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Juozas Naujalis (1869–1934) – vienas lietuvių profesio
naliosios muzikos pradininkų, paklojęs pagrindus tautinės 
muzikos plėtotei. Savo įvairiapuse veikla pradėjęs chorų 
sąjūdį, jis kūrė ir lietuvišką chorų repertuarą, skatino kelti 
bendrą muzikos lygį. Naujalis visą gyvenimą dirbo Bažny
čioje – beveik keturis dešimtmečius buvo Kauno katedros 
vargonininkas, chorų vadovas, giedojimą dėstė ir Žemaičių 
(Kauno) kunigų seminarijoje. Iš poreikių, susijusių su šiais 
darbais, kilo ir visa jo bažnytinė kūryba, skirta liturgijai – 
mišios ir motetai ar kitos giesmės. Šis bažnytinės muzikos 
paveldas, sukurtas daugiausia chorui (su vargonų pritarimu 
ar be jo), sudaro itin reikšmingą XX a. pradžios Lietuvos 
bažnytinės muzikos repertuaro dalį. 

Tačiau tvirtai teigti, kad Naujalio bažnytinė kūryba yra 
gerai žinoma, nereikėtų. Stebina tai, kad iki šiol Lietuvoje ar 
užsienyje publikuota tik nedidelė dalis jo mišių ar giesmių, 
juolab kad motetų spausdinta taip pat tik labai nedaug. 
Apie 1901 m. Varšuvoje pasirodė leidinys su trimis Naujalio 
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Anotacija
2019 m. pabaigoje tyrinėdama muzikinius archyvus Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus Juozo Naujalio fonde šio straipsnio autorė 
aptiko sąsiuvinį su iki šiol nežinomais Naujalio natų rankraščiais. Straipsnyje siekiama atskleisti šio reikšmingo šaltinio kilmę, paskirtį, turinį, 
išanalizuoti jame įrištų giesmių liturginį kontekstą ir tekstų šaltinius, patvirtinti ar atmesti giesmių autorystę. Keliama prielaida, kad sąsiuvinyje 
įrištas Žemaičių kunigų seminarijos choro, su kuriuo Naujalis dirbo, repertuaras. Išsamesnė naujai atrastų Naujalio motetų analizė atskleidžia, 
kokią reikšmę jie įgyja paties Naujalio ir bendroje XX a. Lietuvos bažnytinės muzikos percepcijoje. Šis straipsnis – tai platesnio tyrimo, kuriuo 
siekiama naujai pažvelgti į Naujalio bažnytinę muziką, sukataloguoti jo kūrinius ir kai kuriuos jų pagal rankraščius parengti leidybai, dalis.
Reikšminiai žodžiai: Juozas Naujalis, Žemaičių kunigų seminarija, chorinė muzika, liturginė muzika, motetai vyrų chorui, grigališkasis 
choralas, responsorijai, antifonos, himnai.

Abstract
At the end of 2019, while inspecting the music archives at the Lithuanian Theatre, Music, and Film Museum, specifically the Juozas Naujalis 
collection, the author of this article discovered a notebook containing hitherto unknown manuscript versions of music written by Naujalis. 
In this article, I seek to reveal the origins, purpose, and content of this important source and to analyze the liturgical context of the hymns 
bound in the notebook and the source of the texts as well as to ascertain the authorship of the hymns. I raise the hypothesis that the reper
toire of the Samogitian Priest Seminary Choir, with whom Naujalis worked, is contained in the notebook. The thorough analysis of these 
newly discovered motets by Naujalis reveals the significance they are afforded in the perception of Naujalis himself, and in twentiethcentury 
Lithuanian church music in general. This article is part of broader research that seeks to take a new look at church music written by Naujalis, 
to catalogue his works, and to prepare some of them for publication based on the discovered manuscripts. 
Keywords: Juozas Naujalis, Samogitian Priest Seminary, choir music, liturgical music, motets for a male choir, Gregorian chant, responsories, 
antiphons, hymns. 

Didžiojo penktadienio giesmėmis („Caligaverunt“, „Popule 
meus“ ir „Vexilla regis“), pluoštas Didžiosios savaitės mo
tetų (15) publikuotas 1993 m. leidinyje „Juozas Naujalis. 
Mišios In honorem sacrorum vulnerum Christi. Motetta“, o 
vos kelios giesmės (dažniausiai tos pačios) fragmentiškai 
pasirodė tarpukario Lietuvos, sovietmečio ar mūsų dienų 
choro muzikos rinkiniuose. Taigi nebuvo publikuota kelio
lika Naujalio bažnytinės muzikos kompozicijų, daugiausia 
psalmių tekstais („Miserere“, „Benedictus“, „Beatus vir“ 
ir t. t.), kitų motetų (pvz., „Christus factus est“, „O beate 
Casimire“), kurių rankraščiai saugomi Lietuvos atminties 
institucijose ir kurių pavadinimai buvo įtraukti į spausdintus 
Naujalio kompozicijų sąrašus. Iš tokių svarbesnių sąrašų 
galima paminėti du: 1939 m. „Muzikos baruose“ (visas 
žurnalo numeris buvo skirtas Naujalio 70mečiui) pateiktas 
nenurodyto autoriaus sudarytas Naujalio kompozicijų sąra
šas (p. 272–275). Tais pačiais metais kaip atskira brošiūra 
išėjo Konrado Kavecko straipsnis iš minėtų „Muzikos barų“, 
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ten buvo pateiktas ir tas pats Naujalio kūrinių sąrašas, taigi 
galima spėti, kad Kaveckas ir buvo jo sudarytojas. Sąrašas yra 
iš dviejų dalių – spausdintų ir nespausdintų kompozicijų; 
kūrinių nesiekta apibūdinti žanrais, nespausdintų kūrinių 
sukūrimo data pateikta tik viena kita. Naujalio motetų, 
kantatų ir mišių sąrašą rinkinyje „Juozas Naujalis“ (1968) 
sudarė muzikologas Antanas Venckus. Kai kurie kūriniai 
apibūdinti kaip „motetas“, „giesmė“, „psalmės“, kitur žanras 
nepateiktas. 

Keldami klausimą, kiek Naujalis yra parašęs, pavyzdžiui, 
motetų, pirmiausia susiduriame su paties žanro neapibrėž
tumu. Reikėtų pasakyti, kad ir Naujalio amžininkai, ir 
vėlesni tyrėjai šio kompozitoriaus giesmes apibūdindavo 
įvairiai. Antai Teodoras Brazys, kaip pavyzdį minėdamas 
kūrinius „Caligaverunt“, „Una hora“, „Popule meus“, juos 
vadina  responsorijais1 (Brazys 1926: 9). Muzikas ir kunigas 
Vladas Budreckas, aptardamas Naujalio bažnytinę kūrybą, ją 
skirsto pagal tekstų kilmės (grigališkojo choralo) žanrus: „jo 
bažnytinių kūrinių sąraše randame apie 30 įvairių motetų, 
kuriuos daugiausia sudaro Tamsiosios Aušrinės responso
rijos, 9 įvairios giesmės bei himnai, 5 psalmės, 2 kantatos 
ir 13 mišių“ (Budreckas 1978: 362). Venckus straipsnyje 
„giesmėmis“ vadina bažnytinius Naujalio kūrinius pagal lie
tuviškus tekstus, tačiau greta pamini ir lotynišką „Si quaeris 
miracula“ a cappella bei „Veni, creator“ ir „Ecce sacerdos“ su 
vargonų pritarimu (Venckus 1968: 307–308). Taip pat jis 
teigia, kad „dabar motetu laikomas vientisas (neposminis) 
kūrinys tradiciniais religiniais žodžiais. Tik jei seniau buvo 
įprasta lotynų kalba, tai nuo XVIII amžiaus vis daugiau 
pasitaiko motetų kitomis kalbomis“ (ten pat). Taigi turint 
galvoje, kad žanro apibrėžtis skirtingose epochose keitėsi ir 
Naujalio atveju reikėtų laikytis XIX a. cecilietiškojo sąjūdžio 
suformuoto moteto žanro sampratos, šiame straipsnyje 
motetais vadiname Naujalio bažnytinius kūrinius chorui 
a cappella, sukurtus pagal lotyniškus tekstus nepaisant jų 
tekstų kilmės – prozinės ar posminės kompozicijos.

Tačiau Naujalio bažnytinių kompozicijų skaičių, kad 
ir įvairuojantį skirtinguose tyrimuose, iš esmės pakeitė 
2019  m. pabaigoje Lietuvos teatro, muzikos ir kino mu
ziejaus (LTMKM) Juozo Naujalio fonde rastas sąsiuvinis 
su Naujalio muzikiniais rankraščiais. Sklaidant kietai įrištą 
sąsiuvinį su rankraštinėmis natomis, kurių dauguma pasira
šytos Naujalio vardu, pavarde ar inicialais, pirmiausia kilo 
klausimas, kodėl šių kūrinių neaprašė ankstesni Naujalio 
biografai ir kūrybos tyrėjai. Buvo nesuprantama, kodėl šių 
motetų nėra Kavecko pateiktame Naujalio kompozicijų 
sąraše, tačiau labiausiai glumino mintis, kad jų nebuvo mi
nėjusi beveik 40 metų Naujalio kūrybą tyrusi muzikologė 
Ona Narbutienė. 

Pasirodo, sąsiuvinis anksčiau buvo saugomas kun. Petro 
Marcinkaus2 fonde. Muziejininkams fondą tvarkant, pa
stebėta, kad jame – muzikiniai Naujalio rankraščiai, todėl 
nuspręsta jį perkelti į Naujalio fondą. Muziejaus darbuotojų 

teigimu (sprendžiant iš dokumento numerio Am 10.095/1 
ir įrašo apskaitos knygoje), sąsiuvinis į Naujalio fondą 
perkeltas 2009 m., taigi vėliau niekas jo ir netyrė. Naujai 
atrasti Naujalio kūriniai publikuoti natų rinkinyje „Juozas 
Naujalis. Motetta“ (sudarytoja ir redaktorė Ž. Tamaševi
čienė, išleido Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2020). 
Rinkinyje spausdinami visi iki šiol žinomi Naujalio lotyniški 
kūriniai chorui a cappella. Iš 57ių jame pateiktų giesmių 
19 jau buvo publikuota; tyrėjams buvusios žinomos (bent 
jau jų pavadinimai) ir iki tol nepublikuotos buvo 9 giesmės, 
o naujai atrastų kūrinių  – 29. Taigi Naujalio bažnytinių 
kūrinių sąrašas pasipildo beveik trimis dešimtimis pozicijų, 
o tai sudaro daugiau nei antra tiek iki šiol žinotų motetų. 
Išsamiuose minėto natų leidinio komentaruose pateikiami 
giesmių tekstai, jų vertimai į lietuvių ir anglų kalbas, šaltinių 
nuorodos, visų žinomų rankraščių signatūros ir aprašai, 
aptariamas giesmių liturginis kontekstas. 

Šio straipsnio tikslas  – aprašyti šį atrastąjį Naujalio 
bažnytinių kūrinių šaltinį, pateikti jo atsiradimo kontekstą 
ir nustatyti kūrinių liturginių tekstų kilmę. Analizuojant 
rankraščius, naudotasi tekstologine metodologija, paleo
grafiniu rankraščių tyrimo metodu. Atskleisti dokumento 
atsiradimo aplinkybes padėjo istorinių duomenų analizė, 
istoriografijos metodai, analizuojant giesmes pravertė 
interpretavimas, apibendrinimas. Kūrinių lyginimas su jų 
tekstų prototipais atvėrė ir pagrįstą istorinės rekonstrukcijos 
galimybę. 

1 pav. Sąsiuvinio Am 10.095/1 viršelis, LTMKM.



120

Lietuvos muzikologija, t. 22, 2021 Živilė TAMAŠEVIČIENĖ

1 lentelė. Sąsiuvinio Am 10.095/1 turinys.

Giesmės 
Eil. Nr.

fol. Giesmės 
autorius [jei 
nustatytas]

Giesmės pavadinimas Kilmės žanras Data Kokiam chorui, 
tonacija

Rašysena

1. 4r J. Naujalis Duo seraphim responsorijus 1919 09 15 4 b. vyrų ch., Ddur A. Likerauskas
2. 5r J. Naujalis Duo seraphim responsorijus 3 b. vyrų ch., Ddur nenustatyta
3. 5v [ J. Naujalis] Peccavi responsorijus 3 b. vyrų ch., Adur nenustatyta
4. 6r J. Naujalis Ecce dies veniunt responsorijus 4 b. vyrų ch., Bdur autografas
5. 6v J. Naujalis Ecce Dominus veniet antifona 4 b. vyrų ch., Esdur autografas
6. 6v J. Naujalis Ecce Dominus veniet responsorijus 4 b. vyrų ch., Bdur autografas
7. 7r J. Naujalis Docebit nos responsorijus 4 b. vyrų ch., Bdur autografas
8. 8r–8v J. Naujalis Intuemini responsorijus 4 b. vyrų ch., Esdur autografas
9. 9r [ J. Naujalis] Lumen antifona su 

evang. giesme
4 b. vyrų ch., Cdur autografas

10. 9v–10r, 11r [ J. Naujalis] Adorna thalamum (a) antifona 4 b. vyrų ch., Gdur autografas
11. 10r–10v, 

11r–11v
[ J. Naujalis] Obtulerunt (a) + 

kopija
responsorijus 4 b. vyrų ch., Cdur autografas

12. 12r J. Naujalis Adorna thalamum (b) antifona .... 01 25 4 b. vyrų ch., Cdur autografas
13. 13r J. Naujalis Obtulerunt (b) responsorijus .... 01 27 4 b. vyrų ch., Cdur autografas
14. 14r J. Naujalis Ubi est Abel responsorijus 4 b. vyrų ch., amoll autografas
15. 14v J. Naujalis Cum turba plurima responsorijus 4 b. vyrų ch., Adur autografas
16. 15r [ J. Naujalis] Coecus sedebat responsorijus 4 b. vyrų ch., Esdur autografas
17. 15v [ J. Naujalis] Angelis suis responsorijus 4 b. vyrų ch., Bdur autografas
18. 16r–16v [ J. Naujalis] Cum audisset Jacob responsorijus 4 b. vyrų ch., Adur autografas
19. 17r [ J. Naujalis] Lamentabatur Jacob responsorijus 4 b. vyrų ch., amoll autografas
20. 17v [ J. Naujalis] Attendite responsorijus 4 b. vyrų ch., Cdur autografas
21. 18r J. Naujalis Quis dabit capiti meo responsorijus 4 b. vyrų ch., hmoll A. Likerauskas, 

1919 04 06 
22. 19r–19v J. Naujalis Ante sex dies antifona 1919 04 07 4 b. vyrų ch., Esdur autografas
23. 19v [ J. Naujalis] Gloria, laus et honor himnas 4 b. vyrų ch., emoll autografas
24. 20r J. Naujalis Ingrediente Domino responsorijus 1919 04 09 4 b. vyrų ch., Cdur autografas
25. 21r [ J. Surzyński] Recessit Pastor responsorijus 4 b. vyrų ch., gmoll A. Likerauskas, 

1919 04 14
26. 21v [T. L. de 

Victoria]
Popule meus Improperia 4 b. vyrų ch., Gdur [Naujalis?]

27. 22r nenustatytas Vexilla regis himnas 3 b. vyrų ch., Adur nenustatyta
28. 22r nenustatytas Pange lingua gloriosi himnas 4 b. vyrų ch., Cdur nenustatyta
29. 22r [ J. Naujalis] O Redemptor himnas 4 b. vyrų ch., gmoll autografas
30. 23r J. Naujalis Tradiderunt me responsorijus 1912 03 14 4 b. vyrų ch., Cdur autografas
31. 24r–24v Fr. Witt Libera me responsorijus 4 b. vyrų ch., dmoll A. Likerauskas, 

1919 10 29
32. 25r–25v J. Naujalis Jam non dicam responsorijus 1913 04 24 4 b. vyrų ch., Bdur [A. Likerauskas], 

1919 11 14
33. 26r J. Naujalis Jesu dulcis memoria himnas 4 b. vyrų ch., Adur autografas
34. 26v J. Naujalis Rex Christe 

primogenite
antifona 4 b. vyrų ch., Adur autografas

35. 27r nenustatytas Tu es Petrus antifona 4 b. vyrų ch., Cdur nenustatyta
36. 28r nenustatytas Cecilija giesmė pagal 

lietuvišką tekstą
3 b. vyrų ch., Adur [A. Likerauskas?], 

1919 11 ...
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Pirmajame poskyryje aptariamos fizinės dokumento 
savybės (įrišimas, popierius), pateikiama turinio lentelė su 
išsamiais tekstologiniais duomenimis – vieta dokumente, 
autorystės, datavimo nuorodos, rašysena, kūrinio kilmės 
žanras, tonacija ir t. t. Tolesniame poskyryje giesmės apta
riamos analizuojant jų liturginio konteksto kilmę. 

Sąsiuvinis Am 10.095/1 – unikalus Naujalio 
autografų rinkinys

Sąsiuvinio viršelis  – ano meto estetiką atitinkantis 
tamsiai žalio ir pilko marmuro imitacijos kartonas su balta 
lipde (joje nieko neužrašyta). Priešlapio viršuje pieštuku 
pažymėta „P. Martinkaus f.“, o apatinėje lapo dalyje užrašyta 
„Radau J. Naujalio bkoj“ (veikiausiai tai paties Marcinkaus 
pastaba). 

Sąsiuvinį (viršelio formatas 263 x 347), be priešlapių, 
sudaro 60 puslapių (32 lapai, folio). Tai į kietviršį įrišti skir
tingi muzikinių rankraščių pluoštai, taigi jų kilmė, išvaizda, 
popierius – nevienalyčiai. Rankraštyje – bent trijų rašysenų 
pavyzdžiai, daugiausia yra Naujalio autografų. Kita rašysena 
priskirtina Apolinarui Likerauskui3, kurio giesmių nuorašai 
kai kur pasirašyti pavarde (vietomis yra ir data). Trečiojo 
braižo (o gal jų ir daugiau) identifikuoti kol kas nepavyko, 
giesmių nuorašai nepasirašyti. 

Tekstų šaltiniai ir žanrinės giesmių ypatybės

Kaip matyti iš sąsiuvinio turinio (žr. 1 lentelę), jame 
įrištos 36 giesmės. Išskyrus vieną, visos jos yra lotyniškos 
(paskutinė – skirta šv. Cecilijai, sukurta pagal lietuviškas 
eiles). Žanriniu požiūriu didžiąją dalį lotyniškų giesmių 
sudaro responsorijai, taip pat reikšminga antifonų4 ir 
himnų dalis (žr. 2  lentelę). Naujaliui priskiriamų motetų 
(pasirašytų pavarde, inicialais ar akivaizdaus autografo) 
šiame sąsiuvinyje yra 29: 20 iš jų parašyti pagal responsorijų, 
7 – pagal antifonų ir 5 – pagal himnų tekstus. Laikydamiesi 
šio žanrų eiliškumo, toliau juos ir aptariame. 

2 lentelė. Sąsiuvinio lotyniškų giesmių žanrai.

Eil. 
Nr.

Lotyniškų giesmių žanrai Bendras 
skaičius

Iš jų – 
Naujalio

1. Responsorijai 22 20

2. Antifonos 7 6

3. Himnai 5 3

4. Kita (Improperia) 1 0

Iš viso: 35 29

Responsorijai
Responsorijus  – grigališkojo choralo žanras, Valandų 

liturgijoje giedamas po skaitinių. Responsorijų esama dviejų 
tipų – trumpasis (responsorium brevis) ir ilgasis (responso-
rium prolixum), abu tipai sudaryti iš dviejų pagrindinių 
dalių – atliepo (responsum, R) ir eilutės (versum, V), gie
dami choro ir solisto. Ilgieji responsorijai – tai sudėtingos, 
ilgos, išplėtotos giesmės (jų forma ilgainiui keitėsi). Kaip 
rašoma enciklopediniame žinyne „Bažnytinė muzika“, pagal 
seniausią praktiką ilgieji responsorijai giedoti taip: atliepas 
(solistas)  – atliepas (choras)  – eilutė (solistas)  – atliepas 
(choras)  – doksologija (solistas)  – antroji atliepo pusė 
(choras) – atliepas (solistas) – atliepas (choras). Vis dėlto 
nakties valandose ilgainiui susiklostė ir įsitvirtino šiek tiek 
kitokia praktika: kiekviename iš Aušrinės noktiurnų gieda
mi 3 ilgieji responsorijai, iš jų pirmieji du giedami po eilutės 
kartojant tik antrąją atliepo pusę (schema RVR′), o tre
čiajame – po eilutės ir atliepo pusės giedamas visas atliepas 
(schema RVR′R) (Vilimas 2011: 384–385). Pažymėjus, 
kad dauguma ilgųjų responsorijų yra be doksologijų, toliau 
teigiama: „Ilgieji iškilmingų Mišparų ir Aušrinės baigiamieji 
responsorijai visuomet giedami su doksologija, tačiau po 
pastarųjų giedama tik antroji atliepo pusė, nekartojant viso 
atliepo (schema RVR′DR)“ (ten pat).

Galima patikslinti, kad doksologijos giedojimą lėmė 
Bažnyčios kalendorius – į responsorijus ji būdavo įtraukiama 
per visus liturginius metus, išskyrus gavėnią (nuo Kančios 
sekmadienio). Taip pat vertėtų patikslinti ir dar smulkesnę 
responsorijaus formos ypatybę  – kartais po doksologijos 
kartojama ne antroji atliepo pusė, o dar trumpesnė jo dalis 
(Hiley 1995: 70)5. Visos šios iš pirmo žvilgsnio sudėtingos 
giesmių formos modifikacijos kaip tik įgauna aktualumo, 
analizuojant Naujalio motetus, sukurtus pagal responsorijų 
tekstus.

Tyrėjams ir atlikėjams pažįstami Naujalio motetai 
pagal Didžiojo ketvirtadienio ir Didžiojo penktadienio 
Aušrinės responsorijų tekstus6 (taigi iš gavėnios laikotarpio) 
sukurti be doksologijos, todėl jų forma paprastesnė. Tačiau 
mėginant analizuoti jų kompozicinius formos ypatumus, 
susidurta su sunkumais. Verta paminėti Antano Venckaus 
parašytą skyrių „J. Naujalio mišios, giesmės, motetai ir 
kantatos“ iš rinkinio „Juozas Naujalis“ ( Juozas Naujalis 
1968). Sovietmečiu tai buvo pirmasis bandymas aptarti 
ne tik motetų kompozicines savybes, bet ir formą. Deja, 
prieigos prie grigališkojo choralo giesmynų veikiausiai 
neturėjusiam ir liturginės muzikos šaltinius menkiau paži
nusiam muzikologui nepavyko susieti motetams naudotų 
tekstų su kompozicijos principais. Nors teisingai apibūdinta 
formos padalų, čia vadinamų skirsniais, kartojimo tvarka7, 
neužčiuoptas pagrindinis kompozicijos principas, kylantis 
iš lotyniško teksto savitumo: teigiama, kad skirsnių atkar
tojimas paveldėtas iš klasicizmo, ir prieinama prie išvados, 
kad „toks išdėstymas kitų to meto kompozitorių kūryboje 



122

Lietuvos muzikologija, t. 22, 2021 Živilė TAMAŠEVIČIENĖ

retas, todėl laikytinas savitu J. Naujalio stiliaus bruožu“ 
(Venckus 1968: 311). 

Tai, kas nebuvo akivaizdu ano meto muzikologams, 
buvo savaime suprantama geriau liturgiją išmanantiesiems. 
Štai kunigas ir muzikas Vladas Budreckas8 aiškiai išdėsto 
Naujalio responsorijų formos ypatumus: „Bažnytinių 
responsorijų muzikos formos amžių bėgyje irgi yra nusisto
vėjusios, ir kompozitorius nieko naujo čia negali išrasti. Jų 
formas suformavo pats liturginis tekstas: „Responsorium“, 
„Versiculum“, pakartojimas paskutinės dalies „Respon
sorium“ ir toliau pirmos dalies to pat „Responsorium“ 
pakartojimas, ne gavėnios metu įterpiant „Gloria Patri“ 
tarp tų dviejų pakartojimų. Kompozitoriaus uždavinys 
yra duoti tekstui melodinę gyvybę, apvelkant ją ritminiu 
ir harmoniniu rūbu ir klausiamosiomis bei atsakomosio
mis (teigiamomis ar neigiamomis) melodinėmis frazėmis 
išryškinti ir atbaigti kūrinio idėją“ (Budreckas 1973: 363). 
Todėl aišku, kad, kurdamas motetus pagal responsorijų ar 
kitų liturginių žanrų tekstus, Naujalis laikėsi klasikinių 
grigališkojo choralo formų ir nuo jų nenukrypo. 

Naujalio motetų grigališkųjų giesmių tekstų šaltinis 
buvo Lenkijoje leisti giesmynai. Šimtmečius trukę bažnyti
niai ryšiai su Lenkijos Gniezno bažnytine provincija lėmė, 
kad Lietuvos bažnyčiose buvo vadovaujamasi Lenkijoje leis
tomis liturginėmis knygomis. Viena svarbiausių tokių knygų 
buvo kancionalas – savotiškas giesmyno ir apeigyno derinys, 
ėjęs daugiausia lotynišku pavadinimu Cantionale ecclesias-
ticum. Šiuos leidinius išsamiai tyrusios lenkų muzikologės 
Beatos Bodzioch duomenimis, tokių giesmynų Lenkijoje 
XIX–XX a. pasirodė net 31 laida, juos rengė 11 sudarytojų 
(Bodzioch 2014: 37–38).9 Daugiausia leidimų (po 4–5 
laidas) sulaukė Mamerto Herburtto, Paweło Rzymskio, 
Jano Siedleckio ir Józefo Surzyńskio parengti kancionalai 
(ten pat). Peržvelgus Lietuvos bibliotekose saugomus šių 
kancionalų egzempliorius, matyti, kad jie buvo tikrai nau
dojami Lietuvos bažnyčiose, jų būta seminarijų bib liotekose, 
asmeniniuose kunigų rinkiniuose, kitaip tariant, paplitimas 
buvo išties didelis. Taigi ir daugelio Naujalio giesmių atsira
dimą galima tiesiogiai sieti su šiais šaltiniais. 

Aptariamajame sąsiuvinyje didžioji dalis giesmių, 
sukurtų pagal responsorijų tekstus, yra skirta ne Valandų 
liturgijos Aušrinės tekstams (kaip žinomieji Naujalio 
motetai), o procesijoms prieš Mišias. Tradicija rengti 
procesiją prieš pagrindines sekmadienio ar švenčių Mišias 
buvo įprasta Katalikų Bažnyčios praktika.10 Kad procesijos 
buvo rengiamos ir Kauno katedroje, liudija minėtas kun. 
Vladas Budreckas: „Kiekvieną sekmadienį visi seminarijos 
auklėtiniai dalyvaudavo iškilmingoje sumoje. Prieš mišias 
būdavo katedros viduje daroma procesija, kurios metu 
seminarijos vyrų choras giedodavo J. Naujalio sukompo
nuotas įvairias nepaprasto grožio responsorijas. Jų J. Naujalis 
prirašė daugybę, visokioms liturginių metų progoms. Dar 
ir šiandien skamba jo buvusių auklėtinių ausyse procesinės 

responsorijos melodija „Duo Seraphim clamabant alter ad 
alterum“. Šios procesijos kauniečių buvo labai mėgiamos“ 
(Budreckas 1978: 359).  

Eilinis laikas. Pirmieji du kūriniai sąsiuvinyje – Bud
recko minimo responsorijaus „Duo seraphim“ versijos 
keturbalsiam ir tribalsiam vyrų chorui. Kaip nurodyta kan
cionalų rubrikose (procesijų giesmės buvo pateikiamos kan
cionalų pirmoje dalyje, vadinamojoje Processionale), „Duo 
seraphim“ skirtas eilinio laiko sekmadienių procesijoms11, 
taigi apima didžiąją liturginių metų dalį ir buvo giedamas 
dažniausiai. Dar vienas responsorijus, „Peccavi“, nepriklauso 
liturginių metų ciklui, bet yra skirtas nuodėmių atleidimui 
melsti (responsorium pro remissione peccatorum). Ši giesmė 
kancionaluose buvo nedažna – Bodzioch duomenimis, ji 
spausdinta tik dviejuose Maciejaus Dembińskio sudaryto 
kancionalo leidimuose (1847 ir 1850 m.) (Bodzioch 2014: 
33912). Sprendžiant iš rašysenos, pirmoji giesmė perrašyta 
Likerausko ranka, kitos dvi – kol kas nenustatyto braižo.  

Adventas. Tolesni penki Naujalio motetai (1 lentelė, 
Nr. 4–8) pradeda liturginių metų procesijų responsorijų 
ciklą. Tai keturių advento sekmadienių responsorijai „Ecce 
dies veniunt“, „Ecce Dominus veniet“, „Docebit nos“ ir 
„Intuemini“. Po kiekvieno jų būdavo giedama ir antifona 
„Ecce Dominus veniet“ – ta pati visiems keturiems sekma
dieniams.13 Giesmių tekstai dažniausiai kilę iš Senojo Tes
tamento pranašų knygų ( Jeremijo, Izaijo), iš šių knygų buvo 
parinkti skaitiniai advento liturgijai. Advento responsorijų 
grigališkieji šaltiniai spausdinti tik keturių sudarytojų  – 
M. Dembińskio, M. Herburtto, J. Siedleckio ir Aleksandro 
Waszkiewicziaus kancionaluose. Apibendrintų Bodzioch 
tyrimų duomenimis, šiuos keturis responsorijus (ir antifo
ną) randame publikuotus dešimtyje kancionalų leidimų; 
jie pasirodė tarp 1847 iki 1925 metų. Aptariamųjų penkių 
motetų rankraščiai – Naujalio autografai; pavadinimuose 
kūriniai apibūdinti kaip responsorijai, lotyniškai nurodytas 
ir kiekvieno sekmadienis (pvz., Dominica I Adventus. Res-
ponsorium), pasirašyta inicialais ( J. N., išskyrus ketvirtąjį). 

Grabnyčios. Po advento sekmadienių responsorijų 
sąsiuvinyje įrištas pluoštas giesmių, skirtų vasario 2 d. šven
čiamai Švč. Mergelės Marijos apsivalymo (įvesdinimo) šven
tei14 – Grabnyčioms (Nr. 9–13). Pagal apeigas, šventinant 
žvakes prieš pagrindines Mišias, būdavo giedama antifona 
„Lumen“ su Simeono giesme, toliau per procesiją – antifona 
„Adorna thalamum“, o procesijai žengiant į bažnyčią – res
ponsorijus „Obtulerunt“. Pastarųjų dviejų giesmių Naujalis 
sukūrė po du variantus (prie pavadinimo jie pažymėti a ir 
b). Lapai 11r ir 11v – tai lapų 10r ir 10v kopijos, gali būti, 
kad perrašytos paties Naujalio, tik kitu laiku (šie lapai dub
liuoja antifonos „Adorna thalamum“ (a) baigiamąją dalį ir 
pirmąjį „Obtulerunt“).



123

Notae ignotae: nežinomas Juozo Naujalio motetų rankraščių sąsiuvinis 

2 pav. Juozo Naujalio motetas „Ecce dies veniunt“, autografas, LTMKM, Am 10.095/1, 6r.
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3 pav. Juozo Naujalio motetas „Quis dabit“, Apolinaro Likerausko nuorašas, LTMKM, Am 10.095/1, 18r.
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Grabnyčių giesmės spausdintos visuose lenkiškuose 
kancionaluose. 

Priešgavėniniai sekmadieniai. Liturginių metų ciklo 
mišių responsorijus sąsiuvinyje pratęsia priešgavėninio 
laiko motetai. Tai kitas pluoštas Naujalio autografų, 
kuriuose popierius, rašalas ir rašysena primena prieš tai 
aptartuosius advento responsorijus, taigi atrodo, kad jie 
rašyti tuo pat metu. Motetai „Ubi est Abel“, „Cum turba 
plurima“ ir „Coecus sedebat“ skirti Mišių procesijoms trims 
sekmadieniams iki Pelenų trečiadienio. Nors dabartinėje 
liturgijoje nėra išskiriami ir priklauso eiliniam laikui, anuo 
metu15 jie turėjo savus pavadinimus. 9asis sekmadienis prieš 
Velykas (trečiasis prieš Pelenų trečiadienį) buvo vadinamas 
Septuagesima. Vėlesni sekmadieniai (antrasis iki Pelenų tre
čiadienio ir paskutinis prieš jį) buvo vadinami Sexagesima 
ir Quinquagesima. Paminėtieji Naujalio motetai ir nusakyti 
pagal šiuos sekmadienius (pvz., Dominica in Septuagesima. 
Responsorium). Dviejų pirmųjų giesmių autografai pasirašyti 
Naujalio inicialais.

Gavėnia ir priešvelykinis laikas. Toliau sąsiuvinyje 
įrišti Naujalio motetai pagal keturių gavėnios sekmadienių 
responsorijų tekstus: „Angelis suis“, „Cum audisset Jacob“, 
„Lamentabatur Jacob“ ir „Attendite“ (1 lentelė, Nr. 17–20). 
Giesmių pavadinimai rankraščiuose  – taip pat liturginio 
sekmadienio apibūdinimas (pvz., Dominica I in Quadrage-
sima), žanras nenurodytas. Nors giesmės nepasirašytos nei 
pavarde, nei inicialais, matyti, kad tai Naujalio autografai, 
t. y. tos pačios rašysenos, kaip ir prieš tai aptarti advento ar 
priešgavėniniai responsorijai.  

Motetas „Quis dabit“ sukurtas pagal Kančios sekmadie
nio procesijos responsorijaus tekstą. Tai Likerausko nuorašas 
su jo pavarde ir data lapo apačioje. Po moteto įrištos trys Ver
bų sekmadienio procesijos giesmės. Per šios šventės pamaldas 
buvo rengiamos net kelios procesijos, šventinamos verbos, 
numatyta giedoti daug giesmių. Naujalio sukurtos giesmės 
šiam repertuarui – antifona „Ante sex dies“, himnas „Glo
ria, laus et honor“ ir responsorijus „Ingrediente Domino“. 
Pirmosios ir trečiosios giesmių autografai pasirašyti Naujalio 
pavarde, greta nurodytos ir datos (1919 m. balandžio 7 ir 
9 d.). Tam pačiam užrašymo (ar sukūrimo) laikui galima 
priskirti ir himną, nes jis užrašytas iškart greta.

Tolesnės keturios sąsiuvinyje įrištos giesmės (Nr. 25–28) 
taip pat priklauso Didžiojo tridienio liturgijai. Tai ne Nau
jalio kūriniai, pirmosios dvi giesmės – kitų kompozitorių, o 
kitos – kol kas nenustatytos autorystės. Tolesnis sąsiuvinio 
rankraštis – Didžiojo penktadienio Aušrinės responsorijus 
„Tradiderunt“ (Nr. 30) – vienas iš retų atvejų, kai Naujalio 
autografas sąsiuvinyje ir pasirašytas, ir nurodyta jo data. 
Dar vienas responsorijus su autorystės duomenimis ir data 
( J. Naujalis, 1913 04 24) yra Likerausko ranka perrašytas 

Naujalio motetas „Jam non dicam“ (giesmės apačioje patei
kiama ir antroji, greičiausiai perrašymo, data – 1919 11 14). 
Jis nepriklauso liturginių metų ciklo responsorijams, bet 
giedamas per kunigystės šventimų apeigas.

Antifonos
Antifona – kitas žanras (greta responsorijų), grigališkojo 

choralo praktikoje taip pat apibrėžiamas kaip liturginė giesmė 
pagal prozinį tekstą, tik čia nėra kartojamų padalų (nebent po 
psalmės eilutės). Antifonos sudaro bene gausiausią liturginių 
giesmių, giedamų Valandų liturgijoje drauge su psalmėmis, 
grupę. Sąsiuvinyje, kaip matyti iš 2 lentelės, įrištos šešios 
Naujalio kompozicijos, kurių teksto šaltinis – grigališkojo 
choralo antifonos; visos jos susijusios su šventinėmis mišių 
procesijomis, taigi papildo aptartųjų procesijų responsorijų 
repertuarą. Štai antifona „Ecce Dominus veniet“ (Nr. 5), kaip 
minėta, buvo giedama visus keturis advento sekmadienius po 
priskirtojo procesijos responsorijaus. Kadangi antifona buvo 
giedama iškart po jo, priderinta ir jos tonacija: visi advento 
responsorijai sukurti Bdur, o antifona – gimininga Esdur 
tonacija, taigi skamba labai integraliai. 

Antifona „Lumen“ giedama per aptartąją Švč. Mergelės 
Marijos apsivalymo (įvesdinimo) šventę (Grabnyčias). Ji 
atliekama dar prieš procesijai įžengiant į bažnyčią, kunigui 
pašventinus žvakes.16 Antifona pagal tradiciją yra giedama 
pakaitomis su evangelinės Simeono giesmės (Lk 2: 29–31) 
eilutėmis (trumputis antifonos tekstas  – taip pat viena 
jų). Naujalis šį motetą sukūrė vadinamuoju falsobordone 
stiliumi17, kai psalmės eilutės struktūrą turinti evangelinė 
giesmė atliekama choro balsams rečituojant tekstą akor
dais, o iki eilutės galo likus tam tikram skaičiui skiemenų, 
suformuojama polifoninė kadencija. Nors kompozitorius 
to ir nepažymėjo, liturgijoje antifonos tekstas kartojamas 
po kiekvienos Simeono giesmės eilutės. 

Tai pačiai šventei priklauso ir antifona „Adorna 
thalamum“, giedama per pačią procesiją. Motetų pagal 
šį tekstą, kaip minėta, Naujalis parašė du, pažymėtus rai
dėmis a ir b (jie sudaro savotiškas poras su responsorijais 
„Obtulerunt“). 

„Ante sex dies“ yra viena iš Verbų sekmadienio procesijos 
antifonų. Nors jos grigališkoji versija buvo spausdinama tik 
trijų sudarytojų kancionaluose – Rzymskio, Siedleckio ir 
Edwardo Tupalskio leidimuose, giesmės publikavimo laiko
tarpis aprėpia daugiau kaip šimtmetį – 1822–1925 metus 
(pagal Bodzioch 2014: 39). Kancionaluose ji pateikta po 
antifonos „Dum appropinquaret“, kurios rubrika nurodo 
ją giedoti „išeinant iš bažnyčios“ („in egressu ex Ecclesia“); 
taip pat nurodoma, kad ją galima giedoti, jei užtenka laiko 
(„si tempus suppetit cantari potest sequens...“) (Cantionale 
1885: 60–61). Naujalis savo motetą pagal antifoną apibūdi
no „Ad processionem in Dom. Palmarum“, pasirašė pavarde 
ir nurodė datą – 1919 04 07.
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4 pav. Juozo Naujalio motetas „Lumen“, autografas, LTMKM, Am 10.095/1, 9r.
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Dar viena antifona, „Rex Christe primogenite“, gieda
ma Eucharistinės procesijos pabaigoje; kancionaluose ji 
pateikiama prie Devintinių procesijos giesmių. Ši Naujalio 
kompozicija užrašyta ant perpus mažesnio lapo ir, deja, 
apima tik dvi pirmąsias frazes  – jos pabaiga veikiausiai 
buvo užrašyta kitame lape, kuris į sąsiuvinį nepateko. Tai 
vienintelis Naujalio kūrinys sąsiuvinyje, kurio pabaigos 
atkurti neįmanoma.

Himnai
Grigališkojo choralo repertuare himnai  – tai daž

niausiai posminės muzikos kompozicijos, skambančios 
Valandų liturgijoje. Aptariamajame sąsiuvinyje įrišti keturi 
Naujalio kūriniai pagal himnų žodžius, kurie taip pat kilę 
ne iš Valandų liturgijos aplinkos. Himnas „Gloria, laus 
et honor“ papildo Verbų sekmadienio procesijų giesmes. 

Grigališkasis himnas sudarytas iš priegiesmio ir eilučių 
(versus), tarp kurių priegiesmis vis įterpiamas. Naujalis mu
ziką sukūrė tik priegiesmio tekstui, vadinasi, eilutes giedoti 
buvo numatyta chorališkai. Tų eilučių melodijas (buvo 
žinomi 2  variantai) reikėjo imti iš lenkiškų kancionalų 
(himnas spausdintas beveik visuose leidimuose). Tokios 
pat struktūros yra ir Didžiojo ketvirtadienio pamaldų 
procesijos himnas „O Redemptor“, kuriam Naujalis sukūrė 
tik polifoninį priegiesmį. 

Himnas „Jesu dulcis memoria“ užrašytas ant kitos 
minėto perpus mažesnio lapo pusės. Tai su liturginių metų 
ciklu nesusijęs himnas, skirtas Švč. Jėzaus Vardui, kancio
naluose priskirtas jau nebe Processionale, bet Hymni sacri 
skyriui. Po natomis užrašyti trijų (2, 4 ir 6) polifoninių 
posmų žodžiai, taigi likusieji buvo giedami pagal choralo 
melodiją. Anuomet kancionaluose pateiktą populiarią šio 

5 pav. Rašysenų pavyzdžiai: a) Juozo Naujalio autografas, motetas „Obtulerunt“ (variantas b), LTMKM, Am 10.095/1, 
13r; b) Apolinaro Likerausko nuorašas. Juozo Naujalio motetas „Duo seraphim“, LTMKM, Am 10.095/1, 4r; c) 
Nenustatyto asmens rašysena. Juozo Naujalio motetas „Peccavi“, LTMKM, Am 10.095/1, 5v.
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himno melodiją galima rasti ir Naujalio motete – kaip cantus 
firmus ji įkomponuota antrojo tenoro partijoje.

Sąsiuvinio giesmės Nr. 25–28, kaip minėta, nėra Nau
jalio rankraščiai. Responsorijų „Recessit Pastor“ perrašė  
Likerauskas (jis pasirašė lapo apačioje ir nurodė datą), 
autorius nenurodytas. Pirmiausia tyrus prielaidą, kad tai 
galėtų būti Naujalio kompozicija18 (vos prieš keletą pus
lapių analogiškai, tik kad su Naujalio pavarde, pateiktas 
responsorijus „Quis dabit“), vėliau prielaidos atsisakyta, 
nustačius, kad tai – Surzyńskio motetas keturbalsiam vyrų 
chorui, spausdintas apeigyne „Wielki Tydzień“ (Poznanė, 
1892) ir bent dviejuose jo rengto kancionalo leidimuose 
(1897 ir 1905)19.

Giesmės „Popule meus“ (Nr. 26), galbūt perrašytos Nau
jalio ranka, autorius taip pat nenurodytas. Tačiau akivaizdu, 
kad tai – žymaus XVI a. ispanų kompozitoriaus Tomás Luis 
de Victorios kūrinys, giedamas per Didžiojo penktadienio 
apeigas. Originalus motetas parašytas mišriam chorui Fdur 
tonacija, o mūsų aptariamajame šaltinyje jis aranžuotas ke
turbalsiam vyrų chorui ir transponuotas į Gdur tonaciją. 
Himnai „Vexilla regis“ ir „Pange lingua gloriosi“ (Nr. 27, 28), 
kurie veikiausiai užrašyti ne Naujalio ranka, šiuo metu prie 
Naujalio kūrybos nepriskirtini. Apačioje užrašyta himno 
„O Redemptor“ polifoninė eilutė, regis, yra Naujalio auto
grafas, nors ir nepasirašytas.

Sąsiuvinyje įrišti kūriniai be Naujalio parašo (nors ir jo 
autografai), taip pat dėl rašysenos sukėlę abejonių rankraš
čiai ar užrašytieji kita ranka, tekstologijos požiūriu pakliūva 
į dubia – abejotinos autorystės – zoną. Neatmestina gali
mybė, kad kai kuriuos tiriamojo dokumento rankraščius 
ateityje bus galima tyrinėti ir kaip spuria – tai „veikalai, kurių 
atetezė20 dokumentuota arba jai visuotinai pritariama, bet 
autorius nėra išaiškintas“ (Subačius 2001: 223) 21. 

Šį šaltinį dar galima tyrinėti ir kitais įvairiais paleogra
finiais, tekstologiniais, teminiais, istoriniais, liturginiais ir 
kitais aspektais. Straipsnyje apsiribota išsamesne sąsiuvinio 
turinio analize ir jame esančių motetų tekstų šaltinių iden
tifikavimu. 

Išvados

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus Juozo Nau
jalio fonde atrastasis sąsiuvinis (Am 10.095/1) su Naujalio 
motetų rankraščiais – dokumentas, kuriame įrišti pluoštai 
muzikinių rankraščių. Tarp jų yra 29 nežinomi Naujalio 
kūriniai – daugiausia jo paties autografai (jų sukūrimo lai
kas – 1912 ir 1919 metai). Tai kompozicijos keturbalsiam ar 
tribalsiam vyrų chorui, skirtos Žemaičių kunigų seminarijos 
chorui, kuriam Naujalis vadovavo kelis dešimtmečius ir jam 
kūrė. Sąsiuvinio giesmių tekstų analizė atskleidė, kad tai 
giesmės, beveik be išimčių skirtos Mišių procesijoms (jos 

kiekvieną sekmadienį ir per šventes buvo rengiamos Kauno 
katedroje, kurioje Naujalis dirbo). Naujalio motetai sukurti 
pagal grigališkųjų responsorijų, antifonų ir himnų tekstus, 
taigi tiksliai atitinka ir jų kompozicines formas. Giesmių 
tekstų šaltinių paieška ir jų analizė atskleidė, kad tekstai 
jiems imti iš XIX a. pab. ir XX a. pradžioje Lenkijoje leistų 
Cantionale ecclesiasticum, kurie buvo plačiai naudojami 
ir Lietuvos bažnyčiose. Greta labiau paplitusių lotyniškų 
giesmių, Naujalis sukūrė ir motetų pagal itin retus procesijų 
responsorijų tekstus, kurie spausdinti vos keliuose kanciona
luose. Net ir Vakarų Europos chorinėje muzikoje šie tekstai 
nebuvo populiarūs, matyt, dėl gana riboto tekstų taikymo 
liturgijoje – XVI–XVII a. rinkiniuose galima rasti tik vieną 
kitą Orlando di Lasso, Giovanni Gabrieli ar Cristóbalio de 
Moraleso motetą pagal šiuos tekstus. Taigi galima sakyti, 
kad šie Naujalio motetai – unikalus reiškinys ne vien Lie
tuvos chorinės muzikos repertuare. Atradus aptartą itin 
vertingą archyvinį dokumentą, unikaliomis chorinėmis 
kompozicijomis bus papildyti ne tik Naujalio kūrybos są
rašai, bet ir lietuvių bažnytinės muzikos istorijos puslapiai. 

Nuorodos

1  Iš tiesų pagal responsorijų tekstus yra tik pirmieji du.
2 Petras Marcinkus (Martinkus, Marcinkevičius, 1899–1991) – 

kunigas, muzikas. Žemaičių kunigų seminarijoje Kaune stu
dijavo 1917–1922 m., kunigu įšventintas 1923 metais. Dirbo 
tikybos dėstytoju ir kapelionu įvairiose Kauno mokyklose, po 
Antrojo pasaulinio karo vargonininkavo Vilkaviškio vysku
pijoje, klebonavo, nuo 1957 m. buvo Vandžiogalos altarista, 
ten ir palaidotas. Yra sukūręs muzikos kūrinių, pats gamino 
fisharmonijas, vėliau muzikos instrumentus importavo ir par
davinėjo. Sukūrė savo muzikos teoriją, vadinamą dešimtaine, 
kur vietoje oktavos vyravo dešimties natų sistema. Buvo įsteigęs 
Lietuvos muzikos centrą, parengė ir išleido muzikos vadovėlių, 
giesmynų (Kentraitė 2009: 171–172).

3 Apolinaras Likerauskas (1895–1984)  – choro ir orkestro 
dirigentas, dainininkas, pedagogas. 1917–1920 m. mokėsi 
Žemaičių kunigų seminarijoje. 1918 m. Likerauskas buvo 
paskirtas vadovauti Naujalio globojamam klierikų chorui 
(apie 80 asmenų), kuris šventadieniais giedodavo per mišias 
Katedroje. Jis rašydavo partijas balsams ir diriguodavo Kau
no katedros chorui, o Naujalis rūpindavosi partitūromis ir 
akompanuodavo (Pirmosios... 2015).

4 Lietuvoje vartojami ir atliepo bei priegiesmio terminai, tačiau 
straipsnyje, kalbant apie grigališkojo choralo žanrus, pasirink
ta vartoti originalius – responsorijaus ir antifonos – terminus.

5 Grigališkojo choralo giesmynuose frazė, nuo kurios kartoja
ma, žymima viena žvaigždute (arba dviem – trumpesniosios 
frazės kartojimo atveju). Naujalis taip pat kartais naudojo šį 
žymėjimą. 

6 Jie publikuoti leidinyje Juozas Naujalis. Missa „In honorem 
sacrorum vulnerum Christi“. Motetta. Sud. L. Abarius. Vilnius: 
Muzika, 1993.

7 „Dažnai atkartojamas antrasis skirsnis, tuo sudarant ABCB 
išdėstymą. Neretas ir ABCAB išdėstymas, kur pakartotas 
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pirmasis ir antrasis skirsniai. Rečiau kartojimo tvarka sudė
tingesnė. Motetai „Ecce vidimus“, „Unus ex discipulis“ ir 
„Vinea mea“ yra ABCBAB išdėstymo. Iš to matyti, kad 
motetai sudaryti iš trijų skirtingų ir įvairiai išdėstytų skirsnių. 
Užbaigiama visada B skirsniu. Ilgiausias dažniausiai A skirsnis, 
o trumpiausias – B skirsnis“ (Venckus 1968: 310–311).

8 Vladas (Ladas) Budreckas (1905–1986) – kunigas, vargoni
ninkas, chorvedys, kompozitorius. Giedojo Naujalio vadovau
jamame Katedros chore, 1921 m. įstojo į Žemaičių vyskupijos 
kunigų seminariją Kaune, giedojo seminaristų chore. 1928 m. 
įšventintas į kunigus. Vėliau įstojo į Kauno konservatoriją, kur 
iki 1937 m. mokėsi vargonų, fortepijono, chorvedybos, vokalo 
ir harmonijos. 1937–1939 m. ir antrąkart po karo studijavo 
Romoje Pontificio Istituto di Musica Sacra, 1949 m. emigravo 
į JAV.

9 Muzikologės tiriamasis kancionalų leidybos laikotarpis aprė
pia 1822–1954 metus, tarp kancionalų yra ir leistų Vilniuje.

10 Dar Žygimantas Liauksminas savąjį Graduale pro exercitatione 
studentium (Vilnius, 1693) pradėjo nuo mišių procesijos gies
mių – antifonų „Haec est dies“, „Asperges me“, responsorijaus 
„Duo seraphim“ ir antifonų „Pax aeterna“ ir „Salvator mundi“ 
(Sigismundus Lauxmin 2016: 19–23)

11 „Ad processionem a Dominica SS. Trinitatis, usque ad Adven
tum et post Octavam Epiphaniae usque ad Septuagesimam“ 
(Cantionale 1885: 12).

12 IV monografijos priede, vardydama giesmes pagal liturginį 
metų ciklą, Bodzioch prie „Peccavi“ pažymi, kad ji publikuota 
tik pirmajame Dembińskio leidime (Bodzioch 2014: 409), – 
tai laikytina klaida. Netikslumas IV priedo lentelėje įsivėlęs 
ir nurodant trečiojo, neišlikusio, Dembińskio leidimo datą 
(vietoj 1870 nurodyti 1856 metai). 

13 „Intrando Chorum, tempore Adventus cantatur Antiphona 
de Sanctis“ (Cantionale 1885: 17). 

14 Lot. In Festo Purificationis Beatae Mariae Virginis. Dabarti
niame Bažnyčios kalendoriuje ši šventė nebepriskiriama prie 
Marijos švenčių – tai Kristaus paaukojimo šventė.

15 Iki 1970 m. parengto naujo Romos liturginio kalendoriaus. 
16 „Ante majorem Missam finita candelarum benedictione, cum 

Celebrans inceperit distribuere candelas a Choro cantatur 
antiphona...“ (Cantionale 1905: 6).

17 Falsobordone  – kompozicinis stilius, paplitęs Renesanso 
bažnytinėje muzikoje. Pradžioje buvo susijęs su grigališkųjų 
psalmių tonų harmonizavimu. Būdingi falsobordone bruo
žai: formos aiškumas, atlikimo stilius a cappella, trigarsinis 
mąstymas, keturbalsė harmonija, homofoninė faktūra (ypač 
rečituojamose vietose), boso partija, dažniausiai judanti 
kvartos ar kvintos intervalais (Bradshaw 2001). Vienas žy
miausių klasikinių falsobordone pavyzdžių – Gregorio Allegri 
„Miserere“. Falsobordone kompozicijos buvo populiarios ir 
tarp cecilianizmo judėjimo kūrėjų. Naujalis šiuo stiliumi 
parašė penkis kūrinius – tai psalmės „Miserere“, „Beatus vir“, 
„Quare fremuerunt gentes“, „Domine, quid multiplicati sunt“ 
ir aptariamoji antifona „Lumen“. 

18 Konrado Kavecko sudarytame nespausdintų Naujalio kompozi
cijų sąraše (1939) prie responsorijų minimas ir „Recessit Pastor“, 
nors Naujalio rankraščių pagal šį tekstą aptikti nepavyko.

19 Lenkiškų Cantionale ecclesiasticum tyrėja Bodzioch, pateik
dama ir kancionaluose spausdintų daugiabalsių kompozicijų 
sąvadą (Bodzioch 2014: 358–359), prie „Recessit Pastor“ 
kompozicijų J. Surzyńskio, kaip autoriaus, pavardės kažkodėl 

nepamini – nurodo, kad kūriniai pagal šį tekstą buvo pateikti 
tik Wawrzynieco Grabskio ir A. Waszkiewicziaus rengtuose 
kancionaluose. 

20 Atetezė (gr. athetesis  – atmetimas, neigimas)  – anksčiau 
pareikštų spėjimų apie veikalo kilmę, tradiciškai įsigalėjusios 
nuomonės apie autorystę nepripažinimas, analizės metu iški
lusių autorystės hipotezių atsisakymas (Subačius 2001: 208). 

21 Kaip minėtojo moteto „Recessit Pastor“ ar kitų Naujalio 
nepasirašytų autografų atveju. 
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Summary

Until now, music researchers had not known of the 
whereabouts of document Am 10.095/1 from the Juozas 
Naujalis collection at the Lithuanian Theatre, Music, and 
Film Museum archive as before 2009 it had been located in 
another collection. The document is a notebook in which 
separate sheets of music are bound; in total it contains 

around 36 choral works, of which 29 are completely new 
motets written by Naujalis based on Latin texts that no one 
had ever known about. The pieces include originals in the 
composer’s own handwriting, while others are Naujalis’s 
works rewritten by other musicians. The compositions, 
which were not all written at the one time (the manuscripts 
are dated 1912 and 1919), are for a fourvoice and three
voice male choir; they were most likely intended for the 
Samogitian Priest Seminary choir, which Naujalis headed 
and wrote music for over the course of several decades. 
The analysis of chant texts in the notebook revealed that 
these compositions were almost all for Mass processions 
(they took place each Sunday and on feast days at Kaunas 
Cathedral, where Naujalis worked). Naujalis’s motets were 
created based on Gregorian responsories, antiphons, and 
hymn texts, correlating with these composition forms. The 
search for the text sources and their analysis revealed that the 
texts originated from Cantionale Ecclesiasticum, released in 
Poland in the late nineteenth and early twentieth centuries, 
widely used throughout Lithuanian churches. In addition to 
the popular Latin hymns, Naujalis also created motets based 
on the texts of very rarely encountered procession respon
sories, which had been printed in only a few cantionales. 
Thus, with the discovery of this immensely valuable archival 
document we can supplement the lists of works by Naujalis 
with unique choral compositions and add to our knowledge 
of the history of Lithuanian church music.
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