Paskaita MČ TAU „Muzikos pagrindų“ klausytojams
ir kitiems smalsiems žmonėms

,,Stygų skambesio užburti“
Apie vieną jų – smuikininką, profesorių, raseiniškį Joną Urbą
Kuomet metų ramybė apsiaučia žmogų ir trumpa rudens diena panašėja į gęstančios
neišvengiamybės elegiją, atsidūsėjęs archyvinių dokumentų šūsnyje, knygų lentynose, tarp
aplankuose geltonuojančių afišų ir aplamdytais kampais programėlių pamatai didelį ir sodrų
gyvenimo peizažą. Miškas, upė, žemė ir žmogus – viskas taip arti. Nuo gamtos prie žmogaus. Iš
seno poterį kalbėdavusios moterys melsdavosi už savo vaikus, ateinančius, už kitus – išėjusius.... Ir
vis kad nepaklystų tarp debesų ir svetimų upių vingių. Tada pamatau vieną kitą figūrą, kurią galima
pakalbinti, kuri gali sužadinti smalsumo geidulį.
Taip aš pažinau smuikininką, kurį ir Jūs tikriausiai atmenate. Operos teatro orkestre jis
sėdėdavo pirmasis prie rampos – vadinosi koncertmeisteriu, svarbiausiu orkestre asmeniu, nes jo
pareiga – orkestre įvesti tvarkos, grojimo kokybės dermę. Šis žmogus kartais spektaklio metu
atsistodavo. Jo solo baleto spektakliuose būdavo ypatingi, uždegantys baleto artistus muzikos aistra,
ekspresyvia emocija ar lyrišku atodūsiu. Tokie solo skambėdavo Piotro Čaikovskio baletuose
„Gulbių ežeras“ „Miegančioji gražuolė“...
Vienas tokių smuikininkų, Operos ir baleto teatro koncertmeisterių buvo mano
sutiktasis Jonas Urba. Kažkodėl paskambino, paprašė pasimatymo. Buvo smalsu. Turiu silpnybę
vyresniems. Gal todėl, kad buvau labai prisirišusi prie savo tėtės ir labai anksti, devyniolikmetė, jo
netekau.
Taigi... Aišku Joną Urbą pažinojau: visa išvaizdžia povyza atsistodavo prie rampos
groti. O mes, Meno mokyklos devintokai, klausomės operos čia pat, pirmoje eilėje, partitūrą
atsivertę sekdavome muziką... Į nugarą dirigentui kvėpuodami.
Dabar aš jau ne devintokė, o koncertmeisteris – mėgstamas, mylimas Balio Dvariono
muzikos mokyklos mokytojas, Konservatorijos, dabar – Muzikos ir teatro akademijos, profesorius.
Susitikome. Aštuoniasdešimtmetį Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje sutikęs
smuikininkas, profesorius Jonas Urba už stalelio sėdėjo elegantiško stoto, gražiai pražilęs,
inteligentiškų manierų, pasitempęs ir galantiškas. Pamanykit, jis norėjo pakalbėti apie savo
gyvenimą. Gal apie jį ir parašyti... Vis tik jam 80. Visi jubiliejai būna sklidini gražių žodžių. Reiktų
parašyti, maniau. Tačiau knygoje reikia skaitytojui suteikti atpažinti J. Urbos portreto, ilgame
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kelyje, vedusiame jį per minorines, maestotines ir kitokias būsenas, bruožus. Eiti – tai procesas,
kuriame asmenybė realizuoja savąjį kūrybinį ir moralinį potencialą, vertę, atskleidžia gyvenimo
kelio prasmingumą.
Raseiniškis, vėlai XX a. karų

niokojamoje ir Nepriklausomybę brandinančioje

Lietuvoje įšokęs į menininkų gildiją, nepaprastai darbštus ir užsispyręs jaunuolis greitai tapo
smuikininkų lyderiu, iškiliu lietuviškosios operos orkestro koncertmeisteriu, dar vėliau – talentingu
pedagogu. Visada besišypsantis žmogui, elegantiškas damai, tėviškas mokiniui, ieškantis kažin kur
nukištų apdovanojimų... Šūsnyje padėkų, Garbės raštų, dar kitaip vadintų J. Urbai ypač brangus
vienas, 2006 m. už nuopelnus Tėvynei Prezidento Valdo Adamkaus įteiktas Lietuvos didžiojo
kunigaikščio Gedimino ordinas medalis.
Praleistos valandos su Jonu Urba autorei leido pasijusti lyg tai mergaitei, palaimingo
vėjo ir ramių bangų supamoje kriauklėje. Mėnesienoje, kuomet mėnulio šviesoje gali numanyti
kažkur netoliese artėjantį vaikystės miražą.
Smuikininkas, profesorius Pranas Jonas Urba gimė 1925-ųjų birželio 4 d. Raseiniuose.
Mama Petronelė Daugirdaitė sukosi namuose. Tėvas Jonas Urba – kirpėjas, labai gerbiamas
žmogus. Mokėjo patarti damoms, gražiai pakalbėti. Bendraudavo net penkiomis kalbomis. Prieš
šventes aplink jį būriuodavosi ypač daug miestelėnų, iš palivarkų atvažiavusių ūkininkų, kilmingų
žmonių. Mėgdavo ponų draugiją. Su jais kalbėdavo taisyklingai lenkiškai. Tačiau vaikus mokė
gražios lietuvių kalbos ir namuose liepdavo kalbėti tik lietuviškai.
Poetų apdainuotieji Raseiniai. Ypatingos jų istorijos verpetuose klostėsi mieste ir jo
apylinkėse gyvenusių žmonių bendravimo tarp skirtingų luomų tradicijas, glūdinosi savitos vertybių
įžvalgos,

požiūrio į žmogų kriterijai. Mums svarbūs tie istorijos faktai, kurie padės atskleisti

asmenybės gyvenimo mozaiką. Tai fundamentines epochos charakteristikas kuriantieji, randantys
tąsą tolesnėje kultūros kūryboje, kiti faktai bendruomenei, konkrečiam piliečiui tarnaujantys kaip
fragmentišką žmogaus būtį įprasminantys, verčiantys mąstyti ir įžiūrėti mus dominančios
asmenybės bruožus. Svarbi ta žmogaus pagava, kuri padeda pasinaudoti istorine situacija,
kūrybingai jungti jos fragmentiškumą ir sukurti savitus asmenybės matmenis. Kiekviena karta
žvelgdama mokėsi išminties. Anot Motiejaus Strijkovskio, žmogiškoji išmintis – tai įvykių
stebėjimas, iš praeities patyrimo, tarytum iš užtvenkto šaltinio pasemtas esamų ir būsimų dalykų
žinojimas. Istorijos įvykių pažinimas – suvokimas tų gyvenimo situacijų, tų visuomenės gyvenimo
normų, kurios vienaip ar kitaip atsispindi žmonių darbuose.
Rekonstruoti praeitį, bandant suvokti, interpretuoti muziko-inteligento tapsmui
reikšmingus visuomeninio gyvenimo faktus – nelengvas uždavinys. Įsimintina Vinco Krėvės
mintis: „Aš ilgai gyvenau pasaulyje, bet nepastebėjau, kad žmogus būtų tapęs geresnis,
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mielaširdingesnis artimui savo...”. Lietuvio tėvo sopulys sūnų, į prūsų ar maskolių kariuomenę
išleidžiant buvo toks pat: „Vaikeli mano! Svetima žemė apraus kaulus tavo!
Seniai nublėso legendos apie Raseinių srities bajorą, Vytauto Didžiojo rėmėją
Klausgailą, už dalyvavimą 1963 m. sukilime dalyvavusį pakartąjį Antaną Mickevičių, Raseinių
sukilėliams 1831 m. vadovavusį E. Stanevičių, raseiniškių išmokytą Pranciškų Šemetą, kitus
atmintinus tų amžių šviesuolius.
Vienuolijos Raseiniuose atnešė raštą, knygą. Gal iš tos tolimos praeities žmonės iš
kartos kartai perdavė knygos troškulį. 1416-1421 m. Raseiniuose pastatyta pirmoji bažnyčia.
Žemaitijos vyskupas Jurgis Tiškevičius leido prie jos įsikurti dominikonų vienuoliams. 1663 m. jie
pastatė mūrinę bažnyčią, o 1682-siais dviaukštį mūrinį vienuolyną. 1
Kurį laiką iš LDK teritorijoje buvusių keturiasdešimt vieno dominikonų vienuolyno,
raseiniškis vienuolynas garsėjo didele biblioteka. 1820 m. jos fondą galėjo sudaryti apie 430 tomų
Vienuolyno biblioteka, dominikonų prioras, lietuviškų tekstų autorius architektas Laurynas
Bortkevičius knygas net prenumeravo.2 XX a. pirmaisiais dešimtmečiais šis apleistas įgriuvusiu
stogu vienuolynas jau merdėjo, bet miesto turgavietėje galima buvo nusipirkti plėšikautojų
nešiojamų Voltero, Diderot, Jeans-Jeaques’o Rousseau (skaityti: Žan Žakas Ruso) veikalų.
Pakraštyje aikštės vis stovėję vežimaičiai su rankraščiais. Tarsi niekam jie ir neberūpėjo, drėgmės
prisiputę ir prakurom nelabai tiko. Bet smalsios to meto vaikigalių akys jų puslapiuose
pasiganydavo.
Dominikonus lenkė 1720 m. įkurtas Raseinių karmelitų vienuolynas. Jo biblioteka,
kaskart papildoma „iš pajamų, likusių nuo būtiniausių prekių”, skaičiavo du tūkstančius tomelių. 3
Didžiausiais knygų fondais Raseiniuose įsikūrę jėzuitai. Edukacine veikla mieste ir apylinkėse buvo
žinomi pijorai. Pijorų mokykloje mokytojavęs Vilniaus universiteto profesorius Stanislovas
Bonifacijus Jundzilas. Teigiama, kad 1820 m. pijorai buvo sukaupę 1063 tomelius knygų.
Biblioteka raštingiems vienuoliams ir šviesesniems apylinkių didikams teikė dvasinio peno, buvo
tarsi apgaubti šventumo aura. Pijorai net puikavosi 1755 m. Karaliaučiuje išleistu Fridricho
Schimelpenigio tomeliu „Naujas Testamentas [...] lietuwiszkay” 4. Lietuviškos knygos buvo skirtos
pastoraciniam darbui. Kalbos mokymui ir 1769 Vilniuje išleista žemaičių kalbos gramatika
(„Mokslas, czyli Elementarz Zmudzkiego języka”). Turimų knygų neslėpė. Netgi skatino Edukacinę
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komisiją leisti vadovėlius. Knyga raseiniškių miestelėnų visada buvo gerbiama ir reikšminga. Su ja
augo ir Jonukas.
XIX amžiuje miestas išgyveno vieną iš pačių palankiausių savo istorijos periodų.
Metai palyginti buvo taikūs, ir miestas galėjo ramiai augti. Motiejus Valančius yra išsitaręs, kad net
prancūzmečiu „žemaičių, vienok, žemė nieko pikto nepatyrė”. Prie valdžių prisitaikydami
raseiniškiai gebėjo išlikti. Nors pražygiuodamas Napoleonas sujaukė miestiečių ramybę, tačiau
miestelėnai, giedodami „Te Deum laudamus”, sveikino Napoleoną su gimimo diena, o vėliau
prancūzų paprefekčius pakeitusiai rusų valdžiai padėjo skaičiuoti nuostolius. Aišku, kad raseiniškiai
šurmuliavo bandydami atsikratyti Rusijos globos, slėpdamiesi nuo rekrūtų, tarpusavyje kovodami
už teisingumą. Toli nuskambėjo 1804 metų įvykis: Raseinių maršalas Vincentas Bialozaras
(Wincenty Białozar)

kaltino

gubernijos

maršalą

M.

Bžostovskį (Michał

Brzostowski)

autoritarizmu5. Aišku, kad nereikia dorumu bajorijos pervertinti. Buvo klastojami rinkimų į
seimelius sąrašai. Apskričių maršalkos į bajorų knygas įrašydavo neturinčius teisės balsuoti sau
palankius žmones. Tuo pasižymėjo ir Raseiniai, kurių apskrityje gyveno daug smulkių bajorų.
Kitokioje Raseinių byloje buvo kaltinamas maršalas Ignotas Pšeciševskis, kuris rinkimams buvo
neteisingai sudaręs žemės ribų sąrašą6. .Tačiau visada bajorai buvo savimi pasitikintys, pasitempę.
Net ir vėlesnių, XX a. Raseiniuose besilankančių apylinkėse gyvenusių bajorų elgsena,
pasitikėjimas savimi paliko didelį įspūdį augančiam Jonui.
Raseiniai nesijautė esąs periferinis miestas. Nuo XVI a. – Raseiniai visos Žemaitijos
seimelių sueigų vieta. Teismo įstaigos, archyvai, bajorų suvažiavimai, kariuomenės paradai 7. XVII a.

Raseiniai buvo vadinamas karališkuoju miestu! Žemaitijos sostinė. Ištisus metus buvo gausiai
lankoma didikų. Čia buvo Tribunolo teismai, miestas garsėjo seimais. Teismuose dirbęs ir Dionizas
Poška. Jie vykdavę bažnyčioje. Tokia visuotina bendruomenės ir kraštą valdančiųjų sambūrių vieta
matė vienybės minučių ir kraujo. Kartais negelbėjo net seimelių darbą saugojusi šarvuotoji
kavalerija. „Paštas atnešė žinią apie liūdną tragediją Raseiniuose seimelio metu – apie šarvuotosios
kavalerijos poručiko pono Semaškos, raitininkų vyresniojo leitenanto Benkino ir kitų nužudymą, jų
gaila, Viešpatie”, – 1697.12.18 savo dienoraštyje rašė Stanislovas Nezabitauskis 8.
Žinomas ir bajoro P. Narkevičiaus nužudymas. „Įžeidusiam p. Krišpinų šeimos garbę
ir greit po to panorėjusiam viešai atsiprašyti bei atšaukti, šlėktos ne tik neleido jam kalbėti, bet
pradėję rėkti griebėsi kardų; tada iždo valdytojas išvedė jį į zakristiją, nes seimelis vyko bažnyčioje.
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Tačiau [šlėktos] zakristiją atplėšė ir Narkevičių į gabalus sukapojo. Toksai tat atpildas tiems, kurie
kėsinasi į garbę, kilnumą ir kilmę”9.
Iš seno ir Raseinių miestelėnai buvo įpratę gyventi išdidžiai kaip bajorai, bet taupiai.
Buvo pasakojama, kad miesto istorijoje būta faktų, kad nustatyti mokesčiai žmonėms neviltį kėlę.
Už sklypus prie gatvių, turgavietės, mokėk po 6 lietuviškus grašius, už dirbamos žemės valakus –
po vieną kapą. Už užrašymą raštininkui po 3 lenkiškus grašius. Už bet kokių gėrimų pardavimą į
valdovo iždą kasmet buvo surenkama po kapą svaigalų mokesčio. Skerdikai mokėdavo už kiekvieną
paskerstą gyvulį, prekeiviai turgaus mokestį-muitą už kiekvienos rūšies daiktų pardavimą.
Bausdavo perpirkėjus. Vaito namas buvo prieš turgų, o prie namų kabėjo prekiauti draudžianti
lentelė. (Taip stabdydavo perpirkėjus, kad prekės nebrangtų). Minia šmižinėdavo laukdavusi kol
vaitas nukabins lentelę: tik tuomet galėdavo pradėti prekiauti. Iš nepaklusnių atimdavo visas prekes.
Mokestis už paprastą sėdėjimą kalėjime, už įtaisymą kaladėse, už žemės matavimą ir muštynes dėl
jos, teismo išlaidas ir dar kitus įvairiausius galimus žmogelio pajudėjimus.
Į Žemaičių žemių centrą įvairiais istoriniais periodais traukė įvairūs žmonės: ubagai,
žydai, kurdinosi vienuoliai. Vieni į kraštą nešė utėles, kiti pinigus, vienuoliai knygą. Ir XX a.
pradžioje Raseiniuose galėjai pamatyti gan margą bendruomenę. Dar 1639 m. liepos 1 d. karaliaus
Vladislovo Vazos privilegija, 1669-siais Mykolas Kaributas Višnioveckis leido karališkuose
miestuose žydams įsigyti žemės, prekiauti, verslauti, išpažinti savo tikėjimą, turėti kapines, savo
pirtį, statyti namus... Žodžiu, naudotis tokiomis pačiomis laisvėmis, kaip turėję ir kituose miestuose
gyvenantys žydai. Įdomu, kad Jono II Sobieskio privilegijoje rašoma, kad žydai privalėjo būti
atleidžiama nuo bet kokio darbo dvare, taip pat sargybos, siuntinėjimo su laiškais ar į malūną. Bet
svarbiausia žydų prekybos miestuose ir miesteliuose šaka jau XVII a. antrojoje pusėje tapo
smuklininkystė10.
XVIII multikultūrinėje Raseinių bendruomenėje veikė per tūkstantį žydų. Valdė net
150 namų. Kahalui priklausė mokykla, pirtis, ligoninė ir mažiausiai dvidešimt smuklių, savos
kapinės. Dar XIX a. krautuvėlių buvo tiek, „kiek žvaigždžių danguje”. Užeigos smuklės, bufetai, –
vos ne keturiasdešimt. 1896 m. statistikos duomenimis Raseiniuose gyveno 11826 gyventojai, iš
kurių 8690 buvo žydai11. Jau pirmojo pasaulinio karo metu bandyta juos ištremti. Ir vis tik
tarpukaryje jie sudarė gausią ir įtakingą multikultūrinės Raseinių bendruomenės dalį. Trečiajame
pagal dydį Lietuvos mieste sukosi galingiausi arkliniai, vėjinis malūnai. Raseinių gildijos pirkliai

Pagal: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kasdienis gyvenimas. Lietuvos istorijos skaitinių chrestomatija. Sudarė ir
parengė A. Baliulis ir E. Meilus. Vilnius: Vilniaus Dailės akademija, 2001, p. 418.
10
Atamukas S. Lietuvos žydų kelias. Nuo XIV a. iki XX a. pabaigos. – Vilnius: Alma Litera, 1998, p. 30.
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Dovydas Šerevskis ir Solomonas Fainbergas net nusipirko sklypą ir dviejų aukštų namą Kaune. Tą,
kuriame XX a. I pusėje įsikūrė Lietuvos prezidentūra.
Apie XX a. pradžią gerai ūkiuose tvarkės apylinkių dvarininkai L. Kontrimas, R.
Januškevičius, M. Oszeciszewskis, W. Lewanowskis ir kiti. Augo kartos raseiniškių, brendo jų
tolerancijos „kitokiam” jausmas. J. Urba šiandien pasakoja apie visus miesto gyventojus su didele
pagarba, nejausdamas niekam svetimumo. Atmintina B. Mirviso limonadinė. „Visada turėdavo
mūsų mėgiamo liminado ir selterio. Vėliau buvau sutikęs Mirvisiuką besigiriantį, kad gali laisvai
per karą išsaugotu motociklu laikstyti. Gražus ušaugo vyras.” – prisiminė J. Urba. Tėvas B.
Mirvisas buvo aktyvus Raseinių žydų gimnazijai išlaikyti draugijos, Labdaros, socialinės pagalbos ir
kultūros draugijos „Erzo” narys. „O kokie tarpukaryje jau pradedančio paliegti miestelio gatvėmis

vaikščiojo karininkai! Visada pasitempę, dėmesingi aplinkiniams, orūs. Stengiausi būti panašus...”
Karai alino miestą. 1915-aisiais vokiečiai pareikalavo darbams keturiasdešimties vyrų,
šimto tonų avižų. Iš kur tu jas paimsi? Raseiniškius gąsdino didžiule kontribucija. Etappengericht
sprendimu Nr. 208 buvo šaudomi žmonės, galvas padėjo daug rusų belaisvių. Tokios egzekucijos
buvo vykdomos iki 1918-ųjų. Seni žmonės pasakojo, kad Cibikalnyje naktimis galima buvo išgirsti
raudojant.
Prie kelių kryžiai, pasak Igno Končiaus, „kaip pilypai kanapiuos, o koplytėlės kaip
erkės baronuose riogso” ar kokioj koplytėlėj „švents Jonelis” įsitaisęs buvusią Raseinių didybę
apraudojo. Kapuose pilna ne tik kryžių, bet ir nuo gyvenimo negandų besislepiančių, gal nekrikštus,
naktimis žvakeles užsidegusių, vaizduojančių. Žemaičiuose didelių miestų jau nebėra: „yra daugybė
mažų miestelių, žydų ir kitų žmonių apgyvendintų. Žmonės čia – tai kurpiai, kalviai, meistrai, keli
kromininkai; toliau kraučkelės, audėjos, verpėjos ir tikros davatkos – davatkėlės. Dar žydų mergos
ir vandennešės...”12
Spaudos draudimo ir tautinės sąmonės atgavimo laiką Raseiniai pergyveno kaip ir visa
Lietuva. Panaikinus spaudos draudimą, 1906 sausio 6 Raseiniuose įvyko scenos mėgėjų vakaras.
Buvo vaidinama K. Būgos ir M. Palionio „Dėdė atvažiavo”. Dainavo V. Lopatos vadovaujamas
choras. Šiandien prisimenamos tų pirmųjų lietuviškų vakarų dalyvių pavardės – Jonas Dabkus,
Klimanskų šeima, Marytė Petrauskaitrė ir kiti. Buvo statomi kaip ir visoje Lietuvoje statomi
tradiciniai vaidinimai: „Amerika pirtyje”, „Žilė galvon – velnias uodegon”, „Ant bedugnės krašto”,
„Apsiriko” ir kiti.
Raseinių ponų laikus priminė brūkavotos pagrindinės gatvės ir aikštė. Vis dažniau po
mieste atsiradusius sidabražolių plynlaukius blaškėsi vienišas vėjas. Tik vienur kitur šaligatvis.
12

Končius I. Mano nueitasis kelias. Atsiminimai. 2. – Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2006, p. 13.
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Vietoj jo dažnai užmesti mediniai paklotai – kad miestelėnai lyjant kojų neprisemtų. Mūrinis, aišku,
raudonų plytų Miesto valdybos pastatas, kuriame buvo įsikūrusi ir vaistinė. Mūrinė balta trijų
aukštų žydų gimnazija, talpus įvairiems nuomotojams K. Lukšio namas. Buvęs gražiausias, dar
1912 m. statytas inteligenų Bušackių namas: raudonų plytų ir su bokšteliu. Merdėjo pradėtas, bet
taip ir nebaigtas tiesti Raseinių geležinkelis.

Kiekviename mieste gyvenimas tiek reikšmingas, kiek randasi žmonių, suteikiančių
jam prasmių. Iki pirmosios vokiečių okupacijos dar ūžavo žemaitiška kantorių giesmėmis, lenkišku
žargonu, rusiškais keiksmais, giedamais „Kalnais”, užsislėpus skaitomu vaizdingesniu lietuvišku
literatūriniu žodžiu ir maldos namų varpais įgarsinta miesto erdvė. Garsas buvo stiprus ir atobalsiais
veikė kiekvieną naują augančią kartą. Ne vienas tarp karų, kraujų augęs, anksti brendęs vaikas ir
mokėsi „iš gyvenimo”, vėlai pradėdavo mokslais domėtis ar profesijos rinktis.

Vilniaus gatvė. 1923 m. Fotografavo C. G. Lukšys, išleido F. Verberis
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Paminklas Žemaičiui. 1937 m. Skulptorius Vincas Grybas

1925-siais, kuomet Jonukas pamatė pasaulį, buvo paskelbta savivaldos tvarkomos
Raseinių elektrifikacijos pradžia. 1926 m. birželio 1 d. išrinkus veiklų, sumanų buvusį Raseinių
apskrities policijos vadą Adolfą Juodką burmistru, pradėta statyti miesto elektrinė. Švenčiant
Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmetį vaikai džiaugėsi elektros lemputėmis šviečiančiomis
girliandomis papuoštu miestu. Filmais, kuriuos žiūrėjo elektrifikuotame K. Lukšio kino teatre
„Romuva”. Mažasis Jonukas augo patriotiškoje miesto atmosferoje ir pasiturinčiai. Tėvas Jonas
Urba buvo žinomas ir gerbiamas miesto kirpėjas. Apie jo kirpyklą nuolat sukiojosi įvairūs žmonės.
Ateidavo ne tik miestiečiai, bet ir iš palivarkų atvažiavę apylinkių dvarininkai, – įvairūs žmonės.
„Tėvas mokėjo daug kalbų, – laisvai gražiai, galantiškai kalbėjo penkiomis. Tik kartą aptikau tėvą
besimeldžiantį lenkiškai. Matyt taip buvo vaikystėje mokytas. Kadangi miesto bendruomenė buvo
įvairiakalbė, geros manieros reikalavo, kad su klientu būtina bendrauti jo kalba. Su svečiais
virdavo diskusijos politikos, ūkininkavimo klausimais. Tėvas kalbėdavo taisyklinga lenkų kalba.
Tačiau vaikus mokė gražios lietuvių kalbos ir namuose liepdavo kalbėti tik lietuviškai. Namuose
niekam neleisdavo keiktis. „Rupūže!” – kažkam iš svečių išspūsdavo. „Mano namuose rupūžių
prašau nevarinėti”, – tuojau sudrausmindavo tėvas. Jis turėjo gerą skonį. Vyrai ir damos klausdavo
jo patarimų ne tik šukuosenų klausimais. Patarti mėgdavo. Ypač daug klientų rinkdavosi prieš
šventes: ūkininkų, kilmingų žmonių. Tėvas mėgo ponų draugiją. „Būti bajoru – didelė atsakomybė”,
– sakydavo. Ne popierius bajorystę lemia, bet išsilavinimas, intelektas, manieros, gyvenimo būdas.
Aišku, ir bajorų būta visokių. Tinginiai, bevaliai, liurbiai tik popieriuose likdavo bajorais”.
Atrodė, bus nesunku išmokti.
Muzika „buvo daroma” greitai. Čia ne kaimas. Raseiniuose grojo tai viena, tai kita
kapelija. Žemaitija nuo seno garsėjo smuikininkais. Kaip XVII a. juos yra pavadinęs K. Sirvydas, –
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„žaidėjai striūnomis”13 Čia nuo seno radosi ir meistrų, kurie mokėjo smuikus pasidaryti. Iš kartos
kartai buvo perduodama ir muzikavimo tradicija. Muzikantai buvo gerbiami žmonės, nes ne vienas
buvo raštingas. Smuikavimą netgi siejo su tam tikra magija. O iki XVII a. dar buvo manoma, kad
smuikuojant raganaujama14. Muzikantai, tęsdami griežimo tradicijas, kurdavo savas dainų, polkų ir
kitokias melodijas. Ne vienas vietinis muzikantas buvo mokęsis ar grojęs Plungės ar Rietavo dvarų
orkestruose.
Pirmasis

Joną

mokė

smuikuoti

Varšuvoje

mokslus

baigęs

Stanisławas

Marmakeviczius. Nežinia kaip ir kodėl atsidūrė Raseiniuose. Neblogai valdė instrumentą. „Bet
grojo tik iš gaidų. Nebuvo pratęs iš klausos melodijas prisitaikyti. Jam būtinai reikėjo pulto ir
gaidų”. Parodė kaip smuiką laikyti, kaip stryką tempti ir liepė groti. „Gamos, pratimai... Kas
tokiomis nuobodybėmis kvaršins galvą!” Jonuką mokė ir Jonas Patapavičius. Smuikininkas
mėgėjas. Jis vadovavo chorams. Todėl važiuodavo į įvairius Kaune rengiamus kursus tobulintis.
„Matyt reikėjo išmokti griežti ir kokiu nors instrumentu. Pasirinko smuiką. Subūrė kapelą, kurioje
jo sūnus griežė akordeonu. Didesnį ir mažesnį būgnus, lėkštes mušė visų vadinamas Melchioras
Putelė, kažkas virpino klarnetą, o aš grojau antruoju smuiku”. Kaimo ansambliuose kas kaip
smuiką laikydavo: alkūnę į šoną įrėmęs, į plaštaką smuiko kaklelį įbrukęs, – ar čia buvo taip
svarbu! Daugelis kartu griežusių nė gaidų nepažinojo. Jonas jau buvo lyg ir mokytas. Kapelijoje
pasirodę smuikininkai turėjo savotišką „karjerą daryti”. Pradžioje pritardavo trečią, paskui antrą
orkestrinio kūrinėlio partiją. Tik negreitai muzikantai jam patikėdavo pirmą balsą – melodiją.
Kaime grojusios liaudiškos kapelijos džiugindavo melodingais maršais, polkomis, valsais.
Vaišinami blynais Užgavėnių laike eidavo su persirengėliais. Velykų džiaugsme smuikas pritardavo
dainoms ir rateliams. Per vakaruškas skripkas virkdydavo net per naktis. Ir taip kiekvieną vasaros
savaitgalį. Aišku, kapelija kartu traukdavo į šermenis, ir į vakarušką, ir į vestuves. Dažnai
smuikuoti tekdavo su mažu poilsiu. Kaimo muzikantai žinojo šokius „Šeštinį”, „Prūsą”, „Voką”,
„Žydelkėlę”. „Suktiniu” užbaigdavo šventę. „Taigi, „Kunigaikštis Palubinskis” – tokia buvo
žinoma blevyzga...”, – kiek paniekinančiai po septynių dešimčių metų prasitarė J. Urba.
Etnomuzikologė R. Žarskienė teigia, kad net iki XIX a. pabaigos Lietuvoje vyravo
signalinė ir maginė apeiginė muzikos funkcijos 15. Moderni tradicija, įprasminanti estetinę funkciją,
pradėjo vyrauti tik XIX a. antrojoje pusėje. Plito armonikos. Bendruomenėje vis reikšmingesnis
tapo muzikanto statusas. Būsimo muzikanto formavimąsi lėmė aplinka, šeimos, kurioje augo ir
pradėjo groti, tradicijos. Dažniausiai specialiai nemokė ir smuikininkų. Vienas nuo kito
K. Širvydas. Pirmasis lietuvių kalbos žodynas. Vilnius: Mokslas, 1979.
G. Kirdienė. Smuikas ir smuikavimas lietuvių etninėje kultūroje. Vilnius: Kronta, 2000, p. 201.
15
R. Žarskienė. Lietuvių etninės muzikos atlikėjai: įvaizdis ir tradicija // Tautosakos darbai. XXX. Vilnius: Lietuvių
literatūros ir tautosakos institutas, 2006, p. 112–121.
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14
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nusižiūrėdavo. Stengdavosi atkartoti tai, ką nugirsdavo, „nusiklausydavo”. Karo metais „mokėsi” iš
vokiečių kareivių, nes skambėjo prūsų” valsas, fokstrotas. Pokaryje reikšmingos tapo plokštelės.
Miestelių muzikantai kartojo filmuose išgirstas, gramofono įgrotas melodijas. Buvo savotiškais
amatininkais. Vaikščiojo po dvarus, po kaimus, – visur, kur reikėjo groti. Sako, kad Žemaitijoje
vestuvėse muzikantai uždirbdavę iki 500 Litų! Aišku, biedniasniame krašte, Aukštaitijoje uždarbis
tesiekė 80 Litų, Dzūkijoje – 10 Litų. dviese.

Domininkonų g. Apie 1925–1930 m.
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Raseinių gimnazija. 1939 m.

Raseinių istorija tapo Jono gyvenimo savastimi. Suformuotos kultūrinės tradicijos
veikė visus jaunus miesto žmones. Vaikai sekė kasdien matomų savo vertę žinančių asmenybių, –
mokytojų, bajorų, karininkų, iškilių miestelėnų pavyzdžiu. Jonuko smalsumas, polinkis grožiui ir
mamos jautri pagava pastūmėjo jį link muzikos. Estetinį jos vertės pajautimą formavo miesto
muzikavimo tradicijos. Smuikavimo technologija buvo mėgėjiška, savamokslė, nusižiūrėta iš
vyresnių muzikantų. Karas išplėšė jaunystės metus ir tik ūgtelėjęs išgirdo apie Kauno muzikus,
kurie galėjo jam, Urbai atverti kelią į profesinį meną. Kaip yra teigęs didysis smuiko pedagogas
Leopoldas von Aueris, antrą dešimtį baigiantis jaunuolis jau nebegali pretenduoti į didelę
artistinę karjerą, – pernelyg solidus amžius pradėti mokytis smuikuoti. Muzikui atlikėjui
visada būtina gera sveikata, fizinė ištvermė, stipri nervų sistema. Tai, ką reikia ugdyti jau
vaikystėje. Tačiau Jono noras būti smuikininku, stovėti scenoje, sulaukti klausytojų aplodismentų
buvo didelis. Pasiryžo darbu, užsispyrimu aplenkti savo amžių ir kompensuoti praleistus metus.
Priimtas į J. Patapavičiaus vadovaujamą kapelą Jonas didžiavosi. Manė: čia tai ne
kaimo kapela! Mokytoju tapusio vadovo muštruojamas Jonas jau mokėjo atsistojęs groti be gaidų.
Niekas tuomet kas žiūrėjo, kad rankos tvarkingai judėtų, kūnas neužsiveržtų, – svarbu buvo surinkti
išgirstą melodiją, pataikyti į ritmą, išmokus vibruoti – klausančiųjų širdis sugraudenti. Berniukas
bandė prisitaikyti prie suaugusių vyrų manieromis, įsijausti į muzikanto vaidmenį. Pasiūbuodamas,
koja taktą pamušdamas įsijungė į kapelą.
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Greitai pasipylė kažkur išgirstų melodijų instrumentiniai variantai. Tai jau nebuvo
liaudiška kapela, o miestietiškas „džiazas”. Repertuaras – fokstrotai, tango, tokie kaip „Tangonoktiurnas”, „Naktis be mėnulio”, melodijos iš kino filmo „Kartą pavasarį” ar dar kurio kito. Ypač
išpopuliarėjo „Rozamunda”.

Kapeliją kviesdavo groti kino teatre, Piliečių klube, gimnazijos

šokiuose, aplinkiniuose dvareliuose. Gimnazijoje vakaras neilgas, šokiai nuo vakaro 8 iki 11
valandos. Jono uždarbis – „smetoniški” 7 Lt. Prasidėdavęs švenčių maratonas būdavo pelningesnis.
Dvareliuose vykusiuose Atvelykio, Užgavėnių baliuose muzikantai uždirbdavo po 30, 50 Litų.
Mokykloje mokytojai pykdavo, kad Jonas negrįžta namo mokiniams privalomu laiku, – bastosi iki
paryčių. Bet groti reikia! „Per Užgavėnes grodavome su kaukėmis. Tai kartą mane nuo mokytojų
slėpė meškos kaukė. Smagiai paprakaitavau, – iki ryto grojome. Aišku, kad mokytojai pažino,
smagiai pasijuokė. Sutikdami paskutiniuosius Lietuvos Nepriklausomybės Naujuosius Metus
uždirbome vos ne po 100 Litų!” Uždarbis buvo svarbus kriterijus, nes jis sudarė reikšmingą šeimos
biudžeto dalį”.
„Pripratęs prie instrumento vis dažniau paimdavau smuiką į rankas pats vienas.”
Mama labiausiai mėgo muzikos klausytis bažnyčioje. Ji jaudinosi ir didžiuodavosi šventinėmis
dienomis girdėdama bažnyčioje smuikuojantį savo Jonuką su vargonais jam pritariančiu muzikos
mokytoju Piešina. Liedavosi jaudinanti J. S. Bacho-Gounod (sk.: Guno) „Ave Marija”. „Smagu
būdavo išgirsti pagyrimų: ar girdėjai šiandien bažnyčioje, Jonukas jau moka gražiai groti...”
Gerai groti smuiku Jonui tapo svarbiau nei kalti mokykloje dėstomas tiesas. Maironio
mokykloje Jonas baigė šešis skyrius. Nežinia kaip Raseiniuose atsirado saksofonas. Jonas išmoko
juo pagroti. Orkestre pūtė net ir mažąjį klarnetą. Jau galėjo groti ir organizuotame pučiamųjų
orkestrėlyje. Turėjo autoritetą. Net retsykiais vietoje kapelmeisterio galėjo paauglius pamokyti.
Gražus jam buvo tas melodijų klaidžiojimas, patrauklus būvimas žmonių sambūrio centre,
atskambančias gūdžias liaudies dainas pakeitusios kitokios estetinės patirtys, naujų, dar nesuprastų
kūrybinių impulsų radimasis...
Raseinių miesto istorijos kontekstas tapo reikšmingu formuojantis jaunam miesto
inteligentui, miestietiško muzikavimo tradicijų veikiamam muzikantui. Jonas, talentingas ir labai
darbštus jaunuolis kaupė savyje iškilių miestelėnų gyvenimo šviesą, tėvynės pažinimo ir meilės
kibirkštis. Kelius jam atvėrė pretenzingo miestelio bendra patirtis: pradinė mokykla, į savo erdvę
kviečiantis bažnyčios varpas ir gaudžiantys vargonai, tarsi prigimtinė, – Lietuvos-tėvynės sąvoka,
kartų takoskyrą įprasminanti pagarba vyresniam, moteriai, meilė artimam gamtovaizdžiui,
prieškario šeimoje ir pradinėje mokykloje įdiegtos dorovinės ir etinės tiesos, sugyvenimo margoje
bendruomenėje mokėjimai. Neturtas ir skaudžios istorinės pamokos netapo jaunajam J. Urbai
užtvara mokslui, meno pažinimui, nes tai buvo jo dar neilgo gyvenimo šviesa.
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Sunaikintas miesto centras 1941 m. A.Miškinio rinkinio nuotrauka

1940 m. birželio 15 d. 15 val į miestą įžengė rusų tankai. Iš Raseinių apskrities į
lagerius tuosyk buvo ištremta apie pusę tūkstančio žmonių. Likimas lėmė, kad trumpas sovietmečio
laikas nepakeitė Urbų šeimos gyvenimo. „Šokiams kino teatre grojome ir prasidėjus sovietmečiui.
Raseiniuose įsitvirtinusiems partiniams tiko ir fokstrotai, ir tango. Iš klausos kartojome per radiją
ar rodomuose kino filmuose girdimas Utiosovo melodijas: „Сердц,...”
Po metų mieste jau šeimininkavo hitlerininkai. Dabar žmones šaudė.
1943-ųjų pradžioje prasidėjo aktyvi hitlerininkų kampanija: jaunus žmones gaudė
darbams Saksonijoje. Mama bijojo prarasti Jonuką. Saugojo nuo ligų, nuo kulkų, blogų žmonių. Be
to, ir mokytis reikėjo. Vidurinio mokslo nebaigęs, su vietiniais muzikantais paruošęs kelis
kūrinėlius, Jonas išvažiavo bandyti laimės į Kauno konservatoriją, – „Nutariau apsižvalgyti”.
Pirmiausiai susirado karo orkestro kepelmeisterį Bronių Jonušą. Jo orkestre norėjo
apsirūpinti kokiu nors darbu duonos kąsniui. Tuosyk apie šį orkestrą sklido legendos. Vokiečių
okupacijos metais tai buvo ne tik pučiamųjų orkestras, bet pretendavo ir į pilną simfoninį ar
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pramoginės muzikos ansamblį. Tai buvo per 80 muzikantų kolektyvas. Per 30 vyrų sudarė chorą ir
solistų ansamblį. Bronius Jonušas (1899-1976) išugdė daug puikių muzikų, kurie jau pokaryje grojo
vedančius balsus geriausiuose Lietuvos muzikiniuose kolektyvuose. Tai jau Vilniuje pokariu žinomi
muzikantai: klarnetininkai Mykolas Stanišauskas, Juozas Jasenka ir Marcelinas Degutis, fagotistas
Vladas Kairys, valtornistai Julius Račkauskas, raseiniškis valtornistas Eduardas Brazauskas ir kiti.
Tačiau Br. Jonušas jaunuolį nusiuntė į konservatoriją mokytis. „Aš juk nieko daugiau
ir nemokėjau – šiek tiek smuikuoti. Su kitais stojančiais augiais vyrais susidraugavau. Egzaminus
laikė Izidorius Juodišius, Algis Jatautis, Viktoras Grimalis. Jie mane padrąsino: tu tik grok ir
prašyk, kad priimtų mokytis pas Vladą Motiekaitį...” Tuosyk Jonas komisijai pagrojo W. R.
Kreizerio (skaityti: Kreicerio) Etiudą ir Z. Fibicho „Poemą”. „Egzaminą išlaikėme”. Ryžtingai
patraukiau direktoriaus Kazimiero Viktoro Banaičio kabineto link. Elegantiškas, o tiksliau –
aristokratiškas, bet ne išdidus. 1937 m. Lietuvos Prezidentas Antanas Smetona jam buvo suteikęs
profesoriaus vardą. Klausiamai sužiūro į mane iš už stalo. Tyrinėja. O aš toks vargšas, vienas
vailokas išplyšęs, negaliu net jo paslėpti. Žiūriu į akis ir porinu, kad noriu mokytis pas Motiekaitį.
Tai, sako, jis, šitas dėstytojas turi pilną krūvį... Prieštarauju: bet mane sutiks priimti, taip žadėjo...
Pažiūrėjo į mane Banaitis: ar ne per vėlai, vyruk, mokytis pradedi? Ką ir besakysi... Bandysiu...”
Kaune J. Urba profesionaliai mokytis pas Vladą Motiekaitį.
Vladas Motiekaitis (1896-1971) – smuikininkas, pedagogas. Kaune muzikos mokė
tėvas, vėliau lenkų smuikininkė Wanda Bohuszewicz. Kaune V. Motiekaitis lankydavosi IpoGechtmano muzikos mokykloje. Karo metu buvo rusų pulko kapelmeisteriu. 1921 m. baigė Odesos
konservatoriją, prof. Konstantino Gavrilovo klasę. Kelis metus, Lietuvos prekybos ir pramonės
banko lėšomis iki 1924-ųjų studijavo Leipcigo konservatorijoje. 1925 m. pradėjo mokytojauti
Valstybės muzikos mokykloje.
1943 m. konservatoriją uždarius, Jonui Urbai neliko nieko, tik grįžti į Raseinius.
Laimingas atsitiktinumas nulėmė visą Jono tolesnį gyvenimą. 1943 m. Raseiniuose, kino teatro
salėje vaidino atvykęs Šiaulių muzikinis teatras. Jonas susižavėjęs klausėsi muzikos, orkestro
grojimo, o ypač kerėjo „Čigoniškos melodijos”, kurias smuikavo Juozas Jagėla (1911-1988).
Išsidrąsinęs jam Jonas atvėrė savo troškimą: nori būti smuikininku.
Pasiprašė priimamas į Juozo Jagėlos klasę Šiaulių muzikos mokykloje. Klaipėdą
užėmus vokiečiams, Juozas Karosas savo vadovaujamą mokyklą iš pajūrio perkėlė į Šiaulius. Ten
dirbo įdomios asmenybės: pianistas, savitas pedagogas profesorius Ignas Prielgauskas, dainininkai
Jonas Byra ir Stasė Dievaitytė, violončelininkas, visapusiškas muzikas, dirigentas Petras Armonas,
kompozitorius Julius Gaidelis.
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Aštuoniolikmetis, nedaug tesimokęs smuikuoti Jonas pateko į visai kitokią aplinką nei
buvo Raseiniuose. Jaunuolio repertuare – visas rinkinys miestietiško „džiazo”, kelios „kaimietiškos
blevyzgos”, iš klausos išmokta J. S. Bacho „Ave Marija”. Širdyje kirbėjo fantastiškas noras
smuikuoti.
1944-siais mirė J. Urbos tėvas. Laiškas apie tai Joną pasiekė tik po mėnesio. Karas.
(Mama nugyveno iki 1963-ųjų.) Jonui tie metai dovanojo gyvybę. Grojo Šiaulių teatre operetėse
grojusiame orkestre. Tačiau prasidėjo labai intensyvus Šiaulių bombardavimas. Vokiečiai viduryje
teatro salės, į sceną pripylė benzino ir padegė. Sudegė viskas: baldai, archyvas, pjesės, dekoracijos,
žiūrovinė salė. Bombarduojant pataikyta į stogą. Pokarį sutiko tik sienos. (Teatrą atstatė šiauliečiai,
visi po mokslo, darbo valandų talkindami atstatymo darbuose). Iš gąsdinančio miesto gaudimo
lapkrityje Jonas bėgo prekiniu traukiniu. Tačiau likimo pastūmėtas Viduklėje iš vagono iššoko. Už
keleto kilometrų jo akyse traukinys išlėkė į orą... Į Kauną atėjo pėsčiomis.
Reikėjo mokytis ir ieškoti darbo. Kaip „patyręs” orkestro artistas 1944 lapkričio 17 d.
pradėjo dirbti antros eilės smuikininku Valstybės operos ir baleto teatro orkestre. Jau po Naujųjų,
1945-siais priimtas ir į Kauno konservatoriją. Stojamųjų egzaminų komisijai ruošėsi pasirodyti kaip
ir visi kiti.
Tačiau to laiko, trėmimų atmosferoje Kauno konservatorija vis tik buvo užuovėja nuo
didžiausios prievartos. Pagal nuostatus privalėjo būti priimami 17 – 35 m. amžiaus jaunuoliai,
turintys muzikinį išsilavinimą. Tačiau tas išsilavinimas buvo įvairus. Nuostatuose pažymėti būtini
stojamieji egzaminai: specialybės, muzikos istorijos, TSRS tautų istorija, rusų kalba, Stalino
konstitucija. Nors ir buvo numatyta stipendija, tačiau buvo įteisintas ir mokestis už mokslą – 500 rb.
į metus.
„Kauno konservatorijos aplinka buvo apverktina. Pirmaisiais pokario metais nebuvo
net dešimties fortepijonų! Nedidelis pedagogų ir administracijos kolektyvas net nesutarė ar pokario
konservatoriją atidaryti oficialiu vakaru, ar tiesiog pradėti dirbti”, – prisimena J. Urba. Buvo
nutarta iškilmių nerengti: kam? Širdis verkė ir aplinka neskatino. Nėra bendrabučio. Todėl
Konservatorijoje išskiriama viena patalpa, kurioje gali gyventi apie ... trisdešimt studentų. Trūko
kuro. Nebuvo pedagogų.
„Tačiau atsirado galimybė pasinaudoti politine situacija ir prisivilioti gerų muzikantų
iš Maskvos. Visiems buvo žinoma, kad ten baigia geri jauni specialistai. Kitų pasirinkimų, tiesą
sakant nebuvo.“ Į Lietuvą buvo pakviestas tuosyk dar jaunas, bet puikus smuikininkas, ką tik baigęs
vieną geriausių – Maskvos Piotro Čaikovskio konservatoriją – Aleksandras Livontas. Jis sukūrė
Lietuvoje puikią smuiko mokyklą, išugdė gerų muzikantų, inspiravo Lietuvos kompozitorius rašyti
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kuo daugiau kūrinių smuikui. Tai buvo Jono Urbos pedagogas, pavyzdys, konsultantas, atrama
profesiniame kelyje.

Prof. Aleksandras Livontas

A. Livontas su savo studentais Jonu Urba ir Saulium Sondeckiu
O dabar kalbuosi su smuikininku, žinomu pedagogu, ilgamečiu Lietuvos operos
ir baleto teatro orkestro koncertmeisteriu Jonu Urba.

Jonas Urba
Rita Aleknaitė-Bieliauskienė. Į Jūsų klasę patenka įvairių gabumų jaunų žmonių. Vaikų, kurie
tik pradeda smuikuoti. Dažnai tokių, kurie dar negeba girdėti muzikinio garso, fiksuoti jo
intonavimo, švaraus grojimo, tikslumo. Kas yra muzikinė klausa?
Jonas Urba. Esu skaitęs, kad psichologai klausą suvokia labai ribotai. Net muzikinė klausa, jų
nuomone, tai gebėjimas skirti tembrus ir garso aukštį. Bet garsas turi daug parametrų. Muzikinė
klausa – tai išorėje vykstančių įvairaus charakterio garsinių impulsų atspindėjimo sistema. Tačiau
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muzikantams muzikinę klausą būtina suvokti plačiau. Tai ne tik garso atspindys, bet ir gebėjimas jį
įsivaizduoti mintyse, netgi suformuoti garso charakterį, – gebėti jį įsivaizduoti pasąmonėje.
Atlikėjams tai ypač aktualu. Negalima pagroti nė frazės, jeigu nežinai, „vidine klausa” negirdi,
neįsivaizduoji ko nori siekti, kokio charakterio garsą nori instrumentu išgauti. Apie tai labai tiksliai
yra rašęs žymus vokiečių pedagogas Martinsenas (Мартинсен К. Индивидуальная фортепианная
техника на основе звукотворческой воли. Москва: МУЗГИЗ, 1966.). Groti pasikliaujant „vidine
klausa” (pasąmonėje suformuotu garsiniu įvaizdžiu) rekomendavo ne vienas žinomas pasaulio
muzikas ir pedagogas.
R. A.-B. Kaip muzikinė klausa gali formuoti menines prasmes ir kokią įtaką daro kuriamam
garsiniam jų įprasminimui?
J. U. Dar nepaėmęs į rankas instrumento atlikėjas turi gebėti susikaupti ir kūrinį girdėti pasąmonėje.
Muzikantui labai svarbus yra susikaupimo prieš grojant periodas.
R. A.-B. Žinome vokišką žodį – die Stimmung. Žodynas pateikia reikšmes: derinys, sąskambis.
Galima suvokti kaip grojimui pasirengusio žmogaus visų dvasinių ir fizinių jėgų sanglauda.
Tačiau kita, sakytume, net neverčiama žodžio sąvoka reiškia nuotaiką, būseną, kurioje
paslaptingai juda kad ir vieno akordo (kaip vokiečių kompozitoriaus modernisto K. Stokchauseno
kūrinyje) jautria klausa nujaučiamos ir perteikiamos garso vibracijos.
J. U. Atlikėjo muzikinė klausa turi aprėpti daug toje „būsenoje” esančių, jai įtaką darančių
parametrų. Tai harmonijų, dermių, intonacyno, tonalumo, ritminių įmantrybių, tempo, dinaminių,
skambesio intensyvumo deriniai. Tiesmukiškai klausa reikalinga girdėti instrumento derinimą,
intervalų tarp stygų derinius. Jausti temperuoto derinimo (lygiąja temperacija yra vadinama garsų
derinimo sistema, kurioje oktavos dydžio intervalas yra padalinamas į kelias dalis, kurių galuose
esančių natų dažnių santykiai yra lygūs vieni kitiem) ypatumus.
R. A.-B. Ar neatrodo, kad ne tik mokinuko, jauno žmogaus estetinį skonį, bet ir klausą formuoja
aplinka, įvairiais retransliacijos kanalais sklindanti prasta muzika?
J. U. Aišku, kad vaikas pripranta prie tų klišių, kurios masiniam klausytojui eterio bangomis
pateikiamos kaip aukštos kokybės kūriniai. Labai konservatyviai formuojamos Filharmonijos
koncertų programos. Dažniausiai nauja muzika suskamba tik jai skirtuose festivaliuose, geriausiu
atveju, – tam skituose koncertuose. Koncertų salių lankytojai koncertuose mėgsta girdėti pamėgtąją
romantinę muziką. Programose tikrai mažai naujausios muzikos kūrinių. Sakyčiau, nėra valios
užsiimti šiandien nuoseklia naujosios muzikos propaganda. Masiniam klausytojui skirti radijo,
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televizijos koncertai, muzikiniai intarpai tarp žinių, kitų laidų – tai visuomenei pavojinga garsinė
zona. Primityviomis konstrukcijomis skambančios varganos intonacijos ir ritmai nėra ta kūryba,
kuri pagauna klausą. Standartizuotos kažkodėl „jaunimo muzika” vadinamos dainuojamos klišės.
Bet į mano klasėje ateina kitokie jauni žmonės – labai besidomintys muzika, šokiu, fotografija,
kitais menais. Koncertuojantys, keliaujantis po pasaulį.
R. A.-B. Pasąmonėje suformuojami tam tikri garso, muzikinės minties įvaizdžiai atliekami
instrumentu. Tačiau būtina jų kontrolė...
J. U. Vienas sudėtingiausių muzikinės klausos ugdymo būdų – išmokyti grojantįjį save girdėti iš
šalies. Būtina harmonija tarp skambančios garsinės sferos ir motorikos. Ypač styginiais neįmanoma
groti tik mechaniškai! Visas atskirai tobulintas detales reikia sujungti į vieningą vaizdinį.
Smuikuojančiojo muzikinė klausa turi būti ypač įtempta. Net ir lengvo pasažo negalima atlikti
atmestinai, negirdint trumputės jo „išgyventos biografijos” kūrinyje. Nei viena gaida neparašoma
atsitiktinai. Todėl atlikėjo dėmesys turi būti koncentruojamas ir į pačius reikšmingiausius
struktūrinius kūrinio darinius, ir į tik perėjimus iš vienos būsenos į kitą žyminčius epizodus. O jie
dažnai tampa reikšmingiausiais: moduliacijos, ritmų, tempų, harmonijos, kalbėsenos charakterio
kaitos.

R. A.-B. Kas aktualizuoja foninius, tembrinius derinius?
J. U. Tembriniai deriniai formuojasi gebant išgirsti, aktualizuoti aptariant ir pagrojant registrų kaitą.
Labai svarbu girdėti skirtingame instrumento diapazone skambančios muzikos charakterį, spalvą.
Grojantysis bando atkurti tam tikrą nuotaiką į bendrą audinį įjungdamas figuracijas, puošmenas,
įvairia artikuliacija atliekamus muzikos fragmentus. Labai svarbų vaidmenį vaidina mokėjimas
naudotis vibratto. Šis elementas išduoda smuikininko gebėjimus formuoti tam tikros stilistikos
išraišką.
R. A.-B. Ar amžiams bėgant keitėsi muzikantų pasąmonėje formuojamo vibratto (vibratto – balso
arba stygos virpėjimas, nežymiai nukrypstant nuo pagrindinio tono, garsui suteikiant
atspalvį, emocinę išraišką) prasmės?
J. U. Reiktų nepamiršti, kad nuo XV, XVI amžiaus keitėsi pats smuikas. Jeigu Italijos rūmuose
pritariant šokiams instrumentui užteko trijų stygų, tai XVII a. toks primityvus instrumentas
nebepatenkino sudėtingą muziką, – sonata di camera (skaitoma – kamera, kamerinė sonata) ar
sonata di chiessa (skaitoma: sonata di kijeza, ital. – bažnytinė sonata, baroko epochos muzika, 4
dalių sonata) kuriančių kompozitorių. Ir šiandien daug diskutuojama aptariant Arcangelo Corelli
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(sk.: Arkandželo Koreli) ar Giovanni Batista Bononcini (sk.: Džiovani Bonončini) kūrinių atlikimą.
Vis išradingiau naudojant smuiko, gerokai patobulinto stryko galimybes pradėta ieškoti daugiau
spalvų, kurias galėtų įvairiais garsų artikuliacijos būdais perteikti smuikas. Šiandien žinome prie
atramėlės išgaunamą garsą sul ponticello, (sk.: pontičelio – stryku groti prie vertikalios atramėlės)
atskiras gaidas išryškinantį portato, (groti kiek pabrėžiant, prailginant garsą) italų meistrų
pamėgtojo bel canto (bel kanto – gražaus dainavimo) stiliaus raiškai atitinkantį dainingąjį legato.
Šio amžiaus muzikoje vibratto buvo pagražinami tik kai kurie melodiniai fragmentėliai. Šiandien
yra smuikininkų, kurie bando atgaivinti senąjį grojimo būdą. Tačiau juk jis netobulas! O gal geriau
šiandien turimu tobulu instrumentu groti raiškiai ir senąją muziką, gebant atlikti ilgas legato (legato
– nuoseklus perėjimas nuo garso prie garso labai juos jungiant) frazes ir mūsų vidinės klausos
kloduose vietą radusiu emocingai skambančiu vibruojančiu garsu?
R. A.-B. Kiek uždavinių Jūs, pedagogas užsibrėžiate su mokiniu atlikti?
J. U. Stengiuosi įkyriai neakcentuoti grojimo kinestetinės technologijos uždavinių. Rankų padėtį,
raumenų įtampą, vienos ar kitos rankos, kūno judesius stebiu visą laiką. Ir taisau, tačiau ne
diktatoriškai. Siekiu, kad akcentai technologinėms klaidoms neužgožtų svarbiausio – muzikos. Nors
ir labai domisi muzikos istorija, kūrybos stilistikos kaita, tačiau kiekvienas atlikėjas kompozitoriaus
sumanymą vis kitaip. Taigi kitu svarbiu uždaviniu yra patarti mokiniui kaip savo sumanymą
įgyvendinti ir pateikti klausytojui. Kad šis patikėtų, – tai svarbiausia. Mokinys nebūtinai privalo
tiksliai išpildyti mano interpretacinį sumanymą. Žiūrėk, kitą kartą groja visai kitaip. Man patinka!
Sakau: groji savaip, bet įtikinančiai, – tai svarbiausia.
R. A.-B. V. Daujotytė yra gražiai parašiusi: „Tiesos sunku mokyti”. Menas negali būti kuriamas
meluojant. Menas yra tuomet, kai sakoma tiesa. Ar sunku meno mokyti?
J. U. Net vaikas gali sukurti meno kūrinėlį, jei tai daro nuoširdžiai ir atskleidžia emocijos, įkvėpimo
esatį kaip tiesą. Pedagogo uždavinys – pažadinti tą norą išsakyti tiesą. rasti kūrinį, kuris būtų
adekvatus jo tiesai. Meno negalima mokyti moralizuojant. Stengiuosi visus vis paglostyti,
padrąsinti, neteisti, už nesėkmes nebausti. Juk kiekvienas yra gyvas žmogus. Meno kūryba yra dar ir
pasišventimo reikalaujantis procesas.
R. A-B. Keletas įdomių smuikininko pastabų:
Reikia klausyti daug muzikos. Pvz., gebėti pasakyti, kuo skiriasi Oistrachas (vienas žymiausių rusų
smuikininkų, pedagogų) nuo Casalso (sk.: Pablo Kazalsas – žymiausias ispanų violončelininkas)?
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Prieš grojant reikia pasiruošti: 1. galva (pasąmonėje turi suskambėti muzikos charakteris, tempas ir
toje dvasioje visas taktas, jei yra prieštaktis. 2. pirštus, ranką, kūną.
Kada naudoti riešą? Retai. Ypač jei greitas tempas. Judesys turėtų būti iš alkūnės.
Svarbi stovėsena. Alkūnės padėtis. Negalima persikreipus stovėti, nes įsitempia raumenys. O tai
daro įtaką garsui. Jei alkūnė eina į priekį – blogai gula pirštai. Jie per tolis nueina į priekį. Žandas
negali gulėti ant dekos (smuiko korpusas). Jei taip – reiškia gal per aukštas pabarzdis (vieta, ant
kurios grojant dedamas smakras).
J. S. Bacho ritmika ypatinga. O ypatingumas perėjimuose, kuriuos reikia parodyti.
W. A. Mozarto labai sunki muzika. Turi būti girdimos visos moduliacijos, perėjimai. Sekvencijų
grojimas crescendo (groti garsėjant) – Manheimo mokykla. Barokas – sekvencijos (sekvencija –
sekimas; laipsniškai kylantis to paties melodinio motyvo kartojamas) laipteliais.
Svarbu aiškus frazavimas. O frazė turi tris dalis: pradžią, kilimą-tikslingą viršūnę-kulminaciją ir
pabaigą. Tada atsikvėpimas ir toliau. Muzikos alsavimas.
Agogika. Tempo svyravimas ta, tikroje didelėje atkarpoje. Bet laikas, per kurį ši atkarpa sugrojama,
turi būti aiškus vienas. Pradžioje jeigu frazę išplečiame, tai toliau laiką susigrąžiname greitesne
ištara.
Štrichai (artikuliacija) kiekvienoje epochoje kitokie. Pvz. detache (sk.: detašė). Strykas sunkus
krenta metamas iš viršaus.
Muzika gimsta ne iš pilvo, bet iš galvos ir širdies. Todėl reikia protu žinoti ką darome, ką
reikia daryti ir širdimi jausti.

Smuikininkė Ingrida Rupaitė – prof. Jono Urbos ugdytinė
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ŽODYNAS

Antonio Stradivarius (Stradivarijaus 1644–1737) smuikas. Madrido Karaliaus rūmai

agogika – nedideli tempo pakeitimai siekiant didesnės išraiškos.
bel canto (sk.: bel kanto) – gražaus dainavimo stilistika, suformuluota Italijoje.
detache sk.: detašė) – stryku (smičiumi) grojama nutrūkstamais garsais.
Legato – nuoseklus perėjimas nuo garso prie garso labai juos jungiant.
lygioji temperacija – vadinama garsų derinimo sistema, kurioje oktavos dydžio intervalas yra
padalinamas į kelias dalis, kurių galuose esančių natų dažnių santykiai yra lygūs vieni kitiem
Portato – groti kiek pabrėžiant, prailginant garsą.
sekvencija – sekimas; laipsniškai kylantis to paties melodinio motyvo kartojamas. Arba:
Viduramžiais kuriamų giesmių žanras. Pvz., Stabat Mater (Motina gailestingoji), Dies irae (Rūščią
dieną).
sonata di chiessa (skaitoma: sonata di kijeza, ital.) – bažnytinė sonata, baroko epochos muzika, 4
dalių sonata.
sul ponticello (sk.: pontičelio) – stryku groti prie vertikalios atramėlės.
vibratto – balso arba stygos virpėjimas, nežymiai nukrypstant nuo pagrindinio tono, garsui
suteikiant atspalvį, emocinę išraišką.
Manheimo mokykla – 18 a. vokiečiai, čekai kūrę Manheime. Suformavo savitą instrumentinės
muzikos komponavimo ir atlikimo mokyklą, tradicijas, tiesė kelius į ateities muziką. Kartu su
Berlyno mokykla ir Vienos senąja mokykla Manheimo mokykla turėjo ypatingos reikšmės
klasikinės instrumentinės muzikos istorijoje. Atsisakyta skaitmeninio boso, iškilo melodijos svarba.
Naujų muzikos ekspresijos galimybių suteikė ryškūs ir staigūs dinaminiai kontrastai, cresendo ir
diminuendo vartosena esant statiškai harmonijai, tremolo efektai, laužyti akordai, staigios ilgos
pauzės, specifiniai styginių pulsuojantys motyvai. Pagrindinė mokyklos kompozitorių kūrybos sritis
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– simfoninė muzika. Manheimo kompozitoriai sukūrė ir įvertino klasikinės instrumentuotės
pagrindus
Arcangelo Corelli (sk.: Arkandželo Koreli) 1653–1713. Italų baroko epochos smuikininkas
virtuozas ir kompozitorius. Kūrė solo, trio, didžiuosius koncertus (Concerti grossi).Neišauga
smuikininkas, negrojęs Corelli kūrinių.

Arcangelo Corelli
https://www.youtube.com/watch?v=VHRdFILo_Yw&list=RDVHRdFILo_Yw&start_radio=1&t=29

Giovanni Batista Bononcini (sk: Džiovani Batista Bonančini) 1670–1747. Italų baroko epochos
kompozitorius, violončelininkas, dainininkas, mokytojas. Tėvas kompozitorius ir smuikininkas,
broliai kompozitoriai. Bolonija, Viena, Roma, Berlynas, Londonas ir kiti miestai girdėjo jo meną.

Giovanni Batista Bononcini
Johann Sebastian Bach (gimė 1685 03 21 Eisenache, Saksonijoje, mirė 1750 07 28 Leipcige).
Vokiečių baroko epochos kompozitorius, vargonininkas. Ilgai buvo pamirštas. Po šimtmečio jo
muzikos atgimimą lėmė kompozitoriaus Felikso Mendelssohno_Bartholdi susidomėjimas baroko
muzika. J. S. Bacho muzika visose tolesnėse epochose turėjo didžiulės įtakos kompozitorių ir
atlikėjų kūrybai. Prof. Saulius Sondeckis jį įvertino, kaip meno Olimpe pačioje garbingiausioje
vietoje sėdintįjį. Džiaugėsi vokiečių suteikta jam garbe su Lietuvos kameriniu orkestru groti ir jo
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krikšto ir mirties vietose. Yra atlikęs žymiausius genijaus kūrinius – Mišias h-moll, Pasiją pagal
Matą, Fugos meną, koncertus klavesinui su orkestru. Žinomi geri kompozitoriai, vargonininkai kiti
Bacho giminės atstovai, jo sūnūs.

Johann Sebastian Bach

Skirtingai nei Mozartas ir Beethovenas, kurie paliko daugybę asmeninių laiškų ir
pozavo daugybei portretų, Johannas Sebastianas Bachas, 27 metus dirbęs kantoriumi Leipcige, buvo
produktyvus kompozitorius, tačiau nepaliko daug savo asmenybės liudijimų. Jis pozavo tik vienam
Leipcigo dailininko Eliaso Gottlobo Haussmanno portretui, kurį mes ir pažįstame. Bet ar kas gali
būti tikras, kad tai atrodė Bachas?
Dirbdamas su kompozitoriaus kaukolės dalimi, pasiskolinta iš Bacho muziejaus
Eisenache, škotų antropologė Caroline Wilkinson sukūrė 3D modelį. Ji buvo sukūrusi kompiuterio
programą, galinčią ekstrapoliuoti matavimus, paimtus iš tiriamojo veido kaulų. Ji taip pat panaudojo
ją Balkanų karų aukų nustatymui ir faraono Ramses II veido rekonstrukcijai.
„Mes atlikome kaukolės lazerinį nuskaitymą, kuris leido mums kompiuterine sistema
atkurti veido raumenis ir odą“, - sakė ji žurnalistams. „Tai iš tikrųjų išsamiausias veidas, kurį
galima sukurti iš turimos patikimos informacijos.“
Tačiau technika nėra šimtu procentų tiksli. Kaulai neatskleidžia, kokie stori riebalų
sluoksniai buvo Bacho regėjime, koks gilus buvo jo raukšlės ir kokia buvo jo akių spalva. „Buvo
pakelti dokumentai, kuriuose aprašytos jo akys, jų problemos, sukeliančios patinusius vokus“, teigė Wilkinson.
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Norėdami užpildyti kontūrą, mokslininkė palygino Bacho veidą su panašiai atrodančių
vyrų veidais iš šių laikų. Likusios estetinės detalės buvo užpildytos dailės istorikės Janice Aitken
pagalba. Ji buvo priversta daugiausia pasikliauti Haussmanno portretu, derinant meną su mokslu.
https://www.youtube.com/watch?v=3C0SztMI9-4
Mišios h-moll, dirigentas Sir John Eliot Gardiner.
Pablo Casalso (sk.: Pablo Kezalsas) – 1876–1973, žymus ispanų violončelininkas, dirigentas,
kompozitorius, puikiai kalbėjęs, rašęs apie muziką. Vienas pačių žymiausių XX a. muzikų,
violončelininkų.

Pablo Casals, 1917 m. vienoje žymiausių pasaulio koncertų salių – Carnegi Holl (sk.: Karnegi Hol)
Niujorke
https://www.youtube.com/watch?v=_T8DjwLt_c4
Davidas Oistrachas (1908–1974) – vienas pačių žymiausių, iškiliausių XX a. rusų smuikininkų,
pedagogų, Maskvos Piotro Čaikovskio konservatorijos profesorius. Mokėsi Odesoje pas puikų
pedagogą, sukūrusį savitą smuikavimo mokymo metodiką – Piotrą Stoliarskį. (Apie muzikos
mokymą, muzikavimą Odesoje galėčiau pateikti medžiagą atskirai).
Grojimo stilistika – aktyvus garsas, nemaža dozė plakatiškumo, dramatiškumas,
emocijų

ypatinga

ekspresija,

garso

ekspresija.

1935

metais

laimėjo

pirmąją

premiją

Visasąjunginiame konkurse Leningrade, 1937 m. – Eugen Ysaye (sk.: Izay) (dabar žinomas kaip
Karalienės Elizabetės konkursas), laimėjo absoliučią pirmąją vietą.
Ilgainiui D. Oistracho griežtų kūrinių sąrašas apimtimi tapo unikalus. D. Oistracho
repertuaras buvo tiek neaprėpiamas, kad kartais vieną jo koncertų ciklą sudarydavo net 30 stambios
formos kūrinių. Greta solinės veiklos D.Oistrachas daug energijos paskyrė kamerinei muzikai.
Ansambliai su pianistais Levu Oborinu, Svetoslavu Richteriu, trio su L. Oborinu ir Sergejum
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Knuševickiu tapo ypatingais muzikinės visuomenės laukiamais įvykiais. D. Oistracho palikti įrašai tai ištisas solinės ir kamerinės muzikos lobynas.
D. Oistracho pasekėjas Lietuvoje – smuikininkas, pedagogas, sukūręs savitą mokyklą
– Aleksandras Livontas, po karo atvykęs į Lietuvą, daręs didžiulės įtakos augančiai kartai ir lietuvių
kompozitoriams. Jo dėka buvo sukurta daug kūrinių smuikui. (Atskira galima tema). D. Oistracho
mokinė ir smuikininkė Audronė Vainiūnaitė, Vilniuje meno mokyklą baigusi Danutė PomerancaitėMazurkevich.
A. Livonto (ta pati mokykla) mokiniai – Jonas Urba, Saulius Sondeckis, Raimundas
Katilius, Algis Gricius, Kaune dirbanti Kristina Vaitiekūnaitė-Domarkienė, buvęs Čiurlionio
mokyklos Smuikininkų ansamblio vadovas Andrius Krevnevičius, Gediminas Dalinkevičius ir kt.

Profesoriai Davidas Oistrachas ir jo sūnus Igoris. Abu ne vieną kartą koncertavo
Lietuvoje. https://www.youtube.com/watch?v=rgZ8zJWbiP4
https://www.youtube.com/watch?v=ghe1RNb5m9s
Apie Livontą: Smuikininkas Aleksandras Livontas LRT mediateka. Muzikos svetainė. Kalba
Livonto žmona pianistė prof. Olga Šteinberg, Sondeckis, Urba, Gricius, Griciūtė-Kubilienė ir kt.
Karlheinz Stockhausen (sk.: Karlheincas Štokhauzenas) vokiečių kompozitorius modernistas.
1928–2007. Išradingai kūrė elektroninę muziką, kurioje geriausiai apibendrino ieškojimus
elektroninės muzikos srityje ir kartu atspindėjo viso amžiaus techninę pažangą. Gyvenimą ilgai
siejo su Kelnu (Vokietija). Baigęs tarptautinius kursus Darmštato naujosios muzikos akademijoje
(Internationale Ferienkurse für Neue Musik at Darmstadt) Stockhausenas skaitė paskaitas ir
koncertavo Europoje, Šiaurės Amerikoje ir Azijoje. Nuo 1965 m. buvo Pensilvanijos universiteto
kviestinis kompozicijos lektorius, o 1966–1967 m. dirbo ir Kalifornijos universitete. Nuo 1963 iki
1968 m. jis įkūrė ir nukreipė Kelno naujųjų muzikos kursų ciklą, o 1971 m. buvo paskirtas
kompozicijos profesoriumi.
Lietuvoje K. Stockhauseno kūrybą propagavo kompozitorius ir dirigentas Vykintas
Baltakas, dirbęs kartu su kompozitoriumi, vienintelis atlikęs pluoštą jo kūrinių, pristatydamas vieną
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iškiliausių XX a. naujos kartos figūrų plačiajai publikai ir profesionalams: Stimmung, koncertuose
atliko mums nežinomus K. Stockhauseno opusus „Solo [Nr. 19]“, „Dr. K-Sextett“, „Tierkreis“.
https://www.youtube.com/watch?v=Y4qhb7nTyuI

1997

m.

Reinsberger

pilis

(Vokietija)
Sėkmės leidžiant laiką su muzika!
Prof. dr. Rita Aleknaitė-Bieliauskienė
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