti minėtų skambesio parametrų koreliacija ir joje
pasireiškiančiais Gestalt panašumo ir bendro likimo
principais;
•• sonorinio pavidalo požymių kinezės konstravimas
paremtas horizontaliu sonorinio pavidalo tęstinumu.
Išskiriant tęstinės ir sudėtinės kinezės rūšis atsiskleidžia techniniai struktūrų konstravimo ir skambesio
parametrų artikuliacijos niuansai, dėl kurių įgyjame
geresnį supratimą apie percepcinio grupavimo principų potenciją kurti tęstinumą tiek ištisinėse, tiek laiko
atskirtose struktūrose bei iš to išplaukiantį sonorinių
struktūrų daugialygmeniškumą.
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Sonorinės muzikos sąvoka pasauliniame muzikologijos kontekste yra labai nevienareikšmiška. Štai rusų muzikologijoje
vartojamas itin artimas sonorikos terminas (rus. сонорика;
Jurijaus Cholopovo, Valentinos Cholopovos, Tatjanos Kiuregian, Aleksandro Maklygino ir kitų darbuose). Šiuo terminu
autoriai vadina įvairius XX a. muzikos aspektus: kompozicines
priemones (pvz., aleatoriką, puantilizmą), garso išgavimo
techniką (šiuolaikinę grojimo techniką, triukšmo efektus
ir kt.), faktūrinius pavidalus (klasterius, mikropolifoniją ir
pan.), tembrinius skambesio niuansus, kartais netgi specifines disonansines akordų struktūras. Vakarų muzikologijoje
labiau yra žinoma sonorizmo (angl. sonorism) sąvoka, kuri
bene išimtinai siejama su lenkų sonoristų (Krzysztofo Pendereckio, Witoldo Lutosławskio, Bogusławo Schäffero,
Witoldo Szaloneko, Henryko Góreckio ir kt.) kūryba, taigi
yra labiau stilių ir kompozicinę kryptį nusakantis konceptas.
Mūsų nuomone, abi šios koncepcijos atskleidžia reikšmingus
šio tyrimo objekto bruožus: sonorikos ir sonorizmo terminai
jau vien etimologiškai (pranc. sonore – skambantis, aidintis,
gaudus, lot. sonorus – triukšmingas, angl. sonorous – aidintis,
skambus) yra kur kas platesni nei vienos stilistinės krypties,
komponavimo technikos, garso išgavimo būdo ar faktūrinio
pavidalo apibūdinimas. Šie terminai veikiau sujungia visus
šiuos objektus į kur kas stambesnį metaobjektą – globalų
sonorizmo reiškinį, pasižymintį bendra tendencija, vienijančia
išties nemažai skirtingų muzikos srovių – tai kompozitorių
dėmesys skambesio kokybei.
Sonorizmo reiškinį galima aptikti tokiuose šiuolaikinės
elektroninės muzikos stiliuose kaip Drone, Electronica,
Progresisive, kai kurių roko muzikos grupių ir kitų atlikėjų
kūryboje (plačiau žr. Natalevičius 2015; Ross 2010; Worby
2015; Maslekovas 2016).
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Skambesio parametrai šiame darbe turėtų būti traktuojami
kaip atskirų garsų ar garsinių objektų vidinės skambesio savybės. Muzikos parametrai yra kur kas platesnė sąvoka, taikytina
konstrukcinių ir neretai sintaksinių procesų paveiktai garsinei
medžiagai. Vis dėlto skambesio ir muzikos parametrai yra artimos ir dažnai susipinančios sąvokos, pasižyminčios panašaus
pobūdžio funkcionavimu, tad muzikos parametrai čia mums
padeda geriau pažvelgti į skambesio parametrų savybes.
Garsumo parametras nėra skaliarinis dydis tik muzikinės
praktikos kontekste, matuojamas abstrakčiomis nuorodomis,
tokiomis kaip f, p, mp ir t. t.; fizikiniame kontekste garsumas
yra tiksliai išmatuojamas dydis.
Pagal Cowell (1930) ir Stockhausen (1959).
Šiame darbe vartojamos sonorinio intensyvumo sąvokos
nereikėtų painioti su akustiniu intensyvumu, kuris yra Système
international d’unités (SI) vienetas ir matuojamas vatais
kvadratiniame metre (W/m2). Akustinis intensyvumas, kaip
garso jėgos kiekis tam tikrame plote, yra efektyvus įrankis
garso kokybei laboratorinėmis sąlygomis matuoti. Kad ir kaip
būtų, akustinės muzikos komponavimo praktikoje jis beveik
nenaudojamas. Todėl esame linkę taikyti sonorinio intensyvumo sąvoką kaip giminišką akustiniam intensyvumui, tačiau
atspindinčią kompozicinę idėją, o ne konkrečią parametro
vertę, kuri savo ruožtu gali ir neatspindėti kompozitoriaus
sumanymo.
Nors Gestalt teorija buvo sukurta remiantis daugiausia vizua
liąja suvokimo puse ir jos principai dažniausiai siejami su
vizualiosios percepcijos fenomenais bei yra iliustruojami elementariais grafiniais pavyzdžiais, kai kurie iš Gestalt principų
(panašumo, artumo, tęstinumo, bendro likimo) pasireiškia ir
garsinių objektų percepcijoje. Nagrinėjant vizualinę Gestalt
psichologijos pusę išskiriama gana nemažai grupavimo principų, tačiau čia remsimės tik tais, kurie ryškiausiai ir dažniausiai
pasireiškia garsinės informacijos apdorojimo procesuose
(plačiau žr. Denham ir kt. 2015; Snyder 2000 ir kt.).
Šiuo požiūriu vieno instrumento lygmeniu vykstanti tembro
artikuliacija yra orkestruotėje vykstančios artikuliacijos mik
rolygmuo, todėl joje vykstančius procesus galima suvokti kaip
mikroorkestruotę.
Šiam sonoriškumo aspektui padidinti šioje struktūroje naudojami lėkštė ir tamtamas – netoniniai instrumentai, kurių
neįmanoma „surišti“ per bendrą sąskambių aukštį. Jų paskirtis
yra sustiprinti tembrinius grupių skirtumus ir sonoriškumą
bendroje sonorinėje struktūroje.
Priklausomai nuo instrumento specifikos ir atlikimo technikos
dėl vibrato gali kisti arba tono aukštis (pavyzdžiui, styginių
instrumentų ar pučiamųjų instrumentų lūpomis ar liežuvėliu
išgaunamas vibrato), arba garsumas (pavyzdžiui, pučiamųjų
instrumentų diafragma išgaunamas vibrato). Abiem atvejais
greta aukščio ar garsumo pokyčių susiformuoja ir trukmės
parametro mikroalteracija.
Tembrinė transformacija aštuntos violončelės partijoje keičiant stryko spaudimo stiprumą (juoda figūra) ir nuosekliai
pereinant iš grojimo sul ponticello (S. P) į sul tasto (S. T).
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Summary
In the 1950s, the musical language underwent radical
transformations that may be considered more important
than the bloom of atonality or dodecaphony, which took
place at the beginning of the century. Works by such
composers as György Ligeti, Krzystof Penderecki, Witold
Lutosławski or Helmut Lachenmann may be regarded as
an outburst of said transformations. The key aspect of their
works is an increased significance of timbre and loudness
whitch often overwhelms the manipulation of pitches. This
has infirmed the established hierarchical system of musical
parameters, turning the dimension of sound quality into a
central element in the construction of a musical piece. This
new compositional paradigm also prevails in the works
of such contemporary composers, as Mathias Pintscher,
Johannes-Maria Staud, Ondřej Adámek, Kaija Saariaho,
Harrison Birthwistle, Toshio Hosokawa, a.m.o. We label
their music as “sonoristic”.
Sound quality here is defined as a combination of musical parameters (pitch, duration, timbre and loudness) that
creates a characteristic sound serving as means of artistic
expression or compositional structure. Its compositional
articulations are based on the variations of sonoricity of
musical material. In order to define the degree and alteration of it, we introduce a concept of sonoric intensity, which
directly depends upon the explicitness of loudness, pitch
dissonances, temporal dissonances, attack quallity, brightness and harmonicity.
We discuss these parameters from a perceptual point of
view and determine the significance of perceptual grouping in their articulation. Each sound parameter has its
inherent Gestalt principles that condition the specifics of
its articulation.
Two phases are distinguished in the construction of
sonoric structures – momentary sonoric shape and kinesis
of its properties. Momentary sonoric shape is determined by
vertical similarity of elements comprising the sonoric structure. This similarity is perceived in early memory stages and
may be referred to as a common sound quality of elements
comprising the sonoric structure. Kinesis of properties of
sonoric shape refers to changes in sound quality within the
temporal flow of the sonoric structure. Kinesis of properties
manifests due to similarity of elements comprising a sonoric
structure and the continuity of events formed by them. We
thoroughly discuss these two phases in the light of Gestalt
principles and articulation of each sound parameter.
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Akustinė ekologija ir aplinkos garso menas:
kontekstas, idėjos, raida

Acoustic Ecology and the Soundscape Art: Context, Ideas, Development
Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Gedimino pr. 42, LT-01110 Vilnius, Lietuva
El. paštas antakuci@gmail.com
Anotacija
Straipsnyje aptariamas XX a. septintame dešimtmetyje kilęs akustinės ekologijos judėjimas, istorinis ir probleminis jo kontekstai. Žvelgiant
iš šiandieninės perspektyvos analizuojami kertiniai jos pradininko Raymondo Murray’aus Schafero teiginiai, idėjos, raida, pristatomos dabartinės akustinės ekologijos pozicijos, jos tarpsritinis pobūdis, ekologijos ir aplinkos garso meno sankirtos. Įvertinant naujas klausymo ir meno
kūrinio funkcionavimo strategijas pateikiamas muzikos, naudojančios kūrybai aplinkos garsus, sisteminimas, išskiriami pagrindiniai žanrai
(garso meditacijos, garso pasivaikščiojimai, garso skulptūros ir instaliacijos, garso kompozicijos), lyginami musique concrète ir aplinkos garso
meno siekiniai ir technikos. Glaustai aptariamos akustinės ekologijos perspektyvos, situacija Lietuvoje.
Reikšminiai žodžiai: akustinė ekologija, kraštogarsis, aplinkos garsai, konkrečioji muzika, aplinkos garso menas.
Abstract
The article discusses the acoustic ecology movement that started in the 1960s as well as the historical and problematic contexts. The fundamental statements, ideas, and development of Raymond Murray Schafer, the movement’s pioneer, from today’s perspective are analysed, the
positions of contemporary acoustic ecology and its interdisciplinary nature, as well as the intersection between the ecology and soundscape
art presented. Assessing the new strategies of listening and the functioning of a work of art, the systemising of music that employs the acoustic
environment is presented; the main genres (sound meditations, sound walking, sound sculptures and installations, soundscape compositions)
are given, the goals and techniques of musique concrète and soundscape composition are compared. There is also a short discussion of the
perspectives and situation of acoustic ecology in Lithuania.
Keywords: acoustic ecology, soundscape, environmental sounds, musique concrète, soundscape art.

Kad ir kur būtume, tai, ką girdime, daugiausia yra triukšmas.
Kai mes jį ignoruojame, jis trikdo mus. Kai mes jo klausome,
jis pradeda mus žavėti. ( John Cage, The Future of Music:
Credo (1937)

Šiandien žodis „ekologija“ yra plačiai įsitvirtinęs kasdienėje vartosenoje, žiniasklaidoje, mokslo žodyne ir net mene.
Ekologijos – mokslo apie organizmų santykius su juos supančia aplinka – vaidmuo mūsų laikais tik didėja. Nors žmonija
nuo pat pirmųjų savo žingsnių darė ir daro daug didesnį poveikį gyvenamajai aplinkai negu bet kuri kita biologinė rūšis, iš
esmės tik XVIII a. prasidėjusi mokslo ir technikos revoliucija
keleriopai padidino neigiamą poveikį aplinkai. Tai sudarė
prielaidas XX a. antroje pusėje susiformuoti naujam žmogaus
santykių su gamta etapui – globaliai ekologinei krizei. Natūralu, kad šiame kontekste, kai žmogaus poveikio gamtai padarinius jaučiame kiekvienas, ekologizacija permelkia įvairiausias
žmogaus veiklos sritis. Ekologija šiandien toli gražu yra ne tik
gamtos mokslų šaka, o plati tarpdisciplininė sritis, apimanti
įvairiausius žmonių visuomenės ir gamtos sąveikos aspektus.
Šiandien turime ne tik žemės ūkio ar pramonės ekologiją, bet
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ir ekolingvistiką, ekologinę psichologiją, socialinę, istorinę ir
daugelio kitų sričių ekologiją. Muzikoje šis terminas taip pat
aptinkamas vis dažniau.
Kalbant apie žmogaus santykį su jį supančia aplinka
neišvengiamai aptariamas ir garsas. Nors garsas yra neatsiejama mūsų kasdienio gyvenimo dalis, dėl savo specifikos –
momentiškumo, kintamumo – jis dažnai nuvertinamas,
užgožiamas kitų, pirmiausia vizualinių, stimulų, kartais net
nepastebimas mus supančioje erdvėje. Galima teigti, kad
ekologiniu požiūriu garsas yra itin trapus fenomenas – tai
laikina nuolat kintanti konstrukcija, staiga atsirandanti
ir tuoj tyloje išnykstanti materija. Tokie garso ypatumai
nulemti ne tik jo akustinių ar psichofiziologinių suvokimo
duotybių, bet ir sociokultūrinių priežasčių. Medijų filosofas Marshallas McLuhanas teigė, kad mūsų (pirmiausia
vakariečių) suvokime vyrauja „akių kultūra“ ir tuo gali būti
aiškinamas nesugebėjimas įprasminti visų kasdien mus
supančių garsų (McLuhan 1964)1. Ši mintis kanadiečių
kompozitoriui Raymondui Murray’ui Schaferui (g. 1933)
tapo atspirties tašku inicijuojant akustinės ekologijos judėjimą XX a. septinto dešimtmečio pabaigoje.
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Schafero kraštogarsio koncepcija
Aplinkos garsų suaktualinimo, šiuolaikinio žmogaus
„kurtumo“ ar sonologinės kompetencijos atnaujinimo
klausimai nuolat figūravo įvairiuose XX a. muzikos kontekstuose. Futuristinis amžiaus pradžios judėjimas žavėjosi
nauju industriniu garsynu. Tai, kad pramonės ir miesto
garsai – mašinos, stūmokliai, svirtys, kūjai ir t. t. – nebūtų
nepageidaujamu triukšmu, Luigiui Russolo tėra jų perkvalifikavimo ir mūsų klausymo pertvarkymo klausimas (Russolo
1913). „Akių išjungimas“ kaip būdas išlaisvinti garsą nuo jo
šaltinio ir taip atsiverti grynajam (redukuotam) klausymui
tapo esminis akusmatinėje muzikoje, sutelkusioje dėmesį
į tai, kaip mes klausomės garsų ir muzikos ir ko siekiame
klausydami (Schaeffer 1952; 1966). Garso įrašymo technologijų ir elektroninės muzikos, nereikalaujančios natų rašto,
kontekstas aktualino sonologinės kompetencijos diskursą
kognityvinėje muzikologijoje (Laske 1974; 1975). Galiausiai alternatyvi XX a. pirmos pusės meno praktika (George
Antheil, Edgar Varèse, Henry Cowell), pokarinio avangardo
elektroninės, juostinės (angl. tape music) muzikos eksperimentai, meniniai ir teoriniai Cowello „triukšmo“ (Cowell
1929), Cage’o „tylos“ manifestai (Cage 1961) išjudino fundamentalias dichotomijas, kuriomis buvo struktūruojama
muzikinė kultūra: muzika versus triukšmas, žmogus versus
mašina, aplinkos garsynas versus „distiliuotų“ koncertinių
salių erdvės. Dauguma šių idėjų inspiravo Schaferą, kurio
mokslinė ir meninė veikla suteikė judėjimui „už aplinkos
garsą“ ekologinę dimensiją.
XX a. septinto dešimtmečio pabaigoje–aštunto dešimtmečio pradžioje Schaferas inicijuoja Pasaulio kraštogarsio projektą (angl. World Soundscape project). Šis
projektas atsirado kaip reakcija į augančią aplinkos taršą
triukšmu, konkrečiai – juo gožiamo Vankuverio (Kanada)
kraštogarsio nykimą (Schafer 1967; 1968; 1970). Projekto
metu įgyvendinta daug plataus atgarsio sulaukusių veiklų.
Publikuota Vankuverio miesto garsų studija ir jų įrašų
kompaktinė plokštelė (1972–1973), atlikta aplinkos garso
fiksavimo-tyrimo kelionė nuo vienos vandenyno pakrantės
Kanadoje iki kitos ir ji pristatyta CBC (angl. Canadian
Broadcast Corporation) radijo programose (1973–1974),
suorganizuota ekspedicija į Europą „Penkių gyvenviečių
kraštogarsiai“ (1974–1975) ir kt. Dėl šio projekto ir jo
dalyvių (Schafero, Barry’io Truaxo, Peterio Huse, Bruce’o
Daviso ir kt.) darbų ekologinis domėjimasis aplinkos garsu
įgauna kokybiškai naują pagreitį, o jame išgrynintos koncepcinės ir metodologinės kraštogarsio tyrimo prieigos yra
naudojamos ir šiandien. Visa tai Schaferas 1977 m. išdėstė
apibendrinančioje studijoje „The Soundscape: Our Sonic
Enviroment and the Tunning of the World“.
Pagrindinė šioje monografijoje vartojama sąvoka –
kraštogarsis (angl. soundscape)2. Jos turinys iš esmės yra
analogiškas kraštovaizdžio sampratai – tai mus supanti

garsinė aplinka, atsirandanti sąveikaujant gamtos procesams
ir žmogaus veiklai. Terminas soundscape jau ir anksčiau buvo
aptinkamas įvairiose disciplinose siekiant aprašyti kokios
nors vietos ir garso sąveiką. Minėtini Fullerio Buckminsterio
„The Music of the New Life“ (1966), Michaelio Southwortho „The sonic environment of cities. Environment and
Behavior“ (1969), Schafero „The New Soundscape. A
Handbook for the Modern Music Teacher“ (1969). Schaferui soundscape reiškia ne tik autentišką garsinę aplinką,
bet ir tokius „dirbtinius“ konstruktus kaip muzika, garso
įrašų montažas, tačiau tik tokiu atveju, kai jie traktuojami
kaip aplinkos dalis (Schafer 1993: 274). Soundscape terminu Schaferas taip pat įvardija ir bet kurį auralinį aplinkos
tyrimą (Schafer 1993: 7). Taigi nuo pat pirmų šio termino
vartojimo atvejų terminas soundscape įgyja gana platų
pobūdį ir apima daug skirtingų reiškinių: nuo enciklopedinio paukščių, gyvūnų, vabzdžių garsų rinkimo, akustinio
peizažo įrašų, architektūros akustikos tyrinėjimų iki garsų
išsaugojimo istorijai, garso instaliacijų, montažų ar kitokių
meninių veiklų su aplinkos garsais. Tačiau tokia holistinė
termino vartojimo tendencija, įtraukianti net ir etnografiją
(Shelemay 2006; Hirschkind 2006), įvairią muzikinę kūrybą (Drever 2002; Richards 2007), kiną (Stilwell 2001) ar
net literatūrą (Picker 2003), virsta tam tikru piknaudžiavimu juo, keičiant pagrindinį Schafero koncepcijoje garso ir
vietos santykio klausimą daug platesne garso ir konteksto
problematika (Kelman 2010: 224).
Aplinkos garsynui aprašyti ir analizuoti Schaferas vartoja
tris pagrindines kategorijas – pagrindiniai garsai (angl. key
sounds), garsiniai signalai (angl. sound signals) ir garsoženkliai (angl. sound marks)3.
1. Pagrindiniai garsai – tam tikra pagrindinio tono, pagrindinės tonacijos muzikoje analogija. Tai nuolat skambantis arba gana dažnai atsikartojantis, kad taptų svarbiausias,
garsas (-ai), paprastai foninis. Siejant su juo yra suvokiami
visi kiti. Pavyzdžiui, miesto aplinkoje pagrindinis garsas yra
gatvių eismo triukšmas, miške – medžių, pajūryje – bangų
ošimas ir pan.
2. Garsiniai signalai – tai iš pagrindinio fono išsiskiriantys, priešakinio plano garsai, į kuriuos būna nukreiptas
mūsų dėmesys. Tarkime, miesto aplinkoje juo būtų automobilio signalas, pajūryje – laivo ar švyturio ūkimas, miške –
genio kalenimas, apuoko ūkimas ar pan.
3. Garsoženkliai – garsai, atpažįstami kaip turintys
simbolinę ir kultūrinę reikšmę vietovėje ir bendruomenėje.
Pavyzdžiui, fontanai mieste, kriokliai ar geizeriai gamtoje,
kultūriniu aspektu – varpinių garsai, tradicinių renginių,
miesto švenčių skambesys ir pan. (Schafer 1977; 1993).
Žvelgiant funkciškai „pagrindinis garsas užtikrina
vientisumą, garsiniai signalai – stebimą ir interpretuojamą
informaciją, kuri gali virsti fonu, jei gana dažnai atsikartoja,
ar tapti garsoženkliais, jei kultūrinių ir socialinių asociacijų unikalumas peržengia momentinę situaciją“ (Truax
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2008: 105). Tenka pastebėti, kad ši Schafero klasifikacija
konstruojama pagal tonaliosios muzikos prototipą. Plėtojant kompozitoriaus siūlomą analogiją key sound prilyginti
pagrindiniam tonui (tonacijai, harmoniniam fundamentui),
kitas jo pasiūlytas kategorijas taip pat galima matyti siejant
su tonaliąja sistema: sound signal – kaip melodijos (dėmesio
centre esančios konstrukcijos) atitikmenį, sound mark – temos (ilgalaikį atpažįstamumą, tapatumą užtikrinančios konstrukcijos). Šia iš esmės neoklasikine kompozitoriaus nuostata
galima aiškinti jo koncepcijoje pateikiamą moderniojo ir
senojo kraštogarsių priešinimą, prioritetą teikiant pastarajam.
Schaferas konstatuoja, kad dėl pramonės revoliucijos
daugybė senųjų kraštogarsių jau išnyko, o likę augančiu tempu susilieja į homogenizuotą, anoniminį miesto triukšmo
gaudesį. Preindustrinei ir poindustrinei garsinei aplinkai
priešinti Schaferas vartoja terminus hi-fi – aukšta raiška
(angl. high fidelity) ir lo-fi – žema raiška (angl. low fidelity).
Aukštos raiškos (hi-fi) kraštogarsiuose „garsai susilieja
daug rečiau; ten perspektyva – foninis ir priešakinis planai“
(Schafer 1993: 43). Akustinis horizontas (t. y. kaip toli galima girdėti garsus) čia yra daug toliau. Žemos raiškos (lo-fi)
kraštogarsiai, kurie Schafero pirmiausia siejami su miesto
aplinka, yra perkrauti vienas kitą gožiančiais garsais, o dėl
didelio garsumo lygio girdėti galima tik netoliese esančius
garsus (akustinis horizontas artimas).
Panašu, kad ankstyvuosiuose Schafero darbuose vyravusi
negatyvi miesto atžvilgiu nuostata yra susijusi su romantine
jausena, istoriškai susiformavusia dar pramonės revoliucijos
laikotarpiu, kai iš kaimo į miestą atvykusiems žmonėms
geležies ir betono garsai atrodė nenatūralūs (lyginant su
gamtos) ir jie jautėsi tarytum atplėšti nuo savo pamato. Ši
miesto ir su juo susijusio technologijų kaltumo prielaida
persmelkia dar vieną provokatyvią Schafero sąvoką – šizo‑
foniją. Kalbėdamas apie kokybiškai naują situaciją atsiradus
garso įrašymo ir atkūrimo galimybėms jis teigia:
Mes atskyrėme garsą nuo jo materijos. Garsai buvo išplėšti iš
natūralaus lizdo ir sustiprinti pradėjo gyventi nepriklausomą
gyvenimą. (Schafer 1993: 91)

Garso ir jo šaltinio dislokacija Schaferui kelia nerimą – ji
ženklina perduodamos reikšmės sumažėjimą ir to kamuojamą liguistą nervingą pasaulį, gyvenantį nenatūraliuose
sintetiniuose garsuose. Tačiau tiek tokia pozicija, tiek natūralumo ir nenatūralumo dichotomija Schafero pažiūrose
lieka problemiška: neaišku, kur yra natūralumo ribos – ar
kavinėje arba kine iš garsiakalbių skambanti muzika yra
natūrali, ar tai šizofonijos simptomas? Kodėl kaip būdą
kraštogarsiui išsaugoti Schaferas kviečia atlikti garso įrašus,
t. y.: „atplėšti garsus iš savo natūralių lizdų“ ir taip dar labiau
didinti šizofoniją? Panašu, kad toks tikrovės suvokimas
susijęs su klasiko romantine realizmo samprata, artima
Schaferui; ji vis dėlto iš esmės kertasi su pakitusia dabarties
situacija ir realia praktika. Nors dauguma ilgisi gamtos garsų,
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miestelėnui miesto garsai yra tokie pat natūralūs kaip kaimo
žmogui gamtos. Šiandienos garso ekologijoje, dar vadinamoje pozityviąja, natūralumo ir dirbtinumo, gamtinių ir
technologinių garsų priešprieša yra daug silpnesnė ir nedominuoja probleminiame diskurse (Lavrinec 2008). Vietoj
to vis svarbesnę vietą užima klausymo jautrumo ugdymo,
sonologinės kompetencijos, garsinės aplinkos kūrimo ir
interpretacijos klausimai.
Tarpsritinė akustinės ekologijos raida
Kraštogarsio tyrimai ir su tuo susijusios veiklos šiuo
metu vyksta plačiame skirtingų sričių disciplinų lauke:
akustikos, psichoakustikos, psichologijos, sociologijos,
architektūros, geografijos, kraštovaizdžio planavimo, inžinerijos, muzikos, garso meno, antropologijos ir daugybės
kitų. Tačiau visuomenės ir politikų akiratyje kraštogarsio
problematika dažniausiai iškyla triukšmo taršos kontekste.
Augantis miestų garsinis užterštumas, neigiamas triukšmo
poveikis žmogaus sveikatai ir socialinei gerovei skatino
visuomenes imtis sisteminių veiksmų triukšmui mažinti.
XX a. septintame dešimtmetyje Jungtinėje Karalystėje, JAV,
Japonijoje ir kitose šalyse pradėjo veikti pirmieji triukšmą
reguliuojantys įstatymai, o 1972 m. Pasaulinė sveikatos
organizacija prie Jungtinių Tautų atstovybės oficialiai
triukšmą pripažino teršalu. Garsas pamažu suvokiamas kaip
neignoruotina ir svarbi urbanistikos dalis.
Siekiant riboti triukšmą (pirmiausia miestuose ar kitose
didelio žmonių susibūrimo vietose) buvo sukurta ir įdiegta
daug triukšmo prevencijos, ribojimo priemonių: įrengtos
garsą sulaikančios sienos prie gatvių, pastatų statyboje
naudojamos gatvių vibraciją slopinančios medžiagos, kuriamos atviros miesto erdvės ar projektuojami butai, turintys
tyliąsias puses, reguliuojami transporto srautai, nustatomi
reikalavimai transporto priemonėms, masiniams muzikos
ar kitiems renginiams ir pan. Tačiau, kaip pastebi daug
aplinkos garso tyrėjų, vien tik garsumo mažinimas negali
užtikrinti garsinio komforto pagerėjimo (Berglund, Nilsson
2006). Kartais išsaugoti kokybišką triukšmą taip pat aktualu
kaip ir tylą. Galiausiai vargu ar realu radikaliai sumažinti
triukšmą artimiausioje ateityje. Norint sumažinti triukšmą
trimis decibelais transporto srautą reikėtų sumažinti per
pusę (Lam 2011: 22). Be to, ar nenukentėtų saugumas, jei
gatvėmis važinėtų begarsės mašinos?
Akustinės ekologijos idėjos, smarkiau į urbanistinę
akustiką besiskverbiančios nuo 1990-ųjų, kitaip žvelgia į
šią problemą ir pamažu keičia triukšmo mažinimo politikos
paradigmą. Tradiciškai triukšmas suvokiamas kaip tam
tikra atlieka, nereikalingas naikintinas teršalas, o akustinės
ekologijos atstovai traktuoja aplinkos garsą kaip išteklių,
puoselėtiną objektą. Tai keičia santykio su triukšmu strategijas: vietoj garso lygio mažinimo iškeliamas pageidaujamų
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garsų plėtros klausimas („gerų“ garsų inkorporavimas, nepageidaujamų garsų uždengimas pageidaujamais ir pan.),
užuot matavus triukšmo lygį, susitelkiama į pageidaujamų
/ nepageidaujamų garsų analizę (greta akustinių veiksnių
taip pat vertinant garsų unikalumą, kultūrinį reikšmingumą, asociatyvinį potencialą, svarbą sociumui ir pan.). Kita
vertus, plačiau žvelgiama ir į triukšmo šaltinių priežastis.
Atkreipiamas dėmesys, kad greta pagrindinių triukšmo
skleidėjų – transporto, gamyklų, buities prietaisų – svarbų vaidmenį atlieka subjektyvieji, kultūriniai-socialiniai
veiksniai. Didelis garsas, pavyzdžiui, „Harley Davidson“
motociklų variklių burzgimas ar tranki muzika pro automobilio langą ir pan., yra žmogaus rodomos galios išraiška, jo
subkultūrinio tapatinimosi atributas. Taigi geresnės akustinės aplinkos tvarumas neatsiejamas nuo bendros kultūrinės
elgsenos ir asmeninio sąmoningumo.
Nepageidaujamo garso problema yra akivaizdžiausia
miestuose, tačiau dėl motorinių transporto priemonių tinklo plėtros ji išplito ir į užmiesčio ar dar atokesnes teritorijas.
Šis klausimas figūruoja bioakustikos, tyrinėjančios gyvosios
gamtos garsus, akiratyje. Nors tam tikrų gyvūnų ar jų rūšių
garsai yra stebimi ir tyrinėjami jau seniai4, XX a. antroje
pusėje matomas didėjantis tyrėjų dėmesys bendruomeniniam biosistemų skambesiui, vadinamajam makrogarsui.
„Atskiras paukščio balsas mažai ką gali pasakyti apie akustinį
audinį, į kurį yra įausta jo giesmė“, – teigė vienas ryškiausių
tokios bioakustikos pradininkų Bernie Krause’as (Krause
1993: 9). Jis aktyviai tyrinėja gamtos garsus nuo XX a.
septinto dešimtmečio ir bet kokią ekologinę sistemą suvokia
kaip biotinę ir abiotinę visumą. Pagal garso šaltinio kriterijų
Krause’as išskyrė tris pagrindines kraštogarsį sudarančių
garsų – biofoninių, geofoninių ir antropofoninių – rūšis
(Krause 1987: 14–18). Biofoninius garsus skleidžia gyvoji
gamta nuo mikro- iki megafaunos; geofoninius – negyvoji
gamta, pavyzdžiui, vėjo, vandens, oro sąlygos ir geofizinės
jėgos; antropofoninius – žmogus. Jie savo ruožtu gali būti
biotiniai, abiotiniai (pvz., fiziologiniai, elektromechaniniai), kontroliuojami ir atsitiktiniai. Geofizinės aplinkybės
(klimatas, reljefas ir kiti geografiniai ypatumai) tiesiogiai
lemia biologinę tam tikros vietovės sandarą (taip pat ir
akustinę), o gyvosios gamtos įtaka joms yra mažai reikšminga. Tačiau žmogus (biologinė būtybė) čia pakyla viršum
gyvosios ir negyvosios gamtos ir veikia jas abi – dėl žmogaus
veiklos neatpažįstamai kinta ne tik gyvūnijos populiacija,
bet ir gamtos masyvai, landšaftai, kartu su jais ir garsas. Pagal
Krause’o garsinių nišų teoriją pirminiame (iki žmogaus invazijos) kraštogarsyje skirtingos rūšys pasiskirsto skirtingose
garso spektro juostose. Taip jos gali „muzikuoti“ be trikdžių
iš kitų dažnių. O kiekviena rūšis, tarytum atskiras muzikos
instrumentas, turi savo registrą ir funkcijas didžiajame
gyvūnijos orkestre (Krause 2012; 2013). Deja, žmogus vis
labiau užima įprastines gamtai garsines zonas, versdamas
fauną prisitaikyti – deformuoti skleidžiamus garsus keičiant

registrą, struktūrą, stiprumą ir pan. (tai analizuoja akustinės
adaptacijos teorija, kurią 1975–1977 m. pasiūlė ornitologas
Eugene’as S. Mortonas). Kaip vieną išeičių garsui išsaugoti
garso ekologai ir bioakustikai siūlo kurti specialius rezervatus, kuriuose būtų palaikoma natūrali akustinė sankloda, ir
garso konservavimo bei archyvavimo idėjas.
Įrašai, atlikti šiandien, rytoj taps „akustinėmis fosilijomis“,
galbūt išsaugosiančiomis pavienius pavyzdžius ekosistemų,
kurios gali išnykti ateityje, nes noro ar sugebėjimo jas apsaugoti
trūksta. (Pijanowski ir kt. 2011)

Aplinkos garso įrašai (arba lauko įrašai, angl. field
recording) ir garso kartografija (angl. sound mapping) –
sritys, kurios tam skiria didžiausią dėmesį. Garsų dokumentavimas, kartais dar vadinamas fonografija (pagal
paralelę su fotografija), prasidėjo kino, radijo industrijoje,
lydėjo etnomuzikologų, geografų ekspedicijas ir tyrimus.
XX a. septintame dešimtmetyje lauko įrašai įsitvirtina kaip
savarankiška veikla, publikuojami gamtos garsų leidiniai,
kurie tampa labai populiarūs ir dažnai naudojami poilsio
ar terapiniais tikslais (Irvo Teibelio 1969–1979 m. serija
„Enviroments“, nuo 1986 m. publikuojami Krause’o leidiniai ir kt.). Pastaruoju metu veikia daugybė asociacijų,
draugijų, vienijančių besidominčius gamtos (lauko) įrašais,
savarankiškų iniciatyvų, leidybos firmų ir gamtos garsais
prekiaujančių internetinių platformų. Surinktų garsų kolekcijos anksčiau buvo publikuojamos kasetėmis, vinilinėmis
ar kompaktinėmis plokštelėmis, dabar keliasi į interneto
erdvę. Savo ruožtu popierinius garso žemėlapius, kuriuos
praktikavo pirmieji kraštogarsio tyrinėtojai (Schafer, Truax
ir kt., žr. 1 pvz.), taip pat beveik visiškai pakeitė skaitmeniniai-internetiniai žemėlapiai. Juose pateikiami su konkrečia
vieta susieti garsiniai pavyzdžiai, vietovių, kur buvo atlikti
garso įrašai, nuotraukos, aprašai. Dalis tokių žemėlapių
kartografuoja gamtos garsus (angl. Nature soundmap, Wild
Ambience), kiti – miestą (pvz., Niujorko, Monrealio, Londono, Lisabonos garso žemėlapiai), treti yra mišrūs ar skirti
konkrečiai lokacijai (angl. Listen to Africa, Listening to the
Deep Ocean Environment, Stanlay Park Soundmap), dar kiti
veikia kaip garsinių duomenų archyvai (angl. Freesound),
garso tyrinėjimus vienijančios platformos (angl. London
Sound Survey, Europeana Sounds) ar tiesiog yra aplinkos
garsus transliuojančios internetinės radijo stotys (angl.
Radio Aporee). Taip pat turime ir lietuviškų aplinkos garsų
leidybos ir žemėlapių pavyzdžių: Vidmanto Blažio Lietuvos
paukščių balsų kompaktinių plokštelių serija, Audriaus
Šimkūno aplinkos garsų dokumentacijos, internetiniai garso
žemėlapiai soundscape.lt, ltsounds.com.
Aplinkos garso įrašų ir kartografavimo judėjimas, prasidėjęs kaip savotiška etnografinė veikla, pretenduojanti
fiksuoti objektyvų vietos ir laiko skambesį, šiuolaikinėje
sampratoje yra gerokai nutolęs nuo šių siekinių. Gana greitai buvo suvokta neatitiktis tarp garso, kurio klausomasi, ir
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1 pvz. Raymondo Murray’aus Schafero inicijuotos ekspedicijos
„Penkių gyvenviečių kraštogarsiai“ (1974–1975) metu
sudarytas Skruvo gyvenvietės (Švedija) garso žemėlapis. Jame
subjektyviai pažymėti iš fabrikų ir prekybos centro sklindančio
gausmo aukščio tonai.

garso, kurį „girdi“ mikrofonas. Mikrofonas, kuris, anot Francisco Lópezo, yra nekognityvinis klausymosi įtaisas (López
2015), neturi galimybės susitelkti į dominantį įrašinėtoją
garsą, o dar svarbiau – išfiltruoti nepageidaujamą garsinę
medžiagą. Taigi jo „objektyvumas“ tampa daugiau kliuviniu nei privalumu siekiant pateikti klausytojui įrašinėtojo
atradimus. Prioriteto suteikimas subjektyviajai klausančiojo
perspektyvai, o ne nešališkai mikrofono „klausai“ priartino
aplinkos garso įrašinėtojų veiklą prie įvairių su klausymo
fenomenu siejamų meninių praktikų.
Ekologijos ir aplinkos garso meno sankirtos
Aplinkos garsai visais laikais buvo reflektuojami muzikinėje kūryboje. Pradedant nuo gamtos garsų pamėgdžiojimų folkloro tradicijose, antikos graikų traktatų apie sferų
harmoniją ar Babilono apie paukščių balsus, tęsiant gamtos,
karo kautynių ar medžioklės garsų aliuzijomis viduramžių, renesanso muzikoje (pvz., gegutės kanonas „Sumer
Is Icumen In“, Grimace’o „A l’arme, a l’arme“, Clémento
Janequino „La bataille“, „La Chasse“ ir kt.), François
Couperino, Franzo Josepho Haydno, Antonio Vivaldi ar
Olivier Messiano „paukščių muzikomis“, Georgo Friedricho
Händelio „Vandens muzika“ ar Ludwigo van Beethoveno
„Pastoraline“ simfonija, romantine programizmo tradicija,
baigiant tiesioginiu objektų iš aplinkos (spausdinimo mašinėlių, lėktuvo propelerių, sirenų, automobilio detalių ir
kt.) įtraukimu į XX a. kompozitorių partitūras (Erico Satie,
Antheilo, Varese’o, Cage’o ir kt.). Šiame amžiuje, plintant
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garso įrašymo technologijoms, aplinkos garsų panaudojimas muzikoje įžengia į kokybiškai naują etapą. Akustinės
muzikos eroje aplinkos garsai buvo transkribuojami ir interpretuojami priklausomai nuo konkrečios stilistikos, taip
tapdami tolimomis referencijomis į savo pirminį šaltinį, o
XX a. panaudojus fonogramą tapo įmanoma inkorporuoti
juos į muzikos kūrinį tokius, kokie jie yra. Vienas pirmųjų
pavyzdžių – Ottorino Respighi simfoninė poema „Pini de
Roma“ (1924), kurios IV dalyje panaudotas lakštingalos
garso įrašas. Respighi iš esmės tęsia klasikinę programinės
muzikos tradiciją, lakštingalos įrašą pasitelkdamas pastoraliniam gamtos vaizdiniui perteikti, o naujosios kino ir radijo
medijos siūlo kitokį santykį su aplinka.
1930 m. vokiečių abstrakčiojo ir dokumentinio kino
režisierius Walteris Ruttmannas sukuria 12-os minučių bevaizdį filmą „Wochenende“. Tai garsinis koliažas, sumontuotas iš įrašytų Berlyno garsų (traukinių, eismo, buities ir pan.),
panašus į labiau abstraktų muzikinį kūrinį nei dokumentinį
reportažą5. Nereferentiško garso idėja dar konceptualiau
pasireiškė futuristinėse Filippo Tommaso Marinetti radijo
kompozicijose „Sintesi radiofoniche“ (1927–1938). Šio
ciklo kompozicijoje „Un paesaggio udito“ Marinetti tiesiog
konstatuoja aplinkos garsus (vandens čiurlenimą, ugnies
spragsėjimą, strazdo čiulbėjimą), iš jų įrašų konstruktyviai
sekundžių tikslumu sudėliodamas savotišką haiku6. Galiausiai akusmatinės muzikos idėja buvo manifestuota Pierre’o
Schaeffero musique concrète ir jo embleminiame kūrinyje
„Étude aux chemins de fer“ (1948)7. Šis metodas išplėtotas
Halimo El-Dabho, Pierre’o Henry, Karlheinzo Stockauseno,
Iannio Xenakio, Michelio Chiono ir kitų avangardinių
kompozitorių kūriniuose.
Musique concrète siekinys aplinkos triukšmuose pastebėti
muziką susisieja su akustinės ekologijos judėjimo požiūriu.
Tačiau Schaefferas, atribodamas garsą nuo daiktinio jo šaltinio, siekė aplinkos garsus paversti abstrahuotais garsiniais
objektais, tinkamais nevaržomam komponavimui, o su akustine ekologija siejami menininkai ir teoretikai pabrėžia kitus
aplinkos garso meno tikslus. Kompozitorius Barry Truaxas,
Schafero sekėjas ir kolega, taip apibrėžia komponavimą
aplinkos garsais (angl. soundscape composition):
<…> tai elektroakustinės muzikos forma, pasižyminti atpažįstamais aplinkos garsais ir kontekstais, siekianti sužadinti
klausytojams su jais susijusias asociacijas, prisiminimus ir
įsivaizdavimus. (Truax 1999)

Taigi, priešingai nei musique concrète, atpažinti garso
šaltinį čia yra labai svarbu. Schaefferas siekia pabėgti nuo
aplinkos referencijų, taip šią muziką susiedamas su absolute
Tonkunst intencijomis, o Schafero koncepcija priešingai –
kviečia grąžinti jas, esminiu aplinkos garso meno tikslu
iškeliant etinį klausytojo reintegracijos su aplinka aspektą
(Truax 2008: 63). Be to, galutinis kompozicinis rezultatas
Schaeffero atveju yra koncertinis kūrinys, nors ir skambantis
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2 pvz. Aplinkos garsų muzikos
sisteminimas

iš įrašo, o soundscape muzika neretai pati suvokiama kaip
aplinka. Klausymo tipu ir aplinkos aktualinimo požiūriu
ji yra artimesnė vadinamajai foninei Muzak produkcijai
(liftų, prekybos centrų, darboviečių) ar ambient muzikai,
kuri, anot vieno jos pradininkų Briano Eno, turi būti tokia
pat dominanti, kaip ir nepastebima, lengvai stimuliuojanti,
bet pernelyg neįtraukianti į aktyvų klausymą8.
Apžvelgiant menines praktikas, naudojančias kūrybai
aplinkos garsus, ir įvertinant joms būdingas klausymo strategijas galima pateikti sisteminančią schemą (žr. 2 pvz.). Joje
tradicinė koncertinė ir soundscape muzikos yra opozicinėse
pusėse. Tradicine koncertine šiame straipsnyje vadinama
tokia muzikinė kūryba, kurios kompozicinių elementų
arsenale nėra aplinkos garsų, o pagrindinė jos raiškos forma
yra kūrinys, atliekamas ir klausomas koncertinėje situacijoje.
Savo ruožtu maksimaliai išreikšta soundscape kompozicija
egzistuotų kaip garsinė aplinka, sukomponuota vien iš
autentiškų aplinkos garsų. Tarp šių koordinačių telkiasi
įvairovė stilistikų, krypčių, konkrečių kūrinių, iš dalies
naudojančių kompozicijoje aplinkos garsus. Šiuo požiūriu
musique concrète, nors naujai ir radikaliai angažuodamasi
kurti vien iš mus supančių garsų, lieka ištikima opus tradicijos koncertinei muzikai. Ambient muzikoje (iš dalies
minimalistinėje, drone) aplinkos garsų gali ir nebūti, tačiau
jų kontempliatyvios kompozicijos, tarytum nusidriekiančios iš begalybės į begalybę, dažnai nebeįtelpa į tradicinę
kūrinio sampratą ir linksta būti suvokiamos periferiškai,
kaip garsinė aplinka.
Bene minimaliausias garsinės aplinkos suopusinimo ir
gryniausias aplinkos garso meno atvejis būtų tiesiog išklausyta aplinka. „Klausyti viską visą laiką ir priminti sau, kai
nesiklausai“ – šūkis, kuriuo vadovavosi eksperimentinės
muzikos kūrėja Pauline Oliveros, praktikavusi klausymo
meditacijas. Dar 1953 m. atradusi aplinkos garsus, kai įsigijusi pirmąjį magnetofoną pradėjo įrašyti garsus tiesiog iš savo
buto lango ir modeliuoti iš jų kompozicijas, 1970 m. subūrusi Azijos ir budizmo kontempliatyviųjų praktikų inspiruotą
garso meditavimo grupę Sonic Meditation kuria tekstines
partitūras instrukcijas („Circle Sound Meditation“, 1978,
žr. 3 pvz.), išplėtoja atidaus klausymo (angl. deep listening)
konceptą9. Jo esmė – girdėjimo ir klausymo priešinimas.
Girdėjimas – tai prigimtinė fiziologinė duotybė, pasyvus
savaiminis aktas. Klausymas priešingai – aktyvi, sąmoninga
veikla. Jį Oliveros skirsto į ekskliuzyvinį ir inkliuzyvinį.

Ekskliuzyviškai (arba fokusuotai) klausant dėmesys kreipiamas į atskirą garsą ar garsų grupę, stebima, kaip jie skamba.
Klausant inkliuzyviškai (arba globaliai) siekiama aprėpti
visus garsus, kuriuos tik įmanoma girdėti, nė vieno atskirai
neišskiriant. Oliveros klausymo meditacijų, trenažų (organizuojamų ir vykdomų jos įsteigto Deep Listening Institute),
performansų tikslas holistinis – lavinti gebėjimą išgirsti ir
patirti garsinę aplinką, surasti pusiausvyrą su ja, skatinti
kūrybiškas inovacijas griaunančias menininkų ir publikos,
muzikų ir nemuzikų, sveikųjų ir žmonių, turinčių fizinę ar
protinę negalią, atskirtį ir pan.

3 pvz. Pauline Oliveros „Circle Sound Meditation“, 1978

Artima klausymo meditacijoms meninė veikla yra
garso pasivaikščiojimai (angl. soundwalk). Tai savotiškos
ekskursijos, kurių pagrindinis tikslas – įsiklausyti į aplinką,
ją pažinti, tyrinėti, išgyventi. Garso pasivaikščiojimai gali
vykti tiek individualiai, tiek ir grupėse, o jų tikslai taip pat
gana įvairūs: nuo estetinių, didaktinių iki socialinių ar
net politinių. Garso pasivaikščiojimų praktiką išplėtojo
Schaferas, Hildegard Westerkamp World Soundscape projektu septinto dešimtmečio pabaigoje ir aštunto pradžioje,
tačiau jie nebuvo pirmieji, pradėję šią veiklą. XX a. šeštame
dešimtmetyje nemažai konceptualiųjų menininkų ar meno
judėjimų eksperimentavo šiuo metodu, tiesiogiai nekeldami
ekologinių tikslų. Pavyzdžiui, Maxo Neihauso performansai, kviečiantys išeiti iš koncertų salių, ir jo „Listen“ atvirukai
(1966–1979), Fluxus judėjimo modus operandi atkreipti dėmesį į kasdienes veiklas nuo degtukų uždegimo (Yoko Ono
„Lighting Piece“, 1955), salotų pjaustymo (Alison Knowles
„Make a Salat“, 1962) iki tiesiog stovėjimo (Benjamino
Pattersono „Stand Erect“, 1961) ar ėjimo (Takehisa Kosugi
„Theatre music“, 1964), vienas pirmųjų konceptualiojo garso
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meno kūrinių Adriano Piperio „Streetwork Streettracks
I–II“ (1969) ir kt. Dabar garso pasivaikščiojimų žanrinė
įvairovė gana plati – nuo turistams organizuojamų pažintinių miesto ar gamtos klausymo maršrutų iki „aklųjų eitynių“ (Francisco López „Invisible Cities“, 2006, žr. 4 pvz.),
aidų klausymo (Trevor Cox „The reverberant arch“, „Echo
bridge“, 2014), elektromagnetinių miesto signalų tyrinėjimo
(Christina Kubisch „Electrical Walks“, 2004 m. iki dabar),
konceptualiųjų garso gidų – garso takelių realiam pasauliui ( Janet Cardiff ir George Bures Miller „Forest Walk“,
1991, „Ittingen Walk“ 2002, „The Alter Bahnhof Video
Walk“, 2012, ir kt.), garso piligrimysčių (Oliver Schroer
„Camino pilgrim trail“, 2004) ar delokalizuotų (įrašytų ir
sumontuotų) garso kelionių perklausų radijuje, internete ar
specialiuose įrengimuose.
Pastarosios kartais artimesnės garso instaliacijų ir
skulptūrų žanrui nei klasikiniams garso pasivaikščiojimams.
Garso skulptūra – tai objektas, turintis vizualiai išreikštą
pavidalą ir galintis skleisti garsą. Iš esmės šie objektai galėtų
egzistuoti ir be garso, bet specifinė jų konstrukcija sudaro
garso sklaidos galimybę veikiant kokiam nors išoriniam
veiksniui ar retesniais atvejais dėl juose įmontuotų mechanizmų. Ekologinės tematikos skulptūrose išgavėjo funkciją
dažnai atlieka įvairūs gamtos veiksniai, tokie kaip vėjas
(pvz., Mike Tonkin ir Anna Liu „Singing Ringing Tree“,
2006, žr. 5 pvz.), jūros bangavimas (Nikola Bašić „Zadaro
jūros vargonai“, 2005), lietus (Heike Bottcher „Court of
Water“, 1999) ir pan. Kai kada pasitelkiamos garso ar kitos
technologijos, pavyzdžiui, optiniai sensoriai nupjauto medžio rieves grojančiame Bartholomäuso Traubecko patefone
(„Years“, 2011), vandens lašėjimo konstrukcijos Vladimiro

4 pvz. Francisco Lópezo „Invisible Cities“ (Monrealis, Kanada),
2006
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5 pvz. Mike’o Tonkino ir Annos Liu „Singing Ringing Tree“
(Bernlis, Jungtinė Karalystė), 2006

Tarasovo „Vandens muzikoje“ (1992), miesto garsų įrašai
Antano Kučinsko „Garso duše“ (2016) ir pan. Kai kuriais
atvejais erdvė, kuriai kuriama garso skulptūra, gali tapti
objekto koncepcijos dalimi. Tai kur kas labiau būdinga garso
instaliacijai. Čia kūrinio (objekto) ir aplinkos (konteksto)
santykis tarytum apsiverčia: aplinka tampa kūriniu, o joje
instaliuoti garsą skleidžiantys objektai ar po ją vaikštantys
žiūrovai – jo kontekstu (pvz., Max Neuhaus „Times Square“,
1977/2002; Bill Fontana „Harmonic Bridge“, 2006).
Akustinio konteksto konvertavimas į specialiai klausomą medžiagą yra viena pagrindinių procedūrų aplinkos
garso kompozicijose. Skirtingai nei meditacijose ar garso
pasivaikščiojimuose, čia naudojami įrašyti aplinkos garsai
ir, skirtingai nei garso instaliacijose ar skulptūrose, šios
kompozicijos yra determinuotos laike. Kaip jau minėta,
soundscape kompozicija visada siejasi su garsinės aplinkos
temomis ir niekada nėra abstrakti. Štai Luco Ferrari kompozicijoje „Presque Rien No. 1. Le Lever du jour au bord
de la mer“ (1970), vienoje pirmųjų tokios muzikos manifestacijų, skamba konkretaus Jugoslavijos kaimo garso įrašas.
Jis minimaliai redaguotas ir beveik be jokios kompozicinės
intervencijos. Tai savotiškas parą trukusio įrašo reportažas,
jo 21-os minutės „santrauka“. Ferrari apibūdina šį kūrinį
kaip „neturintį abstrakčių garsų“, t. y. to, kas labiausiai jį
nervino musique concrète mokykloje. Tradiciškai, pagal šios
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mokyklos principus, garsais buvo manipuliuojama tol, kol
jų kilmė tapdavo neaiški. Palikdamas garsus neapdorotus
ir duodamas visiškai aiškią nuorodą pavadinime Ferrari
pasielgė priešingai. Toks antikompozitoriškas metodas
atvėrė naują santykį su garsine aplinka – pagarbų ir poetišką, parodantį jos trapumą ir unikalumą, vietoj agresyvaus
vartotojiško aplinkos garsų eksploatavimo dėl savojo aš
raiškos avangardinėje tradicijoje.
Ekologinių intencijų svarbą soundscape kūryboje įtvirtino Vankuverio kompozitorių mokykla – World Soundscape
Project iniciatoriai ir dalyviai.
Kaip tik ekologinis kontekstas yra tai, ką siekiama išsaugoti,
sustiprinti ir eksploatuoti soundscape kompozicijoje. (Truax
1984: 207)

Tai gali būti tiesiog kūrinio atlikimas gamtoje, derinant
koncertinę ir natūralią gamtinę aplinkas (Schafero „Music
for Wilderness Lake“, 1980); garso pasivaikščiojimų meniniai reportažai radijuje (Westerkamp „Walk Through
the City“, 1981; „Street Music“, 1982); kompiuterinių
procedūrų naudojimas „ištempiant“ garsus į lėtai kintančias faktūras, taip atveriant klausytojui gamtos garsų
kompleksiškumą, kuris šiaip nebūtų girdimas (pvz., Truax
„Pacific“, 1990; „Song of Songs“, 1992, kt.); artimas mikrofonų išdėstymas iškeliant ir parodant klausytojui paslėptą
smulkių, tylių gamtos garsų pasaulį (Westerkamp „Beneath
the Forest Floor“, 1992), garsiniai vietovių (Huse „Sound
marks of Canada“, 1974; Annea Lockwood „A Sound
Map of the Hudson River“, 1989) ar „suspausto laiko“
peizažai (Truax & WSP „Summer Solstice“, 1974); elektroniškai transformuotų, bet referencijų neprarandančių
aplinkos garso įrašų kompozicijos (Bruce Davis „Bells of
Perce“, Truax „Soundscape Study“, 1974); galiausiai net ir
tradiciniais akustiniais instrumentais ar balsu atliekamos
kompozicijos (Schafer „Snowfoms“, 1986, žr. 6 pvz.).
Vankuverio kompozitoriai, peržengdami muzikos rėmus, judėjo link ekologijos, o dalis lauko garso įrašų atstovų
ar bioakustikų vis labiau akcentavo savo veikloje muzikinius

aspektus. Pavyzdžiui, kompozitorius, etnomuzikologas,
aplinkos garsų įrašinėtojas Lópezas derina kai kurias
Schafero ir Schaeffero idėjas. Anot jo, gamta yra natūralus
akusmatinis pasaulis, kurio garso šaltiniai įprastai nėra
matomi. Todėl jį pirmiausia domina „abstrakti“ galutinė
garsinė suma, o ne tai, iš ko jis sudarytas. Tačiau Lópezas,
kaip ir Ferrari, beveik nemanipuliuoja gamtos įrašais ar jų
subjektyviai neapdirba. Subtiliai kai ką paryškindamas ar
sujungdamas jis kuria savotišką hiperrealizmą iš triukšmingo Kosta Rikos atogrąžų miško garsų („La Selva“, 1997),
Argentinos Patagonijos lauko įrašų („Wind [Patagonia]“,
2003), gelmių pasaulio garsų (albumas „Azoic Zone“, 1993)
ir pan. Lópezą domina ne tik gamtos, bet ir žmogaus sukurti
garsai (albumas „Machines“, 2010) ir jis neteikia pirmenybės
kuriai nors vienai grupei, todėl drąsiai jį galime laikyti tiek
garso gamtosaugininku, tiek ir futuristu.
Naujos kūrybiškumo sampratos ir „neautorinė“ autorystė yra ryškūs veiksniai, vienijantys su garso ekologija
susisiejančias menines raiškas. Galima teigti, kad šioje
meno srityje jau yra susiformavusi tradicija akcentuoti ne
tiek kompozitoriaus saviraiškos aspektą, jo gebėjimus ar
meistrystę dramaturgiškai dėlioti garsinę medžiagą, bet
labiau kreipti dėmesį į paties klausymo fenomeno studijas
ir / ar garso kaip žmonių ir gamtos sistemas vienijančio
veiksnio klausimus.
Apibendrinimai ir perspektyvos
Reziumuojant straipsnyje išdėstytas mintis galima teigti,
kad akustinės ekologijos kontekstai ir pritaikymas yra labai
platūs. Jos idėjos kilo, brendo ir reiškiasi įvairiose srityse –
meno, gamtosaugos, urbanistikos, antropologijos ir pan.
Besiplėtojantis ekologinis judėjimas natūraliai susipynė su
kintančiomis XX a. muzikos paradigmomis, didėjančiu
dėmesiu garsui kaip tokiam ir inspiravo akustinės ekologijos
susiformavimą. Jos pradininkų (Schafero ir kt.) pasiūlytos
definicijos, metodai, idėjos, nors ir aptariamos kitų tyrėjų,

6 pvz. Raymondo Murray’aus
Schafero „Snowfoms“ chorui
a capella, 1986
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išlieka aktualios ir gyvybingos. Bene esmingiausia yra tai,
kad bendrajam ekologiniam judėjimui jos suteikia meninę
dimensiją, implikuoja aktyvų žmogaus dalyvavimą, anot
Schafero, pasaulio suderinimo akte. Šiuolaikinės akustinės
ekologijos privalumas yra ir tai, kad ji ne tik susitelkia į
neigiamus garsinės taršos momentus, bet ir atkreipia dėmesį
į teigiamų naujojo amžiaus kraštogarsio aspektų analizę, jų
puoselėjimo veiklas. Dėmesys garsui, kaip savaiminei vertybei ir daugiasluoksniam reikšmių šaltiniui, atvėrė kelius
naujoms meninės kūrybos formoms su aplinkos garsais,
sonologinės kompetencijos ugdymo, garsinės aplinkos
puoselėjimo praktikoms.
Žvelgiant į akustinės ekologijos raidos perspektyvas
galima pastebėti, kad jos vaidmuo ir įtaka visuomeniniam
gyvenimui dar nėra pakankama, o kaip lygiavertės mokslo
ar meno disciplinos pozicijos dar neįtvirtintos. Galimybės
meninėms, visuomeninėms, edukacinėms ir kitoms šios
krypties veikloms yra didelės. Ypač trūksta plačios imties tęstinių (ilgalaikių) kraštogarsio tyrimų, sisteminančių studijų,
akustinės ekologijos ir aplinkos dizaino bendradarbiavimo
projektų. Lietuvoje šioje srityje apskritai dar pradedami
žengti pirmieji žingsniai ir tik pavieniai meniniai projektai
ar kūriniai sietini su akustinės ekologijos siekiniais.
Straipsnį norėčiau baigti Schafero citata:
Paskutinis klausimas bus, ar pasaulio garsynas yra tik atsitiktinė kompozicija, kurios mes nekontroliuojame, ar mes esame
jos kompozitoriai ir atlikėjai, atsakingi už formos ir grožio jai
suteikimą? (Schafer 1993: 5).

Nuorodos
1

2

3

Marshallas McLuhanas žmonijos istoriją skirsto į keturis
etapus siedamas jas su technologiniais laimėjimais: gentinį,
rašto, spaudos ir elektroninį. Kiekviena technologija traktuojama kaip žmogaus kūno „tęsinys“, medija, pvz., ratas –
kojos tęsinys, drabužiai – odos, knyga – akies. Šiuo požiūriu
rašto (±2000–1500 m. pr. Kr.) ir spaudos (nuo ±1450 m.)
amžiuose dominuojančiu jutiminiu organu laikomas regos
pojūtis. Jie priešinami gentiniam – čia lytėjimo, skonio ir
uoslės juslės buvo labiau išugdytos, o svarbiausia buvo ausis,
ir šiuolaikiniam elektroniniam – „globalaus kaimo“ amžiui
(datuojamam nuo telegrafo išradimo XIX a. pab.). Pastarajame naujosios medijos vėl sujungia žmoniją į vieną gentį, o
žaibiška komunikacija lytėjimo ir garso pojūčius sureikšmina
labiau nei regą.
Kartais terminas soundscape klaidingai verčiamas į lietuvių
kalbą žodžiu garsovaizdis, o tai turi kitą reikšmę – garso
vaizdą. Kadangi angliškasis soundscape terminas sudarytas nuo
žodžio landscape – kraštovaizdis (vietos vaizdas), jo lietuviškas
analogas turėtų būti kraštogarsis (vietos garsas). Kiti vartotini
kraštogarsio sinonimai: garsinis peizažas, garsinė panorama,
aplinkos garsynas ar tiesiog garsuotė.
Terminas sudarytas nuo anglų k. žodžio landmark, reiškiančio
lengvai atpažįstamą objektą ar vietą, pagal kuriuos paprasta
orientuotis.
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4

5

6

7

8

9

Pirmieji gamtos ir paukščių balsų įrašai atlikti dar XIX a. pab.
Tokių įrašų pradininkas – Ludwigas Kochas (1881–1974).
1889 m. jo atliktas paukščio čiulbėjimo įrašas į vaško cilindro
rašiklį laikomas pirmąja ne žmogaus balso garsine dokumentacija.
Kiek anksčiau, 1927 m., Walteris Ruttmanas sukūrė žymųjį
ilgametražį dokumentinį filmą „Berlin: Die Sinfonie der
Großstadt“, kuris, panašiai kaip ir „Wochenende“, yra labiau
pagal muzikinius principus organizuotas miesto vaizdų koliažas nei nuoseklaus naratyvo dokumentika.
„Un paesaggio udito“. Juodasis strazdas, pavyduliaudamas
laužo malkų spragsėjimui, savo švilpavimu užgožia upeliuko
čiurlenimą:
10 sekundžių čiurlenimo
1 sekundė spragsėjimo
8 sekundės čiurlenimo
1 sekundė spragsėjimo
5 sekundės čiurlenimo
1 sekundė spragsėjimo
19 sekundžių čiurlenimo
1 sekundė spragsėjimo
25 sekundės čiurlenimo
1 sekundė spragsėjimo
35 sekundės čiurlenimo
6 sekundės strazdo švilpavimo.
Traukinio garsų pasirinkimas pirmajai konkrečiosios muzikos
kompozicijai buvo konceptualiai susietas su vienu pirmųjų (ir
istoriškai bene įtakingiausių) Auguste’o ir Louis’o Lumière’ų
filmų „L`arrivee d`un train à la Ciotat“ (1895). Schaefferas
teigė, kad tradicinė muzika prasideda nuo abstrakcijos (natų),
vėliau jai suteikiant garsinį pavidalą. Konkrečioji muzika
komponuojama atvirkščiai – nuo konkrečių garsų, paskui
juos abstrahuojant į muzikinę kompoziciją.
Vienas pirmųjų ir reikšmingiausių ambient muzikos kūrinių – Briano Eno „Music for airports“ (1978). Tai aplinkos
triukšmus, akustinius instrumentus ir elektroniką jungianti
muzika, be aiškaus ritmo, gausi lėtų, vos pastebimų pokyčių,
nutolusių balsų, reverberacijų ir pan.
Terminas deep listening įsitvirtino nuo 1988 m., kai Oliveros
su kolegomis įrašė požeminės cisternos garsą ir 1989 m. jo
pagrindu sukomponuotą kompoziciją publikavo leidykloje
„New Albion“.
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Summary
The role of ecology – the science of the interaction
between organisms and their environment – nowadays is
increasingly growing. Although since its first steps humankind made and is making a much greater influence on the
surrounding environment than any other biological species,
the revolution of science and engineering that stared in the
18th century essentially increased a negative impact on the
environment several times, which in the second half of the
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20th century created preconditions for the formation of a
new stage of the relationship between man and nature – a
global ecological crisis. Ecology today is far from being a
branch of natural sciences; it is a wide interdisciplinary field
encompassing diverse aspects of the interaction between
human society and nature. It is inevitable that speaking
about man’s relationship with the environment sound is
also involved. It is possible to claim that from the ecological point of view, sound is a fragile phenomenon – it is a
temporary, constantly changing construction that appears
suddenly and immediately fades away in silence.
The acoustic environment movement started up in
the 1960s as a reaction to the increasingly growing noise
pollution of the environment, the levelling of sounds and
homogenisation tendencies, and, according to McLuhan,
the prevailing dictate of “eye culture”. The World Soundscape
Project initiated by Canadian composer Raymond Murray
Schafer (b. 1933) and his colleagues that gained worldwide attention became the cornerstone of this conceptual
platform for further development of this movement. The
main ideas of this project are summed up in the 1977 R. M.
Schafer’s study The Soundscape: Our Sonic Environment and
the Tuning of the World. The central concept in the monograph is soundscape. Essentially, its content is analogous to
the concept of landscape, which is the acoustic environment
that surrounds us and appears when natural processes interact with man’s activities. To describe and analyse the sounds
of the environment R. M. Schafer introduces three basic
categories – key sounds, sound signals and sound marks.
Key sounds is ananalogy to a certain main tone, the main
tonality in music. It is a constant or often repeated sound,
which becomes the main sound or sounds. Sound signals
aresounds that stand out of the main background, sounds
of the foreground to which our attention is drawn. Sound
marks are sounds that are recognised as having symbolic
and cultural importance in this locality or community.
High fidelity (hi-fi) and low fidelity (lo-fi) soundscapes
are also distinguished. “In the hi-fi soundscape, sounds
overlap less frequently; there is perspective – foreground
and background” (Schafer 1993: 43). The latter, according
to R. M. Schafer, are first of all associated with the urban
environment and abound with sounds that overlap: because
of a high level of loudness it is possible to hear only sounds
that are not far away. Speaking about the quality of the new
situation that appeared with sound recording and reproducing possibilities when sound can exist separately from
its source he introduces the term schizophonia. It conveys,
according to R. M. Schafer, the decreasing importance of
meaning and the modern world suffering from morbid
nervousness living in unnatural synthetic sounds.
However, nowadays in sound ecology, which is sometimes called positive, the contrast between naturalness and
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artificiality, natural and technological sounds is markedly
weaker and does not dominate in a problematic discourse.
It centres not only on the moments of negative sound pollution, but also attracts attention to the analysis of positive aspects of the new age soundscapes and the activities
promoting them. Ideas close to acoustic ecology are developed in the fields of acoustic, psychoacoustic, psychology,
sociology, architecture, geography, landscape planning,
engineering, music, the art of sound, anthropology and
many other spheres. In its turn, diverse intersections of the
acoustic environment and the ecology of different music
that employs sounds recorded in the environment are also
observed in the world of art.
Most probably, the minimalist case of pushing a soundscape to an opus and the purest soundscape art would be
simply listening to the environment (e.g. Pauline Oliveros’
sonic meditations). An artistic activity close to them is
sound walking (e.g. Hildegard Westerkamp, Christina
Kubisch, Janet Cardiff etc.). Their goal is to train the ability to hear and experience the acoustic environment, to
find balance with it, and encourage creative innovations.
Another kind of soundscape art – acoustic sculptures and
installations – emphasising sound as a value per se often also
has ecological aspects (Mike Tonkin and Anna Liu’s The
Singing Ringing Tree, 2006; Nikola Bašić’s The Zadaro
Sea Organ, 2005 etc.). In soundscape compositions, unlike meditations or sound walking, recorded environment
sounds are employed and, unlike acoustic installations or
sculptures, compositions are time limited. Musique concrète
dissociating sound from its material source attempted to
turn the acoustic environment into abstract acoustic objects,
which could be used freely in composing music, while for
the authors of soundscape music the essential aim of the
aspect of soundscape art is the reintegration of the listeners’
into the environment (Luc Ferrari, Barry Truax, Francisco
López etc.).
New perceptions of creativity and “non-author” authorship are outstanding factors that unite artistic expressions
connected with acoustic ecology. It is possible to claim
that in this field of art a tradition of stressing not so much
the aspect of the composer’s self-expression, his abilities
or mastery of dramaturgically laying out acoustic material,
but paying more attention to the study of the listening
phenomenon itself and/or the issues of sound as the factor
that unites the human and natural systems has formed.
Looking at the prospects of development of acoustic
ecology it can be noticed that its role and influence on
social life is still not sufficient, and its position as a science
or art discipline is still not equal to others. There is a lack of
comprehensive systemising ongoing studies of soundscape,
collaboration projects of acoustic ecology and environment
design.
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Anotacija
Straipsnyje, remiantis išlikusiomis XVII a. antros pusės, XVIII a. antros pusės ir XIX a. pirmos pusės pajamų bei išlaidų registracijos knygomis,
aptariami muzikinio gyvenimo Vilniaus pranciškonų konvente faktai. Tai pirma publikacija, skirta nuosekliai minimo laikotarpio Vilniaus
pranciškonų muzikinio gyvenimo apžvalgai. Šio straipsnio tikslas – remiantis išlikusiomis finansų knygomis, įvairiais rakursais pažvelgti į
XVII a. antros pusės–XIX a. pirmos pusės muzikavimą Vilniaus pranciškonų konvente ir nurodyti tikslius informacijos šaltinius. Pateikiama
dar neskelbta, archyviniuose šaltiniuose aptikta medžiaga apie pranciškonų muziką ir muzikus: 1) vargonininkus, jų pareigas ir aprūpinimą;
2) kapelos narius ir kapelmeisterius, grojimo vietą ir laiką, kapelos narių skaičių ir jos grojimą per mirusiųjų minėjimo pamaldas; 3) vargonų
pastatymą, jų ir kitų instrumentų taisymą; 4) varpų naudojimą ir paslaugų kainoraščius; 5) Devintinių, Šv. Morkaus, Šv. Kazimiero procesijas,
jų muzikinį apipavidalinimą; 6) brolių pranciškonų vigilijų ir egzekvijų giedojimą už konvento ribų; 7) liturginių giedojimo knygų įrišimą ir
dainavimo pamokas novicijams. Detali šaltinių analizė patvirtina jų svarbą Lietuvos muzikos istorijos tyrimams.
Reikšminiai žodžiai: Vilnius, religinė muzika, pranciškonai, kapelos nariai, vargonininkai, varpai, procesijos, šventieji, pajamų ir išlaidų
registracijos knygos.
Abstract
The paper, based on the surviving income and expenses registration books of the 2nd half of the 17th, the 2nd half of the 18th, and the 1st
half of the 19th centuries, focuses on the facts of musical life in the Franciscan Convent in Vilnius. This is the first publication devoted to a
consistent overview of the Vilnius Franciscans’ musical life over the above-mentioned period. The aim of the paper is, with reference to the
surviving financial books, to present the music making activity in the Franciscan Convent in Vilnius in the late 17th–early 19th centuries from
different angles and to indicate precise sources of information. The materials about the Franciscan music and musicians used in the paper have
been found in archival sources and have never been published before. The said materials include the information about: 1) organists, their
duties, and their provision; 2) members of the band and bandmasters, the place and time of music playing, the number of the band musicians, and their playing during the Mass for the dead; 3) the organ installation and the repair of the organ and other instruments; 4) the use
of the bells and the price lists for services; 5) the Corpus Christi Day, St Mark, and St. Kasimir processions and their musical background;
6) the Franciscan brethren’s singing of Vigils and Requiem Masses outside their convent; and 7) the binding of liturgical hymnals and the
singing lessons for novices. A detailed analysis of the sources confirms their importance for the research on the history of Lithuanian music.
Keywords: Vilnius, religious music, Franciscans, band musicians, organists, bells, processions, the saints, income and expenses registration books.

Straipsnyje, papildant ir atskleidžiant informaciją apie
Vilniaus pranciškonų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios muzikinę erdvę, siekiama praplėsti Vilniaus
muzikinio gyvenimo vaizdą. Muzikos rankraščių trūkumas
paskatino ištirti svarbius pranciškonų ordino rašytinius
šaltinius – pajamų ir išlaidų registracijos knygas. Tai XVII a.
antros pusės, XVIII a. antros pusės ir XIX a. pirmos pusės
rankraščiai. Straipsnyje naudoti archyviniai dokumentai yra
išlikę ir saugomi Vilniaus miesto bibliotekose.

Vilniaus pranciškonų konvento istorija ir niokojimai
Lietuvos kaimynės Lenkijos žemėse pirmieji pranciškonų konventai atsirado netrukus po šv. Pranciškus Asyžiečio (†1226) mirties. Po Lietuvos krikšto pranciškonų
vienuolija sparčiai plėtėsi, jų konventai įsikūrė Ašmenoje
(1398), Kaune (1400), Drohičine (1409), Pinske (1432).
Legendinė pranciškonų konvento istorija sako, kad jį XIV a.
pabaigoje, dar iki Lietuvos krikšto, įkūręs Vilniaus vaivada
Petras Goštautas (1305–1364). Pagonims išžudžius prie
jo rūmų įsikūrusius mažesniuosius brolius, Goštautas vėl

123

Lietuvos muzikologija, t. 18, 2017

pranciškonus pakvietęs į Vilnių ir apgyvendinęs netoli
miesto sienos, įtvirtintoje vietoje, vadintoje Smiltyne. Vilniaus pranciškonų bažnyčia Vilniuje pastatyta dar XIV a.,
o nauja didelė konvento bažnyčia konsekruota 1421 m.
(Dettlaff 2012: 15).
Vilniaus pranciškonų konventą nuolat niokojo gaisrai
ir karai. Dėl šios priežasties išliko tik nedidelė pranciškonų
ordino muzikos rankraščių ir archyvo dalis. Pavyzdžiui,
1610 m. netoli Vilniaus konvento įsiliepsnojęs gaisras
apėmė bažnyčią ir vienuolyną; bažnyčia buvo išgelbėta,
o vienuolynas stipriai nukentėjo, todėl jį reikėjo remontuoti (ten pat: 81; Karwacki 1997: 31). 1655 m. rugpjūtį
vienuolynas išgrobstytas, o 1659 m. minoritų objektai vėl
buvo niokojami (Dettlaff 2012: 157). 1737 m. vienuolyne
įsiplieskė gaisras, apėmęs ir bažnyčią. 1748 m. po kilusio
gaisro iš bažnyčios liko tik sienos su skliautais ir dalis stogo; šį kartą sudegė spaustuvė, biblioteka ir visas archyvas.
1749 m. įsiliepsnojęs gaisras sunaikino vienuolyną; nuo šio
gaisro iš dalies nukentėjo ir bažnyčia (ten pat: 158). Daug
kartų nukentėjęs bažnyčios ir vienuolyno kompleksas iš
pagrindų atnaujintas XVIII a. pabaigoje1, tačiau 1812 m.
bažnyčią ir vienuolyną niokojo Napoleono kariuomenė.
1864 m. dėl politinių, ekonominių ir tautinių priežasčių
Vilniaus pranciškonų vienuolynas ir bažnyčia buvo uždaryti (Dettlaff 2006: 159, 226, 239; Karwacki 1997: 32),
o pranciškonų kauptas archyvas, bažnyčios ir vienuolyno
reikmenys išdalyti, perkelti kitur arba išgrobstyti. Į Vilnių
minoritai grįžo tik 1919 m. (Dettlaff 2011: 42).
Pranciškonų muzikinės veiklos tyrimai, nesire‑
miantys Vilniaus pranciškonų ordino pajamų ir
išlaidų registracijos knygomis
Atskiras muzikologijos darbas, skirtas muzikinės veiklos
Vilniaus pranciškonų konvente analizei, iki šiol nėra parengtas. Istorikas Stephenas Christopheris Rowellas, tiriantis
Vilniaus pranciškonų veiklą XV a., mini 1468 m. tarnavusį
vargonininką Petrą (Piotr) (Rowell 2006: 42, 52). Tai vienas
seniausių liudijimų apie vargonininką Vilniaus pranciškonų
bažnyčios ir Lietuvos muzikos istorijoje. Iš XVI a. žinomas
1538 m. dokumentuose minimas vargonininkas Sebastijonas (Sebastian), kurį tarpukario metais rankraščiuose aptiko
tyrinėtojas Kamilis Kantakas (Kantak 1928: 7). Istorikas
Tadeuszas Maciejewskis straipsniuose „Lenkų pranciškonų
muzikinės kultūros vaizdas XVI a. pabaigoje ir XVII a.
pradžioje“ (Maciejewski 1986) ir ,,Muzikinė pranciškonų
konventualų kultūra O. G. Caputo vizitacijų ir kelių kitų
XVII a. šaltinių šviesoje“ (Maciejewski 2003) pateikia nemažai muzikinės informacijos apie Vilniaus pranciškonų
konventą kaip apie vieną iš daugelio to laikotarpio pranciškoniškų centrų. Vilniaus pranciškonus savo disertacijoje
mini ir grigališkojo choralo bruožus Lietuvos Didžiojoje
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Kunigaikštystėje XV–XVIII a. tiriantis muzikologas Jonas
Vilimas (Vilimas 2012).
Iš „Lenkų muzikantų žodyno“ (Słownik… [1964–
1967]) sužinome apie XVII–XVIII a. sandūroje grojusius
kelis Vilniaus minoritų vienuolius: kapelos narius (Antonį
Lenartowiczių (†1686 02 08), Antonį Tatarszkiewiczių
(†1688 03 03), Marciną Pilińskį (†1698 08 21), Jakubą Merseną (†1710 01 19), Placydą Zdanowiczių (†1700 11 05)) ir
vargonininkus (Rafałą (vardas nežinomas; XVII a. pradžia),
Ambroży Truszkowskį (†1686 01 12), Tomaszą Somołowiczių (†1703 01 04), Franciszeką Skorulskį (†1744 11 12).
Vargonininkas ir „muzikos specialistas“ Rafalas jau buvo
minimas pranciškonų istorijai skirtoje XIX a. publikacijoje (Bartoszewicz 1862: 394, 395). Apie du pranciškonų
varpus, lietus meistrų Joanneso Delamarso (1669 07 18) ir
Gustavo Mörko (vel Merko) (1755 06 13)2, savo tyrimuose
rašė Michałas Brensztejnas (Brensztejn 1924: 55, 78, 86).
Daugiausia rašyta apie pranciškonų bažnyčios vargonus
(Pietrzyk 1988; Paknys 2001; Łyjak 2003; Zgliński 2003;
Gučas 2009; Povilionis 2009, 2013; Dacevič 2011) ir
vargonininką Antonį Szuniewiczų, tarnavusį bažnyčioje
1934–1945 m. (Krzywoń 1988; Malko 1989; Żwirek 1999;
Modlitwa… 2001; Strzelec 2002).
Pranciškonų muzikinės veiklos tyrimai, besire‑
miantys Vilniaus pranciškonų ordino pajamų ir
išlaidų registracijos knygomis
Minėdami meistro Marko Wendto XVII a. statomus
vargonus, tyrėjai Marcinas Zglińskis (Zgliński 2003) ir
Mindaugas Paknys (Paknys 2001) rėmėsi 1670–1679 m.
pildyta pajamų ir išlaidų registracijos knyga3. Tame pačiame
straipsnyje minėdamas meistrą Janą Pawłowskį, 1791 m.
taisiusį vargonus, Paknys pasirėmė 1789–1803 m. pildyta
pajamų ir išlaidų registracijos knyga4. Vilniaus pranciškonų ordino 1758–1763 m. pajamų ir išlaidų registracijos
knyga savo tyrimuose pasinaudojo Bernadetta Manyś5.
Daktaro disertacijoje ,,Šeimos šventės Vilniuje Augusto III
(1733–1763) laikais“ (Manyś 2012) autorė paskelbė tėvų
pranciškonų pajamas už laidojimo ceremonijas, įskaitant
muzikinį apipavidalinimą (ten pat: 396–397), išvardijo,
kada ir kur pranciškonai giedojo vigilijas (ten pat: 281, 287,
321, 367, 369, 397, 380).
Vilniaus pranciškonų ordino pajamų ir išlaidų
registracijos knygų saugojimo vietos
Tyrimai patvirtina, kad pajamų ir išlaidų registracijos
knygas Vilniaus minoritai rašė XVI–XIX a. Apie senąsias
Vilniaus pranciškonų finansų knygas daugiausia sužinome iš 1826 m. parengto bendro archyvinių pranciškonų
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dokumentų sąrašo6. Rankraštyje išvardytos 24 pozicijos:
1589–1595 m. (1 knyga), 1664–1682 m. (4 knygos),
1685–1694 m. (1 knyga) ir 1695–1825 m. (18 knygų).
Tėvo Alojzo Karwackio OFM Conv. teigimu, 1864 m.
uždarius Vilniaus minoritų vienuolyną, didesnė archyvo
ir vienuolyno knygų rinkinio dalis buvo išgabenta į Sankt
Peterburgą ir Maskvą, o likučiai atiduoti Vilniaus viešajai
bibliotekai (Karwacki 1997: 33). Tarpukario metais didelė
finansinių knygų dalis perduota Vilniaus Stepono Batoro
universiteto Rankraščių skyriui; tai patvirtina išlikusios ir
iki šių dienų naudojamos popierinės katalogo kortelės. Yra
žinoma, kad Vilniaus meno ir mokslo muziejaus draugija
1914 m. Vilniaus mokslo bičiulių draugijai perdavė vieną
Vilniaus pranciškonų pajamų ir išlaidų registracijos knygą,
apimančią 1535–1544 m.7 (Sprawozdanie 1915; Ilgiewicz
2008; 2011). Deja, šiuo metu nežinoma, kur ši knyga
saugoma. Karwackis savo tyrimuose pateikė informaciją
iš 1856–1864 m. pajamų ir išlaidų registracijos knygos8
(Karwacki 1997). Dabartinės šios registracijos knygos
paieškos taip pat nedavė rezultatų.

Šiuo metu didesnė dalis Vilniaus pranciškonų ordino
pajamų ir išlaidų registracijos knygų saugoma Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje, kelios – Lietuvos
mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių
skyriuje9.
Vargonininkai, jų pareigos ir aprūpinimas
Naudojant pranciškonų ordino finansų knygas kaip pirminį informacijos šaltinį, galima sudaryti Vilniaus pranciškonų bažnyčios vargonininkų sąrašą su muzikantų vardais,
pavardėmis ir tarnavimo laiku. Pateikiamas vargonininkų
sąrašas, kurį sudarant remtasi Vilniaus pranciškonų ordino
pajamų ir išlaidų registracijos knygomis (žr. 1 lentelę):
Vilniaus pranciškonų ordino finansų knygos suteikia
informacijos apie vargonininko pareigas. Iš jų sužinome,
kad XVII a. antroje pusėje pranciškonų vargonininkas vargonavo per liturgines valandas ryte ir vakare (tikriausiai Švč.
Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo garbei), taip pat

Vargonininko vardas ir pavardė

Tarnavimo metai

(v. n.) Kozłowskis10
Michałas Kowalewskis

176311

Wincenty Gietwanowskis

178613

Augustynas14 (vardas arba pavardė nežinomi)
Michałas Kowalewskis

1788–178915

(v. n.) Iwaszkiewiczius

179217

(v. n.) Bereckis (pavadavo vargonininką Iwaszkiewiczių)

179218

Augustynas Zamoytka (Zemeytel)

1793 I pusmetis – 179419

Józefas Deszczyńskis

1794 (kovas)–179920

Antonis Czerwińskis21
(v. n.) Pawłowskis

1801–180322

Wincenty Łukiańskis

181324

Kazimierzas Czerniawskis

1813–181425

Tomaszas Kozłowskis

181426

(v. n.) Wiszniewskis

1815(?)–181627

(v. n.) Piramowiczius

1816 (balandis)–181728

L. Ziekiewiczius

1817 (rugsėjis)–181829

Antonis (p. n.)

182430

Jerzy Giedyminas

182631

Janas arba Joachimas Miłaszewskis

1828 (rugpjūtis)–183232

(v. n.) Czerwińskis

183433

anonimas – laikinas vargonininkas

1834 (rugpjūtis)34

Ignacy Stankiewiczius

1836–185535

1780, 1783–178512

1789–179016

181223

1 lentelė. Vilniaus pranciškonų bažnyčios vargonininkų sąrašas, parengtas remiantis Vilniaus pranciškonų ordino pajamų ir išlaidų
registracijos knygomis
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per giedamas šv. Mišias, gedulingas šv. Mišias ir mišparus.
Vargonininkai taip pat grojo ir pranciškonų Šv. Mikalojaus
bažnyčioje36, galėjo ir kitus mokyti vargonuoti, bet svarbiausia – turėjo ištikimai tarnauti37. Kartais vargonininkai
atlikdavo darbus, nesusijusius su jų amatu. Pavyzdžiui,
minima, kad 1843 m. balandį vargonininkas dažė Šv. Lauryno altorių, paauksavo ir nudažė šventųjų Bonaventūros
ir Kilijono altorius38.
Pranciškonų ordinas labai rūpinosi vargonininkais;
matyt, tai buvo daroma iš pragmatiškų paskatų, kad geri
muzikantai neišeitų dirbti į kitas bažnyčias. XVII a. antros
pusės39, 1813 m.40, 1824 m.41 ir 1826 m.42 knygose esantys
užrašai byloja, kad vargonininkai buvo aprūpinami reikalingais drabužiais (pavyzdžiui, marškiniais) ir batais.
Vargonininkai gaudavo pinigų pirčiai ir duonai pirkti.
Štai Ignacy’ui Stankiewicziui 1836 m.43, 1838–1844 m.44,
1846–1847 m.45 pranciškonų ordinas pirko surdutus,
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batus, bato viršų iki aulo, kelnes, marškinius, kepurę,
pirštines. Jis gaudavo pinigų pirčiai46, siūlams47, atlaidams
Vilniaus Kalvarijoje48, buvo rūpinamasi jo gyvenamąja
vieta49.
Kapelos nariai ir kapelmeisteriai, kiti pranciškonų
bažnyčioje muzikavę kolektyvai
Pajamų ir išlaidų registracijos knygose išvardyti Vilniaus
minoritų kapelos nariai, vadovai ir kolektyvai, kviesti pavieniams pasirodymams arba ilgesniam laikotarpiui. Tampa
akivaizdu, kad Vilniaus pranciškonų Švč. Mergelės Marijos
Ėmimo į dangų bažnyčioje muzikavo ne tik vietinė kapela,
bet ir Vilniaus bazilijonų, kariuomenės, Šv. Jonų bažnyčios
kapelos ir net kariuomenės trečiojo pulko būgnininkai (žr.
2 lentelę):

Vardas, pavardė, pareigos

Tarnavimo metai

(v. n.) Kozłowskis50, kapelos narys

175951

Alexanderis arba Aleksanderis (p. n.), kapelos narys

1760–176252

(v. n.) Szwabowiczius, kapelos narys

1760–176153

Br. Andrzejus (p. n.), kapelos narys

176154

Walenty (p. n.), kapelos narys

176155

Felicianas Woytkiewiczius, kapelos narys

1769 (nuo gruodžio 24 d.)–177056

Karolis Zrębaczas, kapelos narys

178057

Karolis Brzynowskis, kapelos narys

178058

(v. n.) Okuszko, kapelos narys

178059

(v. n.) Archonowiczius, kapelos narys

178060

(v. ir p. n.) Basista (bosas), giedotojas

178061

(v. n.) Raczyńskis, giedotojas (giedojo per šv. Mišias sekmadieniais)

178062

Vilniaus bazilijonų kapela63

1780–178464

Kariuomenės kapela

1783 (gruodis)65

Šv. Jonų bažnyčios kapela66

1784–1786 (gegužė)67

Tomaszas Szamborskis, kantorius, muzikos kapelmagistras, Inflantų (Livonijos) 1786 (gegužė)–180369
pa(?)kamaris68
Trečiojo pulko būgnininkai

179170

Józefas Poznańskis71 (taip pat pateiktas kaip Powstańskis), muzikos metras

1812–181372

Neymalovskio orkestras 73

183374

Adamas Kamińskis (Kamieńskis), muzikas senjoras, metras

1840–184975

Katedros muzika 76

1848 (Šv. Pranciškaus atlaidai)77

Kapelos nariai, kapela, muzika

1850–185578

Pulko kapela

1853 (rugpjūtis)79

Kariuomenės muzikantai

1854 (birželis)80

2 lentelė. Vilniaus pranciškonų kapelos narių, vadovų ir kolektyvų, kviestų pavieniais atvejais ar groti ilgesniam laikui, sąrašas;
lentelė parengta remiantis Vilniaus pranciškonų ordino pajamų ir išlaidų registracijos knygomis
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Kapelos grojimo laikas ir vieta
Iš 1828 m. gruodžio 30 d. pranciškonų konvento vizitacijos ir 1848 m. pildyto vienuolyno ir bažnyčios metraščio
galima spręsti, kad Vilniaus pranciškonų Švč. Mergelės
Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje buvo dažnai garbinti
šventieji Ivonas, Antanas Paduvietis, Viktoras, Švč. Mergelė
Marija Karalienė iš Porciunkulės, šv. Laurynas, Švč. Mergelė
Marija Dangun Paimtoji, šv. Pranciškus Serafiškasis, Švč.
Mergelė Marija Sopulingoji, Švč. Mergelė Marija Nekaltai
Pradėtoji81. Finansų knygos papildo šią XIX a. informaciją
kitais šventaisiais, garbintais Vilniaus minoritų šventovėje
XVII–XIX a. Vilniaus pranciškonų bažnyčia pavadinta Švč.
Mergelės Marijos dangun Paimtosios garbei, tad pranciškonai Marijos Ėmimo į dangų šventę iškilmingai šventė kaip
Švč. Mergelės Marijos Užmigimą. Šių iškilmių proga muzikinės kapelos išlaidos buvo užrašytos 1671 m.82, 178983 m.,
1791–1793 m.84, 1813 m.85, 1840–1841 m.86, 1843 m.87,
1845–1848 m.88 pajamų ir išlaidų knygose.
Pranciškonų finansų knygos rodo, kad kapela grojo
1671m.89, 1675–1676 m.90, 1781–1782 m.91, 1789 m.92,
1791–1792 m.93, 1802(?) m.58, 1813 m.95, 1815 m.96,
1817 m.97, 1833–1835 m.98, 1839–1841 m.99, 1844–
1847 m.60, 1850 m.100 per 9 novenos antradienius ir oktavą
prieš Šv. Antano Paduviečio iškilmes, nes šis šventasis
vienuolis buvo ypač garbinamas pranciškonų šventovėje.
Finansinėje apyskaitoje išliko 1760 m.102 ir 1761 m.103 įrašai,
bylojantys, kad kapela grojo per laidotuves ir per šv. Mišias
už mirusiuosius.
Visuomet buvo didžiai garbinamas ir pranciškonų ordino įkūrėjas šv. Pranciškus Asyžietis. Apie tai, kad beveik
kasmet spalio 4 d. per iškilmes grodavo kapela, sužinome
iš XIX a. užrašų (1813–1814 m.104, 1839–1841 m.105,
1844–1845 m.106, 1848 m.107). Pagerbiant Švč. Mergelę
Mariją Karalienę iš Porciunkulės, kapela grojo 1789 m.108,
1813 m.109, 1834 m.110, 1839–1840 m.111, 1843–1847 m.112
ir 1853 m.113 Minint Švč. Mergelės Marijos Nekaltąjį Prasidėjimą, muzikuota 1792 m. ir 1793 m.114, o 1849 m. su
kapela giedojo dokumente neįvardyto ordino vienuolės115.
1783 m. ir 1786 m. kapela grojo šventųjų Barboros116,
1789 m. – Ivono ir Viktoro117 garbei, 1791 m. – minint
visus pranciškonų ordino šventuosius ir šv. Juozapą iš
Kupertino118. Vyskupą ir Bažnyčios daktarą šv. Bonaventūrą kapela pagerbė 1782 m.119, 1791 m.120, 1843 m.121 ir
1846–1847 m.122 Iš finansinių užrašų matyti, kad kapela
gavo pinigų kalėdiniam pasveikinimui (kolęda) 1780 m.123,
1782–1798 m. 124, o už 40 val. pamaldas sumokėta
1839 m.125, 1841 m.126, 1844 m.127
Rašytiniai šaltiniai liudija, kad Vilniaus pranciškonų
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios kapela buvo
profesionalus kolektyvas, muzikavęs ir kitose bažnyčiose.
Štai 1780 m. Šv. Ignoto bažnyčia128 pasamdė pranciškonų
kapelą groti per Didžiojo ketvirtadienio pamaldas ir pirmąją

Velykų švenčių dieną129. Vis dėlto pastarosios kapelos istorijoje buvo ir kuriozinių nutikimų: dar tų pačių 1780 m.
dokumentuose rašoma, kad minoritų bažnyčios kapelos nariai buvo neblaivūs, tad pavaduoti muzikantus Šv. Kotrynos
ir tėvų augustijonų bažnyčiose buvo pasamdyti kažkurios
muzikuojančios bursos auklėtiniai, kuriems buvo sumokėti
3 zlotai ir 20 grašių130. Galima prielaida, kad po šio įvykio
pranciškonai nusprendė 1780–1784 m. pasamdyti tėvų
bazilijonų kapelą groti pranciškonų konvente131.
Reikia pridurti, kad 1763 m. birželį užrašytos kapelos
išlaidos, skirtos bursos muzikos instrumentų stygoms pirkti132. Galima prielaida, kad šiame dokumente kalbama ne
apie vienuolius pranciškonus, o apie kapelos narius, kurie
gyveno jauniems muzikams skirtuose namuose – bursoje.
Tačiau kol kas nėra rastas dokumentas, patvirtinantis pranciškonų muzikinės bursos veiklą vienuolyne.
Kapelai, grojusiai XVII a. antroje pusėje133 ir XVIII a.
antroje pusėje134, pranciškonai pirko samanę, degtinę, riestainius, alų, medų, gėrimus, dešrą. 1780 m. finansų knygose
skaitome apie virėją, gaminantį kapelai pusryčius ir pietus135,
bei kapelos narį, prižiūrintį alavą136. 1759–1760 m.137,
1781 m.138, 1783 m.139, 1785 m.140 užmokėta už kapelos
puotavimą, vadinamąją konsoliaciją, 1761 m. – nupirkta
kepurė, 1769 m. – batai141. Kapelai už grojimą atsiskaityta
puotomis 1787 m. gegužę, birželį, rugpjūtį ir rugsėjį142.
1826 m. dokumento įrašai liudija, kad samdant muzikantus groti per atlaidus išleisti 353 zlotai143; tikėtina, kad
čia minima suma už kapelos muzikantų darbą visus metus.
1852 m. rugpjūtį kapelai, grojusiai per vienas šv. Mišias,
sumokėti 8 rubliai144. Pajamų ir išlaidų knygos patvirtina
apie vyskupo vizitus pranciškonų bažnyčioje 1841 m.145,
1852 m. ir 1855 m.146, kurių metu taip pat buvo aktyviai
muzikuojama.
Netoli pagrindinės Vilniaus pranciškonų bažnyčios –
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų – lietuviškoje
provincijoje tėvai pranciškonai darbavosi ir nedidelėje Šv.
Mikalojaus bažnyčioje, todėl išlaidos, susijusios su šia bažnyčia, taip pat įtrauktos į bendras finansų knygas. Jose randame
įrašų, bylojančių, kad kapela grojo per Šv. Mikalojaus atlaidus 1782 m.147, 1813 m.148, 1839 m.149, 1844–1846 m.150,
1848 m.151 ir 1851 m.152
Kapelos narių skaičius ir instrumentai
Informacijos apie pranciškonų bažnyčioje muzikavusios
kapelos dydį ir sudėtį kol kas randama labai mažai. 1760 m.
spalį užfiksuota, kad ,,mūsų ir svetimiems kapelos nariams
konsoliacijai <…> sumokėta 20 zlotų 8 grašiai“153, o 1761 m.
rugpjūtį pažymėta, kad „broliui Andriui stygoms kapelai
skirti 8 zlotai 26 grašiai“154. Konkrečias išvadas iš šios informacijos daryti sunku. Galima tik spėti, kad pranciškonų
kapelos narių sudėtį papildydavo muzikantai iš kitų kapelų,
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o brolis Andrius galėjo būti kapelos vadovas arba tik jos
narys vienuolis. 1782 m. archyviniuose šaltiniuose randama
tokia informacija: ,,Šešiems kapelos nariams antradienį
grojantiems <…>.“155 Sunku pasakyti, ar dokumente minimi šeši asmenys – visos instrumentinės kapelos sudėtis, ar
muzikantų, grojusių konkrečią dieną, skaičius.
Vilniaus pranciškonų ordino kapelos instrumentinė
sudėtis taip pat nėra iki galo žinoma. Finansų knygose užfiksuotos tik įvairios išlaidos, susijusios su instrumentų ir jų
dalių remontu ar įsigijimu. Pavyzdžiui, 1791 m.156, 1818 m.157,
1835 m.158, 1843–1844 m.159, 1848 m.160, 1851 m.161,
1854 m.162 buvo skirta lėšų vargonams taisyti, 1763 m. –
nendrių obojui pirkti163, 1759–1761 m.164, 1763 m.165,
1780 m.166, 1844 m.167, 1847 m.168 – styginių instrumentų
stygoms pirkti, 1839 m.169 – klavikordo stygoms pirkti.
Brolių giedojimas vigilijose ir egzekvijose už savo
vienuolyno ribų
Pajamų ir išlaidų registracijos knygose randame informaciją, kad broliai pranciškonai giedodavo ne tik savo
vienuolyne, bet ir už jo ribų. Dažniausiai tai buvo vigilijos ir
egzekvijos, maldos, skirtos mirusiesiems. Štai 1782 m. broliai pranciškonai vigilijas giedojo Vilniuje pas tėvus karmelitus, Šv. Kazimiero bažnyčioje170 ir pas tėvus dominikonus171,
1783 m. – Visų Šventųjų bažnyčioje172 ir pas tėvus augustijonus173, 1784 m. – pas basuosius karmelitus174, 1785 m. –
Šv. Jurgio175 ir Šv. Kotrynos bažnyčiose, pas tėvus basuosius
karmelitus, Šv. Kazimiero koplyčioje Vilniaus katedroje, pas
tėvus bernardinus176. 1779 m. broliai pranciškonai giedojo
egzekvijas pas tėvus dominikonus Vilniuje, Šv. Kazimiero ir
Šv. Kotrynos bažnyčiose177, 1780 m. – Trakuose178, pas tėvus
bernardinus Vilniuje ir Šv. Jonų bažnyčioje179, 1781 m. – pas
tėvus bernardinus180. Brolių pranciškonų giedojimo už savo
vienuolyno ribų intensyvumas leidžia daryti prielaidą, kad
jų giedojimas buvo profesionalus ir paklausus.
Varpų naudojimas ir paslaugų kainoraštis
Varpus pranciškonai turėjo jau XVI–XVII a. sandūroje181. Dokumentuose minima, kad 1675 m. prie Vilniaus
pranciškonų bažnyčios buvo ,,mūrinė varpinė, kurios
stogą reikėjo skubiai uždengti. Joje trys varpai. Ketvirtas
pirtyje, ant kurios buvo geležinis kryžius su auksiniu kupolu, penktasis – prie zakristijos, šeštasis – dormitoriume,
septintasis – prie vartelių, aštuntasis – prie vartų, o septyni
maži – prie altorių“182. Finansų knygose išliko 1834 m. įrašas, atskleidžiantis, kad buvo išduoti 4 zlotai varpų virvėms
pirkti183, o pantis pirktas 1856 m.184 Taip pat išliko įrašų apie
1839 m. varpelio pirkimą noviciatui185 ir 1842 m. – valgyklai
ir vartams (bromai)186. 1848 m. Vilniaus tėvų pranciškonų
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bažnyčios ir vienuolyno metraštyje187 paminėti trys varpai,
skirti šventųjų Antano, Pranciškaus ir Lauryno garbei. Jau
minėta, kad du iš jų lieti žinomų liejikų Delamarso ir Mörko
(ar Merko) (Brensztejn 1924: 55, 78, 86). Išlaidos varpų
tepalui pirkti užrašytos 1844 m.188, 1850 m.189 ir 1856 m.190
Pajamų ir išlaidų knygose užfiksuotos 1 zloto, taip pat
1 zloto 10 grašių įmokos už skambinimą mažais varpais
1830 m.191, 1832 m.192, 1838 m.193 Vilniaus pranciškonų
finansų knygos byloja, kad varpais buvo skambinama 1830–
1831 m.194, 1833 m.195, 1838–1839 m.196 Už tai mokėta nuo
20 grašių iki 30 zlotų. Už skambinimą varpais per Devintinių procesiją papildomai sumokėta 1847 m. ir 1856 m.197;
už skambinimą varpais per Šv. Kazimiero atlaidų procesiją,
eitą 1840 m.198, 1849–1852 m.199, 1855–1856 m.200 Šv.
Jonų, Šv. Dvasios ir Šv. Kotrynos bažnyčiose, dažniausiai
mokėta po 90 kapeikų.
Devintinių, Šv. Kazimiero, Šv. Morkaus procesijų
muzikinis apipavidalinimas
Apie visas Vilniaus pranciškonų Švč. Mergelės Marijos
Ėmimo į dangų bažnyčioje vykusias procesijas sužinome
iš 1840 m. dokumento ,,Vilniaus miesto informacija apie
iškilmes ir procesijas, vykstančias parapinėse bažnyčiose, prie
vienuolynų ir Romos katalikų koplyčių“201. Procesijoms buvo
papildomai samdomi skelbėjai – būdininkai202, kantorius arba
giesmininkas, instrumentalistai, būgno nešikai, varpininkai,
altorėlių nešikai ir jų dekoratoriai. Rastos pajamų ir išlaidų
knygos patvirtina išlaidas jau minėtoms Devintinių procesijoms 1847 m. ir 1856 m.203 bei šv. Kazimiero Jogailaičio garbei
eitoms procesijoms 1834 m.204, 1839–1840 m.205, 1842–
1852 m.206, 1854–1856 m.207 1841 m.208, 1844 m.209 Lėšos
procesijoms šv. Morkaus garbei skirtos 1846–1847 m.210
Liturginių knygų įrišimas ir giedojimo pamokos
Apie grigališkojo choralo ir daugiabalsio giedojimo
tradicijos gyvavimą Vilniaus pranciškonų Švč. Mergelės
Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje taip pat liudija finansinės
apskaitos. Čia randama informacija apie tai, kad buvo ne
kartą kreiptasi į knygrišyklą prašant įrišti liturgines knygas: 1760 m. – Chorinį gradualą211, 1840 m., 1852 m. ir
1855 m. – Mišiolus212. Taip pat pajamų ir išlaidų finansinėse
knygose paminėtos 1839 m. išlaidos naujokams skirtoms
giedojimo pamokoms213.
Apibendrinimas
Nuosekliai peržiūrėtos visos prieinamos Vilniaus pranciškonų ordino pajamų ir išlaidų registracijos knygos patvirtino,
kad tai svarbūs šaltiniai, teikiantys žinių apie Lietuvos pranciškonų provincijos Vilniaus konvento muzikinį gyvenimą.
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Finansų knygose rasta informacija papildo muzikinio gyvenimo vaizdą pranciškonų lietuviškos provincijos centre,
Vilniaus pranciškonų vienuolyne ir bažnyčioje, praturtina
Vilniaus miesto muzikinio gyvenimo vaizdus XVII a.
antroje pusėje, XVIII a. antroje pusėje ir XIX a. pirmoje
pusėje. Iš rankraščių sužinome apie čia dirbusius vargonininkus, jų vardus, pavardes, pareigas ir aprūpinimą, vargonų
pastatymą ir taisymą; randame daug vertingos informacijos,
patvirtinančios faktus apie Vilniaus pranciškonų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje veikusios kapelos
narius ir kapelmeisterius, pastarojo kolektyvo grojimo vietą,
laiką ir instrumentus; sužinome ir apie šioje bažnyčioje
muzikavusius kitus kolektyvus; atsivėrė žinios apie varpų
naudojimą ir šios paslaugos kainoraščius, vykusias procesijas
ir jų muzikinį apipavidalinimą, brolių pranciškonų vigilijų ir
egzekvijų giedojimą už konvento ribų, liturginio giedojimo
knygų įrišimą ir giedojimo pamokas novicijams.
Dėl muzikos rankraščių (natų) stygiaus Vilniaus
pranciškonų pajamų ir išlaidų registracijos knygos tampa
labai svarbiais šaltiniais. Reikia tikėtis, kad ateityje bus rastos finansų knygos, dingusios po Antrojo pasaulinio karo.
Galbūt atsirastų ir XVII a. pirmos pusės rankraščiai, kurie
pranciškonų vienuolyne dar buvo XIX a.
Tolimesni naujų šaltinių atradimai padėtų kompetentingai įvertinti pranciškonų įnašą į kitų ordinų ir Vilniaus
miesto muzikinę kultūrą.
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Rękopisy W. Zahorskiego, XIX–XX a., Lietuvos valstybės
istorijos archyvas (toliau – LVIA), f. 1135, ap. 8, b. 10, l. 165.
Apie minėtus du varpus ir trečiąjį, neįvardijant liejiko, rašoma
Kronika Kościoła i Klasztoru Wileńskiego XX Franciszkanów
[…], 1848, Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių
skyrius (toliau – VUB RS), F4-(A2418)35749, k. 1v, 2v.
Registra Expansarum Conventus Vilnensis Sanctae Mariae […],
1670–1676, VUB RS, F4-(A3843)36424, l. 86v, 94, 195, 201,
201v, 202, 205.
Regestra Expensarum Conventus Vilnensis […], 1789–1803,
VUB RS, F4-(A2958)39756.
Registra Acceptarum et, 1758–1763, VUB RS, F4-(A3822)
36405.
Archiwum JXX Franciszkanow Klasztoru Wjmeu Xiędza Bonawentury Nossewicza Patra Prowincyi y Kaznodziej Katedry
Wilenskiey, przezemnie Niżej Podpisanego na nowo w Roku
1826 uporządkowane y na Oddziałow Jedenaście podzielone
jako to, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyrius (toliau – LMAVB RS), F18-194,
l. 256–257.
Księga rachunków i spraw klasztoru XX Franciszkanów na
Piasku w Wilnie z lat 1535–1544.
Litwa. Prowincja OO. Franciszkanów. Uzupełnienie do tomu
V-go. Zebrał O. Alojzy Karwacki, franciszkanin W. XX, Biblioteka Narodowa, mf. 14425, s. 55.
Vilniaus pranciškonų pajamų ir išlaidų registracijos
knygos, kuriose pateikiama informacija apie muzikinio
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gyvenimo aspektus: VUB RS, F4-(A2512)35848; VUB RS,
F4-(A4194)36981; VUB RS, F4-(A2493)35829; VUB RS,
F4-(A2518)35854; VUB RS, F4-(A2494)35830; VUB RS,
F4-(A2495)35831; VUB RS, F4-(A2496)35832; VUB RS,
F4-(A2504)35840; VUB RS, F4-(A2506)35842; VUB RS,
F4-(A2507)35843; VUB RS, F4-(A2508)35844; VUB RS,
F4-(A2509)35845; VUB RS, F4-(A2511)35847; VUB RS,
F4-(A2497)35833; VUB RS, F4-(A2498)35834; LMAVB
RS, F43-21193; VUB RS, F4-(A2499)35835; VUB RS,
F4-(A2500)35836; LMAVB RS, F318-9841; LMAVB RS,
F43-21194; LMAVB RS, F318-1206.
Kozłowskis kaip kapelos narys taip pat minimas 1759 m.
VUB RS, F4-(A3822)36405, l. 107v.
„Antakalnio kapelos narių sąraše“ (Regestr Kapelistów Antokolskich, VUR RS, F4-4096) Michałas Kowalewskis minimas
1786 m. kaip Vilniaus Švč. Trejybės ir Švč. Atpirkėjo Viešpaties Jėzaus (Trinitorių) bažnyčios vargonininkas ir kapelos
narys.
VUB RS, F4-(A3816)36401, l. 22v.
Tai gali būti arba vardas, arba pavardė.
VUB RS, F4-F-33022, l. 84v, 86v.
VUB RS, F5-F-32413, l. 6v-7, 85v, 91v, 101v, 102v, 108, 108v;
VUB RS, F5-F-33022, l. 162v, 166v, 174, 179v; VUB RS,
F4-(A3816)36401, l. 21, 25; VUB RS, F4-(A2958)39756, l.
18.
VUB RS, F4-(A2958)39756, l. 54.
Ten pat, l. 54.
Ten pat, l. 88.
Ten pat, l. 170; VUB RS, F4-(A3816)36401, l. 27.
Pagal Opisanie Stanu Koscioła Klasztoru Folwarków, Kamienic,
Placow i Całego Funduszu XX Franciszkanów Wileńskich w
Czasie Wizyty Generalney […], VUB RS, F57-Б53-19, l. 11v,
A. Czerwiński 1804 m. taip pat grojo pas pranciškonus.
VUB RS, F4-(A2958)39756, l. 239, 290v; VUB RS, F4(3816)36401, l. 28.
LVIA, f. 694, ap. 1, b. 144, k. 170 v, 174.
Ten pat, l. 161v.
Ten pat, l. 143v, 144v, 148, 149v, 151v, 153, 156.
Ten pat, l. 130v, 132v, 134v, 137.
Ten pat, l. 113.
Ten pat, l. 96v, 98v, 104, 106, 109, 110.
Ten pat, l. 63v, 70.
VUB RS, F4-(A4910)38054, l. 1, 2.
VUB RS, F4-(A2465)35804, l. 249.
MABV RS, F318-12812, l. 7, 8, 9, 11.
VUB RS, F4-(A2517)35853, l. 14v, 20.
Ten pat, k. 20v.
VUB RS, F4-(A4910)38054, l. 22, 23v, 24, 25, 26, 27,
28v, 29v–30v, 33, 34v, 35v, 37v, 38, 39, 40, 41, 44, 45v,
46v, 50v-51v; VUB RS, F4-(A2513)35849; VUB RS, F4(A2512)35848; VUB RS, F4-(A2494)35830, l. 6, 31, 54,
66v, 94v, 111v, 128; VUB RS, F4-(A2497)35833; VUB RS,
F4-(A2504)35840, l. 93, 112, 124v, 130, 150, 159, 170, 184v,
196, 206v, 219v, 231.
VUB RS, F4-(A3816)36401, l. 27.
Ten pat, l. 21, 22v.
VUB RS, F4-(A2513)35849, l. n. n.
VUB RS, F4-(A3843)36424, l. 17v, 156v, 159v.
LVIA, f. 694, ap. 1, b. 144, l. 150.
VUB RS, F4-(A4910)38054, l. 2, 2v.
VUB RS, F4-(A2465)35804, l. 249.
VUB RS, F4-(A4910)38054, l. 50v, 51, 51v.
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44

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

64

Ten pat, l. 23v, 24, 25, 26, 27, 28v, 29v, 30v, 32, 33, 39v, 40,
41, 44, 45v, 46v, 47v.; VUB RS, F4-(A2512)35848; VUB RS,
F4-(A2513)35849.
VUB RS, F4-(A4910)38054, l. 34v, 35v, 37v, 38.
VUB RS, F4-(A2513)35849.
VUB RS, F4-(A2512)35848.
Ten pat.
VUB RS, F4-(A2515)35851, l. 2v.
Taip pat kaip vargonininkas minimas 1763 m.
VUB RS, F4-(A3822)36405, l. 26.
Ten pat, l. 58, 76, 95-96.
Ten pat, l. 76.
Ten pat, l. 76.
Ten pat, l. 81.
VUB RS, F4-(A3816)36401, l. 10.
VUB RS, F5-F-32413, l. 7v.
Ten pat, l. 12v.
Ten pat, l. 12v.
Ten pat, l. 12v.
LMAB RS, F43-21163, l. 5v.
VUB RS, F5-F-32413, l. 12v.
Apie bazilijonų kapelą žinome nedaug. Išliko 1779 m. ir
1782 m. kontraktai, kur skaitome, kad bazilijonai priėmė
berniukus mokyti muzikos (vokalinės ir instrumentinės),
sutikus jų globėjams. (Scheda ex parte [...] Tchaddei Plater
Capitanei..., VUB RS, F5-A50-9131-9135, l. 2, 2v, 3, 3v.). Išlikusiame Vilniaus Švč. Trejybės cerkvės ir vienuolyno 1774 m.
surašytame inventoriniame sąraše (Sankt Peterburgo istorijos
instituto archyvas, F52, ap. 1, b. 297, l. 20–21) išvardyti kapelos
instrumentai: smuikai, altas (nenaudojamas), violončelės,
kontrabosas, obojai, fleitos, trimitai, valtornos, trombonai.
Kaip instrumentų savininkai inventoriaus sąraše pateikti trys
kapelos nariai smuikininkai: (v. n.) Morozowskis, Michałas
Seidelas, (v. n.) Zaiączkowskis. Inventoriaus sąraše taip pat
užrašyti vokaliniai-instrumentiniai kūriniai: 1. Kraws (Kraus),
8 mišios, spausdintos natos; 2. Mejor, 6 mišios, spausdintos
natos; 3. Rożanski, 2 mišios, 10 balsų; 4. 2 mišios, 9 balsai; 5.
25 mišios, rankraščiai; 6. 5 requiem, rankraščiai; 7. 2 requiem
rusų k.; 8. Kraws (Kraus), 8 litanijos, spausdintos natos, 12
balsų; 9. 9 litanijos, rankraščiai; 10. Konigster, 1 mišparai,
spausdintos natos, 19 balsų; 11. Szkrejer, 1 mišparai, spausdintos natos, 19 balsų; 12. 13 mišparų, rankraščiai; 13. 6 mišparai,
rusų k.; 14. 4 mišparai, spausdintos natos; 15. 1 mišparai, 9
balsai; 16. Seder, 5 Miserere; 17. D. Pergolesi, Stabat Mater,
spausdintos natos; 18. 11 Stabat Mater, spausdintos natos;
19. Kreyzer, Offertorium, spausdintos natos, 9 balsai; 20.
Mejor, Offertorium, spausdintos natos, 9 balsai; 21. 12 arijų
lotynų k.; 22. 1 Christos voskrese rusų k.; 23. 4 kanonai; 24.
3 Salve; 25. Graf, 6 simfonijos, spausdintos natos; 26. Kraws
(Kraus), 6 simfonijos, spausdintos natos; 27. Rycceg, 6 simfonijos, spausdintos natos; 28. 10 simfonijų, seni rankraščiai
(Budzinauskienė 2000: 51, 101, 121, 122, 123). Pateiktame
sąraše kompozitorių pavardės iškraipytos, tačiau kai kurias
galima identifikuoti arba kelti prielaidas: Graf – Christianas
Ernstas Grafas (1723–1804); Kraws (Kraus) – Lambertas
Kraus OSB (1728–1790); Konigster – Marian Königsperger
OSB (1708–1769); Mejor – Josephas Leontius Meyeris von
Schauensee (1720–1789); Pergolesi – Giovanni Baptista
Pergolesi (1710–1736); Rycceg – Francesco Pasquale Ricci
(1732–1817); Seder – Josefas Ferdinandas Norbertas Segeris
(1716–1782).
VUB RS, F5-F-32413, l. 10v, 22v, 26, 31v, 41v, 46v, 81v, 87;
VUB RS, F5-F-33022, l. 183, 222v, 241, 245, 249.
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65
66

67

68

69

70
71

72

73

74
75

76

77
78
79

VUB RS, F5-F-32413, l. 81v; VUB RS, F5-F-33022, l. 184.
Laimos Budzinauskienės teigimu, Šv. Jonų bažnyčioje XVIII a.
pabaigoje veikė tuo metu perstatomos katedros kapela (Budzinauskienė 2012: 34).
VUB RS, F5-F-32413, l. 92, 112, 116; VUB RS, F5-F-33022,
l. 138v, 152v.
Maria Kałamajska-Saeed, remdamasi Regestr expensowy Ostrobramski (1781–1821), saugomu Basųjų karmelitų provincijos
archyve Černoje (Lenkija), rašo, kad Tomaszas Szamborskis
1784–1801 m. ėjo Aušros Vartų kapelos vadovo ir dirigento
pareigas (Kałamajska-Saeed 1990: 163, 243).
VUB RS, F5-F-33022, l. 77, 98, 130; VUB RS, F4(A2958)39756, l. 63, 123, 138, 139, 154, 174, 196, 231, 290.
VUB RS, F4-(A2958)39756, l. 24v.
Józefas Poznańskis (gimimo ir mirties datos nežinomos)
mokėsi Italijoje. 1797 m. buvo priimtas vadovauti Vilniaus
katedros orkestrui ir chorui. 1816 m. kartu su Neymałowskiu
ruošė J. Haydno oratoriją ,,Septyni paskutiniai Jėzaus Kristaus
žodžiai ant kryžiaus“. Antonis Milleris teigia, kad iš Italijos
Poznańskis grįžo su muziku Kajetanu Nagórskiu (Antonchyk
2010: 62).
Kałamajska-Saeed rašo, kad 1818–1819 m. [v. ?] Poznańskis
buvo Aušros Vartų vargonininkas. Nežinant vardo, sunku
teigti, ar tai ta pati asmenybė, ar tą pačią pavardę turintis kitas
muzikas (Kałamajska-Saeed 1990: 163, 243); LVIA, f. 694,
ap. 1, b. 144, k. 150, 153, 153v, 156v, 158v, 160v.
Dirigentas Tadeuszas Neymałowskis (Nejmałowskis) (†1835)
žinomas kaip smuikininkas virtuozas, smuikavimo pedagogas,
savo karjerą pradėjęs Wojciecho Romualdo Bogusławskio
(1757–1829) laikais, iš pradžių ėjęs teatro orkestro dirigento
pareigas; 1802 m. buvo šio orkestro kapelmeisteriu. Kaip Vilniaus katedros kapelos senjoras minimas jau 1816 m. 1817 m.
Šv. Jonų bažnyčioje diriguojant Neymałowskiui ir Augustui
Becui, 120 muzikų profesionalų ir neprofesionalų pirmą kartą
atliko Haydno oratoriją ,,Septyni paskutiniai Jėzaus Kristaus
žodžiai ant kryžiaus“. Neymałowskis iki mirties ėjo Vilniaus
katedros orkestro senjoro pareigas (Antonchyk 2010: 62;
Budzinauskienė 1998: 15).
VUB RS, F4-(A2517)35853, l. 1v.
VUB RS, F4-(A2513)35849; VUB RS, F4-(A2512)35848,
l. n. n.; VUB RS, F4-(A2494)35830, l. 2, 10v, 23v, 28, 29,
35v, 41v, 51v, 52, 60v, 64, 65v, 70, 97v, 108v, 117; VUB RS,
F4-(A2504)35840, l. 215v, 221, 228v.
Po Neymałowskio Vilniaus katedros orkestro kapelmeisteriu buvo smuikininkas ir dirigentas Wincenty Borowskis
(1774–1850). Jo vardas pirmą kartą minimas kalbant apie
J. D. Hollando vadovaujamą Vilniaus universiteto studentų
orkestrą ir chorą, kuriame Borowskis apie 1820 m. griežė
smuiku. Uždarius Vilniaus universitetą, Borowskis vargonavo
Šv. Teresės bažnyčioje. Nuo 1823 m. jis buvo Vilniaus katedros
Muzikos komiteto tarybos narys, o 1835 m. pabaigoje išrinktas katedros kapelos senjoru. Palaidotas Bernardinų kapinėse.
Nuo 1850 m. Vilniaus katedros orkestro vadovo pareigas
ėjo smuikininkas, pedagogas, orkestrų dirigentas ir chorų
vadovas Stanisławas Pieszko (†1874), nuo 1841 m. smuikavo
katedros kapeloje ir perrašinėjo natas. Pieszko bendradarbiavo
su Antakalnio Trinitorių bažnyčios choru ir orkestru, grojo
teatro orkestre (Antonchyk 2010: 63; Budzinauskienė 1998:
15; Budzinauskienė 2007: 27; Vilniaus... 2010: 379, 444).
VUB RS, F4-(A2494)35830, l. 104v.
VUB RS, F4-(A2504)35804, l. 86v, 139, 142, 152, 185.
VUB RS, F4-(A2504)35840, l. 122.
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VUB RS, F4-(A2497)35833; VUB RS, F4-(A2504)35840,
l. 104.
Wizyta Kościoła i Klasztoru XX Franciszkanów Wileńskich
odbyta odwyznaczonego X. Aloizego Osińskiego dnia 30 Miesiąca Grudnia roku 1828, 1828, VUB RS, F57-Б53-1, l. 425v.;
Kronika Kościoła i Klasztoru Wileńskiego XX Franciszkanów
[...], 1848, VUB RS, F4-(A2418)35749, l. 1v.
VUB RS, F4-(A3843)36424, l. 47.
VUB RS, F5-F-33022, l. 73.
VUB RS, F4-(A2958)39756, l. 34, 56v, 79v.
LVIA, f. 694, ap. 1, b. 144, l. 156.
VUB RS, F4-(A2513)35849; VUB RS, F4-(A2512)35848.
VUB RS, F4-(A2513)35849.
VUB RS, F4-(A2513)35849, VUB RS, F4-(A2512)35848;
VUB RS, F4-(A2494)35830, k. 29, 65v, 97v; VUB RS, F4(A2504)35840, l. 228v.
VUB RS, F4-(A3843)36424, l. 39.
Ten pat, l. 178v, 202v.
VUB RS, F5-F-33022, l. 223v, 241v; VUB RS, F5-F-32413,
l. 40v, 41v.
VUB RS, F5-F-33022, l. 80, 76v.
RS, F4-(A2958)39756, l. 28v, 49, 53.
Ten pat, l. 231.
LVIA, f. 694, ap. 1, b. 144, l. 158v, 160v.
Ten pat, l. 123.
Ten pat, l. 91.
VUB RS, F4-(A2517)35853, l. 1v, 16v, 36v.
VUB RS, F4-(A2513)35849; VUB RS, F4-(A2512)35848.
VUB RS, F4-(A2513)35849; VUB RS, F4-(A2512)35848;
VUB RS, F4-(A2494)35830, l. 23v, 60v.
VUB RS, F4-(A2504)35840, l. 185.
VUB RS F4(A3822)36405, l. 128v, 139v, 133.
Ten pat, l. 139, 142.
LVIA, f. 694, ap. 1, b. 144, l. 134, 153.
VUB RS, F4-(A2513)35849; VUB RS, F4-(A2512)35848.
VUB RS, F4-(A2513)35849; VUB RS, F4-(A2512)35848.
VUB RS, F4-(A2494)35830, l. 104v.
VUB RS, F5-F-33022, l. 74.
LVIA, f. 694, ap. 1, b. 144, l. 156v.
VUB RS, F4-(A2517)35853, l. 20.
VUB RS, F4-(A2513)35849.
VUB RS, F4-(A2512)35848.; VUB RS, F4-(A2513)35849;
VUB R S, F4-(A2494)35830, l. 28; VUB R S, F4(A2494)35830, l. 64.
VUB RS, F4-(A2504)35840, l. 122.
RS, F4-(A2958)39756, l. 63, 84v.
VUB RS, F4-(A2504)35840, l. 196v.
VUB RS, F43-21163, l. 13, 16.
VUB RS, F5-F-33022, l. 75v, 78.
VUB RS, F4-(A2958)39756, l. 37, 41v.
VUB RS, F5-F-33022, l. 215v.
VUB RS, F4-(A2958)39756, l. 40.
VUB RS, F4-(A2513)35849, VUB RS, F4-(A2512)35848.
VUB RS, F4-(A2512)35848, VUB RS, F4-(A2494)35830,
l. 35v, 70.
VUB RS, F43-21163, l. 5, 5v; VUB RS, F5-F-32413, l. 21.
VUB RS, F43-21163, l. 8, 10, 12, 105; VUB RS, F5-F-32413,
l. 37, VUB RS, F5-F-33022, l. 183, 228; VUB RS, F43-21163,
l. 14, 16. 18; VUB RS, F4-(A2958)39756, l. 24v, 154.
VUB RS, F4-(A2513)35849.
Ten pat; VUB RS, F4-(A2512)35848.
VUB RS, F4-(A2512)35848.
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1774–1798 m. Šv. Ignoto šventovėje ir buvusiame jėzuitų
vienuolyne veikė Vilniaus kunigų seminarija.
VUB RS, F5-F-33022, l. 5v.
VUB RS, F5-F-32413, l. 10v.
Ten pat, l. 10v, 22v, 26, 31v, 41v, 46v, 81v, 87; VUB RS, F5F-33022, l. 183, 222v, 241, 245, 249.
VUB RS, VUB RS, F4-(A3822)36405, l. 107v.
VUB RS, F4-(A3843)36424, l. 35v, 42, 129v, 152v.
VUB RS, F5-F-33022, l. 224, 239v; VUB RS, F5-F-32413,
l. 40v, 41, 41v; VUB RS, F43-21163, l. 12, 11v.
VUB RS, F43-21163, l. 7v.
Ten pat, l. 7v.
VUB RS, F4-(A3822)36405, l. 16, 16v, 39v; VUB RS, F4(A3843)36424, l. 17v, 25.
VUB RS, F5-F-33022, l. 239v.
VUB RS, F5-F-32413, l. 62, 65, 67; VUB RS, F5-F-33022,
l. 199, 200v, 201v, 202, 204.
VUB RS, F5-F-32413, l. 122, 124, 124v.
VUB R S, F4-(A3822)36405, l. 81; VUB R S, F4(A3816)36401, l. 10.
VUB RS, F5-F-33022, l. 105, 106, 106v, 109v, 110, 111.
VUB RS, F4-(A2465)35804, l. 507v.
VUB RS, F4-(A2504)35840, l. 139.
VUB RS, F4-(A2513)35849.
VUB RS, F4-(A2504)35840, l. 86v, 142.
VUB RS, F5-F-32413, l. 50, VUB RS, F5-F-33022, l. 213.
LVIA, f. 694, ap. 1, b. 144, l. 150.
VUB RS, F4-(A2513)35849; VUB RS, F4-(A2512)35848.
Ten pat; RS, F4-(A2513)35849, VUB RS, F4-(A2494)35830,
l. 2, 41v.
Ten pat, l. 108v, VUB RS, F4-(A2504)35840, l. 221.
Ten pat, k. 152.
VUB RS, F4-(A3822)36405, l. 58.
Ten pat, l. 76.
VUB RS, F5-F-32413, l. 41v.
VUB RS, F4(A2958)39756, l. 42v.
LVIA, f. 694, ap. 1, b. 144, l. 63v.
VUB RS, F4-(A2517)35853, l. 31.
VUB RS, F4-(A2513)35849; VUB RS, F4-(A2512)35848.
Ten pat.
VUB RS, F4-(A2504)35840, l. 154,156v.
Ten pat, l. 99v.
VUB RS, F4-(A3822)36405, l. 103.
Ten pat, l. 16, 39v, 76.
Ten pat, l. 107v.
VUB RS, F5-F-32413, l. 10.
VUB RS, F4-(A2512)35848; VUB RS, F4-(A2513)35849.
VUB RS, F4-(A2494)35830, l. 52.
VUB RS, F4-(A2513)35849.
VUB RS, F5-F-33022, l. 18v.
Ten pat, l. 21v.
Ten pat, l. 27v.
Ten pat, l. 28v.
Ten pat, l. 36v.
Ten pat, l. 38v.
VUB RS, F5-F-33022, l. 48, 67,69.
Ten pat, l. 1, 1v, 2v.
Ten pat, l. 3.
Ten pat, l. 6, 9.
Ten pat, l. 15.
Litwa. Prowincja OO. Franciszkanów. Uzupełnienie do tomu
V-go. Zebrał O. Alojzy Karwacki, franciszkanin W. XX, Biblio
teka Narodowa, mf. 14425, s. 31, 36, 44.
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Inwentarz Wilenski iako Koscioła, VUB RS, F4-(A3862)36467,
l. 145v.
VUB RS, F4-(A2517)35853, l. 17.
VUB RS, F4-(A2497)35833.
VUB RS, F4-(A2513)35849.
Ten pat.
Kronika Kościoła i Klasztoru Wileńskiego XX Franciszkanów
położonego w Dyecezyi Wileńskiej Guberni Wileńskiej Powiecie
Wileńskim Dekanacie M. Wilna Parafii S-o Jańskiej, 1848,
VUB RS, F4-(A2418)35749, l. 1v, 2v.
VUB RS, F4-(A2513)35849.
VUB RS, F4-(A2504)35840, l. 182.
VUB RS, F4-(A2497)35833.
VUB RS, F4-(A2516)35852.
Ten pat.
Ten pat.
Ten pat.
Ten pat.
Ten pat; VUB RS, F4-(A2513)35849.
VUB R S, F4-(A2494)35830, l. 58; VUB R S, F4(A2497)35833; VUB RS, F4-(A2504)35840, l. 72.
VUB RS, F4-(A2513)35849.
VUB RS, F4-(A2504)35840, l. 148, 167, 192v, 215v.
VUB RS, F4-(A2497)35833, VUB RS, F4-(A2504)35840,
l. 75, 92.
Wiadomość w miescie Wilnie, o uroczystościach i processyach,
obchodzonych w Kosciołach parafialnych, przy Klasztornych
i Kaplicach Rzymsko Katolickich, 1840, LVIA, f. 694, ap.1,
b. 1428, l. 1–5v.
Būdininkais (lenk. budniki) vadinami žmonės, užsiimantys
įvairiais amatais miško ūkyje: dervos, potašo, deguto, medžio
anglių gamyba. Kalbant apie procesiją, greičiausiai turimas
galvoje ne būdininko amatas, o žmonės, kurie garsiai skelbdavo
(lenkiškas žodis budzić gali reikšti žadinimą) apie artėjančią
procesiją.
VUB R S, F4-(A2494)35830, l. 58; VUB R S, F4(A2497)35833, VUB RS, F4-(A2504)35840, l. 72.
VUB RS, F4-(A2517)35853, l. 11v.
VUB RS, F4-(A2513)35849; VUB RS, F4-(A2512)35848.
Ten pat; VUB RS, F4-(A2513)35849; VUB RS, F4(A2494)35830, l. 10v, 51v, 83, 117, 215v; VUB RS, F4(A2504)35840, l. 148, 167, 192v.
VUB RS, F4-(A2497)35833; VUB RS, F4-(A2504)35840,
l. 92.
VUB RS, F4-(A2512)35848.
Ten pat; VUB RS, F4-(A2513)35849.
VUB RS, F4-(A2494)35830, l. 23v, 60v; VUB RS, F4(A2512)35848.
F4-(A3822)36405, l. 59.
VUB RS, F4-(A2504)35840, l. 139; VUB RS, F4(A2497)35833; VUB RS, F4-(A2513)35849.
Ten pat.

Šaltiniai
Accepta Mensis Octobris, 1781–1789, VUB RS, F5-F-33022.
Archiwum JXX Franciszkanow Klasztoru Wjmeu Xiędza Bonawentury Nossewicza Patra Prowincyi y Kaznodziej Katedry
Wilenskiey, przezemnie Niżej Podpisanego na nowo w Roku
1826 uporządkowane y na Oddziałow Jedenaście podzielone
jako to, 1826, LMAVB RS, F18-194.
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Exponsa, 1780–1785, VUB RS, F5-F-32413.
Inwentarz Generalny Klasztoru XX-ży Franciszkanow Wileńskich
[…] Sporządzony Roku Wielkiego Jubileuszu 1826, VUB RS,
F4-(A2465)35804.
Inwentarz Wilenski iako Koscioła, 1675, VUB RS, F4(A3862)36467.
Kronika Kościoła i Klasztoru Wileńskiego XX Franciszkanów
położonego w Dyecezyi Wileńskiej Guberni Wileńskiej Powiecie
Wileńskim Dekanacie M. Wilna Parafii S-o Jańskiej, 1848,
VUB RS, F4-(A2418)35749.
Książka rozchodowa Klasztoru Xięży Franciszkanów Wileńskich
sporządzona dnia pierwszego Czerwca 1833 r., 1833–1835,
VUB RS, F4-(A2517)35853.
Księga na zapisywanie Przychodu i rozchodu pieniędzy Klasztoru
Wilenskiego Księży Franciszkanow 1848 roku sporządzona,
1848–1856, VUB RS, F4-(A2504)35840.
Księga od 1-o Lutego, R-u 1839 Dla Expensora do Zapisywania
Szczegułowych wydatków Konwentu Wilen. Franciszkanów,
1839–1845, VUB RS, F4-(A2513)35849.
Księga Rozchodow Klasztoru Serafinskiego Sporządzona w R-u
1831 M-ca Października Dnia 20, 1831–1832, LMAVB RS,
F318-12812.
Księga Rozchodów pieniężnych Konwentu Wileńskiego księży franciszkanów od dnia 1go Października 1853 roku do dnia [...],
1853–1856, VUB RS, F4-(A2497)35833.
Księga zawieraiąca z iednej strony Przychod, a z drugiej Rozchod Pieniędzy klasztoru Wileńskiego Xieży Franciszkanow sporządzona
1839 Roku, 1839–1848, VUB RS, F4-(A2512)35848.
Litwa. Prowincja OO. Franciszkanów. Uzupełnienie do tomu V-go.
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Summary
It is the separate musicological work for musical activities the Franciscan Vilnius Convention analysis which it
has not been prepared yet.
The flaws of music manuscripts led to make the investigation of written sources of the Vilnius Franciscan Order,
namely income and expense registration books. At this
time, a large amount of them are protected by the Vilnius
University Library in Department of Manuscript, some
books by Lithuanian Academy of Sciences in the Library
of Wroblewski in Department of Manuscript and in the
Historical Archives of Lithuanian State.
It is hoped, if it will be found the financial books that
disappeared after the Second World War. Hereby, it may be
found the first half of the seventeenth century manuscripts,
which were in the Franciscan monastery in the nineteenth
century.
Most information comes from the second half of 17th
c., the second half of the eighteenth century and from the
first half of 19th century.
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The article presents the history of Vilnius Franciscan
convent and it is the devastation and also the Franciscan
Studies of musical activity, byway not supported or relying
on the Vilnius Franciscan Order of revenue and expenditure
of the registration books.
Using the Franciscan Order of the financial books as
the primary source of information which are consisted of
the organists list of the Vilnius Franciscan church with the
names of the musicians, surnames and the dates of duties.
The financial books of the Vilnius Franciscan Order provide
information about the duties of organist.
The registration books of income and expense are listed
of the choirs’ Minorities members in Vilnius, their leaders
and their groups which had been invited as individual by
once or more and for a longer period of time. In the Franciscan St. The Virgin Mary Assumption church in Vilnius
played not only a local band, but also the Basilian in Vilnius,
militaries, the choirs of St. Johns church and even the third
army of regiment drummers.
The information about the quantity and composition of
the choirs which played in the Franciscan church has been
found a very little, but the written sources indicate that the
choir in the Franciscan St. The Virgin Mary Assumption
church in Vilnius had the professional staff which it played
in the Franciscan and other churches.
The information has been found in the registration
books of income and expense that the Franciscan brothers
sang not only in their monastery, but also beyond. Mostly
their prayers had been about the dead.
The found information in the book of income and expense is confirmed the cost of Corpus Christi, for the St.
Casimir Jagiellon and St. Mark of the processions in honor
which held on the position of the Gregorian chant and the
polyphonic singing tradition of the Blessed Franciscan life
in Vilnius of Virgin Mary of the Assumption Church.
In the article is written about the usage of bells and their
price list of those services.
The found information complements the image of
musical life of the Lithuanian Franciscan provincial center,
also the Vilnius Franciscan monastery and the church, and
it are enriched the Vilnius religious life and images of the
second half of the seventeenth century, and the second
half of the eighteenth century, and the first half of the
nineteenth century.
It is a really broad and relevant theme of the music activities in the Lithuanian church in the seventeenth century.
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Anotacija
Straipsnyje, remiantis archyviniais XVIII–XIX a. šaltiniais ir natūros tyrimais, aptariami Vilniaus pranciškonų bažnyčioje stovėję dveji barokiniai
vargonai, kurie uždarius bažnyčią ir vienuolyną 1864 m. buvo iškeldinti ir šiuo metu stovi Vilniaus universiteto auloje bei Daugų bažnyčioje.
Ilgainiui vargonuose sumontuoti nauji instrumentai, tačiau iki mūsų dienų jie išliko nepakitusiais, autentiškais barokiniais prospektais. Architektūrinė šių vargonų prospekto kompozicija yra gana unikali tarp Lietuvoje išlikusių barokinių vargonų. Šiuo metu Vilniaus universiteto
auloje stovintys buvę pranciškonų bažnyčios mažieji vargonai atstovauja tribokštės kompozicijos tipui su puslankiu išriestais ir pusiau padalytais
sudvejintais tarpiniais laukeliais, kuris buvo būdingas XVIII a. Vokietijos, Gdansko ir Karaliaučiaus meistrų darbų architektūriniams sprendimams. Buvę didieji šios bažnyčios vargonai, šiuo metu stovintys Daugų bažnyčioje, pasižymi unikalia forma, kuri įkūnija tribokštės ir dvibokštės
kompozicijos samplaiką, o jos analogų neaptikta nei Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, nei aplinkinėse šalyse. Šių vargonų autorystė nėra
nustatyta. Straipsnyje analizuojamas vargonų priskyrimo Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės mokyklai klausimas, pasitelkiant šios mokyklos meistrų darbų analogus bei Vilniaus dailės akademijos Senų ir retų spaudinių skyriuje saugomą XVIII a. antros pusės vargonų eskizą.
Reikšminiai žodžiai: barokiniai vargonai, Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės mokykla, Vilniaus pranciškonų bažnyčia, Daugai, Vilniaus
universiteto aula, XVIII a. antros pusės vargonų eskizai.
Abstract
The article refers to the archival sources dating from the 18th–19th centuries and analyses the extant parts of two baroque organs built for Vilnius
Franciscan Church. In 1864, after The January Uprising, both organs were removed. The grand organ was transferred to the church in Daugai
small city; the small organ was settled in the Aula of Vilnius University. Over the time the new instruments were installed inside the organs
and the most part of old pipes were taken out. However both organs survived in authentic baroque facades. The architectural composition
of the facades occupies a unique position in the context of extant baroque organs in Lithuania. The small organ (in the Aula of Vilnius University) represent the three-tower structure with double, partly split and semi-circle squares between the towers. This type was characteristic
for the organs built by some German, Königsberg and Gdańsk organ masters in the 18th century. The former grand organ at the Franciscan
Church (now in Daugai small city) is distinguished by a unique shape of the facade. It represents the combination of two- and three-tower
compositions; no architectural analogues were found in the territories of the Grand Duchy of Lithuania and the neighboring countries. The
authorship of both organs is unknown. The article discusses the attribution of organs to the Vilnius Late Baroque Organ Building School.
The analysis is based on the analogous contemporary organs built by the masters of the school and the design sketch of organ facade of the
second half of the 18th century that is kept at the department of the Old and Rare Publications at the library of the Vilnius Art Academy.
Keywords: Baroque pipe organs, Vilnius Late Baroque Organ Building School, Vilnius Franciscans’ church, Daugai, Vilnius University Aula,
organ facade sketches of the 2nd half of the 18th c.

XVIII a. antroje pusėje Lietuvos teritorijoje matyti vargonų
statybos meno suklestėjimas, kuris truko iki XIX a. pradžios.
Suintensyvėjusi vargonų statyba Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (toliau – LDK) teritorijoje daugiausia priklausė nuo
XVIII a. viduryje pagausėjusių bažnyčių statybų ir rekonstrukcijų. Vargonų statybos meno tendencijas diktavę svetimkilmiai
profesionalūs vargonų meistrai vis dažniau ėmė apsistoti LDK
kultūriniame ir politiniame centre Vilniuje. Dalis meistrų,
turėdami nuolatinių užsakymų, Vilniuje apsigyveno, čia sukūrė

šeimas ir įsteigė dirbtuves, gavo šio miesto piliečio statusą.
XVIII a. antroje pusėje Vilniuje susiformavo vargonų meistrų
branduolys – Gerhardtas Arendtas Zelle bei jo sūnūs Paulas ir
Michaelis, Joachimas Friedrichas Scheelis su sūnumi Johannu
Friedrichu, Nicolausas Jantzonas ir jo sūnus Friedrichas
Samuelis, Ludwikas Jozefas Klimowiczius ir kiti, kurių vargonams būdingas stilistinis bendrumas, panašūs konstrukciniai,
muzikinės dalies sprendiniai, o jų vargonų statybos meno
tendencijas vėliau perėmė mokiniai ir vietos vargondirbiai.
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Iš svetur atvykusių meistrų žinios, jų darbo braižas, pritaikyti prie vietos tradicijų, mūsų krašte buvo išplėtoti bei pratęsti
vietos profesionalų ir išaugo į savarankišką originalią Vilniaus
vėlyvojo baroko vargondirbystės mokyklą. Jai priskiriamų
vargonų palikimą sudaro ir dideli, Vakarų Europos vargonų
paveldo kontekste vertingi instrumentai, ir nedideli 7–12
balsų barokiniai pozityvai. Vilniaus mokyklos formavimasis
ir įsitvirtinimas apėmė šimtmetį nuo apytiksliai 1740-ųjų iki
1850-ųjų. Šis laikas nurodo pirmųjų ir paskutinių Vilniaus
mokyklai priskiriamų vargonų sukūrimo datas. Seniausiu žinomu pavyzdžiu galima būtų laikyti neišlikusį 1737–1739 m.
Vilniaus bernardinų bažnyčios Šv. Bonaventūro1 koplyčioje
meistro Józefo Olszynskio pastatytą pozityvą – tai daroma remiantis archyvinėje Vilniaus bernardinų vienuolyno kronikoje
aprašyta dispozicija, kuri turi Vilniaus mokyklos instrumentams būdingų bruožų2 (1 pvz.); vėliausiu pavyzdžiu laikytini
du gana panšūs baroko instrumento ir klasicistinio stiliaus
prospekto deriniai – nežinomų meistrų vargonai Alizavoje
(1856?) ir Antašavoje (1862?) (žr. 2 pvz.)3.

2 pvz. Vėlyviausi Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės
mokyklos pavyzdžiai – nežinomo (-ų) meistro (-ų) vargonai
su barokiniu instrumentu ir klasicistinio stiliaus prospektu
Alizavos (1856?) ir Antašavos (1862?) bažnyčiose

Barokiniai Vilniaus pranciškonų bažnyčios vargonai

1 pvz. Fragmentas iš Vilniaus bernardinų vienuolyno archyvo,
kuriame detalizuojama ankstyviausiam Vilniaus vėlyvojo
baroko vargondirbystės mokyklos pavyzdžiui atstovaujanti
neišlikusio Józefo Olszynskio pozityvo dispozicija Vilniaus
bernardinų bažnyčios Šv. Bonaventūro koplyčioje, kronikos
(Chronologia erectionis: 224)
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Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės mokyklai gali
būti priskiriami Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į
dangų (pranciškonų) bažnyčioje4 XVIII–XIX a. stovėję dveji
barokiniai vargonai. Šiuo metu pranciškonų bažnyčios choras5,
stilistiniu požiūriu gana tipiškas vilnietiškojo baroko pavyzdys,
yra tuščias. Tačiau dar iki uždarant bažnyčią ir vienuolyną
1864 m.6, koplyčioje ir pagrindiniame vargonų chore stovėjo
net dveji – mažieji ir didieji vargonai. Šie instrumentai 1864 m.
perkelti į Vilniaus Šv. Jonų bažnyčią (vėliau, XX a. antroje
pusėje, – į Vilniaus universiteto aulą) ir Daugų bažnyčią, kur
stovi iki šiol, išsaugoję autentišką barokinį prospektą, tačiau
su viduje įmontuotais naujais instrumentais, Dauguose išliko
dalis autentiškų medinių ir metalinių vamzdžių.
Apie šiuos Vilniaus pranciškonų bažnyčios vargonus esama
žinių iš XVIII–XIX a. archyvinių šaltinių: XVIII a. pabaigoje
vargonai buvo paminėti, kai bažnyčioje vyko esminiai pertvarkymo darbai – 1791 m. bažnyčia pradėta remontuoti, išgriautos
ir pastatytos naujos sienos, paaukštinta centrinė nava, pakeisti
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altoriai, skliautai, darbai baigti 1794 m. Kaip tik tada, 1791 m.,
meistras Janas Pawłowskis remontavo Vilniaus pranciškonų
bažnyčios vargonus, už tai 1791 m. gruodžio 20 d. jam sumokėti
36 auksinai (Paknys 2001: 57)7. Kuriuos iš tuo metu bažnyčioje
stovinčių barokinių vargonų taisė Pawłowskis, nėra aišku.
Kitos archyvinės žinios, siejamos su pranciškonų bažnyčios
vargonais, nurodo, kad 1818, 1835, 1843–1844, 1848, 1851 ir
1854 m. buvo skirta lėšų jiems remontuoti8. Vilniaus pranciškonų bažnyčios vizitacijoje 1844 m. užfiksuota, kad bažnyčioje
stovi vieni 12 balsų vargonai virš moterų galerijos (tikriausiai
galiniame bažnyčios chore buvę didieji vargonai, dabar esantys
Daugų bažnyčioje) ir 10 balsų instrumentas presbiterijos chore
(dabar esantis Vilniaus universiteto auloje).
Kada šie barokiniai vargonai pastatyti pranciškonų bažnyčioje, tiksliai nėra žinoma. Tačiau iš išlikusių autentiškų jų
prospektų ir analogų sprendžiama tai buvus XVIII a. antroje
pusėje ar pabaigoje.

Vargonai Vilniaus universiteto auloje
Istoriko Vlado Drėmos teigimu, mažieji Vilniaus pranciškonų bažnyčios vargonai 1834 m. perkelti į Vilniaus Šv.
Jonų bažnyčios Marijos paguodos koplyčią; čia instrumentas
stovėjo daugiau kaip šimtą metų iki 1975 m., kai nutarta į senąjį
prospektą įmontuoti naują instrumentą ir vargonus pastatyti
Vilniaus universiteto auloje (Drėma 1997: 2089). Vis dėlto
pirmoji perkėlimo data, 1834 m., yra abejotina, nes bažnyčia
uždaryta vėliau, 1864 m., ir kaip tik tada šios bažnyčios altoriai, paveikslai ir kita dalis bažnyčios reikmenų perkelta į Šv.
Jonų bažnyčią.
Šiuo metu Vilniaus universiteto auloje stovinčių vargonų pastatymo data apytiksliai nurodoma XVIII a. pabaiga.

Originalus instrumentas buvo vieno manualo ir 10 registrų,
be pedalų (tai minima Vilniaus pranciškonų bažnyčios vizitacijoje 1844 m., be to, registrų skaičių liudija kairėje vargonų
pusėje išlikusios dešimt autentiškų registrų rankenų skylių).
XIX a. ir 1975–1979 m. vargonai remontuoti ir perstatyti.
Manoma, kad XIX a. pabaigoje vargonų viduje sumontuotas
naujas (veikiausiai romantinio stiliaus meistro Juozapo Radavičiaus) instrumentas, kuris sovietmečiu buvo išplėštas (Gučas
2009: 506). 1975–1979 m. Respublikinio kultūros paminklų
restauravimo tresto vargonų dirbtuvės už autentiško barokinio fasado sumontavo naują instrumentą su pedalais (op. 2).
Rekonstruota pirmojo manualo dispozicija su mechanine
traktūra, papildomai sumontuoti pedalai su vienu registru,
įrengta manualo ir pedalų sankaba (žr. 1 lentelę, 3 pvz.).
Naujai pagaminta griežykla sumontuota kairėje vargonų pusėje (jos vieta išlaikyta autentiška). Dumplės, plaukiojančios,
neoriginalios, sumontuotos gretimoje patalpoje. Autentiško
Manualas C–f ’’’
Principal 4’
Flaut principal 8’
Flaut major 8’
Quinta 3’
Flauto minor 4’
Super Octava 2’
Walflet 2’
Tertia 1 1/3’
Sedecima 1’
Mixtura IV ch.

Pedalai C–c’
Subbass 16’

Man. / Ped.
1 lentelė. Vilniaus universiteto aulos vargonų dispozicija po
1979 m.

3 pvz. Vargonų bendras vaizdas, prospekto fragmentas ir griežykla Vilniaus universiteto auloje
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barokinio vargonų prospekto matmenys – 470 x 313 x 138,
jame sustatyti registro Principal metaliniai vamzdžiai. 1971 m.
vargonų barokinis prospektas įtrauktas į šalies Kultūros paminklų sąrašą (dab. Kultūros vertybių registrą).
Nors ne kartą perkelti ir perstatyti, Vilniaus universiteto
aulos vargonai išsaugojo autentišką barokinį prospektą. Jo atvaizdui artimi dar dveji Lietuvoje išlikę vargonai Pavandenės10
(1802) ir Skarulių (XIX a. pr.) bažnyčiose. Visi trys vargonų
prospektai priskiriami tribokštės kompozicijos tipui su dominuojančiu centriniu bokštu ir sudvejintais tarpiniais laukeliais
(žr. Povilionis 2013: 111, 124–125, 310–311), kuris gana
artimas to meto Vokietijos, Gdansko ar Karaliaučiaus meistrų
darbų architektūriniams sprendimams. Vilniaus universiteto
aulos vargonų laukeliai išriesti puslankiu ir padalyti pusiau
(sudvejinti; žr. 4 ir 5 pvz.).
Kas pastatė mažuosius vargonus Vilniaus pranciškonų
bažnyčiai, nėra žinoma, tačiau vargonai, be abejonės, turėtų būti priskirti Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės
mokyklos meistrų palikimui. Tai patvirtina šių vargonų
prospekto akivaizdus panašumas į XVIII a. antros pusės eskizą (žr. 5 pvz.). Unikalus dviejų šimtmečių senumo piešinys
šiuo metu saugomas Vilniaus dailės akademijos bibliotekos
Senų ir retų spaudinių skyriuje, dailės kūrinius, pavyzdžiui,
altorius, vaizduojančių eskizų, spausdintų graviūrų albume
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„Rużne rysunki“. Jame yra keletas Lietuvos vargonų istorijai
reikšmingų neįkainojamos vertės lapų su dešimčia autentiškų
XVIII a. antros pusės vargonų eskizų ir dviem vargonų graviūromis, iškirptomis iš prancūziško ar vokiško leidinio11. Į
Vilniaus universiteto aulos vargonų prospektą panašus eskizas
numeruojamas 23-iu skaičiumi. Manytina, kad šį ir kitus
keturis eskizus (Nr. 7, 13, 16 ir 25) nupiešė arba dalyvavo
juos piešiant vienas ir tas pats asmuo, nes juos vienija panašus
braižas, skiriasi tik geometrinių linijų perteikimas12.
Lenkų menotyrininko Marcino Zglińskio teigimu, pagal
šį XVIII a. antros pusės eskizą Nr. 23 pastatyti ne tik mažieji
pranciškonų bažnyčios (Vilnias universiteto aulos) vargonai,
bet ir Palenkės Bielsko (dab. Bielsk Podlaski, Lenkija) Švč.
Mergelės Marijos ir Šv. Mykolo bazilikos vargonai (Zgliński
2012: 322, 334). Tačiau žinoma, kad Palenkės Bielsko bazilikos
vargonai su rokokiniu prospektu buvo pastatyti XX a. pradžioje – 1902 m., jų meistras – vilnietis Piotras Wojciechowiczius13.
Todėl daroma prielaida, kad Wojciechowiczius apie eskizą
nieko nežinojo, bet gyvendamas Vilniuje neabejotinai buvo
matęs vargonus, kurie iki 1975 m. stovėjo Vilniaus Šv. Jonų
bažnyčios Marijos paguodos koplyčioje, ir tiesiog pagamino
šių vargonų prospekto kopiją. Taip teigti leidžia identiškos šių
vargonų prospektų proporcijos, drožybos detalių ornamentika
ir jos skirtumai lyginant su eskizo puošyba (žr. 5 pvz.).

4 pvz. Tribokštės prospekto kompozicijos schema ir vargonų prospektai Pavandenėje ir Skaruliuose
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5 pvz. Eskizas Nr. 23 iš XVIII a. antros pusės albumo „Rużne
rysunki“ (Vilniaus dailės akademijos bibliotekos Senų ir
retų spaudinių skyrius, inv. Nr. 3344), vargonų prospektai
Vilniaus universiteto auloje (XVIII a. pab.) ir Palenkės Bielsko
bažnyčioje (XX a. pr.)

Vargonai Daugų Dievo Apvaizdos bažnyčioje
Remiantis Daugų bažnyčios archyve išlikusiais 1867 ir
1907 m. bažnyčios inventoriaus surašymo dokumentais, didieji
Vilniaus pranciškonų bažnyčios vargonai į Daugus perkelti
1863–1867 m.14 Jų meistras nežinomas, tačiau pastatymo data
apytiksliai laikytina tarp 1760–1770 m. Šiandien šie vargonai
laikomi vienais seniausių istorinių vargonų Alytaus regione.
Fragmentiškai išlikęs įvairių registrų autentiškas barokinis
vamzdynas ir autentiški prospektiniai vamzdžiai suteikia galimybę atkurti pirminį barokinio instrumento vaizdą.
Iki mūsų dienų vargonai išliko autentišku prospektu, o
viduje sumontuotas naujas vamzdynas / instrumentas. Autentiška vargonų dispozicija nėra žinoma, tačiau, remiantis
1844 m. Vilniaus pranciškonų bažnyčios vizitacija, manoma,
kad originalų instrumentą sudarė vienas manualas, 12 registrų,
be pedalų. O vėliau įvairiuose archyviniuose šaltiniuose susiduriama su skirtingu registrų skaičiumi:

•• tikėtina, kad laikotarpiu po 1844 m. vizitacijos iki
1861 m. didieji Vilniaus pranciškonų bažnyčios vargonai buvo padidinti, nes 1861 m. lenkų kunigas Janas
Galiczius, rašydamas apie šiuos vargonus, nurodė juos
turint du manualus (Galicz 1861: 132)15;

•• perkėlus vargonus į Daugų bažnyčią, 1867 m. inventoriuje pateikta tikslesnė informacija: „Vargonai, turintys
19 skirtingų balsų, su dviem eilėmis klaviatūrų ir kitais
būtinais priklausiniais“16;
•• apie tai, kad Dauguose stovintys vargonai 1872 m.
buvo remontuojami, rašoma 1888 m. Daugų bažnyčios
vizitacijoje: „Chore yra vargonai iš Vilniaus pranciškonų bažnyčios, seni, turi 19 skirtingų balsų, su dviem
eilėmis klaviatūrų ir kitais būtinais jiems priklausiniais
ir magazininėmis dumplėmis, pridarytomis 1872 m.“17;
•• po 1888 m. už barokinio prospekto veikiausiai pastatytas naujas instrumentas, kaip liudija Daugų bažnyčios
1895 m. vizitacija: „...Chore vargonai nauji 12 balsų
su kopeliu, kainavę 1 500 sidabro rublių, išskyrus seną
skulptūrą, puikaus darbo, pastatyti nuosavomis vietinio
kun. L. Vaškevičiaus lėšomis 1889 m.“18
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Paskutiniai svarbūs pakeitimai atlikti 1931 m., kai instrumentą iš pagrindų perstatė Vilniaus meistro Wacławo
Biernackio (Vaclovo Bernackio) vargonų firma (tai liudija
firminė emblema griežykloje su meistro pavarde). Remontuojant pakeista didžioji dalis vamzdyno, oro skirstymo dėžės,
griežykla ir kt.19 Instrumentą sudaro 2 manualai (9 ir 6 registrai)
ir pedalai (3 registrai) (žr. 2 lentelę). Apie 1931 m. remontą
rašoma Daugų bažnyčios 1932 m. inventoriuje: „Vargonai
1931 m. smarkiai remontuoti: išvalyta, suderinta ir įstatyta
metalinės flegmatos. Jie turi 18 balsų. Vargonų frontas senas,
gražios architektūros, atgabentas drauge su 6 klausyklomis iš
Vilniaus Tėvų Pranciškonų bažnyčios.“20
Iki mūsų dienų vargonų centrinėje dalyje griežyklos vidinėje pusėje fragmentiškai išliko autentiškos siauros 28 registrų
traukių angos. Šis skaičius neatitinka nė vieno archyviniuose
šaltiniuose nurodomo skaičiaus. Gali būti, kad dalis instrumento registrų išdalyta į bosą ir diskantą ir jiems įjungti buvo
naudojamos atskiros traukės; sprendžiant iš analogų (Tytuvėnų, Troškūnų, Kurtuvėnų bažnyčių vargonų), šios registrų
įjungimo traukės buvo metalinės, o galai – rakto formos.
Autentiška griežykla buvo vargonų prospekto centre.
Šiuo metu griežykla iškelta priešais vargonus (žr. 8 pvz.),
sumontuotos dumplės lygiagretinės, neoriginalios, tačiau
dalis vamzdžių išlikę autentiški. Barokinio vargonų prospekto matmenys – 685 x 430 x 206. Prospektas įtrauktas į šalies
Kultūros vertybių registrą.
Daugų bažnyčios vargonų prospektas papuoštas rafinuotais
drožiniais – tai vienas vėliausių rokokinės vargonų ornamentikos pavyzdžių Lietuvoje. Jis atstovauja tipinei XVIII a. antros
pusės prospektų drožybai, kuri aptinkama ir kituose panašiu
metu sukurtuose bei iki mūsų dienų išlikusiuose vargonuose
Lietuvoje. Pavyzdžiui, Daugų vargonų sparnus modeliuoja į voliutas susuktos regentinės juostos, apipintos stilizuotais augalinių
motyvų ornamentais. Šių sparnų ir sparnelių ryškios pailgos C
ir S formos riestės panašios į regentinius juostinius ornamentus
I manualas C–f ’’’
* Bourdon 16’
* Principal 8’21
Gamba 8’
Holflet 4’
Dolce 8’
* Flet 4’
* Octava 4’22
* Mixtura
Trompet 8’

II manualas C–f ’’’
Fugara 8’
* Gegeckt 8’
Aeolina 8’
Vox Angelica 8’
Amabilis 8’
* Waldhorn 4’

Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo dominikonų (1763–1765)
bei Vilniaus Šv. Jurgio (~1760–1770) bažnyčių vargonų prospektuose (6 pvz.). Virš didžiųjų šoninių sparnų ant bokštelių įkomponuotos vazos yra vėlyvojo baroko-rokoko stiliaus, jų analogų
galima matyti Vilniaus meistrams priskiriamuose vargonuose
Tverų (~1800) ar Vilniaus Šv. Jurgio bažnyčiose (7 pvz.). Daugų
vargonų piliastrus puošia katilėlių žiedų ir rokailių girliandos, o
centrinės dalies viršų vainikuoja kartušas, kurio viduryje – iliuzinio (neveikiančio) laikrodžio rodyklės. Lietuvoje tai vieninteliai
vargonai su prospekte įkomponuotu laikrodžiu, nors Vakarų
Europoje tokių kompozicijų aptinkama gana dažnai. Taip pat
šių vargonų prospekto centrą puošia arfa griežiančio karaliaus
Dovydo skulptūra, randama ir keliuose kituose didžiuosiuose
Vilniaus meistrų vargonuose, pavyzdžiui, Tytuvėnuose, Kurtuvėnuose, Troškūnuose, Linkuvoje, Vilniaus arkikatedroje, Vilniaus
bernardinų ar Šv. Kotrynos bažnyčiose (8 pvz.).
Architektūriniu požiūriu barokinis vargonų prospektas
pasižymi unikalia kompozicija. Ji įkūnija tribokštės ir dvibokštės kompozicijos samplaiką, prospekto ašis yra centrinis
poligonalinis bokštas, kurį juosia aukštesni lenkti bokštai,
prie jų šonuose šliejasi trikampiai bokšteliai. Mišri prospekto
kompozicija iš dalies panaši į Vestfalijos vargonų prospektus,
tik skiriasi žemesne centrine dalimi ir aukštesniais ją šonuose
įrėminančiais elementais23. Kompoziciniu požiūriu Daugų
vargonų prospektas panašumų turi su 1734–1737 m. meistro
Christiano Klausingo pastatytais vargonais Ochtersumo
evangelikų liuteronų bažnyčioje Rytų Fryzijoje (Vokietija)24
(9 pvz.). Daugų vargonų išvaizda, kaip ir į piramidės formą
panašūs Vilniaus Šv. Kotrynos (1761) ar Vilniaus Šv. Teresės
(~1763–1765) bažnyčių vargonų prospektai, neturi analogų
nei LDK, nei aplinkinėse šalyse. Dėl vizualios šių trejų vargonų
sąsajos tikėtina, kad meistrai Joachimas Friedrichas Scheelis25
ir Ludwikas Jozefas Klimowiczius26, kurių autorystei priskiriami Šv. Kotrynos bažnyčios vargonai, galėjo sukurti ir dabar
Dauguose stovinčius vargonus (10 pvz.).

Pedalai C–d’
Subbass 16’
Violonbass 16’
Octavbass 8’

Pedal Kop MII; Pedal Kop MI; Oktav Kop; Manual Kop;
Fortissimo; M. Forte; Piano; Crescendo; I man. žaliuzės
Kursyvu parašyti registrai, kuriuose dauguma vamzdžių buvo
panaudoti autentiški, t. y. barokiniai iš XVIII a. antros pusės.
*

2 lentelė. Daugų bažnyčios vargonų dispozicija po 1931 m.
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6 pvz. Vargonų prospektą puošiantys didieji sparnai Daugų,
Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo dominikonų bei Vilniaus
Šv. Jurgio bažnyčiose
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7 pvz. Dekoratyvinės vazos pavyzdžiai Daugų, Tverų ir Vilniaus Šv. Jurgio bažnyčiose

8 pvz. Daugų bažnyčios vargonų puošybos elementai; dabartinė griežyklos vieta iškelta priešais vargonus
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9 pvz. Originalūs vargonų prospekto kompozicijos pavyzdžiai:
vargonų prospektas Daugų bažnyčioje (1760–1770) ir
1734–1737 m. Christiano Klausingo vargonai Ochtersumo
evangelikų liuteronų bažnyčioje

***
Straipsnyje aptarti Vilniaus pranciškonų bažnyčios dveji
barokiniai vargonai nebuvo pirmieji šios šventovės instrumentai. Seniausios žinios, liudijančios bažnyčioje buvus vargonus,
susijusios su čia 1468 m. griežusio vargonininko Piotro paminėjimu (Rowell 2006: 42, 52). Išsamią faktologinę informaciją
apie pranciškonų bažnyčioje XVII a. antroje pusėje–XIX a.
pirmoje pusėje vargonavusius asmenis pateikia šiame „Lietuvos
muzikologijos“ numeryje publikuojamas Laimos Budzinauskienės ir Alicjos Dacevič straipsnis „Vilniaus pranciškonų ordino muzikinio gyvenimo atspindžių šaltiniai ir jų komentarai.
Pajamų ir išlaidų registracijos knygos“.
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10 pvz. Prospekto „piramidės“ kompozicijos schema, Joachimo
Friedricho Scheelio ir Ludwiko Jozefo Klimowicziaus vargonai
Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje (1761) ir šiems meistrams
priskiriami vargonai Vilniaus Šv. Teresės bažnyčioje (~1763–
1765, šio prospekto centrinė 5 dalių „piramidės“ kompozicija)
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Pirmoji informacija apie pačius vargonus datuojama
XVII a. antra puse – remiantis 1670–1679 m. pajamų ir išlaidų
registracijos knyga27, 1675 m. spalio 14 d. meistras Marcusas
Wendtas su Vilniaus pranciškonais sudarė sutartį ir įsipareigojo
už 4 000 auksinų bažnyčioje pastatyti vargonus28. Tikėtina tai
buvus rafinuotų baroko stiliaus vargonų.
XVIII a. antroje–XIX a. pirmoje pusėje, kaip šiame straipsnyje rašyta, pranciškonų bažnyčioje gaudė dveji barokiniai vargonai, atstovaujantys Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės
mokyklos palikimui. Juos 1864 m. iškėlus, šventovė beveik
šimtmečiui liko be muzikos instrumento. XX a. tarpukariu,
1937 m., čia sumontuoti Stanislavo ir Stefano Krukovskių
firmos iš Petrakavo (Piotrków Trybunalski, Lenkija) vargonai,
bažnyčioje stovėję iki 1948 m. (Dacevič 2011)29.
Šiandien Vilniaus pranciškonų bažnyčioje vargonų nėra,
tačiau, remiantis išlikusiais barokiniais prospektais Dauguose ir
Vilniaus universiteto auloje bei kitais to laikotarpio barokinių
instrumentų analogais, galima rekonstruoti bažnyčios vargonų choro XVIII a. pabaigos–XIX a. vaizdą ir situaciją, kuria
remiantis būtų sukurta naujų šiai šventovės erdvei pritaikytų
vargonų koncepcija.

Nuorodos
1

2

Vėliau ši koplyčia buvo vadinama Šv. Florijono, dabar – Trijų
karalių koplyčia.
1765 m. pozityvas už 200 muštų talerių parduotas Slucko
(Слуцк, Baltarusija) bernardinų konventui (Chronologia
erectionis: 224). Remiantis Vilniaus bernardinų vienuolyno
kronika, Józefo Olszynskio 1737-ųjų pozityvas turėjo šią

3

4

5

6

7

dispoziciją: Princypal 8 pedum; Salcynal 8 pedum; Flet major 8 pedum; Flet minor 4 pedum; Octawa 4 pedum; Jula 4
pedum; Jula czyli inny glos 2 pedum; Flet amabilis 4 pedum;
Quinta 3 pedum; Super octawa 2 pedum; Sedecyma 1 pedis;
Mixtura I V–V ch. (plačiau žr. Povilionis 2013: 25–26, 181).
Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės mokykla kaip
savarankiškas ir profesionalus LDK teritorijoje susiformavęs
ir paplitęs XVIII–XIX a. vargonų statybos reiškinys išsamiai
nagrinėjamas Povilionis 2013.
Vilniaus pranciškonų bažnyčia yra vienas seniausių miesto
architektūros objektų, stovinčių bene ankstyviausioje katalikiškoje sostinės vietoje, dabartinėje Trakų gatvėje. Pirmoji
bažnyčia, iškilusi XIV a. Smėliuose (Smiltynėje, „Arena“) –
taip tuo metu vadintoje Vilniaus senamiesčio dalyje, po
kryžiuočių antpuolio ir gaisro amžiaus pabaigoje veikiausiai
buvo suniokota, nes minima, kad 1421 m. baigta nauja bažnyčia. Pastaroji išgyveno gaisrus, karus, įvairius atstatymus
ir perstatymus; šiandien pastato architektūroje susijungia
skirtingų epochų stilistika – barokinis fasadas su gotikiniu
portalu, raudonų degintų plytų bokštas ir pan.
Bažnyčios choras – bažnyčios dalis prieš didįjį altorių, bažnyčios galerija (dažniausiai balkonas virš įėjimo) vargonams ir
giedotojams.
„Caro valdžia už aktyvų pranciškonų dalyvavimą sukilimuose
vienuolyną ir bažnyčią uždarė, pastatus atėmė, turtingą, per
du tūkstančius knygų ir rankraščių turėjusią vienuolyno
biblioteką konfiskavo. Bažnyčioje buvo įrengtas archyvas,
vienuolyne – įstaigos ir lombardas“ (Vaišvilaitė 2017: 160).
Remiamasi 1789–1803 m. pajamų ir išlaidų registracijos
knyga Regestra Expensarum Conventus Vilnensis […] (VUB
RS , f. 4, b. 2958, l. 42v).
Meistras Janas Pawłowskis Vilniuje minimas 1787–
1821 m. Apie šį vargondirbį žinoma ir daugiau informacijos:
1787 m. jis gavo Vilniaus miestiečio teises (Urbanavičius
2009: 497), 1794 m. Vilniuje prisiekė Rusijos imperatorei
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8

9

10

11

12

13

14

(Brensztejn: l. 224), nuo 1795 m. dirbino vargonus LDK
teritorijai priklausiusio Lydos miestelio (Ліда, Baltarusija)
bažnyčiai. Ši faktą patvirtina išlikusi Pawłowskio ir Lydos
karmelitų vienuolyno prioro Luko Halužo 1795 m. gegužės
4 d. sutartis (VUB RS, f. 5–f. 22–31353/87, l. 1); pagal
ją meistras įsipareigojo pagaminti naujus vargonus Lydos
karmelitų vienuolyno bažnyčiai už 1 500 auksinų. Taip pat
minima, kad 1821 m. Pawłowskis už 80 sidabro rublių suremontavo Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios vargonus
(Drėma 2008: 541).
Apie vargonų remontus minima šiuose šaltiniuose: 1818 m. –
LVIA, f. 694, a. 1, b. 144, l. 63v.; 1835 m. – VUB RS, f. 4,
a. 2517/35853, l. 31; 1843–1844 m. – VUB RS, f. 4, a.
A2513/35849; VUB RS, f. 4, a. 2512/35848; 1848 m. –
VUB RS, f. 4, a. 2513/35849; VUB RS, f. 4, a. 2512/35848;
1851 m. – VUB RS, f. 4, a. 2504/35840, l. 154, 156v.;
1854 m. – VUB RS, f. 4, a. 2504/35840, l. 99v.
Vladas Drėma remiasi „Dziennik Wileński“, Wilno, 1834,
lapkričio 9 ir 20 d.
Į Pavandenės bažnyčią šie vargonai pateko 1866 m. iš Užvenčio bažnyčios (Užvenčio bažnyčios 1866 m. vizitacija, LVIA,
f. 669, ap. 3, b. 896, l. 73; Pavandenės bažnyčios 1866 m.
vizitacija, LVIA, f. 669, ap. 3, b. 896, l. 74). Užvenčio bažnyčiai
šie 12 balsų vargonai sukurti 1802 m. (Užvenčio bažnyčios
1806 m. vizitacija, LVIA, f. 669, ap. 2, b. 221, l. 284).
VDA bibliotekos Senų ir retų spaudinių skyrius, inv. Nr. 3344.
Eskizų odiniais viršeliais albumas, manoma, priklausė altorių
meistrui Jonui Danauskui, nes viename puslapyje nurodyta
jo vardas ir pavardė bei 1878 m. data, vidiniame nugarinio
viršelio lape įrašyta 1879 m. liepos 24 d. data (1879 roku 24
lipca). Šalia datos pateikiama pagal meninį stilių susisteminta
piešinių ir graviūrų numeracija, greta atskirai nurodoma dešimties vargonų projektų numeracija Nr. 6, 7, 9, 11, 13, 16,
18, 21, 23 ir 25. Sprendžiant iš skirtingo popieriaus, ant kurio
buvo klijuojami autentiški piešiniai ir graviūros, tipo, nuoseklaus ir su Danausko rašysena susijusio vienodo numeracijos
braižo, galima daryti prielaidą, kad tai buvo jo albumas. Tačiau
altorių meistras tikriausiai ne pirmasis jo sudarytojas. Jis tik
papildė seną graviūrų ir piešinių rinkinį savais altorių eskizais
ir kitais paveikslėliais. Antspaudai pirmuosiuose puslapiuose
nurodo vėlesnius rinkinio globotojus: Kauno meno mokyklą
(vos įskaitomas antspaudas), Kauno taikomosios dailės institutą, nuo 1953 m. – VDA biblioteką (nuo 1992 m. rinkinys
saugomas šios bibliotekos Senų ir retų spaudinių skyriuje).
Vargonų projektai piešti tušu, vietomis šiek tiek paryškinti
melsvu šešėliu, popierius yra su skirtingais vandens ženklais:
vienuose lapuose – heraldiniai atvaizdai, kituose – paprastos
šviečiančios linijos ir kt. Eskizų autoriai nėra žinomi. Tačiau
XVIII a. vargonų prospekto architektūrinė sandara buvo
neatskiriama nuo instrumento, ją dažniausiai projektuodavo
vargonų meistras, todėl tikėtina, kad tai pačių vargonų meistrų arba pagal eskizus jų užsakymu sukurti piešiniai. Aukštą
ekizų autorių profesinį lygį rodo itin detaliai ir profesionaliai
išvestos net ir smulkiausios linijos.
Išsamiai apie XVIII a. antros pusės eskizus rašyta: Povilionis
2013: 133–152, Povilionis 2005: 35–44.
Tai nurodoma lenkų menotyrininko Mariano Dorawos studijoje (Dorawa 1998: 127–131), taip pat Palenkės Bielsko
bazilikos istorijos informacijoje.
Daugų bažnyčios archyvas (DBA): Daugų bažnyčios 1867 m.
inventorius, lapai nenumeruoti; Daugų bažnyčios 1907 m.
inventorius, lapai nenumeruoti.
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1861 m. Varšuvoje leidžiamo periodinio žurnalo „Ruch
muzyczny“ dviejuose numeriuose publikuotas straipsnis „O
organach w Wilnie“ (Galicz 1861). Tai bene pirmasis tekstas,
periodinėje spaudoje paminėjęs Vilniaus miesto bažnyčių
vargonus. Minimi vargonai, buvę Šv. Jurgio, Šv. Kazimiero,
Šv. Dvasios, bernardinų, Šv. Jonų, pranciškonų, augustinų,
katedros ir kt. bažnyčiose. Tačiau straipsnyje pateikiamose
instrumentų dispozicijose yra ir faktinių klaidų: pavyzdžiui,
Vilniaus Šv. Dvasios bažnyčios vargonų dispozicijoje praleisti
trys antrojo manualo registrai Principal 4’, Spiel Flöt 4’ ir Octava 2’; kitų bažnyčių vargonuose klaidingai pateikiami registrų
pėdų skaičiai, pavyzdžiui, Vilniaus bernardinų bažnyčios
vargonų pirmojo manualo ir pedalų registrų Quinta aukščiai
vietoj 3’ nurodyti kaip 6’, praleistas pedalų registras Kornet 2’,
Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios vargonuose registrų aukščiuose
dar daugiau klaidų ir pan.
DBA: Daugų bažnyčios 1867 m. inventorius, lapai nenumeruoti, 3 l.
DBA: Daugų bažnyčios 1888 m. vizitacija, lapai nenumeruoti.
LVIA, f. 694, ap.1, b. 3921, l. 1v.
DBA: Daugų bažnyčios 1932 m. inventorius, lapai nenumeruoti, 2 l.
DBA: Daugų bažnyčios 1932 m. inventorius, lapai nenumeruoti, 2 l.
Ant autentiško prospektinio vamzdžio C tono yra įrašas „C
Prync“ (sutrumpintas registro Pryncypal užrašas sulenkinta
foma aptinkamas daugelyje Vilniaus meistrų ir jų aplinkos
vargonuose, tačiau Prūsijos ar Vokietijos meistrų vargonuose
šis registras visada rašomas Principal), ant tono Cs – įrašas „Cs
Bas“ (nuoroda, kad vamzdis priklauso bosinei daliai, jei balsai
išdalyti į bosą ir diskantą). Visi prospektiniai vamzdžiai išliko
autentiški, tačiau su dabartiniu instrumentu jie nesusieti ir yra
tik puošybos dalis.
Ant vieno vamzdžio esantis įrašas „C a 2 2/3“ rodo, kad dalis
vamzdžių panaudota iš registro Quinta 2 2/3’.
Plačiau apie Vestfalijos vargonų prospektus žr. Jürgens 1993.
Apie Ochtersumo bažnyčios vargonus rašoma Vogel ir kt.
1995: 45.
Vargonų meistras Joachimas Friedrichas Scheelis (Fryderyk
Schöllen, Schoellen, Schoelen, Schöller, Schoel, Schöl,
Schöell, Szell, 17??–1782; Renkewitz ir kt. 2008: 308, 360)
Vilniuje minimas nuo 1752 m. – tais metais Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios naujai statomiems vargonams jis
paaukojo didelę sumą – 24 auksinus ir 18 grašių (Paknys
2001: 57). 1764 m. Scheelis prisiekė miesto pilietybę Vilniaus
magistratui, dokumente minima, kad meistras atvyko iš Meklenburgo kunigaikštystės Švano miestelio (dab. Schwaan,
Vokietija, netoli Rostoko) miestelio: Sław. Frydrych Szell
orgamayster rodem z Xięstwa Meklemburskiego z miasta Szwan
nazwanego <...> (Urbanavičius 2009: 355).
Vilniuje gyvenęs meistras Ludwikas Jozefas Klimowiczius
buvo vietinės kilmės. Jo veikla minima 1758–1794 m.,
1794 m. Klimowiczius prisiekė Rusijos imperatorei (Brensztejn: l. 224).
Registra Expansarum Conventus Vilnensis Sanctae Mariae […]
Anno D[omi]ni 1670, VUB RS, f. 4, b. 3843, l. 191r.
Šią archyvinę informaciją 2001 m. surinko ir paskelbė lietuvių
istorikas Mindaugas Paknys (Paknys 2001), jo informaciją
vėliau percitavo lenkų menotyrininkas Marcinas Zglińskis
(Zgliński 2003).
Vargonų meistras Marcus Wendtas (taip pat Marek
Went) Vilniuje minimas nuo 1669 m. rugpjūčio 15 d., kai jis
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įsirašė į Šv. Martyno broliją, iki 1688 m. (Paknys 2001: 58).
Istoriografijoje šis meistras nurodomas kaip vargonų meistro
Mauritiaus Wendto (Rygos meistras, apie kurį žinoma tai, kad
1618 m. LDK etmonui Kristupui Radvilai Biržuose jis pagal
sutartį turėjo padaryti 6 balsų pozityvą ir 3 balsų regalą) sūnus.
Tačiau labiau tikėtina Marcusą buvus Mauritiaus vaikaičiu ar
giminaičiu, nes 1599 m. Mauritius Wendtas jau turėjo vargonų
meistro vardą, taigi tada jis galėjo būti ne jaunesnis kaip 25–30
metų. Vadinasi, jei Marcus Wendtas būtų buvęs jo sūnus, jis
turėjo gimti 1600–1625 m., o atvykęs į Vilnių 1669 m. turėjo būti apie 45–70 metų. Tačiau 1682 m. Marcus Wendtas
minimas krikštijant jo sūnų, o būdamas Mauritiaus sūnus tuo
metu jis būtų turėjęs 58–83 metus. Todėl labiau tikėtina, kad
Marcus Wendtas buvo Mauritiaus Wendto vaikaitis, kuriam
1669 m. būtų buvę apie 30 metų.
Beje, panašius metu Vilniuje minimas ir kitas vargonų
meistras panašia pavarde. Tai Janas Wendtas (Wenty), kurio
buvimas Vilniuje užfiksuotas 1692–1694 m. (Łopaciński
1946: poz. 461). Veikiausiai šis vardas turėtų būti tapatinamas
su meistru Johannu Wendtu iš Elbingo (taip pat Elblongas, vok.
Elbing, dab. Elbląg, Lenkija), 1712 m. pastačiusiu naujus vargonus Marienburgo Šv. Jurgio bažnyčiai, nes, anot Renkewitzo ir
Jancos, Johannas Wendtas 1694 m. kaip vargonų meistras buvo
nuvykęs į Vilnių (Renkewitz & Janca 1984: 174).
Taip pat apie Vilniaus pranciškonų bažnyčios vargonus rašyta
šiuose šaltiniuose: Pietrzyk 1988; Łyjak 2003.

Šaltiniai
Chronologia erectionis et fundatiotis conventus et custodiae Vilnensis
ADS: Franciscum ordinis minorum de de observantia ex varijs
vetustissimis condicibus ac monumentis Patrum Nostrum
diligenter collecta conscriptaque per A.R.P. Thomam Digon
praedicatorem generalem Patrem provinciae ac ahronologum
sub officio A.V.P. Stephani Romanowicz custodis ac gvardiani
Vilnen: Anno Dni 1668, kopija yra Kultūros paveldo centro
archyve (Paminklų restauravimo ir projektavimo institutas.
Vilniaus bernardinų vienuolyno archyvo kronikos, fotokopija,
f. 5, a. 9, b. 9, t. 5, p. 268–274).
Daugų bažnyčios archyvas DBA: Daugų bažnyčios 1867 m.
inventorius, lapai nenumeruoti; Daugų bažnyčios 1888 m.
vizitacija, lapai nenumeruoti; Daugų bažnyčios 1907 m.
inventorius, lapai nenumeruoti; Daugų bažnyčios 1932 m.
inventorius, lapai nenumeruoti.
Daugų bažnyčios 1895 m. vizitacija, LVIA, f. 694, a. 1, b. 3921, l. 1v.
Pavandenės bažnyčios 1866 m. vizitacija, LVIA, f. 669, a. 3, b.
896, l. 74.
Rużne rysunki, XVIII a. antros pusės albumas su vargonų eskizais,
VDA bibliotekos Senų ir retų spaudinių skyrius, inv. Nr. 3344.
Užvenčio bažnyčios 1806 m. vizitacija, LVIA, f. 669, a. 2, b. 221,
l. 284.
Užvenčio bažnyčios 1866 m. vizitacija, LVIA, f. 669, a. 3, b. 896, l. 73.
Vilniaus pranciškonų bažnyčios 1670–1679 m. pajamų ir išlaidų
registracijos knyga, Registra Expansarum Conventus Vilnensis
Sanctae Mariae […] Anno D[omi]ni 1670, VUB RS, f. 4, b. 3843.
Vilniaus pranciškonų bažnyčios vargonų remonto darbai:
1818 m. – LVIA, f. 694, a. 1, b. 144, l. 63v.; 1835 m. – VUB
RS, f. 4, a. 2517/35853, l. 31; 1843–1844 m. – VUB RS, f.
4, a. 2513/35849; VUB RS, f. 4, a. 2512/35848; 1848 m. –
VUB RS, f. 4, a. 2513/35849; VUB RS, f. 4, a. 2512/35848;
1851 m. – VUB RS, f. 4, a. 2504/35840, l. 154, 156v.;
1854 m. – VUB RS, f. 4, a. 2504/35840, l. 99v.
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Summary
The flourishing of the baroque organ building in the Lithuanian territory (the areas of the Grand Duchy of Lithuania,
GDL) occurred in the 2nd half of the 18th c. and lasted till the
beginning of the 19th c. The increased number of new churches
and their reconstruction influenced the intensity of new organ
building. Firstly the tendencies and features of the organ building were guided and operated by foreign professional masters.
More and more often they stayed in Vilnius – the cultural
and political centre of the GDL. Because of the increasing
permanent orders several masters settled in Vilnius, created
their family, established the workshop and acquired the citizenship. Accordingly, in the 2nd part of the 18th c. a circle of
organ builders was formed in Vilnius, among them – master
Gerhardt Arendt Zelle and his two sons Paul and Michael,
master Joachim Friedrich Scheel and his son Johann Friedrich,
Nicolaus Jantzon and his son Friedrich Samuel, Ludwik Jozef
Klimowicz and others. The organs by the mentioned masters
presented the general style, unified by similar features of construction and musical elements. Later on their organ building
tendencies have been taken over by the apprentices and local
masters. This phenomena developed into a unique and independent Vilnius Late Baroque Organ Building School.
Two baroque grand and small organs built for the Franciscan
St. The Virgin Mary Assumption church in Vilnius in the end
of the 18th c. may be attributed to this school. After closing the
church in 1864 both organs have been moved to different locations. The small organ moved to Vilnius St. Johns’ church, then,
in the 2nd half of the 20th c., – to the Aula of Vilnius University;
the grand organ settled in the church in Daugai small city. Both
organs survived in authentic baroque facades. However over the
time the new instruments were installed inside the organs and
the most part of old pipes were taken out. Some old pipes still
remain inside the organ in Daugai church. The approximate date
of building of both organs was the end of the 18th c.
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Originally the small organ (now in the Aula of Vilnius University) had one manual and 10 stops, no pedals. In the 19th c.
and in 1979 the organ was repaired and rebuilt. Thereafter a
new instrument with new pipes was installed inside the case,
but the position of console stayed in the original location (in
the left part of the organ). The baroque organ facade is close
to two old organs in Pavandenė village church (organ built in
1802) and Skaruliai village church (beginning of the 19th c.).
All three organ facades represent the three-tower structure with
dominant central tower and double, partly split and semi-circle
squares between the towers. This type was characteristic for
the architecture of organs built by some German, Königsberg
and Gdańsk organ masters in the 18th century. The authorship
of the small organ is unknown. However, without a doubt
the organ is attributed to the circle of masters of Vilnius Late
Baroque Organ Building School. This statement is based on
the obvious resemblance between the survived facade and
authentic design sketch of the second half of the 18th century
that is kept at the department of the Old and Rare Publications
at the library of the Vilnius Art Academy.
The grand organ of the Franciscan church was moved to
Daugai small city church in 1863–1867. Approximately the
organ was built between 1760 and 1770 by the unknown
master. The authentic disposition is unknown too. Yet, according to the records of Franciscan church visitation in 1844 the
original instrument possibly consisted of one manual, 12 stops
and no pedals. The facade is decorated with refined carvings. It
represents the typical organ carving in the 2nd part of the 18th
c. and one of the latest examples of rococo ornamentation in
Lithuania. The unique architecture of the facade is a combination of three and two tower compositions. The structural
shape is quite similar to the organ built in 1734–1737 by
Christian Klausing at Ochtersum church in Germany. The
organ facade in Daugai church, as well as the pyramid shape
organ facades in Vilnius St Catherine and Vilnius St Theresa
churches, has no analogues in the territories of former GDL
and neighbor countries. The organ in St Catherine church is
atributed to the masters Joachim Friedrich Scheel and Ludwik
Jozef Klimowicz. The visual resemblance of the listed three
organ facades helps to raise a hypothesis that masters Scheel
and Klimowicz probably were the authors of the organ in
Daugai church (formerly – the grand organ in Vilnius Franciscan church).
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Abstract
In Polish musical historiography, the song Bogurodzica is considered to be the oldest artifact of Polish song culture written in a staff notation.
This article attempts to study the history of this song’s emergence and distribution not only against the background of Polish musical culture
of the late 14th– early 15th centuries, but also under the conditions of the Kievan Rus’ and the Grand Duchy of Lithuania. Firstly, the article
presents the main written sources of the Bogurodzica in the 15th–16th centuries and analyzes the title, verbal text and the plot of the Bogurodzica as well as the origins of the melody. Secondly, the text focuses on Ruthenian Court Musicians of the King Władysław II Jagiełło, musical
contacts between the courts of the Grand Duke of Lithuania Vytautas and the great masters of the Teutonic Order, the place and meaning
of the Mother of God churches in the Kievan Rus’, battle prayers to the Mother of God in the Ruthenian princely environment, singing to
the Mother of God before battle in the Kievan Rus’ and the Ruthenian cult of the Mother of God in the Grand Duchy of Lithuania. This
research provides new grounds to consider the Bogurodzica as a piece of work of the ancient Ruthenian culture and suggests that eventually
it could be included into the contemporary musical historiography of Ukraine, Belarus and Lithuania.
Keywords: cult of the Mother of God, Bogurodzica, battle prayer, battle song, ruthenian musicians, Rurik Dynasty, the Gediminas dynasty,
Jagiellonian dynasty, Kievan Rus’, Grand Duchy of Lithuania, Teutonic Order, the Kingdom of Poland.
Anotacija
Lenkų muzikos istoriografijoje giesmė „Bogurodzica“ laikoma seniausiu Lenkijos giesmių kultūros paminklu, užrašytu penkline. Straipsnyje
analizuojamos šios giesmės ištakos ir paplitimas XIV–XV a. pradžioje Lenkijos muzikos kultūros kontekste ir Kijevo Rusios bei Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės aplinkoje. Tyrimas pristato pagrindines rašytines „Bogurodzicos“ apraiškas XV–XVI a., analizuoja žodinį tekstą
ir giesmės melodijos ištakas. Straipsnyje aptariami Karaliaus Vladislovo II Jogailos dvaro rusėnai muzikantai, Lietuvos didžiojo kunigaikščio
Vytauto dvaro ir Teutonų ordino muzikiniai ryšiai, Dievo Motinos šventyklų vieta ir prasmė Kijevo Rusioje, karinės maldos Dievo Motinai
karališkoje rusėnų aplinkoje, giedojimas Dievo Motinai prieš kovą Kijevo Rusioje ir rusėnų Dievo Motinos kultas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Šis tyrimas suteikia naujų, pagrįstų priežasčių suvokti „Bogurodzicą“ kaip senosios rusėnų kultūros palikimą ir leidžia įtraukti šį
kūrinį į Ukrainos, Baltarusijos ir Lietuvos muzikos istoriografiją.
Reikšminiai žodžiai: Dievo Motinos kultas, „Bogurodzica“, karinė malda, kovos giesmė, rusėnai muzikantai, Riurikų dinastija, Gediminaičių
dinastija, Jogailų dinastija, Kijevo Rusia, Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, Teutonų ordinas, Lenkijos karalystė.

Introduction
For Polish philologists, musicologists and historians, the
Bogurodzica has become a true “cornerstone”. The number
of publications devoted to this song in Polish, German,
Lithuanian, Belarusian and Ukrainian sources reaches far
beyond 300.1 The first piece of research about this work
started long ago in the 1744 German-language works of
Ephraim Oloff (Oloff 1744: 213–214). What is the basis
of this keen interest in the Bogurodzica song?
The point is that for Polish researchers and inhabitants,
the Bogurodzica is the oldest song to be associated with the
military and royalty. It became a symbol of the greatness
of the Polish kingdom, since, according to the legend, the
Allied troops, led by Władysław II Jagiełło, defeated the
troops of the Teutonic order while singing this song in the

Battle of Grunwald, having thus undermined their power
and stopped the expansion of the knights.
Polish researchers mostly adhere to the idea that this
song is a specifically Polish cultural production. However,
not everyone agrees with this statement. At the beginning
of the 20th century, there were philological studies that
substantiated the ancient origin of this song. This work
was conducted mainly by Ivan Franko in 1902 and Vasyl
Shchurat in 1906–1907.2
Now Bogurodzica is increasingly attracting the attention
of researchers from the neighboring countries of Poland.
Zmicier Sasnoŭski, a Belarusian historian and a founder
of the folk group “Stary Olsa”,3 who gave pride of place to
this song in several monographs devoted to the history of
Belarusian music (Сасноўскі 2009: 29–33; Сасноўскі
2010: 31–43). The Lithuanian origins of the Bogurodzica
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was studied by the musicologist Jurate Trilupaitiene (Trilupaitiene 1995: 54–55). In Ukraine, the historian Volodymyr
Serhiychuk called the Bogurodzica a battle song, common to
the peoples of Lithuania and Poland (Сергійчук 1992: 101).
Integral to this research are the issues of the song’s
origin and distribution. According to various historical,
cultural, musical and philological features, the hypothesis
is substantiated that the Bogurodzica might have originated
in the Kievan Rus’, where, in the 11th–12th centuries, it
initially obtained the status of a military prayer, and subsequently became a song. In the 14th century, through the
Ruthenian princely and military environment, it came into
the Grand Duchy of Lithuania, and in the late 14th – early
15th centuries, along with the Ruthenian Court Musicians,
came to the Krakow Royal Court of Władysław II Jagiełło.
The main written documents of the Bogurodzica
song of the 15th–16th centuries
The first two sheets of the Bogurodzica are dated from
1407 and 1408 respectively, and the following three from
the second half of the XV century. Two other important
recordings are legal documents – the first printed in 1506
and then in Cyrillic of 1529. An important document is the
historical chronicle of Jan Długosz in the second half of the
15th century, where this song is mentioned several times.
1) The oldest record of the Bogurodzica was created
in 1407 in the Polish town of Kcynia. It was a part of the
collection of Latin sermons by Mateusz of Grochów (Korolko 1980: 3). Now this manuscript is maintained at the
Jagiellonian Library in Krakow (Biblioteka Jagiellońska,
approx. 1619). This oldest sheet contains both the note
row and two verses of the verbal text. It is called “Kcynia’s”,
or “the First Krakow’s”.
2) The second song sheet is dated in the next year. This
sample is also maintained in the Jagiellonian Library in
Krakow (Biblioteka Jagiellońska, sygn. 408). The Bogurodzica was completed in 1408 on the 87th page of the Code
Decisiones rote Wilhelmi Horborg (Korolko 1980: 3). This
sheet is called “the Second Krakow’s” and it contains 13
or 14 verses of the verbal text, but does not have a musical
notation.
3) The third oldest Bogurodzica song sheet is dated
back to approximately 1456. It is maintained in Warsaw
(Biblioteka Narodowa, ręk. 480, kartka 223). The manuscript contains 19 verses of verbal text (Maciejowski 1839:
363–367). This text mentions St. Adalbert and St. Catherine for the first time, being begged for intercession. In the
text of the “Warsaw’s” sheet, the royal family is mentioned
for the first time. Here the song begs God for the welfare
of the Polish king and his children. This fact indicates that
the Bogurodzica was unambiguously associated with the

148

Example 1. The oldest record of the Bogurodzica song in 1407
(Biblioteka Jagiellońska, appr. 1619)

representatives of the Jagiellonian royal dynasty, which
is also confirmed by other testimonies and documented
events. And the fact that the Jagiellonian dynasty comes
from the Grand Duchy of Lithuania suggest that the Bogurodzica was brought from there to the Polish Kingdom.
The latter idea has been additionally confirmed many times,
which will be outlined in the article below.
4) Another sheet of the Bogurodzica comes from the
second half of the 15th century was found pasted in the
Latin Code of the Catholic Seminary library in the city of
Sandomierz (Knothe 1886). Moreover, there is a Gothic
pulpit in Sandomierz (around 1360–1382) with frescoes
in the Byzantine style, painted on the order of the Polish
king, Władysław II Jagiełło, at the end of the 14th century
or at the beginning of the 15th century by Old Ruthenian
Masters, perhaps from the Galician school. The main painting, which covers the entire plate, is called the Assumption
of the Blessed Mother of God (Усманцев 2002: 37, 41). It
is a very remarkable fact, because it can demonstrate the
non-random association of the “Bogurodzica” song and the
ancient Ruthenian fresco of the Mother of God.
5) The fifth of the most ancient sheets of the Bogurodzica
dates back to the end of the 15th century and was found in
the Catholic Monastery of Jasna Góra in the Polish city of
Częstochowa. The Częstochowa manuscript contains a musical notation and 17 verses of the verbal text (Przezdziecki
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1866: 309–328). It is noteworthy that this monastery contains the Częstochowa icon of the Mother of God dating
from the 12th–13th centuries, which was brought here from
the Ruthenian city of Belz. The “Bogurodzica” could have
arrived to Częstochowa after the restoration, which took
place in Krakow at the court of Władysław II Jagiełło in
1430. As with the “Sandomyr” sheet, the Częstochowa’s
manuscript is associated with the ancient Ruthenian image
of the Mother of God.
6) The next important date and event in the history
of the Bogurodzica is the Battle of Grunwald in 1410. It is
described by the Old Polish historian-chronicler, diplomat,
and author of the Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae,
the Archbishop of Lviv – Jan Długosz (1415–1480). He
writes that the Bogurodzica was sung just before battles:
Signis canere incipientibus regius universus exercitus patrium
carmen Bogurodzicza sonora voce vociferatus est, deinde
hastis vibratis in proelium prorupuit. (At the time of action,
the whole royal army, singing loudly the parent Bogurodzicza
song, with swinging the spears in hands, rushed to the battle.)
(Щурат 1906: 19)

In addition, on the eve of the Battle of Grunwald, during
the meeting of Władysław II Jagiełło, Princes Vytautas,
Mazowiecki, and the Polish barons it was noted:
Simili quoque devotione Dux Magnus Lithuaniae Alexander, Duces insuper Masoviae et barones Poloniae in suorum
extensione signorum utebantur. Quibus dissolutis et extensis,
universus exercitus patrium carmen Bogarodzicza coepit
vociferari. (With a similar piety the Grand Duke of Lithuania Alexander, as well as the Princes Mazowieckie and the
Polish barons, widely used their banners. When revealed and
dissolved, the whole army called out the parent Bogurodzicza
song.) (Długosz 1877: 22)

An interesting phrase from the text “patrium carmen
Bogurodzicza” may mean that the Bogurodzica could have
been sung by the father of Władysław II Jagiełło, the Grand
Duke of Lithuania, Olherd (approx. 1296–1377). The details of this assumption will be discussed later in the article.
Are there any reasons to trust the Jan Długosz’s words
since he himself lived after the described events? Yes, I
believe that there are reasons to trust them. In 1455, Długosz served King Casimir IV Jagiellonian, educated his
sons from 1467, and before that, in 1433–1455, he was an
assistant, secretary and chancellor of Zbigniew Oleśnicki,
the Bishop of Krakow, the first cardinal of Polish origin
and the regent of the Polish Kingdom (actual ruler of the
state in 1444–1447). Oleśnicki, according to Długosz,
during the Battle of Grunwald, saved the life of the King
Władysław II Jagiełło, covering him with a shield (Długosz
1962: 104–105). Thus, a direct participant and eyewitness
of the event (Długosz) could have described the singing the
Bogurodzica during the Battle of Grunwald.

7) Długosz recorded in his chronicle three more events
of the Bogurodzica used in royal environment and before
the military events or battles.
In 1431, this song was sung before the battle of Dumbbells with the Teutonic Order troops (Bitwa pod Dąbkami):
Et carmine patrio Bogarodzicza, cuius sonora silvis et campis
repercussa erat vociferatio, per cantum expleto, pauci cum
multitudine, nudi cum vestitis, agrestes cum militibus, adeo
incunctanter et viriliter decertant, ut magis veteranos cum
tyronibus, quam agrestes cum exercitatis, pugnare existimares.
(And the parent Bogurodzicza song was heard in the woods
and fields, exclamations were heard everywhere, at the end
of the song, in a few masses of people, naked and dressed,
peasants and soldiers, were fighting so hesitantly, bravely and
resolutely that you would have thought that it was more likely
veterans fighting with recruits, than peasants with professional
warriors.) (Długosz 1877: 460)

In 1435, a decisive battle took place within the war for
the throne in the Grand Duchy of Lithuania, Ruthenia and
Samogitia, the so-called Battle of Wilkomierz (Bitwa pod
Wiłkomierzem), where, before the battle, the Polish army
sang the Bogurodzica:
Fit clamor magnus in Ducis Switrigal exercitu, et omnes, qui
valebant Marte, derelictis stationibus suis, ad succurrendum
suis accurrunt. Polonorum exercitus more maiorum canticum
Bogarodzicza canere incipit, et paucis versibus peractis, cum
hostibus congreditur. (And they shouted loudly in the Prince
Švitrigaila’s army, and all those strong soldiers left their posts
and ran as fast as possible. The Polish army began to sing the
Bogurodzicza song in the custom of the ancestors, and singing
a few lines, meeting with the enemy.) (Długosz 1877: 564)

In 1446, the song sounded during the Gniezno Cathedral in Piotrków Trybunalski, on the eve of the coronation
of the Władysław II Jagiełło the younger son of Casimir
IV Jagiellonian:
ua secuta, a clero Te Deum laudamus, a populo vero Bogarodzicza, per cantum cum magna animorum alacritate expleta
sunt. (And then, the cleric sang Te Deum laudamus, but people
sang Bogurodzicza, thanks to the singing, there was a great
emotional uplift.) (Długosz 1877: 20)

It is obvious that the first representatives of the Jagiellonian dynasty jealously guarded the cult of the Mother
of God.
8) Another song sheet dates from the beginning of the
16th century. Again, it refers to the environment of the
Polish royal court. This is the first printed edition of the
Bogurodzica. In 1505, it was approved, and in 1506, the
world was introduced to the first printed government document of the Kingdom of Poland, which contained the
verbal text of this song. “The Laski’s Statute” (Commune
Incliti Poloniae Regni Privilegium constitutionum...)
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was created by the crown secretary and the primate Jan
Laski. The document was certified by the Polish King
Aleksander Jagiellonńczyk. The document confirms the
thesis that the Bogurodzica was a generic song of the
Jagiellonian dynasty:
Prima omnium devotissima et tanquam vates Regni Polonie
Cancio seu canticum Bogarodzijcza manibus et oraculo
sancti Adalberti scripta Cuius descriptio est primo dicta ad
conferenda cum hostibus certamina dedicata primum in isto
Regestri ordine locum vendicat. (First of all, this is a pious and
inspirational song, which is sung by the Polish kings, that is,
the Bogurodzica song, which is self-made by Saint Adalbert,
which was rewritten from a copy, was initially performed as
an appeal to a military enemy in battle, written in this register
in the form of lines in the book.) (Laski 1506: f. 7v)

As for the authorship of the song, like many other researchers, I find it difficult to agree with the idea that the
author of the song was St. Adalbert (approx. 955–997).
First of all, there are no manuscripts originating from the
time of the Saint, or close to that time. Secondly, there is
a probability that this song was attributed to St. Adalbert
on the basis of the somewhat older text, “Warsaw’s” sheet
of 1456. It is to be recalled that this sheet did not mention

Example 2. A page with the Bogurodzica song from the Statute
of the Grand Duchy of Lithuania of 1529 (Copy of Zamoyski)4
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the authorship of St. Adalbert; he was an object of a prayer.
Instead, in the oldest sheets any references to St. Adalbert
are absent. Thirdly, St. Adalbert became the main patron of
Poland with the efforts of the all-powerful bishop of Krakow
Zbigniew Oleśnicki in 1436 (Nocoń 2007: 97–113). It is
this fact that should be considered in St. Adalbert’s relation
to the “royal song”.
9) The last key document that captures the Bogurodzica
is the first Statute of the Grand Duchy of Lithuania from
1529. This text does not contain a musical notation, but
it was the first to be written in Cyrillic, not Latin. The
song has 17 verses. The work on the Statute began after
the Grodno Sejm in 1522, on the order of Sigismund I the
Old, another representative of the Jagiellonian dynasty.
The manuscript is maintained in the Assolineum archive
in Poznan (Сасноўскі 2010: 33). Zmicier Sasnoŭski argues that the linguistic style does not change throughout
the lyrics. The opposite was true in the Latin sheet, where
the linguistic style changed after the first two oldest verses.
This example serves as one of the arguments in favor of the
ancient Ruthenian origin of the song.
The title, verbal text and plot of the Bogurodzica song
The first thing to keep in mind is the name of the song,
since in Old Polish and other Polish languages God’s
Mother has never been called “the Bogurodzica”. It was
called so in Old Bulgarian (old-Church Slavonic), SerboCroatian, Old Ruthenian and other Slavic languages. In
modern Polish, Matka Boża or Matka Boska is used. The
polish linguist Tadeusz Lehr-Spławiński believed that this
was a very ancient Church Slavonic linguistic borrowing,
which came to the Polish language under Czech mediation
with the first missionaries (Lehr-Spławiński 1954: 83–84).
However, if the name of the song can still be explained
by linguistic borrowings from the environment of Bulgarian
Orthodox missionaries in the Czech and Slovakia lands,
then the other text can be read correctly only in the terms
of the Old Ruthenian. This idea has been consistently
developed in the extensive works by the Ukrainian researcher Vasyl Shchurat, dating from the beginning of the 20th
century. The linguist examined the most ancient sheet of
the Bogurodzica. On the basis of phonetic and grammatical
features, Vasyl Shchurat concluded that this text is written
in Latin on the basis of the Old Ruthenian. This is the socalled transcription of the Cyrillic text. In general, the he
proved that only the transcription in Old Ruthenian of the
Latin text of the Bogurodzica in 1407 reveals its linguistic
secrets (Щурат 1906: 23–26).
The next compelling characteristic to consider in the
Bogurodzica in terms of Orthodox Church culture is the
idea that mankind is protection by the Mother of God and
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John the Baptist (Mazurkiewicz 1994: 30–41). This idea
came from Byzantium to the West, but was significantly less
embodied than , for example, in the Kievan Rus’.
The victory of the Emperor Constantine IV over the
Arab caliphate, whose army besieged Constantinople in
678, was attributed to the Mother of God, who, by using
the Greek fire destroyed the Arab navy. But the most important victory was of the Mother of God over the Arabs
in 903, during the reign of the Emperor Leo VI the Wise.
According to a story from Menaion, during the siege of
Constantinople, St. Andrew fool-for-Christ and his apprentice Epiphanius saw the Mother of God over the city, more
precisely, how she with the St. John the Baptist and John the
Evangelist’s angels asked her Son for Christian intercession.
At this time, the Mother of God covered Constantinople
with her light Omophorion (Щурат 1906: 42–43). It was
the last event that originated in Byzantine connected to the
Virgin of Mercy, which subsequently became very popular
in the Kievan Rus’.
Old Ruthenian sources recite the Byzantine victory of
the Mother of God within a local context, where, instead
of Arabs, the mythical pagan princes of Kyiv, Askold and
Dir are depicted. The chronicler dates this fantastic, but
unpredictable history back to 866. This chronicler was the
author of the first edition of “The Tale of Bygone Years”, a
monk of the Kyiv Pechersk Monastery – Nestor (approx.
1056–1114).
This legend continued in Kyiv, and even remerged at
a later time, within a contemporary context. In the Patericon, 1630, it is told how the Mother of God, protecting
the Kyiv-Pechersk Monastery, beats “the Poles with a fire
rain” in the same way as once occurred in Byzantium with
the defeat of the Arabs:
Ґды едного часу Войско полское приступило подъ
Монастыръ Печерскій и хотѣло его збурити, чуючи же
тамъ Шулга Полковникъ зъ Рицерствомъ запорозкимъ
знайдуется, в той часъ Пресвятая Богородица Монастыръ
свой отъ небезпеченства оборонила, бо за ей предстателствомъ огнистый дожчъ спалъ зъ Неба на войско полское
и отогналъ его отъ Монастыря Печерского. (Once, when
the Polish army approached the Pechersk Monastery and
wanted to seize it, knowing that Colonel Shulga was there
along with the Zaporizhzhia knighthood. At that time, the
Blessed Virgin protected her monastery from danger, because
through her intercession the fire rain fell from the skies on the
Polish army and drove it away from the Pechersk Monastery.)
(Щурат 1906: 46)

It should be mentioned separately the icons and iconostases of the Byzantine tradition, are common in the Kievan
Rus’. This is a special type of icon – deesis. These icons depict
in the middle the Savior, and on the sides – the Mother of
God and John the Baptist turning to him in prayer. The
story of deesis can be seen in the Bogurodzica, as it refers

to the intercession of Jesus Christ, the Mother of God, and
John the Baptist.
The Sofia Cathedral of Constantinople was the first
location where a deesis cycle was created after the end of the
Age of Byzantine Iconoclasm in 867. It is to be remembered
that one of the oldest churches in Kyiv – the Cathedral of
St. Sophia was built using this particular Byzantine church
as a template.
In turn, the Kyiv Pechersk Pateriсon announces the
existence of a five-figure deesis and two distinctive icons
painted by Alipy of the Caves (approx. 1050–1114) for
one of the churches in Kyiv, probably for St. Michael’s
Golden-Domed Cathedral (Жиленко 2001: 348) built
in 1108–1113.
Such icons existed not only in the capital, but also in
other cities of the Kievan State. For example, an icon dates
back to the second half of the XII century from the deesis
row “Savior of Emmanuel with the Angels” in the city of
Vladimir on Klyazma.
A number of icons are preserved from the deesis row of
the 14th–15th centuries, that is, the time of the Bogurodzica
recordings, in the borderlands of the Polish territories of the
Ruthenian (Ukrainian) villages (Усманцев 2002: 56, 59).
The oldest medieval fresco of a deesis row in Poland
was preserved in the monastery of the city of Tum near
Lenchycia. Consecration of the monastery took place in
1161. In general, Polish researchers found only two similar
monuments, one is a miniature in the Tshebnitsk Book of
Psalms, and the other – frescoes in the church of the village
of Dobrochin. Both pieces date back to the XIII century.
Moreover, both towns, at that time, were under the influence of German culture. However, for some researchers,
these facts have become sufficient grounds for making a
conclusion in favor of the Polish origin of the Bogurodzica
(Mazurkiewicz 2012).
Origins of the Bogurodzica melody
The musical aspect of the Bogurodzica has been repeatedly studied by musicologists. The famous Polish music
historian Hieronim Feicht adhered to the idea that the
Bogurodzica was not created as a single piece, but consists
of several mechanically bonded melodies, where two of
the oldest verses were subsequently joined by the following
(Feicht 1975: 83). This idea is confirmed by a philological
analysis. These two ancient verses are written in the first
authentic mode (Dorian system) and have a symmetrical
structure.
Initially, Hieronim Feicht argued that analogues of this
melody were not found either in Latin, or Greek, or Czech,
or in the German grammar (Woronczak, Ostrowska, Feicht
1962: 13). But subsequently, relying on external studies, he
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however changed his mind, arguing that the original theme,
namely the first seven notes in the Bogurodzica’s text, exactly
coincides note by note with the part from Lithuania – the
Kyrie eleison, the oldest record of which is maintained in
Graz (Austria) and comes from about 1200. However,
this version should be criticized as it looks like an artificial
creation. Seven notes are a weak basis for identifying melodies, especially without other clarifying materials. This
example looks like an accidental coincidence. The allusion
to the fact that the Bogurodzica contains a prayer, using the
Kyrie eleison also does not stand up to criticism, because,
most likely, it was completed either under the influence of
German or Czech songs. The most striking example of this
are two Czech songs – Svatováclavský chorál and Hospodine, pomiluj ny (Birkenmajer 1937: 112), the last of which,
incidentally was sung in 1249 in the Battle of Yaroslav by
one of the Polish troops led by Florian Wojcechovych. At
least this is indicated by The Chronicle of the Rus:
And when Danylo saw that the Poles were going hard on
Vasylko singing “kerleish” [and] roared in their army with a
strong voice. (Махновець 1989: 403)

There is another hypothesis that suggests a possible
French melodic influence on the Bogurodzica. Hieronim
Feicht drew attention to the similarity of the melodies of the
Bogurodzica and the song Par dessor I’ombre d’un bois of the
trumpeter and 13th-century crusader Jehan de Braine who
died in 1240 (Feicht 1975: 83). This comparison hints at
the cultural influence of the Teutonic Order, a neighbor of
the Kingdom of Poland and the Grand Duchy of Lithuania.
Such contacts are quite appropriate. They will be discussed
more clearly later on.
However, it is strange that the musicologist had investigated all geographical areas, except for Old Ruthenia, or
even Lithuania. He either was not able to do this, or this
direction was simply ignored, as was frequently done by
most Polish researchers. There were no significant efforts
to find an analogy to the Bogurodzica among the Old Ruthenian sticheron song. The first notes of the sticheron to
the Prince Alexander Nevsky, 8 echos, slightly differs from
the first notes of the Bogurodzica, though the sticheron was
preserved in 17th century sheets (Серегина 1994: 278).
However, when taking into account that the music of the
Moscow kingdom, it remained predominantly medieval
in the XVII century, perhaps then this melody could have
come from a more ancient time. It is noteworthy that this
verse was specifically dedicated to the ancient Prince.
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Despite all the efforts, the search for the musical source
of the Bogurodzica is not a key factor in its origins, although
it is an important component of the overall picture.
Ruthenian court musicians of the King Władysław
II Jagiełło
Some Polish researchers suggested that the Bogurodzica
could come from the Ruthenian environment, but its melody confused them, because it had a clear Western European
character. These scientists couldn’t bear the thought that
Ruthenian musicians, at the time that the Bogurodzica was
created, could profess to understand Western European
musical practices. And even knowing the possibility of the
opposite being true, they did not succeed in connecting this
fact with the emergence of the song in Poland.
At the time when the first written samples of the Bogurodzica appeared, the royal throne of Poland was taken over
by the founder of the Jagiellonian dynasty – Władysław II
Jagiełło. Together with his court, several Ruthenian musicians came in 1386 from Vilnius to Krakow (Obniska
1984: 32). The surname of one of the Ruthenian zitherist
was, most likely, Kiwała, since the word “kimvaly” is one
of the forms of the word “cimbalom”, that is a gussel-like
instrument. The musician Kiwała is mentioned at the court
in 1388 and 1415 (Chomiński 1964: 217). However, it
is possible that these are different individuals, because at
that time ordinary people often received a surname based
on their specialty.
In 1390, the fistulatoribus Nespecha is mentioned in
the court’s accounts. His name can be both of Czech and
Ruthenain origin and translates as “not in a hurry” (Piekosiński 1896: 169).
In 1393, the same accounts mention the lyric poet
without a surname, but with his nationality – Ruthenian
(Obniska 1984: 32).
The records of 1394 also mention the royal “drummer
Rus Bilyava” (Bylawe tympaniste Rutheno) (Piekosiński
1896: 181).
Also in 1394, a bath attendant is mentioned with a typical Ukrainian form of the Greek name Athanasius – Opanas
(Piekosiński 1896: 184, 562). Perhaps he was also a musician, because the zitherist with the same name – Hopanas
served at the royal court in 1405 (Chomiński 1964: 217).
If these are different people, then this does not rule out
the fact that the latter was a musician of Ruthenian origin.

Example 3. The sticheron to the Prince Alexander Nevsky (National Library of Russia, 0–226,
p. 124 rev. – 125), written in modern notation (transcription) in Серегина 1994: 278
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Not only individual Ruthenian musicians served at the
court of Władysław II Jagiełło, but also groups. In 1411,
the master of the royal choir named Yan Slyedz – “Cappellae suae regiae magister” (Chomiński 1964: 217) was
first mentioned. The composition of this musical chapel is
not specifically mentioned; however, starting from 1411
through to 1416, the court accounts of King Jagiełło, along
with the Ruthenian falconry, hunters, merchants, bakeries,
the Ruthenian zitherists, flute players, and drummers are
mentioned. It seems that they were the participants of the
royal chapel of Władysław II Jagiełło. It is noteworthy that
at this time there is no mention of the names of any other
court royal musicians, except for the Ruthenians:
Falconistis, venatoribus, mangonibus, pistoribus… citaristis,
tympanistis, fistulatoribus… et aliis omnibus Ruthenis. (Falconry, hunters, merchants, bakeries… zitherists, drummers,
fistulatoribus and other Ruthenians.) (Piekosiński 1896:
392–511)

In some accounts, along with indications of the profession, it is repeatedly stated from which Ruthenian towns or
principalities these courtiers originated, namely, Grodno,
Smolensk and Kyiv:
Smolnanom, hrodnanom, citharistis, kijanom ceterisque
Ruthenis. (Natives of Smolensk, Grodno, Kyiv, zitherists, and
other Ruthenians) (Piekosiński 1896: 433).

In addition, the account of 1415 lists the names of 8
Ruthenian zitherists:
Іtem cytharistis, item Mosquitis, item Andreyconi, item
Szudzycz, item Chodco, item Steczco, item Lukyan, item
Podolan, item Cotoreca, item istis omnibus Ruthenis. (And
the zitherists, and Moscow, and Andrey, and Shudzhich, and
Hodka, and Stechku, and Lukyan, and Podolian, and Kotorek, and all the other Ruthenians.) (Piekosiński 1896: 486)
Most of these names have a typical Ruthenian phonology, and some names even allow one to determine the place
of the musician’s origin: Mosquitis – from Moscow (the
Moscow principality), Podolan – from Podillya (Podillya
principality).
The surname of one of these musicians is in line with the
head of the chapel, perhaps it is one and the same person:
Yan Slyedz – Szudzycz. This assumption is supported due
to the fact that in the expenditure records the same names
are not recorded in a standard format and are often written
differently.
During the kingship of Jagiełło, Ruthenian artists, under
the direction of Master Andrew, were painting the Holy
Trinity Church in Lublin with images of musicians. The
prototype of these frescoes, most likely, was the musicians
of the royal chapel of Władysław II Jagiełło. This chapel
of musicians is part of the fresco “Christ in Pretoria” in
the chapel of the Holy Trinity (Церашчатава 1987: 175,

Example 4. Frescoes depicting Ruthenian musicians of the
royal musical chapel of King Władysław II Jagiełło from the
Chapel of the Holy Trinity in Lublin

204). In example 4 are the musicians who play lute, rebel,
zitherists, big horn, drum, shawm, as well as perhaps three
singers and four dancers-acrobats (skomorokhs).
All the information presented indicates the presence
of secular courtiers of Ruthenian musicians in the late
XIV – early XV centuries, that is, before the record of the
Bogurodzica.
Musicians at the court of the Prince Vytautas
But it remains unclear where and when these Ruthenian
musicians could master Western European musical practices. It is likely that this could have happened at the court
of Władysław II Jagiełło already in Krakow, by the 1480’s,
on the other hand, the reception of the Western European
music culture by Ruthenian musicians could have happened
earlier, for example, even at the court in Vilnius, at least this
is evidenced by a number of chronicles.
In 1399, various musicians – lute players as well as
trumpeters and bagpipers arrived from Konrad von Jungingen’s court (approx. 1355–1407) to the Grand Duke of
Lithuania, Vytautas’ court (1350–1430), and more precisely
his wife Anna (died in 1418) (“Zu herzogen Wytowtew
frauwe”) (Falvy 1987: 80-81), (Morawska 1998: 145).
Already in 1406, a music master arrived to Prince Vytautas from the Teutonic Order named Pastemack, with his
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friends. And in 1408, the great master Ulrich von Jungingen
(1360–1410) sent a gift to Vytautas’ wife – a clavichord and
a portative, perhaps the oldest mention of the clavichord in
Europe (Morawska 1998: 145).
In turn, musicians from the Vytautas court , appeared
at the court of the Grand Master Konrad von Jungingen
at least three times, in 1399, 1404 and 1405. They were
fistulators and singers (Morawska 1998: 145).
Evidently, Vytautas’ wife, Princess Anna, had previously
expressed her love for music, and therefore, the first two
royal fistulators arrived from the court of Władysław II
Jagiełło to his cousin Vytautas in Vilnius, in 1393, named
Aulon and Nespekha, and soon after, the King’s trumpet
player Geinch:
... fistulatoribus dni Regis Auloni et Nespechoni… ad ducem
Witholdum; item Heyncze tubicinatori Regis, misso ad ducem Witholdum. (King’s fistulators Aulon and Nespekha…
to the Prince Vytautas and royal trumpet player Geinch to
transfer to the Prince Vytautas.) (Piekosiński 1896: 169–170)

In 1401, 1402, 1405, 1406, the “spielmann”, that is, the
musicians of the Polish king, Władysław II Jagiełło, were
in Malbork, the capital of the Teutonic Order (Morawska
1998: 83).
It is not known when the musical contact between the
Teutonic Order and the Grand Duchy of Lithuania started.
However, it is definitely known that in these states musical
life was very diverse, because the knights from all over Europe
often came to the Great Master’s Court and the Teutonic Order, and among them there were also musicians, for example,
the famous mastersinger Oswald von Wolkenstein (approx.
1377–1445) (Morawska 1998: 145). The celebrations of
the Grand Master’s election were also richly decorated with
music, for example, the election of Winrich von Kniprode in
1351 (approx. 1310–1382) (Morawska 1998: 145). Musical
life flourished not only in the capital of Malbork, but also in
Riga, Tallinn, Gdańsk and other cities.
Thus, there are solid reasons to state that Ruthenian
musicians were quite capable of distributing the Bogurodzica
in the Polish Kingdom.
Churches and monasteries dedicated to the Mother
of God in the Kievan Rus’
The musical and philological directions of research into
the Bogurodzica give indications to the origins of the song,
but the secret of its emergence lies deeper in historical and
cultural events. These events relate to the military cult of the
Mother of God in the Kievan Rus’. The basis for the analysis
of the Mother of God cult will be the consolidated edition
of the Ruthenian chronicles – Chronicle of the Ruthenian
by the Hittite List (Махновець 1989). The most prudent
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site to begin investigating this is in ancient temples and
monasteries.
Prince Volodymyr Sviatoslavych (960–1015), the
Baptist of Kyiv, built the first church in 991, the Church of
the Assumption of the Mother of God. In 996, the church
building was completed:
He thought of erecting a stone church in honor of the Holy
Mother of God, and, by sending emissaries, brought masters
from Greece, and started erecting it. And after finishing,
embellished it with icons. (Махновець 1989: 70)

Volodymyr was buried in 1015 in the same church.
According to archaeological research, in the Church of
the Tithes, his wife and sister of the Byzantine emperor,
Princess Anna, were buried. From then on, the Church
of the Tithes became the tomb of the Kyiv Princes and
their families from the Rurik dynasty. The descendants of
Prince Volodymyr Sviatoslavych were buried in this church.
In 1078, his grandson, Iziaslav Yaroslavych (1024–1078)
was buried there, and also in 1093 the grandson of Iziaslav
Yaroslavych, Rostislav Mstyslavovych (died in 1093).
In 1037, the son of Volodymyr, Yaroslav (983/987–
1054), built another church dedicated to the Mother of
God in Kyiv – the Church of the Annunciation of the Holy
Mother of God at the Golden Gates. Although there is evidence that this church could have been built even earlier at
the time of his father. Yaroslav Volodymyrovych also built
the Cathedral of St. Sophia in Kyiv. According to other
sources, Prince Yaroslav again completed the works of his
father Volodymyr. It is worth recalling that Sophia of Kyiv
is also identified with the Mother of God. As depicted by
the fresco of the Mother of God of Oranta, which is located
in the central apse of the church.
The tradition of building churches devoted to the
Mother of God, founded by Volodymyr Sviatoslavovych,
spread to other cities of the Kievan Rus’. These churches
became the main churches in their locations and served as
princely burial grounds.
In 1022, the son of Volodymyr Sviatoslavovych, Mstyslav (approx. 983–1036), the Tmutarakan Prince, built a
church in honor of the Mother of God after the victory.
In 1066, in the church of the Mother of God, the
Tmutarakan Prince Rostyslav Volodymyrovych was buried
(approx. 1038–1067), but it is not clear in what location
exactly, either in Tmutarakan or in Chernihiv, since chronicles repeatedly say that Tmutarakan belonged to the
Chernihiv principality.
In 1196, the Trubchevsk and Kursk Prince Vsevolod
Sviatoslavovych was buried in the Church of the Holy
Mother of God in Chernihiv (approx. 1155–1196). Probably, his father was also buried, in the church of the Holy
Mother of God in Chernihiv, as well as his father’s brothers
and grandfathers of Vsevolod Sviatoslavovych.
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During the reign of Yaroslav Volodymyrovych in 1044,
the bones of his father’s brothers, Yaropolk (955–978) and
Oleg (approx. 956–976) were dug up and baptized in the
Church of the Holy Mother of God in the city of Volodymyr. The city of Volodymyr was probably founded by Prince
Volodymyr Sviatoslavovich in 988, so one could not exclude
the possibility that he built the Church of the Mother of
God. The church has not survived into the modern era, but
the oldest architectural monument of the times of Volodymyr is also a church dedicated to the Mother of God – the
Church of the Assumption of the Holy Mother of God,
built in 1160. In the church of the Mother of God built
in 1195, Volodymyr’s Prince Vsevolod Mstyslavovych was
buried. In 1268, Volodymyr’s Prince Vasilko Romanovych
was buried there (approx. 1203–1269), and somewhat
earlier, in 1265 – his wife, Elena.
The city of Pereiaslav was also established by Volodymyr Sviatoslavovych. It is not known whether the Church
of the Mother of God existed at the time of his reign, but
such a church was built by another well-known prince
from the Rurik dynasty. In 1098, the Prince Volodymyr
(1053–1125), son of Vsevolod Yaroslavych (1030–1093)
and the Byzantine Princess Mary (Anne) of the genus Monomakh (approx. 1030/35–1067), laid the stone church of
the Mother of God in Pereiaslav.
Volodymyr Monomakh in 1101 founded Smolensk’s
new diocese, and the first and the main church of the city
was also dedicated to the Mother of God.
In Galich in 1187, the Galician prince Yaroslav Volodymyrovych (approx. 1130–1187), known as Yaroslav Osmomysl, was buried in the church of the Holy Mother of God.
He inherited Galich after the death of his father – Prince
Volodymyr Volodarovych (approx. 1104–1152/1153).
The fact that the Church of the Mother of God was the
main princely church in Galich confirms the references to
it from 1208, because it was in this church that the decade
of Danylo (Daniel) (1201–1264) began, when the future
Galician king was installed on the throne.
In 1223 Danylo Halytsky founded a new capital of his
state – Chełm. In the newly established Chełm diocese, the
cathedral church became the Church of the Mother of God.
He was buried in the same church in 1264. In 1268, next to
Danylo Halytsky, his younger son, Shvarna (1230–1269)
was buried, which, incidentally, was for some time the title
of the Lithuanian prince. And in 1284, the little grandson
of Danylo Halytsky Mykhailo Yuriiovych was buried there.
The fact that in Chełm was the royal tomb of the Mother
of God is shown in a fragment from 1288, which describes
the conversation of the Ambassador of Prince Yurii Lvovych (approx. 1252/1262–1308/1316) with his father’s
brother, the Volodymyr Prince Volodymyr Vasylkovych
(1249–1288) about Danylo Halytsky, his sons and grandsons, buried in Chełm in the church of the Mother of God.

The tradition of the churches of the Mother of God
extended to the Northeast of Kyiv. Prince Andrew (approx.
1110–1174) built in Vladimir on Klyazma in 1158–1160
the church of the Assumption of the Holy Mother of God,
where, according to the legend, he was buried. His brother
Vsevolod Yuriiovych (1154–1212) was buried there. In
1182 in the church of the Mother of God his nephew
Iziaslav Hlebovych was buried. There are also other representatives of the princely family buried there.
In 1192, Prince Vsevolod Yuriiovych renewed the existing Church of the Holy Mother of God in Suzdal.
These numerous examples testify to the existence of the
cult of the Mother of God in the princely environment of
the Rurik dynasty, embodied in the siting of the churches
of the Mother of God, which served as the place of coronations, and the site of the throne, and princely burial.
Apparently, in these churches other events from the Prince’s
life occurred, both festive and mournful.
An example of the Rurik dynasty was also imprinted
by the “princes of the church”. The first church in the first
monastery in Kyiv and the Kievan Rus’ in general was built
in 1051, that is, 60 years after the appearance of the Prince
Volodymyr in the city of the first church. It also carried the
name of the Mother of God, from which the monastery
received its name – Pechersk Monastery of the Assumption
of the Holy Mother of God:
And the God began to multiply the Black-Haired people with
the prayers of the Holy Mother of God, and made the council
the brother with the abbot to put a monastery. (Махновець
1989: 97)

The abbot of the monastery Theodosius, according to
the model of the Ruthenian Princes, was buried in 1074 in
the same church. In 1089, the stone church of the monastery
was consecrated.
The first monastery in Chernihiv and the second in the
Kievan Rus’, as well as the Kyiv Pechersk Monastery, were
founded by St. Anthony in 1077 and also received the name
of the Mother of God. Now it is called the Eletsk Monastery
of the Assumption of the Holy Mother of God.
The cult of the Mother of God in the Kievan Rus’ was
not accidental and not limited to churches.
Ruthenian military prayers to the Mother of God
During war, the most widespread prayers in the Kievan
Rus’ were theological prayers. Numerous references are
preserved to such fighting prayers in the Ruthenian princely
environment.
The oldest mention of the battle prayer to the Mother
of God dates back to 1022, when the son of Volodymyr
Sviatoslavovych, Mstyslav, the Tmutarakan Prince, went
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to war with Kasohs (probably Adygs). Before a fight with
their ruler Rededeus, Mstyslav prayed to the Mother of
God, and after the victory built a church in her honor. This
is the oldest mention of the prayer of the Mother of God
just before the battle:
“Oh, Holy Mother of God, help me! If I defeat him, I will
build a church in honor of you”. And, having said that, he
struck him on the ground, and, having removed the knife,
struck him in the throat with a knife, and there was slaughtered [...] And when he returned to Tmutarakan, he laid the
church of the Holy Mother of God and erected it, which is
still up to this day Tmutarakan. (Махновець 1989: 85)

The next mention of the assistance of the Mother of God
in the war dates back to 1085, when Volodymyr Monomakh,
along with his father and his brothers, fought against the
Cumans near the town of White Tower. The battle was
successful and the princes and their army thanked God and
the Holy Mother of God for their help.
After the Battle of the Ruthenian Army against the
Cumans on the Sula River in 1107, the Prince Sviatopolk
Iziaslavych (1050–1113) returned to Kyiv and came to the
Pechersk Monastery, since he had the custom before and
after the military campaigns, to pray to the holy Mother of
God and the Tomb of Theodosius of Pechersk:
Sviatopolk then came to a morning prayer in the Pechersk
Monastery of the Assumption of the Holy Mother of God,
and the brother kissed him [with] great joy, that our enemies
were defeated by the prayers of the Holy Mother of God
and the great Theodosius, our father. For such a custom was
Sviatopolk: when he was going to war or somewhere else.
(Махновець 1989: 162)

The same happened with Sviatopolk and during the
Ruthenian-Cumans Wars in 1110 and 1111.
The tradition to pray to the Mother of God before the
fight was preserved among the Rurik and later. In 1147,
Seversk Prince Sviatoslav Olgovych (1106/1107–1164)
during the Civil War also prayed to the Mother of God.
In 1169, the Prince Mykhailo Yuriiovych (approx.
1145/1153–1176), after defeating the Cumans, thanked
God and the Mother of God. That same year, the same
prince saved Christians from the Cumans’ captivity and
people in thankfulness, prayed to the Lord and the Mother
of God, who, incidentally, was called “the Rescuer of the
Christian race”.
In 1170, the Prince Mstyslav Iziaslavych (1125–1170),
after defeating Andrei Bogolyubsky’s protagonist, Hlib
Yuriiovich, for the possession of Kyiv, went to the Cumans,
who helped the latter. The Prince relied on “God’s help and
the prayer of the Mother of God”.
In 1184, another Ruthenian war against Cumans took
place. At the head of the Ruthenian army was Pereiaslav
Prince Volodymyr Hlibovych (approx. 1158–1187). The
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victory of the Ruthenian army in the battle was helped by
“God’s wrath and the Holy Mother of God”.
In 1179, the Novgorod Prince Mstyslav Rostyslavovych
(approx. 1143–1180), who was only a year old prince in
Novgorod, also relied on the help of the Holy Mother of
God before the war against the miracles.
In 1231, Danylo Halytsky prayed to God, the Mother of
God, and Archangel Michael before the battle against the
Hungarian army. In 1247, the prince returned to Chełm,
after the battle on the side of the Hungarian king Bela IV
(1206–1270), against the Czech army, behind the land of
Austria and Styria. In honor of this event in the churches of
the Holy Mother of God and John Chrysostom in Chełm,
the city community glorified “God, the Holy Mother of
God, and John Chrysostom”. Later, in 1258, Danylo Halytsky and his subjects glorified “God and the holy martyr
of the Mother of God” for defeating the Lithuanian king
Mindaugas I (approx. 1203–1263).
They prayed and thanked the Mother of God for protection from attackers and for protecting the monasteries,
and cities. In 1167, Kyiv was seized and robbed by the Chernihiv, Smolensk, and Suzdal princes, amongst others, but
due to the prayers to the Mother of God, the Kyiv Pechersk
Lavra was not burned down.
The same happened in 1237, when Danylo Halytsky
besieged Zvenyhorod, but the “miraculous icon of the
Mother of God” saved the city from occupation.
From these examples, it is obvious that in the Kievan
Rus’ the Mother of God was perceived as a defender who
guarded during the battle and from mortal danger. The
Mother of God cult in its development was not limited to
churches and prayers. There are testimonies preserved of
singing the liturgical Mother of God chants in the field,
in front of the lined up troop, immediately before a battle.
Battle blessing with the liturgical songs to the
Mother of God
The first recorded episode concerning the singing of liturgical chants dedicated to the Mother of God before the troops
occurred in 1111, which took place on the eve of the battle
against the Cumans. The Prince Volodymyr Vsevolodovych
Monomakh ordered his priests to go before the Ruthenian
soldiers and sing the troparius and contakion of the Holy
Cross, as well as the canon of the Holy Mother of God:
And thence [moving], they passed many years [and] on
Tuesday, the sixth Sunday of fasting, came to the Don. And
they clothed them in armour, and sheltered the regiments,
and went to the city of Sharukan. And the Prince Volodymyr,
going in front of the army, ordered his priests to sing tropers,
and contakions of the cross of honest, and the canon of the
Holy Mother of God. (Махновець 1989: 166)
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This testimony should be considered one of the key links
between the cult of the Mother of God in the Kievan Rus’
and the emergence of the musical score of the “Bogurodzica”
song in 1407.
Songs and prayers dedicated to the Mother of God
existed not only in the form of liturgical texts. In 1289,
after the death of Volodymyr’s Prince Volodymyr Vasylkovych, the Mother of God was declared the protector of the
whole city. This happened in an unusual way. There was a
paraphrase of the text of the Stikhera on the Annunciation
of the Holy Mother of God:
And your glorious city, Volodymyr, is surrounded by grandeur,
like a crown. [I] handed your people and the city of the holy
and glorious, and soon to help the Christians of the Holy
Mother of God, and the blessing that his Archangel [Gabriel]
gave the Virgin, will be to this city. To her, because he said:
“Rejoice, happy, the Lord is with you!” And to the city: “Rejoice, blessed city, the Lord is with you!” (Махновець 1989: 446)

The oldest surviving example of a poetic appeal to the
Mother of God, free from liturgical practice, belongs to the
same Prince of Kyiv Volodymyr Monomakh, whose army
sang the contakion of the Mother of God before battle.
This prayer is preserved in the “tutorials” of the Prince and
dates back to 1099:
Oh, Mistress, the Mother of God! Take away from my poor
heart my pride, my courage, so that I will not rise to the vanity
of this world. (Махновець 1989: 456)

The last two examples prove the possibility of creating
a prayer free from the canons with an appeal to the Mother
of God. This practice is successfully implemented in the
Bogurodzica.
The Bogurodzica song in the Grand Duchy
of Lithuania
It is obvious that the Mother of God cult in the Kievan Rus’ was developed and widespread, especially in the
princely environment. So, it is not surprising that when
the Lithuanian princes began to conquer the Ruthenian
territories, the Mother of God cult spread to them.
It is certainly not known when the Lithuanian princes
adopted the tradition of singing the Bogurodzica. We know
only that this happened with the participation of Władysław
II Jagiełło’s ancestors, because in the “Chronicles” by Jan
Dlugosz the song is called a paternal. In the following
section I analyze how this might have come to occur.
We know about the ancestors of King Jagiełło from
the very beginning of the existence of the Grand Duchy
of Lithuania, that is, from the time of Mindaugas I. However, it is hard to believe the fact that the pagan and, for

a certain time, the Catholic Mindaugas I introduced at
court the cult of the Mother of God and the Ruthenian
military Bogurodzica. This idea seems extremely unreliable.
Although since then the ties with the Ruthenian principality became increasingly close, it seems more logical to
associate the appearance of the Mother of God cult with a
much later time, namely from the 1320s and 1330s, when
Volyn and Kyiv Regions were conquered. Their conqueror
was the founder of the Gediminids dynasty, “the King of
Lithuanians and Ruthenia” – Gediminas, the grandfather
of Władysław II Jagiełło. Gediminas was not baptized and
had no kinship with the Ruthenian princes. Instead, at
that time, the Bogurodzica could be heard in the midst of
Ruthenian soldiers who fought on the side of Gediminas,
as well as among his vassals, the Ruthenian princes, but it is
unlikely that the Grand Duke made this Christian song the
main military song. But precisely at this time, the preconditions for the spread of the Mother of God cult began to
emerge in Lithuania.
Contacts between the Ruthenian principality and the
Grand Duchy of Lithuania greatly intensified during the
reign of Gediminas’ children who inherited his estate. Most
of his seven sons were closely associated with the Ruthenian
lands. They were baptized according to the Orthodox rite,
they permanently lived in Ruthenian cities, had Ruthenian
wives, Ruthenian troops, Ruthenian servants and Ruthenian
courtiers, and among them there were musicians.
Narimantas (approx. 1300–1348) – Duke of Polotsk
and Pinsk was baptized according to the Orthodox rite and
received the name of Hlib. Karijotas (approx. 1300–1360) –
the Duke of Navhrudak and Vaŭkavysk, was also baptized
as an Orthodox Christian and received the name Mykhailo.
Liubartas (approx. 1300–1384) had the orthodox name of
Dmytro and twice married the Ruthenian princesses. He was
the last ruler of the united Principality of Galicia–Volhynia.
Jaunutis (approx. 1300–1366) had the orthodox name of
Ivan. The most influential sons of Gediminas were Kęstutis
(approx. 1297–1382) and Algirdas (approx. 1296–1377),
who jointly ruled the Grand Duchy of Lithuania. In 1349,
both sons agreed on the redistribution of state responsibilities. Algirdas had to focus on eastern politics, and Kęstutis
had to defend the western borders of the Duchy.
In the end, Algirdas concentrated his efforts in the
Ruthenian direction. He was also baptized as an Orthodox
Christian, although he was buried under the pagan rite.
Two of his wives were Ruthenian. During his reign, the
Ruthenian language became the principal language of the
Chancery of the Grand Duke (yet some other languages
were used there as well). In the newly captured Vilnius, in
1346, he began to build one of the most ancient Orthodox
churches – the Cathedral of the Assumption of the Holy
Mother of God. There is a hypothesis that Algirdas built
it for his Ruthenian wife, but it is quite possible that the
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prince imitated the ancient Ruthenian tradition when the
Church of the Mother of God was the main church of the
city and of the entire principality. After building it, Algirdas
expressed his rights to the inheritance of the Kievan Rus’.
Perhaps, even then Algirdas planned to place the cathedral
in this church.
Although Kęstutis concentrated mainly on militarypolitical issues in the west of the Duchy, he could have
also promoted the cult of the Mother of God, and along
with it the Bogurodzica, because it could have deprived the
Crusaders of ideologically motivation for aggression in the
predominantly pagan Lithuanian population. A similar political trick of Kęstutis and Algirdas was to be in talks with
the Emperor of the Holy Roman Empire, Charlemagne IV,
of Luxembourg (1316–1378), when the brothers agreed to
be baptized along with the entire Lithuanian nation. The
cult of the Mother of God was not just consonant with the
cult of the Mother of God in the Teutonic Order; it was a
symbolically equivalent. The Teutonic Order was named in
honor of St. Mary, which is reflected in its official name –
Ordo domus Sanctae Mariae Theutonicorum Ierosolimitanorum. In 1309, the capital of the Order was the city of
Malbork (Marienburg), whose name, in German, literally
translates as “The Castle of Mary”.
According to available historical sources, it seems that
the sons of Kęstutis and Algirdas – Vytautas and Władysław
II Jagiełło were even more zealous adherents of the cult of
the Mother of God.
The future Polish king Władysław II Jagiełło was the
beloved son of Algirdas, whom latter left the Grand Duchy
of Lithuania. The mother of Jagiełło, like the two wives of
the Polish king, was a Ruthenian Princess. The Ruthenian
courtiers were discussed in the previous sections.
Vytautas was also married to a Ruthenian Princess. Researchers note that Vytautas consistently spread the cult of
the Mother of God. This is reflected in the large number of
churches dedicated to it (Gudavičius 2005: 233). Even the
date of his unsuccessful coronation in 1430 he appointed
the day of the Feast of the Assumption of the Mother of
God, and subsequently transferred it to the next Mother
of God celebration – the Nativity of the Holy Mother
of God (Gudavičius 2005: 272–273). In the end, under
the protectorate of Vytautas, in 1416 the residence of the
Orthodox Metropolitan of Kyiv and Lithuania moved
from Kyiv to Vilnius in the Cathedral of the Assumption
of the Holy Mother of God. Thus, Algirdas’s stewardship
was implemented.
In the end, it is still possible to search for, and supplement
the list of things and phenomena that promoted the spread of
the cult of the Mother of God in the courts of the Lithuanian
Princes and look carefully at its footprints, but the research
presented here seems sufficient to claim that the Bogurodzica
came to Poland from the Kievan Rus’, via Lithuania.
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Conclusions
The Mother of God cult started to consolidate in the
Kievan Rus’ from the beginning of its official Christianization, which was first embodied in the appearance of the
main churches named in her honor. This tradition was
founded by the first Christian Prince of Kyiv – Volodymyr
Svyatoslavych, most likely under the influence of his wife
Anna Porfirogennet, sister of the Byzantine emperor Basil
II, the Bulgar Slayer. It is with the name of Anna that the
chronicle tradition links the spread of education, culture
and church building in the Kievan Rus’. In this regard, the
Byzantine nature of the appearance of the cult of the Mother of God should be emphasized. It is known for certain
that the churches of the Mother of God were the most
frequented religious sites in Kyiv, Chernihiv, Tmutarakan,
Pereiaslav, Smolensk, Volodymyr, Galich, Chełm, Suzdal
and Volodymyr on Klyazma and, possibly, in other cities of
the Kievan Rus’. The church of the Mother of God became
diocesan. Here the Princes on the throne were crowned and
ordained. The churches of the Mother of God also became
princely and royal tombs. Even in the small cities, churches
were most often built in honor of the Mother of God. The
name of the Mother of God was taken by the first Ruthenian monasteries, in particular, in Kyiv and Chernihiv. The
churches and monasteries contained icons of the Mother of
God, to which they prayed for various reasons, but especially
in connection with mortal danger. Often, before and after
battles, the Ruthenian princes appealed for the patronage
and protection of the Mother of God. Immediately before
the battle, in the field, the princes ordered the priests to go in
front of the troops and sing liturgical chants dedicated to the
Mother of God. Over time, the liturgical chants might have
changed and acquired the form of a military song. The song
was intended to unite the Ruthenian army and protect it.
After the conquest of Ruthenian lands by the Grand
Duchy of Lithuania, the cult of the Mother of God started
to spread among the Lithuanians. The spread of the divine
cult contributed to the cult of the Mother of God in the
Teutonic Order. The most exposed to this influence were
the representatives of the Gediminids dynasty, who had
strong family and cultural ties with the Ruthenian secular
and church elites. Among other things, numerous Ruthenian musicians served in the courts of Grand Dukes of
Lithuania. Since the time of the transfer of Władysław II
Jagiełło to the Polish kingdom, along with the court, from
Vilnius to Krakow, Ruthenian musicians have also moved.
The Ruthenian musicians formed the royal musical chapel.
It is with this last event that the creation of the Bogurodzica
in 1407 should be associated. The thesis of a possible lack
of professionalism, and ignorance of Ruthenian musicians
with Western European musical practice does not stand
up to criticism, because before the first record of the
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Bogurodzica appeared, Ruthenian musicians travelled to
the Teutonic Order Townships and the Grand Master’s
Court, where they had the opportunity to get acquainted
with music from all corners of Medieval Europe. Conversely,
musicians from the court of the Grand Master travelled to
the court of the Grand Duke of Lithuania. So, there was
a cultural exchange. In the end, they could have travelled
to the royal court in Krakow, because the first Ruthenian
musicians arrived there long before 1407.
In general, with the founding of the royal Jagiellonian
dynasty, the Polish kingdom began to appropriate Ruthenian culture, including those belonging to the Mother of
God cult, such as icons, wall paintings and, eventually, the
Bogurodzica. Most of the attractions associated with this
song come from Poland. In the end, due to Władysław
II Jagiełło and his Ruthenian musicians, the Bogurodzica
became the property of the Polish culture.
References
1

2

3

4

Mazurkiewicz Roman. “Bogurodzica”. Bibliografia w układzie
chronologicznym. Publikacje do roku 1900. <http://staropolska.pl/sredniowiecze/poezja_religijna/bogurodzica/XIX.
html> [accessed 15.07.2017].
Mazurkiewicz Roman. “Bogurodzica”. Bibliografia w układzie
chronologicznym. Publikacje z lat 1901–1960. <http://
staropolska.pl/sredniowiecze/poezja_religijna/bogurodzica/1960.html> [accessed 15.07.2017].
Official website of the group <http://staryolsa.com/en/
home.html> [accessed 15.07.2017].
<http://www.jivebelarus.net/at_this_day/First-Statute-1529.html> [accessed 15.07.2017].

Archival sources
Biblioteka Jagiellońska, sygn. 408.
Biblioteka Jagiellońska, sygn. 1619.
Biblioteka Narodowa, ręk. 480, kartka 223.

Literature
Birkenmajer Józef, Bogarodzica dziewica: analiza tekstu, treści i
formy [Bogarodzica dziewica: Analysis of Text, Content and
Forms], Lwów, 1937.
Falvy Zoltán, Middle-East European Court Music (11–16th
Centuries) (A Preliminary Survey), in: Studia Musicologica
Academiae Scientiarum Hungaricae, Vol. 29, Fasc. 1/4, 1987,
p. 63–105.
Feicht Heironim, Studia nad muzyką polskiego średniowiecza
[Studies on the Music of the Polish Middle Ages], Kraków:
Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1975.
Joannis Długosz. Senioris Canonici Cracoviensis Opera omnia.
T. XIII, Alexander Przeździecki (ed.), Kraków: Czas, 1877.
Knothe Apolinary, Nieznany dotąd odpis pieśni Bogarodzica [The
Unknown Copy of Bogarodzica Song], in: Przegląd Katolicki.
Warszaw, No. 48, 1886, p. 378-382.

Korolko Mirosław, Średniowieczna pieśń religijna polska [Medieval
Religious Song of Poland], Wrocław: Zakład Narodowy im.
Ossolińskich, 1980.
Laski Jan, Commune Incliti Poloniae regni privilegium constitutionum et indultuum publicitus decretorum approbatorumque,
Cracoviae, 1506.
Maciejowski Wacław, Pamiętnik o dziejach piśmiennictwa i prawa
Słowian, jako dodatek do historyi prawodawstw słowiańskich
przez siebie napisaney. Tom 2 [The Monument of the History
of Literature and the Law of the Slavs, in Addition to the
History of Slavic Laws Written by Themselves], Peterzburg,
Lipsk, 1839.
Mazurkiewicz Roman, «Bogurodzica» w świetle tradycji chrześcijaństwa wschodniego [Bogurodzica in the Light of the
Tradition of Eastern Christianity], in: Znak, Kraków, No.
3, 1994, p. 30–41.
Mazurkiewicz Roman, Deesis. Idea wstawiennictwa Bogarodzicy i
św. Jana Chrzciciela w kulturze średniowiecznej [Deesis. The
Idea of Intercession of the Mother of God and St. John the
Baptist in Medieval Culture], Kraków, 2012.
Morawska Katarzyna, Historia Muzyki Polskiej. Tom I, część 2:
Średniowiecze 1320–1500, Warszawa: Narodowe Centrum
Kultury, 1998.
Nocoń Arkadiusz, Dzieje ustanowienia św. Jacka Głównym Patronem Polski [History of the Establishment of Saint Hyacinth
the Chief Patron of Poland], in: Śląskie Studia HistorycznoTeologiczne, T. 40, z. 1, 2007, p. 97–113.
Obniska Eva, Muzyka dawna [Early Music], in: Dzieje muzyki
polskiej w zarysie, Warszawa: Interpress, 1984, p. 28–75.
Oloff Ephraim, Polnische Liedergeschichte, Danzig, 1744.
Ostrowska Ewa, Z dziejów języka polskiego i jego piękna [From the
History of the Polish Language and its Beauty], Kraków, 1978.
Przezdziecki Aleksander, Pieśń Bogurodzica wraz z nutą z rękopismu częstochowskiego w końcu wieku XV [Bogurodzica
Song with a Musical Notes from Częstochowa Manuscript
at the End of the 15th Century], in: Biblioteka Warszawska.
Warszawa, Vol. 1, 1866, p. 309–328.
Trilupaitienė Jūratė, Jėzuitų muzikinė veikla Lietuvoje [Musical
Activities of Jesuits in Lithuania], Vilnius: Muzika, 1995.
Rachunki dworu króla Władysława Jagiełły i królowej Jadwigi z lat
1388 do 1420 [The Accounts of the Court of King Władysław
Jagiełło and Queen Jadwiga from 1388 to 1420], Franciszek
Piekosiński (ed.), Kraków: Nakład Akademii Umiejętności,
1896.
Słownik muzyków polskich. T. 1, A-Ł [Dictionary of Polish
Musicians. Vol. 1, A-Ł], Józef Chomiński, Instytut Sztuki
Polskiej Akademii Nauk (ed.), Kraków: Polskie Wydawnictwo
Muzyczne, 1964.
Woronczak J., Ostrowska E., Feicht H., Bogurodzica, Wrocław:
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN,
1962.
Z dziejow polskiej kultury muzycznej. Kultura staropolska. T. I
[From the History of Polish Musical Culture. Ancient Polish
Culture. Vol. 1], Zygmunt M. Szwejkowski (ed.), Krakow:
PMW, 1958.
Гудавичюс Эдвардас, История Литвы. Т. 1. C древнейших
времен до 1569 года [History of Lithuania. T. 1. From the
Ancient Times to 1569], Mосква: Baltrus, 2005.
Лер-Сплавинский Тадеуш, Польский язык [Polish Language],
Москва: Издательство иностранной литературы, 1954.
Літопис руський за Іпатським списком [Hypatian Codex],
Леонід Махновець (ed.), Київ: Дніпро, 1989.

159

Lietuvos muzikologija, t. 18, 2017

Патерик Києво-Печерський [Kyivan Cave Patericon], Ірина
Жиленко (ed.), Київ, 2001.
Сасноўскі Зміцер, Гісторыя беларускіх музычных уплываў
[History of the Belarusian Musical Influences], Мінск:
Медысонт, 2009.
Сасноўскі Зміцер, Музычная культура рыцарскага саслоўя
Вялікага Княства Літоўскага і Каралеўства Польскага
[Knightly Class Musical Culture in the Grand Duchy of
Lithuania and Kingdom of Poland], Мінск: Кнігазбор, 2010.
Сергійчук Володимир, Національна символіка України
[National Symbols of Ukraine], Київ: Веселка, 1992.
Серегина Наталья, Песнопения русским святым. По материалам рукописной певческой книги XI-XIX вв. «Стихирарь
месячный» [Hymns to Russian Saints. Based on the Materials
of the Manuscript Singing Book of the 11th–19th Centuries.
The Monthly Sticherarion], Санкт-Петербург, 1994.
Усманцев Федір, Мистецтво давньої України. Історичний
нарис [The Art of Ancient Ukraine. Historical Essay], Київ:
Либідь, 2002.
Церашчатава Вольга, Жывапіс [Painting], in: Гісторыя беларускага мастацтва: у 6 т. Т. I: Ад старажытных часоў
да другой паловы XVI ст., Мінск: Навука і тэхніка, 1987,
p. 173–213.
Щурат Василь, Ґрунвальдська пісня (Bogurodzica dzewicza). Памятка западно-руської лїтератури XIV в. [Grunwald Song
(Bogurodzica dziewica). Monument of the West-Ruthenian
Literature of the 14th Century.], Жовква, 1906.
Ян Длугош. Грюнвальдская битва [Battle of Grunwald], Стратановский Г., Казанский Б., Разумовская Л. (eds.), Москва,
Ленинград: Издательство АН СССР, 1962.

Santrauka
Lenkijos muzikos istoriografijoje giesmė „Bogurodzica“
suvokiama ne tik kaip seniausias penkline užfiksuotas paminklas šios šalies giesmių kultūrai, bet ir kaip Lenkijos kultūros paveldas. Su šia giesme lūpose Karaliaus Vladislovo II
Jogailos vedama suvienytoji kariuomenė įveikė Teutonų
ordiną Žalgirio mūšyje 1410 m. Šio kūrinio studijoms skirtų
šaltinių jau yra apie 400. Ir vis dėlto lenkų mokslininkai atkakliai nenorėjo pastebėti, kad „Bogurodzicos“ branduolys
yra senoji rusėnų natūra.
Straipsnyje įrodoma, kad senųjų rusėnų prigimtis pirminėje giesmės versijoje atpažįstama muzikos, istorijos ir kultūros kontekstuose. Tyrimas pirmiausia pristato pagrindines
rašytines „Bogurodzicos“ apraiškas XV–XVI a. Jų aranžuotės
ir apibūdinimas pasižymi gausiomis įvairiomis charakteristikomis, kurios leidžia lengviau laviruoti tarp daugybės kitų
giesmių ir jų istorinių kontekstų. Pridedami komentarai
leidžia įvairiais aspektais tyrinėti senąsias giesmės ištakas.
Analizuojant „Bogurodzicos“ pavadinimą ir žodinį
tekstą, straipsnyje remiamasi ukrainiečių lingvisto Vasylo
Schurato atradimais: XX a. pradžioje jis įrodė, kad visas
slėpiningas lingvistines „Bogurodzicos“ dėliones išsprendžia
tik 1407 m. lotyniškam tekstui pritaikyta senoji rusėnų
transkripcija. Giesmės pavadinimas taip pat nėra būdingas
lenkų kalbai – jis buvo plačiai naudojamas Kijevo Rusioje.
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Giesmės „Bogurodzica“ siužetinė linija kilo iš Bizantijos
ir buvo suformuota pagrindu idėjos, kad žmoniją apsaugos
Dievo Motina ir Jonas Krikštytojas. Lenkų mokslininkai
ignoravo senųjų rusėnų įtaką šiam siužetui, stiprindami
lenkiškosios kultūros paminklus. Analogiškai buvo nepaisoma fakto, kad Kijevo Rusioje būta nepalyginti daugiau
ikonų, Šventosios Trejybės ikonostatų ir bizantiškosios
legendos parafrazių.
Straipsnyje kritikuojamas požiūris, kad „Bogurodzicos“
giesmės melodijos ištakos slypi lenkų kultūroje – siūloma
alternatyva šiai teorijai, priskirianti kūrinio kilmę senajai
rusėnų muzikai.
Vėliau straipsnyje analizuojamas Vladislovo II Jogailos
karališkojo dvaro muzikantų sąrašas. Karaliui atvykus į
dvarą iš Krokuvos, drauge su dvariškiais iš Vilniaus atvyko ir rusėnų muzikantai. Net pirminėje informacijoje
apie karališkąją koplyčią išskirtinai minimi tik iš senųjų
rusėnų kilę muzikantai. Ši informacija susilpnina lenkų
mokslininkų teiginius, kad „Bogurodzicos“ užrašymo
metu 1407 m. rusėnų muzikantams nepakako profesinės
kompetencijos.
Tyrime analizuojami Vladislovo II Jogailos pusbrolio,
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto dvaro muzikantai.
Kai kurie jų greičiausiai buvo kilę iš rusėnų. Vytauto muzikantai keliavo į Teutonų ordino didžiojo magistro rūmus,
ir atvirkščiai – magistro rūmų muzikantai keliaudavo iš
Malborko į Vilnių. Tokie kontaktai galėjo plėtotis ir anksčiau – jie suteikė rusėnų muzikantams galimybę susipažinti
su toliau pažengusiomis muzikos tendencijomis, nes riteriai
ir muzikantai iš visos Europos keliavo į Teutonų ordino
valdas. Šie faktai galutinai paneigia teiginį, kad rusėnų
muzikantai negalėjo atlikti „Bogurodzicos“ giesmės.
Tekste susitelkiama į „Bogurodzicos“ ištakas – ji kildinama iš Riurikų dinastijos krikščioniškųjų kunigaikščių
aplinkos. Nuo pat Kijevo apkrikštijimo pradžios šioje aplinkoje pradėtas diegti Dievo Motinos kultas. Tai pirmiausia
pasireiškė pagrindinių Dievo Motinos vardu pavadintų
šventyklų statyba tose vietose, kur gyvavo senoji rusėnų
tauta, jų miestuose ir šalia vienuolynų. Čia buvo karūnuoti
ir į sostą pasodinti kunigaikščiai. Dievo Motinos šventyklos
tapo kunigaikščių ir karalių kapavietėmis.
Taip pat tyrime pristatomos Dievo Motinos maldos,
kurios buvo paplitusios daugelyje karų. Išliko daugybė nuorodų į kovų maldas, kurios egzistavo karališkojoje rusėnų
aplinkoje. Iš šių pavyzdžių akivaizdu, kad Kijevo Rusioje
Dievo Motina buvo suvokiama kaip gynėja nuo mirtino
pavojaus. Straipsnyje taip pat gilinamasi į Dievo Motinai
skirtą liturginį giedojimą, kuris būdavo atliekamas tiesiog
kovos lauke, priešais karui išsirikiavusius priešininkus. Tai
liudija epizodas iš 1111 m., vykęs prieš karą su kumanais.
Kunigaikštis Vladimiras Vsevolodičius Monomachas nurodė savo šventikams eiti į karo lauką, susitikti akis į akį su
rusėnų armija ir giedoti Šventojo Kryžiaus kontakionus ir
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Šventosios Dievo Motinos kanoną. Šios tradicijos pagrindu
galiausiai susiformavo karo giesmė „Bogurodzica“.
Galiausiai straipsnyje bandoma nustatyti tikslų laiką,
kada „Bogurodzica“ pasirodė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Rusėnų valdovų ir Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės ryšiai gerokai suintensyvėjo valdant Gedimino palikuonims, kurie paveldėjo jo padalytą nuosavybę.
Dauguma iš septynių Gedimino sūnų buvo susiję su rusėnų
žemėmis. Jie buvo pakrikštyti pagal ortodoksų papročius,
gyveno rusėnų miestuose, turėjo rusėnes žmonas, kariaunas, tarnus ir dvariškius, tarp jų buvo ir muzikantų. Valdant
Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Algirdui įvyko radikalių
pokyčių: rusėnų kalba tapo oficialiąja Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės kalba. 1346 m. jis pradėjo statyti vieną
seniausių ortodoksų bažnyčių Vilniuje – Vilniaus Dievo
Motinos Ėmimo į Dangų katedrą. Savaime suprantama,

kad kunigaikštis nusilenkė senajai rusėnų tradicijai, kai
Dievo Motinos Bažnyčia buvo svarbiausia miesto ir visos kunigaikštystės šventovė. Po katedros konstrukcijos
Algirdas išreiškė teisę paveldėti Kijevo Rusią. Nors jo
brolis, Lietuvos didysis kunigaikštis Kęstutis labiausiai
buvo susitelkęs į Vakarų karinę-politinę kryptį, vis dėlto
jis turėjo galimybę skleisti žinią apie Dievo Motinos
kultą drauge su „Bogurodzica“ – toks veiksmas galėjo
sumažinti ideologinę kryžiuočių motyvaciją agresyviai
elgtis su pagoniška Lietuvos populiacija. Lietuvos didysis
kunigaikštis Vytautas ir Karalius Vladislovas II Jogaila
buvo ištikimi Dievo Motinos kulto sekėjai – tai liudija
daugybė iškalbingų įrodymų.
Taigi giesmės „Bogurodzica“ kelias plėtėsi, vingiuodamas iš Kijevo į kitus rusėnų miestus, galiausiai pasiekdamas
Vilnių, tuomet Krokuvą ir kitus Lenkijos miestus.
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Naujoji muzikologija ir senoji muzika:
dekonstrukcijos taikymas Valentino Bakfarko
(1506?–1576) Fantazijų Nr. 1 ir Nr. 2 meninio
teksto perskaitymui

New Musicology and Early Music: Application of Deconstruction on the Reading
of Musical Text of Fantasies No. 1 and No. 2 by Valentin Bakfark (1506?–1576)
Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Gedimino pr. 42, LT-01110 Vilnius, Lietuva
El. paštas rasamuraus@gmail.com
Anotacija
Senosios muzikos tyrimai dėl laiko atstumo, neegzistuojančių muzikos įrašų, pakitusios pasaulėžiūros, išlikusių šaltinių stokos, lemiančios
skirtingas interpretacijas ir vertinimo problematiką, yra ypatingo atidumo ir įžvalgos reikalaujanti muzikologijos tyrimų sritis. Galbūt dėl šios
priežasties naujausios tyrimų metodologijos sunkiau skverbiasi į šį mokslo lauką, jį palikdamos gaivios muzikologinės minties nepaliestuose
užribiuose. Šiame straipsnyje aptariamas prancūzų filosofo Jacques’o Derrida (1930–2004) darbuose išdėstytas dekonstrukcijos principas
ir jo taikymo muzikologijoje prielaidos bei atvejai. Analizės objektas – Europoje žymaus liutnininko, Žygimanto Augusto (1520–1572)
karališkojo dvaro muziko Valentino Bakfarko (1506?–1576) du kūriniai – Fantazijos Nr. 1 ir Nr. 2. Pagrindinis tyrimo tikslas – pritaikyti
dekonstrukcijos idėjas šių kompozicijų meniniam tekstui perskaityti. Analizuojant susitelkta į muziko kūryboje atsiveriančias improvizaciškumo ir stabilių struktūrų prieštaras bei meninio teksto reikšmių dinamiką. Tyrimo metu taikyti šie metodai: analitinis, sisteminė analizė,
kritinė analizė, komparatyvistinis.
Reikšminiai žodžiai: dekonstrukcija, Jacques’as Derrida, Valentinas Bakfarkas, improvizaciškumas, reikšmė.
Abstract
Because of the time distance, non-existent music recordings, changed worldview, lack of primary sources what leads to a problem of varying
interpretation and evaluation early music is a musicological research field requesting a special attention and insight. Maybe that is the reason
why it is harder for the latest methodologies to penetrate into this scientific area, leaving it in the outskirts untouched by fresh musicological
thought. In this paper it is discussed the principle of deconstruction set out in works of French philosopher Jacques Derrida (1930–2004) as
well as presumptions and examples of its application in musicology. The main subject of analysis is the Fantasies No. 1 and No. 2. of Europefamous lutenist Valentin Bakfark (1506?–1576), who worked for Žygimantas Augustas (1520–1572). The main purpose of this research is
to apply deconstructive ideas on reading the musical text of these compositions. While analysing it was concentrated on the contradictions
of improvisation and stable structures rising in musician’s creative work as well as dynamics of meanings of musical text. Research methods:
analytical, systemic analysis, critical analysis, comparative.
Keywords: deconstruction, Jacques Derrida, Valentin Bakfark, improvisation, meaning.

Įvadas: pamatinės dekonstrukcijos idėjos
XX a. kartu su modernėjančia visuomene, kūrybos
evoliucija radosi ir naujų teorijų, skirtų joms tyrinėti. Viena
vertus, pritaikant naujus analitinius įrankius siekta vytis dinamišką kūrybinę mintį, kita vertus, persvarstyti tradicijoje
giliai įsišaknijusias sąvokas. Amžiaus aštuntame dešimtmetyje kilusio naujosios muzikologijos1 judėjimo šalininkų
darbuose itin svarbią vietą užėmė kertinių muzikos sąvokų,
tokių kaip muzika, tekstas, kūrinys ir kt., permąstymas.
Taip pat bandyta oponuoti įsigalėjusioms organicistinėms
muzikos istorijos aiškinimo ir vertinimo schemoms, nusistovėjusiems kanonams, atsisakyti kardinalių akademinės /
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neakademinės ar europietiškos / neeuropietiškos muzikos
priešpriešų ir pan.
Ne viena svarbi teorija atsirado filosofijos, sociologijos
ar lingvistikos moksluose ir tik vėliau buvo perimta muzikologų. Tarp šių minėtinas ir prancūzų filosofo Jacques’o
Derrida (1930–2004) darbe „Apie gramatologiją“ („Of
Grammatology“, 1967) išdėstytas dekonstrukcijos principas. Tai postmodernistinės, poststruktūralistinės epochos
meninio teksto perskaitymo būdas, kuriuo siekiama rasti ir
išryškinti tekste slypinčias prieštaras, atsižvelgti į antraeilius
meninio teksto elementus, paneigti tekste slypinčių reikšmių
stabilumą, atverti reikšmes, nepažinias net pačiam teksto
autoriui, ir atsisakyti įsitikinimo, kad egzistuoja vienintelė
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neginčijama tiesa. Šis iš pradžių literatūros tekstui tyrinėti
skirtas principas netruko pasklisti tarp naujosios muzikologijos idėjomis besidominčių muzikologų ir, nors gana
fragmentiškai, buvo pradėtas taikyti muzikos tyrimams.
Kaip ir dauguma kitų naujosios muzikologijos darbų, dekonstrukcijos idėjos muzikologijos tyrimų lauke sulaukė ne
tik šalininkų susidomėjimo, bet ir aštrios kritikos.
Dekonstrukcijos termino atsiradimas siejamas su
prancūzų psichoanalitiko Jacques’o Lacano (1901–1981)
darbais. Derrida vengė dekonstrukciją vadinti teorija
ar metodu, teigdamas ją esant procesualią, veikiančią
kontinualiai ir nesiūlančią jokių galutinių interpretacijų.
Mokslinėje literatūroje dekonstrukcija paprastai vadinama
postmoderniu teksto analizės principu, literatūrinio / meninio teksto tyrimų metodologija. Nors egzistuoja ir kitų
dekonstrukcijos krypčių bei autorių, pateikusių kitokią šio
principo sampratą2, muzikologijoje dažniausiai remiamasi
Derrida suformuluotomis idėjomis ir sąvokomis. Derrida
reikšmę apibrėžia kaip autonomišką ir uždarą sistemą, kuri
visiškai nepriklauso nei nuo reprezentuojamo objekto, nei
nuo individualios interpretacijos. Filosofo dekonstrukcijos
idėjų šaltinis kyla iš Martino Heideggerio (1889–1976)
filosofijoje minimų sąvokų Destruktion ir Abbau, reiškiančių
„operaciją“ ir taikomų pagrindinėms Vakarų ontologijos
arba metafizikos sąvokoms struktūruoti (Žukauskaitė 2001:
23). Dekonstrukcijos atsiradimas kartu iš naujo iškėlė senas
reikšmės neapibrėžtumo, jos diferencinės prigimties, ženklo
(signifikanto) hierarchijos bet kokios esaties atžvilgiu problemas. Iš Ferdinando de Saussure’o Derrida perėmė kalbos
vertės suvokimą per santykį su kitais sistemos nariais – negalime suvokti ženklo reikšmės, jeigu jis neturi oponento,
per kurį apibrėžiamas paties signifikanto tapatumas. Kaip
vieną svarbiausių aspektų, taikant dekonstrukcijos principą,
pats filosofas laikė tinkamą kritikos objekto, kuris bus dekonstruojamas, pasirinkimą. Todėl dažnai dekonstruojamą
objektą šio principo šalininkai pasirenka tokį, kurį būtų
tiesiog „patogu“ dekonstruoti.
Pagrindinės Derrida sukurtos sąvokos dekonstrukcijai
apibrėžti yra rašymas, pėdsakas, suplementas, differance ir
pharmakonas (Žukauskaitė 2001: 24). Filosofo teigimu,
rašymas pirmiausia negali būti laikomas antriniu reikšmės
atžvilgiu, nes jis nėra tapatus fonetiniam signifikantui – jų
palyginti neįmanoma. Tačiau jis turi savo išskirtinį bruožą –
pakartojamumą, kuris yra patį ženklą kaip tokį apibrėžiantis
bruožas, leidžiantis jį suvokti. Filosofo nuomone, net ir
pasaulyje mirus visoms protingoms būtybėms, raštas vis vien
išsaugos pakartotinio perskaitymo galimybę. Kaip rašymui
tapačią ženklo formą Derrida įvardija įrašytus garsus, nes jie
taip pat įgauna gebėjimą būti pakartoti, suvokti ir interpretuoti (Žukauskaitė 2001: 30).
Differance sąvoka – tai ne tik skirtybė, bet ir uždelstumas
laike, skirtumas, atsirandantis kaip pati bet kokios reikšmės
sąlyga. Derrida teigia, kad šis skirtumas neegzistuoja tuo

pačiu metu, jis atsiranda per laiko atstumą, taip įgalindamas reikšmės nepastovumą, jos kitimą laike ir nuorodas į
kontekstą, kuris nebūtinai egzistuoja čia ir dabar.
Differance kuria reikšmės judėjimą, kuris galimas tik tuo atveju, jei kiekvienas vadinamasis „esantis“ elementas yra susijęs
su kažkuo kitu negu jis pats, saugo savyje buvusio elemento
žymę ir jau leidžiasi paženklinamas būsimo santykio žymės.
(Žukauskaitė 2001: 33)

Iš esmės šis Derrida suformuotas differance konspektas leidžia į bet kokią reikšmę pažvelgti kaip į laikiną ir
neapibrėžtą, lyg į tam tikrą galimybių rezervą. Čia išnyra
„pėdsakų sistema, kurią apibrėžia uždelstumo fenomenas“
(Žukauskaitė 2001: 35). Iškildami iš pasąmonės, jie leidžia
ženklui kisti laike, šiam įgyjant vis naujas reikšmes.
Filosofo sukurta sąvoka – suplementas – nėra pavienė, ji
sudaro sekas, kurios įrodo, kad reikšmę sukuria ne nuorodos
į tekstui trancendentišką tikrovę, o begalinis paties teksto
elementų pildymas. Derrida knygoje „Diseminacija“ vartojama ir pharmakono kategorija, ji pateikiama kaip rašymo
sinonimas, atskleidžiamas kaip dviprasmybė. Formuodamas
pharmakono koncepciją, filosofas remiasi Platonu, kuris
teigė, kad rašymas yra atminties ir vaistas, ir nuodas. Šią
prieštarą sukuria paprastas dalykas: kaip jau minėta, rašymo išskirtinis bruožas yra pakartojamumas, kuris, Derrida
teigimu, iš tiesų pažeidžia tikrąją sąmonėje kilusią mintį.
Kita vertus, tik per pakartojimą atsiranda galimybė minčiai
apskritai pasireikšti ir būti suvoktai. Tame pačiame veikale
filosofas suformuoja ir diseminacijos koncepciją, teigiančią,
kad reikšmės judėjimas nėra ir negali būti nuspėjamas, kad
jos visiškai nevaldo nei meninio teksto autorius, nei interpretatorius. Dėl šios priežasties tekste slypi prieštaros ir
reikšmės, kurių gali neteigti ir net nepastebėti pats kūrėjas
(Žukauskaitė 2001: 41).
Dar viena dekonstrukcijos principo prieštara slypi bene
esminėje jos idėjoje – siekyje panaikinti bet kokį sprendimą,
iškelti neišsprendžiamas prieštaras ir niekuomet neteigti
vienintelio teisingo atsakymo. Kadangi filosofas bet kokį
įstatymą laikė prievarta ir nusikaltimu, sprendimo vengimas
išryškėjo kaip natūralus bet kokios prievartos vengimo rezultatas. Tačiau dekonstrukcijos kritikai teigia, kad toks sprendimo sustabdymas kartu yra ir sudaryta sprendimo galimybė.
Dekonstrukcija muzikologijoje:
prielaidos, taikymas, kritika
XX a. dekonstrukcijos idėjos paplito ir tarp muzikologų. Daugeliui dekonstrukcijos pritaikymo muzikoje atvejų
pagrindu tapo Derrida iškelta diskusija apie Jeano Jacques’o
Rousseau (1712–1778) muzikos idėjas. Atspirties tašku
pasirinkta filosofo teigta melodijos, o ne harmonijos hierarchija, simbolizuojanti jo idėjas apie prigimtinio būvio,
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artimo gamtai, pirmumą civilizuotos ir kultivuotos realybės
atžvilgiu. Derrida pastebėjo, kad Rousseau, stengdamasis
įteigti priešingybę, tapo savo paties loginių argumentų
įkaitu. Dekonstrukcijos pradininko teigimu, jo pirmtako
keliama idėja, kad egzistavo laikas, kai prigimčiai artimiausio muzikos elemento melodijos visiškai užteko visiems
ekspresijos poreikiams tenkinti, pati save dekonstruoja,
nes net paprasčiausia ir archajiškiausia melodija – liaudies
daina, choralas, monodija – neegzistuoja be harmonijos
ar kadencinių struktūrų. Melodijos izoliaciją paneigia ir
garso obertonai, teigiantys garso daugiaplaniškumą. Šios
Derrida idėjos patraukė naująja muzikologija besidominčius
muzikologus, jaunąją muzikos mokslininkų, kurie jau buvo
suabejoję daugeliu muzikos suvokimo konceptų, kartą.
Dekonstrukcija meta iššūkį „šedevrų“ suvokimo kriterijams – visų kūrinio elementų vienovei, sudėtingumui, formos organiškumui. Jos šalininkai stengiasi diskutuoti apie
„gryno“ estetinio vertinimo kaip socialiai, net ideologiškai
paveikto egzistavimą. Kūrinius dekonstruojant ieškoma jų
anachronizmų, struktūrinių anomalijų, hibridinių žanrų,
kurie leidžia paneigti organicizmo visuotinumo muzikos
istorijos tėkmėje legalumą.
Ryškiausiuose dekonstrukcijos muzikologijoje taikymo
pavyzdžiuose kvestionuojami muzikos kūrinių vertinimo
parametrai, siekiant atmesti įsigalėjusias nuostatas ir daugiau
dėmesio skirti tiems muzikos elementams, kurie ilgą laiką
buvo laikyti marginalijomis. Teigiama, kad jeigu muzika
vertinama struktūriniu atžvilgiu, lieka vadovautis „struktūriniu klausymusi“, kuris remiasi abstrakčiais tematizmo,
motyvinio plėtojimo, tonalumo progresijos parametrais.
Dažnai ginčijamasi su „šenkeriškąja“ idioma, teigiančia, kad
pagrindinė muzikos ir jos formos vertybė yra visų parametrų vienovė, o muzikos evoliucijos linija tobulai driekiasi
nuo Vienos klasikų iki modernistinių judėjimų, griežtai
struktūruojančių visus muzikos parametrus ir sudarančių
sąlygas muzikologams atlikti tobulai idiomą atitinkančias,
„šenkeriškąją“ tradiciją tęsiančias formalistines analizes.
Toliau pateikiama kelių ryškesnių dekonstrukcijos taikymų
muzikologijoje apžvalga.
Tarp ryškiausių dekonstrukcijos muzikologijoje taikymo
pavyzdžių minėtina Roberto Snarrenbergo studija „The
Play of Differance: Brahms’s Intermezzo, Op. 118, No. 2“
(Snarrenberg 1987), kurioje jis rašo:
Sutelkdamas dėmesį į pradžios ir pabaigos Intermezzo
motyvus, girdžiu neverbalinę differance sąveiką. Skirtumai
ir atidėjimas, kuriems skiriu vietą savo diskurse, yra šie: pradžia – pabaiga, tikėtina dabar – atidėta iki tada. Juos pažymiu
kaip tai, ką Derrida apibūdina „movement of differance“.
(Snarrenberg 1987: 1–2)

Snarrenbergo analizė, kurios ištrauka pateikta aukščiau, tarp muzikologų sulaukė plataus neigiamo atgarsio.
Dauguma nesutiko, kad tokia dekonstrukcijos samprata,
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išryškėjanti šioje Intermezzo analizėje, daug kuo siejasi su
Derrida dekonstrukcijos idėjomis. Labiausiai kritikuota tai,
kaip Snarrenbergas vartoja differance sąvoką: muzikologo
analizėje ji daugiausia siejasi su skirtybių vienovėje principu,
kuris ne visai atitinka Derrida pateiktą sampratą. Derrida
dekonstrukcijos idėjų įtaka justi žinomo muzikologo
Lawrence’o Kramerio knygoje „Music as Cultural Practice, 1800–1900“ (1990). Leidinio paskutiniame skyriuje
mokslininkas sujungia Derrida klasikinę dekonstrukciją
su istoricizmu, taip sintezuodamas ją su hermeneutiniais
principais. Krameris atsisako dekonstrukciją tiesiogiai
sieti tik su muzika, veikiau jos idėjas jis pritaiko bendrai
XIX ir XX a. pradžios kultūrai analizuoti. Savo ruožtu
Richardas Littlefieldas studijoje „The Silence of Frames“
(1996) apsvarsto Derrida „rėmų“ idėjas, išreikštas jo „The
Truth in Painting“ skyriuje „Parergon“. Kaip teigia Adamas Krimsas, Littlefieldas čia iškelia kūrinio / nekūrinio
opoziciją, teigdamas, kad riba, skirianti kūrinį nuo likusio
pasaulio, yra neapibrėžiama ir dėl to kūrinys iki galo negali
būti autonomiškas. Littlefieldas atveria muzikos analizės situaciją metafizinei kritikai, be kurios dekonstrukcijos idėjos
iš esmės neturi prasmės, o šio muzikologo analizė parodo,
kad dekonstrukcija geriausiai veikia ne kaip muzikos analizės rezultatas, bet kaip pačios muzikos analizės situacijos
suprobleminimas (Krims 1998: 318).
Melissos West parengta George’o Crumbo opuso „Black
Angels“ dekonstrukcinė analizė (1997) – puikus įrodymas,
kad dekonstrukcijos idėjos gali būti suprastos ir pritaikytos
paviršutiniškai, nesuvokiant principo esmės ir veikimo
modelio. Šio kūrinio analizė – tradicinė, o dekonstrukcijos
prieštaras bandoma sieti su gėrio ir blogio reprezentacija kūrinyje. Analizuojant kiekvieną kūrinio dalį, aiškinama, kaip
vienose jų reprezentuojamas gėris, kitose – blogis, išvadose
teigiant, jog pats kompozitorius norėjo, kad kūrinys kalbėtų
apie gėrį ar blogį, o ne būtų laisva šių dviejų polių sąveika,
kurią jis pasiekė naudodamas numerologiją, tonų spalvas,
motyvus, citatas, intervalus ir elektroniką.
Įdomus dekonstrukcijos pritaikymo muzikos analizei
pavyzdys – Marcelio Cobusseno3 tekstas „Deconstruction
in Music. The Jacques Derrida – Gerd Zacher Encounter“,
kuriame autorius aptaria vokiečių vargonininko ir kompozitoriaus Gerdo Zacherio 1968-aisiais vykdytą projektą
„Die Kunst einer Fuge“ („Fugos menas“). Muzikas, atskaitos
tašku pasirinkęs Johanno Sebastiano Bacho (1685–1750)
„Fugos meno“ pirmąjį kontrapunktą, devynis kartus jį
„perskaito“ iš naujo keliaudamas per istoriją ir kiekvieną šių
„perskaitymų“ skirdamas vis kitam kompozitoriui – nuo Roberto Schumanno iki Olivier Messiaeno, Mauricio Kagelio
ir kitų. Cobussenas, remdamasis Zacherio pavyzdžiu, siekia
įrodyti, kad muzikos praktika ir komponavimas visuomet
apėmė dekonstrukcines strategijas. Su šiomis idėjomis
mokslininkas tarsi pereina į kitą barikadų pusę, dekonstruodamas ne jau egzistuojančią muziką, o patį kūrybinį procesą.
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Dekonstrukcinio mąstymo pėdsakų pastebima ir muzikologių Susan Mclary bei Rose Subotnik darbuose. Pirmosios tekste „In Feminine Endings. Music, Gender, and
Sexuality“ (Mclary 1991) Derrida dekonstrukcijos idėjos
pasirodo pačioje darbo pabaigoje. Autorė analizėje iškelia
„kito“ – atskirto, marginalinio, antraeilio svarbą į pirmąsias
gretas, kalbėdama apie muzikos kūrinius, kompozitorius ir
atlikėjus. Binarinė opozicija Mclary darbe išryškėja, kaip ji
suvokia sonatos formą. Muzikologė pateikia dvi sąvokas:
„savojo aš“ (self) ir „kito“ (other), atitinkančias pagrindinę ir
šalutinę sonatos temas. Šalutinė tema, pasirodanti kitoje, ne
tonikos tonacijoje, yra nestabili ir tam tikra prasme pavaldi
pagrindinei temai, dėstančiai esmines sonatos muzikines
idėjas ir pasirodančiai pagrindinėje kūrinio tonacijoje. O sonatos reprizoje „savasis aš“ triumfuoja prieš „kitą“, nes antroji
tema taip pat grįžta pagrindinėje tonacijoje atsikratydama
nestabilaus pobūdžio. Tačiau, autorės teigimu, remiantis visais
egzistuojančiais sonatos formos apibrėžimais, ši šalutinė tema
yra būtinas jos elementas. Ji – tarsi kliūtis, grėsmė pagrindinei
temai, taip įgalindama pastarąją įtvirtinti savo tapatumą.
„Savasis aš“ (pagrindinė tema) negali būti savimi, jeigu
šalutinė tema neveikia: ji privalo palikti savo jaukų tonikos
lizdą ir rizikuoti konfrontuodama“ (Mclary 1991: 69). Taip
Mclary priverčia paneigti sąvokas „esminis“ ir „neesminis“,
„centrinis“ ir „marginalinis“, nes šalutinė tema kaip būtinas
sonatos formos elementas negali būti vadinama antraeile.
„Dekonstrukcinio metodo testavimas“ – taip savo studiją
„How could Chopin’s A-Major Prelude Be Deconstructed?“
(Subotnik 1996) apibūdina Subotnik. Kūrinio perskaitymą
ji taip pat pradeda daugiausia dėmesio skirdama antraeiliams
kūrinio elementams, konkrečiai akordui Fis7 12-ame takte,
kuris vienintelis visame preliude nepriklauso pagrindinei kūrinio A-dur tonacijai. Mokslininkės teigimu, Vakarų muzikos
tradicijai priklausantys muzikologai jaučiasi labai patogiai,
galėdami kalbėti apie muzikos kūrinio vienovę, pasirinkdami
analizuoti situacijas, kuriose ta vienovė yra akivaizdi, o stabilumo ir nestabilumo priešprieša būtina kūrinio vieningumui
įtvirtinti. Todėl šį akordą Fis7 Chopino preliude Subotnik
laiko ir būtinu, ir elementariu kūrinio elementu.
Kiek kitoks, bet taip pat vertas paminėti dekonstrukcijos
taikymo operos režisūroje pavyzdys, rodantis, kaip šis principas gali būti taikomas ne tik teoriškai, bet ir praktiškai. Apie
du ryškius dekonstrukcijos taikymo operos režisūroje pavyzdžius magistro darbe „Autorinės režisūros raiška klasikinėje
operoje: Gintaras Varnas ir Eimuntas Nekrošius“ užsimena
teatrologė Rima Jūraitė ( Jūraitė 2015: 41–43). Pirmasis
jų – tai bendras kompozitoriaus ir dirigento Pierre’o Boulezo (1925–2016) bei žymaus operos režisieriaus Patrice’o
Chéreau (1944–2013) „Nybelungų žiedo“ pastatymas.
Čia mitas perfrazuojamas remiantis operos libreto rašymo
laikotarpio (1848–1880) politinėmis ir socialinėmis realijomis ( Jūraitė 2015: 41). Nors šis Boulezo ir Chéreau darbas
laikomas laikotarpio „perkėlimų“ operos pastatymuose

įkvėpėju, iš esmės jis visiškai nenutolsta nuo to, kas randama
originaliame sceninio opuso meniniame tekste: atidžiai
laikytasi Wagnerio partitūros remarkų tiek muzikos, tiek
inscenizacijos atžvilgiais ( Jūraitė 2015: 42), tiesiog operos
režisūros inspiracija tapo ne tai, kas akivaizdžiausia, o labiau
marginaliniai operos aspektai. Dekonstrukcijos idėjų įprasminimą šiame „Nybelungų žiedo“ pastatyme galima įžvelgti
ir tame, kad operoje vaizduojami keltuvai, krumpliaračiai,
hidraulinės garo mašinos – tai šio kūrinio pirminės reikšmės
pokytis, kurio sunkiai galėjo tikėtis pats Wagneris.
Čia paminėti vos keli dekonstrukcijos taikymo muzikos
kūriniams analizuoti atvejai – jų nėra daug. Galbūt tai lemia ir gausi šio metodo kritika. Pirmiausia pastebima, kad
dažniausiai muzikologai yra linkę dekonstruoti kanoninius
Vakarų klasikinės muzikos pavyzdžius, taip labai apribodami tyrimų lauką, retai analizuodami šiuolaikinės muzikos
pavyzdžius, tarsi už borto palikdami postmodernizmo, iš
kurio ir atsirado pats dekonstrukcinis mąstymas, muziką.
Dažnai dekonstrukcinė analizė savo kritikai renkasi tokius
kūrinius, kurių žanras ar forma yra ir taip ginčytini, todėl
paprasta įrodyti „dekonstrukcines tiesas“. Naujosios muzikologijos judėjimo susižavėjimą literatūros teorijos, kultūros
studijų ir kitų disciplinų teorijomis, kartu ir dekonstrukcija
kritikavo Christopheris Norrisas (Norris 2005). Jo teigimu,
įnikimas į tarpdisciplinines muzikos studijas ignoruoja arba
nuvertina tai, kas yra unikaliai būdinga muzikai. Įtakingo
XX a. muzikologo Krimso teigimu, šio principo pritaikymas
muzikologijoje iš esmės fundamentaliai nepakeitė muzikos
analizės, tik privertė susimąstyti apie patį muzikos analizės
veiksmą, suproblemindamas jį ir taip keldamas pavojų visai
muzikos mokslininkų struktūrai, implikuodamas bet kokių
teorijų santykinumą, savotišką jų paneigimą, procesualumą
ir galutinių išvadų bei vienintelės tiesos neegzistavimą.
Dekonstrukcijos taikymas senosios muzikos
analizei: improvizacija ir XVI a. prieštaringumas
Kaip galima pastebėti iš aukščiau pateiktų dekonstrukcijos muzikologijoje taikymo pavyzdžių, visos analizės yra
labai individualios. Šiame straipsnyje dekonstrukciją siekta
perkelti į dar vieną mažai tyrinėtą lauką – renesanso muziką. Analizės objektu pasirinkti žymaus XVI a. liutnininko
Valentino Bakfarko (1506?–1576) kūriniai – Fantazijos
Nr. 1 ir Nr. 2. Daroma prielaida, kad šie kūriniai parašyti
pereinamuoju laikotarpiu, kai neseniai buvo pradėjęs plisti
natų spausdinimas ir tai darė įtaką pačiai muzikos kūrinio
sampratai: iš improvizacinės prigimties kūryba vis dažniau
įgaudavo stabilias, notacija užfiksuojamas formas, o tai
lėmė paties kūrybinio akto stuktūrizaciją. Kita vertus, šis
procesas sukėlė ir neginčijamą prieštarą, kad pats muzikinis
tekstas lemia improvizaciškumo atsiradimą kūrinių interpretacijos proceso metu. Šiai prieštarai įrodyti straipsnyje
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analizuojamos išlikusių Bakfarko natų leidinių – Liono
(1553) ir Krokuvos (1565) tabulatūros. Jose užrašytas tekstas
negeba iki galo perteikti originalios muzikinės minties, kuri
varijuoja priklausomai nuo individualaus atlikėjo. Muzikos
kūrinių notavimas (kurį galima susieti su Derrida rašymo
sąvoka) lemia ir kitą dekonstrukcinės analizės elementą –
kintančias muzikinio teksto prasmes, kurių dinamikos
priežastis publikacijoje taip pat siekiama išsiaiškinti.
Pats paprasčiausias muzikinės improvizacijos apibrėžimas – tai kūryba tuo pačiu metu dainuojant ar grojant.
Muzikologo Rono Gorow teigimu, muzikinė improvizacija – kūrybinis veiksmas „čia ir dabar“, kuris apima ne tik
atlikimą, instrumentinę ar vokalo techniką, bet ir emocinę
komunikaciją bei spontanišką atsaką į išorinius dirgiklius,
jeigu tai grupinė improvizacija – į kartu grojančius muzikantus (Gorow 2002). Dar vienas improvizacijos apibrėžimas
teigia, kad tai yra atlikimas nesuplanavus ir nepasiruošus.
Vytautas Barkauskas, nagrinėdamas improvizacijos taikymą
pedagogikoje, ją apibrėžia taip:
Tai nenumatytas veiksmas, o tiksliau, veiksmas ir kartu rezultatas šio veiksmo, kurio esminis aspektas – nenumatymas.
Improvizacija – kūryba ir jos realizacija tuo pat metu, muzikos
psichologijos požiūriu yra kūrybinis aktas. Jo skiriamieji bruožai, palyginti su kompozicija ar atlikimo interpretacija, yra
spontaniška, kūrybiška veikla, kuri nefiksuojama notacine sistema. (Išskirta straipsnio autorės – R. M., Barkauskas 2007: 69)

Visi šie improvizacijos apibrėžimai taikliai apibrėžia
įprastą senosios muzikos kūrinio būvį, kai kūriniai dažnai
būdavo ne užrašomi, o atliekami tam tikroje vietoje, tam
tikru laiku, tad galimi laisvai improvizuoti. Tačiau XVI a.
improvizaciškumo sampratos ir raiškos atžvilgiu – pereinamasis laikas. Dėl natų leidybos vis daugiau muzikos
būdavo užrašoma ir išleidžiama, taip skatinant ją plisti savo
pirminiu pavidalu, o ne pavieniais rankraščiais ar iš lūpų į
lūpas. Muzikologas Cooperis teigė:
Tai paveikė pačius kompozitorius, priverčiant juos aiškiau
kristalizuoti savo mintis ir jas dėlioti į nuolatinę formą, kuri
kitu atveju būtų palikta įkvėpimo momentui; tai padėjo iš
improvizacijos pereiti į kompoziciją. (Cooper 1930: 56)

Vis dėlto improvizacija dar ilgai liko svarbiu kūrybinio
akto elementu. Antroje amžiaus pusėje Italijoje ėmė rastis
pirmosios knygelės, savotiška pedagoginė medžiaga, kurioje
buvo galima aptikti įvairių improvizacinių formulių4. Padedami tokių „formuliarų“, muzikantai mokėsi ir galėjo įtraukti paplitusias muzikos kalbos formules į savo muzikos kalbą,
naudojamą per atlikimą. Tokia improvizacinė praktika, kai
improvizacinio kūrinio plėtotės pagrindu tampa išmoktos
muzikos kalbos formulės, pati savaime turi du priešingus
polius: vieną vertus, pačios formulės buvo konvencionali
muzikos praktika, nekintanti tradicijos dalis. Šis muzikos formulių „žodynas“ ilgainiui galėjo būti papildomas
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naujomis formulėmis, o kitų buvo galima atsikratyti, tačiau
visuomet egzistavo stabilūs muzikos vienetai, kurie į muzikos kūrinius galėjo ir būdavo įtraukiami savo konkrečia
forma. Drauge būdavo išlaikomas ir improvizacinis tokių
muzikos formulių pobūdis, turintis būtiną atsitiktinumo
elementą, nes tradicinės muzikos formulės, kurių muzikantai išmoksta, tapdamos jų muzikos žodyno dalimi, galėdavo
būti įtraukiamos į muzikos atlikimą visiškai atsitiktinai.
Viduramžių ir Renesanso epochoms ypač būdingas
gausus muzikos formulių vartojimas rašant kūrinius ne
kartą kvestionuotas muzikologų darbuose, aiškinantis, kiek
tokioje kūryboje vietos palikta intuicijai ir kūrybiškumui,
kurie yra neatsiejama improvizaciškumo dalis (Pressing
1987: 15). Amerikiečių psichologo Joy Paulio Guilfordo
(1897–1987) teigimu, kūrybiškas mąstymas susidaro iš
sklandumo, lankstumo, originalumo ir detalaus plėtojimo
(Pressing 1987: 17). Remiantis šia kategorizacija, XX a.
atlikta nemažai studijų, tyrinėjant improvizacijos prigimtį.
Bet paanalizavus šias kūrybiškumą, neatsiejamą nuo improvizacijos, sudarančias dalis, kurias mini Guilfordas, galima
pastebėti, kad net jos turi prieštarų: sklandumas tiesiogiai
referuoja į apgalvotą struktūrą, o lankstumas, priešingai, atspindi laisvą minčių dėstymo būdą. Originalumas natūraliai
siejamas su tuo, kas yra nauja ir netikėta, o detalus plėtojimas
siejasi su aiškia ir stabilia, logiška raiška. Aptariamą improvizaciškumo ir stabilumo problemą Bakfarko kūriniuose dar
labiau „užaštrina“ patys liutnininko komponuoti muzikos
žanrai – fantazijos ir intabuliacijos, kurių prigimtis yra
prieštaringa. XVI a. pirmoje pusėje fantazija kartu su tokiais
žanrais kaip preliudas, preambulė ir ričerkaras buvo laikomi
improvizacinės prigimties įžanginiais žanrais.
Šiame straipsnyje aptariamos Bakfarko tabulatūros
užrašytos XVI a., tačiau ilgą laiką jos buvo užmirštos, o
modernios jų interpretacijos ėmė rastis tik XX a. pirmoje
pusėje. Taigi muzikos teksto užrašymo momentą ir pirmąsias kitų atlikėjų, ne paties autoriaus interpretacijas skiria
beveik keturi šimtmečiai, per kuriuos iš esmės pasikeitė
visuomenės pasaulėžiūra, muzikos praktika, kitaip imta
žvelgti į individualumą interpretuojant kūrinius. Kita vertus, išlikusios tabulatūros yra vienintelis galimas muzikos
teksto šaltinis, leidžiantis apskritai kalbėti ir interpretuoti
vengrų liutnininko parašytą muziką.
Improvizaciškumo / stabilumo prieštaros Bakfarko
Fantazijose Nr. 1 ir Nr. 2: tabulatūrų šifravimo
problematika
Analizuojant Bakfarko Fantazijas Nr. 15 ir Nr. 2 pirmiausia svarbu atkreipti dėmesį, kad vieninteliai šaltiniai, kurie
leidžia susidaryti įspūdį apie šiuos kūrinius, yra amžininkų
prisiminimai, laikotarpio muzikos teorijos veikalai ir svarbiausia – išlikusios vengrų liutnininko kūrinių tabulatūros,

Naujoji muzikologija ir senoji muzika: dekonstrukcijos taikymas Valentino Bakfarko (1506?–1576) Fantazijų Nr. 1 ir Nr. 2 meninio teksto perskaitymui

kurios XX a. paskutiniame ketvirtyje buvo išleistos trimis tomais modernia notacija (Benko; Homolya, 1976;
1979; 1981). Tabulatūros koncepcija neleidžia užrašyti
muzikinių minčių taip preciziškai kaip įprasta klasikinė
notacija: tabulatūroje galima pažymėti natų aukštį, ritmą,
tačiau jie taip pat nėra užrašomi visiškai tiksliai, paliekama
daug laisvės individualiai interpretacijai. Dėl šių priežasčių
transkripcijas klasikine notacija būtina nuolatos tikrinti.
Štai Benko teigia, kad pirmojoje Bakfarko intabuliacijos
„Veni in hortum meum“ transkripcijoje, kurios autorius
buvo Adolfas Koczirzis, būta net 20 klaidingų natų (Benko
1975: 300)! Šiame skyriuje kaip tik ir stengtasi išryškinti šių
neatitikimų neišvengiamybę, iškeliant improvizaciškumo ir
stabilių struktūrų prieštaras.
Tiek Liono, tiek Krokuvos tabulatūros – itališkosios
tabulatūros pavyzdžiai6. Lyginant tabulatūrą ir jos transkripciją nesunku pastebėti, kad tabulatūroje užrašytas
ritmas nusako tik vieno iš polifoninės faktūros balsų ritminį
piešinį, o apie kitų balsų ritmą sprendžiama pagal skaičių
ant stygų išdėstymą vertikalėje ir horizontalėje bei pagal
nusistovėjusias tabulatūrų interpretavimo taisykles. Autentiškos ritmikos transkribavimą apsunkina ir tai, kad visiškai
netikėtai iš vieno balso ritmikos užrašymo pereinama į kitą
balsą. Taip atsitinka Fantazijos Nr. 1 dešimtame takte.
Pateiktuose pavyzdžiuose – Fantazijos Nr. 1 tabulatūroje
(1 pvz.) ir transkripcijoje pirmieji dešimt taktų (2 pvz.).

3 pvz. Valentino Bakfarko Fantazija Nr. 1, 5 taktas tabulatūroje

4 pvz. Valentino Bakfarko Fantazija Nr. 1, 5 taktas
transkripcijoje

Remiantis iki tol pastebėta tendencija virš tabulatūros
užrašyti boso partijos ritmą, taip pat ir pagal skaičius,
užrašytus ant tabulatūros linijų, akivaizdu, kad vietoj pusinės natos d ir ketvirtinės g, pažymėtų kaip priklausančių
trečiajam balsui, čia turėtų būti keturios ketvirtinės natos.
Remiantis tabulatūra, nėra jokio pagrindo natą d laikyti
pusine, o a, kuri klasikine notacija užrašyta kaip pusinė su
tašku, originaliai autoriaus buvo sumanyta kaip sveikoji nata.
Dar vienas ritminis ir melodinis neatitikimas pastebimas
minėtame Fantazijos Nr. 1 dešimtame takte. Remiantis
tabulatūra, joje pažymėtas skaičius 2 ant antrosios stygos
atitinka d, 0 ant 3 stygos – f, 3 ant penktos stygos – f ¹ ir 2
ant šeštos stygos – a¹. Akivaizdu, kad transkripcijoje kitaip
interpretuota tiek šio fantazijos takto ritmika, tiek ir natų
aukštis. Pavyzdžiuose pateikiama fantazijos dešimtas taktas
tabulatūroje (5 pvz.) ir klasikinėje partitūroje (6 pvz.).

1 pvz. Valentino Bakfarko Fantazija Nr. 1, 1–10 taktai
tabulatūroje

2 pvz. Valentino Bakfarko Fantazija Nr. 1, 10 taktas klasikine
notacija

Akivaizdu, kad Fantazijos Nr. 1 ritmas pirmuose devyniuose taktuose užrašytas boso balsui. Tačiau dešimtame
takte netikėtai tabulatūroje imta fiksuoti trečiojo balso
ritmika. Tai galima sieti su siekiu nurodyti tikslų kadencijos
ritmą, nes dešimtame takte pasirodo kadencinė formulė.
Pirmų devynių taktų transkripcija taip pat neidealiai atitinka tai, kas užrašyta tabulatūroje. Pirmasis toks neatitikimas
pastebimas Fantazijos Nr. 1 penktame takte. Pavyzdžiuose – Fantazijos Nr. 1 penktas taktas tabulatūroje (3 pvz.) ir
klasikinėje partitūroje (4 pvz.).

5 pvz. Valentino Bakfarko Fantazija Nr. 1, 10 taktas
tabulatūroje

6 pvz. Valentino Bakfarko Fantazija Nr. 1, 10 taktas
transkripcijoje

Tai tik keli šios fantazijos transkribavimo pavyzdžiai,
kurie rodo, kad, perrašant Bakfarko Fantaziją Nr. 1 į klasikinę notaciją, improvizacinis aspektas buvo labai ryškus – to,
kas užrašyta tabulatūroje, ne visuomet tiksliai laikomasi, o
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interpretacija kartais net labai laisva: muzikinį tekstą interpretuojant, atsiranda svarbių nukrypimų, atitolinančių kūrinio atlikimą nuo originalaus kompozitoriaus sumanymo.
Analizė dar įdomesnė ir todėl, kad po 12 metų, 1564 m.,
Liono tabulatūra buvo perrašyta ir publikuota prancūziškąja
tabulatūra7, kurioje muzikinio teksto užrašymo specifika
skiriasi. Viena vertus, analizuojant pastebima, kad kai kurios
šio leidimo detalės skiriasi nuo pirmojo ir tokia painiava
tarsi dar pasunkina galimybę perskaityti muzikinį tekstą
taip, kaip jį sumanė kompozitorius. Tuo labiau, kad, skirtingai nuo pirmojo leidimo, kurį pats Bakfarkas prižiūrėjo,
vėlesnysis leidimas pasirodė jau be jo priežiūros, tad galimybė nutolti nuo originalaus teksto buvo. Kita vertus, dėl
galimybės lyginti itališkąja ir prancūziškąja tabulatūromis
užrašytus tuos pačius kūrinius galima matyti tam tikrų
dėsningumų ir priartėti prie objektyviausios įmanomos
aptariamo muzikinio teksto interpretacijos.
Lyginant tuos pačius Fantazijos Nr. 1 taktus, apie kuriuos
kalbėta, ir itališkąją tabulatūrą su transkripcija į klasikinę
notaciją, verta pasakyti, kad dešimtame, kadenciniame, takte
ritmo žymėjimas iš boso persikelia į kitus balsus. Dar daugiau,
iš prancūziškosios tabulatūros lyginimo su transkripcija galima spręsti, kad po dešimto takto ritmiką žymintys ženklai
pakeičia savo funkciją: pirmuosius devynis taktus jie gana
preciziškai žymėjo boso linijos ritmą, o nuo dešimto takto
jie tampa daugiau nuorodomis, skirtomis kuo tiksliau suvokti
bendrą polifoninės faktūros ritminę koordinaciją.
Lyginant prancūziškąją tabulatūrą su klasikine notacija
išryškėja ir dar vienas dalykas. Panašu, kad transkribuodamas
kūrinį muzikologas Gombosi labiau rėmėsi šiuo, vėlesniu,
Liono tabulatūros leidimu, nes netikslumai, kurie buvo
pastebėti ir aptarti lyginant itališkąją tabulatūrą su klasikine
transkripcija, čia nėra tokie ryškūs. Pateikiamame pavyzdyje
matomas Fantazijos Nr. 1 tas pats penktas taktas, kuris
klasikine notacija, kaip jau aptarta, ne visai atitiko itališkoje
tabulatūroje spausdintą variantą. O čia, akivaizdu, pagal
prancūziškąją tabulatūrą boso partijoje turėtų būti ne dvi
ketvirtinės ir pusinė nata, o keturios ketvirtinės, tačiau tenore vietoj sveikosios natos, siūlomos itališkoje tabulatūroje,
užrašyta pusinė su tašku ir ketvirtinė, tai atitinka klasikinę
notaciją. Pavyzdžiuose pateikiami Fantazijos Nr. 1 penktas
taktas prancūziškoje tabulatūroje (7 pvz.) ir klasikinėje
notacijoje (8 pvz.).

7 pvz. Valentino Bakfarko Fantazija Nr. 1, 5 taktas
prancūziškojoje tabulatūroje
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8 pvz. Valentino Bakfarko Fantazija Nr. 1, 5 taktas
transkripcijoje klasikine notacija

Tabulatūros yra vienintelis pagrindas, leidžiantis kalbėti
apie ši kūrinį ir jį analizuoti, nes tik per jų santykinai netobulai
užrašytą meninį tekstą (notaciją) kūrinys buvo apskritai išsaugotas ir galimas atlikti bei analizuoti. Lygiai taip pat klasikinė
transkripcija yra vienintelė galimybė užfiksuoti modernią
Fantazijos Nr. 1 interpretaciją, nes jos neužrašius ir nepriėmus
konvencionalaus šio kūrinio perskaitymo improvizacinis
elementas veikiausiai būtų tik dar ryškesnis, mat kiekvienam
muzikantui atliekant šį kūrinį iš tabulatūros atsirastų dar
daugiau skirtingų Bakfarko Fantazijos Nr. 1 perskaitymo
variantų. Visa tai rodo, kad į transkribuotą muzikinį tekstą
negalime žiūrėti kaip į tobulą realaus Bakfarko sukurto meninio teksto kopiją, o tai ir parodo, kad iš pirmo žvilgsnio
tas pats užfiksuotas tekstas, tik perrašytas kitais rašmenimis
(kitokia notacija) tampa iš dalies improvizuotas.
Fantazijų Nr. 1 ir Nr. 2 komponavimo procesas:
muzikinių minčių dėstymo prieštaros
Analizuojant vidinę Bakfarko Fantazijos Nr. 1 muzikinių
minčių dėstymo logiką taip pat išryškėja improvizacinio
prado ir apgalvotai dėliojamos kūrinio formos prieštara. Nėra
žinoma, kada tiksliai šis kūrinys buvo parašytas, galbūt apie
1540–1550 m. Panašiu laiku (1547 ir 1549 m.) publikuotose
ričerkarų, kaip jau minėta, tapačių fantazijoms, Jacques’o Buuso knygose, atsiskleidžia tendencija skirtingų temų sekas keisti
vienos temos variantais (Cooper 1930: 59). Kaip pastebėta
analizuojant Bakfarko artimo laikotarpio fantazijas, jose taip
pat vyksta panašūs procesai. Bakfarko Fantazija Nr. 1 – keturbalsė. Pagrindinė fantazijos tema balsuose dėliojama panašiai
kaip fugos principu rašomuose kūriniuose – pagrindinė tema
aiškiai parodoma visuose keturiuose balsuose. Dar daugiau,
ryškėja pirmo ir penkto laipsnių santykis, taip pat vėliau
iškristalizuotas fugose, o dar vėliau tapęs vienu svarbiausių
tonalinę sistemą apibrėžiančių bruožų. Tai rodo Fantazijos
Nr. 1 temų eksponavimo seka: pirmąjį kartą tema pasirodo
nuo garso d, antrąjį – nuo a, trečiąjį – d¹ ir ketvirtąjį – nuo a¹.
Pažvelgus į Liono rinkinyje šalia išspausdintą Fantaziją
Nr. 2, matyti, kad tematinio branduolio eksponavimo principas yra kitoks: pagrindinė tema, kūrinyje įvairiai imituojama
ir kurianti polifoninį audinį, pateikiama tik įstojusio antrojo
balso medžiagoje. Pirmuose taktuose žemiausiame balse pateikiama melodinė linija fantazijoje tampa kadencijų, improvizacinių intarpų teminiu pagrindu. Pavyzdyje – Fantazijų
Nr. 1 (9 pvz.) ir Nr. 2 (10 pvz.) pirmieji taktai.
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9 pvz. Valentino Bakfarko Fantazija Nr. 1, 1–18 taktai

10 pvz. Valentino Bakfarko Fantazija Nr. 2, 1–19 taktai

Akivaizdus skirtumas rodo dar nenusistovėjusį muzikinės minties dėliojimo principą liutnininko fantazijose,
o prisimenant Gombosi iškeltas idėjas, kad fantazijų numeracija galbūt tiesiogiai nekoreliuoja su datomis, kada
kūriniai parašyti, galima teigti, kad pats Bakfarkas savo
fantazijose rinkdavosi skirtingus muzikinės minties dėliojimo principus.
Fantazijos Nr. 1 temoje ryškiai atsispindi improvizacinis
mąstymas. Nors akivaizdu, kad visuose keturiuose balsuose
eksponuojamas tas pats melodinis modelis, kuris vėliau tampa visos fantazijos pagrindu, tačiau kaskart eksponuojant
jį vis kitame balse, jis bent minimaliai varijuojamas – tiek
ritmiškai, tiek melodiškai. Pavyzdžiuose pateikiami Fantazijos Nr.1 pagrindinės temos pasirodymai boso (11 pvz.) ir
alto (12 pvz.) balsuose.

11 pvz. Valentino Bakfarko Fantazija Nr. 1, pagrindinės temos
pasirodymas bose

12 pvz. Valentino Bakfarko Fantazija Nr. 1, pagrindinės temos
pasirodymas antrajame balse
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Nesunku pastebėti, kad Bakfarko pirmojoje fantazijoje muzikinės minties plėtojimo pagrindu tampa trijų garsų motyvas
f–e–d, perimtas iš pirmuose taktuose eksponuojamos temos,
apimantis mažosios tercijos intervalą. Tačiau jis – tik pagrindas,
kuris varijuojamas įvairias būdais: fantazijoje randama inversinių jo pavidalų (6, 26, 29, 62, 77, 96 taktai), apdainavimų
(16, 20–22, 42–45 taktai), ritminių variantų, transpozicijų.
Taigi stabilus, pradinis elementas tampa viso kūrinio pagrindu,
sujungiančiu, bet nuolatos pateikiamu jį improvizuojant.
Dar vienas įdomus aspektas – Fantazijų Nr. 1 ir Nr. 2 pradinio tematinio branduolio santykis. Pastebima, kad pradiniai
abiejų fantazijų motyvai yra vienas kitam labai artimi: abu
prasideda nuo sveikosios natos d – vienu atveju nuo d, kitu
nuo d¹. Ją seka šuolis į viršų – Fantazijoje Nr. 1 mažosios tercijos
intervalu, Fantazijoje Nr. 2 – grynosios kvintos intervalu. Tiek
vienoje, tiek kitoje temoje esama trijų natų, sudarančių tercijos
intervalo slinktis žemyn – pirmojoje fantazijoje ji sudaro mažąją terciją, antrojoje – didžiąją terciją. Pavyzdyje pateikiamos
tercinės slinktys žemyn abiejų fantazijų temose (13 ir 14 pvz.).

Rasa MURAUSKAITĖ

Akivaizdu, kad Bakfarkas išmoningai panaudojo jau
turimą muzikinę medžiagą (visiškai nesvarbu, kuri fantazija –
Nr. 1 ar Nr. 2 – buvo parašyta anksčiau), improvizuotai ją
pateikdamas kaip kitos fantazijos pradinę tematinę medžiagą.
Lyginant abi Fantazijas, atrodo, tarsi Fantazija Nr. 2
būtų Fantazijos Nr. 1 muzikinių idėjų tęsinys. Fantazijoje
Nr. 1 muzikinės mintys dėstomos remiantis gana aiškia ir
akivaizdžia logika – tvarkingai eksponuojama pagrindinė
tema visuose polifoninės faktūros balsuose, o tolesnis plėtojimas remiasi pagrindinės temos medžiaga. Fantazijoje Nr. 2
muzikinė struktūra – jau sudėtingesnė. Pradinė tema nėra
pagrindinė, ji veikiau tampa savotišku Fantazijos Nr. 1 tęsiniu, siejančiu abu kūrinius ir suponuojančiu improvizacinį
jų santykį. Fantazijos Nr. 2 pradinė tema – tarsi Fantazijos
Nr. 1 pagrindinės temos variantas.
Svarbus visoje Fantazijoje Nr. 2 išlieka kvintos šuolis,
charakteringai pasirodantis visuose polifoninės faktūros
balsuose. Įdomiausia, kad Fantazijoje Nr. 1 galima rasti
Fantazijos Nr. 2 pradinės temos kone identiškų pasirodymų. Pateikiamame pavyzdyje Fantazijos Nr. 1 11–13 taktai
(17 pvz.) ir Fantazijos Nr. 2 1–3 taktai (18 pvz.).

13 pvz. Ištrauka iš Valentino Bakfarko Fantazijos Nr. 1 temos
17 pvz. Valentino Bakfarko Fantazija Nr. 1, 11–13 taktai

14 pvz. Ištrauka iš Valentino Bakfarko Fantazijos Nr. 2 temos

Fantazijos Nr. 2 antras taktas sudarytas iš smulkesnių
ritminių verčių, tarsi atliekančių ornamento funkciją.
Redukavus pradinę šios fantazijos temą, išlieka Fantazijos
Nr. 1 temai beveik identiškas melodinis junginys, kuriame
trijų natų slinktis žemyn sekundomis prasideda ne per terciją
nuo pirmosios natos, o per kvintą. Pavyzdyje pateikiamos
šios slinktys abiejose fantazijose (15 ir 16 pvz.).

15 pvz. Valentino Bakfarko Fantazija Nr. 1, 1–3 taktai

16 pvz. Valentino Bakfarko Fantazija Nr. 2, 1–3 taktai
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18 pvz. Valentino Bakfarko Fantazija Nr. 2, 1–3 taktai

Tai dar kartą rodo, kad Bakfarkas, turėdamas tam tikrą
muzikinę medžiagą kaip savo kūrybinių idėjų pagrindą,
mėgo ją ne tik varijuoti, pateikti improvizaciškai viename
kūrinyje, bet ir perkelti į kitą kompoziciją. Kadangi galima
manyti, kad Bakfarko fantazijos radosi kaip improvizacinės
pjesės per jo koncertus (tai būdinga laikotarpio praktikai),
o tik vėliau kompozitorius nusprendė jas užrašyti, galima
kelti hipotezę, kad vienintelis stabilus aspektas liutnininko
fantazijose buvo pirminis tematinis modelis (kuris, kaip
jau sakyta, bendras abiem Fantazijoms, o tolesnė kūrinio
plėtotė galėjo būti visiškai improvizuota. Tačiau paneigti,
kad abiejuose kūriniuose egzistuoja tam tikri taškai, kurie
kūrinį „įrėmina“ ir struktūruoja, neįmanoma. Vienas jų
galbūt yra Benko pateiktų analizių apžvalgoje jau minėtos
Bakfarko kūrybai būdingos kadencijos – Benko minimos
kadencinės formulės, kurios randamos ne tik intabuliacijose
(Benko 1975: 304), bet ir abiejose Fantazijose. Pavyzdyje
pateikiama viena šių minimų kadencinių formulių (19 pvz.).
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19 pvz. Valentino Bakfarko kūriniuose dažnai naudojama
kadencinė formulė

Fantazijoje Nr. 1 ši kadencinė formulė pasirodo keturis
kartus – 10, 64, 100 ir 121 taktuose. Fantazijoje Nr. 2 ją
galima aptikti net septynis kartus – 12, 76, 81, 113, 127,
162 ir 197 taktuose. Apskaičiavus matematiškai (remiantis
kūrinių taktų skaičiumi ir tuo, kad abiejų metras vienodas,
tempas nenurodytas), Fantazija Nr. 2 yra 1,57 karto ilgesnė
negu Fantazija Nr. 1, o kadencinė formulė Fantazijoje Nr. 2
pasirodo 1,75 karto dažniau negu Fantazijoje Nr. 1. Iš to
galima spręsti, kad galbūt šios kadencijos žymi tam tikrus
struktūrinius taškus, kuriais Bakfarkas rėmėsi komponuodamas savąsias fantazijas. Tai, kad šios kadencinės formulės
naudojimas yra svarbus Bakfarko poreikio struktūruoti
kompozicijas įrodymas, leidžia teigti ir faktas, kad tokia
kadencinė formulė buvo ypač populiari Renesanso laikotarpio italų muzikoje – šis ornamentas (grupetas) buvo vienas
dažniausiai naudojamų, vadinasi, Bakfarkas labai apgalvotai
jį struktūriškai sudėliojo ir savo kompozicijose.
Taip pat pastebima, kad abiejose Fantazijose ši kadencinė formulė įvedama prieš į polifoninę faktūrą įtraukiant
ketvirtąjį balsą (Fantazijoje Nr. 1 – prieš pasirodant aukščiausiam balsui, Nr. 2 – žemiausiam, abu kartus ornamentas
pasirodo antrojo balso melodinėje linijoje). Prieš antrąjį
kartą pasirodant šiam ornamentui, abiejose Fantazijose
kompozitorius naudoja identišką keturių natų slinktį sekundomis (net tais pačiais garsais) – Fantazijoje Nr. 1 ši slinktis
yra tenoro balse, Nr. 2 – alto. Pavyzdyje pateikiama prieš
kadenciją pasirodančios melodinės slinktys ir kadencijos
Fantazijose Nr. 1 (20 pvz.) ir Nr. 2 (21 pvz.).

20 pvz. Valentino Bakfarko Fantazija Nr. 1, 63 taktas

21 pvz. Valentino Bakfarko Fantazija Nr. 2, 75 taktas

Paskutinius kartus ši formulė tiek vienoje (121 t.),
tiek kitoje (197 t.) fantazijoje pasirodo prieš pat kūrinių

pabaigą, o ją seka trumpi muzikiniai dariniai, kodetės. Taigi
šios kadencinės formulės gali būti vadinamos „perimtais
modeliais“, kuriuos įsisavinęs muzikas ima naudoti savo
improvizacijose. Galima spręsti, kad šių formulių pasirodymas išties pažymi tam tikras kertines kūrinio vietas, o tai
leidžia svarstyti apie atsirandančią aiškesnę ir stabilesnę iš
prigimties improvizacinio fantazijos žanro struktūrą arba
bent jau individualią kompozitoriaus muzikinių minčių
dėstymo logiką.

Muzikinio teksto reikšmių dinamika:
reikšmių žemėlapiai
Dekonstrukcijos šalininkai mėgsta atimti iš autoriaus
karūną, aukščiau jo pakylėdami patį kūrinį, meninį tekstą.
Jų teigimu, tekstas kupinas reikšmių, prieštarų, kurios
autoriui yra visiškai nežinomos – kaip tik jas surasti yra
meninio teksto dekonstravimo užduotis. Pačiam Derrida
differance yra ne paprasta skirtybė ar prieštara, kurių kupinas tekstas, o reikšmės skirtumas, atsirandantis dėl laiko
nuotolio, tampantis galimybės reikšmei apskritai atsirasti
sąlyga (Žukauskaitė 2001: 33). Kertinė dekonstrukcijos
sąvoka differance tampa principu idėjų atžvilgiu, nes ji
teigia reikšmės nepastovumą, kaitą laike, taip paneigdama
reikšmės pastovumo idėją ir oponuodama įprastam reikšmės kaip stabilios ir nekintančios suvokimui. Sukurdama
santykį su esamu laiku, tačiau aprėpdama ir praeities laiko
ženklus, reikšmė tampa nevienalytė. Kadangi kūrinys, jo
tekstas, jeigu yra užfiksuotas, ima gyventi savo gyvenimą
net ir po autoriaus mirties, galima sutikti su dekonstrukcijos
šalininkų teigimu, kad meniniame tekste slypi ir nuolatos
susikuria naujos reikšmės, kurios kūrinio autoriui jau negali
būti žinomos.
Dėl to, kad žmonės kuria sąsajas, muzikos semantinė reikšmė
kinta nuo žmogaus prie žmogaus, iš vietos į vietą, iš laiko į
laiką. Žmonėms judant socialinėje ir istorinėje erdvėje,
užimant skirtingą erdvę, jų interpretacijos skiriasi ir kinta.
(Rice 2001: 29)

Norint nagrinėti reikšmės kintamumą ir nepastovumą,
reikia apsibrėžti, apžvelgti, kaip muzikologijoje apskritai suvokiama „reikšmės“ sąvoka. Rice’o teigimu, muzikologijoje
šis terminas ne visuomet suvokiamas vienareikšmiškai, todėl
reikalinga peržvelgti, kokios jos suvokimo formos iki šiol
egzistuoja. Pirma mokslininko pateikiama apibrėžtis, reikšmę teigia esant „tai, kas pažymėta, identifikuota, susieta su
kuo nors ir suvokta“ (Rice 2001: 21). „Thesaurus žodynas“
sieja reikšmę su „prasme, svarba, verte ir esme“ (Rice 2001:
21). Trečiasis Rice’o pavyzdys reikšmę teigia esant „intencija
arba tikslu“ (Rice 2001: 21), o ketvirtasis – „interpretacija
ir suvokimu“ (Rice 2001: 21).
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Atlikėjas
=
kompozitorius
=
vengras
XVI a.
vidurys

Originalus
kūrinys

Suvokimo
aktas
„čia ir dabar“

Neįmanoma
identiškai
pakartoti

Kompozitorius
=
atlikėjas
=
Valentinas
Bakfarkas

Erdvė –
Lietuva / Lenkija
Būdingas ir
populiarus
laikotarpio
žanras

Neužrašytas
pirminis
fantazijų
atlikimas

Instrumentas
=
liutnia
Muzika,
atspindinti
laikotarpio
dvasią, muzikinės
kalbos
tendencijas

Madrigalizmų
naudojimas

Negalima
laiko
distancija

Aristokratiška
publika
(dvaro aplinka )

Improvizacija
Epochos
muzikai būdingi
melodiniai modeliai

Įžanga prieš
intabuliaciją

1 schema. Valentino Bakfarko fantazijų pirminis neužrašytas atlikimas

Autorius ir atlikėjas –
nebūtinai tas pats asmuo (gali
būti tiek V. Bakfarkas,
tiek kitas asmuo)

Itališkoji notacija /
prancūziškoji notacija

Skirtingų
atlikėjų
skirtingos
interpretaci jos,
užrašyti
tik esminiai
muzikiniai
parametrai

Išgryninta
struktūra
ir muzikinė
kalba

Improvizacinės
prigimties, bet
nustatytą,
stabilią formą
turinti kompozicija

Neįmanoma
pakartoti
visiškai
identiškai

Epochai
būdingi muzikinės
kalbos modeliai,
vartojami nebe kaip išmokta
muzikinė
kalba, įpinama į kūrinį
konkrečiu momentu,
tačiau kaip baigtinės
struktūros dalys
Išleista
Liono ir Krokuvos
miestuose

Originalus
kūrinys

Fantazijos
tabulatūrose
(XVI a.)
Meninio teksto
perdirbimo,
„pasiskolinimo“
galimybė

Laikmečiui
tapati muzika,
pažįstami melodiniai,
ritminiai modeliai,
būdinga
harmonija

Pakartojamumo
galimybė
Madrigalizmai
Galima
erdvės
distancija

Galima
laiko
distancija
Atliekamas tiek
kaip atskiras
kūrinys, tiek kaip
įžanga prieš
sudėtingesnės
struktūros kūrinį

Įvairių tautybių
atlikėjai
Platesnis
galimas suvokėjų ratas
(tautybė, sluoksnis ir kt.)

2 schema. Fantazijos kaip tabulatūroje užrašyti XVI a. antroje pusėje–XVII a. pirmoje pusėje plačiai paplitę kūriniai
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Vienas pagrindinių Derrida dekonstrukcijos sampratos
elementų – reikšmės uždelstumas, kintamumas, kūrinio
tekste žaidžiančios, paslėptos prasmės, kurios net pačiam
kompozitoriui gali būti visiškai nepažįstamos – puikiai atsiskleidžia per senosios muzikos tyrimus. Dėl laiko nuotolio,
didžiulių pasaulėžiūros, socialinių, politinių, ekonominių,
kultūrinių pokyčių, istorijos paliktų žymių ir dabarties laikotarpio praktikų galima braižyti margus senosios muzikos
kompozicijose slypinčių reikšmių žemėlapius.
Pirmas svarbus aspektas, lemiantis prarają tarp Bakfarko
gyvenamojo laiko ir dabarties meninio teksto „įreikšminimo“, yra muzikos praktikos ypatumų skirtumai. Svarbu
pastebėti, kad XVI a. instrumentinių solo kūrinių autorius
ir atlikėjas dažniausiai būdavo tas pats asmuo. Straipsnyje
aptariamas vengrų liutnininkas pirmiausia buvo žinomas
kaip atlikėjas ir tik paskui kaip kompozitorius. Laikui bėgant, šios dvi pozicijos – atlikėjo ir kompozitoriaus – ėmė
vis labiau skirtis ir dabar šis riboženklis yra ypač ryškus.

Taigi Bakfarko laikais mums gerai žinomos grandinės autorius-atlikėjas-klausytojas pirmieji du nariai būdavo vienas
ir tas pats asmuo. Dar daugiau, nors nesama jokių šaltinių,
kuriuose būtų užfiksuotas darbe analizuojamų kompozicijų
kūrybinis procesas, remiantis istorinėmis žiniomis apie
laikotarpio praktiką, visiškai aišku, kad Bakfarko kūrinių
prigimtis atlikėjiška: tai yra jos radosi atlikimų metu ir tik
paskui buvo užrašytos, o ne atvirkščiai, kaip įprasta mūsų
dienomis8.
Iš aukščiau pateiktų analizių tapo aišku, kad Bakfarko
fantazijose netrūksta nei kūrinio prigimties improvizaciškumą liudijančių muzikos elementų, nei vis labiau ryškėjantį loginėmis struktūromis, o ne intuicija paremtą komponavimą
išduodančių parametrų. Galima teigti, kad pats sprendimas
kūrinius užrašyti, išleisti, skatinti jų pakartojamumą tampa
šios opozicijos pamatu. Šis veiksmas kartu yra ir sąlyga,
dėl kurios galima kūrinio prasmių dinamika – be užrašyto
muzikinio teksto kūrinys būtų likęs tik siaurame jį atlikusio
Muzika,
sukurta
konkrečiam
įvykiui ir
konkrečiai
erdvei

Atlikėjas ir
kompozitorius –
skirtingi
asmenys

Tekstas,
priklausantis
dviem
skirtingų
epochų
kompozitoriams

V. Bakfarko
fantazija
kaip konkrečią
epochą (Renesansą)
atspindintis
meninis
tekstas

Dviejų
skirtingų
epochų ir
pasaulėžiūrų
susidūrimas
kaip
sintezė

Fantazijos
kaip kūrinio
pirmavaizdis
XXI a.

XXI a.

Meninio
teksto
suvokėjai –
plačioji visuomenė

Muzikinė kalba
kaip praeities
ženklas,
epochoje
reinterpretuojamas ir
naudojamas
kaip atspirties
taškas naujai meninei
kompozicijai

Meninio
teksto
perdirbimas

Fantazijos tekstas
naudojamas kartu
su modernia
muzikine kalba

Aiškus, užrašytas
pastovus
tekstas

Fantazijos
skambesys
neatitinka
epochai
būdingo
skambesio

Ne visas
fantazijos
tekstas

Moderni
notacija

Atlikta
Lietuvoje

Galima laiko
distancija,
nauji
atlikimai

Modernūs
instrumentai,
tarp jų
nėra liutnios

Improvizacijos
galimybė –
atlikime

3 schema. Fantazijos kaip XXI a. kūrinio pirmavaizdis
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ir parašiusio muziko bei girdėjusių klausytojų, kurie jį būtų
interpretavę remdamiesi savojo laiko pasaulėžiūra, rate. Šių
kūrinių užfiksavimas notacija skatino muzikos tekste esamas
prasmes toliau sklisti ir pakisti. Pateikiamas pavyzdys – tai
trys kontekstinės schemos (žr. 1, 2 ir 3 schemas), kuriose
atskleidžiama, koks yra skirtingų galimų Bakfarko fantazijų
meninio teksto implikuojamų prasmių kontekstas erdvės ir
laiko atžvilgiu. 1 schemoje Bakfarko fantazijos analizuojamos kaip neužrašytas, pirminis, improvizacinis atlikimas.
2 schemoje aptariamos fantazijos kaip tabulatūroje užrašyti
XVI a. antroje pusėje–XVII a. pirmoje pusėje plačiai paplitę
kūriniai. 3 schema pateikia Bakfarko fantazijų, naudojamų
kaip pirmavaizdis XXI a. kūryboje, kontekstą.
Šios trys schemos vaizdžiai parodo, kaip to paties meninio teksto reikšmių kontekstas dėl skirtingų aplinkos
sąlygų kinta laiko perspektyvoje. Iš epochai būdingo ir ją
charakterizuojančio muzikinio teksto Bakfarko fantazijos
bėgant laikui virsta praeities ženklu, kurį siejame jau ne
su dabartimi, o su praeitimi: tai tampa konkrečią epochą,
istoriškumą, o ne dabartį atspindinčia muzika. Skirtingai interpretuoti muzikines prasmes verčia ir kitokia pasaulėžiūra
bei netapačios erdvės, kuriose skamba aptariami kūriniai.
Nors Renesanso epochoje taip pat buvo įprasta skolintis
kitų sukurtą muzikinę medžiagą, ją naudoti savo kūriniuose,
dabarties kompozicijos mokslas, moderni muzikos kalba
skatina visai kitokį pirmavaizdžio interpretavimą, sujungiant skirtingus melodikos, ritmikos dėstymo modelius bei
intuityvų ir daugiau logika grįstą komponavimą. Net fantazijas atliekant jų pirminiu pavidalu, jos jau nėra tie kūriniai,
kurie kalba apie dabarties laiką, dabar jos tampa savotiška
egzotika ir istoriškumo užuomina. Dar daugiau, epochai
būdingo skambesio, kartu ir su juo ateinančių prasmių idealiai pakartoti neleidžia modernūs instrumentai, skirtinga
atlikėjų pasaulėžiūra, patirtis ir interpretacinės praktikos.
Individualumą, atliekant užrašytą Bakfarko fantaziją, tarkime, XVI a. lėmė daugiausia skirtingų atlikėjų individualybė,
tam tikra muzikos tradicija (italų, prancūzų, kitos), o dabar
šis skirtumas yra dar didesnis, nes laiko atstumas lėmė ir iš
esmės pasikeitusį kūrinių atlikimo pobūdį.
Tai, kokias reikšmes įgauna muzikinis tekstas, yra sąlygojama ir suvokėjų. Akivaizdu, kad atliekant fantaziją kaip
improvizaciją „čia ir dabar“, ji buvo skirta aristokratiškai
karaliaus rūmų publikai, gerai išmanančiai Renesanso
epochos muziką, galbūt turinčiai bent minimalų muzikinį
išsilavinimą. Užrašytas kūrinys taip pat ilgą laiką veikiausiai funkcionavo ribotos auditorijos akiratyje – ji, matyt,
irgi buvo neblogai susipažinusi su muzikos menu. Dabar
kūrinys daug lengviau gali atsirasti tiek tarp profesionalųjį
meną išmanančių, tiek apie jį nieko nežinančių žmonių,
kuriems kompozicijoje užfiksuotos reikšmės gali visiškai
nieko nereikšti, akiratyje. Visa tai galimas kūrinio prasmes
padaugina, nes tokio tipo muziką suvokti galima keliais
lygmenimis – vienaip išmanant jos kontekstą, pagrindinius
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parametrus ir stilių, visai kitaip ją išgirdus atsitiktinai ir susiduriant tik su garsine medžiaga, meniniu tekstu be jokio su
juo susijusio konteksto. Bakfarko kūrinys kaip pirmavaizdis
ir inspiracija buvo panaudotas jauno kompozitoriaus Mato
Drukteinio opuse, kuris nuskambėjo 2014 m. vykdyto
projekto „Muzika erdvėje“ metu. Kūrinys atliktas Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose, tarsi siekiant
prikelti muziejų, prisimenant, kokia muzika ten skambėjo
anksčiau, kai rūmuose gyveno žmonės. Kompozicijos
pirmavaizdžiu pasirinkta Bakfarko Fantazija Nr. 7. Jos
pagrindinė tema Drukteinio kūrinyje originaliu pavidalu
sugrįžta tarsi refrenas, sujungiantis visą kompoziciją. Fantazijos intonacijos inspiruoja originalią kompozitoriaus
komponuotą muzikinę medžiagą. Šis kūrinys įgijo savotiškos „veidrodinės“ tikrovės kokybę, nes jame Bakfarko
meninis tekstas yra tarsi dekonstruojamas, išardomas ir iš
naujo sukonstruojamas, pritaikant jį nūdienos meninėms
tendencijoms. Tačiau jį taip pat bandoma „apgyvendinti“
pirmavaizdžio sukūrimo epochai artimoje aplinkoje: Valdovų rūmuose veikiausiai yra tekę groti ir pačiam Bakfarkui.
Kūrinys skirtas ansambliui, o jo pirmavaizdis – solo liutniai.
Tačiau tam, kad kompozicija būtų priartinta prie pirmavaizdžio epochos, naudojami tokie instrumentai kaip vargonai,
klavesinas. Kūrinys nebuvo publikuotas – tai savotiškai
jį dar labiau priartina prie pirminio Bakfarko meninių
tekstų atlikimo, kai suvokimo aktas vyksta „čia ir dabar“,
yra skirtas konkrečiai rūmuose nustatytu metu esančiai
publikai. Tačiau šiuo atveju tai jau ne rūmuose gyvenantys
dvariškiai, o istorinės ekspozicijos atėję aplankyti muziejaus
lankytojai, turintys visiškai kitokį gyvenimo, meno suvokimą ir pasaulėžiūrą. Jiems ši muzika – tarsi ekspozicijos dalis,
nukreipianti ne į dabartį ir jos muzikinę praktiką, o į praeitį,
tai, kas buvo būdinga ne jų, bet jų protėvių gyvenimui, todėl
jie šios muzikos jau negali priimti kaip tokios, kuri atspindi
dabartinę jų realybę ir juos joje.
Kalbant apie kintančias Bakfarko fantazijų reikšmes,
svarbios yra ir muzikiniame tekste glūdinčios struktūros.
Skyriuje, skirtame improvizaciškumo problematikai aptarti,
jau kalbėta, kad daugelyje aptariamo laikotarpio kūrinių
atsispindi epochai būdingos muzikos kalbos formulės, kurios įsisavinamos, o paskui tampa improvizacinio pobūdžio
muzikinės kūrybos natūralia dalimi, organiškai kompozitoriaus ir atlikėjo įpinama į muzikos kūrinį. Tokio tipo
ryškiausios formulės yra Bakfarkui būdingos kadencijos,
kurios kartu yra ir itališkajai renesanso muzikai būdinga
muzikos formulė. Skambant šiems kūriniams XVI a., šios
kadencijos leisdavo lengvai identifikuoti, kokiai muzikos
tradicijai artimas kompozitoriaus ir atlikėjo stilius. O dabar, klausantis Bakfarko kompozicijų, žinant apie gausesnį
jų suvokėjų būrį, būtų praktiškai neįmanoma tikėtis, kad
žmogus, specialiai neanalizavęs šių kūrinių, galėtų pasakyti
jų kadencijas kaip konkrečios tradicijos muzikos ženklą, apskritai jas išskirti. Taigi daroma išvada, kad tai, kas anksčiau
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tapdavo reikšmingu muzikos ženklu tiek kūrinio, tiek
kompozitoriaus muzikinei tapatybei nustatyti, dabar tampa
beveide emblema, kuri, neturint specialaus konteksto išmanymo, nebesuteikia kūriniui konkrečios reikšmės, tik byloja
apie nuolatinį kartojimąsi, atidžiau klausantis ne vieno, o
daugiau kompozitoriaus opusų – tai gali teigti apie svarbą
individualiam kompozitoriaus stiliui, o ne visai tradicijai.
Verta priminti, kad Bakfarkas pirmiausia savo laiku
buvo žinomas kaip ypatingo talento atlikėjas, o ne kaip
kompozitorius ir dauguma atvykdavo jo pasiklausyti ne tiek
dėl atliekamos muzikos, kiek dėl jo kaip įspūdingo atlikėjo
reputacijos. Šiuo atveju atliekamas muzikinis tekstas tam
tikra prasme turėjo likti antraeiliu objektu, kurį užgoždavo
atlikėjo asmenybė. Tai, kad Bakfarkas savo gyvenamuoju
laikotarpiu buvo labiausiai vertintas ne dėl kompozicinio
talento, o dėl atlikėjo gebėjimų, rodo ankstyvieji su šia asmenybe susiję šaltiniai, kuriuose sutartinai giriamas Bakfarkas
atlikėjas, o ne Bakfarkas kompozitorius. Tai leidžia manyti,
kad Bakfarko kūriniai buvo veikiau natūralus jo kaip atlikėjo
veiklos rezultatas. Visai kitą gyvenimą muzikinis tekstas
pradėjo gyventi jį išleidus tabulatūromis, nes tai padėjo kūriniam išeiti iš siauros dvaro aplinkos ir kartu „atsiskirti“ nuo
jį galbūt užgožusios autoriaus šlovės šešėlio. Kadangi meninį
tekstą jau galėjo atlikti visai kitas asmuo, skirtingai interpretuojantis, kitokio meistriškumo lygio, pats meninis tekstas
ir kartu Bakfarkas kompozitorius galėjo iškilti į pirmąsias
pozicijas. Visiškai kitomis akimis į jo kūrybą tenka žvelgti
dabar, esant didžiuliam laiko atstumui. Dėl šios priežasties
ir ilgą laiką trukusios senosios muzikos užmaršties Bakfarko
legenda liko gyva tik rašytiniuose šaltiniuose, o vienintelis
objektyvus vertinimo matas – išlikusi jo kūryba.
Šis straipsnis – tai pirmasis bandymas dekonstrukcijos
idėjas taikyti senosios muzikos tyrimams. Akivaizdu, kad
reikalingas tolesnis nuoseklus darbas, siekiant dekonstrukcijos principui suteikti sisteminį pavidalą, leidžiantį
jį taikyti efektyviai, naujas įžvalgas skatinančiai muzikos
kūrinių analizei.
Išvados
Dekonstrukcija – vienas iš XX a. kilusio noro ir poreikio
permąstyti tradicines idėjas ir sąvokas rezultatų. Principas,
suformuotas filosofo Derrida darbuose, buvo perimtas
ir muzikologų, nors itin plačiai nėra naudojamas, dažnai
net kritikuojamas. Iš straipsnyje pateiktų dekonstrukcijos
taikymo muzikos analizei pavyzdžių galima spręsti, kad šis
principas išties leidžia į kūrinius pažvelgti naujai, suteikia
galimybių atverti ne tik muzikinio teksto, bet ir paties kūrybinio proceso netikėtas prasmes. Lygiai taip pat, suprastas
paviršutiniškai, dekonstrukcijos principas gali likti tik tradicine analize (pvz., Melissos West analitiniai bandymai),
dėl to neretai sulaukia kritikos.

Šiame darbe pabandžius dekonstruoti senosios muzikos
tekstus – liutnininko Bakfarko fantazijas, pavyko atskleisti
kelis šių kūrinių probleminius aspektus. Improvizaciškumo
ir stabilumo prieštaras padėjo išryškinti tu pačių fantazijų,
užrašytų skirtingomis tabulatūromis ir transkribuotų klasikine notacija, lyginamoji analizė. Ja parodyta, kad perrašant
kūrinius atsiranda reikšmingų skirtumų (intonacinių, ritminių), kurie neleidžia nė vieno varianto laikyti objektyviausiu
ir artimiausiu originaliam kompozitoriaus sumanymui.
Kita vertus, tik šių kūrinių užfiksavimas notacija suteikia
galimybę apskritai šiandien apie juos kalbėti, o fantazijų
struktūrinė analizė – patvirtinti, kad Bakfarko gyvenamuoju
metu jau ryškėjo tam tikros stabilios struktūros, tačiau lygiai
taip pat, dėstant muzikines mintis, daug vietos paliko improvizaciškumui, veikiausiai kylančiam tiek iš laikotarpio, tiek
žanro specifikos, tiek atlikėjiškos kūrinių prigimties. Tačiau
ryškios stabilios kūrinių struktūros – Bakfarkui būdingos
kadencijos, pasirodančios santykinai tose pačiose fantazijų
vietose, įvedamos tapačių melodinių sekų ir pasirodančios
prieš įvedant konkrečius kūrinių balsus, byloja apie kompozitoriaus poreikį kūrinį struktūriškai „įrėminti“.
Paskutiniame straipsnio skyriuje susitelkta į reikšmių
kitimo laike ir erdvėje raišką Bakfarko fantazijose. Procesas iliustruotas reikšmių žemėlapiais, parodančiais, kokie
skirtingi kontekstai apipynė improvizuotą, vienkartinį fantazijos atlikimą, užrašyto kūrinio atlikimus XVI—XVII a.
ir fantazijų kaip naujų kūrinių pirmavaizdžių XXI a.
panaudojimo situacijas. Pastebima, kad kūrinių muzikos
kalbą visiškai kitaip turėjo suvokti Bakfarko laikais gyvenę
klausytojai ir šiandienos publika, kuriai tokia muzika yra
ne dabarties, o praeities, istoriškumo atspindys. Muzikos
formulės, liutnininko laikų visuomenei buvusios aiškus
konkretaus stiliaus ženklas, šiandien informatyvios tik laikotarpio muziką ir kontekstą gerai išmanančiam klausytojui.
Tai vienas pirmųjų bandymų dekonstruoti senosios
muzikos, reikalaujančios kiek kitokios analitinės prieities,
tekstus. Siekiant naujo žvilgsnio į dideliu laiko atstumu nuo
šiandienos atskirtas kompozicijas, būtini tolesni dekonstrukcijos pritaikymo galimybių tyrimai.
Nuorodos
1

2

Anglakalbėje literatūroje dažnai kaip naujosios muzikologijos
sinonimas vartojamas terminas „kritinė muzikologija“. Svarbiu naujosios muzikologijos idėjų pamatu tapo muzikologo
Josepho Kermano (1924–2014) straipsnis „How We Got into
Analysis, and How to Get out“ (1980), kuriame svarstomos
esminės muzikologijos mokslo problemos. Tarp svarbių
naujosios muzikologijos šalininkų minėtini muzikologai
Edwardas T. Cone’as, Charlesas Rosenas, Leo Treitleris,
Anthony Newcombas, Carolyn Abbate, Scottas Burnhamas
(Maus 2011).
Minėtini autoriai Michelis Foucalt (1926–1984), Paulas de
Manas (1919–1983).
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3

4

5

6

7

8

2002 m. Marcelis Cobussenas parengė daktaro darbą „Deconstruction in Music“.
Žymiausiųjų autoriai italai Girolamo Dalla Casa (?–1601), Giovanni Bassano (1561–1617), Ricardo Rognoni (1550–1620),
Giovanni Battista Bovicelli (1550–1594) (Bass 2009: 3).
Valentinas Bakfarkas savo fantazijų nenumeravo, pagal tai,
kokia eilės tvarka jos išspausdintos tabulatūrose, numeraciją
sudėliojo muzikologai.
Viršutinė linija skirta žemiausios tesitūros natoms, apatinė –
aukščiausioms. Ritmikai užrašyti virš linijų spausdinamos
natos labai panašios į klasikines sveikąsias, pusines, ketvirtines
ir aštuntines natas. Tabulatūra suskirstyta takto brūkšniais,
todėl, nors ir nėra užrašyto metro, galima spręsti, kad, pavyzdžiui, Fantazija Nr. 1 parašyta nekintančiu 4/4 metru. XVI a.
įprastai liutnioms solo naudotas derinimas in G, taip pat
naudotas ir derinimas in A (Kite-Powell 2007: 171). Bakfarko
kūriniai transkribuoti, remiantis derinimu in G. Natų aukščiui žymėti itališkose tabulatūrose naudojami skaičiai, kurie
užrašomi ant šešių linijų.
Lygiai taip pat kaip ir itališkoji tabulatūra, prancūziškoji pateikia natų aukštį, o virš linijų pažymėta boso partijos ritmika.
Tiesa, čia ritmiką užrašantys ženklai ne tokie artimi klasikinei
notacijai. Kitų polifoninių balsų ritmika, taip pat kaip ir
itališkojoje tabulatūroje, reguliuojama užrašant ją vertikalėje,
tik prancūziškoji notacija šį ritminį piešinį pateikia šiek tiek
preciziškiau. Be to, Fantazijos Nr. 1 pradžioje tabulatūroje
užrašytas ir metras – ₵.
Tai galioja kalbant apie akademinę muziką. Atvejų, kai kūrinys
pirmiausia atliekamas, o tik vėliau užrašomas, dažnai galima
rasti, pavyzdžiui, džiazo muzikoje.
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Summary
The 20th century is extremely interesting because of
many new theories attempted to rethink the tradition.
Such tendencies were seen in musicology as well: at the last
quarter of the century rose the so-called New musicology
movement assayed to look differently into many entrenched
truths and oppose to positivism and formalism. Supporters
of deconstruction, the principle set out by French philosopher Jacques Derrida (1930–2004), also aimed to reject
the dictate of tradition. Timidly from linguists taken by
musicologists deconstruction also provokes rethinking of
basic concepts and criteria of musical works’ evaluation.
Despite the fact that this principle gets a lot of criticism, it
is possible to assert that it uniquely rethinks not only basic
musical concepts, but also the process of music analysis. The
main purpose of this publication is to apply deconstruction
in the analysis of early music. The specific object of the

analysis was the creative work of the 16th century Hungarian lutenist Valentin Bakfark (1506?–1576).
In this paper attention was paid to the main ideas and
concepts of deconstruction (such as writing, trace, supplement, pharmakon, differance). It was also discussed the main
examples of deconstruction used in musical analysis found
in theoretic works of Robert Snarrenberg, Susan McClary,
Rose Subotnik, others as well as criticism they got. Also
some more interesting examples of using a deconstruction
such as the deconstruction of the creative process itself in
study of Marcel Cobussen as well as deconstruction in opera
direction according to the example of Pierre Boulez and
Patrice Chearaux Des ring des Nibelungen were introduced.
In the analytical part of the paper it was concentrated
on the contradictions of improvisation and rising need of
structured composition. Firstly they were emphasized using
the ambiguity determined by notation: on one hand, only
because of the repeatability (it corresponds to the concept
of writing by Derrida) of musical works is generally possible.
On the other hand, the specifics of tablatures determines the
inevitability of improvisation in the interpretation process.
It was assured by showing the differences among the same
fantasies written in three different notations: Italian and
French tablatures as well as modern notation.
Investigating how the improvisation and stability interacts in the creative works of Bakfark it was also analyzed
the way of composing musical ideas in Fantasies No. 1
and No. 2. It was noticed that the initial thematic motives
of both works are related. That proves that some creative
continuity existed, but still accurate remained the variability
of musical ideas – improvisation principle, that implicates
the performative nature of compositions. However, cadence
formulas inherent to Bakfark become stable points of fantasies used in relatively same places marking the appearance
of certain voices. Before them in both compositions may be
seen corresponding melodic sequences.
The paper is concluded with the investigation of expression of another important element of deconstruction – the
alteration of meaning in time and space (difference) in fantasies of Bakfark. Process was illustrated with the meaning
maps showing what a different contexts of meanings braids
improvised one-time performances of fantasy, performance
of written work in the 16–18th centuries and situations
where fantasies were used as inspiration of new works in
21th century.
Application of deconstruction on analysis of early music
texts allows to highlight aspects that lack attention in traditional analysis as well as look into musical text deeper and
observe unnoticed nuanses. This work proves that even the
earliest musical texts are worth to use the methods reflecting
the latest analytical tendencies.
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Gyvųjų ir mirusiųjų komunikacija lietuvių
dainuojamojoje tradicijoje: raudų tyrimas
The Communication Between the Living and the Dead
in Lithuanian Singing Tradition: Lament Research
Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Gedimino pr. 42, LT-01110 Vilnius, Lietuva
El. paštas toma.cepaite@gmail.com
Anotacija
Straipsnyje siekiama ištirti gyvųjų ir mirusiųjų ryšį lietuvių dainuojamojoje tradicijoje taikant komunikacijos mokslo teorijas, atskleisti šio
ryšio priemones, pobūdį, sąlygas, procesą ir jo aspektus, komunikacijos motyvaciją ir stimulus. Gyvųjų pranešimų anapusiniam pasauliui
kūrimo motyvacija – aukštesnių jėgų apsaugos ir pagalbos prašymas; muzika, šiuo atveju dainavimas, veikia kaip mediatorė tarp gyvųjų ir
mirusiųjų pasaulių.
Aprašomi komunikacijos modeliai (linijinis, interakcinis, transakcinis), tinkami gyvųjų ir mirusiųjų ryšiui dainuojamojoje tautosakoje
interpretuoti, komunikacijos efektyvumo aspektai, komunikacijos verbalinės ir neverbalinės priemonės. Sutelkiamas dėmesys į raudų žanrą,
išskiriamos raudų komunikacinės funkcijos. Analizuojami raudose pasitaikantys komunikacijos lygiai (intraasmeninė, tarpasmeninė, asmens
ir grupės komunikacija), raudotojos vaidmuo komunikacijos procese.
Reikšminiai žodžiai: gyvieji ir mirusieji, dainuojamoji tautosaka, rauda, raudotoja, intraasmeninė komunikacija, tarpasmeninė komunikacija,
asmens ir grupės komunikacija.
Abstract
The aim of this article is to analyze the relationship between the living and the dead in Lithuanian singing tradition by applying theories from
the science of communication, to reveal the means, nature, conditions, aspects of the connection process, the motivation and stimuli of this
communication. The most notable motivation of the living to send messages to the world of the dead is the request for protection and help
from the higher forces to the people and their surroundings; music, in this instance – singing, is the mediator between two worlds.
A few communication models are discussed (linear, interactive, transactive), which can be applied for interpreting the communication between
the living and the dead in singing tradition, as well as some aspects of the efficiency of the communication, verbal and non-verbal means of communication. The focus is on the lament genre, the communicative functions of the laments. The communication levels which occur in laments
(intrapersonal, interpersonal, person – group communication) are analyzed, as well as the role of the lamenter in the communication process.
Keywords: the living and the dead, singing tradition, lament, lamenter, intrapersonal communication, interpersonal communication, person – group communication.

Įvadas
Įvairios pasaulio tautos turi savitą pasaulėžiūrą, tradicinę
filosofiją, gyvenimo, pasaulio, savo egzistencijos suvokimą.
Lietuvių tradicinėje pasaulėžiūroje būta glaudaus ryšio su
mirusiaisiais, tikėta pomirtiniu gyvenimu, tai liudija senovės
laidotuvių ir laidojimo papročiai1. Manyta, kad nuo dievų
ir anapusinio pasaulio malonės priklausė žmogaus ir jį supančios aplinkos gerovė, todėl tikėtasi ir prašyta jų apsaugos,
ypač ribiniais ir virsmo laikotarpiais. Taigi būta stiprios motyvacijos užmegzti ar palaikyti šį ryšį. Tiek dainavimas, tiek
tvirtas ryšys su anapusiniu pasauliu – neatsiejami lietuvių
tradicinės kultūros aspektai, tad galima analizuoti, kaip šis
ryšys pasireiškia ir atsiskleidžia dainuojamojoje tautosakoje,
koks muzikinės išraiškos vaidmuo šiame bendravime.
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Straipsnyje į gyvųjų ir mirusiųjų ryšį žvelgiama per
komunikacijos mokslo teorijų ir modelių prizmę. Taip
galima daryti prielaidas apie šio ryšio priemones, pobūdį,
sąlygas, išskirti tokios komunikacijos motyvaciją ir stimulus,
atskleisti patį komunikacijos procesą, jo aspektus.
Muzika kaip komunikacijos su anapusiniu
pasauliu priemonė
Žmonių garsinė komunikacija egzistuoja visose žinomose žmonių bendruomenėse (Nettl 1983: 24). Muzika
žmonėms turi didelę reikšmę ir atlieka daugybę funkcijų:
išreiškia ir sukelia emocijas, perduoda informaciją, tradicijas, taip pat atlieka apsisaugojimo, maginę, apotropinę
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ir kitas funkcijas. Remiantis tiek senaisiais tikėjimais ir
praktikomis, tiek šiuolaikiniais mokslo tyrimais, galima
teigti, kad muzika gali pakeisti žmonių būseną, o įvairios
muzikinės savybės – kelti stiprias emocines asociacijas,
pavyzdžiui, unisonas, antifona klausytojui asocijuojasi
su harmonija ir tvarka (Dissanayake 2006: 10). Muzika
yra viena pagrindinių priemonių gydymo ritualuose,
šamanų praktikoje2. Tai vienas iš būdų šamanams pasiekti transą, savihipnozę, susisiekti su dvasiomis, įeiti į jų
pasaulį. Akivaizdu, kad muzika turi neabejotinai didelį
poveikį žmogaus psichologinei, dvasinei, fiziologinei
būsenai ir buvo taikoma šioms būsenoms paveikti nuo
senovės. Tačiau kokią reikšmę tai turi komunikacijai su
anapusiniu pasauliu? Ryšys su mirusiaisiais – ypatingas,
tad jam užmegzti reikia ir ypatingų priemonių. Muzika
ir yra ta priemonė, sukurianti išskirtinę aplinką, kurioje
atsiveria pasąmonės klodai, susidaro sąlygos šiam ryšiui.
Antai pagal karelų tikėjimą, mirę protėviai gali išgirsti
ir suprasti tik ypatingą raudų kalbą, o ne įprastą, kuria
šnekama kasdien (Stepanova 2011: 129). Taigi muzikinė
forma drauge su poetinės ir muzikinės kalbos savybėmis
sukuria ypatingą kontekstą, per kurį galima užmegzti ryšį
su anapusiniu pasauliu, perduoti ar gauti žinią, prašymą,
pagalbą, padėką ir t. t. Tam reikalinga muzika, pasižyminti
tam tikrais atlikimo manieros, muzikinės ir poetinės kalbos
ypatumais. Kai kuriose kultūrose muzika yra pasitelkiama
norint komunikuoti su antgamtinėmis jėgomis, kurioms
muzikinė raiška tarsi suteikia būtį – jėgos, „įdainuojamos
į būtį“ (ten pat: 3). Ritualuose per muziką ne tik užmezgamas ryšys su anapusiniu pasauliu, bet ir išsakomi prašymai,
tarsi su šia antgamtine pagalba įtvirtinami virsmo ar kiti
svarbūs momentai. Pavyzdžiui, Šiaurės Amerikos indėnų
apačių genties merginos tiesiogine prasme „įdainuojamos“
į moterystės statusą (ten pat: 14).
Nors muzika gali būti nepamainoma mediatorė tarp
pasaulių, didelį vaidmenį čia turi emocija, su kuria muzika
atliekama. Ritualo metu, siekiant efektyvaus rezultato,
svarbu ne tik tai, kas atliekama ritualui įvykdyti, bet ir kaip
tai atliekama. Emocija, su kuria atliekama muzika, taip pat
yra svarbi, ji padeda atverti duris tarp pasaulių:
<...> emocija gali tapti ritualinės komunikacijos su dievų
ir / ar vėlių pasauliu būdu; kuo stipresnės emocijos ir kuo
labiau jos mitologizuotos, tuo efektyvesnis ritualas. Tokio
ritualo pavyzdys yra apeiginis raudojimas. (Vaitkevičienė
2007: 181)3

Galima sakyti, kad muzika yra universali komunikacijos priemonė, kurią pasitelkus bendrauti gali ne
tik žmonės, bet ir gyvieji su dvasių, dievų pasauliu. Tai
neatskiriama svarbių ritualų, garbinimo ar kitos formos
komunikacijos su aukščiau esančiu subjektu dalis, šio
kontakto priemonė ir sąlyga.

Komunikacijos funkcija dainuojamojoje tautosakoje
Senojo mitinio mąstymo žmonių pasaulėžiūroje didelę
įtaką įvairiems gyvenimo aspektams turėjo aukštesnės
jėgos, dievų pasaulis, ypač tose srityse, kurios nepriklauso
nuo žmonių valios (pavyzdžiui, derlingumas, vaisingumas,
būtis prieš mirtį ir po jos ir t. t.), todėl reikėjo ano pasaulio
pagalbos, apsaugos, gauti tam tikrų žinių ir informacijos.
Pasak Loretos Juciutės, ryšys su dievais ar Dievu yra būtinas
siekiant užtikrinti apsaugą žmogui ir jį supančiai erdvei
perėjimo ritualų metu ( Juciutė 2008: 176). Tai ypač aktualu ypatingais laikotarpiais, ribinėmis situacijomis, kai
buvo pereinama iš vieno būvio į kitą (gimimas, vestuvės,
mirtis), iš vieno laikotarpio į kitą (iš vienų metų į kitus).
Kadangi, kaip aptarta, muzika sukuria specifinę atmosferą
ir gali sukelti žmonėms ypatingą būseną, atlikti mediatorės
vaidmenį, kaip tik per ją, šiuo atveju – per dainuojamąją
tautosaką, užmezgamas ryšys su anapusiniu pasauliu. Pasak
Juciutės, „dažniausiai viršsubjektui siunčiama informacija
yra prašymas, kurio stimulas – tam tikros naudos siekimas“
(ten pat: 176). Šiuo atveju nauda – apsauga, pagalba, noras
gauti tam tikrą informaciją.
Dainuojamosios tautosakos žanrai, kuriuose daugiausia
pasireiškia vienokia ar kitokia komunikacija su mirusiaisiais,
anapusiniu pasauliu, yra raudos, kalendorinių apeigų, našlaičių, kai kurios karo dainos. Kai kada tarsi kreipiamasi į
aukštesnes jėgas, dievus / Dievą arba, kaip Juciutė (ten pat:
176) įvardija, viršsubjektą, kartais – tiesiogiai į mirusiuosius,
dažniausiai – mirusius šeimos narius, su kuriais bendraujama, prašoma patarimo ir pan. Kadangi pastarieji – taip pat
anapusinio pasaulio atstovai, kalbėdama apie komunikaciją
su šiuo pasauliu apibendrintai, šių adresatų neskirsiu.
Mitinio mąstymo žmogui motyvacija kreiptis į viršsub
jektą – gyvybiškai svarbūs dalykai, kurių eiga ir sėkmė nuo
žmogaus tiesiogiai nepriklauso. Vienas jų – geras metų
derlius. Su rugiais susijusiems darbams ir apeigoms buvo skiriamas ypatingas dėmesys ir svarba, nes rugiai, javai – vieni
pagrindinių žmogaus maitintojų. Derlingumas priklauso
nuo dievų, anapusinio pasaulio, vėlių palankumo:
Vėlės priklausiusios toms chotninėms jėgoms, kurios, kaip
rodo tikėjimai, darydavusios įtaką kultivuojamų kultūrų
derliui, gyvuliams ir pačiam žmogui <...>. (Laurinkienė
2013: 448)

Pavyzdžiui, per Sekmines augalų žydėjimas – vaisiaus
mezgimosi stadija yra tai tarsi ribinė situacija, kai vaisiui
reikalinga apsauga (Laurinkienė 1990: 105). Todėl svarbios
tą palankumą ir apsaugą užtikrinančios apeigos, kurių dalis –
dainavimas. Įvairūs kalendoriniai papročiai, pavyzdžiui,
supimasis pavasarį, kad linai geriau augtų, ar kalėdautojų
lankymasis pas kaimynus linkint derlingumo per Kalėdas,
taip pat liudija derlingumo, augimo, gausumo skatinimą.
O tos specifiniams kalendoriniams laikotarpiams būdingos
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dainos sietinos su siekiu užmegzti ryšį su viršsubjektu,
prašant pagalbos patenkinti šį derlingumo, vaisingumo,
gausos siekį. Pastebimas netgi tam tikras rugiapjūtės dainų
melodikos ir raudų intonacijos ryšys. Kaip teigia Rimantas
Astrauskas, rugiapjūtė ir šienapjūtė gali būti interpretuota
kaip javų mirtis, jų dvasios palydos į kitą pasaulį ligi prisikėlimo (sudygimo) kitais metais. O turint omeny, kad raudos
palydi apeigines transformacijas, galima kelti prielaidą, kad
ir rugiapjūtės dainų melodika, panaši į raudų, kyla iš tos
pačios reikšmės (Astrauskas 1994: 19).
Advento-Kalėdų laikotarpio dainose glaudus ryšys
su anapusiniu pasauliu atsiskleidžia per maginę žodžio
galią – linkėjimų, sveikinimų siuntimą / išklausymą, gausų
garsažodžių vartojimą. Šios kalendorinės dainos ir ryšys
su anapusiniu pasauliu šiuo metu galbūt sietinas su metų
laiko virsmu, o virsmo metu viskas yra labiau pažeidžiama
ir sumažėja dviejų pasaulių atskirtis.
Šiek tiek kitokia komunikacija atsiskleidžia našlaičių
dainose – jose bandoma užmegzti ryšį, tiksliau – dialogą,
su mirusiais tėvais, siekiant gauti patarimų, pagalbos, užuojautos, ypač žmogaus virsmo – vestuvių – metu. Karinių
istorinių dainų motyvuose atsiskleidžia simbolinis atsi
sveikinimas su kariu, simboliškai inscenizuojami svarbūs
laidotuvių ritualai, užtikrinsiantys kare žuvusio asmens
sėkmingą perėjimą į anapusinį pasaulį4. Taigi ryšys su anapusiniu pasauliu – mirusiaisiais ar viršsubjektu – gali slypėti
įvairiuose dainuojamosios tradicijos žanruose.
Komunikacijos samprata, kriterijai ir priemonės
Bendrą termino komunikacija apibrėžimą rasti būtų
sunku – jis daugiareikšmis ir priklauso nuo požiūrio taško,
tyrimo krypties. Tačiau apibendrinus galima sakyti, kad
komunikacija – keitimosi informacija procesas (Grebliauskienė, Večkienė 2004: 25). Žmonijos komunikaciją galima
apibrėžti kaip „prasmių kūrimą tarp dviejų ar daugiau
žmonių, o komunikaciją apskritai – kaip pranešimų kūrimą
ir keitimąsi jais“ ( Juciutė 2008: 175). Šiuo atveju komunikacija pasireiškia gyvųjų ir mirusiųjų informacijos keitimusi
pasitelkiant muzikinę formą – mediumą.

Komunikacija klasifikuojama pagal įvairius kriterijus.
Pavyzdžiui, pagal informacijos perdavimo tikslingumą –
tikslinė ir netikslinė komunikacija; pagal kontakto pobūdį – tiesioginė ir netiesioginė; pagal trukmę – ilgalaikė ir
trumpalaikė ir t. t. Šiuo atveju galima kalbėti apie tiesioginę
ir netiesioginę komunikaciją.
Tiesioginė komunikacija vyksta tarp dviejų ar daugiau
dalyvių. Tačiau ryšys su anapusiniu pasauliu – netiesioginė
komunikacija. Tokios komunikacijos proceso svarbiausi
bruožai yra: 1) informacija (klausimas, prašymas) siunčiama
viršsubjektui, 2) atsakymas gaunamas dažnai per tarpininką
ir 3) atsakymo gavimas yra reliatyvus, santykiškai realus
( Juciutė 2008: 176). Šiuo atveju, esant stimului ko nors
prašyti ar klausti viršsubjekto, muzikine forma nusiunčiamas
pranešimas, o atsakymo suvokimą ir poveikį reikia interpretuoti pagal prašymo pobūdį: įvykdytas / neįvykdytas
prašymas, pavyzdžiui, jei paruginėmis giesmėmis prašoma
derliaus, atsakymas bus derlius arba nederlius.
Reikia paminėti, kad pačiuose dainų tekstuose, pavyzdžiui, našlaičių, kai kuriose karo dainose, atsiskleidžia ir
tiesioginės komunikacijos motyvai. Vyksta dialogas, pateikiama ne tik lyrinio subjekto, t. y. gyvųjų, perspektyva, bet
ir mirusiojo atsakymas:
– Kelkis, motula,
Kelkis, širdela,
Aš tau pasikloniosiu.
– Dukrela mano,
Viešnela mano,
Kloniojais lydėdama,
In kalnelį laisdama.
(LLD VIII 327)
Žinoma, ši komunikacija nėra visiškai tiesioginė – juk
mirusiųjų tekstą perteikia pats dainininkas, tačiau simboliškai, nes pateikiamas tiesioginis atsakymas, parodomas
grįžtamasis ryšys, vyksta menamas dialogas, galima išskirti
ir tiesioginės komunikacijos aspektą.

1 pvz. Netiesioginės komunikacijos modelis ( Juciutė 2008: 177)
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Komunikacijos priemonės – tai būdai, kuriais perduodama informacija. Pagal vartojamas priemones išskiriami
verbalinis ir neverbalinis komunikacijos tipai. Verbalinė komunikacija – keitimosi informacija procesas, kai informacija
koduojama tam tikra kalbinių ženklų sistema (Baršauskienė,
Ivaškevičienė 2005: 10). Neverbalinė komunikacija apima
visas kitas informacijos perdavimo formas ir suprantama
kaip elgesio ir kūno kalba. Naudojami ženklai gali būti
gestai, judesiai, veido išraiška, žvilgsnis, kūno laikysena ir
kt. (ten pat: 11). Komunikacijoje su anapusiniu pasauliu
per dainuojamąją tradiciją susipynę abu šie tipai. Dainuojamojoje tradicijoje žodžio reikšmė labai svarbi, tai viena
svarbiausių komunikacijos kodo dalių. Žodžio reikšmė
labai ryški raudose, kurių poetinė kalba ypatinga – jose ne
tik kreipiamasi į mirusįjį ir su juo bendraujama, nupasakojamas mirusiojo tolimesnis kelias, bet visa tai atskleidžiama
vartojant tam tikras metaforas, kitas ypatingas išraiškos
priemones – tai gali būti susisiekimo su mirusiaisiais kodo
dalis, būtina sąlyga. Eila Stepanova (Stepanova, 2011: 129),
lygindama lietuvių ir karelų raudas, pabrėžia žodžio galią ir
ypatingą žodžių reikšmę raudų poetinėje sistemoje. Ji pateikia pavyzdį, iš kurio matyti, kad karelų tradicijoje tikima, jog
mirusieji gali suprasti tik ypatingą raudų kalbą. Daugumoje
dainų tekstų atsiskleidžia komunikacija su mirusiaisiais. Tai
gali būti tiesioginis dialogas iš gyvojo ir mirusiojo pozicijų,
pavyzdžiui, jau minėtose našlaičių dainose:
– Kelkis motula,
Kelkis, širdela,
Palaimink ma kelalį,
Oi, didis didis
Mano pulkelis –
Netekau dovanėlių.
Dukrela mano,
Viešnela mano,
Aš tau duosiu rodełį.
Pirmam dovanok,
Antram prižadėk,
Trečiam pasikloniok,
O šešurėliui,
Senam tėveliui,
Tai meiliuoju žodeliu,
Vo anytėlai,
Senai motulai,
Tai geruoju darbeliu,

Vo dzieverėliam,
Jauniem berneliam,
Tai aukso žiedelį,
Vo mašytėłėm,
Jaunom mergełėm,
Rūtelių vainikėlį.
(LLD VIII 327)
Dainose našlaitė dažnai guodžiasi mirusiems tėvams,
šiuo atveju – motinai, sunkiu gyvenimu, prašo patarimų
arba keltis iš kapo ir pagelbėti. Mirusieji paprastai atsako –
duoda patarimų, suteikia paguodą arba dėl savo padėties
atsisako suteikti pagalbą našlaitei5.
Tekstuose ryšys su anapusiniu pasauliu taip pat išreiškiamas metaforiškai, pasitelkiant įvairią simboliką, mitinius
įvaizdžius. Pavyzdžiui, advento-Kalėdų dainose pasitaiko
juodo kudloto, anapusinio pasaulio atstovo, motyvų, mįslių
minimo momentų – šešuras marčiai užduoda tarsi neįmenamų mįslių ar neįgyvendinamų užduočių, o ši bėga basa
per tiltą – simbolinę jungtį tarp dviejų pasaulių – prašyti
mirusių tėvų patarimo. Kaip minėta, kalendorinės dainos
taip pat pasižymi garsažodžių gausumu (pavyzdžiui, advento-Kalėdų laikotarpio dainose pasikartojantys leliumoj,
aleliumai, lėliu lėliu, kalėda ir t. t.). Galima kelti prielaidą,
kad šie garsažodžiai taip pat galėtų būti specifinis kodas,
skirtas komunikacijai užmegzti.
Neverbalinis tipas apima muzikinės išraiškos ypatybes,
erdvės, aplinkos, laiko aspektus, veido, kūno išraišką ir balso,
atlikimo ypatybes. Kaip sakyta, komunikacijai su mirusiaisiais užmegzti svarbu ypatingas laikas, kontekstas, aplinka –
tai gali būti žmogaus ar metų ciklo virsmo momentas. Kai
kada labai svarbi ypatinga atlikimo maniera, pavyzdžiui,
šūksmingas balsas kalendorinėse dainose. Minėtiems kalėdinių dainų priegiesmiams būdinga šūksninė intonacija,
taip pat sutelkta emocija, intencionalumas, su priegiesmio
garsažodžiu šaukiami šūksniai atlieka tarpininko, mediatoriaus vaidmenį (Astrauskas 2013). Galima manyti, kad pati
šūksnio intonacija rodo komunikacinį pobūdį, o garsažodžių ypatingumas, magiškumas – komunikaciją, nukreiptą
į viršsubjektą. Raudų atlikimo stilistikoje išryškėja dar ir
veido bei kūno ekspresijos svarba. Tai rankų grąžymas, veido dengimas rankomis ar nosine, siūbavimas kūnu pirmyn
atgal ir pan. Senovės Graikijoje raudotojų kūno ekspresija
būdavo tokia, kad šios pradėdavusios save žaloti: raudavosi
plaukus, mušdavosi į krūtinę, draskydavosi veidą (Šijaković
2011: 90). Taip pat svarbios įvairios paramuzikinės išraiškos
priemonės (kvėpavimas, verksmai, balso tembras), kuriomis
netgi manipuliuojama siekiant sustiprinti raudos emocinį
poveikį (Norinkevičiūtė 2007: 165). Visi šie elementai
neatsiranda be reikalo – jie tampa neatskiriama atlikimo
dalimi, sėkmingos komunikacijos sąlyga.
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Komunikacijos lygiai
Įprastai mokslininkai pagal dalyvių sąveikos tipą išskiria
tris komunikacijos lygius (Markevičienė: 1):
1) intraasmeninį (vidinį);
2) tarpasmeninį (tarp dviejų ir daugiau asmenų);
3) masinį (sudėtingoje organizacijoje).
Kalbant apie gyvųjų komunikaciją su mirusiaisiais galima taikyti intraasmeninį ir tarpasmeninį lygius.
Esant intraasmeninei (intrapersonalinei) komuni‑
kacijai, informacija apdorojama komunikuojant su savimi,
taigi siuntėjas ir gavėjas yra tas pats asmuo (Grebliauskienė,
Večkienė 2004: 24). Tą galima įžvelgti raudose. Veikiant
išoriniams (mirties įvykis, aplinkinių būsenos) ir vidiniams
(raudotojos emocijos) stimulams, raudotoja priima iš aplinkos informaciją ir pati ją apdoroja, leidžia susikristalizuoti
savo jausmams ir mintims. Taip pat svarbus atsivėrimas
pasąmonei, iš kur kyla kūryba, srūva žodžiai (Norinkevičiūtė
2007: 166). Visus šiuos stimulus apdorojusi, raudotoja
tai išlieja raudos forma, užkoduodama žodžiais, gestais,
judesiais, garsais. Ji ne tik komunikuoja su mirusiuoju ir
bendruomene, bet ir sureguliuoja savo emocijų antplūdį,
pasineria į kūrybą, komunikuoja su savimi, „sutvarkydama“
savo emocijas ir išreikšdama jas. Raudotojai pasinėrus į
emociją, jai tarsi nebeegzistuoja aplinka. Patekus į savotišką
transą, prasideda ryšys su mirusiuoju: „Atsijungi visai, nieko
nematai ir nieko neatsimeni, kas ti būna“; „Insijauti, tarytai
su mirusiu šneki“ (ten pat: 167).
Raudotojos dažnai eina išsiraudoti norėdamos išlieti susikaupusias emocijas, lyg ir kalbasi su mirusiuoju, bet neretai
aprauda sunkią dalią. Stipri emocija – didelis stimulas raudai
kaip kūriniui susiformuoti, giliai įsijautus atsiranda vis daugiau žodžių, intensyvesnis atlikimas, raudojimą lydintys veiksmai, todėl komunikacija su savimi šiuo atveju labai svarbi.
Intraasmeninė komunikacija taip pat yra tarpasmeninės
komunikacijos pagrindas, nes asmens gebėjimas komunikuoti su kitais priklauso nuo to, kaip jis moka bendrauti
pats su savimi (Markevičienė: 2). Todėl šis komunikacijos
lygis pasireiškia ne tik raudose, bet ir kituose dainuojamosios tradicijos žanruose, nes žmogus, komunikuodamas su
viršsubjektu daina / giesme / rauda, pirmiausia suformuoja
informaciją, poreikius, norus, jausmus, prašymus ir tai paverčia muzikiniu kodu. Kadangi bendravimas su anapusiniu pasauliu yra netiesioginis, asmuo net pats interpretuoja atsaką.
Kartais išskiriama asmens ir grupės komunikacija. Tai
dažniausiai vienkryptė komunikacija, kai siuntėjas / kalbėtojas perduoda informaciją žmonių grupei. Raudoms šio
tipo komunikaciją taip pat galima pritaikyti – raudotoja ne
tik komunikuoja su anapusiniu pasauliu ar apdoroja mintis
ir jausmus, bet ir informuoja bendruomenę apie mirusiojo
virsmą ir išėjimą, atlieka svarbią psichoterapinę funkciją,
dėl kurios bendruomenė katarsio forma gali išlieti ir sureguliuoti emocijas. Tad savotiška raudotojos komunikacinė
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funkcija – sugraudinti ir padėti emociškai išsivalyti bendruomenei:
Yra tokių žmonių, kad labai graudina. Va, buvau laidotuvėse,
tai viena tep verkė, kad negalima buvo būc. Insišneka, sugraudzina ir visi verkia.
<...>
Kap žodžiais verkia, daugiau atsiranda verkėjų, ba žėlius ima,
visus daugiau sugraudina. Viena pamatė kitų verkianc, tai irgi
užstriubo verkc. (Norinkevičiūtė 2007: 170)

Tarpasmeninė komunikacija – dvipusis procesas,
vykstantis tarp dviejų ar daugiau dalyvių. Šiam komunikacijos lygiui būtų galima priskirti dviejų dalyvių – gyvųjų ir
mirusiųjų, žmonių ir viršsubjekto – sąveiką. Tarpasmeninėje
komunikacijoje svarbūs trys elementai: stimulas, informacija
ir komunikavimas (Trenholm 1986: 9). Esant stimului, jis paverčiamas informacija, o ši perduodama kitam komunikacijos
proceso dalyviui. Jei yra stimulas atsakyti, gavėjas tą stimulą
paverčia savo informacija ir siunčia ją atgal pirmajam dalyviui.
Šių komunikacijos klasifikacijų yra daug, tačiau nė viena
jų nėra viską apimanti. Daugelį komunikacijos situacijų
galime vertinti kaip kelių komunikacijos rūšių sandūrą. Tai
taip pat taikytina ir komunikacijai su anapusiniu pasauliu.
Komunikacijos procesas
Apibendrinus įvairius komunikacijos modelius, galima
išskirti šiuos svarbius komunikacijos proceso elementus:
pranešimo stimulas, siuntėjas, pranešimas, užkodavimas,
kanalas (perdavimo priemonės), gavėjas, pranešimo interpretacija, poveikis / atgalinis ryšys (pastarasis elementas – ne
visuose modeliuose). Kaip ir kalbėta, pranešimo anapusiniam pasauliui stimulas gali būti įvairus, priklausyti nuo
žanro, konkrečios dainos / giesmės / raudos, tai apsaugos,
pagalbos prašymas, mirusiojo palydėjimas.
Komunikacijos procese dalyvauja mažiausiai du sub
jektai, kurie paeiliui atlieka informacijos siuntėjo ir gavėjo
funkcijas. Siuntėjas – asmuo, perduodantis informaciją, gavėjas – tas, kuris informaciją priima. Šiuo atveju siuntėjas yra
dainuojantis žmogus / žmonių grupė, dainavimas – kanalas,
kuriuo perduodamas pranešimas, gavėjas – viršsubjektas,
anapusinis pasaulis, mirusieji. Prieš siunčiant pranešimai
gali būti užkoduojami, išreiškiami tradiciniais simboliais:
Siuntėjo prasmė apima procesus, kurie vyksta iki užkodavimo.
Tai individo, pradedančio komunikaciją, minties pavertimas
simbolių seka, kuriam įtakos turi žmogaus sugebėjimai, požiūris, žinios, praktinė patirtis. Užkodavimo esmė yra parinkti
siuntėjui ir gavėjui suprantamus simbolius. Kodavimo būdai
gali būti įvairūs: kalba, garsai, vaizdai, simboliai. Persiuntimai – tai procesas, kai siuntėjas yra pasiruošęs išsiųsti žinią,
parenka geriausią kanalą bei juo pasinaudoja. (Baršauskienė,
Janulevičiūtė-Ivaškevičienė 2005: 16)
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Komunikuojant su anapusiniu, dievų pasauliu, svarbus
yra informacijos užkodavimas. Galima manyti, kad kodas
dainose, raudose, giesmėse yra:
1) kreipiniai, poetiniai vaizdiniai, trumpai tariant,
tekstas, verbalinės priemonės;
2) muzikinės išraiškos priemonės, t. y. intonacijos, ritmika, muzikinė forma, ypatingas balso tembras, formuojamas
atlikimo metu, ir kiti aspektai, turint omenyje muzikos
simbolinę maginę galią ir mediatoriaus vaidmenį.
Komunikuojant su anapusiniu pasauliu, ypač svarbu
išmanyti tą specifinę kalbą, simbolius ir kodus, kuriuos
pasitelkus užmezgamas šis ypatingas ryšys. Dainuojamojoje
tradicijoje šie kodai – tam tikra melodika, tekstai, atlikimo
specifika – perduodami iš kartos į kartą. Pavyzdžiui, tiek
vestuvių, tiek laidotuvių raudų buvo einama mokytis pas
geras, žinomas kaimo raudotojas, ir nors asmeninė kūryba
ir improvizacija – individualūs sugebėjimai – užima reikšmingą raudojimo dalį, svarbu tai daryti remiantis tradicija – išmanant tinkamos, efektyvios komunikacijos sąlygas.
Galima sakyti, muzikinių priemonių ir atlikimo ypatybių
išmanymas šiame kontekste yra žmonių ryšio su anapusiniu
pasauliu komunikacinė kompetencija. Užfiksuota įvairių
pavyzdžių, kaip būdavo einama mokytis raudų pas kompetentingas raudotojas. Pavyzdžiui, liaudies dainininkė Ona
Ūselytė-Tamulionienė pasakojo:
Susirgo vienos mergaitės mama, ir jau visi žinojo, kad ji mirs.
Toj mergaitė vis galvoja, kaip reikės motulės verkt. Nuėjo pas
kaimynę ir prašo, kad pamokytų verkt žodžiais. O ta ir sako:
„Atnešk kuodelį vilnos, tai pamokysiu.“ Mergaitė atnešė, padėjo ant girnų ir paklausius, kaip reikia verkti žodžiais, parėjo.

Mamai mirus, mergaitė verkia. Verkia iš tikro gailesčio, iš tikro
graudumo. Pamačius tą kaimynę, raudą pratęsia:
Tetula, tetula,
Atiduok vilnų,
Kų padėju ant girnų
Kap žėlius užėjo,
Tai ir žodžiai parėjo...
(Bleizgienė 1988: 269)

Komunikacijos modeliai
Žmonių ir anapusinio pasaulio komunikaciją galima
analizuoti remiantis komunikacijos procesui pavaizduoti
sukurtais modeliais. Jų išskiriama įvairių, pasirinkta susitelkti tik į keletą svarbiausių.
1948 m. amerikiečių matematikas Claude’as Elwoodas
Shannonas ir inžinierius Warrenas Weaveras sukūrė techninį
komunikacijos modelį, kurį vėliau žmonių komunikacijai
tirti panaudojo „komunikacijos mokslo tėvu“ vadinamas
Wilburas Schrammas. Pagal šį vienpusį komunikacijos
modelį, siuntėjas užkoduoja norimas persiųsti idėjas ar
jausmus tam tikru pranešimu, kokiu nors kanalu perduoda
pranešimą gavėjui, kuris informaciją dekoduoja. Šiame modelyje taip pat egzistuoja triukšmas (gavėjo išorėje esantys
veiksniai, atitraukiantys dėmesį, apsunkinantys supratimą),
galintis atsirasti bet kuriuo komunikacijos metu6.
Šiuo atveju siuntėjas būtų dainuojantis žmogus /
žmonių grupė, dainavimas – kanalai, kuriais perduodami
pranešimai, gavėjas – viršsubjektas, anapusinis pasaulis.

2 pvz. Linijinis komunikacijos modelis

3 pvz. Linijinio komunikacijos modelio pritaikymas dainuojamajai tautosakai
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Komunikacija su anapusiniu pasauliu, viršsubjektu iš dalies yra vienpusė (dėl to tinkamas linijinis komunikacijos
modelis), tiesioginio atsakymo nėra, nebent atsakymą būtų
galima interpretuoti pagal gautą ar numanomą poveikį
(pavyzdžiui, jei rauda siekiama užtikrinti mirusiojo apsaugą,
tada numanomas poveikis yra tikėjimas saugiu mirusiojo
perėjimu į anapilį).
Tačiau linijinis komunikacijos modelis turi nemažai
trūkumų. Jis yra labai abstraktus ir tik pačia bendriausia
prasme paaiškina komunikacijos aktą, juo remiantis negalima paaiškinti, kodėl kartais komunikacija neįvyksta visai.
Pagal šį modelį atrodytų, kad komunikacija yra vienpusė, t. y.
joje dalyvauja gavėjas ir siuntėjas; šiame modelyje tarsi nėra
vietos gavėjo refleksijai. Komunikacijos procese egzistuoja
grįžtamasis ryšys, atgalinis pranešimas, tai geriau atskleidžia
Osgoodo–Schrammo interakcinis modelis7. Pagal šį modelį
siuntėjas ir gavėjas keičiasi ne tik pranešimais, bet ir vaidmenimis komunikacijos procese, t. y. abu dalyviai atlieka
tas pačias funkcijas: užkoduoja, iššifruoja, interpretuoja.
Tai aktualu, nes, nors ir numanomas, atgalinis viršsubjekto
ryšys turi svarbią prasmę. Tačiau net ir šiame modelyje
sėkmingai komunikacijai atsiranda kliūčių. Pavyzdžiui, tai,
kad siuntėjas ir gavėjas veikia skirtingoje aplinkoje (fizinė,
asmens patirtis ir t. t.), kalbant apie komunikavimą tarp
gyvųjų ir mirusiųjų pasaulių, tai labai svarbu. Šis modelis
nėra tobulas, nes komunikacijos veiksmai traktuojami kaip
pavieniai, prasidedantys ir pasibaigiantys tam tikru laiku,
galimas semantinis triukšmas.
Daugumoje atvejų komunikacija nevyksta nei pagal linijinį, nei pagal interakcinį modelį, o komunikacijos veiksmą
geriausiai apibūdina transakcinis modelis. Pagal šį modelį
proceso dalyviai dažniausiai siunčia ir gauna pranešimus
vienu metu, tad siuntėjas ir gavėjas nėra atskiriami, o tiesiog
laikomi dalyviais.

Toma ČEPAITĖ

4 pvz. Interakcinis komunikacijos modelis (Schramm 1954: 116)

Komunikacija nenutrūkstama, nėra nei pradžios, nei
pabaigos, galima tik stebėti procesą. Subjektas (objektas)
nuolat dalyvauja tam tikrame komunikacijos procese, netgi
jeigu jis komunikuoja su savimi. Į tai atsižvelgdamas Frankas
Dance’as sukūrė spiralinį komunikacijos modelį, kuriame
komunikacijos procesą sudaro ne tik informacijos siuntimas
ir priėmimas, bet ir adresato reakcija į siuntėjo informaciją8.
Šis modelis aktualus raudoms, ypač kalbant apie intraasmeninę komunikaciją – raudotoja nuolat reaguoja į stimulus,
tokius kaip emocijos. Pavyzdžiui, nemažai raudotojų
pradeda verkti vos pamačiusios mirusįjį, o kulminaciniais
laidotuvių momentais – nešant karstą, prie kapo duobės –
raudojimo intensyvumas sustiprėja (Norinkevičiūtė 2007:
170). Taigi aplinkos stimulai sukelia emocijas, o šios – raudojimo intensyvumą.
Su Shannono–Weavero pateiktu komunikacijos modeliu daug panašumų turi Davido Berlo modelis – jame taip
pat nėra atgalinio ryšio. Tačiau Berlo daug detaliau išskiria
žinių perdavimą: šis labai priklauso nuo siuntėjo ir gavėjo
komunikacijos įgūdžių, kultūros, socialinės sistemos, požiūrio, žinių. Taip pat išskiriamas juslių vaidmuo perdavimo

5 pvz. Transakcinis komunikacijos modelis (Barnlund 1970: 99)
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6 pvz. Davido Berlo komunikacijos proceso modelis (Berlo 1960: 41)

kanaluose. Komunikacija su anapusiniu pasauliu vyksta
esant tam tikros kultūros ir socialinės sistemos dalimi, turint
tam tikrą pasaulėvaizdį, dėl kurio ir susiformuoja šio ryšio
poreikis. Taikant šį modelį raudojimo tyrimams, žinioms
ir komunikacijos įgūdžiams prilyginti galima tinkamą atlikimo, apeigos išmanymą.
Komunikacijos efektyvumas
Komunikacija gali būti vienpusė arba dvipusė. Vienpusė
komunikacija būna tada, kai nesama grįžtamojo ryšio – ji
dažniausiai nėra efektyvi. Efektyvi komunikacija apibūdinama kaip dvipusis procesas, turintis grįžtamąjį ryšį. Apie
efektyvumą, kai siekiama ryšio su anapusiniu pasauliu,
kalbėti sunku, nes grįžtamasis ryšys, kaip minėta, numanomas, nuspėjamas, reliatyvus, taigi priklauso nuo žmonių
interpretacijos arba tiesiog tikėjimo ryšio sėkme ir prašymų
įvykdymu. Būtina pabrėžti, kad tradicinėje kultūroje, esant
tvirtai pasaulėžiūrai ir gyvuojant tikėjimui, apie neefektyvumą kalbėti nebūtų galima.
L. S. Bairdas, J. E. Postas, J. F. Makonas komunikacijos
priėmimo procese išskiria filtro efektą – taip jie vadina
ribotas žmogaus galimybes suvokti išorinę informaciją
(Baršauskienė, Janulevičiūtė-Ivaškevičienė 2005: 14). To
priežastys – žmogaus fiziologinė ir psichologinė prigimtis.
Turint omeny komunikaciją su anapusiniu pasauliu, savaime
aišku, kad žmogus negali tiesiogiai bendrauti ir dėl ribotų
galimybių tai gali daryti tik simboliškai, remdamasis tam
tikrais kodais ir interpretacija.
Išskiriamos ir kitos įvairios komunikacijos proceso kliūtys. Ryšiui su anapusiniu pasauliu gali trukdyti triukšmas,
netinkamas kanalo pasirinkimas, įgūdžių stoka. Šiuo atveju
netinkamu kanalo parinkimu ar įgūdžių stoka galima laikyti
muzikinės formos aspektų nepažinimą, tradicijos neišmanymą, netinkamą atlikimą, tinkamo konteksto, ypatingo
laiko ir erdvės nebuvimą.

Trukdžiai išryškėja užrašant tautosaką, ypač raudas,
per ekspedicijas. Paprašius paraudoti čia ir dabar, kai nėra
atitinkamos aplinkos, konteksto, pateikėjui sunku įsijausti
į atlikimą, kūrybos procesą, jeigu išvis pavyksta paraudoti.
Pasak Rasos Norinkevičiūtės, raudose kūrybai ypač svarbus
pasąmonės srautas, stiprios, nuoširdžios emocijos. Esant
autentiškai situacijai, kūrybiniai ir pasąmoniniai klodai gali
atsiverti su kaupu, kai pasiduodama emocijoms ir įkvėpimui,
„daugelis moterų netgi nesuvokia, iš kur atsiranda žodžiai:
„Man kap paspylė žodziai, atrodė, jie man nepriklausė, savaime plaukė“ (Marija Gainienė, g. 1932 m. Gruožninkų k.),
„Kap aš myliu, tai man žodzius lyg kas rašo – jie aina ir aina“
(Bronė Kučinskienė, g. 1933 m. Tiltų k.) (Norinkevičiūtė
2007: 166). Tokiu atveju atsiveria tikras ryšys su anapusiniu
pasauliu, nes „stebint įsijautusios moters raudojimo procesą,
atrodo, kad ji tarsi išnyksta pasinėrusi į tariamą pokalbį su
mirusiuoju: „Insijauti, tarytai su mirusiu šneki“ (Zofija
Verseckienė, g. 1921 m. Tiltų k.) (ten pat: 167). Tačiau kai
nėra autentiškos situacijos, reikiamų emocijų ir konteksto,
raudotojoms įsijausti ir paraudoti dažnai nepavyksta arba
rauda gali būti labai netikra, nekūrybiška, neišjausta, trumpa
ir, galima sakyti, komunikacija neįvyksta. Tad emocija –
svarbi efektyvios komunikacijos dalis:
<...> ritualizuotą emociją (apeiginį raudojimą) galime
traktuoti kaip ypatingą būseną, leidžiančią raudotojui įeiti
į sakralinį santykį su dievų ir vėlių pasauliu ir tokiu būdu
pasiekti apeigos tikslą. Taigi emocinė būsena <...> yra ritualo
pagrindas, ypatingas elementas, leidžiantis apeigos atlikėjui
įgyti nepaprastą galią. Ritualizuota emocija transformuojama
į galią, leidžiančią pasiekti kontaktą su mirusiaisiais ir – su
dievais. (Vaitkevičienė 2007: 168)

Pasak Berlo9, komunikacija susideda iš pranešimų, o ne
reikšmių perdavimo, o šios slypi ne žodžiuose, bet pačiuose
žmonėse ir priklauso nuo jų interpretacijos. Jokie du žmonės negali suprasti kokios nors reikšmės visiškai vienodai.
Reikšmės niekada nėra pastovios ir nekintančios; keičiantis

185

Lietuvos muzikologija, t. 18, 2017

patirčiai, keičiasi ir reikšmės. Taigi, kalbant apie komunikacijos su anapusiniu pasauliu efektyvumą ir atgalinį ryšį,
galima sakyti, kad tai yra visiškai reliatyvu ir priklauso nuo
žmonių interpretacijos. Juk visas žmonių ryšys su anapusiniu
pasauliu priklauso nuo žmonių suvokimo, pasaulėžiūros,
intuityvaus visatos dėsnių pajautimo ir supratimo, kaip
pagal tuos dėsnius gyventi, viso to perdavimo per tradiciją. Galbūt keičiantis žmonių pasaulėžiūrai, tikėjimams,
papročiams, kito ir reikšmės, suteikiamos bendravimui su
anapusiniu pasauliu.
Taikant šias žinias, komunikaciją su anapusiniu pasauliu
dainuojamojoje tautosakoje galima apibrėžti taip:
1) tai informacijos keitimasis tarp žmonių ir anapusinio
pasaulio – žmonių pranešimų siuntimas ir žinių gavimas;
2) gyvųjų pranešimų kūrimo motyvacija – pagalbos
prašymas situacijose, kurių žmogus valdyti negali: virsmo,
perėjimo ar metų kaitos laikotarpiu, prašant aukštesnių
jėgų apsaugos ir pagalbos žmonėms ir juos supančiai erdvei,
informacijos ar padėkos perdavimas, kai kuriais atvejais –
žinių gavimas;
3) informacijos keitimasis vyksta naudojant bendrą simbolių, kodų sistemą, kurią tariamai supranta abi pusės – tai
yra muzikinės ir poetinės dainuojamosios tautosakos, kuri
atlieka mediumo vaidmenį, savybės arba kitaip – verbaliniai
ir neverbaliniai kodai. Kodo dalimi gali būti ir paramuzikiniai (verksmas, atodūsiai), taip pat ir nemuzikiniai aspektai;
4) komunikacijos procese paveikiama žmonių dvasinė
būsena – komunikacijai su mirusiaisiais įvykti dažniausiai
reikalingas specialus kontekstas (kalendorinis ar žmogaus
virsmo laikotarpis, įvykis ir t. t.), sukuriama ypatinga dvasinė
būsena ir tai yra svarbu, kad komunikacija įvyktų apskritai,
nors jos pokytis gali būti ir komunikacijos rezultatas. Emocija taip pat turi didelę reikšmę komunikacijos efektyvumui;
5) komunikacijos kanalas, bendraujant su anapusiniu
pasauliu, yra pati muzikinė forma;
6) komunikacija su anapusiniu pasauliu yra netiesioginė,
nors tekstuose galima aptikti ir tiesioginės komunikacijos
elementų;
7) komunikacijos poveikis ir efektyvumas numanomas
pagal prašymo pobūdį; iš esmės efektyvumas yra reliatyvus
ir priklauso nuo žmonių interpretacijos ir pasaulėjautos.
Raudų komunikacinės funkcijos
Norint detaliau pažvelgti į komunikacijos apraiškas
dainuojamojoje tautosakoje, tektų išsamiau analizuoti skirtingus žanrus. Šį kartą pasirinktas laidotuvių raudų žanras.
Raudos žanras – turbūt ryškiausias muzikinės komunikacijos su mirusiaisiais pavyzdys. Skiriamos laidotuvių,
vestuvių, išlydėjimo į karą raudos, taip pat raudos, atliekamos ne ritualų, bet, pavyzdžiui, mirusiųjų minėjimų metu.
Raudos pirmiausia buvo reikšminga laidojimo ritualo
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dalis – nuo seniausių laikų svarbu buvo išlydėti mirusįjį su
muzika. Lietuvių tradicinės raudos turi daug funkcijų: simbolinę, informavimo, palydėjimo, bendravimo, apsaugos,
psichologinę, gydomąją (Astrauskas 1994: 19).
Galima žvilgtelti į raudų komunikacijos motyvaciją ir
raudų funkcijas, kurios žymi šios komunikacijos prasmę.
Pagrindinė raudos funkcija – atsisveikinimas su
mirusiuoju. Komunikacija laidotuvių raudose pasireiškia
tiesioginiais kreipiniais į mirusįjį, užduodami klausimai,
bandomas užmegzti ryšys:
O! O! Kodėl tu numirei? Ar neturėjai valgyti ir gerti? Kodėl
tad tu numirei? Ar tu neturėjai geros, gražios moters? Ar
neturėjai gero ūkio? O! O! Kodėl tu numirei? O! O! Mano
meilele! Mano širdele! Dabar užmiršai visus savo kampelius.
Dabar, meilele, palikai mane vieną su vaikeliais. Kur dabar
aš būsiu? Kur aš savo galvelę prikišiu? Aš negalėsiu su jumi
į juodąją (žemelę) įlįsti! Tiktai turėsiu ant svieto vargti!
(Lepneris 2011: 228)

Į mirusįjį kreipiamasi tiesiogiai. Raudose mirusieji
neatsako, todėl tai galima laikyti vienpuse komunikacija.
Kreipinys be atsako dainuojamojoje tautosakoje laikomas
vienu iš bendravimo su anapusiniu pasauliu bruožų. Tokie
retoriniai klausimai būdingi lietuvių, karelų, rusų tradicijoms ir yra laikomi pirmykščiu ritualinės poezijos, kuri
paprastai siejama su mirtimi (Honko 1974: 10), bruožu.
Be kreipinių, taip pat dažnas budinimo, žadinimo motyvas:
Mamyte mano, kol tu miegi, kol tu nesikeli? (Černiauskaitė
2006: 17)

Rauda komunikacijos priemone tampa ir ne per apeigas, pavyzdžiui, minėjimuose, prisimenant mirusįjį – čia
komunikacija taip pat vienpusė, atsakymo negaunama (jo
ir nereikalaujama), bendravimas taip pat vyksta kreipiniais
ir klausimais. Raudų tekstai – beveik be išimties kreipiniai
ir klausimai, kitaip tariant, aktyvaus bendravimo forma
(Astrauskas 1994: 17).
Kita raudos komunikacijos funkcija yra apeiginė, ma‑
ginė – apsaugos mirusiajam suteikimas, saugus, tinkamas
išlydėjimas anapus, ramybės užtikrinimas anapusiniame
pasaulyje. Tikima, kad tris paras po mirties mirusiojo siela
dar galutinai neiškeliauja, yra tarpinės virsmo būsenos, nebepriklausanti gyvųjų pasauliui, bet dar nesanti ir visavertė mirusiųjų pasaulio dalis, todėl apsauga šioje ribinėje situacijoje
yra labai svarbi. Laidotuvės, pagal Arnoldo van Gennepo
perėjimo ritualų teoriją, tai vienas perėjimo ritualų, kurių
metu atsiskiriama nuo buvusios bendruomenės ir pereinama
į kitą egzistencijos būseną (Černiauskaitė 2006: 19). Šiuo
momentu atsiskleidžia ir ypatinga raudotojos funkci‑
ja – tarpininkės tarp mirusiojo ir anapusinio pasaulio.
Pasak Stepanovos, raudotoja komunikuoja su anapusiniu
pasauliu pasitelkusi ypatingą mitinio pasaulio, gyvenimo ir
mirties sąveikos išmanymą bei reikalavimų norint sėkmingai
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įvykdyti pomirtinę kelionę žinias. Šiame komunikacijos
procese, jai nupasakojant ritualą, atitinkami įvykiai vyksta
anapusiniame pasaulyje (Stepanova 2011: 138). Kitaip
tariant, raudotoja padeda sielai saugiai įvykdyti kelionės
reikalavimus, yra savotiška sielos vedlė. Atsiskleidžia netgi
informavimo funkcija, nurodymai, ką mirusysis turi daryti,
kad sėkmingai patektų į anapusinį pasaulį:

kam nors mirus išeiti laukan ir garsiai užraudoti, taip pranešant bendruomenei apie mirtį.

O, mano vyreli, tu ten rasi didelę patiekėlę; pulk po kojelių
pirmiau mano tėveliui, mano motinėlei. Aš tau parašysiu
margą gromatėlę savo graudžiomis ašarėlėmis iki tėvelio, iki
motinėlės. Pulk po kojelių mano motinėlei gimdytojėlei, mano
tėveliui augintojėliui. O priimkite savo žentelį, mano vyrelį,
už baltų rankelių, o užstokite ant vėlių durelių, o atdarykit
vėlių dureles, o pasodinkite į vėlių suolelį. O atkelkite vėlių
vartelius, o atdarykite vėlių dureles, o priimkite mano vyrelį,
o pasodinkite į vėlių suolelį, į lemtą pulkelį. ( JLD III 1187)

Taigi komunikacinis pradas raudose pasireiškia ne tik
bendraujant su anapusiniu pasauliu – signalai ir praneši‑
mai gali būti siunčiami ir kaimo bendruomenei. Visai
kaip varpai, rauda tarsi informuoja bendruomenę apie
asmens mirtį, jo ypatingą virsmo laikotarpį, reikalaujantį
savotiškos pagalbos (maldos, giesmių – apsaugos forma)
ar tiesiog rimties, atsisveikinimo. Raudotoja – ne tik mirusiojo ir mirusiųjų pasaulio, bet mirusiojo ir bendruomenės
tarpininkė.
Dar vienas svarbus raudų komunikacijos elementas –
mirusiojo atsiprašymai ir padėkos. Taip mirusysis parengiamas išeiti, kad neliktų jokių nuoskaudų, neužbaigtų
dalykų, siejančių jį su gyvaisiais.

Kai kurie tyrinėtojai raudotojas prilygina šamanams,
kurių funkcija – palydėti sielą į dausas (Honko 1974: 58).
Kalbant apie apsaugą, raudos procesas pats savaime atlieka
apsaugos funkciją ir yra „būtinas veiksmas tam, kad vėlė
patektų į dausas“ (Astrauskas 1994: 17). Apeigose tikėta
nepaprastu muzikos poveikiu – per muziką ne tik užmezgamas ryšys su anapusiniu pasauliu, bet ir daroma jam
įtaka. Pavyzdžiui, Abanyole tautos laidotuvių ritualuose
mirę bendruomenės nariai atgimsta kaip dvasios, turinčios
keliauti į erdvę ar pasaulį, kuriame renkasi šios bendruomenės mirusiųjų sielos, ir pasitelkus šokį ir dainą, šios dvasios
saugiai palydimos į naują buveinę (Alembi 2008: 21).
Raudant ne tik kalbama apie velionio mirtį, bet ir
suteikiama apsauginė funkcija, skiriama ir mirusiajam,
ir gyviesiems. Anna Caraveli-Chaves mano, kad „raudos
apima komunikacijos atvejį, kurio komponentai yra raudotojos manipuliuojami gyvųjų labui“ (Caraveli-Chaves
1980: 129–130). Saugos užtikrinimas vėlei reiškia ir saugumą gyviesiems – kad vėlė negrįžtų, nesivaidentų, kaip
nors nepakenktų.
Deramas mirusiojo išlydėjimas ir atsisveikinimas su juo
neatskiriamas nuo muzikos (Žičkienė 2004: 80). Galima
manyti, kad pati muzika ar muzikinė forma yra ne tik mediatorė tarp pasaulių, bet ir mirusiojo sielos palaiminimas,
atveriantis vartus ir suteikiantis galimybę išeiti. Muzikos
instrumentų garsai turi analogišką kaip raudojimas funkciją – laidojimas be raudojimo ir instrumentų lietuvių
kultūroje buvo suvokiamas kaip netaisyklingas, apgailėtinas
reiškinys (Astrauskas 1994: 17). Su šia funkcija siejami ir
varpai, kurių skambėjimas, kaip tikėta, padėdavo sielai išeiti.
Varpų paskirtis visoje Europoje ta pati – „padėti mirusiojo
sielai atsiskirti nuo gyvųjų pasaulio“ (Vyšniauskaitė 1993:
18). Ši funkcija turi ne tik apeiginę, bet ir praktiškesnę
prasmę: tai pranešimas kaimo bendruomenei, kad mirė
žmogus. Rauda – pranešimas tiek mirusiųjų, tiek gyvųjų
pasauliui – Raitininkų kaime (Alytaus r.) buvęs paprotys

Iš tų namų, kuriuose kas nors mirė, išeidavo kas nors iš artimųjų į lauką (daugiausiai moterys) ir garsiai užraudodavo.
Tai darydavo tik dieną. Jeigu ligonis miršta naktį, tai raudama (verkaunama) praaušus. Tai signalas visiems, kad ten jau
pagrabas. (Ulčinskas 1995: 118)

Raudose klausimai skamba kaip paskutinis atsiprašymas,
mirusiojo atleidimo maldavimas, tačiau jie išduoda tam
tikrą pasaulėžiūrą – žmogaus mirtis įsivaizduojama tarsi
priklausanti nuo jo paties valios – jam kažkas nepatiko šiame
pasaulyje (pvz., tėvai mažą kraitį sukrovė) ir jis numirė, t. y.
sumanė iškeliauti į kitą mirusiųjų, vėlių – šalį. (Černiauskaitė
2001: 239)

Atsisveikinime su mirusiuoju slypinti pagarba, dėmesys
gali būti ne tik asmeninių emocijų raiška, bet ir tam tikrų
tikėjimų atspindys, apeigos dalis. Rusų etnologas Kirilas
Čistovas, kalbėdamas apie rusų raudas, teigė, kad rauda, joje
išreiškiama pagarba, pagyros mirusiajam, šviesus atsiliepimas apie mirusįjį, taip pat kreipinių parafrazavimas siejasi su
raudotojos ir šeimos narių apsauga nuo tolesnių blogio jėgų
įtakos, kurios pirmasis pasireiškimas – apraudamo žmogaus
mirtis. Galbūt dėl to siekiama su mirusiuoju atsisveikinti
kuo gražiau, šviesiau, atsiprašyti ir atleisti visas skriaudas
(Чистов 1960: 13). Gal ir primygtinis mirusiojo žadinimas
yra būdas rodyti mirusiajam kuo didesnį dėmesį, kviesti jį
grįžti pas gyvuosius (Sauka 1998: 234).
Aptartos raudų funkcijos atskleidžia tarpasmeninę
raudotojos ir mirusiojo ar mirusiųjų pasaulio, raudotojos
ir bendruomenės komunikaciją, svarbų raudotojos tarpininkės vaidmenį.
Raudose atsiskleidžia ir intraasmeninė komunikacija,
kurios metu raudotoja apdoroja informaciją, mintis ir
jausmus, o paskui tai išreiškia raudos forma. Nemažai yra
kalbėta apie psichologinę, gydomąją raudų funkciją –
raudojimas padeda įveikti įtampą, išlieti skausmą, sielvartą
ir kitas blogas emocijas, taip neleidžiama joms susikaupti
viduje, išvengiama emocinio perdegimo ar net su tuo
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susijusių sveikatos negalavimų, sutvarkoma vidinė būsena.
Gydomasis raudų poveikis pasireiškia ne tik pačiai raudotojai, bet ir šalia esantiems žmonėms. Raudų psichologinį
aspektą tyrusi Norinkevičiūtė teigia, kad raudotojai įtaigiai
raudant klausytojai katarsio forma taip pat gali išsiverkti,
išlieti visas neigiamas emocijas, apsivalyti, o prityrusios
raudotojos, įvaldžiusios šiuos komponentus, geba sąmoningai paveikti aplinkinius (Norinkevičiūtė 2007: 169).
Klausytojus veikia raudotojos atlikimo maniera, krintančios
intonacijos, įvairios paramuzikinės išraiškos priemonės –
balso tembras, verksmai, atodūsiai, taip pat ir vizualiosios
išraiškos priemonės – mimika, tam tikri gestai, kūno judesiai, kurie yra tarsi savotiški komunikacijos su bendruomene
ženklai. Pasak Filippo Bonini’o-Baraldi’o (Bonini-Baraldi
2002/2003), šie psichofiziniai muzikos aspektai – tembras,
tempas, melodika, ritmika, aukščio diapazonas ir kt. – veikia
žmogaus emocinį muzikos suvokimą.
Taigi raudoms būdinga asmens ir grupės komunikacija,
kurios metu raudotoja bendrauja ir su laidotuvių dalyviais,
simboliškai bendruomenėje įprasmindama mirtį, atlikdama
psichoterapinę funkciją, kartais ir atstovaudama mirusiajam.
Teigiama, kad laidotuvių dieną raudotoja mirusiojo vardu
paprašydavo žmonių ir objektų, su kuriais mirusysis turėjo
kontaktą, atleidimo – tai dažniausiai apimdavo šeimos
narius, kaimynus, net patį namą (Stepanova 2011: 137).
Labai svarbi komunikacijos proceso dalis yra tinkamas
pranešimo užkodavimas. Kalbant apie raudas, tai žodžio
parinkimo svarba. Kaip rašo Stepanova (Stepanova 2011:
129), Dalia Černiauskaitė (Černiauskaitė 2006: 17),
vengiama minėti mirusiojo vardą ir pačią mirtį. Raudose
į mirusįjį vengiama kreiptis kaip į mirusįjį, dažniausiai
pasirenkamas giminystės ryšį nusakantis žodis arba kreipiamasi kaip į svečią, keliautoją, o pati mirtis apibūdinama
metaforiškai – kaip miegas, kelionė aukštu kalneliu, kelias;
nėra net personifikuoto mirties įvaizdžio. Šis mirties temos
kodavimas, manoma, buvo apsauga nuo jos pasikartojimo
bendruomenėje (Černiauskaitė 2006: 16). Taip ypatinga,
nekasdienė raudų kalba ir vartojamos metaforos tampa
kodu, padedančiu raudas išgirsti mirusiesiems ir užmegzti
su jais ryšį. Raudų poetikai būdingi gausūs deminutyvai,
įvardžių vartojimas, retoriniai klausimai, epitetų gausa,
hiperbolės, aukščiausiojo laipsnio būdvardžiai.
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Muzikinio kodo prielaidos komunikacijoje su
anapusiniu pasauliu
Užkodavimo procese svarbus ne tik tekstas, bet ir muzikinės savybės. Daugumai raudų būdinga mažosios tercijos
intonacija, žemėjanti melodinė linija, įvairūs paramuzikiniai
aspektai. Todėl galima manyti, kad pati muzikos kalba,
įvairūs jos parametrai gali turėti tam tikras reikšmes, kelti
asociacijas ir perduoti tam tikrą pranešimą.
Raudų intonacijos persmelkia kitų žanrų melodiką – ji
atsiskleidžia kalendorinėse Kalėdų, Užgavėnių, gavėnios,
Jurginių, Sekminių giesmėse, javapjūtės, šienapjūtės melodijose, našlaičių dainose (Astrauskas 1994: 19). Kaip tik
šiuose žanruose daugiau ar mažiau pasireiškia kontaktas su
anapusiniu pasauliu. Daugumai kalendorinių, apeiginio
pobūdžio dainų / giesmių (pavyzdžiui, paruginių, rugiapjūtės) būdinga specifinė atlikimo maniera, dainuojama /
giedama šūksmingu, stipriu balsu, kuo garsiau, kad garsas
sklistų kuo toliau. Kitose kalendorinėse dainose aptinkama
šūksnio intonacijų. Tai ypatingas atlikimas, kuris, tikėtina,
daro komunikaciją efektyvią.
Tarp raudų ir kalendorinių dainų melodijų pastebima
panašumų: dažnai atitinka dermė, ritmo formulės, melodikos intonacinė kryptis iš viršaus žemyn (Astrauskas 1994:
18). Šias giesmes / dainas taip pat šiek tiek sieja ir panašios
ritminės formulės. Galima manyti, kad tai gali būti tam
tikras muzikinis kodas, pasąmoninėje plotmėje siejantis
šiuos su anapusiniu pasauliu kontaktą mezgančius žanrus.
Izalijus Zemcovskis pastebėjo, kad mažoji tercija, būdinga
raudoms, verkavimams, baltų ir slavų kalendorinėse dainose
yra tarsi prašymo intonacija – prašant derlingumo, vaisingumo, apsaugos (Земцовский 1987).
Kalbant apie raudas, melodiką galima sieti ne tik su
atlikimo rituališkumu ir paradigmomis, bet ir su raudotojos
emocija. Tai skatina melodiką pasižiūrėti muzikos psichologijos srities žvilgsniu, galbūt tam tikri muzikiniai kodai
slypi žmogaus muzikinių savybių suvokime ir sąsajose su
emocijomis.
Tam tikras prielaidas apie melodiką ir pasąmonės
asociacijas kelia Miltonas C. Heifetzas10. Jis svarsto, kodėl
žmonėms minorine derme parašyta muzika asocijuojasi su
liūdesiu. Jam, kaip neurochirurgui, dažnai tenka žmonėms

7 pvz. „Vyreli mana“. Pat. Anelė Simonavičiūtė-Steponavičienė, Čižiūnų k., Vievio r.
(MFA KTR 77(89); MFA Mg. 3491(6))
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8 pvz. „Mano mamula“. Pat. Marytė Veržantaitė, Žižmų k., Dieveniškių aps., Šalčininkų r. (MFA
KTR 105(24); MFA Mg. 955(a))

pranešti apie jų ar jų artimųjų sunkias ar nepagydomas
ligas, taip pat matyti, kaip iš nuoširdaus sielvarto žmonės
ima kūkčioti, raudoti. Šis nuoširdus sielvarto verksmas yra
kitoks negu pykčio, nusivylimo, skausmo ar kitų emocijų.
Toks verksmas stebėtinai panašus į muziką, parašytą su
krintančiomis intonacijomis, minorine derme. Dėl to autorius spėja, kad minorinė, krintančių intonacijų muzika
daugumai žmonių asocijuojasi su liūdesiu ir panašiomis
emocijomis. Galima manyti, kad pati muzikos kalba, įvairūs
jos parametrai gali turėti tam tikras reikšmes, kelti asociacijas ir perduoti tam tikrą pranešimą. Tai galbūt turi prasmės
bendraujant ne tik su bendruomene, bet ir su mirusiaisiais.
Tiesa, šios mintys tėra prielaidos, todėl daryti kategoriškų išvadų nereikėtų, kaip ir visiškai raudas tapatinti su
minorinėmis intonacijomis, o šias – su liūdesio emocija.
Vis dėlto raudų pirminė funkcija yra apeiga, o ne asmens
(ar grupės) emocijų išraiška, be to, raudos – kur kas senesnis
reiškinys nei minoro / mažoro sistema ir jos samprata. Nors
žemyneigė mažoji tercija raudose pasitaiko labai dažnai,
raudų melodika gali būti įvairi – esama ir didžiosios tercijos, ir kvartos apimties intonacijų (rečiau – anhemitoninės
struktūros), ir labai plataus diapazono, esant dideliam
emocingumui. Antai viename iš lietuvių laidotuvių raudos
pavyzdžių matyti, kaip intonacija raudant plečiasi – iš mažosios tercijos ji prasiplečia iki didžiosios.
Kalbant apie paramuzikines išraiškos priemones ir
emocijas, kiek netikėtas ir labai įdomus raudų elementas
yra tariamo juoko motyvai. Raudų transkripcijose dažnai
randama iššifruotų teksto elementų a cha, cha, cha, kuriais
kalboje paprastai išreiškiamas juokas.

Ar šie cha, cha, cha raudose tikrai reiškė juoką, šiandien
tegalime tik spėlioti. Tačiau į juoką raudojimo tradicijoje
yra atkreipęs dėmesį ne vienas tyrinėtojas, pavyzdžiui,
Zemcovskis (Изалий Земцовский), Norinkevičiūtė ir kt.
Antai Lada Stevanović veikale ,,Juokas laidotuvėse: lytis
ir antropologija graikų laidotuvių apeigose“ („Laughing
at the Funeral: Gender and Anthropology in the Greek
Funerary Rites“) kalba apie graikų raudas ir juoko elementą
jose. Pokštai, sąmojis, ypač juodasis humoras tarsi sumenkina įvairių egzistencinių kliūčių, tarp jų – mirties, galią,
pabrėždamas gyvenimo absurdiškumą. Tas absurdiškumas
ir išprovokuoja juoką, kurio vienintelė funkcija senovinėse
laidotuvių apeigose – palaikyti ir suteikti galios gyvenimui.
Tai tarsi gyvenimo teigimas mirties akivaizdoje, priešingo
jausmo sukėlimas ir mirties neigimas. Priešingos emocijos
nesąmoningas sukėlimas turi ir mokslinį paaiškinimą: kai
mes išgyvename stiprias emocijas, mūsų psichika, kad sugrįžtų į normalią būseną, švysteli mus į visiškai priešingą kryptį
emocijų skalėje – pavyzdžiui, džiaugsmo ašaros, juokas
esant nervinei įtampai, agresijos (noro įžnybti, „suvalgyti“)
apraiškos stebint ką nors ypač mielo, pavyzdžiui, kūdikį ar
mielą mažą gyvūną11.
Išvados
Taikant komunikacijos mokslo teorijas gyvųjų ir mirusiųjų ryšiui dainuojamojoje tautosakoje analizuoti, išryškėja
komunikacijai pasiekti naudojamos priemonės, procesas,
komunikacijos pobūdis, priežastys, sąlygos. Keitimasis

9 pvz. „Pamiršk raibų gegulį“. Pat. M. Krušaitė-Saulaitienė, Varėnos r., Kapiniškių k. (MFA
KTR 59a (104); MFA Mg. 3781(13))
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informacija tarp gyvųjų ir mirusiųjų vyksta naudojant
simbolių, kodų sistemą, kurią tariamai supranta abi pusės.
Šiuo atveju tai yra muzikinės ir poetinės dainuojamosios
tautosakos, kuri atlieka komunikacijos kanalo vaidmenį,
savybės arba kitaip – verbaliniai (poetinės išraiškos priemonės) ir neverbaliniai (muzikiniai ir paramuzikiniai
aspektai, simboliniai, apeiginiai veiksmai, emocija, atlikimo
intencija) kodai. Komunikacija su anapusiniu pasauliu yra
netiesioginė (nors, pavyzdžiui, našlaičių dainų tekstuose
galima aptikti ir tiesioginės komunikacijos elementų). Šios
komunikacijos poveikis ir efektyvumas numanomi pagal
prašymo pobūdį ir priklauso nuo žmonių interpretacijos.
Raudose atsiskleidžia įvairialypė komunikacija ne tik
su mirusiųjų pasauliu, bet ir su bendruomene. Išryškėja
svarbus raudotojos vaidmuo – ji veikia kaip šio ir ano pasaulio, mirusiojo ir bendruomenės, mirusiojo ir anapusinio
pasaulio (anksčiau mirusiųjų) tarpininkė; taip pat ji yra
mirusiojo sielos vedlė. Taigi išryškėja keli komunikacijos
lygiai raudose: tarpasmeninė komunikacija (komunikacija
su anapusiniu pasauliu), intraasmeninė komunikacija (raudotojos apdorojama informacija ir emocijos, atsiskleidžia
gydomoji raudojimo funkcija), asmens ir grupės komunikacija (komunikacija su bendruomene). Komunikuojant
su anapusiniu pasauliu, svarbiausios raudų funkcijos yra
mirusiojo ir bendruomenės apsauga mirties virsmo metu;
simbolinė vėlės išlydėjimo funkcija, padedanti velionio
sielai lengviau iškeliauti anapilin; informacijos ir nurodymų
mirusiajam teikimas, padėkos ir atsiprašymai, kurie tarsi
padeda nutraukti vėlės sąsajas su gyvųjų pasauliu; ryšio
su velioniu (-iais) palaikymas per metines ar kitas progas.
Raudų intonacijų persmelkti yra ir kiti tautosakos žanrai,
kuriuose mezgamas ryšys su anapusiniu pasauliu, kartais
sutampa ir kitos muzikinės raiškos priemonės, tarkime,
ritmo formulės, dermė. Galbūt gyvųjų ir mirusiųjų ryšys
dainuojamojoje tradicijoje užkoduotas ir kituose lygiuose.
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Šaltiniai

JLD – Lietuviškos dajnos, užrašytos par Antaną Juškevičę, t. 3.
Kazanė, 1882, naujas leid.: Vilnius, 1954
LLD – Lietuvių liaudies dainynas, t. VIII: Vestuvinės dainos, kn.
4: Jaunosios ieškojimo – išvažiavimo į jungtuves dainos, parengė
B. Kazlauskienė, melodijas parengė Z. Ramoškaitė. Vilnius:
LLTI, 1994
MFA KTR – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Mokslo centro Etnomuzikologijos skyriaus Muzikinio folkloro archyvo
rankraštiniai rinkiniai
MFA Mg – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Mokslo centro
Etnomuzikologijos skyriaus Muzikinio folkloro archyvo garso
įrašai magnetofono juostose
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Apie lietuvių ryšį su mirusiaisiais, laidojimo papročius, tikėjimą anapusiniu pasauliu, senovės pasaulėžiūrą rašė Jonas Balys
(Mirtis ir laidotuvės: lietuvių liaudies tradicijos, 1981), Gintaras Beresnevičius (Dausos. Pomirtinio gyvenimo samprata
senojoje lietuvių pasaulėžiūra, Klaipėda, 1990; Lietuvių religija
ir mitologija, Vilnius, 2004), Norbertas Vėlius (Senovės baltų
pasaulėžiūra, 1983), Pranė Dundulienė (Senovės lietuvių mitologija ir religija, Vilnius, 1990), Radvilė Racėnaitė (Žmogaus
likimo ir mirties samprata lietuvių folklore, Vilnius: Lietuvių
literatūros ir tautosakos institutas, 2011) ir kt.
Plačiau apie šamanizmą, sąmonės būsenos alteravimo metodus žr. Michaelo Witzelo darbe Shamanism in Northern
and Southern Eurasia: their distinct methods of change of
consciousness, 2011, <http://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/8456537/Witzel_ShamanismNorthern.
pdf ?sequence=2> [žiūrėta 2017-07-05].
Išsamiau emocijų ir ritualo sąveiką nagrinėjo François Berthomé ir Michaelas Housemanas straipsnyje „Ritual and Emotions: Moving Relations, Patterned Effusions“ (in: Religion
and Society: Advances in Research 1, 2010, p. 57–75).
Kario mirties, laidotuvių, egzistencinio virsmo momentų simbolika tyrinėta Daivos Vyšniauskaitės magistro darbe ,,Kario
įvaizdis lietuvių liaudies dainose“ (Kaunas: Vytauto Didžiojo
universitetas, 2010), Vitos Ivanauskaitės straipsnyje „Mirtis ir
laidotuvės vėlyvosiose karinėse-istorinėse dainose: folkloriniai
naujos istorinės patirties atspindžiai“ (in: Tautosakos darbai,
2006, t. XXXII, p. 161–179).
Apie našlaičių komunikaciją su mirusiaisiais lietuvių liaudies
dainose ir raudose kalbama Rasos Rudelevičiūtės magistro
darbe „Našliai ir našlaičiai lietuvių liaudies dainose ir raudose“
(Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2008).
Išsamiau apie linijinį modelį žr. http://communicationtheory.
org/shannon-and-weaver-model-of-communication/ [žiūrėta
2017-07-05].
Apie interakcinį modelį žr. http://communicationtheory.
org/osgood-schramm-model-of-communication/ [žiūrėta
2017-07-05].
Apie transakcinį modelį žr. http://communicationtheory.org/
helical-model-of-communication/ [žiūrėta 2017-07-05].
Plačiau apie Davido Berlo požiūrį į reikšmių ir pranešimų
perdavimą komunikacijos procese žr. http://www.cultsock.
org/index.php?page=semiomean/berlomea4.html [žiūrėta
2017-07-05].
Žr. Miltono C. Heifetzo straipsnį „The Relationship Between
Minor Mode Music And Sadness“, kuriame keliamos šios
mintys; http://www.goldbergstiftung.de/forum/index_
de.php?a=topic&s=attach&id=24 [žiūrėta 2017-07-05].
Plačiau apie priešingos emocijos sukėlimo fenomeną žr.
http://www.independent.co.uk/news/science/so-cute-icould-eat-it-the-science-behind-cute-aggression-9860440.
html [žiūrėta 2017-07-05].
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Summary
This article analyzes the connection between the
living and the dead in the Lithuanian singing tradition by applying theories of the science of communication. Attention is focused on the lament genre.
Communication with the outer world requires a special
state or context created by the musical form, thus singing
acts as a mediator between different worlds.
The motivation of the living to message the higher forces
is a request for assistance in situations which a man cannot
manage: periods of a person’s transformation, transition or
the change of the year. Therefore protection and assistance
of the higher powers is requested for the people and their
surrounding area. The motivation of the connection may as
well be transferring information or thanksgiving, in some
cases – obtaining knowledge. Folk song genres, which are
mainly associated with some form of communication with
the otherworldly, are laments, calendar rite songs, orphan
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songs and some war songs. The exchange of information
between the living and the dead takes place using a common
code of symbols, which is supposedly understood by both
sides. In this case, it is the musical and poetic characteristics
of the singing tradition that plays the role of the communication channel, or, in other words, verbal and nonverbal
codes. Verbal codes are various kinds of poetic expressions,
non-verbal ones are musical and paramusical aspects,
emotions, symbolic, ritualistic actions and intentions of
performance. In the communication process people’s state of
mind is affected – for the communication with the dead to
occur, a special context (annual or personal transformation
period, an event, etc.) is usually required, and the channel
of communication to communicate with the world of the
dead is the musical form. Communication with the world
of the dead is indirect, and the impact and effectiveness
of communication is implicit in the nature of the request.
The role of the lamenter – the mediator between different worlds – is very important. There are some notable levels
of communication in the lament genre: unilateral interpersonal communication (lamenter–the world of the dead),
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intrapersonal communication (information processed in
the lamenter herself ) and personal–group communication
(lamenter and the community). There are also notable functions of the laments when communicating with the world of
the dead: protection for the deceased and the community
during the transition of death, the symbolic seeing off for
the soul of the dead in order to help the soul depart more
easily, provision of information and instructions for the
deceased, as well as gratitude and apologies, which help to
destroy the ghost’s links with the world of the living.
Codes that are important for the process of communication in laments are both verbal (abundant diminutives,
use of pronouns, rhetorical questions, vast use of epithets,
hyperboles, adjectives of the highest degree) and non-verbal
(characteristic intonations, paramusical properties (weeping, sighs), facial and bodily expressions, strong emotions
during the performance). Occasionally, laugh is recorded –
it can act as an emotional discharge or a symbolic statement
of life in the face of death. It is possible to create assumptions
about the musical code of laments, but this would require
further research.

Sugrįžimas prie tradicinės lietuvių šokių muzikos JAV lietuvių bendruomenėse: trečios kartos smuikininko Dovydo Pivoriūno atvejis

Gaila KIRDIENĖ

Sugrįžimas prie tradicinės lietuvių šokių muzikos
JAV lietuvių bendruomenėse: trečios kartos
smuikininko Dovydo Pivoriūno atvejis

Returning to Traditional Lithuanian Dance Music in Lithuanian Communities
of the USA: Case Study of a Third Generation Fiddler Dovydas Pivoriūnas
Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Gedimino pr. 42, LT-01110 Vilnius, Lietuva
El. paštas gailakirdiene@gmail.com
Anotacija
Straipsnyje pirmąkart tiriami nuo XIX a. pabaigos–XX a. pradžios iki šiol Jungtinėse Amerikos Valstijose vykstantys lietuvių imigrantų
gimtosios tradicinės instrumentinės šokių muzikos gyvavimo, puoselėjimo ir kaitos procesai bei Lietuvos ir JAV lietuvių tradicinio instrumentinio muzikavimo sąveika. Susitelkta į ankstyvąjį ir dabartinį laikotarpius, jie gretinami. Taikyti kokybinių tyrimų giluminių ir pusiau
struktūruotų interviu bei tipologinio lyginimo metodai. Nustatyta, kad daugiakultūriuose JAV didmiesčiuse apsigyvenę pirmosios bangos
lietuviai emigrantai vietines muzikines tradicijas geriausiai išsaugojo ir puoselėjo susitelkusiose kraštiečių bendruomenėse. Trečios kartos JAV
lietuvių tradiciniam smuikininkui Dovydui Pivoriūnui XX a. pabaigoje sugrįžti prie lietuvių liaudies instrumentinės šokių muzikos, sukaupti
gana platų ir įvairų tradicinį, o ne stilizuotą šokių repertuarą padėjo šeimoje išugdyta lietuviška savimonė ir jo paties pasiektas įvairių Amerikos
tradicinio smuikavimo stilių išmanymas, taip pat ir iš Lietuvos sklindantis senųjų tradicijų atgimimas, atsivėrusios galimybės laisvai keistis
muzikine informacija, lengviau pasiekti pirminius šaltinius ir asmeniškai bendrauti, muzikuoti su Lietuvos muzikantais ir etnomuzikologais.
Reikšminiai žodžiai: JAV lietuvių bendruomenės, smuikas, cimbolai, tradicinė ar stilizuota šokių muzika, emigrantų ir gimtojo krašto
tradicijų sąsajos.
Abstract
In this article for the first time are investigated the processes of traditional dance music making by Lithuanian emigrant musicians in the
USA, as well as interrelation between instrumental music making of Lithuanians in their homeland and those living the USA, focusing on
the periods of the end of the 19th century–early 20th century and the end of the 20th century–early 21st century. The methods of qualitative
research and typological comparison have been used. It is concluded that concentrated communities of Lithuanians, who have derived from
one homeland region or locality to the multi-cultural cities of the United States, were the best to preserve and cherish their local musical
traditions in the early period. In the end of the 20th century a third generation immigrant, traditional fiddler Dovydas Pivoriūnas (David
Pivorunas) succeed in returning to Lithuanian traditional instrumental dance music and building up a rather large and various traditional,
not stylized, repertoire, thanks to his Lithuanian self-consciousness acquired in his family and knowledge of various American traditional
fiddling styles achieved by himself, as well as revival of older traditions spreading from Lithuania and opened opportunities to share musical
information, access primary sources and personally meet with other musicians and also ethnomusicologists, make music together in Lithuania.
Keywords: Lithuanian communities of the USA, fiddle, hammered dulcimer, traditional or stylized folk dance music, interrelation between
emigrants' and native traditions.

Lietuvių išeivijos muzikinės kultūros tyrimai suintensyvėjo Lietuvai atkūrus nepriklausomybę (tik tuomet jie tapo
galimi Lietuvoje). 2015 m. paskelbtos monumentalios monografijos „Lietuvių muzikinė kultūra Jungtinėse Amerikos
Valstijose, 1870–1990: tautinės tapatybės kontūrai“ autorė
muzikologė Danutė Petrauskaitė išsamiai nagrinėjo JAV
lietuvių kompozitorių, vargonininkų, chorvedžių, chorų,
orkestrų, profesionalių dainininkų ir instrumentininkų
veiklą, muzikinio gyvenimo raidą ir muzikinės raiškos bei
tautinės tapatybės raidą ir sąveiką. Ji nurodė:

<...> studijų, skirtų egzodo muzikinei kultūrai tyrinėti nėra
daug, nes jos aktualios tik toms tautoms, kurių gyventojai
masiškai emigravo į užsienį. Tai būdinga lenkams, ukrainiečiams, čekams, baltiečiams, kurių diasporos buvo ir iki šiol
yra veiklios. Labiausiai pažengę yra airiai, parengę šia tema ne
vieną mokslinį darbą. (Petrauskaitė 2015: 10)

Pasirodė nemaža darbų, skirtų JAV lietuviškos muzikos
plokštelių ir jų įrašų istorijai tirti, sudaryta jų katalogų
(Strolia 1997, Marčėnienė 2007; Astrauskas, Kučinskas
2013; Valauskienė 2013). Vis dėlto tradicinis instrumentinis JAV lietuvių muzikavimas smuiku, cimbolais ar kitais
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1 pav. Dovydas Pivoriūnas smuikuoja Bristou mieste, Virdžinijos valstijoje, 2010 m.

šokių ir maršų muzikos instrumentais solo ar mažuose ansambliuose, regioninių ar lokalinių tradicijų tąsa kraštiečių
bendruomenėse yra iki šiol beveik visiškai netyrinėta. Matyt,
tokią situaciją lėmė tai, kad šios tradicijos gyvavo siauresnėse
bendruomenėse, kartais ir šeimos, giminės rate – jos buvo ne
tokios masiškos kaip didesnių draugijų ir kolektyvų veikla
ir ne taip viešai pastebimos ar fiksuojamos, atspindimos
spaudoje (galbūt jas galima pavadinti ir subkultūra). Apie
tokias instrumentinio muzikavimo tradicijas beveik nebuvo
renkama ir medžiaga.
Straipsnyje pirmą kartą tiriami nuo XIX a. pabaigos–
XX a. pradžios iki šiol Jungtinėse Amerikos Valstijose
vykstantys lietuvių emigrantų gimtosios tradicinės instrumentinės šokių muzikos gyvavimo, puoselėjimo ir kaitos
procesai bei Lietuvos ir JAV lietuvių tradicinio instrumentinio muzikavimo sąveika1. Šio tyrimo tikslas – atskleisti,
kaip senas giminės muzikavimo šaknis turinčiam trečios
kartos JAV tradiciniam lietuvių smuikininkui pavyko dar
ir XX a. pabaigoje sugrįžti prie lietuvių liaudies instrumentinės, smuiko, šokių muzikos, kokio stiliaus repertuarą jis
suformavo ir iki šiol atlieka.
Pagrindinis šio tyrimo pateikėjas – iš muzikalios giminės
kilęs botanikas ir tradicinis smuikininkas Dovydas Pivoriūnas (David Jon Pivorunas, g. 1958 m. Čikagoje, JAV).
Jo seneliai iš tėvo pusės imigravo iš Tverečiaus parapijos,
Švenčionių aps., o seneliai iš motinos pusės – iš Šiaurės
Italijos. Nuo 1990-ųjų ir pirmo savo apsilankymo Lietuvoje
1995 m. iki šiol jis domisi visa jam prieinama medžiaga
ir darbais apie lietuvių liaudies ar tradicinį muzikavimą
smuiku ir cimbolais, itin būdingais jo senelių gimtosios
Rytų Lietuvos instrumentais. 1995 m. Vilniaus katedroje
susituokęs su Violeta Špakauskaite (g. 1956 m. Gruzdžiuose, Šiaulių r.), Pivoriūnas beveik kasmet (kartais ir keliskart
per metus) lankosi Lietuvoje. Jį visuomet traukė susipažinti
ir pabendrauti su kitais lietuvių muzikantais, pradedant savo
paties giminaičiais.
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Su Dovydu susipažinome 2014 m. per tarptautinį folkloro festivalį „Baltica“ Vilniuje. 2015 m. gegužės pabaigoje
mano vadovaujamas instrumentinio folkloro ansamblis
„Griežikai“ kartu su juo parengė programą ir koncertavo
tarptautiniame folkloro festivalyje „Skamba skamba kankliai“. Jis tik šiek tiek moka lietuviškai, todėl bendravome
angliškai (kartais prisidėdavo ir jo žmona). Pasakius, kad
mane jau kuris laikas domina lietuvių tradicinis instrumentinis muzikavimas, smuikavimas JAV, birželio 4 d. jis
aprašė šešis iš Tverečiaus krašto kilusius Čikagos lietuvių
liaudies smuikininkus ir cimbolininkus, apie kuriuos XX a.
paskutiniais dešimtmečiais ir vėliau jam pavyko sužinoti iš
savo tėvo Gasparo Pivoriūno (1923–1994), jo sesers Lilos
(1921–2013) ir kitų su pirmąja banga emigravusių Čikagos
lietuvių vaikų ir anūkų. 2016 m. pavasarį Dovydas internetu išsamiai atsakė į taikant kokybinių tyrimų giluminių ir
pusiau struktūruotų interviu metodus mano sudarytą klausimyną. Kilus papildomų klausimų, jis ir į juos mielai atsakė.
Įvairias man rūpimas smulkmenas patikslino ir susitikus
2016 m. spalį, per viešnagę Lietuvoje, ir susirašinėjant vėliau.
Tyrinėtojai skiria tris (kai kurie ir keturias) emigracijos iš
Lietuvos bangas. Kiekviena jų turėjo įtakos tradicinės lietuvių šokių muzikos gyvavimo ir kaitos procesams išeivijoje:
1. XIX a. pabaigos–XX a. pradžios ekonominė emigracija (vadinamieji grynoriai). Prie jos neretai priskiriama
1920–1940 m., taip pat daugiausia ekonominė emigracija iš
Lietuvos Respublikos (kai kurie tyrinėtojai ją skiria į atskirą
emigracijos bangą).
2. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje vykusi Lietuvos
okupacijos nulemta masinė politinė emigracija, pasitraukę
politiniai pabėgėliai, vadinamieji dipukai (angl. Displaced
Persons); pabrėžiama, kad dėl sovietmečio geležinės uždangos muzikiniai kultūriniai Lietuvos ryšiai su diaspora buvo
beveik nutrūkę.
3. Šiuolaikinė ekonominė emigracija, Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, kurios mastas dar tiriamas (plg. Dapkutė 2016).

Sugrįžimas prie tradicinės lietuvių šokių muzikos JAV lietuvių bendruomenėse: trečios kartos smuikininko Dovydo Pivoriūno atvejis

Nuo XIX a. pabaigos iki 1918 m. didžiausia, tyrinėtojų
duomenimis, nuo 300 000 iki 600 000, lietuvių emigrantų
banga išvyko iš Lietuvos į JAV. Nors daugumą lietuvių
išvykti iš carinės Rusijos imperijai priklausiusios Lietuvos
paskatino ekonominės priežastys, tam tikrą vaidmenį vaidino ideologiniai, politiniai ar kiti motyvai. Teigiama, kad
lietuviai, kaip ir kiti Vidurio ir Rytų Europos emigrantai,
prieš atvykdami į JAV turėjo stiprų lokalinį-geografinį
tapatumą. Kaip tik migracijos patirtis skatino jų savivoką,
etninio savitumo sampratą ir spartino tautinio identiteto
formavimąsi emigracijoje (Dapkutė 2016).
Tyrime susitelkta į du laikotarpius (XIX a. pabaigą–
XX pradžią ir XX a. pabaigą–XXI pradžią), jie gretinami.
Atsižvelgiant į JAV ir Lietuvos tradicinio instrumentinio
muzikavimo, daugiausia smuikavimo, kontekstus ir sąveikas,
straipsnyje analizuojami trys pagrindiniai lietuvių liaudies ar
tradicinio muzikavimo daugiakultūriuose JAV didmiesčiuose modeliai: 1) XIX a. pabaigos–XX a. pradžios lokalinių
tradicijų tąsa sutelktose kraštiečių bendruomenėse, liaudies
muzikantams išlaikant savo gimtajam kraštui būdingus
mažus instrumentinius ansamblius ir jų šokių bei maršų
repertuarą; 2) to paties laikotarpio JAV lietuvių tradicinės
šokių muzikos stilizacija kapeloms ar orkestrams su smuiku;
3) XX a. pabaigoje–XXI a. pradžioje, lietuvių bendruomenėms jau išsklidus, trečios kartos tradicinio smuikininko
Pivoriūno atkurtas jo senelių gimtajam Tverečiaus kraštui
būdingas muzikavimas mažame ansamblyje, kurio branduolį sudaro smuikas ir cimbolai; suformuotas tradicinių šokių
repertuaras ir tradicinis atlikimo stilius.
Pirmosios bangos Amerikos lietuvių emigrantų
instrumentinis šokių ir maršų repertuaras
Kaip taikliai pastebėjo Petrauskaitė, JAV į didelius
daugiakultūrius miestus patekusiems pirmosios bangos
lietuviams emigrantams teko labai stengtis norint išsaugoti
senuosius savo kaimo etninės kultūros elementus ir neištirpti
tautų lydymo katile (angl. melting pot). Ypač XX a. pirmais
dešimtmečiais įvairių šalių ir tautų atvykėlius siekta su
amerikoninti, asimiliuoti pagal anglosaksiškąsias tradicijas,
iškelti pilietines vertybes, sužadinti imigrantų ambicijas
tapti pasiturinčiais amerikiečiais, pamiršusiais savo gimtąją
tapatybę (Petrauskaitė 2015: 104–115). Agresyvios amerikanizacijos procesas baigėsi 1930 m., sumažėjus emigrantų
antplūdžiui iš Rytų ir Pietų Europos. Tautų lydymo katilo
metaforą iš apyvartos ėmė stumti daugiakultūriškumo (angl.
multiculturalism), kultūrinio pliuralizmo sąvokos (ten pat:
116–120).
Teigiama, kad su pirmąja banga iš Lietuvos, kaip ir iš
kitų Vidurio ir Rytų Europos šalių, pasitraukė daugiausia
neturtingi, menko išsilavinimo žmonės (53 proc. į JAV
1899–1914 m. atvykusių lietuvių buvo neraštingi, dauguma

nemokėjo anglų kalbos). JAV jie pirmiausia susispietė
apie anglies kasyklas Pensilvanijoje arba dirbdavo siuvimo
fabrikuose Naujojoje Anglijoje (Baltimorėje, Bostone) ar
Čikagos skerdyklose (Dapkutė 2016). Vis dėlto kai kuriems
lietuviams pavykdavo gauti geresnių darbų. Pivoriūno duomenimis, nagingi tverečėnai dirbo aukštos kvalifikacijos
reikalaujančius dailidės ar geležies dirbinių liejiko darbus,
gamino baldus.
Amerikiečių žurnalistas ir rašytojas Uptonas Sinclairis
(1878–1968) net keletą mėnesių įdėmiai stebėjo nepakeliamas Čikagos lietuvių, dirbusių skerdyklose, darbo ir gyvenimo sąlygas. 1906 m. publikuotame tragiško siužeto romano
„Džiunglės“ pirmame skyriuje jis aprašė pagrindinių veikėjų
lietuvių vestuves. Labai daug dėmesio skyrė muzikantams,
griežusiems dviem smuikais ir violončele (galima spėlioti, ar
tai nebuvusi pačių pasidirbta basetlė). Pasak Petrauskaitės,
<...> šis literatūros veikalas turi istorinę, meninę, o kartu ir
muzikologinę vertę – pateikia tapybišką muzikantų charakteristiką, pradedant jų išore ir baigiant atlikimo maniera,
kitataučio akimis žvelgiama į vestuvių apeigas, išryškinama
lietuvių ir amerikiečių tradicijų sampyna. (2015: 100)

Autorės teigimu, jei vestuvėse ar kitose lietuvių šventėse
dalyvaudavo vien lietuviai, jie šokdavo tik lietuvių tradicinius šokius. Vėliau vis dažnėjant kitataučių svečių, ėmė plisti
„svetimi ritmai ir melodijos“ (ten pat).
Vertinant etnomuzikologiniu požiūriu, Sinclairis, pats
buvęs didelis muzikos mėgėjas, savarankiškai išmokęs griežti
smuiku, nepaprastai vaizdingai, pakiliai ir iki menkiausių
smulkmenų aprašė šiuolaikiniams etnomuzikologijos tyrimams svarbius dalykus: muzikantų išvaizdą, jų muzikinį
elgesį, pirmo smuikininko Tamošiaus Kušleikos ir kitų
ansamblio narių bei muzikantų ir kitų vestuvių dalyvių
(vestuvių pulko, svečių, klausytojų ir šokėjų) santykius,
užmokestį, muzikinę specifiką (dainų ir šokių repertuarą,
instrumentų garso spalvą ir stiprumą, darną, intonavimą,
melodijų ir balsavados charakteristikas, šokių tempą, itin
ekspresyvią vedančio smuikininko atlikimo manierą, muzikos paskirtį ir jai teikiamą prasmę):
Užgrojo muzika, net kitame kvartale buvo girdėti duslus
violončelės brūžavimas ir du spigūs smuikai, nedarniai atitariantys vienas kitam įmantriomis, sparčiai kintančiomis melodijomis <...>. Muzika paverčia galinį už skerdyklų glūdinčio
saliūno kambarį pasakų sale, stebuklų šalimi, mažyčiu erdvių
dangaus buveinių kampeliu. Smulkutis žmogeliukas, trio vadovas trykšta įkvėpimu. Jo smuikas išsiderinęs, strykas seniai
nematęs kanifolijos, bet įkvėpimo neatimsi – jis tikrai mūzų
palytėtas <...>. Įkvėpimu trykšta kiekviena jo kūno dalelė – beveik galima sakyti, kad trykšta kiekviena atskirai. Jis trypčioja
koja, purto galvą, svyruoja, sukiojasi kairėn ir dešinėn; smulkutis jo veidelis neapsakomai komiškas <...>. Kartas nuo karto
jis pasisuka į savo bendražygius, jiems karštligiškai linksi, rodo
ženklus, kviečia – visu kūnu ragindamas, melsdamas paklusti
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mūzoms ir jų kvietimui. O tie kiti du orkestro nariai nė iš tolo
neprilygsta Tamošiui. Antruoju smuiku groja slovakas <...>, iš
pažiūros nebylus ir kantrus tarsi nukamuotas mulas <...>. Trečiasis muzikantas [Valentinavyčia – G. K.] <...> violončele jis
groja boso partiją ir yra abejingas jauduliui; kad ir ką išdarinėtų
diskantas, jo darbas – traukti vieną ilgą, niūrią natą po kitos,
nuo ketvirtos valandos popiet iki beveik tos pačios valandos
ryto, nes jam priklausantis bendro užmokesčio trečdalis yra
doleris už valandą. <...> Vieni žmonės valgo, kiti juokiasi ir
šnekučiuojasi, bet labai suklystum pamanęs, jog bent vienas iš
jų jo negirdi. Tamošius nesugrojo nė vienos teisingos natos, jo
smuikas birbia grojant žemus garsus, spiegia ir cypčioja grojant
aukštus; bet tai ničniekam nerūpi <...>, tuo jie išsako, ko
prisikaupė sieloje. Išsako būtent taip: linksmai ir triukšmingai
arba ilgesingai ir liūdnai, arba maištingai, su karšta aistra – tai
jų muzika, ji primena namus. (Sinclair 2012: 61–67)

Kaip matyti, vienas kapelos muzikantas buvo slovakas – ar todėl, kad smuikininkų šiai Čikagos lietuvių
bendruomenei stigo? Abejotina, kad virtuoziškai vestuvėse
griežęs2 pirmasis smuikininkas Kušleika smuikuoti mokėsi
tik emigracijoje, vakarais po sunkaus darbo. Juk lietuvių
liaudies muzikantai groti mokydavosi nuo vaikystės ar
paauglystės, retas kuris kiek vyresnio amžiaus. Rašytojo
pastebėjimu, vestuvių dalyvių ir muzikantų repertuaras ne
visada sutapo. Matyt, iš įvairių Lietuvos kraštų kilę svečiai
reikalavo, kad muzikantai pritartų dainoms, taip pat ir
senoviškoms, nors net ir pirmasis smuikininkas ne visų jų
melodijas mokėjo. O muzikantams užgriežus valsą, jo šokti,
regis, niekas nemokėjo, todėl šoko, kaip kas nori – jaunimas
tuo metu madingu dvigubu žingsneliu (t. y. kaip polką). Vis
dėlto smuikininkas mokėjo griežti ir senesnius, tik vyresnių
žmonių šokamus tradicinius lietuvių šokius, pasižyminčius
„keistais ir sudėtingais žingsniais“ bei „įmantriomis figūromis“. Šie šokiai, matyt, buvę lėtesnio tempo, tačiau kai kurie
į pabaigą galėjo būti smarkiai pagreitinami:
Panašu, jog niekas nemoka šokti valso, bet tai neturi nė mažiausios reikšmės – skamba muzika, tad žmonės šoka, kaip
kuris nori, lygiai taip pat, kaip anksčiau dainavo. Dauguma
renkasi „dvigubą žingsnelį“, ypač jaunimas, kuris laikosi
madų. Vyresni žmonės šoka savo gimtinės šokius keistais ir
sudėtingais žingsniais, kuriuos atlieka oriai ir iškilmingai <...>.
Kiekviena iš jaunesnių porų šoka savo stiliumi <...>. Muzikantų vadovas vėl užgroja <...>. Šį kartą šokis kitoks, lietuviškas.
Kurie nori, toliau šoka dvigubu žingsneliu, bet dauguma
atlieka įmantrias figūras <...>. Viską vainikuoja prestissimo:
poros susiima už rankų ir ima beprotiškai suktis <...>. Tačiau
užvis įspūdingiausias reginys – Tamošius Kušleika. Senas jo
smuikas protestuodamas čirpia ir spiegia, tačiau Tamošius jo
nesigaili <...>, ausis nebesugaudo viena po kitos krintančių
natų – toje vietoje, kur turėtų būti jo sulenkta ranka, matyti tik
melsva migla. Stebuklingiausiu akordu jis užbaigia melodiją,
plačiai išmeta ištiestas rankas ir išsekęs nukėblina atgal; šokėjai,
paskutinį kartą džiugiai surikę, irgi išsilaksto kas kur, pasklidę
palei kambario sienas. (Sinclair 2012: 70–73)
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2 pav. Dovydo senelis Gasparas Pivoriūnas, apie 1912 m.
Giminės albumo nuotr.

Pietinėje ir vakarinėje Lietuvos dalyse valsai buvo žinomi ir pamėgti ne vėliau kaip nuo XIX a. antros pusės, o
šiaurės rytų aukštaičiai dar ir tarpukariu valso net nežinojo
(Kirdienė 2005: 21, 2009: 119; 2011: 161–163). Taip pat
ir itin greito tempo šokių užbaiga leistų spėti, kad šiose
aprašytose XX a. pradžios vestuvėse dalyvavo ir išeivių
iš rytinės Lietuvos, greičiausiai Aukštaitijos. Kita vertus,
amerikietis rašytojas galėjo ir neįvertinti tradicinio lietuvių
valso šokimo būdo. Be to, vestuvėse atlikta ačiavimo apeiga
(Sinclair 2012: 73) rodo, kad jų rengėjai buvo kilę iš pietų
Žemaitijos.
Pasak Pivoriūno, 1900–1914 m. Čikagoje gyveno apie
300 tverečėnų, tarp jų ir jo senelis Gasparas Pivoriūnas
(g. 1883 m. Kukučių k., Tverečiaus par., Ignalinos vlsč.;
m. 1924 m. Čikagoje), iš to paties kaimo atvykusi jo būsimoji žmona Anelė Skrebutėnaitė (gimusi Rygoje) ir du jo
antros eilės pusbroliai. Visi trys Pivoriūnai grojo smuiku ir /
arba cimbolais. Dovydo senelis, nagingas dailidė ir liaudies
smuikininkas, prieš pat emigraciją buvo ką tik grįžęs iš
tarnybos carinėje armijoje Sibire. Kaip Dovydui pasakojo
tėvas, smuikuoti jis buvo išmokęs Lietuvoje, garsėjo ir kaip
puikus dainininkas. 1910 m. birželį kartu su keturiais
penkiais jaunuoliais iš savo krašto jis atvyko į JAV. Keliavo
per Bristolį, Angliją, iš kur keleiviniu laivu „RMS Royal
Edward“ pasiekė Kvebeką, Kanadą, o iš čia traukiniu – lietuvių bendruomenę pietinėje Čikagos dalyje. Jis smuikuodavo solo arba ansamblyje su savo antros eilės pusbroliu
Adoliu Pivoriūnu (g. 1879 m. Pivorų k., Tverečiaus par.,
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Švenčionių aps.; m. 1945 m. Čikagoje), mušdavusiu cimbolus arba grieždavusiu smuiku. Tikriausiai jie muzikuodavo
kartu smuiko ir cimbolų ansamblyje, nes tokia tradicija tuo
metu gyvavo Rytų Lietuvoje. Dviejų smuikų ansamblis šiam
kraštui kur kas mažiau būdingas (žr. Kirdienė 2009: 22–23).
A. Pivoriūnas į Čikagą atvyko 1910 m. liepą. Jo brolis Mykolas (g. 1869 m.), taip pat smuikininkas, tuo metu irgi
gyveno Čikagoje. Jis buvo parvykęs į Lietuvą, vėl atvažiavo
į JAV ir užsidirbęs pinigų grįžo gyventi į Lietuvą. Jų tėvas
Joakymas Pivoriūnas (1834–apie1914) buvo talentingas
lietuvių liaudies muzikantas, smuiku išmokęs griežti dar
vaikystėje, nes jam labai patikusi išgirsta vestuvių muzika3.
Giminaičiai mena, kad Pivoriūnai muzikuodavo Čikagos
Roslando ir Vakarų Pulmano lietuvių bendruomenėms
vestuvėse, vakarėliuose ir kituose susiėjimuose. Tverečėnai
laikėsi kartu, menama, kad buvo atšvęstos net dvidešimt
penkerios vien tik tverečėnų vestuvės.
Kaip nurodo Petrauskaitė:
didmiesčiuose ir mažesniuose miestuose, atokesnėse vietovėse
ir kaimuose pagrindine išeivių susirinkimų vieta tapo užeigos,
„saliūnais“ vadinamos, kurios atsirado anksčiau už lietuviškas
parapijas ir draugijas. (2015: 91)

Vėliau jas pakeitė taip pat lietuviams priklausiusios
smuklės, kurių ypač daug buvo Pensilvanijoje ir Šenandoa.
Jose buvo švenčiamos ir gyvenimo ciklo šventės, atliekamos
apeigos (krikštynos, vestuvės, pakasynos), taip pat minimos atvykusių lietuvių sutiktuvės ir išleistuvės. Vykdavo ir
draugijų susirinkimai, chorų koncertai (ten pat: 92–93).
Pivoriūno duomenimis, sekmadieniais Čikagos tverečėnai
susiburdavo į iškylas prie aukšto ąžuolo, netoli lietuvių kapinių, ten ir muzikuodavo. 1908–1924 m. Čikagoje gyveno
apie 50 000–80 000 lietuvių, tad liaudies muzikantams
progų muzikuoti saviems (jei ne savo, tai bent jau kitų kraštų
lietuviams) netrūkdavo.
Dovydui pavyko surinkti duomenų ir apie kitus tuo
metu Čikagoje gyvenusius tverečėnų liaudies muzikantus.
Apie Petrą Skrebutėną (g. 1891 m. Kuksų k., Tverečiaus par.,
Švenčionių aps.; m. 1964 m. Čikagoje), į Čikagą atvykusį
1913 m., kuris taip pat grieždavo smuiku, Dovydui papasakojo jo anūkė1. Jos prašymu, jis sužinojo apie šios šeimos
gimines Lietuvoje. Išaiškėjo, kad Skrebutėno motina buvo
labai talentinga, tačiau sunkios dalios liaudies dainininkė
Kristina Sekonytė-Skrebutėnienė, g. 1855 m. Sekonių k.,
Tverečiaus par. Keliolika metų iš savo sūnaus ji nebuvo
sulaukusi jokios žinios (Stundžienė 2010: 16, 22).
Negalime sutikti su kategorišku tyrinėtojų teiginiu, esą
su pirmąja banga imigravę Lietuvos kaimo žmonės buvo
„ne itin aukštų kultūrinių poreikių“ (Dapkutė 2016), nes jie
1

Pirmojo pasaulinio karo metais Skrebutėnas tarnavo JAV
kariuomenėje. Jis vedė amerikietę ir turėjo du vaikus. Abu
Skrebutėnai, nors iš vieno kaimo, nesigiminiavo.

puoselėjo savo gimtojo krašto muzikines kultūrines tradicijas ir vertybes, gebėjo perimti ir naujoves. Juolab kad nederlingi Lietuvos kraštai (Rytų Lietuva, Dzūkija) pasižymėjo
itin turtinga liaudies kūryba (Stundžienė 2010: 16, 22), taip
pat ir talentingais, gausų repertuarą sukaupusiais, aukšto
meistriškumo pasakotojais, dainininkais, muzikantais.
Kad tverečėnų muzikantai nebuvo vieninteliai krašto
bendruomenių muzikantai JAV, rodytų ir ekspedicijų Lietuvoje duomenys: XX a. pradžioje JAV dviem smuikais ir
armonika griežė Juozapo Žilvyčio (1899–1984) dėdės, kilę
iš Luokės, Telšių krašto (ansamblio nuotrauką žr. Kirdienė
2007: 122–123).
Pasitaikydavo, kad lietuviai iš namų į Ameriką atsiveždavo
muzikos instrumentų: armoniką, smuiką ar klarnetą (Petrauskaitė 2015: 90). Pasak Pivoriūno, dėl gana sunkių ir vargingų
kelionės sąlygų, tik retas kuris galėjo su savimi atsigabenti
trapų smuiką ar didokus cimbolus. Juos lietuviai, kaip jam
buvo pasakojama, pasigamindavo patys ar įsigydavo jau įsikūrę
JAV. Muzikos instrumentus Amerikos lietuviai perduodavo iš
kartos į kartą. Dovydui nežinomas jo senelio smuiko likimas,
bet Adolio Pivoriūno cimbolai po jo mirties atiteko kito pusbrolio šeimai – apie 1990-uosius, juos pardavus, gauti pinigai
buvo paaukoti Denverio lietuvių benduomenei.
Taigi turimų duomenų analizė leidžia teigti, kad daugiakultūriuose JAV didmiesčiuose geriausiai savo gimtojo
krašto tradicinę muzikinę kultūrą, šokius pirmosios bangos
emigrantams pavyko išsaugoti susitelkusiose kraštiečių
bendruomenėse, kaip XX a. pradžioje buvo daroma liaudies
muzikantais, smuikininkais ir cimbolininkais pasižymėjusioje Čikagos tverečėnų bendruomenėje. Sinclairio romano
fragmentas liudija ir apie tuo metu vykusius pokyčius, įvairių
Lietuvos kraštų tradicijų sambūvį ir amerikietiškos kultūros
poveikį. Sinclairis nebuvo vienintelis amerikietis, XX a.
pradžioje domėjęsis JAV lietuvių liaudies muzika ir šokiais.
Pasak Eleanor Smith, kuri 1893–1935 m. dirbo Hal Hauso
(Hull-House) muzikos mokyklos direktore4, lietuvių liaudies
šokiai puikiai tinka jaunimui ugdyti ir neformaliai bendrauti,
nes yra „paprasti, sveiki ir pilni žmogiško džiaugsmo“ (Smith
1914). 1914 m. ji publikavo penkis Čikagos lietuvių liaudies
šokius ar žaidimus (suktinį, polką „Koketka“, „Aguonėlę“,
„Noriu miego“, klumpakojį), melodijas aranžavusi pianinui. Šokių melodijas užrašė Helen Rich Shipps, maloniai
padedant ne tik lietuvių bičiuliams, bet ir muzikantams,
griežusiems koncertina ir smuiku. Įgudę šokėjai pateikė savo
šiek tiek besiskiriančias šokimo būdo ir žingsnių versijas.
Rinktinės pratarmėje Guy L. Shippsas teigė, kad
[lietuviai], filologų vertinami dėl vartojamos senovinės kalbos
ir darbštumo, prisijungė prie daugelio europietiškų etninių
grupių, kurių atstovai apsigyveno Amerikoje. [JAV] miestuose
apsigyvenusių lietuvių socialinių tradicijų nei jie patys, nei
Amerika negali sau leisti praprasti. Tarp jų pasilinksminimų
įvairiomis progomis yra šokiai. (ten pat)
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Dauguma pirmosios bangos emigrantų traukdavo į JAV,
ketindami užsidirbti pinigų ir grįžę geriau įsikurti Lietuvoje,
nusipirkti žemės. Per kelerius metus susitaupę pinigų net
penktadalis jų grįžo namo (Dapkutė 2016). Pasak Pivoriūno,
tik retas kuris to meto lietuvių išeivis galėjo leisti sau kartą
per gyvenimą apsilankyti gimtajame krašte ir vėl grįžti į JAV.
Turimais duomenimis, grįždami iš JAV lietuviai parsiveždavo ten įsigytų muzikos instrumentų. Štai Jokūbo Zaliecko
(g. 1883 m. Pamusių k., Trakų aps.) XX a. pradžioje, prieš
vedybas, iš JAV parsivežtą smuiką išsaugojo ir XXI a. juo dar
griežė sūnus Danielius Zalieckas (g. 1926 m. ten pat, Onuškio vlsč., Trakų aps., gyv. Varėnoje)5. Būdavo, kad kai kurie
parveždavo ir gramofoną bei lietuviškos muzikos plokštelių.
XX a. pirmoje pusėje, nors ir retai, pasitaikydavo, kad
ir Lietuvoje muzikantai susipažindavo su Amerikos lietuvių muzikos įrašais, išmokdavo kūrinių, juos atlikdavo.
Garsus suvalkiečių liaudies muzikantas Vincentas Svitojus
(g. 1926 m. Žaliosios k., Liubavo vlsč., Marijampolės aps.,
gyv. Kalvarijoje) savo atsiminimuose rašo, kad jo vyresnysis brolis Juozas (1920–1996, g. ir gyv. ten pat) iš mamos
brolio Jurgio Slivinsko parvežtų plokštelių buvo pramokęs
Amerikos lietuvių polką „Šenadorio mergos dailios“ ir kitų
kūrinių. Apie 1933 m. atvykęs į Lietuvą paviešėti, aplankyti
giminių, dėdė lauktuvių pargabeno patefoną su nemenku
lietuviškų plokštelių rinkiniu:
Patefonas tais laikais buvo labai retas daiktas ūkininkų namuose. Dėdės pargabentasis muzikinis „daiktas“ buvo labai panašus
į nemažą lagaminą: plotis ir ilgis gal po kokia 60 centimetrų,
aukštis – 30 <...>. To muzikinio „lagamino“ viršutiniame
dangtyje buvo plokštelių kamera. Tai buvo spyruoklinis prisukamas patefonas, nes tais laikais Lietuvos kaimas dar be elektros
gyveno <...>. Mūsų Juozas ir daugiau kūrinėlių klausydamas
plokšteles išmoko – gerą klausą turėjo. Tėvai patefonu leisdavo
groti per didžiąsias šventes ar kitomis labai ypatingomis ir
svarbiomis progomis <...>. Būdavo, kad leisdavo ir šokiams
pagroti, tačiau retai. (Svitojus 2008: 27–28)

XX a. pirmos pusės Amerikos lietuvių įtaka lietuvių
liaudies muzikavimui tėvynėje kol kas dar beveik netyrinėta
ir galėtų tapti atskiro darbo tema.

Gaila KIRDIENĖ

XIX a. pabaigos–XX a. pradžios JAV lietuvių
kapelų ir orkestrų tradiciniai šokiai ir maršai
XX a. pradžioje JAV, pritaikant įvairių lietuvių draugijų
veiklai ir sceniniams pasirodymams, buvo įvairiais būdais
aranžuojama, stilizuojama, perkuriama ar „sutvarkoma“
lietuvių tradicinė, taip pat ir šokių bei maršų muzika.
Populiariausia JAV lietuvių muzikavimo forma, siekiant
stiprinti išeivijoje lietuvybę, tapo dainavimas choruose. Pirmieji parapiniai chorai nuo 1885 m. susikūrė Pensilvanijoje,
netrukus pradėjo kurtis ir pasaulietiniai chorai. Chorų ypač
pagausėjo, 1905 m. Lietuvoje panaikinus spaudos draudimą
(Petrauskaitė 2015: 156). Vis dėlto anksčiau nei chorai,
pavieniai instrumentininkai ar dainininkai, į viešumą išėjo
lietuviškieji orkestrai, kitaip dar kapelijomis ar benais
(angl. band – orkestras, kapela) vadinami, iš ypač tankiai
lietuvių apgyvendintos rytinės šalies pakrantės miestelių
Pensilvanijoje, kurių gyventojų daugumą sudarė išeiviai iš
Lietuvos ir Lenkijos. Šie orkestrai daugiausia kūrėsi prie lietuviškų draugijų. (Pirmoji grynai lietuviška draugija susibūrė
1875 m. Niujorke, antroji – 1877 m. Šenandoa. Lietuviai
burdavosi į draugijas ir pagal Lietuvos kraštus, iš kurių buvo
kilę.) Pirmasis lietuviškas orkestras buvo įkurtas 1885 m.
Šenandoa ir gyvavo iki 1928 m., kitas 1887 m. – Mahanojuje (Mahanoi Sityje). Iš pradžių lietuviai ir lenkai ten, kur
jų susitelkdavo daugiausia, bendradarbiavo, grodavo kartu
ir orkestruose, tik neilgai. Greitai dešimtys tokių orkestrų
ėmė rastis kiekvienoje didesnėje lietuvių bendruomenėje;
1893 m. Lietuviškas benas įsikūrė ir Čikagoje6 (ten pat:
122, 127, 129, 207, 1027). Tokie lietuvių orkestrai pradėjo
nykti po Pirmojo pasaulinio karo, tačiau kai kurie gyvavo
gerokai ilgiau. Ypač jų sumažėjo po Antrojo pasaulinio
karo. Muzikologo ir lietuvių liaudies muzikos instrumentų
tyrinėtojo Juozo Žilevičiaus skaičiavimu, nuo XIX a. pabaigos iki 1940 m. įsisteigė, gyvavo ir iširo apie 200 lietuvių
orkestrėlių. Ilgiausiai išsilaikė pramoginiai, šokių, orkestrai
(ten pat: 206, 215).
Pasak lietuviškos plokštelės istoriją tyrinėjusios muzikologės Auksės Valauskienės, vedami tėvynės ilgesio ir

3 pav. Danieliaus Zaliecko tėvo XX a. pradžioje iš JAV parsivežtas smuikas ir strykas.
2007 m. Žanetos Svobonaitės nuotr.
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siekdami išlaikyti tautines tradicijas, 1912 m. JAV lietuviai
pradėjo publikuoti lietuviškos muzikos įrašus. 1925–
1930 m. jų leidyba ypač suklestėjo. Lietuviškas plokšteles
leido apie trisdešimt bendrovių ir pavienių leidėjų, viena iš
žinomiausių buvo „Columbia Phonograph“ (vėliau tapusi
„Columbia Records“) kompanija Niujorke. Gausiausias
(apie 1 500 vienetų) trumpo grojimo plokštelių fondas
saugomas Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bib
liotekoje bei Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje
(Valauskienė 2013: 289–290).
Plokštelių įrašams grojo penkiolika lietuvių angliakasių
orkestrų iš Pensilvanijos. Daugiausia lietuviškų įrašų įvairiose bendrovėse padarė Mahanojaus lietuviškas mainerių
orkestras (51 plokštelė) ir Kolumbijos orkestras (27 plokštelės). Tokie orkestrai, iš pradžių nedideli, 10–15 muzikantų,
vėliau didesni (iki 40 ar net 60 muzikantų), galėjo būti
vien dūdų arba mišrūs, sudaryti iš dviejų trimitų, klarneto,
dviejų smuikų ir tūbos, kaip 1928 m. Mahanojaus lietuviškas
mainerių orkestras, vadovaujamas Prano Juodkos. Orkestro
griežiamų šokių kupletus paprastai dainuodavo vienas dainininkas (Valauskienė 2013: 295–296). Kupletų tekstai buvo
sukurti ar perkurti jau Amerikoje, jie atliepia tų laikų lietuvių
jaunimo šokių ir bendravimo kultūros aktualijas. Palyginant
reikia nurodyti, kad XX a. pradžioje ir tarpukariu Lietuvos
kaimuose ir miesteliuose dūdų, styginių ar rečiau mišrūs
orkestrai šokius ir maršus dažniausiai atlikdavo tik instrumentiškai, be pakaitinio dainavimo. Pavieniai muzikantai
ar kapelų muzikantai kartais patys pridainuodavo (Vakarų
Lietuvoje pakaitomis su grojimu) ar apeigų, švenčių metu
pritardavo dainininkams (Kirdienė 2000: 108–109; 2005:
23; 2007: 130, 132)7.
Muzikantų profesionalumas. Nemaža JAV, kaip ir
Lietuvos, pučiamųjų orkestrų, muzikantų mokėjo natas,
kai kurie ir lengvai jas skaitė iš lapo. Buvo ir profesionalių
orkestro muzikantų, ypač dirigentų, anksčiau grojusių
caro armijos arba Rietavo, Plungės dvarų orkestruose.
Profesionalų buvo ir iš gimusių JAV, čia baigusių muzikos
mokslus muzikantų. Kita vertus, buvo ir tik orkestruose
pramokusių groti pradedančiųjų. Taip pat skyrėsi atskirų
orkestrų muzikinis raštingumas: vieni grodavo „iš knygų“,
kiti – „iš kepurės“ (Petrauskaitė 2015: 202–207). Buvęs kunigaikščio Bogdano Oginskio (1848–1909) Rietave dvaro
mokyklos mokinys ir orkestro muzikantas Vytautas Lukauskas (1877–1972) kurį laiką gyveno JAV, apie 1905 m.
(kitame šaltinyje nurodoma, kad prieš Pirmąjį pasaulinį
karą) Čikagoje įsteigė „Lietuva Band“ (ar „Lietuva Band
Chicago“) orkestrą ir jam vadovavo. Šiame orkestre grojo
daug buvusių Rietavo dvaro orkestro muzikantų. Tarpukariu sugrįžęs gyventi į Lietuvą, Lukauskas nuo 1945 m. iki
mirties vadovavo Rietavo pučiamųjų orkestrui (Lukauskas
1975: 164)8. Jo atsiminimuose gausu mūsų tyrimui svarbios medžiagos: jis rašė apie šio orkestro ir Plungės krašto
liaudies muzikantų ryšius, muzikantų multiinstrumentinį

ugdymą – pusę dienos jie buvo mokomi groti pučiamaisiais,
kitą pusę styginiais instrumentais (ten pat: 168, 171–173).
Klausant benų ir kapelijų šokių ir maršų muzikos įrašų,
iškart pastebimas atlikimo meistriškumas: tikslus intonavimas, skambesio darnumas, ansambliškumas, sklandžiai ir
lengvai išgrojamos ilgos greitų gaidų sekos, pasažai. Todėl
tokius orkestrus neabejotinai galima vadinti profesionaliais.
Kažin ar jų muzikantai pūtikai ar griežikai galėjo dirbti
nepaprastai alinantį angliakasio darbą ir muzikuoti tik
laisvalaikiu. Tikriausiai muzikavimas buvo pagrindinė jų
veikla ir pragyvenimo šaltinis. Tokį teiginį patvirtina ir
Lietuvoje užrašyti liaudies muzikantų liudijimai. Ilgaamžis
Lazdijų krašto smuikininkas Albinas Bartnykas (g. 1927 m.
Buniškių k., Lazdijų vlsč.), paklaustas, ar jo tėvas, taip pat
buvęs smuikininkas, tarpukariu net dukart važiavęs į JAV
dirbti anglies šachtose, galėjo ten smuikuoti, atsakė:
Po Didžiojo [Pirmojo pasaulinio] karo važavo tėvas in Amerikų, kasė anglius. Vienųsyk važavo, raiškia, tai teip išbuvo ti
gal du metus ar kiek. Pargrįžo, užsidirbįs pinigų, suprantat,
ir kitų kartų vėl išvažavo. Bet jau paskui užpuolė Didis [Antrasis pasaulinis] karas <...>. Liko prie šeimos ir jau, kap tas
sakė, augino su žmona vaikus <...>. Velnią jis ten [Amerikoje]
grojo – neturėjo tam nei laiko, nei jėgų. Grįžo susigadinęs sveikatą, visąlaik kosėjo <...>. [Lietuvoje] smuiką tai gerą turėjo.9

Tik saliūnuose vykstančiuose šokių vakarėliuose, o ne
koncertuose griežiančių orkestrėlių sudėtis buvo kitokia:
juos sudarydavo saksofonas, smuikas, kornetas, armonika
ar pianinas, bandža, būgnas.
Jie grodavo lietuviškus ir amerikietiškus šokius, stengdamiesi įtikti tiek tautinius papročius puoselėjantiems senosios
kartos išeiviams, tiek naujausiomis madomis besidomintiems jų vaikams <...>. Džiazinis repertuaras visai netiko
lietuvių publikai (Petrauskaitė 2015: 204).
Po Pirmojo pasaulinio karo buvo steigiami jaunimo
simfoniniai arba šokių orkestrai, kai kurie trumpalaikiai,
mėgėjiški. Pradėta kurti ir styginius, iš smuikų, mandolinų,
gitarų, balalaikų ar kanklių sudarytus orkestrėlius (ten pat:
207, 2011).
Instrumentinė muzika, daugiausia šokiai ir maršai, buvo
viena iš svarbiausių JAV lietuvių benų ir kapelijų repertuaro
grupių. Įrašyta apie 200 lietuviškų šokių (Valauskienė 2013:
296–299, 303; plg. Petrauskaitė 2015: 205). Sprendžiant
iš pavadinimų („Kauno polka“, „Dzūkų mazurka“, „Polka
nuo Rudos“, „Butkiškių polka“, „Marcinkonių polka“,
„L(i)udvinavo polka“, „Paprieniokų polka“, polka „Trauk,
simniški“, polka „Panemunės gegutė“, „Vištyčio valsas“, „Kybartų polka“, „Stumbriškiu polka“, „Telszu (Telšių) polka“,
„Palangos polka“, „Klaipėdos polka“, „Vilniaus polka“ ir
pan.)10, melodinių tipų ir atlikimo stiliaus (jiems išsamiai
ištirti reikia atskiro darbo) šie šokiai, kaip, matyt, ir patys
muzikantai, buvo kilę iš įvairių Lietuvos regionų. Kitas dvi
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benų repertuaro grupes sudarė liaudies dainos su orkestriniu
akompanimentu ir deklamacijos. Likusi repertuaro dalis –
įvairių tautų šokiai (čekiškos polkos, lenkiškos mazurkos,
vokiški valsai) ir maršai (vokiški) ar jų fragmentai, trumpos
pjesės. Valauskienė siekė atskleisti, kokie veiksniai darė įtaką
repertuaro pasirinkimui, kodėl vieni muzikos žanrai buvo
įrašyti dažniau už kitus. Ji atkreipė dėmesį, kad instrumentų, nuo kurių priklausė ir repertuaras, pasirinkimą lėmė ir
tuomet dar gana ribotos garso įrašymo techninės galimybės.
Mechaniniu akustiniu būdu lengviau buvo įrašyti pučiamųjų orkestrą, dainavimą ir kalbą, o problemiškiausia – styginių
instrumentų muziką, todėl smuiko muzikos įrašyta labai
mažai (Valauskienė 2013: 304). Antra, kadangi šie orkestrai buvo skirti linksminti šokių vakaruose ir įvairiausiose
šventėse (draugijų suvažiavimuose, bažnytinėse iškilmėse,
laidotuvėse, vestuvėse, iškylose, šokiuose, gatvių eisenose),
ir įrašuose dažniausiai įamžinti, pasak jos, kalendoriniam
metų ciklui ir šeimos šventėms skirti kūrinėliai (ten pat:
299, 304). Lygiai taip galima apibūdinti tipišką lietuvių
liaudies muzikantų ir kapelų ar orkestrų repertuarą tėvynėje.
JAV išleistose plokštelėse užfiksuota lietuvių orkestrinė
muzika paprastai traktuojama ne kaip liaudies ar tradicinė,
o kaip populiarioji muzika, pagrįsta „liaudiškų11 šokių bei
dainų“ intonacijomis (Petrauskaitė 2015: 205; Valauskienė
2013: 303). Kyla klausimas, ar visais atvejais ir kiek šis gausiai užfiksuotas šokių muzikos paveldas nutolęs nuo to meto
tradicinės lietuvių muzikos? Jau pastebėjome, kad šiek tiek
skyrėsi XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje Lietuvoje ir JAV
gyvavusių orkestrų sudėtis, buvo iškeltas dainininko solisto
ir jo dainuojamų šokių muzikos kupletų vaidmuo. Galbūt ši
muzika yra tik šiek tiek orkestrų vadovų pakeista, padailinta
lietuvių liaudies šokių ir maršų muzika, pridedant vieną kitą
papildomą kūrinio dalį ir pavadinimą?
Muzikologai yra atkreipę dėmesį į išsilavinusių orkestrų
vadovų, kurie XX a. pirmoje pusėje aranžuodavo liaudies
dainas ir šokius orkestrams, kūrybos braižą. JAV muzikinę
kvalifikaciją kėlęs, taip pat ir Miko Petrausko lietuvišką
konservatoriją Čikagoje baigęs vargonininkas, chorvedys ir
kompozitorius Vincentas (Vincas) Nickus, pasak Rimanto
Astrausko, „paprastai laikydavosi gaidų teksto, tik labiau
pabrėždavo kūrinio artimumą pučiamųjų orkestrų skambesiui: padubliavęs boso partiją per oktavą, sustiprindavo
bosinę partiją, pasirinkdavo patogias pūtikams bemolines
tonacijas“ (Astrauskas 2011: 96). 1914–1919 m. Čikagoje
Nickus išleido „Lietuvių liaudies šokių albumą“ (Nickus
1914), jame paskelbė vienuolika savo surinktų ir mišriam
orkestrui (pianinas, du smuikai, altas, violončelė, kontrabosas, fleita, klarnetas, du kornetai, trombonas, būgnai)
aranžuotų lietuvių liaudies šokių (Vinco Kudirkos valsas
„Varpelis“, polka „Liepelė“, valsas „Lelija“, „Čebatėlis“ (angl.
Levandula), valsas „Nemuno vilnys“, polka „Dėdienė“,
mazurka „Aguonėlė“, šokis „Žirgelis“, vamzdelis (šokis?),
suktinis (angl. Round Dance), klumpakojis (angl. Stumbling
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Dance), „Noriu miego“) bei po du maršus ir himnus. Tam
tikrų partijų analizė leidžia teigti, kad šokių melodijos labai
artimos liaudies tradicijai, tačiau pritariamosios partijos
sukurtos pagal klasikinės muzikos tradicijas. Tonacijos ne
tik bemolinės, bet ir diezinės, pasitaiko minoro.
Panagrinėjus Mahanojaus lietuviško mainerių orkestro
atlikto kūrinio „Kuomet šoksi“ (angl. When You Dance)
įrašą, galima teigti, kad ši muzika skambėjo to meto lietuvių
bendruomenės šventėse – dainininkas praneša, kad ją yra
girdėjęs vestuvėse. Iš pradžių kartojamos dvi šokio dalys,
vėliau pridedama trečia ir ketvirta. Visų keturių dalių melodijos instrumentiškos, plačios apimties. Jos skamba labai
tradiciškai, sakytum, žemaitiškos. Įdomu, kad antrosios
dalies melodinis tipas sutampa su Plungės krašte paplitusio daugiadalio Lelinderio trečiąja dalimi. Jį pasmuikavęs
Kazimieras Citavičius (g. 1920 m. Judrėnų k., Telšių aps.,
gyv. Plungėje) nuo vaikystės kartu su savo broliais grodavo
ir dūdų orkestrėlyje (Kirdienė 2007: 32, 233, Nr. 81).
2016 m. konferencijoje autorei perskaičius pranešimą, lenkų
etnoinstrumentologė Ewa Dahlig-Turek pakomentavo, kad
kaip tik ši melodija jai žinoma ir iš pietų lenkų muzikantų
repertuaro. Tai būtų vienas iš pavyzdžių, liudijančių, kad
tradicinės šokių muzikos sąveika vyko tarp Lietuvos ir kitų
Europos šalių bei per išeivius tarp Europos ir JAV.
Galima pritarti tyrinėtojams, kad XIX a. pabaigoje–
XX a. pradžioje JAV lietuvių orkestrų ir kapelijų atliekami
lietuviški šokiai, maršai, kaip ir dainos, vienydavo lietuvių
imigrantus, padėjo išlaikyti jų gimtąją kalbą, muziką ir tradijas bei turėjo didelės įtakos formuojantis lietuvių tautinei
savimonei ir tapatumui (Petrauskaitė 2015: 204–205; Valauskienė 2013: 304, 307). Todėl reikėtų ir atskiro išsamaus
tyrimo atidžiau išanalizuoti ir apibūdinti šokių ir maršų
muziką ir kitų tautų to meto muzikos įrašų, ir Lietuvos
tradicijų kontekstuose. Kaip akivaizdu iš aptartų duomenų
apie tverečėnų muzikantus, tuo metu ne mažiau svarbios
lietuvybei išsaugoti buvo ir kraštiečių bendruomenėse puoselėtos regioninės ar lokalinės iš Lietuvos kartu atkeliavusios
instrumentinio muzikavimo šokiams tradicijos.
Dovydo Pivoriūno kelias į tradicinę lietuvių
šokių muziką
Tarpukariu ir vėlesniais metais JAV lietuvių bendruomenių šokių muzikavimo situacija keitėsi, lietuviškosios
tradicijos vis labiau nyko. XX a. pradžioje lietuvių jaunimui
džiazo muzika dar atrodė visiškai svetima ir niekam nepatikdavo, o Dovydo Pivoriūno tėvas, kaip ir daugelis jo meto
jaunuolių, labiausiai mėgo šokti pagal džiazinę bigbendo
muziką, nors mokėjo polką ir valsą. (Kai Dovydas, kartą
lankydamasis Čikagoje pagriežė savo išmoktų lietuviškų
melodijų, tėvas su seserimi Lila šoko polką.) Antroji Pivoriūnų karta labai mėgo muziką, bet patys nebuvo muzikantai.

Sugrįžimas prie tradicinės lietuvių šokių muzikos JAV lietuvių bendruomenėse: trečios kartos smuikininko Dovydo Pivoriūno atvejis

Tiesa, Lila mėgdavo skambinti pianinu. Kita vyresnė tėvo
sesuo Estell Kiss-Jurgites (1915–2004) paauglystėje šoko
lietuvių tradicinius šokius: 1931 m. Motinos dienos proga,
kaip buvo rašyta šeimos išsaugotame laikraštyje, ji su trimis
kitomis mergaičių klubo narėmis atliko kelis lietuvių liaudies šokius ir dainas12. Vėliau ji dalyvavo žymios amerikiečių
choreografės June Taylor grupėje ir tapo šokių mokytoja.
Keitėsi ir to meto Amerikos lietuvių šokių orkestrėlių
repertuaras. Brukline gimęs talentingas akordeonininkas
Juozas Tamašauskas ( Joe Thomas) 1938 m. Niujorke įkūrė
pramoginį orkestrėlį, gyvavusį net iki devinto dešimtmečio pradžios. Jo repertuarą sudarė ne tik lietuviškos, bet
ir angliškos, ispaniškos dainos ir šokiai. Veiklos pradžioje
ypač populiarios buvo polkos, vėliau iš Europos ėmė plisti
naujos mados. Nemažai natų Tamašauskas gavo iš pokariu
imigravusio Alekso Mrozinskio (Petrauskaitė 2015: 215).
Svarbu pažymėti, kad tarp antrosios bangos lietuvių emigrantų JAV paplito sovietmečiu stilizuoti liaudies šokiai
ir aranžuota jų muzika (neretai grojama akordeonu arba
skambanti jau tik iš įrašų).
Dovydas pabrėžė, kad, atvykus antrajai pokario imigrantų bangai, dauguma lietuvių bendruomenių dar buvo gausios ir susitelkusios apylinkėse. Bet apie devintą dešimtmetį
jos pradėjo mažėti, išsisklaidė. Pasak Dovydo, anksti mirus
tėvo pusės seneliams, jo šeimoje lietuviška kultūra buvo ne
taip gerai išlaikyta kaip itališka (ką jau kalbėti apie amerikietišką). Vis dėlto tėvas, padedamas savo pusės giminaičių,
įdiegė sūnums pasididžiavimą lietuviška pavarde ir kilme,
kaip ir priedermę saugoti lietuvybę, ypač todėl, kad tuo
metu Lietuva buvo okupuota ir net nežymima žemėlapyje.
Dovydui jau vaikystėje patiko smuikas ir juo griežiama
liaudies muzika, nors iš pradžių teko griežti tik klasikinę:
„Man patiko smuiko garsas. Ketvirtoje klasėje (1967 m.)
į mokyklą atėjo stygininkai sudominti, pritraukti vaikus
mokytis groti. Smuikininkas pagriežė smagų liaudies kūrinį.
Tą patį vakarą pasakiau savo tėvams, kad norėčiau mokytis
smuikuoti.“13 Lietuvių liaudies smuikavimas Dovydui parūpo paauglystėje, tačiau apie jį dar ilgai jam beveik nieko nepavyko sužinoti. Jis mena, kad lankydamasis Čikagos Stenlio
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje teiravosi darbuotojos,
ar lietuviai šokiams griežia smuikais. Ji atsakiusi: „Ne, tik
akordeonais.“ Vėliau, apie 1995 m., jį nudžiugino sutikta
antrosios bangos imigrantė iš Tverečiaus Albina PundytėPrunskienė (1921–1998), kuri jam jausmingai pasakojo
menanti, kaip pavasarį grįžtant į namus iš bažnyčios orą
pripildydavusi smuikų muzika.
1980-aisiais, pasak Dovydo, JAV vyko tradicinio smui‑
kavimo atgimimas, gaivinimas (angl. revival). Tradicinis,
daugiausia baltųjų, smuikavimas nuo seno labai populiarus
JAV. Iki šiol jo tradicijos intensyviai tiriamos ir skleidžiamos
įvairiuose festivaliuose, koncertuose, rengiamuose kartu su
konferencijomis ir praktiniais smuikavimo mokymais (angl.
workshops). JAV, kaip ir Kanadoje, žinomi įvairūs tradicinio

4 pav. 1967 m. Dovydas smuikuoja namuose Čikagoje. Šeimos
albumo nuotr.

smuikavimo stiliai, jungiantys vietinių gyventojų ir išeivių
iš įvairių Europos šalių muzikavimo tradicijas.
Išsamioje 2008 m. JAV tradicinio smuikavimo bibliografijoje pateikiami duomenys apie šių etninių grupių – vietinių
amerikiečių, metisų, afroamerikiečių, žydų ir turinčių stiprių
ryšių su Europa (airių, anglų, čekų, lenkų, norvegų, prancūzų, suomių, škotų, švedų, ukrainiečių) smuiko muzikos ir
tyrimų publikacijas (Beisswenger, 2011). Jau nuo XVII a.
pradžios turima istorinių šaltinių apie amerikiečių smuikavimą šokiams. Nuo XVIII a. pabaigos iki šiol paskelbta
keli šimtai rinktinių su tūkstančiais šokių smuikui, fleitai
solo ar jų duetams (taip pat kornetui, klarnetui ir kitiems
instrumentams); labai daug jų paskelbta XIX a. (Howe
1800–1886; Beisswenger 2011: 5–38). Nuo 1965 m. buvo
kuriamos iki šiol populiaraus amerikiečių senųjų laikų
stiliaus smuikininkų (angl. American Old Time Fiddlers)
draugijos (Beisswenger 2011: 43–44).
Jau XX a. viduryje JAV pradėta tirti muzikines ir sociokultūrines Amerikos tradicinio smuikavimo ypatybes, stilius
(Buchanan 1940: 77–92). 1928 m. pradėjusiai rinkti medžiagą tyrinėtojai Marion Unger Thede vakarinėse valstijose
pavyko įrašyti šimtus įvairaus žanro smuiko kūrinių. 1959 m.
ji išsiuntė klausimyną 300 jai žinomų liaudies smuikininkų,
tyrimo rezultatus aptarė straipsnyje (Thede 1962: 19–24).
Taip pat buvo nuodugniai analizuojamas XX a. pradžioje
„Columbia Records“ įrašyto smuiku pagriežto kūrinio atlikimas, varijavimo technika (Burman 1968: 49–61). XX a.
8–9 dešimtmečiais apgintos ir pirmosios disertacijos apie
tradicinę amerikiečių smuiko muziką, jos stilių (Spielman
1975; Goertzen 1983; plg. Peila 1983). Devintame dešimtmetyje atkreiptas dėmesys į tradicinio smuikavimo
mokymo (-si) metodiką (Frisch 1987: 87–102).
Baigęs vidurinę mokyklą, Dovydas retai kada muzikuodavo. Tik 1985 m., jau baigęs koledžą ir apsigyvenęs vakarinėje Ramiojo vandenyno pakrantėje, Oregono valstijoje,
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jis susidomėjo amerikiečių senųjų laikų smuiko muzika. Už
užmokestį gavo kelias vietinio smuikininko pamokas. Šį
muzikos stilių jis mėgsta iki šiol ir puikiai išmano jo kilmę
ir atmainas. Pasak jo,
Amerikos senų laikų muzika yra įdomi, turi daug regioninių
ir lokalinių stilių. Kai kurie iki šiol gyvuoja amerikiečių
smuikavime, apie kurį galima daug sužinoti iš įvairių knygų
ir įrašų. Ankstyvasis [amerikiečių] smuikavimas, ko gero,
buvo labiausiai paveiktas atvykėlių iš skirtingų Didžiosios
Britanijos, Prancūzijos ir Vokietijos vietų.

Pradėjęs dalyvauti tradicinio smuikavimo mokymuose
ir konferencijose, Dovydas susidomėjo ne tik muzikos
transkripcijomis ir įrašais, bet ir moksline literatūra, sukaupė
nemažą biblioteką:
Buvo daugybė knygų apie [amerikiečių] smuikavimą ir muzikos, kurios galėjai mokytis. Aš sukaupiau gana didelę biblioteką apie įvairius Amerikos smuikavimo stilius. Taip pat gavau
kelias pamokas, dalyvavau keliuose mokymuose <...>. Turiu
sukaupęs ir didelę Amerikos smuiko muzikos natų kolekciją.

Jau tuomet, mokydamasis smuikuoti iš natų, jis pastebėjo, kad mokymosi sėkmę lemia tinkama nors jau ir žinomo
stiliaus muzikos transkripcija ar notacija:
Nuo to, kaip melodija užrašyta, labai priklauso, kaip greitai
išsiaiškinsi, kaip ji turi skambėti, ir ją išmoksi, ypač jei ta
muzika tau žinoma. Jei muzika užrašyta kitam instrumentui,
mokytis iš natų sunkiau. Bet jei tinkamai užrašyta, net ir iš
natų gali greitai išmokti kūrinį.

Taip pat ir vėliau Dovydas nepraleisdavo progos dalyvauti įvairiuose JAV tradicinio smuikavimo renginiuose, jis
nuolat domėjosi įvairiais stiliais14. Pasak jo, tokie renginiai
įkvepia muzikuoti, nors tiesiogiai ir nesisieja su lietuvybe.
Juolab kad apie Amerikos lietuvių tradicinį smuikavimą tuo
metu jam dar nebuvo tekę girdėti, tie „nedaugelis paplitusių
[lietuvių liaudies muzikos] stilių nebuvo grojami smuiku“:
Žmonėms atrodė, kad lietuvių muzika – tai daugiausia liaudies dainos, liaudies šokiai, pritariant akordeonui, ar kanklių
ansamblių muzika. Ypač antrosios bangos emigrantai tuo
metu labai dominavo šokių festivaliuose <...>. Iš dalies iki šiol
kartais patenku į situaciją, kai tenka apginti smuiko muziką,
kaip tradicinės lietuvių liaudies muzikos dalį.

Dovydui yra tekę susipažinti ir su keliais vyresnės kartos Amerikos lietuvių smuikininkais, tačiau jie buvo arba
klasikinės muzikos atlikėjai, arba, nors ir nepraradę kitokių
ryšių su lietuvybe, atlikdavo amerikietišką muziką15. Smuikininkas, cimbolininkas ir muzikos instrumentų meistras
Nikolas (Nicholas) Skrebutėnas (g. 1930 m. Čikagoje;
m. 2014 m. Flosmure, Ilinojaus valstijoje) daugiausia domėjosi XIX a. Amerikos liaudies muzika ir kartais grodavo
smuiku ir cimbolais vietiniuose Amerikos pilietinio karo
festivaliuose; buvo ir kelių šio stiliaus muzikos draugijų
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narys. Jis koncertuodavo vienas arba su žmona, taip pat JAV
gimusia lietuvaite, ir vaikais. Jo tėvas Florijonas Skrebutėnas
(1877–1961), 1907 m. atvykęs į JAV iš Kuksų k., Tverečiaus
par., dainavo viename iš Čikagos chorų, kolekcionavo ir taisė
smuikus, strykus, pats buvo pasidirbęs ir cimbolus16. Be to,
eksperimentuodavo gamindamas įvairių „slaptų formulių“
kanifolijas. Kartą pagamino kanifoliją iš sakų pušies, augančios Čikagos miškelyje, kuriame rinkdavosi pirmieji lietuvių
emigrantai, „kad jų balsai būtų girdimi griežiant smuiku“.
Jos buvo atsiuntęs ir Dovydui.
Dovydo teigimu, kitų tautų ar šalių smuiko muzikos
klausymasis ir pažinimas bei lyginimas gali padėti labiau
įvertinti lietuvių muziką. Išsiugdyta lietuviška savimo‑
nė, taip pat jau turėti muzikiniai interesai paskatino jį
domėtis lietuvių šokių muzika ir jos mokytis, nors jis tik
vėliau sužinojo, kad jo senelis su pusbroliais buvo tverečėnai
liaudies muzikantai, tęsę gimtojo krašto tradicijas Čikagoje:
Groti lietuvišką muziką mane paskatino galimybė susieti
lietuvišką kilmę su, griežiant smuiku, jau įsigytais muzikiniais interesais. Taip galėjau dalyvauti lietuviškoje kultūroje.
Nors įsitraukiau į lietuvių muziką anksčiau, negu sužinojau,
kad mano senelis taip pat griežė smuiku, šis faktas, kad jis
smuikavo, paskatino mane ir toliau domėtis. Susidomėjau
muzika, kurią jis savo laiku galėjo groti. Lankantis Lietuvoje,
tai pastūmėjo mane apsilankyti archyvuose ir sužinoti apie
XIX a. smuiko ir cimbolų muziką. Be lankymosi Lietuvoje ir
muzikos klausymosi, kitas veiksnys buvo muzikos gražumas
ir tai, kad smuikai dominavo lietuvių liaudies muzikoje. Tai
padrąsino ir suteikė papildomų jėgų mokytis naujų kūrinių.

Lietuvių tradicinės šokių muzikos mokymasis,
repertuaro ir atlikimo stiliaus formavimas
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo ar kiek ankstesniu
laikotarpiu Amerikoje buvo justi iš Lietuvos sklindantis
senųjų liaudies muzikos tradicijų atgimimas. Jas susigrąžinti mėginta naujais pozityviais būdais: „Naujojo
judėjimo entuziazmas pakeitė sustingusią liaudies muzikos
reprezentaciją, kuri egzistavo iki tol.“ Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas buvo Pivoriūnui svarbus pirmiausia tuo,
kad, griuvus geležinei uždangai, atsivėrė laisvas informacijos ir žinių srautas. Pirmąkart po ilgo laiko informacija
galėjo laisvai pasiekti visas lietuvių diasporos dalis visame
pasaulyje. Pasak jo, šiuo metu pasaulio lietuviai yra susieta
bendruomenė. Skirtingų pasaulio lietuvių bendruomenės
dalių izoliacija, kai tauta buvo okupuota, sulėtino natūralią
žinių ir kultūros sklaidą. Tiesa, jis pastebi, kad net ir pačiam
lankantis Lietuvoje nebuvo lengva rasti lietuvių tradicinės
muzikos įrašų: „Ieškojau įsigyti lietuvių liaudies muzikos
albumų, kasečių – tai nebuvo paprasta, vienos grupės kasetę
gaudavai vienoje parduotuvėlėje, kitą kitoje vietoje. Net
žinant, ko reikia, nebuvo paprasta rasti.“
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JAV pradėjo lankytis tradicinės lietuvių muzikos
grupės. Maždaug 1990 m. į Sietlo „Northwest Folklife“
festivalį atvykusi muzikantų grupė iš Kauno (Povilo Stulgos
muziejaus?) suteikė Dovydui, ko gero, pirmą progą pasiklausyti gyvo tradicinio lietuvių muzikavimo. Jam tai buvo
ypatingas, įkvepiantis potyris. Tuo pat metu jis įsigijo kelias
lietuvių muzikos kasetes ir pradėjo mokytis groti:
Atsimenu, jų atlikimas man buvo ypatingas, emociškai žadinantis, gyvas ir dvasingas, sukuriantis tikrą buvimo lietuviu
jausmą. Muzika buvo įvairių nuotaikų, daugiausia labai smagi,
grojama smuiku, basetle, bandonija ar koncertina; kartais liūd
na, panaši į liaudies dainas. Atsimenu, kaip įsijautęs klausiausi
kelių kanklinininkų atliekamą [patriotinę dainą] „Kur aisiu,
aisiu“ ir kitų kūrinių. Taip pat pamenu įdomius įvairių rūšių
perkusinius instrumentus ir kad kartais muzika rodė žmogaus
ryšius su gamta. Iki šiol išlaikiau šios grupės muzikos kasetę.
Man patiko, kaip griežė smuikininkas. Ši muzika padrąsino
mane daugiau eksperimentuoti su polkomis ir valsais, taip pat
ir su amerikietiškais.

Jis nepraleido progos kartu pasmuikuoti ir su vienu
iš Lietuvos atvykusio Tado Šumsko vadovaujamo choro
dainininkų, atsivežusių smuiką:
Pavyko iš jo išmokti kelis kūrinius. Turėjau pasistengti nepamiršti melodijų. Bet, atsimenu, išmokau vieną kūrinį su
tam tikrais griežimo triukais, kairės rankos pizzicato. Tokia
technika šį kūrinį [matyt, polką – G. K.] išskyrė iš kitų ir
buvo smagu jį griežti su kitais. Tai gyvas kūrinys, jį buvo
smagu mokytis, jei tektų susitikti su kuo nors, apsilankiusiu
iš Lietuvos. Tuo metu išmokau ir kelis gražių melodijų valsus,
juos griežti irgi buvo smagu, bet kitaip negu polkas. Mokantis
pirmųjų lietuviškų kūrinių, man niekas neatrodė svetima ar
keista; juos pagroti atrodė natūralu ir paprasta. Dažniausiai
pasirenku groti kūrinius, kurie man įdomūs. Rodėsi, kad
kūrinių esama labai įvairių, yra iš ko pasirinkti. Lankydamasis
Lietuvoje, prisimenu, mokiausi gražų valsą su gamtos, gegutės,
motyvais – todėl kūrinys tapo ypatingas ir įdomus griežti.

Pivoriūnas yra dalyvavęs keliose Amerikos lietuvių
folkloro grupėse, jose griežęs smuiku šokių muziką ir
pats šokęs. Kartais jis pritardavo ir dainoms, dalyvaudavo
įvairiuose renginiuose, festivaliuose. Šiuo metu laisvalaikiu
smuikuoja daugiausia lietuvių liaudies šokių muziką, yra
sukaupęs albumų, rinktinių ir publikuotų mokslo darbų
biblioteką, tapęs tikru šios muzikos žinovu. Kartu su žmona,
kuri išmoko skambinti cimbolais, buvo subūręs kelias lietuviškų tradicinių šokių grupes ir labai aktyviai organizavo
lietuviškus (ir baltiškus) šokių renginius.
1994 m. į Sietlo lietuvių salę koncertuoti atvykusi JAV
lietuvių folkloro grupė „Ūkana“ buvo pirmoji, kuri pakvietė
Dovydą kartu koncertuoti – pagriežti smuiku keliuose pasirodymuose Sietle ir dideliame lietuvių festivalyje Los Andžele.
Grupė turėjo akordeoną, armoniką, patobulintą bosinę
birbynę ir kankles. Muzikuodamas su šia grupe jis pradėjo
kaupti tradicinių lietuvių šokių repertuarą. Kartais pritardavo smuiku ir dainoms, mėgindavo kartu dainuoti. Grupės
muzikantai grojo „paprastus vakarėlių šokius“: „Dirižablį“,
„Gričinikę“, krakoviaką, „Pjoviau šieną“, išmoktus iš Lietuvos
folkloro grupių (gal tuomet, kai jos dalyvavo „Smithsonian
Folklife“ festivalyje Vašingtone arba iš įrašų). Šie šokiai iki šiol
pamėgti ir Lietuvos tradicinių šokių vakarėliuose.
Iškart išmokau griežti [šokį] „Pjoviau šieną“ ir pritariau kitiems kūriniams. Tai buvo daugiausia dainuojanti grupė, bet
turėjo kelis akordeonus, dūdelę ir kankles. Man buvo smagu
griežti pritariamąją melodiją aukštesniame registre kartu su
akordeonu, – prisimena Dovydas.

Pivoriūnas moka ir tradicinių šokių, pamėgtų dar pir‑
mosios bangos emigrantų: suktinį, kokietką, klumpakojį,
„Noriu miego“, nors kai kurie iš jų galėjo būti pakartotinai
atvežti kartu su vėlesnėmis emigrantų bangomis. Pirmosios lietuvių emigrantų bangos paveldui jis linkęs priskirti
ir šokį „Gran(d)skveras“, ir dar kelias plačiai paplitusias
šokių melodijas.

5 pav. 1997 m. šokių vakarėlyje
Los Andžele su folkloro ansambliu
„Ūkana“. Šeimos albumo nuotr.
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Dovydo teigimu, Amerikos lietuvių atliekama liaudies
šokių muzika amerikiečiams neatrodo itin svetima ar besiskirianti nuo jų tradicijų. Jie net ir patys ją mielai groja:
Paprastai amerikiečiai domisi lietuvių muzika ir jiems patinka jos klausytis. Manau todėl, kad jiems nesunku ją susieti
su [savo] liaudies muzika, jei ja išvis domisi. Kai kviečiau
amerikiečius išmokti kelis lietuvių kūrinius, jie džiaugėsi ir
entuziastingai mokėsi, laukdami progų pasirodyti.

Dovydas pastebi, kad besidomintys šių dienų folkloro
atlikėjai Lietuvoje puikiai geba pagroti lietuvišką ar amerikietišką muziką bluegrass ar old-time stiliumi:
„Vydraga“ ir dar bent viena [folkloro] grupė iš Lietuvos yra
įrašiusi [šokį] „Granskveras“ amerikietišku stiliumi, man tai
buvo ypač įdomu. Taip pat „Vydraga“ įrašė amerikietiškos
muzikos tiek bluegrass, tiek old-time stiliumi. Pamenu, buvau
nusinešęs paklausyti tuos albumus, kai lankiausi pas savo
amerikiečius draugus. Tie žmonės taip pat mėgo bluegrass
stilių, iš pradžių nepasakiau jiems, kad groja lietuviai. Jiems
labai patiko šie įrašai ir padarė įspūdį, kaip gerai lietuviai groja
amerikietišką muziką.

Dovydas labai mėgsta tarptautinius kūrinius, „kurie
keliauja per skirtingas kultūras ir jas sieja“. Vienas iš tokių
yra „Mos polka“ (dar vadinama „Jenny Lind“ polka). Jos
autorystė priskiriama vokiečių smuikininkui ir šokių muzikos kūrėjui Antonui Wallersteinui (1813–1892). Manoma,
kad tai viena iš pirmųjų polkų, apie 1844 m. paplitusių
JAV. Užsienietišku pavadinimu (polka „Mos“) ji žinoma ir
aukštaičių rokiškėnų bei kupiškėnų muzikantams17. Matyt,
liaudies muzikantai galėjo ją išmokti iš natų, parsivežtų ar
parsisiųstų iš Vakarų Europos (Vokietijos) arba JAV, o gal
ir iš įrašų. Dovydas šią melodiją išmoko dar mokydamasis
vidurinėje mokykloje:
Man ji patinka, nes tai yra gražus gyvas kūrinys, bendras ir
amerikiečių, ir lietuvių liaudies muzikai. Pirmiausia lietuvių
tradicijoje ją pastebėjau iš „Ūlos“ kasetės, ši grupė buvo įrašiusi
gražią jos versiją.

2016 m. diskutuojant apie šios polkos melodijos paplitimą, straipsnio autorei ji priminė ir žemaitišką to paties
melodinio tipo kūrinį („Raseinių Magdės polką“), paskelbtą
jos sudarytoje rinktinėje (Kirdienė, 2007, Nr. 41, antra dalis
sutampa su „Mos polkos“ pirmąja dalimi).
Kur kas sudėtingesnė lietuvių Amerikoje ir Lietuvoje
iki šiol ypač pamėgto šokio „Granskveras“ istorija. Turime
kalbėti apie tris kognityvinius šio šokio lygmenis: pavadinimą, muziką ir choreografiją. Vyrauja nuomonė, kad šis
vienas iš populiariausių folkloro vakarėlių šokių Lietuvoje
paplito tik po 1970 m. čekų choreografo Františeko Bonušo
seminarų Lietuvoje metu mokytų įvairių „kantri stiliaus
šokių“, taip pat ir sukurto stilizuoto šio šokio varianto. Jis
patikęs tautinių šokių (taip pat šokių ir dainų) ansamblių
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vadovams, todėl paplito ir folkloro ansambliuose, kurie jį
pradėjo vadinti „Granskveru“ („Transkveru“, „Transferu“18
ar pagal pritaikytą kupletą „Kepė kepė močia blynus“ ir
pan.). Pasak šiuos faktus išdėsčiusios choreografės Eugenijos Venskauskaitės, šis šokis (choreografija – G. K.) neturi
„jokio tiesioginio ryšio su tradiciniais lietuviškais šokiais
bei šokimo maniera“ (Venskauskaitė 1997).
Dovydas pabrėžė, kad šis šokis „itin populiarus [tarp
lietuvių] Amerikoje ir kiekvienas [muzikantas] jį išmoksta,
net jei nepriklauso [folkloriniam ar stilizuotam] liaudies
šokių ansambliui“. Svarbu paminėti, kad to paties tipo
choreografijos, tik ne kolona, o ratu šokami, ir skirtingos
muzikos bei pavadinimų, šio XX a. pirmos pusės šokio
variantai yra plačiai paplitę ir Europos šalyse (autorės žiniomis, nuo Prancūzijos iki Škotijos), ir JAV19. Ir europiečiai,
ir amerikiečiai liaudies šokių renginiuose iki šiol mėgsta
šokti kadrilinius šokius, pavadinimu Grand Square (galima
versti „didysis kadrilis“), bet jie priklauso visiškai kitam
šokių tipui. Akivaizdu, kad lietuviai pasiskolino anglišką
kadrilio pavadinimą.
To paties melodinio tipo šokių, dažniausiai vadinamų
fokstrotu, užrašyta iš maždaug 1920 m. gimusių šiaurės
aukštaičių ir latvių muzikantų, kurie jų išmoko jaunystėje
iš kitų liaudies muzikantų. Tiesa, antrosios jų dalys daugiau
ar mažiau skiriasi nuo paplitusio folklorinio varianto. Peterburgo armonikos virtuozas Stasys Berniūnas (g. 1921 m.
Pažiegės k., netoli Dusetų, gyv. Dusetose) pagriežė fokstrotą
„Duria duria tiesiai širdin“20. 1989 m. Pakruojo krašto smuikininkas Alfonsas Barakauskas (g. 1920 m. Grebavos k.,
Žeimelio aps.) pagriežė „Gronsverą (fokstrotą)“ su tercijų
repeticijomis šešioliktinėmis (Kirdienė 2015: Aukštaitija,
Nr. 4).
Taip pat ir šios kartos latvių muzikantai griežia tokio melodinio tipo fokstrotą, pavyzdžiui, 1926 m. gimęs liaudies
smuikininkas iš Rūjienos, Šiaurės Vidžemės (Brence 2011:
Nr. 8). 1991 m. „Lubanos kapela“ (iš Pietų Vidžemės), kurios abu smuikininkai gimę XX a. trečiame dešimtmetyje,
tuo pačiu melodiniu tipu labai smagiai pagriežė polką „Mila
[liet. miela] tu man“ – gana greitu tempu ir su šešioliktinių
repeticijomis. Antrosios dalies melodija labai panaši į Berniūno fokstroto21. Šio tipo melodija skamba ir 1960 m. Tūjos k., Liepupės vlsč., Limbažių aps. (Vidžemėje), užrašyto
Tautas maršs („Liaudies maršo“) antroje dalyje. Jį pagriežė
dviejų smuikų, citros ir basetlės kapela22.
Be to, abiejų „Granskvero“ dalių melodiniai tipai labai
panašūs į abi XX a. pradžios latvių liaudies šokio „Gailitis“
(latv. „Kur tu teci“), paplitusio ir Šiaurės Vidžemėje, dalis23.
„Gailičio“ variantai populiarūs ir Šiaurės Lietuvoje (Žemaitijoje ir Aukštaitijoje). Panašumų turi ir šių šokių choreografija24. Peržvelgus publikuotus ir rankraštinius latvių šokių
muzikos tyrimus bei muzikos įrašus, pavyko nustatyti, kad
kai kurie taip pat ir ankstesniu laikotarpiu, 1940–1941 m.,
užrašyti latvių liaudies šokiai iš Bartos ir Vecpilio Muižos
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1 pvz. Lietuvių ir latvių liaudies šokių pirmos dalies melodijos

2 pvz. Lietuvių ir latvių liaudies šokių antros dalies melodijos

(pietvakarinis Latvijos kraštas) net ir abiejose dalyse turi
panašių intonacijų (Melngailis 1949: Nr. 152, plg. 191).
Taigi neabejotina, kad abipus Atlanto lietuvių pamėgto
„Gran(d)skvero“ melodinis tipas ir melodinės intonacijos
bent jau nuo XX a. pradžios būdingos Šiaurės Lietuvos ir
kone visos Latvijos tradicinei šokių (ir maršų) muzikai; žr.
1 ir 2 lyginamuosius pavyzdžius.
Natų pavyzdžiuose pateiktų melodijų nuorodos:
1) lietuvių folkloro judėjime paplitęs „Granskveras“ (notacija G. K.), 2) „Gronsveras (fokstrotas)“ (Kirdienė 2015:
Aukštaitija, Nr. 4), 3) latvių polka polka „Mila tu man“
(žr. 22 nuorodą), 4) latvių šokis „Gailitis“ (žr. 24 nuorodą), 5) latvių fokstrotas (Brence 2011: Nr. 8), 6) Berniūno
„Duria duria tiesiai širdin“, 7) pietvakarių latvių šokis „Ko
es jauns“, užr. 1940–1941 m. (Melngailis 1949: Nr. 152).
1974 m. Vytautas Juozapaitis sukūrė panašesnį į senąjį
amerikiečių nei į lietuvių tradicinių šokių stilių, labai greito
tempo „Senovinį fokstrotą“, kurio pirmos ir trečios dalies
melodiniai tipai sutampa su Lietuvos folkloro judėjime
plačiai paplitusiu „Granskvero“ variantu, o vidurinė dalis
yra paties sukurta. Grieždamas armonika, kompozitorius šį
kūrinį atliko su savo įkurtu ir vadovaujamu Lietuvos radijo ir
televizijos instrumentiniu-vokaliniu ansambliu „Armonika“
(gyvavusiu 1969–1978 m.)25.
Apibendrinant „Gran(d)skvero“ analizę galima teigti,
kad jo muzika ir choreografija formavosi ir bent jau nuo

XX a. pradžios plito lietuvių tradicijoje abipus Atlanto,
sąveikaujant keliems veiksniams: Europos ir JAV liaudies
šokių choreografijai, latvių ir šiaurės lietuvių liaudies šokių
muzikai, o apie 1980 m. įtakos galėjo turėti ir folkloro judėjimas bei stilizuotų šokių ansamblių pasirodymai.
Taip pat Dovydo repertuare yra šokių vakarėliuose
šokamų lietuvių liaudies šokių, kurių variantai buvo
stilizuoti XX a. viduryje: „Gyvataras“, „Malūnas“ („Malūnėlis“), „Kalvelis“. Lietuvoje gausiai įrašyta visų šių šokių
variantų iš pirminių šaltinių – liaudies muzikantų, iš kurių
jų išmoko ir lietuvių folkloro ansambliai. JAV jie tikriausiai
paplito su antrąja emigrantų banga. JAV, pasak Dovydo, jie
buvo „pamėgti tų [lietuvių], kurie yra pasimokę liaudies
šokių“. Juos dažniausiai grodavo akordeonu „senesniuose
festivaliuose; muzikantai tikriausiai dar buvo nenutolę
nuo liaudies tradicijų“. Dovydas mena, kad Los Andželo
festivalio muzikos direktorius pradėjo groti klavišiniu instrumentu (gal vargonėliais) Des-dur tonacija, kviesdamas
prisijungti visus kitus muzikantus – bet tai tikrai ne pati
patogiausia, ypač smuikininkams, tonacija: „Atsimenu,
kad [ir] vienas akordeonininkas iš „Ūkanos“ klausė manęs:
„Kokia čia tonacija?“
2015 m. kartu muzikuodami festivalyje „Skamba skamba kankliai“ iš Dovydo išmokome tikriausia autorinį keturių
dalių plačios melodikos valsą „Mano gimtasis kraštas“, kurio
stilių galima vadinti stilizuotu.
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Norint išplėsti savo lietuviškų šokių repertuarą, Dovydui
buvo šovusi mintis susisiekti su kitomis Amerikos lietuvių
šokių grupėmis, gal jos turės daugiau lietuviškos muzikos.
Išaiškėjo, kad dauguma jų muzikantų neturėjo, šokdavo
pagal įrašus. 2001 m. Dovydas susipažino su Čikagoje
gyvenusiais profesionaliais lietuvių muzikais: smuikininku
Herkuliu Strolia (1937–2003) ir jo broliu choro dirigentu
Faustu Strolia (1931–2014), taip pat grojusiu smuiku, akordeonu, pianinu, vargonais, kūrusiu ir aranžavusiu muziką,
labai aktyviai dalyvavusiu Čikagos lietuvių bendruomenės
veikloje, ypač rengiant dainų šventes. F. Strolia atsiuntė
Dovydui lietuvių šokių natų kopijų iš knygelių ir JAV darytų
aranžuočių. Tačiau šios natos (ir muzika) Dovydui netiko,
juolab kad buvo užrašyta pianinui, o ne smuikui: „Kai
pasmuikavau, ji man nebuvo įdomi – tuo metu nežinojau
kodėl.“ Dovydui teko susipažinti ir su 1940–1950 m. JAV
lietuvių orkestrų muzikos įrašais (ankstesnių įrašų jis nėra
studijavęs). Tačiau bent jau „tie, kurių jis klausėsi, nebuvo
liaudies stiliaus – polkos, valsai ir kiti šokiai“. Taigi jis skiria
liaudies ar tradicinę ir stilizuotą šokių muziką ir pastaroji
tikrai nėra jo mėgstama.
Lankydamasis Lietuvoje Dovydas nepraleidžia progos
pasiklausyti lietuvių liaudies muzikantų ar folkloro ansamblių atliekamos instrumentinės muzikos ir pabendrauti su
etnomuzikologais ar kartu pagriežti su liaudies bei kitų kategorijų muzikantais. Jis yra dalyvavęs ir įvairiuose folkloro
festivaliuose iš pradžių kaip stebėtojas, vėliau ir kaip dalyvis:
1995 m. Vilniuje apsilankiau keliuose folkloro festivaliuose
[ir kavinėse, restoranuose] ir stebėjau, kaip griežia smuikininkai. Prisimenu, „Stikliuose“ grodavo „Sutaras“, o Belmonto
restorane „Nalšia“.

Vienos jo surastos giminaitės vyras pasirodė esąs patobulintų liaudies muzikos instrumentų meistras ir muzikantas
Zigmas Armonas. Jam patarus, Dovydas nuėjo pas jo mokinį
Egidijų Virbašių, įsigijo jo padirbtus cimbolus (Lietuvoje jie
būna tik tradiciniai), kelias šokių knygeles ir etninės muzikos
grupės „Ūla“ įrašų albumų:
Ypač ryški ir melodinga „Ūlos“ ir kitų lietuvių folkloro grupių
muzika, įrašyta albumuose, kurių įsigijau iš Lietuvos, pritraukė
mane išmokti daugiau lietuviškos muzikos. Man patikdavo,
kur aiškiai girdėdavosi smuikas arba kur du smuikai grieždavo
dviem balsais. Muzika giedra, gyva ir įdomi, nors kartais buvo
ir įmantri.

Tais pačiais metais, kaip pabrėžė Dovydas, jam buvo
labai svarbu susipažinti su liaudies muzikos atlikėju ir tyrinėtoju Evaldu Vyčinu, leidusiu jam paklausyti ekspedicijose
įrašytų instrumentinės muzikos įrašų, davusiu ir jų muzikos
transkripcijų bei kartu muzikavusiu, pamokiusiu griežti.
Dovydui darė įspūdį Vyčino muzikavimas smuiku ansamblyje su cimbolais, „taip, kaip buvo daroma, prieš paplintant
armonikai“. 2000 m. jis lankėsi pas savo gimtojo Tverečiaus
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6 pav. 2001 m. smuikininkai Dovydas Pivoriūnas su Gilioru
Berdikšliu jo namuose Tverečiuje

krašto liaudies smuikininką Giliorą Berdikšlį (g. 1923 m.
Kiselkų k., Tverečiaus vlsč.), visą vakarą su juo kalbėjosi
ir kartu muzikavo. Aplankė jį ir 2001 m. Taigi Dovydui
didžiausia vertybe tapo jo senelių gimtajam Tverečiaus
kraštui ir gyvenamajam XIX a. pabaigos–XX a. pradžios
laikotarpiui būdingas mažas ansamblis, kurio branduolį
sudaro smuikas ir cimbolai. Tokiame ansamblyje jis iki
šiol su žmona muzikuoja.
Dovydas domisi Lietuvos regionų smuiko muzikos
stilių ypatybėmis, geba juos atpažinti ir apibūdinti net ir
pagal melodinę puošybą, nors ir pastebi, kad tai sudėtinga.
Tai suprantama, nes mažos šalies smuikavimo stiliai negali
būti tokie diferencijuoti, taip akivaizdžiai skirtingi kaip
didžiulėse JAV ar Kanadoje, kur susipynė vietinės, daugelio
įvairių Europos ir kitų pasaulio šalių muzikos tradicijos. Jis
aiškiai teikia pirmenybę tradicinei muzikai ir jos atlikimui
(nors ir muzikavimą folkloro ansambliuose suvokia kaip
šiek tiek pakeistą):
Lietuvių smuiko muzika man atrodo melodinga, šventiška,
gyva ir džiugi, laiminga. Aš esu domėjęsis skirtingais regioniniais stiliais ir ornamentacija, bet ne visada juos dar galiu
atskirti – juk tai priklauso ir nuo muzikos laikotarpio, ir
šokio tipo <...>. Manau, kad dabar atliekama instrumentinė
liaudies muzika [estetiškai] graži turbūt todėl, kad ekspedicijose užrašyta ir išsaugota muzika buvo atgaivinta talentingų
muzikantų, kompozitorių ir grupių vadovų, kurie melodijas
pritaikė tinkamos sudėties tradicinių muzikos instrumentų
grupėms ir jos suskambėjo visu garsu. Jie išsaugojo tradicines
muzikos charakteristikas, vietoje netikro skambėjimo, būdingo sovietmečio aranžuotėms. Folklorinio atgimimo muzika
buvo daroma [aranžuojama] profesionalių muzikantų, tačiau
meniškai išsaugant autentiškas kūrinių savybes, dėl to jos
įdomu klausytis.

Pivoriūno mintys aiškiai atskleidžia tvirtas vertybines
nuostatas teikti pirmenybę gimtojo savo senelių krašto liaudies muzikai, domėtis pirminiais šaltiniais ir mokytis, jei ne
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tiesiogiai iš liaudies muzikantų ar gerų folkloro atlikėjų, tai
iš muzikos įrašų ar tinkamų transkripcijų. Jam labai svarbu
asmeniškai bendrauti ir kartu muzikuoti su kitais lietuvių
muzikantais ar jų grupėmis ir JAV, ir Lietuvoje, tik ne visada
turi tokią galimybę:
Visuomet teikiu didžiausią pirmenybę mokytis [lietuvių
liaudies šokių] muzikos iš šaltinių, kai būnu Lietuvoje. Taip
gali išmokti autentiškesnę versiją, be to, smagu pagriežti juos
[savo jau mokėtus kūrinius] kitiems lietuviams, kurie tą muziką išmano. Smagu groti grupėje, tik nedažnai gaunu tokią
progą Lietuvoje <...>. Gyvenant Amerikoje, toli nuo baltiškos
muzikos centro, vienas iš kelių, kuriais muzika atiteka, yra
populiarios melodijos ir dainos, išmoktos iš kitų lietuvių:
galbūt kas nors susitiko su kitais muzikantais savo kelionės
į Lietuvą metu, dalyvavo muzikos festivalyje ar lankėsi pas
muzikuojančius draugus ar gimines. Visada malonu išmokti
muzikos iš kitų, kai ja dalijamasi. Tokie asmeniniai muzikantų
mainai daro muzikos mokymąsi prasmingesnį. <...>
Mokytis smuiko kūrinių iš asmens ar grupės yra puikus
būdas patobulinti savo muzikos žinojimą ir bendravimą <...>.
Grojimas kartu leidžia išsiaiškinti skirtingų rūšių pritarimus
<...>. Kadangi Jungtinėse Amerikos Valstijose nėra tiek daug
baltiečių muzikantų, pamuzikuoti kartu sudėtingiau, dažnai
muzikantai, su kuriais būt įdomu pagroti kartu, gyvena toli
ir galimybės bendrauti ribotos.

7 pav. 2000 m. San Diego Balboa parke Lietuvių namų šokėjų
pasirodymo metu Dovydas smuikuoja, Julija Gelažis kankliuoja
tradicinėmis kanklėmis

Jam parankiausia išmokti kūrinį iš įrašo, nors tinkamos
transkripcijos ar notacijos taip pat pravartu:
Dažniau, nors tai ne visada yra mano mėgstamiausias būdas
išmokti muzikos, kūrinių išmokstu klausydamasis įrašų, be
tiesioginio asmeninio bendravimo <...>. Daug kartų esu
mokęsis melodijų, kartodamas jas pagal įrašytą versiją ir
atidžiai įsiklausydamas į man labiausiai patinkančias jų dalis.
Retkarčiais, priklausomai nuo kūrinio, aš jas užsirašau, bet
tam reikia daug daugiau laiko ir pastangų ir tai ne visada
pasiteisina. Mokytis iš natų ne visada taip sudėtinga, kaip
galėtų atrodyti. Ypač tada nesunku, kai jau esi susipažinęs su
muzikos stiliumi, žinai, koks turi būti tempas. Tuomet, kai
[muzika] užrašyta tinkamai, gana lengva išmokti. Melodijos
esmę įsidėmi gana greitai <...>. Kad suderinčiau „ausį lietuvišku skambesiu“, klausytis lietuviškos muzikos mėginu kaip
tik galima daugiau, net ir laisvalaikiu arba ką nors dirbdamas,
pavyzdžiui, vairuodamas.
<...> Lengviausia išmokti groti pagal muzikos įrašą iš albumo <...>. Rezultatas skamba kur kas geriau, negu mokantis
kūrinio iš šokių knygelėse pernelyg supaprastintai užrašytų
versijų, išleistų Lietuvoje, ar iš sudėtingų Amerikos lietuvių
bendruomenių naudojamų šokių knygelių aranžuočių pianinui, daugiausia Jono Švedo.

1999 m. į San Diego miestą Kalifornijos valstijoje
persikėlusi Pivoriūnų pora pradėjo šokti naujai susibūrusioje Lietuvių namų šokėjų grupėje. Ši grupė naudojo tik
muzikos įrašus, dėl to Dovydas labai apgailestavo, ilgėjosi
gyvo muzikavimo. Kartą per metus grupė pristatydavo savo

8 pav. Dovydo Pivoriūno vadovaujama kapela „Dzindzė“ 2002 m.
birželio pabaigoje per pasirodymą Balboa parke San Diege

programą Lietuvių namuose, viename iš „House of Pacific
Relations“ etninių klubų, skirtų taikiam įvairių JAV tautų
kultūriniam sambūviui stiprinti. Tai vykdavo miesto centre
esančiame dideliame parke atviroje scenoje. Šios programos
sutraukdavo šimtus žiūrovų, daugiausia amerikiečių, žinoma, taip pat ir lietuvių. Kartais jam tekdavo pasmuikuoti
lietuvių bendruomenės renginiuose, 2002 m. kelis kartus
su neseniai imigravusiomis lietuvaitėmis kanklininkėmis,
kurias trumpam buvo subūrusi Julija Gelažis. Tais pačiais
metais Dovydas subūrė savo kapelą „Dzindzė“, kurioje su
žmona grojo smuiku ir cimbolais, prie jų prisijungė dar viena
jo pamokyta smuikininkė ir kontrabosininkė.
2003 m. Pivoriūnai persikėlė į Vašingtoną, kur Dovydui pasiūlė retų ir nykstančių augalų rūšių botaniko
darbą Nacionalinėje miškų tarnyboje. Jie tuojau įsitraukė į
2003–2005 m. aktyvią folkloro grupę „Jorė“. Muzikantai
smuiku, dūdmaišiu, lamzdeliu kartais pritardavo senosioms
liaudies dainoms arba Dovydas smuiku grieždavo šokiams.
Vėliau jis pats suorganizavo kelias nedideles lietuvių ir Baltijos muzikos grupes, su žmona rengdavo lietuvių ar baltiečių
šokių vakarus ir savo namuose. Jo nuomone, tradiciniai
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9 pav. 2004 m. Klivlande su Vašingtono lietuvių folkloro grupe „Jorė“

šokiai ir jų muzika puikiai tinka norint išlaikyti lietuvybę,
tačiau tik tuomet, jei bendravimas nėra varžomas ar visai
eliminuojamas, kaip tai dažniausiai būna masiniuose stilizuotų liaudies šokių ar jokių folkloro elementų neturinčių
autorinių šokių sceniniuose renginiuose, pavyzdžiui, dainų
ir šokių šventėse:
Dainų ir šokių šventės gali būti svarbios, gerai, kad mes jas
vis dar turim [Amerikoje], bet reikia jas keisti, kad lietuvybė
būtų geriau išlaikoma. Pernelyg dažnai, bent jau JAV, jos tampa
grandioziniais renginiais, kurių grupės egzistuoja tik tam, kad
pasirodytų šioje šventėje. Šventės renginiai visai nesusiję su
liaudies šokimu ar dainavimu, dažnai jų temos – modernus
šokis; jokios galimybės žmonėms pabendrauti lietuvišku
būdu. Pastebėjau, kad apie Lietuvos dainų šventes to pasakyti
negalima, ten dalyviams yra galimybių pašokti ir pabendrauti.
Kažkaip Amerikos dainų ir šokių šventėse trūksta laisvo bendravimo ir tradicinio muzikavimo galimybių.

Šiuo metu sustiprėjus lietuvių emigracijai į Jungtines
Amerikos Valstijas, jose justi kur kas didesnis lietuvių
liaudies (ar tradicinės) muzikos poreikis nei prieš trisdešimt metų. Dovydas teigia, kad šiuolaikiniai emigrantai
yra geriau susipažinę su lietuvių liaudies muzika (veikiau
folkloru) ir jos ilgisi. Jam, tradicinio stiliaus muzikantui,
atsiranda daugiau erdvių ir progų groti juo besidomintiems
ir jį mėgstantiems Amerikos lietuviams.
Išvados
Kaip parodė XX a. pradžios Čikagos tverečėnų bendruomenės muzikavimo smuiku ir cimbolais tyrimas,
pagrįstas trečios kartos Amerikos lietuvių tradicinio smuikininko Dovydo Pivoriūno surinktais ir pateiktais duomenimis, daugiakultūriuose JAV didmiesčiuose apsigyvenę
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pirmosios bangos lietuviai emigrantai savo gimtojo krašto
liaudies muzikinę kultūrą (mažų ansamblių muzikavimą
šokiams) geriausiai išsaugojo ir puoselėjo susitelkusiose
kraštiečių bendruomenėse. Vis dėlto net ir tokių bendruomenių tradicinis muzikavimas neišvengė amerikietiškos
instrumentinės šokių muzikos kultūros įtakos.
XIX a. pabaigos–XX a. pradžios profesionalūs ar
pusiau profesionalūs, tačiau su Lietuvos regioninėmis
tradicijomis glaudžiai susiję lietuvių pučiamųjų ar mišrūs
orkestrai (benai, kapelijos) JAV didmiesčiuose suformavo
savitą šokių ir maršų repertuarą: vadovai aranžuodavo ir
stilizuodavo lietuvių liaudies muziką, daugiau ar mažiau
laikydamiesi tradicinių melodinių tipų, formų, atlikimo
būdo ir stiliaus.
Tarpukariu ir po Antrojo pasaulinio karo JAV lietuvių
jaunimo tradicinių šokių muzikos kultūra patyrė vis daugiau įvairių įtakų (džiazo ar įvairių šalių vokalinės-instrumentinės šokių muzikos, stilizuotos lietuvių liaudies šokių
muzikos), asimiliavosi ir nyko. Vis dėlto XX a. paskutiniais
dešimtmečiais Pivoriūnui pavyko sugrįžti prie tradicinės
lietuvių šokių muzikos ir gimtajam senelių Tverečiaus
kraštui būdingo smuiko ir cimbolų ansamblio. Svarbiausi
tą nulėmę veiksniai buvo:
1) šeimoje išugdyta lietuviška savimonė ir įvairių JAV
tradicinio smuikavimo stilių (daugiausia senųjų laikų Amerikos stiliaus) išmanymas, paskatinęs domėtis pirminiais
šaltiniais ir mokslo darbais apie Lietuvos ir Tverečiaus krašto
senąjį muzikavimą;
2) Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo laikotarpiu
JAV pasiekęs lietuvių senųjų tradicijų atgimimas, folkloro
judėjimas ir, griuvus geležinei uždangai, atsivėrusios galimybės laisvai keistis informacija (garso ir vaizdo įrašais,
transkripcijomis ir notacijomis) ir asmeniškai bendrauti su
muzikantais ir etnomuzikologais, drauge muzikuoti.
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Pivoriūno sukauptą ir iki šiol solo ar su savo kapelomis
JAV (kartais ir Lietuvoje) atliekamą lietuvių tradicinių
šokių repertuarą sudaro įvairiais laikotarpiais plitę kūriniai:
1) pirmosios lietuvių emigrantų bangos paveldas (pavyzdžiui, suktinis, kokietka, klumpakojis, „Noriu miego“),
taip pat ir plačiai abipus Atlanto paplitusios melodijos
(pavyzdžiui, „Mos polka“);
2) lietuvių liaudies šokiai, kurių stilizuoti variantai JAV
paplito su antrąja emigrantų banga (pavyzdžiui, „Gyvataras“, „Malūnas“ („Malūnėlis“), „Kalvelis“);
3) šokiai, išmokti iš Lietuvos folkloro grupių ( JAV
pradėjusių koncertuoti XX a. pabaigoje), liaudies ir kitų
kategorijų muzikantų bei etnomuzikologų.
Pivoriūnas aiškiai teikia pirmenybę tradiciniam, o ne
stilizuotam muzikavimui, yra didelis jo žinovas, gebantis
skirti Lietuvos regionų smuikavimo stilių ypatybes.
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2014 m. pradėjusi nuodugnesnį tyrimą, 2016 m. rudenį autorė
skaitė pranešimą tarptautinėje Europos etnomuzikologų seminaro konferencijoje, skirtoje įvairioms muzikų ir muzikantų
bei muzikologų migracijoms ar reemigracijoms – visiškiems
ar laikiniems, periodiškiems sugrįžimams. Visoms jų formoms
aprėpti simboliškai taikytas terminas transhumansas, kurio
pirminė reikšmė – sezoninis kalnų regionų piemenų migravimas kartu su ganomomis gyvulių bandomis į vasaros ganyklas kalnuose ir sugrįžimas rudenį į slėnius (Kirdienė 2016:
60–61, žr. konferencijos programą http://esem-music.eu/wpcontent/uploads/2016/05/XXXII-ESEM-%E2%80%93Sardinia-2016-preliminary-program-.pdf ).
Klasikinio smuikavimo pramokęs amerikiečių rašytojas,
panašiai kaip ir XIX a. antroje pusėje lietuvių liaudies muzikavimą stebėję etnografai, pabrėžia smuiko garso skambesio
triukšmingumą, darnos netikslumą ir intonavimo nutolimą
nuo klasikinio (Kamiński 1863: 214–215, plg. Kirdienė 2000:
12, 86, 107, 156).
Apie tai Dovydui Lietuvoje papasakojo jo giminaitis Kazys
Pivoriūnas (1904–1999).
Žr. http://findingaids.library.uic.edu/sc/MSSmit71.xml.
Smuiku labai gerai griežė ir vyresnis Danieliaus brolis Viktoras
Zalieckas (1919–1958); MFA S, 2007 m. užr. G. ir A. Kirdos,
Žaneta Svobonaitė.
Čikaga taip pat garsėjo įvairiais ir gausiais nuo 1895 m.
steigiamais mėgėjiškais ir profesionaliais lietuvių chorais,
orkestrais (jų buvo ir vien tik merginų ar moterų), muzikantų ir dainininkų draugijomis (Petrauskaitė 2015: 97,
211–213, 999–1003, 1009–1010, 1017–1018, 1022–1023,
1026–1027).
Žemaitijoje dūdų orkestrėliai paprastai pakaitomis grodavo
ir giedodavo per laidotuvių apeigas (Žarskienė 2013: 86).
Plg. http://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/
preview/63064480.
2016-04-15 užr. G. Kirdienė.
Įrašai ir jų aprašai skelbiami Lietuvos kultūros paveldo duomenų bazėje http://www.epaveldas.lt/home.
Šiuo terminu Lietuvoje paprastai vadinama sovietmečiu
stilizuota liaudies muzika.
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Girls Club Honors Mother at Banquet, in: Chicago South End
Reporter. May 14, 1931.
Užr. 2016 m. Čia ir toliau angliškus tekstus vertė G. Kirdienė.
1999 m., gyvendamas San Diege, Kalifornijos valstijoje, Dovydas Pivoriūnas dalyvavo savaitę trukusioje konferencijoje ir
mokymuose, skirtuose įvairiems JAV ir Kanados smuikavimo
stiliams: nuo Naujosios Anglijos ar Škotijos iki pietietiškų
Cajun, Teksaso ir nuo kantri, blue grass iki džiazo ir roko.
Pabaigos koncerte jis pagriežė lietuvišką kūrinį pritariant violončelei. Pasak jo, taip pat ir Vašingtone kartais vyksta garsių
Amerikos atlikėjų tradicinio smuikavimo kursai ar atvažiuoja
smuikininkų iš įvairių Europos šalių, tik iš Lietuvos dar niekas
nėra dalyvavęs.
Taip pat Dovydui Pivoriūnui yra tekę bendrauti, muzikuoti
su įvairių kartų skirtingais laikotarpiais (taip pat ir nuo 1990ųjų) į JAV ar Pietų Ameriką atvykusiais tradiciniais lietuvių
akordeonininkais iš Tverečiaus, Punsko.
Dovydas Pivoriūnas apie tai skaitė straipsnyje laikraštyje,
kuriame buvo publikuota ir tų cimbolų nuotrauka.
MFA KLF.
1975 m. šokis panašiu pavadinimu „Transiejus“ įrašytas šiaurės Aukštaitijoje (LTR F pl. 2019/18, pasmuikavo Klemas
Vaičiulis, 62 m., gyv. Krampių k., Žagarės aps.).
Prancūzai šį šokį vadina Chapelloìse, škotai – Gay Gordons,
JAV škotai ir Tell Me Ma, žr. pavyzdžius įrašuose https://
www.youtube.com/watch?v=lJ8ZiA34uRo, https://www.
youtube.com/watch?v=Td3ajC56teQ.
Vaizdo įrašas, 1996 m. VDU ekspedicijos metu užr. Laima
Proškutė, Gytis Aučinikas, Vygantas Lasys, Aurimas Mikolaitis, Mindaugas Lukenskas, Rima Vitaitė ir Gintaras
Andrijauskas. Filmavo Vidmantas Jankauskas.
Įrašas 20/30, atl. Elmārs Dilna (pirmas smuikas), 1926 m.,
Lubanos vlsč., Vilis Mētra, g. 1922 m. Tilžos vlsč. (antras
smuikas), Guntis Dzilna, g. 1952 m. (strykinis bosas), Anastasija Ezeriņa, g. 1928 m. Barkavos vlsč. (citra).
Pirmas smuikininkas Martinšas Andersonsas, g. apie 1920 m.
Tūjoje, smuiku griežė nuo aštuonerių metų, pamokytas mokytojo. Grieždavo tik su stygine kapela, šeštadieniais važiuodavo
griežti į Rygą: „Tuo metu armonika niekas negrojo, pradėjo
tik tada, kai jam buvo apie 30–40 metų.“ 1960 m. užr. jo brolis
Valdis Andersonas (g. Tūjoje 1935 m.).
„Gailitis“, 39 kasetė/26, smuikuoja Oskaras Vārdavas, g. 1904 m.
Mārkalnėje, Alūksnės vlsč., gyv. Alūksnėje; užr. 1992 m.
Žr. Lietuvos folkloro šokių renginiuose atliekamus „Gailitį“
(2012 m. įrašas) ir „Gransverą“ (2014 m.): https://www.
youtube.com/watch?v=Qo8fdllP5_w.
Lietuvos televizijos ir radijo ansamblis „Armonika“. Ryga:
Melodija, 1976, B pusė, Nr. 1.
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Summary
Investigation of fiddle and hammered dulcimer music
making of a Chicago community of Lithuanians who
have emigrated from Tverečius parish in the early 20th
century, based on the materials collected by a third generation American Lithuanian traditional fiddler Dovydas
Pivoriūnas (David Pivorunas), lead to the conclusion that
concentrated communities of Lithuanians derived from
one homeland region or locality living in the multi-cultural
cities of the United States, during this time period were the
best in preserving and cherishing their local musical traditions, through dance music making by small ensembles.
However, they were not able to completely avoid influence
of the American music culture.
In the end of the 19th century–early 20th century, Lithuanian brass bands or mixed orchestras (called Lith. benai,
kapelijos) in the cities of the USA have formed distinctive
repertoires of dances and marches, originating from various Lithuanian regions: conductors of the orchestras have
arranged and stylized Lithuanian folk music more or less
following traditional tunes, structures, ways of performance
and styles.
In later periods Lithuanian traditional dance music
culture has underwent more and more various influences,
has been assimilated and has declined. In spite of it, in the
end of 20th century Pivoriūnas succeed in returning to the
traditional Lithuanian dance music and small ensemble,
consisting basically of a fiddle and hammered dulcimer,
which is very characteristic of Tverečius region, native area
of his father’s parents. Main determining factors were: 1)

Sugrįžimas prie tradicinės lietuvių šokių muzikos JAV lietuvių bendruomenėse: trečios kartos smuikininko Dovydo Pivoriūno atvejis

his Lithuanian self-consciousness acquired in family and
knowledge of various American traditional fiddling styles
achieved by himself, which inspired him to get interested
in primary sources and scientific works on the ancient music making of Lithuania in the whole and of the Tverečius
region; 2) in the period of the re-establishment of independent Lithuania, revival of older folk and folklore movement
traditions spreading from Lithuania and, after crash of the
iron curtain, open opportunities to share musical information (audio and video recordings, transcriptions and notations), access primary sources and personally meet with
other musicians and also ethnomusicologists, make music
together in Lithuania.
The repertoire build up and performed by Pivoriūnas
solo or within the bands in the USA (sometimes also in

Lithuania) consists of the dances which have been spread
in various periods: 1) heritage of the first wave Lithuanian
emigrants (dances Suktinis, Kokietka, Klumpakojis, „Noriu miego“), among them tunes, widely spread at the both
sides of the Atlantic (e.g. Polka „Mos“); 2) Lithuanian folk
dances, stylized versions of which were spread in the USA
with the second wave emigrants, after the Second World
War (e.g. Gyvataras, Malūnas (Malūnėlis), „Kalvelis“);
3) dances learned from the Lithuanian folklore groups
(which have started to give concerts in the USA in the end
of the 20th century) and musicians of various categories,
as well as ethnomusicologists. He prefers traditional, not
stylized, music making, and is an expert able to recognize
peculiarities of various Lithuanian regional folk fiddling
styles.
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Skambančios struktūros: muzikos vaidmuo
žmogaus proto evoliucijoje

Sounding Structures: The Role of Music in the Evolution of the Human Mind
Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Gedimino pr. 42, LT-01110 Vilnius, Lietuva
El. paštas vida.umbrasiene@lmta.lt
Anotacija
Nuo XX a. paskutinių dešimtmečių vis didesnę reikšmę mokslo pasaulyje įgyja kognityviniai mokslai, tiriantys žmogaus protą ir intelektinius
gebėjimus. Tai mokslo požiūriu kol kas nepakankamai pažintas vidinis žmogaus pasaulis, susidedantis iš pojūčių, jausmų, mąstymo. Tiriant
žmogaus kognityvinės veiklos ypatumus, didžiausias dėmesys skiriamas kalbai ir jos sąsajoms su mąstymu. Žmogaus gebėjimas kalbėti glaudžiai
susijęs su gebėjimu klausyti ir išgirsti akustinius kalbos elementus. Šiuo požiūriu kalba tiesiogiai susijusi su muzika, nes remiasi gebėjimu klausyti
ir išgirsti prasmę, slypinčią skambėjime. Žodžiai yra simboliai, perteikiantys informaciją. Tačiau jų prasmės niuansai išgirstami šnekamosios
kalbos intonacijose, kurių suvokimas tiesiogiai susijęs su muzikinės klausos funkcijomis ir muzikinės klausos savybėmis – gebėjimu reaguoti į
garso aukščio, ritmo ir emocionalaus intonavimo balsu variacijas. Tai rodo, kad kalbos ir muzikos santykis kognityvinėje žmogaus evoliucijoje
gali būti kur kas reikšmingesnis, nei galima būtų manyti.
Tyrimo tikslas – išnagrinėti muzikos ir muzikinės klausos savybių vaidmenį Homo sapiens evoliucijos požiūriu.
Tyrimo metodas – tarpdisciplininių mokslo publikacijų, nagrinėjančių žmogaus evoliuciją ir kalbinius gebėjimus, analizė.
Reikšminiai žodžiai: muzika, kalba, muzikiniai gabumai, žmogaus protas.
Abstract
The cognitive sciences have been gaining popularity since the late 20th century. These fields focus on human intelligence and intellectual
abilities. It is humans’ inner world – sensation, feelings and thought – that is little known to science. While researching human cognition,
scientists have become interested in language and its connection to reasoning. The human ability to use language is closely related to the ability to listen and comprehend the acoustic properties of the language. In this regard speech is directly related to music, because it is based on
the ability to listen and understand the meaning communicated by sound. Words are symbols which disseminate information. The nuances
of their meaning are transmitted via intonations. The ability to understand those meanings is directly related to the ability to perceive music;
pitch, rhythm and vocal intonations. This indicates that in the development of human cognitive abilities, the connection between speech
and music is stronger than previously believed.
The goal of this research is to understand the influence of music and musical hearing in the evolution of Homo sapiens.
This research will analyze interdisciplinary scientific publications on human evolution and the ability to speak and comprehend spoken language.
Keywords: music, speech, music ability, human mind.

Įvadas
Tūkstantmečiais žmogus bando išsiaiškinti, kas yra
muzika ir kodėl jos reikia žmonėms. Žinių apie tai šaltiniai labai įvairūs, pradedant nuo archeologinių atradimų, rodančių žmogaus muzikinės veiklos archajiškumą,
baigiant mokslo tyrimais, nagrinėjančiais muzikos būties
fenomeną ir jo reikšmę žmonijos evoliucijoje. Žinome,
kad mokslo apie muziką ištakos paprastai siejamos su
senosiomis Kinijos, Indijos, Mesopotamijos, Egipto ir
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Graikijos kultūromis. Europos mokslui apie muziką didžiausią poveikį turėjo senovės graikų filosofai: Pitagoro
ir jo sekėjų akustiniai muzikos tyrimai, Aristokseno mintys
apie empirines muzikos savybes, susijusias su klausiniais
dermių ir intervalų poveikio potyriais, Platono ir Aristotelio mokymas apie etosą, kuriame muzikai priskiriama
didelė auklėjamoji ir ugdomoji galia. Taip muzikos istorijoje atsirado daugybė muzikos teorijos, istorijos, estetikos
veikalų, nagrinėjančių aktualius muzikos meno būties ir
struktūros klausimus.

Skambančios struktūros: muzikos vaidmuo žmogaus proto evoliucijoje

Poreikis suprasti ir nagrinėti muzikos meną laikui bėgant
susikoncentravo muzikologijoje1, kurios veidas nepaliauja
keistis iki šiol. 1955 m. Amerikos muzikologų draugija
(American Musicological Society) suformulavo muzikologijos prioritetus, aktualius šiuolaikinei visuomenei. Teigiama,
kad muzikologija yra žinios, pagrįstos muzikos meno kaip
fizinio, psichologinio, estetinio ir kultūrinio objekto tyrimais (Honing 2006). Tobulėjant technologijoms ir mokslo
tyrimų metodologijoms muzikos klausimų tyrimo požiūrį ir
kontekstus išplėtė naujos mokslo šakos, tokios kaip muzikos
psichologija, kognityvinė muzikos psichologija, kognityvinė
muzikologija, neuromuzikologija, biomuzikologija, zoomuzikologija, evoliucinė muzikologija2. Muzika tapo moksline
problema, kuriai istorinės ir teorinės muzikologijos ribos
pasirodė per siauros. Muzikinis virusas pasklido plačiame
fundamentaliųjų mokslų lauke. Kognityvinių mokslų raida, audringai įsiveržusi į mokslinį mąstymą, atvėrė naujas
galimybes, kurios aktualių muzikai klausimų, susijusių su
muzikos vaidmens ir reikšmės žmogaus protui nagrinėjimu,
svarstymą pakėlė į kitą metodologinį lygmenį.
Žmogaus proto raidos ir protavimo procesų tyrimai pirmiausia susitelkė į žmogaus gebėjimą kalbėti. Lingvistai, ieškodami atsakymo į klausimą, kaip ir kodėl žmogus išmoksta
kalbėti, atkreipė dėmesį į muziką, kuri daugeliu savybių yra
panaši į kalbą, ypač akustiniu požiūriu (Asano ir kt. 2015).
Akustiniu pavidalu muzika kaip ir žmogaus kalba yra laike
ir erdvėje organizuoti garsai. Taigi ji neatsiejama nuo žmogaus klausos gebėjimų ir veikia jo psichofiziologiją, susijusią
su emocijomis. Tai įrodo empirinis faktas, kad žmogaus
poreikis muzikuoti visada susijęs su tam tikra psichologine
būsena, kuriai išreikšti labiausiai tinkama veiklos forma
yra muzikavimas. Tikėtina, kad, formuojantis visuomenei,
žmonių grupių vienijimasis ir tam tikrų socialinių grupių
formavimasis daugiausia galėjo vykti veikiant konkrečioms
psichologinėms būsenoms, susijusioms su tam tikrais poreikiais. Čia galima būtų ieškoti ir tam tikrų muzikos žanrų
formavimosi ištakų priežasties ir pasekmės požiūriu.
Taigi atsakymo į kausimą, kas yra muzika, sudėtingumą
lemia ne tik paties muzikos fenomeno specifiškumas, bet ir
požiūrių interpretacijoms gausa. Nors požiūrio į muziką interpretacijų yra daug ir įvairių, neginčijama viena tiesa – bet
koks mokslinis muzikos aiškinimas prasideda nuo fakto, kad
muzika yra. Ji neatsirado savaime, ji nėra gamtos reiškinys.
Muzika ir žmogaus biologija
Muzika yra gamtinės medžiagos – garso – ir žmogaus
kaip biologinės būtybės gebėjimo klausyti ir išgirsti tikslinga
sąveika, žmogaus veiklos rezultatas, jo kūrybinių galių ir,
matyt, tam tikro gyvybiškai svarbaus poreikio manifestas.
Aišku tai, kad žmogus ir yra didžioji muzikos problema, nes
jo dėka muzika egzistuoja. Visi kiti klausimai, pavyzdžiui,

kodėl žmogus kuria, kodėl muzika turi tam tikrą poveikį
žmogui ir visuomenei, kam ji reikalinga žmonijai ir kaip
sudaryta, kodėl ji keičiasi ir pan., kyla vėliau. Todėl šiame
kontekste visiškai įtikinamai skamba matematiko Philipo
Dorrello mintis, kad atsakyti į klausimą, kas yra muzika,
galima tik tiriant žmogų, t. y. žmogaus biologiją (Dorrell
2005). Jo sukurta pirminių stimulų teorija (Super-Stimulus
Theory) pagrįsta hipoteze, kad žmogaus gebėjimas suvokti
muziką yra prisitaikymas suvokti tai, kas, labiausiai tikėtina,
yra tam tikri kalbos elementai ar jos aspektai.
Fiziniu požiūriu muzika yra oro vibracija, kurią mes
pagauname klausos organais ir suvokiame kaip garsus ir
prasmingas garsų sekas. Taigi muzika yra skambančios
struktūros. Tačiau skambėjimas pats savaime prasmės neturi. Prasmę jis įgyja tik tuomet, kai susiduria su žmogaus
sąmone, kuri klausos pojūčiais gautą informaciją apdoroja
intelektualiai. Lygiai tokiomis pat savybėmis pasižymi ir
žmogaus kalba. Vaizdžiai tariant, manipuliuodami oro
vibracijų kombinacijomis, žmonės komunikuoja – dalijasi
idėjomis, fantazuoja, meluoja, barasi, ginčijasi, reiškia
jausmus, kuria ir t. t. Elementaru, kad ši veikla įmanoma
tik todėl, kad žmonės jaučia ir galvoja.
Taigi klausytojo požiūriu tiek kalba, tiek muzika yra
tai, ką mes pirmiausia pajuntame klausos organais. O tai,
ką išgirstame, priklauso ne tik nuo genetikos, bet ir nuo
žmogaus gyvenimo istorijos – šeimos, kalbinės ir muzikinės
aplinkos, visuomenės. Kembridžo universiteto profesoriaus
Iano Crosso nuomone, muzika, kaip ir kalba, yra tiek bio
logijos, tiek ir socialinės sąveikos produktas, kur muzikai
tenka ypatingas vaidmuo. Crossas teigia, kad muzika būtina
žmonijai, ji yra integrali jos raidos dimensija ir galbūt muzikai teko pagrindinis vaidmuo šiuolaikinio žmogaus proto
evoliucijoje. Remdamiesi Dorello mintimi, kad muzikos
būties klausimų analizę reikėtų susieti su žmogaus biologija, ir Crosso hipoteze, kad protingasis žmogus greičiausiai
tapo protingas todėl, kad buvo muzikalus, panagrinėkime
šį klausimą kognityvinių mokslų kontekste (Cross 2003).
Muzika ir kalba
Visi gyvi organizmai turi savo komunikacijos sistemas.
Jeigu jas laikytume žmogaus kalbos analogu, tuomet galėtume teigti, kad visa gyvoji gamta (gal ne tik ji) yra paralelinės
„civilizacijos“, turinčios atitinkamas gyvavimo nišas Žemėje – „civilizacijos“ perkeltine prasme, turint galvoje gebėjimą
gyventi, išgyventi ir pratęsti savo populiaciją. Žmogaus
požiūriu komunikavimas, naudojant kalbą, yra kitoks iš
esmės. Jis tiesiogiai susijęs su mąstymo funkcijomis, kurias
valdo smegenys. Žmogus išmoksta kalbėti tik konkrečioje
kalbinėje aplinkoje ir atitinkamame sociume, pirmiausia
šeimoje. Be kalbinės aplinkos žmogus negali išmokti kalbėti
ir tapti žmogumi. Tai rodo Mauglio fenomenas, t. y. atvejai,
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kai dėl kažkokių priežasčių žmogaus kūdikiai, užaugę miško
žvėrių aplinkoje, nebegali tapti visaverčiais žmonėmis. Jų
kalba, mąstymas ir elgesys lieka primityvūs, o integracija į
visuomenę – itin sudėtinga (Candland 1993; Day 2008;
Dowling 2013).
Žmogaus evoliucijos požiūriu kalba atsirado apytikriai
prieš 100 000 metų (Tattersall 2010). Nė vienas kitas
gyvūnas šio gebėjimo neturi. Mokslo tyrimai rodo, kad
kalbos kompetencijos yra įgimtos (Friedenberg 2012).
Taigi žmogus gimsta turėdamas gebėjimą išmokti kalbėti, o
ne gebėjimą kalbėti. Žmogaus kūdikiai, taip pat kaip jauni
paukščiukai, sensityviuoju raidos laikotarpiu mokosi naudoti balsą mėgdžiodami tėvus (Bolhuis 2010). Dainavimas
ir kalba įsisavinami motorinio mokymosi būdu, remiantis
klausa ir naudojant kultūriškai suformuotą šnekamosios
kalbos turinį, perduodamą balsu komunikuojant. Tai vadinama vokaliniu mokymu ( Janik ir kt. 1997; Janik ir kt.
2000). Kadangi visi žmonės geba dainuoti, logiška manyti,
kad vokalinis mokymas tiesiogiai susijęs su muzika. Niekas
iš primatų neturi šio gebėjimo, todėl manoma, kad jis susiformavo po to, kai žmogbeždžionių ir žmogaus evoliucijos
keliai išsiskyrė (Merker 2015).
Kalbinėmis kompetencijomis vadinamos universalios
taisyklės būdingos visoms pasaulio kalboms ir jomis pagrįsta
visų kalbų gramatika ir sintaksė. Tai rodo mūsų patirtis, kaip
vaikai mokosi kalbėti. Pirmaisiais gyvenimo metais jie kažkokiu iki šiol mokslui nesuprantamu būdu savo smegenyse
rašo virtualų kalbos vadovėlį, nepaprastai greitai išmoksta
balsių ir priebalsių sekas suprasti kaip tam tikras reikšmes –
žodžius, sakinius ir pradeda kalbėti. Pagrindinis skirtumas
tarp žmogaus ir kitų gyvūnų garsinių komunikacinių sistemų
yra susijęs su jų paskirtimi. Gyvūnų komunikacinė sistema
uždara – ji skirta tam tikroms funkcijoms, susijusioms su pirminiais biologiniais poreikiais maitintis, daugintis ir saugoti
savo gyvybę, t. y. apsiginti nuo priešų, atlikti. Žmogaus kalba
daug sudėtingesnė savo struktūrine hierarchija ir ji yra atvira,
t. y. nuolat kuriama ir tobulinama. Tai reiškia, kad žmogus
gimsta potencialiai protingas. Jo smegenys turi evoliuciškai
susiformavusias galimybes tapti žmogumi ir nepaprastai daug
tuščių lapų, kuriuose savo tekstus užrašo sociumas, auginantis
žmogų. Todėl mūsų mąstymas daugiausia priklauso nuo tų
tekstų, kurie užrašyti smegenyse. Pasaulis žmogui yra toks,
kokį jį mato ir leidžia matyti jo smegenys, pasinaudodamos
jutimais gaunama informacija ir įrašytais kultūros tekstais
(Hurford 2012). Taigi kalba yra fundamentali žmogaus
savybė, išskirianti jį biologinėje įvairovėje.
Muzika žmogaus evoliucijoje
Mokslininkai teigia, kad muzika iš tiesų yra išskirtinė
žmogaus savybė, kurios vaidmuo žmogaus evoliucijoje
yra ypatingas (Wilson 2010). Pasitelkiant modernias
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technologijas įrodyta, kad kai žmogus klausosi muzikos
ar muzikuoja, aktyvinamos visos smegenys. Muzika vienu
metu „groja“ didžiąja dalimi smegenų regionų, susijusių su
suvokimu, mąstymu, emocijomis, motorika, t. y. svarbiausiomis žmogaus kognityvinėmis funkcijomis (Patel 2011).
Muzikos garsai, vaizdžiai tariant, „okupuoja“ praktiškai
visas smegenų sritis, o tai nėra būdinga kitoms žmogaus
veiklos formoms. Daugelyje mokslo studijų įrodyta, kad
bet koks santykis su muzika keičia psichologinę žmogaus
būseną, muzika sukelia ir reguliuoja emocijas, nuotaikas,
padeda sutelkti dėmesį ir pagerinti savijautą, sklandžiau
atlikti tam tikrus fizinius veiksmus. Tai itin ryškiai pastebima reabilituojant žmones po tam tikrų ligų ar traumų,
susijusių su judėjimo, smulkiosios motorikos ar kalbos sutrikimais (Roerdink ir kt. 2011; Särkämö ir kt. 2008). Kaip
tik šie atradimai paskatino kognityvinių mokslų atstovus
muzikai skirti ypatingą dėmesį, nes smegenų „masažas“
ar „mankšta“ muzikos garsais turi didesnę prasmę nei tik
malonumas, patiriamas klausant muzikos. Įsitikinta, kad
muzika kažkokiu būdu tikrai yra labai svarbi ir reikalinga
žmogaus ontogenezėje ir turėjo vaidinti atitinkamą vaid
menį žmogaus evoliucijoje.
Kaip muzika susijusi su žmogaus kognityviniais gebėjimais? Ar gali muzika padėti suprasti, kaip funkcionuoja
žmogaus protas? Muzika yra tokia pat universali kaip kalba,
tačiau evoliuciniu požiūriu į ją kartais žvelgiama kaip į ne
itin reikšmingą „pridėtinį“ žmogaus gebėjimą. Požiūris, kad
tik kalbai tenka unikali vieta žmogaus kognityvinėje raidoje,
iki šiol gana stiprus (Pearce 2012). Tačiau naujausi kognityvinių mokslų tyrimai palengva šį požiūrį keičia. Stevenas
Mithenas (Mithen 2005) teigia, kad muzika ir kalba turi
vienodus fizinius pavidalus – jos abi gali būti išreiškiamos
balsu ir raštu, abi yra hierarchiškos savo struktūra. Muzika
ir kalba yra kombinatoriškos sistemos, turinčios ribotą skaičių elementų (raidynas ir dermės), kuriais manipuliuojant
galima sukurti begalybę darinių, turinčių skirtingą prasmę.
Be to, ir muzika, ir kalba reiškiamos intonuojant ir ekspresyviai frazuojant bei gestikuliuojant. Šios savybės laikomos
žmogaus kognityvinių gebėjimų pagrindiniais požymiais.
Tačiau gilindamiesi į kalbos ir muzikos skirtumus pastebime, kad jie tokie pat ryškūs kaip ir panašumai. Kalbos
pirminė funkcija yra informuoti, nes kalba sudaryta iš
simbolių, kurie turi konkrečią gramatinę reikšmę – žodžiai
reiškia daiktus, veiksmą ar jų savybes. Muzikos reikšmė yra
holistinė. Ji skleidžiasi per skirtingo aukščio garsų frazes,
tiesiogiai veikia emocijas, fizinį kūną, skatindama nevalingus judesius. Šiais požiūriais kalba ir muzika yra absoliučiai
skirtingos.
Muzikos vaidmens žmogaus biologinėje evoliucijoje
klausimai iškelti jau 1857 m. Herberto Spencerio veikale
„Muzikos kilmė ir funkcijos“ (Spencer 2011). Jis mano,
kad muzika atsirado kaip emocinė kalbos išraiška. Ši mintis,
Steveno Browno nuomone, paskatino tolesnę mokslinę
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diskusiją ne tik vėliau pasirodžiusioje žymiojoje Charleso
Darwino evoliucijos teorijoje, bet ir fiziologijoje, antropologijoje ir, žinoma, muzikologijoje. Taigi, sekdami muzikos
kilmės klausimą chronologiškai, aptinkame, kad Darwinas,
nagrinėdamas biologinių rūšių atsiradimą, teigė, jog muzika,
t. y. balsas, žmogui buvo biologiškai svarbi kaip seksualinės
atrankos priemonė. Vėliau, plėtojantis psichologijos ir kog
nityviniams mokslams, buvo iškelta hipotezė, kad, pasitelkę
muziką, žmonės formavo socialinius santykius, mąstymo
gebėjimus ir pan. Darwino teorijoje svarbu buvo tai, kad
aiškindamas muzikos reikšmę seksualinėje mūsų protėvių
atrankoje jis teigė, kad muzika yra vokalinės prigimties, t. y.
jos ištakos susijusios su žmogaus balsu. Jis kėlė hipotezę, kad
muzika yra pirminis kalbos šaltinis, o artikuliuota žmogaus
kalba susiformavo vėliau.
Kalba ir muzikinė klausa
Akivaizdu, kad bandant suprasti, koks vaidmuo teko
muzikai žmogaus evoliucijoje, kilo mintis pažvelgti į šnekamąją kalbą kaip į specifinį muzikos tipą ir panagrinėti
muzikinius šnekamosios kalbos aspektus. Brandto Anthony
nuomone (Brandt 2012), jeigu į muziką pažvelgtume kaip
į šnekamąją kalbą žmogaus psichofiziologinės raidos požiūriu, pastebėtume, kad svarbiausias gebėjimas, dėl kurio
žmogus mokosi kalbėti, yra muzikinė klausa. Jis mano,
kad pirmieji žmogaus kalbiniai potyriai savo esme yra
muzikiniai. Daug mokslo tyrimų nagrinėja, kaip kūdikiai
klausosi ir reaguoja į žmonių, kurie su jais bendrauja, kalbą.
Teigiama, kad gebėjimas kalbėti yra pagrįstas gebėjimu analizuoti skambėjimą. Kūdikiai pirmiausia jautriai reaguoja į
garso aukščio pokyčius ir ritmą. Taip jie mokosi fonemų
ir savo gimtosios kalbos ritminio pulsavimo. Žmogaus
naujagimiai gerai skiria visas vadinamąsias muzikines kalbos charakteristikas ir tai daro jau pirmosiomis gyvenimo
dienomis. Šiuo požiūriu svarbu atkreipti dėmesį, kad viso
pasaulio kultūrose bendravimas su naujagimiu turi savitą
stilių, pagrįstą meiliu dainuojamojo pobūdžio kalbėjimu.
Tokiu būdu viso pasaulio kūdikiai intuityviai mokomi
gimtosios kalbos savybių, kurios iš esmės yra muzikinės.
Pirmieji kūdikių kalbiniai potyriai – tai aukštesnis nei
bendraujant su suaugusiaisiais balsas, dainavimui būdingos
balso aukščio variacijos, trumpi pasikartojantys motyvai
ir pakylėtas emocinis tonusas. Kaip tik toks bendravimo
stilius labiausiai patraukia kūdikių dėmesį (Brandt 2012).
Taip kūdikis mokosi savo gimtosios kalbos įsimindamas
pirmiausia akustines šnekos savybes – melodinį kontūrą,
tembro pokyčius, ritmą, dinamiką, teikdamas pirmenybę
akcentuojamiems ir pasikartojantiems kalbos elementams.
Manoma, kad dėl šių savybių vėliau tam tikras skambesys
sąmonėje susiejamas su tam tikra reikšme ir virsta žodžiu
(Brandt 2012).

Tačiau vaikai klausosi ir įsimena ne tik akustines kalbos
savybes, bet ir akustinio srauto struktūrą. Apytikriai šešių
mėnesių kūdikiai skiria visų pasaulio kalbų fonemas. Tačiau
laikotarpiu nuo 6 iki 12 mėnesių pastebima, kad kūdikiai
teikia pirmenybę savo kultūrinės aplinkos kalbai ir muzikai.
Keturių–šešių mėnesių kūdikiai atskiria gimtajai kalbai
nebūdingas balses, bet šešių–aštuonių mėnesių – jau ne.
Šie fonemų skyrimo pokyčiai rodo, kad apytikriai devynių
mėnesių kūdikiai užčiuopia gimtosios kalbos akustines
savybes. Šis percepcinis susiaurėjimas kultūriniu požiūriu
yra dar nesuprastas reiškinys (Kuhl 2010).
Galima manyti, kad neurofiziologiniai pokyčiai, lemiantys tokią kultūrinę specializaciją kalbai ir muzikai, yra
susiję su kitų kognityvinių procesų formavimosi pradžia,
pavyzdžiui, sintaksės ir žodžių reikšmės suvokimo. Tarkime, septynių su puse mėnesio kūdikiai teikia pirmenybę
dažniausiai pasikartojantiems žodžiams, aštuonių mėnesių
jie jau domisi gimtosios kalbos žodžių tvarka, susieta su
tam tikromis prozodijos intonacijomis. Įsidėmėtina, kad
dėmesys telkiamas į muzikines gimtosios kalbos savybes.
Apytikriai devynių mėnesių kūdikis jau supranta pirmuosius
žodžius. Nuo tada, kai muzikiniais požymiais pasižymintis
akustinis darinys įgyja referentinę reikšmę ir tampa žodžiu,
pirmenybė teikiama semantikai ir sintaksei. Vaikai kalbėti
paprastai pradeda būdami 11–13 mėnesių, sparčiai turtindami savo žodyną. Nuo tada muzikiniai kalbos aspektai
užleidžia vietą kalbiniams ir pasitraukia į antrąjį planą,
plėtodamiesi paraleliai (Brandt 2012).
Išvados
Kognityvinių mokslų tyrimų rezultatai rodo, kad,
neturėdamas elementarių muzikinei klausai priskiriamų
gebėjimų, kūdikis neturėtų galimybės išmokti kalbėti.
Tai galėtų reikšti, kad muzika ir kalba psichofiziologinės
raidos požiūriu yra neišskiriamai susipynusios ir pradiniame kūdikių psichofiziologinės raidos etape plėtojasi
paraleliai. Todėl logiškai galima būtų manyti, kad muzika
yra universali žmonijos „prokalbė“, kuri psichofiziologinės raidos požiūriu gali būti traktuojama kaip tam tikras
„muzikos“ tipas, išreikštas emocionalaus ir muzikalaus
mamos diskurso su kūdikiu būdu. Šiuo požiūriu įtikina
Brandto mintis, kad žmogus išmoksta kalbėti dėl įgimtų
muzikinių gabumų.
Kaip rodo neurologijos tyrimai, nagrinėjantys šnekamosios kalbos ir muzikos suvokimą, kalba ir muzika
reikalauja vienodų klausinių gebėjimų, susijusių su garsų
suvokimu ir atitinkamos informacijos apdorojimu smegenyse. Abiejų suvokimas daugiausia vyksta dalyvaujant painiai
susipynusiems nerviniams tinklams, kurie lokalizuoti tuose
pačiuose smegenų regionuose. Požiūris į kalbą muzikinės
klausos atžvilgiu reikalauja išsamesnių tyrimų. Tikėtina,
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kad atsargumas, gretinant kalbinius ir muzikinius gebėjimus
kognityviniuose tyrimuose, susijęs su stipria tradicija muziką nagrinėti tik kaip meno formas ir specifinę muzikinę
kalbą, savo prigimtimi nesusijusią su verbaline kalba. Tačiau
įsitikinimas, kad muzika ir kalba priklauso skirtingoms
žmogaus kognityvinėms sistemoms, palengva traukiasi.
Nauji požiūriai ir tyrimų metodologijos atskleidžia kitas
sąvokos „muzika“ dimensijas, rodančias, kad tai yra kur kas
daugiau nei menas. Apie muziką reikėtų pradėti kalbėti kaip
apie fundamentalų žmogaus kognityvinį gebėjimą, tiesiogiai
susijusį su kalba ir mąstymu. Evoliucijos procesai yra itin
pragmatiški ir atmeta viską, kas tam tikrai biologinei rūšiai
nereikalinga. Todėl sunku būtų patikėti, kad muzikiniai
gabumai yra rudimentinė liekana. Garsas žadina žmogaus
vaizduotę, kuria mintį ir akustinėmis savybėmis veikia
emociškai. Tokiame kontekste hipotetiškai galima būtų
teigti, kad artikuliuota kalba istorijos raidoje nesugebėjo
visa apimtimi patenkinti žmonių poreikio išreikšti emocinį ir jausminį minčių turinį. Tai, kas kalboje „nebetilpo“,
galbūt buvo perkeliama į kitokias, meniškas, ne taip aiškiai
artikuliuotas, bet emociškai paveikesnes formas, pagrįstas
specifiniu neverbaliniu turiniu. Muzika ir kalba yra tos
pačios prigimties akustiniai srautai su skirtinga gramatika ir
sintakse, bet skirtingu poveikiu limbinei sistemai, dėl kurios
žmogus patiria emocijų dinamiką.
Žvilgterėję į muzikos sąsajų su kalba tyrimus kognityviniu požiūriu, aiškiai matome, kad muzikos kilmės ir vaid
mens žmogaus evoliucijoje klausimas nėra toks paprastas.
Greičiausiai muzika nėra atsiradusi iš kalbos, taip pat kaip
ir kalba iš muzikos. Bet muzika, kaip ir kalba, išskiria mus,
žmones, kaip biologinę rūšį. Šiandien manoma, kad, žmogui prisitaikant gyventi pasaulyje, jo smegenyse formavosi
atitinkamos kognityvinės struktūros, susijusios su gebėjimu
tvarkyti akustinę informaciją ir ją tikslingai panaudoti.
Muzika ir kalba yra šio proceso rezultatas, o muzikinė klausa – esminis gebėjimas, be kurio žmonija nebūtų pradėjusi
kalbėti, taigi žmogus nebūtų tapęs žmogumi.
Nuorodos
1

2

Muzikologijos tyrimų lauką, tikslus ir metodus pirmą kartą
išsamiai apibūdino Hansas G. Adleris. Jo veikalas „Muzikologijos metodai, tikslai ir jų taikymas“ („Umfang, Methode
und Ziel der Musikwissenschaft“, 1885) turėjo ir vis dar turi
itin didelį poveikį akademinės muzikologijos sampratos ir
tradicijų palaikymui ir yra pirmasis išsamus muzikos tyrimų
specifikos aprašymas.
Biomuzikologai tiria muzikos kilmės klausimus gyvosios
gamtos požiūriu, evoliucinė muzikologija analizuoja muzikos
suvokimo ir muzikinės veiklos psichologines savybes, neuromuzikologija – muzikinių gebėjimų sutrikimus, susijusius
su smegenų pažeidimais, kognityvinė neuromuzikologija –
smegenų veiklos ypatumus, susijusius su muzika, zoomuzikologai – gyvūnų „muzikinę veiklą“.
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Summary
For centuries, humans have been trying to understand
music and its relevance to us. Understanding and researching the art of music is usually associated with the field of
musicology, yet as technology and science have advanced,
new fields have emerged including music psychology, cognitive music psychology, cognitive musicology, neuromusicology, biomusicology, zoomusicology and evolutionary
musicology. Since language is inseparable from thought,
researchers investigating the evolution of the human mind
are focusing on language research. When researching the
questions of how and why humans learn to speak, linguists
have become interested in music because of its many similarities to speech. According to Anthony Brandt (Brandt
2012), it is musical hearing that allows humans to learn
language. He argues that the first experience of speech is
musical and that the ability to speak is based on the ability
to analyse sound. Research has shown that human babies
learn their mother tongue by learning its acoustic properties; changes in timbre, rhythm, dynamics, etc. Therefore,
without this basic musical ability, babies would not be able
to learn how to speak. The relationship between musical
ability and speech is still not fully understood and requires
further research. Therefore, the origin and the significance
of music to human evolution is also yet to be understood.
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Tradicinė polifonija ir polifoninė tradicija – šimtmečio kaita

Austė Nakienė. Nuo tradicinės polifonijos iki
polifoninės tradicijos. Lietuvių muzikos kaita
XX–XXI a. – Vilnius: Lietuvių literatūros
ir tautosakos institutas, 2016, 356 p.
ISBN 9786094251771
2016 m. pasirodžiusi Austės Nakienės knyga „Nuo
tradicinės polifonijos iki polifoninės tradicijos“, kurioje
nagrinėjama lietuvių muzikos kaita per pastarąjį šimtmetį,
įdomi daugeliu aspektų. Kaip teigia autorė, ji bandė „susieti
anksčiau vykusius pokyčius su savo gyvento laiko pokyčiais
ir išryškinti tai, kas galėtų būti reikšminga, padėtų apibūdinti tradicinę muziką, gyvuosiančią po kelių dešimtmečių“
(p. 10)1. Taigi siekta ne tiek aprėpti šimtmečio raidą, kiek
paskatinti skaitytojus atidžiau pažvelgti į dabartį, joje
atpažinti senųjų tradicijų atšvaitus ir natūralią paveldėtų
vertybių kaitą bei suvokti, kaip tos vertybės įsikūnija vis
naujesniuose pavidaluose. Retas autorius pasižymi tokia
drąsa tyrinėti dabar vykstančius ir sparčiai kintančius reiškinius, kurių požymiai gali būti laikini ar dar nepakankamai
„susigulėję“. Imtis tokio tyrimo Nakienę paskatino Richardo
Carlino knygoje „Worlds of Sound“ (2008) išsakyta iš pirmo
žvilgsnio gana drąsi tezė, kad XX a. galima vadinti liaudies
muzikos amžiumi, nors jame tiek tautosakos kūrėjai, tiek
jos perėmimo būdai yra gerokai pakitę2.
Knygoje atskleidžiamas šiuolaikinės liaudies muzikos
tradicijos tąsos sudėtingumas ir kaita, parodoma, kaip
liaudies daina persikelia iš kaimo į miestą ir įsitvirtina urbanistinėje aplinkoje šalia kitų gyvuojančių muzikos stilių.
Daug dėmesio skiriama sutartinėms – tradicinės polifonijos
1
2

Cituojant recenzijoje nurodomas tik knygos puslapis.
Žr. Naujausi tautosakos tyrėjų darbai, Mokslo Lietuva, 2017 m. vasario 11 d. Interneto prieiga: http://mokslolietuva.lt/2017/02/
nauji-tautosakos-tyreju-darbai-2/ [žiūrėta 2017-12-14].
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kūrybai, kuri XX a. pradžioje dar gyvavo kai kuriuose
Lietuvos kaimuose ir buvo perduodama iš kartos į kartą,
tačiau vėliau beveik išnyko, kol prieš penkis dešimtmečius
sutartinės buvo atgaivintos ir dabar dažnai skamba miesto
folkloro ansamblių repertuare. Toks sutartinių persikėlimas iš kaimo į miestą, kurio aplinkoje gyvuoja nepalyginti
daugiau negu kaime kitų muzikos stilių (tarp jų savo vietą
rado ir „elektroninės sutartinės“, kuriamos panaudojant
modernias medijas), nulėmė knygos pavadinimą „Nuo
tradicinės polifonijos iki polifoninės tradicijos“.
Nakienės knygoje nuosekliai ir įvairiapusiškai gvildenama, kaip vyksta tradicijos tąsa, kai ji ne paveldima, o
išmokstama. Autorė pati dalyvavo Vilniaus miesto folkloro
judėjime, lankė ir stebėjo renginius įvairiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose, ekspedicijose tyrinėjo kaimo kultūrą.
Šią ilgametę patirtį ji pasitelkė analizuodama, kaip tautiniu
paveldu remiasi dabartiniai įvairių muzikos stilių kūrėjai ir
atlikėjai – potradicinio folkloro, dainuojamosios poezijos,
baltiškos ir gatvės muzikos bei kt.
Lyginant per šimtmetį vykusius pokyčius, knygoje nuosekliai atskleidžiami paveldėtos kūrybos esminiai skirtumai,
į kuriuos būtina atsižvelgti tyrinėtojams. Ankstyvuoju laikotarpiu kaimuose gyvavusi lietuvių tradicinė muzika kito
lėtai, buvo natūraliai perduodama iš kartos į kartą, todėl
kai kurie senosios kūrybos sluoksniai sugebėdavo išlikti net
kelis šimtmečius. Lėtoji kūrybingumo kaita dažniausiai ir
domindavo tautosakininkus, kurie gilindavosi į senųjų dainininkų jausmus ir būsenas atlikdami jų paveldėtas dainas,
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o ne į naujų kūrinių sukūrimą. Atsiradus tradicinei muzikai
mieste, jos kaita tapo greitesnė, išryškėjo didesnis individualių atlikėjų kūrybinis indėlis. Tačiau ir šioje naujojoje
kūryboje išlieka tam tikra sąsaja su senosios kūrybos principais. Knygos autorė remiasi Cliffordo Geertzo aprašytu
kultūros interpretavimo metodu, padedančiu tirti kultūrą
kaip simbolinių reikšmių sistemą.
Nakienės knygą sudaro vienuolika skyrių, kurie gana
nuosekliai supažindina skaitytojus su tradicinės muzikos
pokyčių raida nuo XX a. pradžios iki XXI a. pradžios.
Pirmieji du skyriai skirti XX a. pradžioje suaktyvėjusiai
muzikinio folkloro užrašymo veiklai, tuomet kilusio
chorinio judėjimo sąsajoms su liaudies ir profesionaliuoju
menu. Tolesni trys skyriai atskleidžia XX a. septintame
dešimtmetyje prasidėjusio kraštotyrinio ir folklorinio judėjimo ypatybes. Dar penkiuose skyriuose nagrinėjamos kitos
mieste išpopuliarėjusios muzikinės kūrybos formos – bardų
ir populiarioji muzika, patriotiškas rokas ir hiphopas, su senąja baltų pasaulėžiūra susijusi vadinamoji baltiška muzika,
lietuvių kompozitorių kūrybos ryšys su paveldėta kultūra.
Knyga baigiama skyriumi, kurio pavadinimas tarsi sutelkia
dėmesį į liaudies muzikos būklę XXI a. didmiestyje, tačiau
čia vėlgi trumpam neriama į naujus svarstymus apie miesto
kultūros būklę XX a. pradžioje, septintame dešimtmetyje ir
XX a. pabaigoje, kai Lietuva susigrąžino nepriklausomybę,
kol galiausiai apsistojama prie pakitusių tradicijų XXI a.
mieste temos, pateikiamos per apibendrinančias išvadas.
Tokia paskutinio skyriaus sandara tarsi suardo chronologinį
tradicinės muzikos pokyčių raidos nagrinėjimo nuoseklumą, tačiau galbūt įmanomas ir toks sprendimas, jeigu jis
pasiteisina.
Panagrinėkime išsamiau tam tikruose knygos skyriuose
pateiktas įžvalgas. Pirmame skyriuje aptariami poslinkiai,
padarę ryškų postūmį tradicinės muzikos sklaidai XX a.
pradžioje – fonografo panaudojimas liaudies muzikai įrašyti, ryškiausių užrašinėtojų ir tyrėjų veikla, kai buvo atrastos
sutartinės, dzūkų dainos, senoji instrumentinė muzika ir
kitos unikalios lietuviškos tradicinės muzikos ypatybės. Nakienė, įgijusi nemažą patirtį skelbdama seniausius lietuviškos
muzikos garso įrašus, čia atskleidžia, kokią reikšmę turėjo
lietuviškų dainų ir sutartinių įrašymas į vaškinius volelius.
Savo tyrimą ji pagrindžia stabteldama prie atskirų asmenybių – latvio Eduardo Volterio, suomio Aukusti Roberto
Niemi’o, jais sekusių Jono Basanavičiaus (inicijavusio fonogramų kaupimą Lietuvių mokslo draugijoje), Mato Untulio,
Zenono Slaviūno ir galiausiai Jono Balio (pratęsusio šią
veiklą emigracijoje po sovietų okupacijos) – veiklos. Šiame
knygos skyriuje ne mažiau dėmesio skiriama ir liaudies dainų
bei sutartinių užrašymui ranka iš klausos – be jau minėtų
rinkėjų, aptariama Adolfo Sabaliausko ir Stasio Paliulio
veikla. Užsiminusi apie didžiulio visuomenės susidomėjimo
sulaukusius per Kauno radiofoną tiesiogiai transliuotus liaudiškos muzikos koncertus, kurie net būdavo recenzuojami

solidžiausiame to meto dienraštyje, autorė labiau pabrėžia
kitų veiksnių įtaką tradicinės muzikos raidai – Lietuvių
tautosakos archyvo įsteigimą Kaune 1935 m., Slaviūno
sudaryto trijų tomų rinkinio „Sutartinės“ (1958–1959) ir
Paliulio „Lietuvių liaudies instrumentinė muzika“ (1959)
paskelbimą.
Antrame skyriuje daugiausia dėmesio skiriama kartu
su nacionaliniu atgimimu atsiradusiam chorų judėjimui
bei Mikalojaus Konstantino Čiurlionio požiūriui į liaudies
dainą, sugretinant visa tai su to meto garso įrašuose užfiksuotomis lietuviškomis chorinėmis ir liaudies dainomis. Autorė
pasidalija gan netikėtais įspūdžiais, kurie kyla išklausius
XX a. pradžios chorinio dainavimo įrašų: „Pirmieji chorai
dainuoja neišdailintais balsais, paprastai ir entuziastingai,
juos lengvai palaikytume folkloro ansambliais“ (p. 66). Įdomu, kad tuo laikotarpiu lietuvių liaudies dainas dainuodavo
ir kaimo, ir miesto žmonės, o tų dainų būdavo įvairiausių:
dainuotos ne tik senosios vestuvių ir kitos dainos, bet ir
naujosios, kurių melodijos neretai primindavo lenkiškas ar
rusiškas liaudies dainas. Tokias svetimas įtakas ypač kritikavo Čiurlionis straipsnyje „Apie muziką“ – jį Nakienė vertina
už itin skvarbų žvilgsnį į gyvąją to meto lietuvių muzikos
tradiciją. Primindama, kad kompozitorius pats užrašinėjo
savo gimtosiose Druskininkų apylinkėse gyvavusias dzūkų
dainas ir mėgo improvizuoti liaudies dainų melodijomis
skambindamas fortepijonu, autorė daugiausia remiasi amžininkų prisiminimais ir apgailestauja, kad tuomet niekas
nesiėmė šios muzikos užrašyti fonografu. Vertingi tyrėjos
pastebėjimai apie dzūkiškos melodikos įtaką kompozitoriaus kūrybai: „Kadangi Čiurlionis buvo kilęs iš pietų
Lietuvos, kurdamas lietuviškos muzikos viziją rėmėsi šiam
kraštui būdinga liaudies melodika. Jo dėka Vilniuje kilusio
tautinio atgimimo metais į aukštąją lietuvių muzikos kultūrą
sėkmingiausiai įsiliejo Dzūkijos ir Suvalkijos muzikiniai
dialektai. Jeigu tautinė kultūra būtų be pertrūkio plėtota
sostinėje Vilniuje, šie dialektai greičiausiai ir būtų suformavę
profesionaliąją muziką <...>“ (p. 78). Kaip žinome, Vilniaus
kraštas 1920 m. buvo okupuotas, o tuomet į Kauną persikėlusią aukštąją lietuvių muzikos kultūrą, autorės nuomone,
ėmė vis labiau veikti Aukštaitijos muzikinis dialektas.
Trečias skyrius skirtas mieste atsiradusio folkloro sąjūdžio ir išeivių iš kaimo tapatybės paieškų temai. Skaitant šį
skyrių paprastiems skaitytojams neišvengiamai turėtų kilti
klausimas, kodėl daugybė žmonių iš kaimų ir miestelių iki
XX a. septinto dešimtmečio suvažiavo į Vilnių, kuris, pasak
Marcelijaus Martinaičio, tuomet tapo didžiausiu Lietuvos
kaimu, pilnu įvairiomis tarmėmis klegančio jaunimo, kuris
beveik nesusitiko su senaisiais vilniečiais. Kas privertė tą
kaimo jaunimą palikti savo namus? Kita vertus, kas galėjo
nulemti jų vidinio gyvenimo ir vertybių sistemos pokyčius, kurie, pasak autorės, vyko naujiesiems atvykėliams
apsigyvenus mieste? Kaip jie galėjo perimti „miesto gyventojams įprastus bendravimo ir pramogavimo būdus“, jei su
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senaisiais vilniečiais beveik nesusitiko? Atsakymų į šiuos
klausimus aptariamame skyriuje pasigendama, juos šiek
tiek atskleidžia vėlesni skyriai, tačiau ne visai aiškiai. Beje,
cituojant Martinaičio ar Arvydo Šliogerio prisiminimus,
praslysta mintis, kad jaunimas sovietmečiu iš savo kaimų
buvo tiesiog išvarytas. Gaila, kad liko beveik neužsiminta
apie pokario partizaninę kovą, persekiojimo ir tremties
grėsmes, per melioraciją išgriautus kaimus, sovietinės ideo
logijos persunktos kultūros prievartinį diegimą ir pan. Kai
apie tai beveik nieko nepasakyta, tuomet labai sunku sutikti
su šiais autorės teiginiais, kurie sudaro įspūdį, kad kaimo
jaunimas paliko savo namus vadovaudamasis tarsi vien savo
norais: „Išeiviai iš kaimo suprato, kad jų palikti vienkiemiai
pamažu griūva, juose likusių tėvų jėgos silpsta, ūkininkavimo įgūdžių ir folkloro tradicijų perimti nėra kam. Jautėsi
kalti, kad sodybos tuštėja ir tradicinė kaimo kultūra nyksta,
todėl norėjo nuveikti kažką svarbaus, gelbėti tai, kas jiems
brangu, išsaugoti kaimo kultūrą kaip universumą“ (p. 86).
Kita vertus, atmetus priežasties klausimą, čia apibūdinta
išeivių jausena iš tikrųjų galėjo būti panaši ir tapo tam tikra
paskata, skatinusia įsitraukti į kraštotyrinį ir folklorinį
judėjimą septintame dešimtmetyje.
Kalbėdama apie kraštotyrinį judėjimą, Nakienė aptarė
1961 m. Vilniuje įsikūrusios LTSR kraštotyros draugijos ir
vėliau susibūrusios Vilniaus universiteto kraštotyrininkų
„Romuvos“ veiklą, ją iliustruodama nepaprastu entuziazmu ir nuoširdumu alsuojančiais dalyvių prisiminimais ir
nuotraukomis. Neabejotinai viena iš svarbiausių asmenybių šioje veikloje buvo Norbertas Vėlius, kvietęs jaunimą
dalyvauti kompleksinėse ekspedicijose, kurios turėjo
išliekamąją mokslinę vertę. Per šias ekspedicijas sukaupta
etnologinė medžiaga gausiai papildė archyvus, buvo atrenkama ir skelbiama netrukus pradėtose leisti įvairių vietovių
monografijose.
Nuo septinto dešimtmečio Vilniuje prasidėjęs folkloro
ansamblių kūrimasis pratęsė liaudiškąją dainavimo tradiciją,
bandant ją tiesiogiai perimti iš puikių kaimo dainininkų
Miko Matkevičiaus, Petro Zalansko ir kitų. Nakienė kaip
vieną ryškiausių šios tradicijos perėmėjų pagrįstai laiko
Veroniką Povilionienę, kuri ilgainiui tapo išskirtine lietuvių
folkloro judėjimo figūra. Lygindama Veronikos padainuotas
dzūkiškas dainas su ja bandžiusių sekti jaunų dabartinių
dainininkų atlikimu, Nakienė daro išvadą, kad šie sunkiai
perima tradicijas.
Autorė nemažai dėmesio skyrė tam, kad išaiškintų,
kaip besiformuojantį folkloro judėjimą veikė tuometinių
tautosakininkų (Zenono Slaviūno, Stasio Paliulio, Genovaitės Četkauskaitės, Jadvygos Čiulionytės, Donato Saukos)
mokslo darbai ir jų paskelbti sutartinių, instrumentinės
muzikos ir lietuvių tautosakos rinkiniai, kokį poveikį studentams turėjo žymių tautosakininkų skaitytos paskaitos.
Labai vertinga tyrėjos išvada, kad tuomet mokslininkai „ne
sekė kylantį folklorinį judėjimą, bet buvo jo priešakyje, savo
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darbais suteikė jam pagrindą“ (p. 104). Tai rodo didžiulę
mokslo įtaką ir vertę tradicinės kultūros plėtrai Lietuvoje.
Drauge kyla mintis, kaip visa tai būtų įvertinta šiais laikais,
kai daugiau reikšmės skiriama užsienyje skelbiamiems tyrimams, neteikiant jokių išlygų folkloristikai ir etnologijai,
nors dabartinei Lietuvos visuomenei žinių apie tradicinės
kultūros vertybes trūksta daug labiau nei tuomet.
Atskiras knygos skyrius skirtas sutartinių išlikimo keliams ir naujiems polėkiams apibūdinti: pradedant nuo akademinės bendruomenės susidomėjimo (kurį ypač paskatino
1958–1959 m. pasirodęs Slaviūno rinkinio „Sutartinės“
tritomis), pirmųjų koncertinių programų su sutartinėmis parengimo, senuosius giedojimo būdus puoselėjusių
šeimų veiklos apibūdinimo, baigiant XXI a. pradžioje
paskelbtomis monografijomis, pradžiamoksliais ir kitais
leidiniais apie sutartines (didžiąją jų dalį parengė Daiva
Račiūnaitė-Vyčinienė), sutartinių įtraukimu į UNESCO
reprezentatyvųjį žmonijos nematerialiosios kultūros sąrašą
ir besiformuojančiais vis naujais sutartinių tradicijos tęsėjų
židiniais.
Tolesni Nakienės knygos skyriai skaitytojus panardina
į labai savitus tradicinės muzikos sugretinimus su kitomis
muzikinės kūrybos formomis. Tai pirmiausia bardų kūryba,
kurios pradžia septintame dešimtmetyje siejama ne tik su
pagrindine Vilniaus gatve, bet ir su XX a. pradžioje kilusiu
kanklininkų sąjūdžiu, taip pat su šiuolaikinėmis folkroko
apraiškomis. Skyriuje „Nostalgiški 7-jo dešimtmečio
prisiminimai: statybos, muzika ir televizija“ daugiausia
kalbama apie to paties laikotarpio, kai kilo folkloro judėjimas – septinto dešimtmečio, pramoginę muziką, jos sąsajas
su socialistinėmis statybomis ir pirmosiomis televizijos
transliacijomis, paskui vykusią pramoginės muzikos kaitą,
aštunto–devinto dešimtmečio ekonominio ir kultūrinio
„sąstingio“ laikotarpį.
Vėlesniuose skyriuose atskleidžiama pastarųjų dešimt
mečių lietuviškos muzikos raida. Aptariamos dvi tarsi
visiškai priešingos jos pusės – rokas ir baltiška muzika yra
tarpusavyje susijusios giluminiais ryšiais.
Skyrius „Maištingo jaunimo muzika – patriotiškas
rokas ir hip hopas“ pradedamas dėl hipių judėjimo susibūrusių roko grupių patriotinės kūrybos apibūdinimu, vėliau
prisimenant pirmąjį lietuvišką miuziklą „Velnio nuotaka“.
Su Romo Kalantos susideginimu siejamos dvi savitos
naujai susiformavusios ir savaip cenzūros išvengusios roko
kryptys – poetinis rokas (pvz., Marijaus Šnaro grupė) ir
instrumentinis rokas (pvz., „Saulės laikrodis“). Galiausiai
priartėjama prie 1988 m. per „dainuojamąją revoliuciją“
surengto „Roko maršo“, grupės „Antis“ veiklos ir pastaruoju
dešimtmečiu iškilusio patriotinio hiphopo ypatybių apibūdinimo (išryškinant Lietuvos valstybės ir įsipareigojimų jai,
socialinio teisingumo siekimo temas).
Klausiamąja forma pateiktas skyriaus pavadinimas „Kaip
kuriama baltiškos muzikos estetika ir stilistika?“ plačiau
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susipažindina skaitytojus, kokios bendrijos kuria baltiškos
muzikos estetiką – minima prigimtinės religijos bendrija
„Romuva“, festivalio „Mėnuo juodaragis“ organizatoriai
ir dalyviai, apeiginio folkloro grupė „Kūlgrinda“, folkroko
grupės „Atalyja“, „Žalvarinis“ ir daug kitų kolektyvų. Apibendrindama šią muzikos kryptį, Nakienė taikliai pastebi:
„XXI a. kuriama baltiška muzika akivaizdžiai skiriasi nuo
atliekamos ankstesnių kartų dainininkų ir muzikantų,
tačiau taip pat yra autentiška, garsiniai jos simboliai ir
ženklai – dabarties kartų tautinės savimonės ir laisvojo
kūrybiškumo išraiška“ (p. 255).
Kiek kitokio pobūdžio yra skyrius „Ar lietuvių kompozitoriams svarbi juos išauginusi kultūra?“ Jame aptariami
liaudies muzikos atspindžiai XX a. antros pusės lietuvių
kompozitorių mokykloje (dvasiniu jos vadovu tapo lietuvių liaudies muzikos ypatybes nuosekliai analizavęs Julius
Juzeliūnas), devintame dešimtmetyje susiformavusiame
„lietuviško minimalizmo“ stiliuje. XXI a. pradžios kompozitoriai apibūdinami kaip neieškantys vakarykštės lietuviškos
tapatybės, tačiau dar neatitrūkę nuo lietuvių kultūrinės
tradicijos, gyvenantys ir kuriantys laikydamiesi tradicijos.
Paskutinis knygos skyrius „Tradicinės kultūros poslinkiai. Liaudies dainos XXI a. didmiestyje“ nurodo lyg ir
siauresnę tematiką, tačiau iš tikrųjų yra tarsi visų anksčiau
pateiktų įžvalgų apibendrinimas. Čia apžvelgiami svarbiausi kaitos etapai, įvykę per pastaruosius daugiau kaip
penkis dešimtmečius, atvedusius į XXI a. didmiestyje gyvuojančius įvairius kultūros reiškinius. Tarp šių reiškinių,
savaip interpretuojančių liaudies muziką, rasime miesto
folklorą, dainuojamąją poeziją, gatvės muziką, potradicinį
folklorą, prigimtinę kultūrą, baltišką muziką, meninę pagonybę, improvizacinę muziką, pogrindžio muziką ir t. t.

Dažnai pasitelkiamos šiuolaikinės technologijos, kartais
liaudies dainą, instrumentinę muziką ar šokius papildo
vizualieji menai, suteikiant vaizdinei renginio pusei labai
svarbią reikšmę.
Šiuolaikinės muzikos tradicijos daugiaveidiškumą ir
daugiasluoksniškumą, anot Nakienės, kuria nuolat susidarančios įvairių muzikos stilių ir juos puoselėjančių bendruomenių jungtys. Pristatydama savo knygą, autorė teigė:
„Šiuo metu tradicinę kultūrą puoselėja ne vien giminaičiai
ar kaimynai, bet ir svetimų žmonių bendruomenės, net
virtualios bendruomenės. Tradicijos tęsėjai yra ne prie žemės
ir gamtos prisirišę ūkininkai, bet „laisvieji menininkai“,
kuriems tradicinė kultūra nėra ilgai kaupiamas, atmintyje
saugomas repertuaras, bet laisvai pasirenkama kultūros ženklų ir prasmių aibė, neretai papildoma kitų kultūrų ženklais
ir prasmėmis.“ Džiugiai nuteikia autorės įsitikinimas, kad
pastaraisiais dešimtmečiais miesto aplinkoje gyvuojanti
tradicinės muzikos versmė ne tik nenuskurdo ir nesunyko,
priešingai, vis labiau auga, skleidžiasi, puoselėjama daugelio
kultūros bendrijų, ir tampa dar įdomesnė ir įvairesnė. Tuo
remdamasi autorė daro išvadą, kad „liaudies muzika pasirodė esanti atspari, galinti būti vienu iš savičiausių miesto
muzikos sluoksnių“.
Už įtaigų šiandienos etnokultūrinio sąjūdžio ištakų ir
raidos atskleidimą Austė Nakienė 2016 m. apdovanota Lietuvos kompozitorių sąjungos ir Vytauto Landsbergio fondo
įsteigta Onos Narbutienės premija. Ši premija teikiama už
ryškiausius praėjusių metų įvairaus pobūdžio muzikologijos
darbus, Lietuvos muzikinės kultūros tyrinėjimą ir populiarinimą. Reikia pripažinti, kad autorė, pažvelgusi į per pastarąjį
šimtmetį vykusią tradicinės muzikos kaitą labai originaliu
žvilgsniu, šios premijos tikrai nusipelno.
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Apie autorius
Katarzyna Bartos yra Karolio Lipińskio muzikos akademijos Vroclave (Lenkija) dėstytoja asistentė ir Krokuvos
(Lenkija) muzikos akademijos muzikos teorijos studijų programos doktorantė. Ji taip pat dalyvavo „Erasmus“ programoje
Vienos muzikos ir vaizduojamųjų menų universitete ir yra
PTAM (Lenkijos muzikos analizės asociacijos) narė. 2015 m.
mokslininkės disertacija apie šviesos sąvoką muzikoje pelnė
aukščiausią įvertinimą. Šiuo metu rengiamoje disertacijoje ji
telkiasi į Grażynos Pstrokońskos-Nawratil kūrybą. Publikavo
teorinių darbų Lenkijoje, Didžiojoje Britanijoje, Graikijoje,
Lietuvoje, Portugalijoje ir Šveicarijoje.
Moksliniai interesai: liaudies, šiuolaikinė ir Lenkijos muzika, simetriškumo principas mene ir matematikoje, Azijos ir
Okeanijos kultūros.
Straipsnis įteiktas 2016 11 24
Laima Budzinauskienė (g. 1972) 1995 m. Lietuvos
muzikos ir teatro akademijoje baigė muzikologijos bakalauro,
1996 m. – muzikologijos magistro studijas (darbų vadovė
doc. dr. Jūratė Gustaitė). 2000 m. apgynė humanitarinių
mokslų srities (menotyra, muzikologija) daktaro disertaciją
„XVIII a. pabaigos–XIX a. Lietuvos bažnytinės kapelos.
Veikla ir repertuaras“ (darbo vadovė dr. Jūratė Trilupaitienė).
1996−2002 m. – Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos vyr. mokytoja, nuo 2002 m. – Lietuvos kultūros tyrimų
instituto mokslo darbuotoja, nuo 2010 m. – Lietuvos muzikos
ir teatro akademijos lektorė, nuo 2012 m. – Muzikos istorijos
katedros vedėja, docentė. Paskelbė per 20 mokslo straipsnių,
skaitė pranešimų Lietuvos ir tarptautinėse konferencijose.
2007−2012 m. „Menotyros“ žurnalo muzikologijai skirto
numerio sudarytoja, nuo 2013 m. – žurnalo „Ars et praxis“
vyr. redaktoriaus pavaduotoja ir sudarytoja. Nuo 2012 m. –
Lietuvos kompozitorių sąjungos narė.
Mokslinių tyrimų objektai: XVIII−XIX a. Lietuvos muzikos istorija, muzikos rankraščiai, personalijos, bažnytinių
kapelų veikla ir repertuaras.
Straipsnis įteiktas 2017 05 07
Toma Čepaitė (g. 1991) 2015 m. Lietuvos muzikos ir
teatro akademijoje įgijo muzikinio folkloro bakalauro laipsnį
(darbo tema „Gyvųjų ir mirusiųjų ryšys lietuvių dainuojamojoje tradicijoje: komunikacijos aspektas“, darbo vadovė prof.
habil. dr. Daiva Vyčinienė). Stažavo Sibelijaus akademijoje
(Suomija), dalyvavo tarptautinėse „Nordtrad“ konferencijose.
2016 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentų mokslinėje konferencijoje ,,Menas kitaip: muzika ir vizualieji menai
studentų tyrimų akiratyje“ skaitė pranešimą ,,Raudos muzikinis kodas ir liūdesio emocija: intonacinio ryšio paieškos“.
Aktyviai dalyvauja įvairioje koncertinėje ir kūrybinėje veikloje.
Straipsnis įteiktas 2017 07 07
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Alicja Dacevič (g. 1975) – menų magistrė (1999), muzikos
mokytoja metodininkė (2006). Nuo 1999 m. dirba muzikos
mokytoja Vilniaus r. Egliškių šv. Jono Bosko gimnazijoje,
nuo 2005 m. – Vilniaus pranciškonų Švč. Mergelės Marijos
Ėmimo į dangų bažnyčios vargonininkė. Publikuoja mokslo
straipsnius užsienio mokslo leidiniuose (,,Muzyka“, ,,Rocznik
lituanistyczny“, ,,W nurcie franciszkańskim“), tiria išlikusį
vienuolijų muzikinį palikimą. ,,Studia Franciscana Lithuania“
serijoje paskelbė straipsnį ,,Vilniaus Švč. Mergelės Marijos
Ėmimo į dangų bažnyčios Stanislavo ir Stefano Krukovskių
firmos vargonai ir jų likimas“.
Moksliniai interesai: vienuolijų muzikinė kultūra, šaltiniai,
repertuaras, instrumentai, visuotinės Bažnyčios istorija.
Straipsnis įteiktas 2017 05 07
Gražina Daunoravičienė (g. 1955) – muzikologijos daktarė (1990), 2008 m. atliko habilitacijos procedūrą, Lietuvos
muzikos ir teatro akademijos profesorė (2008), Lietuvos
mokslo tarybos narė, Humanitarinių ir socialinių mokslų
komiteto narė (2008–2013). Nuo 1979 m. dėsto Lietuvos
muzikos ir teatro akademijoje, 1998–2003 m. – Muzikos
teorijos katedros vedėja. Stažavo Maskvos valstybinėje P. Čaikovskio konservatorijoje (Rusija), Zalcburgo „Mozarteum“
(Austrija). Apdovanota Saksonijos žemių kultūros ir mokslo
ministerijos stipendija moksliniam darbui Vokietijoje, gavo
DAAD stipendiją, buvo pakviesta į Oksfordo universitetą
pagal programą „Oxford Colleges Hospitality“. Skaitė pranešimų ir publikavo darbų Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje,
Estijoje, Vokietijoje, Rusijoje, Didžiojoje Britanijoje, Belgijoje,
Šveicarijoje, Slovėnijoje, Čekijoje, Serbijoje, Suomijoje, JAV,
Kinijoje ir kt. Išleido tris sudarytas monografijas (2002, 2007,
2013) bei mokslo monografiją „Lietuvių muzikos modernistinės tapatybės žvalgymas“ (2016), už kurią jai paskirta prof.
V. Landsbergio fondo premija. Įsteigė ir rengia tęstinį mokslo
žurnalą „Lietuvos muzikologija“, rengia ir leidžia 5 tomų studijų vadovą „Muzikos kalba“ (1–2 tomai išleisti 2003 ir 2006).
Moksliniai interesai: muzikos žanro ir muzikos formos
problematika, istoriniai kompozicinių technikų modeliai,
XX a. lietuvių muzikos kompozicinės tendencijos.
Straipsnis įteiktas 2017 06 01
Gaila Kirdienė yra Lietuvos muzikos ir teatro akademijos
docentė, čia įgijo smuikininko (1990) ir etnomuzikologo
(1992) specialybes. Vytauto Didžiojo universitete apgynė
etnologijos daktaro disertaciją (1998). Pagrindinės tyrimų
sritys yra lietuvių liaudies smuikavimas ir lietuvių tremtinių
bei politinių kalinių muzikavimas sovietmečiu Sibire. Įvairių
straipsnių, rinktinių, monografijos „Smuikas ir smuikavimas
lietuvių etninėje kultūroje“ (2000), rinktinės „Lietuvių liaudies
smuiko muzika. 100 kūrinių“ (2007), mokslo studijos „Tradicinė vestuvių muzika: Rytų Aukštaitija“ (2009), „Lietuvių
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liaudies smuiko antologijos“ (DVD, 2015) sudarytoja ir autorė,
keturių skaitmeninių knygų (2003–2008) ir knygos „Lietuviai
ir muzika Sibire“ (2013) bendraautorė.
Straipsnis įteiktas 2017 01 25
Antanas Kučinskas (g. 1968) Lietuvos muzikos akademijoje (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija) studijavo
kompoziciją (prof. Vytauto Barkausko kl.). 1997–2001 m.
tęsė studijas šios aukštosios mokyklos doktorantūroje, apgynė
humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Komponavimo
principai šiuolaikinėje lietuvių kompozitorių kūryboje“. Žinias ir patirtį kaupė ir tarptautiniuose forumuose: 1995 m.
stažavo jaunųjų kompozitorių kursuose Apeldorne (Olandija),
2003 m. gyveno ir kūrė tarptautiniame kompozitorių centre
Visbyje. Dėstė šiuolaikinės muzikos istoriją Vilniaus konservatorijoje (1991–1999), dirbo garso režisieriumi, muzikinės
dalies vedėju Lietuvos nacionaliniame dramos teatre (1993–
2013), šiuo metu yra Lietuvos muzikos ir teatro akademijos
Kino ir televizijos katedros profesorius.
Kučinsko kūryba pasižymi žanrine įvairove, siejasi su „naujojo daiktiškumo“, konceptualiojo meno ar Fluxus idėjomis,
tačiau svarbu ir tai, kad jo kūryboje visuomet buvo justi teatrinis
pradas (yra sukūręs muziką per 30 spektaklių ir filmų). Pastaruoju metu Kučinskui kiek mažiau rūpi teatriniai ir vizualieji
muzikos aspektai – dabar kaip pagrindinius savo komponavimo
principus jis nurodo muzikinį parazitavimą (svetimos medžiagos perkūrimą) ir „kilpų muziką“ (angl. loop music).
Straipsnis įteiktas 2017 03 08
Ivan Kuzminskyi (g. 1983) – muzikologas (muzikos istorija), Ukrainos nacionalinės P. Čaikovskio muzikos akademijos
podoktorantūros studijų stažuotojas (vadovė prof. habil. dr.
Nina Gerasymova-Persydska). Tyrimų objektas: Ukrainos
muzikos istorija XI–XVIII a., minėto laikotarpio instrumentinė muzika, partesinis giedojimas, muzikos teorijos traktatai.
Taip pat tiria Ukrainos ir Baltarusijos religinės ir pasaulietinės
muzikos ryšius, sąveiką su kaimyninių šalių muzikine kultūra
(LDK, Vokiečių ordinas, Lenkijos Karalystė, Abiejų Tautų Respublika, Maskvos Didžioji Kunigaikštystė, Rusijos imperija).
Nuo 2009 m. skelbia mokslo darbus Ukrainoje ir Lietuvoje
(„Lietuvos muzikologija“, 2012; „Ars et praxis“, 2016).
Straipsnis įteiktas 2017 07 15
Rita Mačiliūnaitė-Dočkuvienė (g. 1985) – kompozitorė,
šiuolaikinės muzikos atlikėja. 2010 m. įgijo magistro laipsnį
Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, 2012 m. – pedagogo
kvalifikaciją, šiuo metu tęsia doktorantūros studijas (darbo
tema „Muzikinės naracijos komponavimo būdai postdraminiame teatre“). Kompozitorė stažavo Vokietijoje, Didžiojoje
Britanijoje, Olandijoje, Lenkijoje ir Latvijoje, pagal mainų
programą studijavo Hagos karališkojoje konservatorijoje.
Menininkė yra sukūrusi daugybę tarpdisciplininių projektų,
performansų, per 40 akustinių ir elektroakustinių kompozicijų,
penkias operas. Parašė muziką 30-čiai teatro ir šokio spektaklių,
aštuoniems eksperimentiniams filmams. Nuo 2014 m. dirba
muzikos padalinio vedėja Lietuvos rusų dramos teatre ir dėsto
Lietuvos edukologijos universitete. 2014 m. Mačiliūnaitei

paskirta Lietuvos mokslo tarybos stipendija už akademinius
doktorantų pasiekimus, tais pačiais metais ji apdovanota ir
Auksiniu scenos kryžiumi už spektaklių „59’Online“, „W(o)
men“, „Eugenijus Oneginas“ muziką, o 2015 m. kartu su kūrybine grupe pelnė antrą Auksinį scenos kryžių už spektaklį
„Smėlio žmogus“.
Moksliniai interesai: postdraminis teatras, teatro muzikos
kūryba, aktorių muzikinis lavinimas.
Straipsnis įteiktas 2017 01 12
Andrius Maslekovas (g. 1985) – jaunosios kartos kompozitorius ir tyrėjas. Pagrindinis kūrybos ir tyrimų objektas
yra skambesio kokybė ir jos artikuliacija. Tyrinėdamas skambesio kokybės tematiką, 2016 m. Lietuvos muzikos ir teatro
akademijoje įgijo meno daktaro laipsnį. 2014–2015 m. buvo
tęstinės tarptautinės muzikos teorijos konferencijos „Muzikos
komponavimo principai“ koordinatorius.
Straipsnis įteiktas 2017 07 05
Sigitas Mickis (g. 1969) mokėsi Nacionalinėje M. K.
Čiurlionio menų gimnazijoje fortepijono klasėje. 1993 m.
Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje baigė fortepijono magistro studijas (doc. R. Kontrimo kl.), 2008 m. – kompozicijos
studijas (prof. R. Janeliausko kl.). Šiuo metu yra meno doktorantas (tyrimo dalies vadovė prof. habil. dr. G. Daunoravičienė,
kūrybos / kompozicijos vadovas prof. V. Augustinas). 2015 m.
dalyvavo konferencijoje „Principles of Music Composition“,
pranešimo pagrindu paskelbė straipsnį „Parametrical judgment of cognitive melodic realm: technological aspect“. Yra
Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos docentas,
dėsto muzikos teoriją ir solfedžio; Lietuvos muzikos ir teatro
akademijoje vadovauja magistro tiriamiesiems darbams.
Mickis yra animacinio-vaidybinis filmo „Gustavo nuotykiai“ (2014) kompozitorius ir garso takelio autorius. 2015 m.
jo opera vaikams „Zuikis puikis“ pastatyta Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre; 2016 m. kūrinys mišriam
chorui „Žmogus tamsoje“ konkurse „Vox Juventutis“ pelnė
trečią vietą. Taip pat autorius yra projektų „Paskutiniai Brėmeno muzikantai“, „Musė“, „Laivas restoranas“ klavišininkas
ir aranžuočių kūrėjas.
Straipsnis įteiktas 2017 07 05
Rasa Murauskaitė (g. 1992) 2017 m. baigė Lietuvos
muzikos ir teatro akademijos muzikos teorijos ir kritikos magistro studijas. Dalyvaudama „Erasmus“ mainų programoje
pusę metų studijavo Nacionalinėje Paryžiaus muzikos ir šokio
konservatorijoje ir Paryžiaus grigališkojo choralo mokykloje.
Muzikologė skaitė pranešimų tarptautinėse konferencijose
Paryžiuje, Rygoje, Stambule, Varšuvoje, Vilniuje, taip pat
ne kartą dalyvavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje
vykusiose studentų konferencijose, jose pelnė apdovanojimų
už geriausius pranešimus. Už puikius studijų įvertinimus ir
aktyvią veiklą apdovanota 2013–2014 metų akademijos Senato
stipendija, 2015 m. – Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos
padėkos raštu. Kartu su doc. dr. Laima Budzinauskiene parengė
mokslo publikacijų Lietuvos leidiniams, dalyvavo tarptautiniame mokslo projekte „The Music Repertoire of the Jesuits
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in the Polish-Lithuanian Commonwealth (1565–1773)“.
Muzikologė kultūrinėje spaudoje publikavo per 200 straipsnių
kultūros tematika, dažnai veda akademinės muzikos koncertus,
prisideda prie muzikos festivalių ir konkursų organizavimo,
parengė interviu radijuje ir televizijoje.
Mokslinių interesų sritys: senoji Lietuvos muzika, bažnytinė muzika, istoriografija, grigališkasis choralas, populiariosios
muzikos reiškiniai, muzikos filosofija, estetika ir psichologija.
Straipsnis įteiktas 2017 08 01
Paulina Nalivaikaitė (g. 1994) 2013–2017 m. Lietuvos
muzikos ir teatro akademijoje studijavo muzikos teoriją ir
kritiką. Nuo 2017 m. yra meno teorijos (muzikologijos)
magistrantė. 2016 m. vasarį–gegužę stažavo Belgrado menų
universitete.
2016 m. tarptautinėje muzikos teorijos konferencijoje
„Muzikos komponavimo principai“ Lietuvos muzikos ir teatro
akademijoje skaitė pranešimą „Transtekstualumas postmodernioje lietuvių ir serbų muzikoje“, 2017 m. tarptautinėje
jaunųjų muzikologų ir etnomuzikologų konferencijoje Romos
„Tor Vergata“ universitete – pranešimą „Onutės Narbutaitės
muzika kaip transtekstuali sąveika“. Už labai gerus studijų
įvertinimus ir aktyvią muzikologinę veiklą 2015–2016 m.
įvertinta doc. Adeodato Tauragio vardine stipendija. Paskelbė
recenzijų ir straipsnių Lietuvos kultūrinėje spaudoje.
Moksliniai interesai: šiuolaikinė muzika, XX a. muzika,
sonorizmas, transtekstualumas muzikoje.
Straipsnis įteiktas 2017 08 10
Girėnas Povilionis (g. 1976) – humanitarinių mokslų
(menotyra) daktaras, vargonininkas, vargonų istorikas ir
restauratorius technologas. Nuo 2012 m. yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kilnojamųjų kultūros vertybių
restauratorių atestavimo komisijos narys, Kultūros paveldo
departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos
Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo tarybos narys, nuo
2009 m. – šio departamento Restauravimo tarybos narys.
2009–2011 m. Lietuvos kultūros tyrimų institute atliko
podoktorantūrinę stažuotę. Vargonų statybos ir restauravimo
srityje stažavo Prancūzijoje (1999–2000), Gotlando universitete Švedijoje (2001, 2006), Geteborgo universiteto Vargonų
meno centre „GoArt“ Švedijoje (2001–2002). Nuo 2007 m.
vadovauja viešajai įstaigai „Vargonų paveldo centras“.
Inventorizavo daugiau kaip 350 Lietuvos istorinių vargonų ir parengė instrumentų dokumentacijos bylų, pagal jo
parengtas restauravimo programas, autorinę priežiūrą restauruoti ir restauruojami vargonai įvairiose Lietuvos bažnyčiose.
Yra dviejų monografijų autorius (2008 ir 2013). Mokslo
tyrimus pristatė tarptautinėse konferencijose, publikavo apie
20 mokslo straipsnių, daugiau kaip 50 apžvalginių straipsnių. Nuo 2008 m. leidžia kompaktinių plokštelių „Lietuvos
istoriniai vargonai“ seriją, 2008 m. vadovavo renginių ciklui
„Lietuvos kultūros paveldo dienos“, sukūrė internetinį katalogą
www.vargonai.com, yra dokumentinio filmo „Senieji Lietuvos
vargonai“ scenarijaus autorius (2008).
Straipsnis įteiktas 2017 09 01
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Rima Povilionienė (g. 1975) – humanitarinių mokslų
(menotyra / muzikologija) daktarė, Lietuvos muzikos ir teatro
akademijos Muzikos teorijos katedros vedėja, docentė, mokslo
žurnalo „Lietuvos muzikologija“ vyr. redaktoriaus asistentė,
Lietuvos nacionalinės filharmonijos redaktorė, Kauno technologijos universiteto Tarptautinio semiotikos instituto mokslo
darbuotoja. Stažavo Leipcigo universiteto Muzikologijos institute (2004) ir IRCAM Paryžiuje (2012). Yra daugiau kaip 15
straipsnių rinktinių redaktorė ir sudarytoja, paskelbė apie 30
mokslo straipsnių ir daugiau kaip 150 muzikos kritikos tekstų.
Kaip kviestinė dėstytoja skaitė paskaitas Leipcigo universitete,
Tbilisio konservatorijoje, Belgrado menų universitete, Latvijos
J. Vytuolio muzikos akademijoje, Vilniaus universitete, Kauno
technologijos universitete ir kt. Jos monografija „Musica Mathematica“ (2013) pelnė prof. V. Landsbergio fondo premiją
geriausių muzikologų darbų konkurse. Šią monografiją anglų
kalba 2016 m. išleido pasaulinė leidykla „Peter Lang“. Yra
dviejų mokslo rinktinių (2017, 2018), kurias leidžia leidykla
„Springer“, redaktorė ir sudarytoja.
Straipsnis įteiktas 2017 09 01
Vida Umbrasienė – muzikologė, humanitarinių mokslų
daktarė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų prorektorė, Muzikos teorijos katedros docentė. Dalyvauja ekspertinėje ir projektinėje veikloje, susijusioje su aukštuoju mokslu,
veda kvalifikacijos seminarus, recenzuoja rengiamus spaudai
leidinius, skaito pranešimus konferencijose, skelbia mokslo
straipsnius. Mokslinių interesų sritys: muzikos suvokimas,
muzikos pedagogika, muzikinės klausos lavinimas, aukštojo
mokslo politika, meno profesionalų ugdymas.
Straipsnis įteiktas 2017 01 31
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Laima Budzinauskienė is an associate professor at the
Lithuanian Academy of Music and Theatre (LMTA), and has
been the head of the Department of History of Music (since
2012). She graduated from the LMTA in 1995 with a bachelor’s degree in Musicology, and in 1996 she continued with
her master’s studies in musicology (supervisor Assoc. Prof. Dr.
Jūratė Gustaitė). In 2000 she defended her doctoral thesis in
humanities (art research, musicology, Late 18th-century–19thcentury Lithuanian Church Capellas. Activities and Repertoire,
supervisor Hab. Dr. Jūratė Trilupaitienė). In 1996−2002 she
was a senior teacher at the National M. K. Čiurlionis Art School, and since 2002 she has been a researcher at the Lithuanian
Culture Research Institute. Budzinauskienė has published over
20 scientific articles and has presented papers at the local and
international conferences. In 2007−2012 she was the compiler
of the Menotyra journal musicological volumes. Since 2013 she
has served as the vice-editor and compiler of the Ars et praxis
journal. She has been a member of the Lithuanian Composers’
Union since 2012. Budzinauskienė’s scientific research focuses
on the 18th–19th-century Lithuanian music history, musical
manuscripts, personalities and the activities and repertoire of
church capellas.
Delivered 2017 05 07
Toma Čepaitė (b. 1991) graduated from Lithuanian Academy of Music and Theatre with a bachelor’s degree in musical
folklore with the thesis The Relationship Between the Living
and the Dead in Lithuanian Singing Tradition: The Aspect of
Communication (supervisor Prof. Hab. Dr. Daiva Vyčinienė)
in 2015. She studied at the Sibelius Academy (Finland) in
the frame of an exchange program and participated in the
Nordtrad international conferences. In 2016, she took part in
the scientific conference for students Art Differently: Music and
Visual Arts in the Scope of Students’ Research at the Lithuanian
Academy of Music and Theatre with a report The Musical

Code of Lament and the Emotion of Sadness: The Search of an
Intonation Link. Čepaitė is active in various activities based
on the creativity and performance.
Delivered 2017 07 07
Alicja Dacevič holds a Master of Arts (1999) and is a
teacher (supervisor) of music since 2006. Since 1999, she
has been lecturing at the St. John Bosco High School. Since
2005, she is an organist at the Blessed Virgin Mary’s church
in Vilnius. She has published the scientific articles in various
scientific journals (Muzyka, Rocznik lituanistyczny, W nurcie
franciszkańskim) on the analysis of the heritage of sacral music.
Her article The entry of the Vilniaus St. Virgin Mary to heaven
of the Assumption Church and Stanislav and Stefano Krukovski
company of the organs was inserted in the Studia Franciscana
Lithuania Series collection.
Her interests of research include the religious culture of
music, studies of archival sources, repertoire, instruments and
the history of the Universal Church.
Delivered 2017 05 07
Gražina Daunoravičienė (b. 1955), PhD, Dr Habil. of
Musicology (2008), professor; has been teaching at the Lithuanian Academy of Music and Theatre since 1979. She had been
the head of the Department of Music Theory in 1998–2003s.
She received scientific scholarships and grants to study and do
research at the Moscow Tchaikovsky Conservatory, Salzburg
Mozarteum, Oxford University; was awarded a scholarship
from the Ministry of Culture and Education of Saxon lands
and DAAD grant (Germany). She presented reports and
published scientific articles in Lithuania, Latvia, Poland, Germany, Russia, Great Britain, Belgium, Switzerland, Slovenia,
Yugoslavia, Finland, United States, China etc. On her initiative
a series of monographs dedicated to the most outstanding
Lithuanian composers (Balakauskas, Bajoras, Kutavičius)
was started. Daunoravičienė was the editor of three compiled
monographs (2002, 2007, and 2013); in 2016 she published
a monograph Exploration of Modernistic Identity in the Lithuanian Music and was awarded Prof. Vytautas Landsbergis
Foundation prize. She is the founder and compiler of the scientific magazine Lietuvos muzikologija (Lithuanian Musicology),
a compiler and author of the five books study guide Muzikos
kalba (The Language of Music, two volumes were published
in 2003 and 2006); in 2008–2013, a member of the Research
Council of Lithuania, a representative of the Committee of
Humanities and Social Sciences. Areas of research interests
include the issues of musical genres, musical forms, models
of historical techniques of composition, microtonal music,
national composers’ schools, and 20th-century composition
trends in Lithuanian music.
Delivered 2017 06 01
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Gaila Kirdienė is an Associate Professor and senior
researcher at the Lithuanian Academy of Music and Theatre
(LMTA). She holds a Master’s degree in the Violin (1990)
and Ethnomusicology (1992) from the LMTA, and a PhD in
Ethnology from Vytautas Magnus University (1998). Her research emphasizes Lithuanian folk fiddling and music making
by Soviet deportees and political prisoners in Siberia. She is the
author of Fiddle and Fiddling in Lithuanian Ethnic Culture
(2000), Traditional Wedding Music of Eastern Aukštaičiai
(2009), Anthology of Lithuanian Folk Fiddle Music (DVD,
2015) and co-author of four digital books (2003–2008) and
Lithuanians and Music in Siberia (2013).
Delivered 2017 01 25
Antanas Kučinskas (b. 1968) studied at the Lithuanian
Academy of Music and Theatre (LMTA, under Prof. Vytautas
Barkauskas). In 1997–2001 he continued his studies for his
Doctor’s Degree with the thesis Principles of Composing in
the Works of Contemporary Lithuanian Composers. Kučinskas
accumulated his knowledge and experience at the international
forums: in 1995 he improved his skills in the courses for young
composers in Apeldorn (Holland), in 2003 he was a composer
in residence at the International Composers’ Centre in Visby
(Sweden). In addition, Kučinskas had lectured at the Vilnius
Conservatoire (1993–1998) and worked as a sound and
musical director at the Lithuanian National Drama Theatre
(1993–2013). Currently he is a professor and a head of Film
and TV Department at LMTA.
Kučinskas’ music is characterized by the variety of genres
and steams from the ideas of New Objectivity, conceptual art
to the ideas of Fluxus. Theatricality is an important aspect
in his works as well; Kučinskas is an author of music for
over 30 theatre productions and films. Currently Kučinskas
is interested in the theatre and visual aspects of music and
stresses the phenomenon of parasitism (recreation of music
of other composers) and loop music as the main principle for
his compositional style.
Delivered 2017 03 08
Ivan Kuzminskyi (b. 1983) is a musicologist (historical
musicology) and postdoctoral researcher at the Ukraine Piotr
Tchaikovsky National Academy of Music in Kyiv. His supervisor is Prof. Hab. Dr. Nina Gerasymova-Persydska. The object
of his research focuses on the history of Ukrainian music in
the high and late medieval periods (11th–13th, 14th–15th
c.) and the early modern period (16th–18th c.), in particular: instrumental music, partes-singing and the treatises of
music theory. He is researching the connections between the
Ukrainian and Belarusian religious and secular music and the
music of neighbor countries (e.g. Grand Duchy of Lithuania,
Teutonic Order, Kingdom of Poland, Polish-Lithuanian Commonwealth, Tsardom of Muscovy, Russian Empire). He has
been publishing his scientific works since 2009 in Ukraine and
Lithuania (Lietuvos muzikologija, 2012; Ars et praxis, 2016).
Delivered 2017 07 15
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Rita Mačiliūnaitė-Dočkuvienė (b. 1985) is a composer
and contemporary music singer. In 2010, Mačiliūnaitė graduated with the Master in composition from the Lithuanian
Academy of Music and Theatre; currently she is a student
of artistic doctorate studies. She had internships in various
countries and in 2007, she studied at the Hague Royal Conservatory. Mačiliūnaitė has created many interdisciplinary
performances, over forty acoustic and electro-acoustic compositions and five operas. She is an author of music for thirty
theatre and dance performances, and eight experimental films.
Since 2014, she has been working as Head of the Department
of Music at the Russian Drama Theatre of Lithuania and is a
lecturer at the Lithuanian University of Educology. In 2014,
the Research Council of Lithuania granted her for academic
achievements. She was awarded with a Golden Stage Cross
for the performances 59’Online, W(o)men, Eugene Onegin. In
2015, she received another Golden Stage Cross, together with
the colleagues for the performance Sand Man. Mačiliūnaitė’s
research interests include postdramatic theatre, theatre music
composing, musical education for actors.
Delivered 2017 01 12
Andrius Maslekovas (b. 1985) is a Lithuanian composer
and researcher of the young generation and focuses on the
sound quality and its articulation. He completed his artistic
doctorate at the Lithuanian Academy of Music and Theatre
in 2016. In 2014–2015 Maslekovas was a coordinator of two
annual international conferences from the Principles of Music
Composing series.
Delivered 2017 07 05
Sigitas Mickis (b. 1969) studied piano at the National
M.K. Čiurlionis School of Art. He holds the Master of piano
performance (1993, under Prof. Raimundas Kontrimas)
and Master of composition (2008, under Prof. Rimantas
Janeliauskas) from the Lithuanian Academy of Music and
Theatre (LMTA). Currently he studies the artistic doctorate
under Prof. Hab. Dr. Gražina Daunoravičienė and Prof. Vaclovas Augustinas at the LMTA. In 2015 he took part in the
Principles of Music Composing conference; the report based
article Parametrical Judgment of Cognitive Melodic Realm:
Technological Aspect was published in the conference collection.
He is an associate professor of music theory and solfeggio at
the Academy of Music of Vytautas Magnus University and is
a supervisor of master thesis at the LMTA.
In 2014 Mickis composed music and produced a
soundtrack for the animation-feature film Gustavo nuotykiai
(The Adventures of Gustavas). In 2015 his opera for children
Zuikis Puikis (Rabbit the Haughty) was staged at the Lithuanian National Opera and Ballet Theatre. In 2016 his piece for
chorus Žmogus tamsoje (The Man in the Dark) was awarded
the 3rd prize at the Vox Juventutis contest. Mickis is the keyboard player and arranger in the projects Paskutiniai Brėmeno
muzikantai (The Last Musicians of Bremen), Musė (The Fly)
and Laivas restoranas (The Ship-Restaurant).
Delivered 2017 07 05
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Rasa Murauskaitė (b. 1992) got her Master degree in
music theory and critics at the Lithuanian Academy of Music
and Theatre (LMTA) in 2017. Under the Erasmus exchange
program she studied at the Paris National Conservatory of
Music and Dance and Paris Gregorian Chant School. She
presented her papers at the international conferences in
Paris, Riga, Istanbul, Warsaw and Vilnius as well as at the
student conferences at the LMTA and was awarded for the
best report. In 2013–2014 she was awarded with the LMTA
Senate scholarship as well as diploma from the Lithuanian
Ministry of Education and Science in 2015 for her excellent
study results and musicological activity. Together with Dr.
Laima Budzinauskienė she published scientific articles at the
Lithuanian journals and participated in the international
scientific project The Music Repertoire of the Jesuits in the PolishLithuanian Commonwealth (1565–1773). Murauskaitė is an
author of over 200 music reviews and critics in the Lithuanian
press, she is invited to host the concerts of academic music,
to organize the music festivals and competitions; she has
created some interviews for Lithuanian radio and television.
The main scientific interests: early Lithuanian music, church
music, Gregorian chant, popular music, musical philosophy,
aesthetics and psychology.
Delivered 2017 08 01
Paulina Nalivaikaitė (b. 1994) studied music theory and
criticism at the Lithuanian Academy of Music and Theatre
(LMTA) between 2013 and 2017. Since 2017, she has been
studying art theory (musicology) master program at the
LMTA. In 2016 February–May, she studied at the Belgrade
University of Arts as an exchange student.
Nalivaikaitė presented a paper Transtextuality in Lithuanian and Serbian Postmodern Music in the international
conference Principles of Music Composing (LMTA, 2016),
and in 2017, she took part in the Young Musicologists and
Ethnomusicologists International Conference in Tor Vergata
University in Rome (paper Onutė Narbutaitė’s Music as a
Transtextual Interaction). In 2015–2016, she was awarded
Adeodatas Tauragis’ scholarship for the excellent study and
musicological activity. She has published reviews and critical
articles in the Lithuanian cultural press. The main scientific
interests: 20th century and contemporary music, sonorism,
transtextuality in music.
Delivered 2017 08 10
Girėnas Povilionis (b. 1976), PhD in art criticism. He is an
organist, organ historian and restorer, and a senior researcher
at the Centre for the Culture Heritage. He has taken part in
the activities of the Commission of Certification of Cultural
Values Restorers at the Ministry of Culture of the Republic of
Lithuania and the Council of Evaluation of Cultural Values at
the Department of Cultural Heritage since 2012. He has been
a member of the Council for Restoring at the Department of
Cultural Heritage since 2009.
He was a Postdoctoral Fellow funded by the European
Union Structural Funds project between 2009 and 2011. Povilionis has improved his skills in organ building and restoration

in France (1999–2000), at the Gotland University in Sweden
(in 2001 and 2006) and at the Centre for Organ Art (GoArt)
at Gothenburg University (2001–2002). He established and
has led the public non-profit organization the Centre for
Lithuanian Organ Heritage since 2007.
Povilionis has made the inventory of about 350 Lithuanian
historical organs and has supervised and restored various Lithuanian organs. He is the author of two monographs (2008
and 2013) and has presented his research at the international
conferences and published over 20 scientific studies and 50
articles. Since 2008 he is managing the CD project Lithuanian
Historical Organs and has conducted the Days of Cultural Heritage in Lithuania in 2008. He initiated the interactive organ
catalogue www.vargonai.com and has written a script for the
documentary The Old Lithuanian Organs (2008).
Delivered 2017 09 01
Rima Povilionienė (b. 1975), musicologist, PhD. She is an
associate professor and the Head of the Department of Music
Theory of the Lithuanian Academy of Music, the member of
the editorial board of the scientific yearly Lithuanian Musicology and an editor at the Lithuanian National Philharmonic.
She holds a researcher position at the International Semiotics
Institute (ISI) at Kaunas University of Technology. Rima
was on internships at the Institute of Musicology at Leipzig
University (2004) and IRCAM (2012). She has edited over
15 collections and published around 30 articles and more
than 150 critic reviews. She was a guest lecturer at the Leipzig
University, Tbilisi Conservatoire, Belgrade University of
Arts, J. Vitols Latvian Academy of Music, Vilnius University,
Kaunas University of Technology etc. Her monograph Musica
Mathematica (in Lithuanian, 2013) was awarded the Vytautas
Landsbergis prize for the best musicological work. The English
version of the monograph was published by Peter Lang in
2016. She is an editor of two collections for Springer (2017
and forthcoming in 2018).
Delivered 2017 09 01
Vida Umbrasienė is a musicologist with a PhD in humanities. She is currently serving as the vice-rector of academics
at the Lithuanian Academy of Music and Theatre. She actively participates in the projects related to the development
of higher education in Lithuania, provides peer reviews for
articles in scholarly journals and teaches professional development seminars for music teachers. Her scholarly interests
include the perception of music, music pedagogy, ear training,
higher education policy and professional arts education.
Delivered 2017 01 31
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Atmintinė autoriams
Teikiamų publikuoti straipsnių reikalavimai, jų recenzavimo tvarka
Į žurnalą priimami tokios arba analogiškos struktūros moksliniai straipsniai: įvadas, tyrimų tikslas, objektas, metodas
ir metodikos, gauti rezultatai, išvados arba apibendrinimas, nuorodos, naudotos literatūros sąrašas.
Prieš pagrindinį tekstą turi būti anotacija, kurioje nurodoma: tyrinėjimo objektas, metodas (metodikos), tikslas, išdėstomi tyrimo rezultatai. Paskui išvardijami reikšminiai žodžiai. Anotacija turi būti pateikiama lietuvių ir anglų kalbomis.
Straipsnio pabaigoje turi būti pateikiamos nuorodos ir literatūros sąrašas. Po literatūros sąrašo pateikiama santrauka.
Jei straipsnis lietuvių kalba, santrauka rašoma anglų kalba; užsienio kalba teikiamo straipsnio santrauka turi būti lietuvių
kalba. Santraukos apimtis – 0,5–1 puslapis.
Straipsnio iliustracinė medžiaga (nuotraukos, grafikai, schemos, lentelės ir kt.) turi būti nespalvota, geros kokybės ir
tinkama reprodukuoti. Natų pavyzdžiai turi būti parengti kompiuteriu.
Straipsnius galima teikti lietuvių ir pagrindinėmis užsienio kalbomis. Apimtis neturėtų viršyti vieno autorinio lanko.
Didesnės apimties straipsnio spausdinimo galimybė aptariama su vyriausiuoju redaktoriumi.
Straipsnio autorius atskirame lape lietuvių ir anglų kalbomis turi pateikti trumpą savo mokslinę biografiją – nurodyti
mokslinį laipsnį ir vardą, svarbiausius darbus, mokslinius interesus, darbovietę, pareigas ir adresą.
Redakcijai pagal nurodytus reikalavimus parengtą straipsnį autorius turi pateikti kompiuterinėje laikmenoje arba
elektroniniu paštu.
Pateiktą straipsnį recenzuoja du redakcinės kolegijos paskirti mokslininkai. Laikomasi nuostatos, kad kiekvienas
straipsnis turi turėti dvi recenzijas – vidinę ir išorinę. Jeigu pateikto straipsnio problematika tarpdisciplininė, privaloma
gretutinės mokslo srities ar krypties mokslininko rekomendacija.
Straipsnis spausdinamas gavus dviejų mokslininkų rekomendacijas.

Bibliografinių nuorodų sistemos reikalavimai
„Lietuvos muzikologijai“ teikiamuose straipsniuose turi būti laikomasi citavimo tvarkos ir bibliografinių nuorodų
sąrašo sudarymo metodikos.
Nuorodose ir literatūros sąraše bibliografiniai duomenys pateikiami originalo rašyba. Dokumentai kirilica nelotyninami (netransliteruojami). Kinų, japonų, arabų ir kitų kalbų šaltiniai nurodomi naudojantis atitinkamais transliteravimo
standartais. Sulotyninti duomenys gali pakeisti vartotuosius originaliame dokumente arba papildyti – tuo atveju suskliausti
laužtiniais skliaustais. Didžiųjų raidžių rašyba turi atitikti nurodomo dokumento kalboje susiklosčiusią praktiką.
Tekstinės išnašos įterpiamos į straipsnio tekstą lenktiniuose skliaustuose arba teikiamos kaip pastaba nuorodose darbo
gale. Į tekstą įterptose išnašose nurodomas cituojamo teksto autorius arba antraštė, išleidimo metai ir – jei reikia – puslapis, pavyzdžiui, (Čiurlionis 1973: 51). Kelių autorių leidinio nuoroda gali būti trumpinama nurodant pirmojo autoriaus
pavardę ir prirašant „et al.“ Nuorodose teikiami bibliografiniai duomenys nurodomi laikantis citavimo tvarkos ir literatūros
sąrašo sudarymo metodikos.
Literatūros sąrašas turi būti išdėstytas autorių arba antraščių abėcėlės tvarka. To paties autoriaus darbai rašomi išleidimo chronologine tvarka.
Bibliografinės nuorodos sudaromos laikantis šių reikalavimų:
a) po autoriaus pavardės ir vardo dedamas kablelis; po kiekvieno asmenvardžio dedamas kabliataškis;
b) jei autorius nežinomas, nurodoma antraštė (pavadinimas);
c) jei antraštės nėra, ji keičiama pirmaisiais žodžiais, reiškiančiais baigtinę mintį; po jų dedamas daugtaškis;
d) toliau eina antraštė – straipsnio arba knygos pavadinimas (kursyvu) originalo kalba;
e) prieš šaltinį, kuriame išspausdintas straipsnis, rašoma „in:“; šaltinio antraštė išryškinama kursyvu.
f) jei esama antraštės, t. y. antraštę paaiškinančių duomenų (informacija apie leidinio tipą, žanrą, paskirtį, rengėjus),
jie teikiami po antraštės; prieš paantraštę dedamas dvitaškis;
g) leidinio rengėjų (redaktorių, vertėjų ir pan.) nurodyti neprivalu, tačiau jie gali būti nurodomi po antraštės;
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h) būtini bibliografijos elementai yra išleidimo duomenys – originalo kalba rašomi duomenys: vieta, leidėjas, metai;
i) po leidinio išleidimo vietos nuorodos dedamas dvitaškis (kai leidėjas nenurodomas, dedamas kablelis); po dvitaškio
toliau rašomas leidėjas, esant keliems leidėjams – išryškintasis arba pirmasis leidėjas; po leidėjo įvardijimo dedamas kablelis;
j) toliau nurodomi leidinio metai; esant tęstinių ar periodinių leidinių numerių, tomų ir pan. nuorodoms, po leidinio
metų dedamas kablelis; nesant šių duomenų, po leidinio metų dedamas taškas, pavyzdžiui:
Landsbergis Vytautas, Geresnės muzikos troškimas, Vilnius: Vaga, 1990. ISBN 5-415-00635-4.
Račiūnaitė-Vyčinienė Daiva, Vienbalsumas šiaurės rytų Aukštaitijoje: vėlesnės monofoninės dainos, in: Lietuvos muzikologija, Vilnius:
Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2005, t. 6, p. 150–160.

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

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