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Anotacija
Tyrinėjant muzikos archyvus Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus archyvo kompozitoriaus Vytauto Bacevičiaus fonde 2019 m. aptiktas 
trijų iš eilės einančių fortepijoninių pjesių juodraštis. Jis buvo Bacevičiaus Koncerto fortepijonui Nr. 2, op. 17, juodraščio viršelio paskutinėje 
pusėje. Pjesės nekataloguotos, juodraščio pradžia nuplėšta. Paaiškėjo, kad juodraštį sudaro trys fortepijoniniai etiudai, op. 19, iš jų tik antrasis 
buvo išleistas 1967 m. Niujorke, o etiudai Nr. 1 ir 3 iki šiol nepublikuoti. Straipsnyje pateikiama nauja informacija apie šiuos etiudus, gauta 
ištyrus etiudų rankraštinį juodraštį ir surinkus su šiomis kompozicijomis susijusius istoriografinius kompozitoriaus gyvenimo faktus. Etiudai 
analizuojami kompoziciniu ir kontekstiniu aspektais, atsižvelgiant į Bacevičiaus kūrybinės ir koncertinės veiklos sąlytį. Muziejaus leidimu, 
straipsnio priede publikuojami visų trijų etiudų, op. 19, rankraštinio juodraščio puslapiai.
Reikšminiai žodžiai: Vytautas Bacevičius, fortepijoninė muzika, kompozitoriaus rankraštis, kompozitorius-pianistas.

Abstract
In 2019, in the music archives at the Lithuanian Theatre, Music and Film Museum, the Vytautas Bacevičius collection, a manuscript contain-
ing three piano compositions, was discovered. The 12-page manuscript was a part of Bacevičius’s Second Piano Concerto, Op. 17, and had 
been written down on  the final pages of the Concerto manuscript. The piano pieces were not catalogued, and the beginning of the draft 
was torn off. It was determined that the draft consists of three piano etudes: Op. 19, the second of which was released in 1967 in New York, 
and piano etudes No. 1 and 3, which have not yet been published. Based on the collected information and study of the etudes manuscript, 
the article presents an analysis of three piano etudes, Op. 19, from both the compositional and contextual aspects, taking into account the 
causal relationship between Bacevičius’s activities in music composition and concert. The manuscript of Etudes for Piano, Op. 19, has been 
published in the supplements to the article.
Keywords: Vytautas Bacevičius, piano music, music composition manuscript, composer-pianist.

Vienas pirmųjų avangardistų tarpukario Lietuvoje, lietu-
vių išeivijos kompozitorius ir pianistas Vytautas Bacevičius 
(1905–1970) savo kūrybine veikla deklaravo originalią 
lietuvių muzikos komponavimo kryptį ir aktyviai propaga-
vo šiuolaikinę muziką. Lietuvio ir lenkės šeimoje Lodzėje 
gimęs kompozitorius pirmuosius muzikos įgūdžius įgijo iš 
savo tėvo Vinco Bacevičiaus (1875–1952), vėliau Lodzės 
konservatorijoje studijavo kompoziciją ir fortepijoną, 
1926 m. persikėlęs į Kauną, mokėsi Kauno universitete, 
o 1926–1930 m. fortepijoną, kompoziciją ir filosofiją 
studijavo Paryžiuje. 1931 m. grįžęs į Lietuvą ir dėstydamas 
Kauno muzikos mokykloje, Bacevičius užsiėmė menine / 
koncertine veikla ir kūryba bei rašė kritinius tekstus žurnalui 
„Muzika ir teatras“1. Neabejotinai galima sakyti, kad studijų 
laikotarpis Paryžiuje ir šio miesto meninis gyvenimas itin 
paveikė lietuvių kompozitoriaus kūrybinį braižą. Savo veikla 
jis propagavo šiuolaikinę muziką ir skatino ja domėtis, ieš-
koti naujų, avangardinių lietuvių muzikos kūrybos krypčių. 
1937 m., kai Lietuva buvo priimta į Tarptautinės šiuolaiki-
nės muzikos draugiją (International Society of Contemporary 

Music, ISCM), Bacevičius buvo išrinktas ISCM Lietuvos 
sekcijos pirmininku. Išvykus į koncertines gastroles į Pietų 
Ameriką 1939 m., prasidėjo Antrasis pasaulinis karas ir 
Bacevičius į Lietuvą nebegrįžo, 1940 m. apsigyveno JAV, 
Niujorko ir Bruklino konservatorijose bei Long Ailando 
muzikos institute dirbo pedagoginį darbą, koncertavo ir 
nuosekliai kūrė; mirė 1970 m. Niujorke. 

Bacevičiaus kūrybos palikime matyti įvairių žanrų: 
opera, baletas, styginių kvartetai, kūriniai simfoniniam 
orkestrui, koncertai fortepijonui, kūriniai vargonams ir kt. 
Tačiau suprantama, kad didžiausią dėmesį kompozitorius 
skyrė kompozicijoms fortepijonui solo, kurias rašė visą gy-
venimą. Keletą savo kompozicijų Bacevičius įgrojo 1966 m. 
JAV garso įrašų kompanijos „Delta“ išleistoje vinilinėje 
plokštelėje2 (1 pav.). 

Kompozitoriui g yvam esant, pavyzdžiui, 1960 ir 
1967 m. kompanija „Mercury Music Corporation“  Niu-
jorke išleido kelių fortepijoninių kompozicijų natas3. 
XXI  a. pradžioje dalį Bacevičiaus kūrybinio palikimo 
publikavo Lietuvos muzikos informacijos centras (LMIC) 
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1 pav. 1966 m. kompanijos „Delta“ išleista Vytauto 
Bacevičiaus fortepijoninių kūrinių vinilinė plokštelė.

2002–2006 m. pasirodžiusioje „Lietuvių klasikos serijoje“, 
nemažai dar nepublikuotų kompozicijų ir kai kurios pa-
kartotinai išleistos 2018 m. LMIC parengtoje Bacevičiaus 
30-ies pavienių kūrinių kolekcijoje4. Tačiau iš penkių 
etiudų fortepijonui, kuriuos kompozitorius parašė skir-
tingais kūrybos laikotarpiais nuo 1933 m. iki 1956 m., tik 
du etiudai – Nr. 2, op. 19 (1933), ir Nr. 5, op. 61 (1956), 
išspausdinti Niujorke 1967 m. ir tik vienas – Etiudas Nr. 4, 
op. 43 (1946) – įtrauktas į 2006 m. Gabrieliaus Aleknos 
parengto fortepijoninių kūrinių rinkinio antrąjį tomą. 

Straipsnyje plačiau aptariami pirmieji trys Bacevičiaus 
fortepijoniniai etiudai, sukurti dar iki kompozitoriaus emi-
gracijos, 1933-iaisiais, ir pažymėti 19-uoju opusu. Išsamiai 
Bacevičiaus fortepijoninę kūrybą tyrinėjusio ir šią muziką 
aktyviai propaguojančio pianisto Gabrieliaus Aleknos di-
sertacijoje 2013 m. nurodyta, kad iš šių trijų etiudų pirmojo 
ir trečiojo rankraščiai veikiausiai yra dingę (Alekna 2006: 
91), tačiau 2016 m. pasirodžiusios šio pianisto kompaktinės 
ploštelės anotacijoje Paulas Conway’us patikslino, kad Etiu-
dai Nr. 1 ir Nr. 3 nebuvo publikuoti ir išliko rankraščiais, 
kurie saugomi LMIC fonduose (Conway 2016: 8). Vis dėlto 
šis teiginys neteisingas, nes LMIC fonduose Etiudo Nr. 3 
rankraščio nėra; čia saugomas tik Etiudo Nr. 1 nuorašas, iš 
jo ilgą laiką ir buvo žinoma apie šią kompoziciją5. Etiudo 
Nr. 1 nuorašas padarytas ne paties Bacevičiaus, natografijos 
braižas nepanašus į kompozitoriaus raštą. 2019 m., gilinda-
masis į Bacevičiaus palikimą, šio straipsnio autorius Yusuke 
Ishii išsiaiškino, kad nuorašą padarė pianistas Andrius 
Vasiliauskas. Aktyvus Bacevičiaus muzikos propaguotojas 
nuoraše papildomai pateikė pedalizacijos, dinamikos, 
artikuliacijos ir pan. nuorodų. Tuo pačiu metu, tyrinėjant 
Bacevičiaus dokumentus Lietuvos teatro, muzikos ir kino 
muziejaus (LTMKM) archyve, atkreiptas dėmesys į 1966 m. 
datuojamo Antrojo fortepijoninio koncerto, op. 17, versijos 
dviem fortepijonams rankraščio6 pabaigą. Čia pastebėta, 
kad paskutiniuose dvylikoje puslapių iš kitos pusės (t. y. 
puslapius apvertus) užrašytos trys pjesės. Paaiškėjo, kad tai 
yra visų trijų 19-ojo opuso etiudų rankraštinis juodraštis. 
Pjesės nebuvo savarankiškai kataloguotos veikiausiai dėl 
to, kad rankraščio pirmo puslapio pradžia (arba – Antrojo 
koncerto rankraščio paskutinio puslapio pabaiga) nuplėšta 
ir prie Pirmojo etiudo matyti tik pavadinimo pabaiga „...e 
N 1 op. 19“ bei Bacevičiaus parašas. Paskutinio, 12-ojo 
etiudų puslapio apačioje matyti kompozitoriaus užbrauk-
ti fortepijoninio koncerto taktai (2 pav., taip pat žr. šio 
straipsnio priedą, kuriame publikuojamas visų trijų etiudų, 
op. 19, rankraštinis juodraštis). Etiudai užrašyti pieštuku, 
natų popierius be identifikacinių ženklų, lapai sunumeruoti 
viršuje nuo 1 iki 12, taip pat lapų apačioje matyti apversta 
numeracija (kai kuriuose lapuose perbraukta), tęsiama nuo 
Antrojo koncerto (numeracija nuo 49 iki 60, tik atvirkštine 
tvarka). Etiudas Nr. 1 užrašytas lapuose nuo 1 iki 5, Etiudas 
Nr. 2 – nuo 6 iki 7, Etiudas Nr. 3 – nuo 7 (paskutinė eilutė) 
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2 pav. Vytauto Bacevičiaus Etiudų, op. 19, rankraščio fragmentai: p. 1 su nuplėšta Etiudo Nr. 1 pradžia, p. 12 – Etiudo 
Nr. 3 pabaiga ir užbraukti Antrojo koncerto fortepijonui taktai (rankraštis saugomas LTMKM, Am. 68, Inv. Nr. 47).

iki 12 lapo. Kai kuriose etiudų vietose padaryti įrašai (pa-
tikslinimai) juodu tušu. Sprendžiant iš rankraščio pobūdžio 
ir rašto braižo (etiudai užrašyti paskubomis, netvarkingu, 
vietomis sunkiai įskaitomu braižu, apstu braukymų, trečiojo 
etiudo paskutiniame lape taktai itin suspausti, tarsi taupant 
vietą) galima manyti, jog kompozitorius šiuos tris etiudus 
vėliau ketino peržiūrėti ir, tikėtina, patobulinti. 

Tai, kad trijų etiudų, op. 19, rankraštinis juodraštis 
užrašytas tame pačiame natų sąsiuvinyje kaip ir Bacevičiaus 
Antrasis koncertas fortepijonui, nebuvo atsitiktinumas, 
nes abi kompozicijos buvo vienalaikės, sukurtos 1933 m.7 
Be to, kompozitorius gana dažnai savo kūrinius kruopščiai 
perrašydavo, todėl nemažai Bacevičiaus kūrinių išliko vienu 
iš dviejų rankraščio pavidalų – juodraštiniu rankraščiu ir 
/ arba švarraščiu. Iki šiol buvo žinoma, kad iš visų penkių 

etiudų fortepijonui yra išlikęs Etiudo Nr. 4 švarraštis. 
LTMKM archyve identifikavus paskutinius Antrojo for-
tepijoninio koncerto puslapius, rankraščių sąrašą papildo 
Etiudų Nr. 1–3 juodraštinio rankraščio dvylika puslapių. 1 
lentelėje pateikiama informacija apie Bacevičiaus visų etiudų 
fortepijonui šaltinius. 

Pavadinimo ir viešo atlikimo aspektai

Apie pirmųjų trijų etiudų ciklą paties Bacevičiaus užsi-
menama gana epizodiškai. Pirmą kartą opuso numeris 19 
aptinkamas 1935 m. sausio 7 d. Valstybės teatre Kaune vyku-
sio koncerto programoje (šiame koncerte Bacevičius taip pat 
atliko kūrinio fortepijonui „Pirmas žodis“, op. 18, premjerą). 
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Etiudo Nr.
Rankraštis

Nuorašas Išleistos natos Garso įrašai
juodraštis švarraštis

1, op. 19, 1933 LTMKM, 
Am. 68, Inv. 
Nr. 47

LMIC (A. Vasiliausko 
nuorašas, apie 1989–
1990)

2, op. 19, 1933 LTMKM, 
Am. 68, Inv. 
Nr. 47

New York: Mercury 
Music Corporation, 
1967

1) LP: Delta Recording 
Corporation, DRC-
122368, 1966, atl. 
Vytautas Bacevičius
2) CD: Toccata Classics, 
TOCC-0328, 2016, atl. 
Gabrielius Alekna

3, op. 19, 1933 LTMKM, 
Am. 68, Inv. 
Nr. 47

4, op. 43, 1946 LMIC Vytautas Bacevičius. 
Kūriniai fortepijonui 
(I tomas). – Vilnius: 
Muzikos informacijos ir 
leidybos centras, MILC 
KL007, 2006

CD: Toccata Classics, 
TOCC-0328, 2016, atl. 
Gabrielius Alekna

5, op. 61, 1956 New York: Mercury 
Music Corporation, 
1967

CD: Toccata Classics, 
TOCC-0328, 2016, atl. 
Gabrielius Alekna

1 lentelė. Vytauto Bacevičiaus penkių etiudų fortepijonui šaltinių sąvadas.

Tačiau įdomu tai, kad šioje programoje 19-uoju opusu buvo 
nurodytos „Dvi miniatiūros“, tas pats pavadinimas įrašytas 
ir tais pačiais metais sausio 10 d. Lat vijos konservatorijos 
salėje vykusio koncerto afišoje: „Dvi miniatiūros“, op. 11 
(pabraukta – Y. I., R. P., nes manoma, kad opuso skaičius 
afišoje buvo išspausdintas klaidingai). Tikėtina, kad pava-
dinimas „Dvi miniatiūros“ buvo susijęs su kitu Bacevičiaus 
opusu, sukurtu 1934 m., – tai „Dvi groteskos“, op. 20, kurių 
natas 1938 m. Vienoje išleido „Universal Edition“. Tačiau 
bene tuo pačiu metu susiduriama ir su kita etiudų pavadi-
nimo versija. 19-uoju opusu pažymėtas ciklas įtrauktas į 
1940 m. Bacevičiaus sudarytą jo atliekamo fortepijoninio 
repertuaro sąrašą8, kuriame šis opusas nurodomas kaip 
„Trois Études de Concert“ („Trys koncertiniai etiudai“) 
bei išvardijamos visų trijų etiudų tempo nuorodos (Nr. 1 
Allegro moderato, Nr. 2 Andante, Nr. 3 Allegro moderato; 
žr. 3 pav.). Šis opusas taip pat minimas 1940–1941 m. 
vykusių Bacevičiaus koncertų programose.9 Tačiau vėliau 
kompozitoriaus koncertinėje veikloje pavadinimo „Trois 
études de concert“ neaptinkama.10

Gyvendamas Kaune 4-ajame dešimtmetyje Bacevičius 
ne tik nuosekliai kūrė, bet ir aktyviai koncertavo, taip 
pat rengė koncertų gastroles Europos didmiesčiuose ir 

kituose žemynuose. Bene visus tuo metu sukurtus kūrinius 
kompozitorius atlikdavo savo pasirodymuose (pavyzdžiui, 
minėtoji „Pirmojo žodžio“, op. 18, premjera 1935 m. 
sausio 7 d.; „Trečiojo žodžio“, op. 27, premjera 1935 m. 
lapkričio 20 d.; „Capriccio“, op. 28, „Meditacijos“, op. 29, 
ir „Vizijos“, op. 30, atlikimas 1937 m.). Tačiau faktologinė 
Bacevičiaus surengtų koncertų informacija liudija, kad visų 
trijų 19-ojo opuso etiudų kaip ciklo Bacevičius negrojo. 
Savo koncertuose jis skambindavo tik paskirus 19-ojo 
opuso etiudus: pavadinimu „Etiudas“ įvardyta kompozicija 
įtraukta į gastrolių Urugvajuje pradžios koncertą 1939 m. 
rugpjūčio 20 d. Montevidėjuje; šio koncerto programoje 
nurodyta Estudio Nr. 2, op. 19. Po poros metų 1941 m. 
sausio 10 d. Niujorke Bacevičius atliko Etiudą Nr. 1. Paskui 
vyko pasirodymai kituose JAV miestuose, rečitalių afišose 
Etiudas Nr. 1 įrašytas dešimt kartų (žr. 2 lentelę). Vis dėlto 
susipažinus su koncertų JAV afišomis ir programėlėmis, 
ne visada aišku, kurį etiudą Bacevičius atliko, nes, pavyz-
džiui, 1941 m. kovo 9 d. koncerto Pitsberge afišoje buvo 
paskelbtas Etiudas Nr. 1, bet išspausdintoje programėlėje 
įrašytas Etiudas Nr. 2. 

Po 1941 m. opusas 19, regis, išnyksta iš Bacevičiaus 
veiklos, išskyrus dėmesį Etiudui Nr. 2, kuris 1967 m. 
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išspausdinamas Niujorke („Mercury Music Publishers“) bei 
įrašomas į vinilinę plokštelę („Delta Recordings“). Galima 
spėti, kad Bacevičius ilgainiui atsisakė vieno iš etiudų  – 
galbūt Nr. 3, nes 1967 m. rugpjūčio 17 d. laiške seseriai 
Gražinai kompozitorius mini „4 etiudus“ (Gedgaudas 2005: 
258). Jo paskutinis Etiudas Nr. 5, op. 61, sukurtas dar prieš 
dešimtmetį, 1956 m., tad tikėtina, kad greta Etiudų Nr. 2, 
4 ir 5 kompozitorius turėjo omenyje dar bent vieną etiudą. 
Tuo „ketvirtuoju“ etiudu galėjo būti Etiudas Nr. 1, nes, 

remiantis išlikusiais dokumentais, Etiudas Nr. 3 nebuvo 
atliktas ar išleistas11. 

Gražynka, Brangute! […] šiandien [...] parašiau, jog: „All my 
property (including the manuscripts of my compositions) 
must be given to my sisters and brother“. […] Taip pat, kad 
praneštų Galdikui (nurodžiau adresą), leidėjui ir graviruotojui, 
[…] kad iš jo paimtų mano 4 Etiudus fortepijonui (pabrauk-
ta – Y. I., R. P.) ir Rayons Cosmiques vargonams. (Gedgaudas 
2005: 258)

3 pav. Etiudų, op. 19, pavadinimas „Trois Études de Concert“ 1940 m. Vytauto Bacevičiaus 
sudarytame jo atliekamo fortepijoninio repertuaro sąraše, žr. poziciją Nr. 6 (Lietuvos literatūros ir 
meno archyvas, f. 118, ap. 1, b. 115, l. 15). 

Data Vieta Etiudas Pastabos

1941. 01. 10 Niujorkas, Lietuvių salė („Lithuanian Hall“) Nr. 1

1941. 02. 22 Ročesteris, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino salė Nr. 1

1941. 03. 02 Pitsbergas, „Citizen Club Hall“ Nr. 1

1941. 03. 09 Pitsbergas, Mažasis teatras („Little Theatre“) Nr. 1 programėlėje nurodytas Etiudas Nr. 2

1941. 03. 16 Čikaga, „Orchestral Hall“ Nr. 2

1941. 03. 23 Detroitas, „Masonic Temple“ Nr. 2

1941. 04. 20 Bostonas, „Steiner Hall“ Nr. 1

1941. 04. 26 Filadelfija, „Slavian Hall“ Nr. 1

1941. 04 .27 Niuarkas (NJ), „Mosque Theatre“ Nr. 1

1941. 05. 04 Baltimorė, Lietuvių salė („Lithuanian Hall“) Nr. 1

1941. 05. 11 Portlandas, „Neighbours of Woodcraft Auditorium“ Nr. 1

1941. 05. 18 Los Andželas, „Music Art Hall“ Nr. 1

2 lentelė. 1940–1941 m. JAV surengti Vytauto Bacevičiaus rečitaliai, kuriuose atlikti Etiudai Nr. 1 ir Nr. 2. 
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Kompoziciniai aspektai

Bacevičiaus rečitaliuose vidutiniškai apie trečdalį pro-
gramos užimdavo jo paties kūriniai, atliekami dažniausiai 
programos pabaigoje; po koncertų Europos ir Amerikos 
scenose kritikai kreipdavo dėmesį į Bacevičiaus atliktos 
modernios muzikos interpretacijas negu, pavyzdžiui, į 
Chopino kūrinių atlikimą. Tačiau patsai Bacevičius ne 
kartą yra pabrėžęs, kad kaip pianistas priklausąs Chopino 
fortepijoninei mokyklai (Alekna 2006: 123), perėmęs 
rafinuoto pianizmo tradiciją iš savo profesoriaus Santiago 
Riéros, pas kurį studijavo fortepijono meną Paryžiuje. 
Suprantama, Bacevičiaus skambinamo repertuaro ir kitų 
autorių įtaką galima įžvelgti ir jo paties kūriniuose, ypač iki 
emigracijos. Debussy kūryba gali būti įvardijama kaip viena 
iš tokių inspiracijų, nes, kaip pastebi Edmundas Gedgaudas, 
„pats Bacevičius laiškuose ne kartą mini jam, kaip pianistui 
ir itin reikliam menininkui, artimą autorių Claude’ą De-
bussy. Į jo preliudus, ypač antrąjį jų tomą, gilintis mėgdavo 
gal panašiai kaip į abstrakcionistų paveikslus“ (Gedgaudas 
2005: 36). Bacevičiaus fortepijoniniame repertuare buvo 
gana akivaizdi Skriabino pjesių gausa, tačiau jo literatūrinė 
esė „Draugystė su Rachmaninoffu“ (Gedgaudas 2005: 334) 
liudija itin paveikią ir artimą buvus ir Rachmaninovo kū-
rybą (nors analizuojant Bacevičiaus skambintą repertuarą 
pastebėta, kad jis apsiribojo tik salonine Rachmaninovo 
muzika). Taip pat jo koncertų programose minėtinos ir 
Granados bei Albénizo pavardės, susidomėjimą jų muzi-
ka galbūt paskatino Bacevičiaus fortepijono profesorius 
Santiago Riéra. Šiuo požiūriu studijų metai Paryžiuje 
Bacevičiui buvo itin svarbūs. Kaip nurodo Rūta Stane-
vičiūtė, „vėlesniais metais Bacevičius nuolat pabrėždavo, 
kad 1927–1930 m. pagrindinė jo mokykla buvo Paryžiaus 
muzikos scena ir meninis gyvenimas“ (Stanevičiūtė 2015: 
109). Patsai kompozitorius straipsnyje „Paryžius kaip 
muzikos centras“ išskyrė keletą prancūzų kompozitorių 
pavardžių, tai – Gabrielis Pierné, Albert’as Rousselas, Flo-
rent’as Schmittas, Maurice’as Ravelis, Arthuras Honeggeras 
ir kt. (Bacevičius 1931 (a): 2).

Gana margą Bacevičiaus skambintų fortepijoninių kū-
rinių repertuarą palydi ir itin įvairios kritikų reakcijos bei 
skirtingi apibūdinimai. Toliau pateikta Balio Chomskio 
recenzijos ištrauka taikliai liudija Bacevičių buvus gana 
kontrastingą asmenybę:

Vytautas Bacevičius, geriausias Nepriklausomybės laikų 
pianistas, pirmas Lietuvoje avangardinis pianistas. Anuomet 
buvo įsiviešpatavusi gana klaidinga apie jį opinija, kad, girdi, 
esąs labai šaltas pianistas. Jo koncertus lankydavo daugiau-
sia senamiesčio „aristokratija“ ir moderniai nusiteikusių 
dailininkų, literatų saujelė. Šiaip Kauno šviesuomenei 
pakako Kipro Petrausko, nuo jo prasidėdavo muzikinis 
pokalbis, juo ir baigdavosi, o fortepijono muzika daugumai 

reiškė nieko daugiau, kaip plium, plium, plium. Prieš pat 
karą temperamentingas ir didelių planų vyras Vytautas 
Bacevičius pradėjo koncertinę kelionę: Europa, Pietų ir 
Šiaurės Amerika. [...] V. Bacevičius – dinamiškas, plačių, 
žaidžiančių rankų pianistas. Neretai, kilstelėjęs nuo kėdės, 
pasiremdamas kairiąja koja, trenkia fff ir nušoka iki ppp, 
ar, prispaudęs pedalą, pralekia žaibo greitumu sunkiausią 
pasažą. Klausant pirmą kartą, pianistas žavi savo technika 
ir vaidyba, proto ir jausmų kova, efektais ir ornamentika, o 
kartais jo atlikimo menas pakvimpa banalumu, vien tech-
nikos demonstravimu. Tačiau V. Bacevičius, kaip žmogus, 
kompozitorius, pianistas, kritikas nėra lengvai suprantamas 
ir suvokiamas. Todėl jo atžvilgiu yra padaryta ir daroma daug 
klaidų. (Chomskis 1976) 

Įvairi Bacevičiaus kaip koncertuojančio pianisto patir-
tis, akivaizdu, turėjo (ne)tiesioginę įtaką ir jo pirmiesiems 
trims etiudams, op. 19. Remiantis paties kompozitoriaus 
įvardytu savo kūrybos skirstymu į penkius laikotarpius (Ra-
deckytė-Kazakevičienė 1984: 34), šie trys etiudai atstovauja 
antrajam tarpsniui nuo 1927 m. iki 1939 m. Bacevičius šį 
tarpsnį apibūdino kaip atonalų ir ekspresionistinį12, tačiau 
kartu atkreipė dėmesį ir į tai, kad kaip tik šiuo metu kris-
talizavosi jo individualus stilius. Remdamasis Bacevičiaus 
fortepijoninės kūrybos iki 1939 m. tyrimais, šio straipsnio 
autorius Ishii laikosi nuomonės, kad ribos nubrėžimas tarp 
ankstyvųjų dviejų laikotarpių yra gana probleminis, todėl 
ankstyvosios jaunystės (iki 1927 m. išvykimo į Paryžių) ir 
jaunystės (1927–1939) laikotarpius jis siūlo traktuoti kaip 
vieną besitęsiantį tarpsnį – „ankstyvąją“ Bacevičiaus kūrybą 
(Ishii 2021: 7).

Beje, analizuojant pirmųjų trijų etiudų juodraštinį rank-
raštį, matyti Bacevičiui būdingi to meto komponavimo 
sprendimai. Pavyzdžiui, išsamią pirštuotę kompozitorius 
ėmė žymėti savo partitūrose po to, kai pradėjo dirbti Niu-
jorko konservatorijoje, t. y. nuo 1943 m. O iki 1940 m. jo 
kūriniuose fortepijonui pirštuotės nuorodų būta nedaug, 
šių nuorodų mažai ir pirmuose trijuose etiuduose (o Etiudo 
Nr. 2 rankraštyje pirštuotės nuorodų iš viso nėra). Pedaliza-
cijos nuorodos šių etiudų juodraštyje taip pat minimalios, 
Etiudų Nr. 1 ir 3 rankraščiuose pedalizacijos beveik nėra. 
Tačiau Etiudo Nr. 2 atveju gana įdomu stebėti Bacevičiaus 
kaip atlikėjo interpretaciją, nes šis etiudas 1967 m. publikuo-
tas Niujorke, dalyvaujant pačiam kompozitoriui. Sugretinus 
rankraščio juodraštį ir išleistas natas, akivaizdžiai matyti 
pedalizacijos nuorodų neatitikimas, t. y. Bacevičiaus rankraš-
tyje pedalizacijos nuorodų yra labai mažai, o spausdintose 
natose pedalizacija pažymėta gana išsamiai.  

Etiudas Nr. 1, op. 19 
Rekonstruojant pirmojo etiudo tempo nuorodą Allegro 

moderato (kaip minėta, rankraštyje etiudo pradžia nuplėš-
ta) atsižvelgta į 1940 m. Bacevičiaus sudarytą repertuaro 
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sąrašą, kuriame kompozitorius nurodė šį tempą. Formos 
požiūriu etiudą sudaro dvi padalos, antrosios padalos pra-
džia, nuo 71 t., traktuojama kaip pradžios taktų repriza. 
Etiudo muzikinę medžiagą sudaro keturi epizodai (A, 
B, C, D; žr. 3 lentelę), kurių muzikinę medžiagą galima 
apibūdinti kaip skirtingų kompozitorių stilistikos įtaką 
/ argarsius:

– epizodui A būdinga skaidri faktūra, skriabiniška vin-
giuojanti melodika ir lanksti ritmika (4 pav.);

– epizodas B – Ravelio, Szymanowskio kūrybą prime-
nantis politonalumas, kai viena ranka skambinama 
baltais, kita – juodais klavišais (5 pav.);

– epizodui C būdinga prokofjeviška primityvi ritmika, 
perkusiška artikuliacija (6 pav.);

– epizode D skamba Ravelio, Albénizo muziką prime-
nanti harmoniška faktūra (7 pav.).

4 pav. Vytauto Bacevičiaus Etiudas Nr. 1, op. 19, epizodas A, t. 1–2.

5 pav. Vytauto Bacevičiaus Etiudas Nr. 1, op. 19, epizodas B, t. 10–11.

6 pav. Vytauto Bacevičiaus Etiudas Nr. 1, op. 19, epizodas C, t. 27–29.

Taktai Epizodas Ypatybės

1–9  A skaidri faktūra, skriabiniška vingiuojanti melodika ir lanksti ritmika

10–24 B Ravelio, Szymanowskio kūrybą primenantis politonalumas

25–34 C prokofjeviška primityvi ritmika, perkusiška artikuliacija

35–58 D Ravelio, Albénizo muziką primenanti harmoniška faktūra

59–70 B

71–79 A 1–8 t. medžiagos sugrįžimas

80–85 C’ 25–27 t. medžiagos sugrįžimas

86–88 B’ 22–24 t. medžiagos sugrįžimas

89–91 D + C’

92–94 C’’ 85–87 t. medžiagos sugrįžimas

95–100 C’’ 90–92 ir 90–91 t. medžiagos sugrįžimas

3 lentelė. Vytauto Bacevičiaus Etiudo Nr. 1, op. 19, struktūriniai aspektai.



138

Lietuvos muzikologija, t. 22, 2021 Yusuke ISHII, Rima POVILIONIENĖ

7 pav. Vytauto Bacevičiaus Etiudas Nr. 1, op. 19, epizodas D, t. 35–36.

Taktai Epizodas Ypatybės

1–4 A vagneriškasis chromatizmas

5–6 B kone politonaciška faktūra

7–10 B 5 t. medžiagos sugrįžimas transponuojant grynąja kvarta žemiau

11–12 A 1–2 t. medžiagos sugrįžimas transponuojant gynąja kvarta aukščiau

13–18 C 5 t. medžiagos sugrįžimas transponuojant didžiąja sekunda aukščiau,
melodijos linija dubliuojama oktavos intervalu

19 A 2 t. medžiagos sugrįžimas

20–21 A 3–4 ir 18 t. medžiagos sugrįžimas, 18 t. transponuojant didžiąja sekunda žemiau

22 A 12 t. medžiagos sugrįžimas

23 C 13 t. medžiagos sugrįžimas

24 B 5 t. medžiagos sugrįžimas

25–27 B 8–10 t. medžiagos sugrįžimas transponuojant mažąja sekunda aukščiau

4 lentelė. Vytauto Bacevičiaus Etiudo Nr. 2, op. 19, struktūriniai aspektai.

8 pav. Kairėje: Vytauto Bacevičiaus Etiudas Nr. 2, op. 19, t. 1, sąskambio analogija su Tristano akordu ir charakteringas krintančios 
grynosios kvartos motyvas dešinės rankos melodijoje; dešinėje: Richardo Wagnerio Tristano akordas.

Epizodų sugrįžimai šiame etiude nėra tikslūs, bet kuo 
toliau, tuo labiau fragmentuojami. Tai Bacevičiui būdinga 
komponavimo maniera, susijusi su kompozitoriaus maši-
nistine estetika, kuriai galima priskirti, pavyzdžiui, 1932 m. 
sukurtą „Elektrinę poemą“, op. 16. Be to, Etiudo Nr. 1 
faktūroje galima įžvelgti analogijų su Koncertu fortepijonui 
Nr. 2, o sarkastiška prokofjeviškoji charakteristika artima 
kitam opusui – „Groteska“ Nr. 1, op. 20.

Etiudas Nr. 2, op. 19
Šio etiudo, kurio 1967 m. išleistose natose Bacevičius 

įrašė dedikaciją seseriai Gražinai, pradžioje dešinėje rankoje 
girdėti grynosios krintančios kvartos motyvas (8 pav.), kuris 

taps gana simbolišku sąskambiu vėlesnėje Bacevičiaus kūry-
boje, pavyzdžiui, „Capriccio“, op. 28, ir kt. Beje, šis motyvas 
itin charakteringai išnyra ir Ravelio, kuris darė didelę įtaką 
Bacevičiui, kūriniuose fortepijonui (pavyzdžiui, Sonatinoje 
bei pjesėje „Varpų slėnis“ iš ciklo „Atspindžiai“). O Antrojo 
etiudo struktūros konstravimo principas iš esmės artimas 
Etiudui Nr. 1, tačiau čia kompozitorius manipuliuoja trijų 
segmentų A, B ir C transpozicijomis bei vengia tikslios 
reprizos (4 lentelė). Epizodas A pagrįstas vagneriškuoju 
chromatizmu, kuris susidaro kaip kelių gana savarankiškų 
linijų rezultatas. Įdomu tai, kad Antrojo etiudo pradžios 
sąskambis kone sutampa Tristano akordu (8 pav.)! Čia 
skambantį tirštą chromatinės harmonijos audinį Bacevičiaus 
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dar labiau išplėtos vėlesniuose kūriniuose, pavyzdžiui, 
„Antrajame žodyje“ vargonams, op. 21, bei „Meditacijo-
je“ fortepijonui, op. 29. Nuo 5 t. skambantis epizodas B 
paremtas grynųjų kvartų harmonija ir pasižymi nuolatiniu 
transponavimu (pavyzdžiui, 7 t. į As, 17 t. į Es; žr. 9 pav.). 
Atkarpą C galima apibūdinti kaip dviejų nehomogeniškų 
muzikinės kalbos elementų – A chromatiškumo ir B poli-
tonalumo organišką samplaiką (10 pav.).

Etiudas Nr. 3, op. 19
Trečiasis etiudas bene labiausiai atspindi kompozitoriaus 

mašinistinį braižą, kuris pasireiškia motorine ritmika, aštria 
artikuliacija ir perkusiniu fortepijono traktavimu. Ši garsinė 
estetika liudija Prokofjevo muzikos įtaką Bacevičiui, apie 
kurią pasisakė ir patsai kompozitorius savo recenzijoje „Pro-
kofjevo genijus“ (Bacevičius 1931 (b): 2), išklausęs Prokof-
jevo Ketvirtosios simfonijos (1930) premjerą. Recenzijoje 

Bacevičius daug dėmesio skyrė ir Prokofjevo „Skitų siuitai“, 
op. 20 (1914), kuriai būdinga primityvizmo, panteizmo ir 
barbarizmo estetika. 

Trečiojo etiudo struktūra komponuojama iš trijų epizodų 
A, B ir C (5 lentelė; 11, 12, 13 pav.). A ir C padalų ribas nu-
rodo ir tempų kaita, pavyzdžiui, padala A – Allegro moderato, 
Tempo I; C – Subito vivo, Vivo (ankstesniuose etiuduose 
tempo nuorodų pasikeitimas nebuvo susijęs su padalų kaita). 

Šio etiudo muzikoje itin ryškios sąsajos su konkrečiais 
Prokofjevo kompoziciniais sprendimais. Pavyzdžiui, kva-
dratine struktūra pagrįstoje atkarpoje B 29 t. dešine ranka 
atliekami sudėtingi šuoliai ir bose ryškiai akcentuojamas 
tritonis. Šis fragmentas gana artimas Prokofjevo Etiudui 
Nr. 4, op. 2 (12 pav.). Tritonio intervalas pasitelkiamas 
išryškinant primityvistinį atkarpos C, kurioje taip pat 
įžvelgiamos analogijos su Prokofjevo kūryba, pobūdį. 
Pavyzdžiui, 75 t. perkusiški tritonio šuoliai bose (13 pav.) 

Taktai Epizodas Ypatybės

1–28  A Perpetuel mobile | ritmikos ypatybės: triolės

29–42   B Tokata,  ritmikos ypatybė: šešioliktinės 

43–55 A

56–65 B 29–42 t. medžiagos sugrįžimas, transponuojant didžiąja tercija žemyn

66–74 jungtis

75–103 C Tokata, išplėtota iš Koncerto Nr. 2, op. 17, pabaigos medžiagos 
ritmikos ypatybė: aštuntinės

104–108  jungtis

109–128 A 9–28 t. medžiagos sugrįžimas

129–141 B 29–41 t. medžiagos sugrįžimas

142–160 C 95–102 ir 86–92 t. medžiagos sugrįžimas

5 lentelė. Vytauto Bacevičiaus Etiudo Nr. 3, op. 19, struktūriniai aspektai.

9 pav. Vytauto Bacevičiaus Etiudas Nr. 2, op. 19, epizodo B fragmentas, t. 5–6.

10 pav. Vytauto Bacevičiaus Etiudas Nr. 2, op. 19, epizodo C fragmentas, t. 13–14.
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primena Prokofjevo fortepijoninio „Sarkazmo“, op. 17 
(1912–1914), arba orkestrinės „Skitų siuitos“, op. 20, 
paskutinės dalies skambesį. Beje, tritonio motyvas ras 
atgarsį ir Bacevičiaus antrojoje pjesėje iš ciklo „Dvi gro-
teskos“, op. 20. 

Apibendrinant 19-ojo opuso etiudus, verta išskirti 
grynosios kvarto intervalo vaidmenį, kuris, kaip manoma, 
pirmiesiems trims etiudams suteikė nuoseklumo kaip tri-
logijai. Kaip buvo pastebėta, šis žemyn krintantis intervalas 
reprezentuoja Etiudo Nr. 2 skambesį. Atkreipus dėmesį į 

11 pav. Vytauto Bacevičiaus Etiudas Nr. 3, op. 19, triolių motorika epizode A, t. 1–4. 

12 pav. Viršuje: Vytauto Bacevičiaus Etiudas Nr. 3, op. 19, tritonio fragmentas epizode B, t. 29–32; apačioje: Sergejaus Prokofjevo 
Etiudo Nr. 4, op. 2, fragmentas.

13 pav. Viršuje: Vytauto Bacevičiaus Etiudas Nr. 3, op. 19, epizodo C fragmentas, t. 75–78; apačioje: Sergejaus Prokofjevo 
„Sarkazmo“, op. 17, fragmentas.
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Etiudų Nr. 1 ir 3 pradžią, grynosios kvartos intervalas taip pat 
išlieka charakteringas. Pavyzdžiui, Etiudo Nr. 1 pradžioje kai-
rės rankos melodijos reljefą nulemia kvartos šuolis aukštyn 
b–es (palyginti su Etiudo Nr. 2 pradžia matyti, kad dešinėje 
rankoje atliekamas inversinis kvartos šuolis žemyn es–b). 
Etiudo Nr. 3 pradžioje grynoji kvarta taip pat modeliuoja 
dešinės rankos partijos melodinę slinktį žemyn, pavyzdžiui, 
gis–dis (kituose taktuose cis–gis, h–fis ir t. t.) (14 pav.). Ma-
nytina, kad šis garsinis kodas Bacevičiui buvo reikšmingas, 
kaip minėta, grynosios kvartos motyvas randamas ir kituose 
kompozitoriaus 4-ojo dešimtmečio kūriniuose. 

Išvados

1933–1934 m. laikotarpis Bacevičiui buvo itin kūrybin-
gas. Galima sakyti, kad šiuo laikotarpiu parašyti kūriniai, 
tarp jų ir trys etiudai, op. 19, pagrįsti bene pačia origina-
liausia Bacevičiaus muzikine kalba. Patsai kompozitorius 
apie 1927–1939 m. tarpsnį savo kūryboje teigė, kad kaip tik 
tuo metu kristalizavosi jo individualus stilius. Išanalizavus 
trijų etiudų, op. 19, rankraštį, pastebėti ne tik Bacevičiaus 
originalūs kompoziciniai sprendimai, bet ir įvairių kom-
pozitorių įtaka / atgarsiai. Tai suprantama, nes Bacevičiaus 
kūrybinį braižą lėmė susipynę įvairūs veiksniai ir susiklos-
čiusios jo gyvenimo aplinkybės (studijos, koncertinė veikla 
ir pan.). Etiuduose, op. 19, matyti kitų kompozitorių ypač 
fortepijoninių kūrinių elementų atgarsiai arba analogijos; ši 
įtaka neabejotinai kilo iš Bacevičiaus kaip koncertuojančio 
pianisto veiklos ir jo kaip atlikėjo sukaupto repertuaro. 

Straipsnyje aptarta kompozitoriaus neišleistų Etiudų 
Nr.  1 ir 3 analizė parodė jų struktūrai būdingą gana he-
terogeniškų muzikinių epizodų jungimą, taip sukuriant 
mozaikiškumo įspūdį ir galbūt pažeidžiant trijų etiudų kaip 
trilogijos vientisumą. Tačiau išryškintas grynosios kvartos 
intervalo charakteringumas, demonstravimas melodinėje 
linijoje ar struktūriškai reikšmingose atkarpose leidžia svars-
tyti apie bendro motyvo sklaidą visų trijų etiudų medžiago-
je. Drauge šie trys etiudai atspindi to laikotarpio Bacevičiaus 
muzikos charakteristiką: be tam laikotarpiui būdingo 
grynosios kvartos motyvo pastebėtina ir tai, kad kai kurie 
šių etiudų motyvai susisieja su ankstesniu opusu  – Kon-
certu Nr. 2, op. 17, ir jie buvo įpinti į vėlesnį jo ciklą „Dvi 

groteskos“, op. 20. Galima tik spėti, kodėl kompozitorius 
niekuomet neatliko visų trijų etiudų, op. 19, kaip ciklo (t. y. 
nėra jokių duomenų apie Etiudo Nr. 3 tolesnę sklaidą, nors 
Etiudus Nr. 1 ir Nr. 2 Bacevičius yra kelis kartus skambinęs 
savo rečitaliuose, Etiudo Nr. 2 natas išleido Niurjoke), nes 
šios fortepijoninės kompozicijos neabejotinai vertos būti 
įtrauktos į Bacevičiaus kūrybinę bibliografiją. 

Nuorodos

1 Mėnesinis iliustruotas žurnalas „Muzika ir teatras“ buvo 
leidžiamas Kaune 1933–1934 m. 

2 Vinilinės plokštelės bibliografija:
Vytautas Bacevicius. Played by the composer. „Delta Recording 
Corporation“, DRC-122368, 1966. Side 1:
SIXIÈME MOT, Opus 72
CAPRICCIO, Opus 28
MÉDITATION, Opus 29
DEUX GROTESQUES, Opus 20
Side 2:
VISION, Opus 30
TROIS PENSÉES MUSICALES, Opus 75
ÉTUDE, No. 2, Opus 19
POÈME COSMIQUE, Opus 65 

3 Pavyzdžiui, 1960 m. „Mercury Music Corporation“ išleido 
Bacevičiaus Sonatą fortepijonui Nr. 2, op. 37, bei „Capriccio“, 
op. 28; 1967  m. leidykla išspausdino Etiudą Nr. 2, op. 19; 
Etiudą Nr. 5, op. 61; „Viziją“, op. 30; „Mistinę poemą (Poema 
Nr. 2)“, op. 6; „Žvaigždžių poemą (Poema Nr. 3)“, op. 7; ir kt.

4 „Lietuvių klasikos serijoje“ išleista „Poema“ Nr. 5, op. 42 
(red. Lina Navickaitė, 2002), „Septintas žodis“ dviem forte-
pijonams, op. 73 (red. Rūta ir Zbignevas Ibelhauptai, 2004), 
„Kūriniai vargonams“ (red. Jūratė Landsbergytė, 2004), „Kū-
riniai fortepijonui“ (red. Jurgis Karnavičius, 2005) ir „Kūrinių 
fortepijonui“ dvitomis (red. Gabrielius Alekna, 2006). Tarp 
2018 m. publikuotų kompozicijų: „Vizija“, op. 30; „Trys mo-
mentai“, op. 41; „Tokata“, op. 46; Sonata Nr. 2, op. 37; „Tema 
ir 10 variacijų“, op. 1; „Trečias žodis“, op. 27; ir kt. Bacevičiaus 
išleistų kūrinių sąrašas skelbiamas LMIC tinklalapyje: https://
www.mic.lt/lt/baze/klasikine-siuolaikine/kompozitoriai/
bacevicius/#score-releases [žiūrėta 2021-11-03].

5 Etiudo Nr. 1 nuorašas saugomas kartu su Bacevičiaus rank-
raščiais, kompozitoriaus Felikso Bajoro 1988 m. parvežtais 
iš Juozo Žilevičiaus archyvo Čikagoje; nuorašo data apie 
1989–1990 m.; nuorašo autorius pianistas Andrius Vasiliaus-
kas. Be šio nuorašo, LMIC fonduose dar saugomas Bacevičiaus 
Etiudo Nr. 4, op. 43 (1946), rankraštinis švarraštis, kurį užrašė 
patsai kompozitorius.

                
14 pav. Grynosios kvartos intervalo sklaida Vytauto Bacevičiaus etiudų, op. 19, pradžios taktuose.
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6 Vytautas Bacevičius. Concerto Nr. 2, op. 17, rankraštis, 
1966 m. vasaris, LTMKM, Am. 68, Inv. Nr. 47.

7 Tais pačiais 1933 m. Bacevičius parašė ir fortepijoninę kom-
poziciją „Pirmasis žodis“, op. 18. Beje, anot Mildos Kazakevi-
čienės, Koncertas Nr. 2 nebuvo itin vykęs Bacevičiaus kūrinys: 
„margesnis stilistiniu požiūriu, dirbtinokai į jo dramaturgiją 
įterptos liaudies dainos“ (Radeckytė-Kazakevičienė 1984: 44).

8 Vytauto Bacevičiaus 1940 m. koncertų repertuaras ir 1939–
1940 m. Lotynų Amerikoje vykusių koncertų sąrašas bei 
rečitalių programų juodraščiai, Lietuvos literatūros ir meno 
archyvas, f. 118, ap. 1, b. 115, l. 15.

9 Vytauto Bacevičiaus – pianisto – koncertų programos, Lie-
tuvos literatūros ir meno archyvas, f. 118, ap. 1, b. 67–81. 
Rečitalių sąrašas pateikiamas pozicijoje 1.2.1.

10 Bendradarbiaudamas su LMIC, muzikologas Yusuke Ishii 
šiuo metu baigė rengti Bacevičiaus visų penkių etiudų forte-
pijonui natų leidinį. Atsižvelgiant į istorinį kontekstą ir nuolat 
kitusią paties kompozitoriaus poziciją įvardijant 19 opuso 
kompozicijas („Dvi miniatiūros“, „Trys koncertiniai etiudai“, 
„Etiudas“), naujajame natų leidinyje 19 opuso kompozicijos 
nurodomos tiesiog Etiudas Nr. 1, op. 19; Etiudas Nr. 2, 
op. 19; ir Etiudas Nr. 3, op. 19. Šį leidinį Yusuke Ishii parengė 
2020–2021 m. pelnęs Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje 
(LMTA) kasmet teikiamą George’o Mikellio vardinę stipen-
diją. Įgyvendindamas meninių tyrimų projektą, muzikologas 
rėmėsi esamais šaltiniais ir naujai sukaupta medžiaga, atliko 
Bacevičiaus visų penkių fortepijoninių etiudų redakciją bei 
2021 m. rugsėjo 17 d. LMTA Didžiojoje salėje surengė visų 
etiudų viešą pristatymą-koncertą (koncerto įrašas publikuotas 
LMTA paskyroje jutubo platformoje: https://www.youtube.
com/watch?v=aB9QLR40hzA).

11 Etiudo Nr. 4, op. 43, premjerą Bacevičus atliko 1946 m. lapkri-
čio 1 d. Niujorke, „Barbizon-Plaza“ koncertų salėje. Čia taip 
pat nuskambėjo jo „Poema“ Nr. 5, op. 42. Kaip tuo metu skel-
bė Klivlande leidžiamo lietuvių savaitraštis „Dirva“ 1946 m. 
spalio 25 d. koncerto anonse: „Pianistas  – kompozitorius 
Vytautas Bacevičius duos piano koncertą Barbizon – Plaza 
Concert Hall, New Yorke, penktadienio vakare, Lapkričio 1, 
nuo 8:30 val. Jis išpildys viso vakaro programą, apimdamas 
kūrinius Liszto, Chopin, Tcherepnine, Debussy, Dohnanyi, 
ir savo paties kompozicijas.“ 

12 Verta paminėti, kad muzikologė Gražina Daunoravičienė 
Bacevičiaus šio laikotarpio, tiksliau, iki maždaug 1930-ųjų, 
muzikos stiliuje nurodo esant išplėstinės tonacijos (angl. 
extended tonality) tendenciją (Daunoravičienė 2008: 352).
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torius Andrius Vasiliauskas, nuorašo data apie 1989–1990 m. 
Saugomas kartu su Bacevičiaus rankraščiais, kuriuos 1988 m. 
kompozitorius Feliksas Bajoras parvežė iš Juozo Žilevičiaus 
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Vytautas Bacevičius. Etiudai Nr. 1–3, op. 19, juodraštinis rankraš-
tis, 12 p. Puslapiai yra V. Bacevičiaus Koncerto fortepijonui 
Nr. 2 rankraščio pabaigoje: Vytautas Bacevičius. Concerto 
Nr. 2, op. 17, rankraštis, 1966 m. vasaris. Lietuvos teatro, 
muzikos ir kino muziejaus archyvas, Vilnius. LTMKM, Am. 
68, Inv. Nr. 47.

Vytautas Bacevičius. Etiudas Nr. 4, op. 43, rankraštinis švarraštis, 
1946, Lietuvos literatūros ir meno archyvas.  Lietuvos muzikos 
ir informacijos centras, Vilnius. 
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rečitalių programų juodraščiai, Lietuvos literatūros ir meno 
archyvas, Vilnius, f. 118, ap. 1, b. 115, l. 15.
 

Literatūra

Alekna, Gabrielius.  The Unpublished Solo Piano Music by Vytautas 
Bacevicius: A Critical Edition with History Biographic and 
Analytic. PhD Thesis, Juilliard School, New York, 2006, p. 91.

Bacevičius, Vytautas (a). „Paryžius kaip muzikos centras“. Lietuvos 
aidas, 1931-03-13, Nr. 58, p. 2.

Bacevičius, Vytautas (b). „Prokofjevo genijus“. Lietuvos aidas, 
1931-03-17, Nr. 67, p. 2.

Chomskis, Balys. „Andrius Kuprevičius. Estetinis interpretacijos 
įvairumas“. Draugas, II dalis, 1976, Nr. 86 (15), balandžio 10.

Conway, Paul. „The Piano Music of Vytautas Bacevičius, Volu-
me Two“. Vytautas Bacevičius. Piano Music, Volume Two. 
TOCC0328. London: Toccata Classics, Vilnius: LMIC, 
2016, p. 6–12.

Daunoravičienė, Gražina. „Exiled Modernism: Lithuanian Music 
through the Second World War“. Journal of Baltic Studies, 
Vol. 39, No. 3, September 2008, p. 352.

Gedgaudas, Edmundas. Vytautas Bacevičius: išsakyta žodžiais, t. 2. 
Vilnius: Petro ofsetas, 2005.

Ishii, Yusuke. Ferenco Liszto įtakų atodangos ankstyvojoje Vytauto 
Bacevičiaus kūryboje fortepijonui. Magistro darbas. Vilnius: 
Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2021.

Narbutienė, Ona. Vytautas Bacevičius: Gyvenimo partitūra. Vil-
nius: Petro ofsetas, 2005.

Radeckytė-Kazakevičienė, Milda. „Vytauto Bacevičiaus stambios 
formos kūriniai fortepijonui (1926–1939 m.)“, Menotyra, 
Vilnius, 1984, Nr. 12, p. 33–61.

Stanevičiūtė, Rūta. Modernumo lygtys. Vilnius: Vilniaus dailės 
akademijos leidykla, 2015.

Summary

From 1933 to 1934, Bacevičius was quite creative. We 
can say that the works, including Three Etudes for piano, 
Op. 19, written during that period perhaps represent 
Bacevičius’s most original use of musical language. This 
can be confirmed by the composer’s own description as the 
period 1927–1939 was a crystallization of his individual 
style. Having analyzed the manuscript of three etudes 
Op. 19, we observed Bacevičius’s original compositional 
solutions and the influence of various composers on his 
works. Although it is not surprising that his musical style 
was determined by various factors and the circumstances 
of the composer’s life (his studies, concert activities, etc.), 



143

Vytauto Bacevičiaus etiudai fortepijonui: pastabos apie opuso 19 rankraštį 

it should be emphasized that the visible influences of other 
composers on Op.  19 are closely related to Bacevičius’s 
concert activities as a composing pianist and his piano 
repertoire. As shown in the analysis, in Etudes No. 1 and 
3, which were not released by the composer, the quite 
heterogeneous music episodes are connected, but do 
not always merge, and give an impression of mosaicism. 
Therefore, it may have damaged the unity of three etudes 
as a trilogy. We can only guess that it is the reason why 
these etudes were not premiered in Lithuania. However, 
taking into account that first, some  motifs of the etudes 

also existed in his Second Piano Concerto, Op. 17, and 
were woven into his later work Two Grotesques, Op. 20 and 
second, that all three etudes are related by the character-
istic motif of a perfect fourth interval, which is heard at 
the beginning of each etude, it should be said that these 
three etudes, Op. 19, reflect well the characteristics of 
Bacevičius’s works from this period and are worth includ-
ing in the list of composer’s works. Through this research, 
the authors of this paper successfully complemented the 
list of Bacevičius’s piano works and contributed to the 
preservation of the composer’s legacy.

Delivered / Straipsnis įteiktas 2021 11 03
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Priedas 
Vytauto Bacevičiaus Etiudų fortepijonui Nr.  1–3, op. 19, rankraštiniai juodraščiai, 1933 m., 12 l., pieštukas. Juodraščiai 
saugomi Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus archyve, Vilniuje; LTMKM, Am. 68, Inv. Nr. 47.
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