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Įvadas 

Tyrimo tikslas – atskleisti ortodoksų giedojimo ypatybes Lietuvoje. 

Tyrimo objektas – ortodoksų bažnytinis giedojimas Lietuvoje. 

Tyrimo uždaviniai: 

1. aptarti pagrindinius ortodoksų religijos ir ortodoksų giedojimo Lietuvoje istorinius 

etapus, 

2. išskirti ortodoksų giedojimo ypatybes „lietuviškuoju“ aspektu: 

• išanalizuoti ir apibendrinti muzikinius lietuviškų giesmių melodijų bruožus; 

• apibrėžti ortodoksų bažnytinio giedojimo specifiką šiuolaikinėje Lietuvoje; 

• aptarti lietuviškos Šv. Paraskevos ortodoksų parapijos istoriją ir šios parapijos 

giedojimą, kuris vyksta lietuvių kalba; 

      3.  atlikti Lietuvos ortodoksų požiūrio į Ortodoksų Bažnyčią ir jos giedojimą šiandieninėje 

Lietuvoje kokybinį tyrimą. 

Tyrimo metodai: 

• teoriniai – mokslinės literatūros analizė, rankraščių, dokumentų bei kitų leidinių 

studijavimas, muzikinė giesmių analizė; 

• empiriniai – respondentų apklausa (interviu) ir kokybinė gautos medžiagos analizė. 

Tyrimo problematika. Moksliniuose Lietuvos ir kitų šalių tyrimuose ortodoksų giedojimo 

Lietuvoje tema atskirai nėra tirta. Tiek istoriniai šio giedojimo momentai, tiek šiuolaikinio 

giedojimo Lietuvoje klausimas neturi sistemingų tyrimų. Todėl tikslinga atkreipti dėmesį į 

Ortodoksų Bažnyčios giedojimo Lietuvoje ypatumus istoriniu aspektu ir šiandieniniame 

kontekste.  

Tyrimo aktualumas. Ortodoksų giedojimo Lietuvoje tyrimas yra svarbus ne tik muzikine 

moksline prasme, bet ir tuo, kad jis įsilieja į Lietuvoje gyvenančių mažumų kultūrinių tyrimų 

lauką, kas šiuo metu yra itin aktualu daugelio šalių moksliniams tyrimams. Šis tyrimas parodo 

kokie procesai vyksta šiuo metu Ortodoksų Bažnyčioje Lietuvoje ir jos giedojimo tradicijoje. 

Tai ypač aktualu dėl to, kad šiuo metu turime galimybę tiesiogiai stebėti ir tirti naujai 

atsiradusias lietuviškas ortodoksų mišias ir jų giedojimą lietuvių kalba, stebėti kaip šis 

procesas plėtojasi. 



 4 

Darbo struktūra. Darbą sudaro įvadas, trys dalys, išvados, literatūros sąrašas, santrauka 

anglų kalba ir priedai. Pirmoji dalis skirta aptarti ortodoksų giedojimo Lietuvoje istorinius 

etapus bei lietuviškumo apraiškas ortodoksų giedojime skirtingais istoriniais laikotarpiais. 

Antroje dalyje pateikiami pagrindiniai muzikiniai lietuviškumo „įrodymai“ ortodoksų 

giedojime bei šių kūrinių muzikinė analizė. Trečioje dalyje aprašomos naujausios 

lietuviškumo apraiškos: 2005 m. įkurta pirmoji lietuviškoji Šv. Paraskevos ortodoksų 

parapija; analizuojamas šios parapijos giedojimas. Priedų dalyje pateikiami: terminų žodynas; 

interviu su Šv. Paraskevos parapijos kunigu Vitalijumi Mockumi; interviu su Šv. Paraskevos 

parapijos choro vadovu Andiejumi Jodko; interviu su kompozitoriumi diakonu Viktoru 

Miniotu; giesmės (lietuviškos, Vilnios Kerubinų giesmės, polijelėjus, bulgarų Kerubinų 

giesmė, gruzinų Kerubinų giesmės rusų ir lietuvių kalbomis. 

Literatūros apžvalga 

 Ortodoksų Bažnyčios Lietuvoje klausimas ilgą laiką nebuvo išsamiai tyrinėtas. Regina 

Laukaitytė daro prielaidas, kad tokia situacija iš dalies galėjo susiklostyti dėl lietuvių 

istoriografijos etnocentrizmo bei kitų priežasčių.1 Tai lėmė ir atitinkamų mokslininkų, kurie 

galėtų tirti šią temą iš emic pozicijos (tyrimai „iš vidaus“) trūkumas. Kitaip tariant, ortodoksų 

bendruomenė stokojo savų tyrėjų, kurie galėtų išsamiai aprašyti ir ištirti ortodoksų situaciją 

Lietuvoje žvelgiant tarsi iš vidaus. Bet šiuo metu tokie tyrinėtojai ir darbai jau yra. Vertingų 

istorinių tyrimų yra atlikę Irina Arefjeva ir Germanas Šlevis,2 kurių dėka atsirado išsami 

knyga apie Lietuvoje esančias ortodoksų bažnyčias bei jų istoriją. 2005 m. buvo išleista 

Vasilijaus Novinskio monografija apie Ortodoksų Bažnyčios Lietuvoje istoriją.3 Lietuvos 

muzikos ir teato akademijoje Margarita Mašina 2005 m. parašė magistro mokslo darbą 

„Stačiatikių chorai Lietuvoje. Žemaitija ir Kauno apskritis“ („Православные хоры Литвы. 

Жямайтийский край, Каунасский уезд (Первые опыты самостоятельного управления 

церковным хором в контексте осознания специфики богослужебного пения и истории 

православия в Литве)“.4 Taip pat pasikeitė ir mokslininkų požiūris iš etic pozicijos (tyrimai 

„iš šalies“). Mokslininkai vis labiau užima nešališką poziciją šiuo klausimu, kuri netrukdo 

susidaryti  tikslų, išsamų vaizdą apie ortodoksų religijos raidą Lietuvoje. Informacijos apie 

                                                      

1 Laukaitytė R. Stačiatikių Bažnyčia Lietuvoje XX amžiuje. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2003, p. 8 
2 Шлевис Г., Арефьева И. Православные храмы Литвы. Vilnius: Свято-Духов монастырь, 2006 
3 Новинский В. Очерк истории Православия в Литве. Vilnius: Православное братство Литвы, 2005 
4 Машина М. Православные хоры Литвы. Жямайтийский край, Каунасский уезд (Первые опыты 

самостоятельного управления церковным хором в контексте осознания специфики богослужебного 

пения и истории православия в Литве), magistro mokslinis darbas, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 

vokalinės ir instrumentinės muzikos fakultetas, chorinio dirigavimo katedra. Vilnius, 2005 
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Ortodoksų Bažnyčios situaciją Lietuvoje LDK laikotarpiu galima rasti Mečislovo Jučo,5 

Dariaus Barono6 istorinėse knygose. Nemaža dalis faktų apie ortodoksų religiją ir giedojimą 

randama ir novatoriškoje Algimanto Bučo monografijoje apie lietuvių literatūros istoriją.7 

Ypatingas dėmesys iki šiol skiriamas XIX a. pab.- XX a. laikotarpiui. Jį išsamiai tiria Regina 

Laukaitytė.8 Nemaža dalis šios mokslininkės straipsnių yra susiję su įvairiais ortodoksų 

religijos klausimais Lietuvoje. Apie tarpukario Ortodoksų Bažnyčią parašyta Andriaus 

Marcinkevičiaus ir Sauliaus Kaubrio knyga “Lietuvos Stačiatikių Bažnyčia 1918-1939m.”,9 

kurioje pateikiami įvairūs statistiniai ir kiti duomenys apie to meto ortodoksų vyskupiją bei 

bendruomenę. Sudėtingus XX a. pradžios ortodoksų ir katalikų konfesijų sankirtos klausimus 

įvairiais aspektais tyrė kun. Vytautas Merkys,10 bei R. Laukaitytė. Vienas iš naujausių 

šaltinių, kuriame randami įvairūs duomenis apie Ortodoksų Bažnyčią bei jos giedojimą ‒ 

Enciklopedinis žinynas „Bažnytinė muzika“, kuriame greta kitų konfesijų giedojimo aprašomi 

ir atskiri Ortodoksų giedojimo ypatumai.11 

 Ortodoksų giedojimo Lietuvoje klausimas nėra nuodugniai tirtas nei istoriniame nei 

šiuolaikiniame kontekstuose. Tai gerokai apsunkina tyrimą, ypač norint kuo išsamiau aprašyti 

ortodoksų giedojimo Lietuvoje istorinius momentus, kurie nebuvo sistemingai fiksuojami ir 

šiuo metu jau sunkiai įvardijami ir apibūdinami. Pagrindiniai šaltiniai, kuriuose įmanoma rasti 

nors nedidelę dalį duomenų apie senąjį giedojimą Lietuvos teritorijoje yra istorinės 

mokslininkų monografijos apie Ortodoksų Bažnyčios Lietuvoje istoriją, kurias jau minėjome; 

mokslininkų darbai apie Ortodoksų Bažnyčios giedojimą kaimyninėse šalyse, kuris gali sietis 

ir su tuometiniu giedojimu Lietuvos teritorijoje. Apie tai rašė Ioanas Voznesenskis,12 

Dimitrijus Razumovskis,13 Ivanas Gardneris.14 Apie įvairius giedojimo aspektus rašė E. 

Ševčuk,15 Irina Lozovaja.16 Atskirus ortodoksų giedojimo aspektus Lietuvoje tiria Irina 

                                                      

5 Jučas M. Lietuvos metraščiai ir kronikos. Vilnius: Aidai, 2002; Jučas M. Krikščionybės kelias į Lietuvą. 

Vilnius: Baltos lankos, 2000  
6 Baronas D. Trys Vilniaus kankiniai. Gyvenimas ir istorija. Vilnius: Aidai, 2000 
7 Bučys A. Seniausiosios lietuvių literatūros istorija ir chrestomatija. Vilnius: Versus aureus, 2012 
8 Laukaitytė R. Stačiatikių Bažnyčia Lietuvoje XX amžiuje. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2003 
9 Marcinkevičius A., Kaubrys S. Lietuvos stačiatikių bažnyčia 1918-1939 m. Vilnius: Vaga, 2003 
10 Merkys V. Tautiniai santykiai Vilniaus vyskupijoje 1798-1918 m. Vilnius: Versus aureus, 2006 
11 Bažnytinė muzika, enciklopedinis žinynas. Vilnius: mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2011. Sudarė 

Vilimas J. 
12 Прот. И.  Вознесенский Церковное пение в православной юго-западной Руси по нотно-линейным 

ирмологам XVII и XVIII веков. Состав, свойства и достоинство напевов, помещенных в Юго-западных 

ирмологах. Москва, 1898 
13 Прот. Д. В. Разумовский Церковное пение в России, О мелодическом пении Православной Греко-

Российской Церкви. Москва, 1868 
14 Гарднер И. А. Богослужебное пение Русской Православной Церкви. Сергиев Посад: Московская 

Духовная Академия, 1998 
15 Шевчук Е. Об атрибуции песнопений киевского распева в многораспевном контексте украинской 

певческой культуры XVII-XVIII вв., tarptautinės mokslinės konferencijos „Памяти протоиерея Димитрия 
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Gerasimova.17 Duomenis apie ortodoksų giedojimą Lietuvoje galima rasti ir Marijos Takkala-

Roszczenko18 bei Irinos Čudinovos19 straipsniuose. Vienas iš pagrindinių šaltinių ‒ senieji 

ortodoksų giedojimo rankraščiai. Bet šių rankraščių yra labai daug ir toks tyrimas reikalauja 

ilgalaikio kolektyvinio žmonių darbo. Visų rankraščių aprašymų kol kas nėra, bet yra atskirų 

rankraščių rinkinių aprašymai, kuriais buvo pasinaudota ir šiame darbe, tai pvz., Jurijaus 

Jasinovskio sudarytas Hirmologijonų katalogas.20 Dėka jo rasti tokie išskirtiniai XVII a. 

melodijų pavyzdžiai, kaip Vilnios arba lietuviškos melodijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

Разумовского“ medžiaga, Гимнология, 1 leidimas, 1 knyga. Mосква, 2000; Шевчук Е. Сербский напев в 

контексте южнославянского влияния (по материалам украинских и белорусских Ирмологионов XVII в.) 

in: Музыкальное искусство христианского мира. Москва: Православный Свято-Тихоновский 

гуманитарный университет, Nr. 2(3), 2008, p. 23-54 
16 Лозовая И. Е., Шевчук Е. Ю. История русского церковного пения [interaktyvus] библиотека Orthodoxia 

[žiūrėta 2014 m. sausio 19 d.] Prieiga per internetą: <http://orthodoxia.org/lib/1/1/4/12.aspx> 
17 Gerasimova I. XVII a. antrosios pusės Vilniaus daugiabalsio giedojimo mokyklos koncertai  chorui 

Valstybinio istorijos muziejaus rankraštyne, Europos kalbų ir kultūrų dialogo tyrėjų asociacijos seminaras 

„Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės rankraštinis paveldas užsienio archyvuose“. Vilnius, 2012 gruodžio 12-14 

d. 
18 Такала-Рощенко М. Церковная монодия в униятской традиции XVIII в.: Стихиры на „Хвалитех“ 

праздника Св. Евхаристии (Corpus Christi), [interaktyvus] Akademia.edu [žiūrėta 2014 m. balandžio 1 d.] 

Prieiga per internetą: 

<http://www.academia.edu/667300/Cerkovnaja_monodija_v_uniatskoj_tradicii_XVIII_veka_Stihiry_na_Hvalite

h_prazdnika_Sv._Evharistii_Corpus_Christi_> 
19 Чудинова И. Концепция универсализма в музыкальной культуре Полоцка и Петербурга in: Общество. 

Среда. Развитие (Terra Humana) Nr.3, 2012, p. 151-155 
20 Ясиновьский Ю. Українськї та белоруськї нотолїнїйнї Їрмолої 16-18 столїть, видавництво отцїв 

василїян „Мїсїонер“. Львiв, 1996 
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1. ORTODOKSŲ GIEDOJIMO LIETUVOJE ISTORIJA 

 Istorijos etapai suskirstyti pagal ortodoksų giedojimo lūžius, įtakotus vienų ar kitų 

istorinių ir politinių įvykių. Pirmasis etapas aprepia Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikų 

giedojimą, antrasis etapas giedojimą po Maskvos ir Kijevo Rusios atsiskyrimo, kai giedojimas 

šiose teritorijose vystėsi kiek skirtinga linkme, ir Lietuvos giedojimas buvo labiau susijęs su 

Kijevo Rusios giedojimo tradicijomis, trečiasis etapas aprepia laikus, kuomet po Abiejų 

Respublikų padalijimo Lietuva įėjo į Rusijos imperijos sudėtį. Šiuo ir vėlesniu laikotarpiu 

Lietuvoje buvo naudojamas toks pat ortodoksų giedojimas, kaip Rusijoje. Tai matome ir šiais 

laikais.   

 1. 1. Pirmasis etapas (XIII-XIV aa.)  

 Ortodoksų religijos plitimas Lietuvos teritorijoje vyko dėl kelių priežasčių. Iš vienos 

pusės, šį plitimą įtakojo rusų bei kitų kaimyninių slavų tautų gyventojų atvykimas į Lietuvos 

teritoriją, iš kitos pusės, atskirais istoriniais laikotarpiais prie Lietuvos Didžiosios 

Kunigaikštystės buvo prijungiamos didelės slavų teritorijos. Kalbant apie rusų atvykimą į 

Lietuvą, žinomi trys rusų emigrantų srautai: LDK politiniai emigrantai iš Maskvos Didžiosios 

kunigaikštystės ir Rusijos imperijos (iki 1795 m.), XIX a. emigrantai iš Rusijos imperijos ir 

„baltieji“ emigrantai iš Sovietų Rusijos (po 1917 m.).21 Tokiu būdu, būtent rusai bei kiti 

kaimyninių slavų tautų žmonės sudarė Lietuvos ortodoksų bendruomenės daugumą jau nuo 

LDK susikūrimo laikų. Bet tuo metu (kaip ir dabar) būta ir lietuvių-ortodoksų. Žinoma, kad 

LDK laikais, iki Lietuvos krikšto 56 Lietuvos kunigaikščiai buvo ortodoksai.22 Aišku, kad 

taip atsitikdavo ir dėl politinių paskatų. Bet buvo ir kitokių atvejų. XIII-XIV a. ortodoksų 

tikėjimo išpažinėjai buvo garsūs lietuviai, kai kurie jų vėliau pripažinti Ortodoksų bažnyčios 

šventaisiais: karaliaus Mindaugo sūnus Vaišvilkas, Pskovo kunigaikštis Daumantas, kuris už 

nuopelnus Ortodoksų bažnyčiai buvo paskelbtas Rusijos Ortodoksų Bažnyčios Šv. 

Timotiejumi,23 bei Šv. Vilniaus kankiniai Antanas, Jonas ir Eustatijus bei Šv. Charitina 

Lietuvaitė.  

 Iki šiol Mindaugo vyriausiajam sūnui Vaišvilkui istoriniuose Lietuvos tyrinėjimuose 

buvo skiriama mažai dėmesio. Daugumoje istorikų darbų jo figūra iškyla probėgšmais, 

pažymint tik pagrindinius faktus, kad po tėvo Mindaugo žūties, jis atsisakęs valdžios, ir 

daugumoje taip pat pažymima, kad jis buvęs uolus ortodoksas. Bet šio darbo tyrimui 

                                                      

21 Marcinkevičius A., Kaubrys S. Lietuvos stačiatikių bažnyčia 1918-1939 m. Vilnius: Vaga, 2003, p. 82  
22 Новинский В. Очерк истории Православия в Литве. Vilnius: Православное братство Литвы, 2005, p. 12 
23 Marcinkevičius A., Kaubrys S. op. cit., p. 15 
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Vaišvilko figūra labai svarbi. Juk jį galime vadinti pirmuoju žymiu lietuvių ortodoksu bei 

pirmuoju lietuvių krikščioniu vienuoliu, įsteigusiu pirmąjį krikščionių ortodoksų vienuolyną 

Lietuvos teritorijoje, kuriame vyko ortodoksų mišios ir buvo girdimas ortodoksų giedojimas! 

Labai plačiai įvairius faktus apie Vaišvilką ir jo vienuolyno veiklą aprašo Algimantas Bučys 

savo knygoje „Seniausiosios lietuvių literatūros istorija ir chrestomatija“,24 skirdamas 

Vaišvilkui ir su juo susijusiems faktams nemažą dalį knygos. Gali pasirodyti nelogiška 

literatūros kontekste apžvelgti tokius įvykius, bet autoriaus naujai pastebėti faktai bei 

netikėtos hipotezės leidžia pažvelgti į tuos laikus visai kitu žvilgsniu. Jo pasiryžimas 

atsisakyti monoparadigminio požiūrio į istorinius faktus daug ką pasako apie knygą. Todėl ši 

tarpdisciplininė studija labai svarbi norint pastebėti anksčiau niekada neakcentuotus istorinius 

dalykus.  

 Žinoma, kad Mindaugo sūnus Vaišvilkas buvo vienuolis ir įkūrė vienuolyną, netoli 

Naugarduko, ant Nemuno kranto. Metropolitas Makarijus (Bulgakovas) pažymi, kad 

Laurušavo vienuolynas (įkurtas Vaišvilko) yra seniausias, įsteigtas 1262 m.25 Bet ši data nėra 

labai tiksli, nes žinoma, kad vienuolyne jau 1262 m. buvo parašytas chronografas. 

Ankstyviausią informaciją apie Vaišvilką ir jo pastatytą vienuolyną randame Ipatijaus 

(Hipatijaus) metraštyje (XIII a.), Naugardo pimąjame metraštyje (XIV a.), bei vėlesniuose 

šaltiniuose ‒ Bychovco kronikoje, Motiejaus Stijkovskio kronikoje bei Lietuvos ir Žemaitijos 

kronikose.26 Iš karto reikia pabrėžti, kad kartais tyrinėtojai pateikia ir kitas galimas versijas 

dėl Laurušavo vienuolyno tikrojo steigėjo. Taip atsitiko ir A. Kotelnikovo27 straipsnyje. 

Gyvuoja versija, kurią patvirtina ir kai kurie kiti metraščiai, kad Laurušavo vienuolyną galėjo 

įsteigti Traidenio sūnus Rimantas (ortodoksų vienuolio įžadus priėmęs ir gavęs Laurušo 

vardą). Mečislovas Jučas savo knygoje išsamiai aprašo pagrindinį metraštį - Lietuvos ir 

Žemaičių Didžiosios Kunigaikštijos kroniką (istorinėje literatūroje jis vadinamas Lietuvos 

metraščių viduriniuoju sąvadu28), kurioje randamos pirmosios žinios apie Traidenį, jo sūnų 

Rimantą, ir visas giminės genealoginis medis iki Gedimino. Šiuo metu jau žinoma, kad 

anktyvoji dalis iki Gedimino mirties yra legendinė.29 Taip pat autorius pastebi, kad 

pasakojimas apie vienuolį Lavrašą labai panašus į Voluinės metraštyje išlikusį pasakojimą 

                                                      

24 Bučys A. Seniausiosios lietuvių literatūros istorija ir chrestomatija. Vilnius: Versus aureus, 2012 
25 Ibid., p. 155 
26 Котельников А К вопросу об основании Лавришевского монастыря [interaktyvus] Научный 

богословский портал, 2012 m. kovo 14 d. [žiūrėta 2014 m. sausio 19 d.] Prieiga per internetą: 

<http://www.bogoslov.ru/text/2488869.html#_ftn4>  
27 Ibid. 
28 Jučas M. Lietuvos metraščiai ir kronikos. Vilnius, 2002, p. 44 
29 Ibid. p. 62 

http://www.bogoslov.ru/text/2488869.html#_ftn4
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apie Vaišvilką.30 Bet šiame metraštyje Mindaugo vardas visai neminimas. Šioje dalyje yra ir 

kitų mitologinių dalykų. Vėliau šis metraštis buvo perrašinėjimas, ir tokiu būdu istoriniai 

įvykiai, pateikti Lietuvos ir Žemaičių Kunigaikštijos kronikoje, atsidūrė kituose šios kronikos 

nuorašuose.  

 Grįžtant prie Vaišvilko, D. Baronas pažymi, kad pagrindinis šaltinis, kuriame randame 

plačiai aprašomus istorinius faktus apie Vaišvilką ‒ Haličo-Voluinės metraštis, datuojamas 

XIII a.31 A. Bučys savo knygoje pateikia Vaišvilko gyvenimo aprašymą, paimtą iš Naugardo 

pirmojo metraščio ir išversta iš senosios bažnytinės slavų kalbos į lietuvių kalbą.32 Taip pat 

autorius pateikia kelis įdomius metropolito Makarijaus (Bulgakovo) ir Motiejaus Stijkovskio 

pastebėjimus apie Vaišvilką. Pasak metropolito Makarijaus, Vaišvilkas rūpinosi krikščionišku 

Lietuvos švietimu ir kviesdavo iš Naugardo ir Pskovo dvasininkus, mokančius lietuvių kalbą! 

O Motiejus Strijkovskis pastebi, kad, pasistatęs vienuolyną, Vaišvilkas ten pamaldžiai 

vienuoliškai gyveno kartu su keliolika vienuolių.33 Žinant, kad šie įžymūs mokslininkai dirbo 

su įvairiausiais metraščiais, kuriose tokios žinios galėjo būti, turime šiek tiek žinių ir apie patį 

vienuolyną, ir apie švietiejišką ortodoksų veiklą to meto Lietuvos teritorijoje. Taip pat 

randame nuomonių, kad Laurušavo vienuolynas buvo „tikras lietuvių pravoslaviškos kultūros 

centras“, kas yra pažymėta ir įvairiose lotyniškai rašytose kronikose. Tokią nuomonę išsako 

Rusijos mokslų akademijos Slavotyros instituto filologijos daktaras Jurijus Labyncevas. Jis 

taip pat pažymi, kad garsioji Laurušavo evangelija yra pačių lietuvių sukurtas, o tai reiškia yra 

lietuvių kūrinys ir gali būti siejamas „su lietuviškąja kirilinės literatūros tradicija“.34 Gana 

įdomią versiją apie Vaišvilką ir jo gyvenimą pateikia Aleksiejus Kibinas, kliaudamasis M. 

Smorong-Ružyckos pastebėjimais apie Vaišvilko ir Josafato ir Varlaamo istorijos sutapimus 

(tokie pastebėjimai kilo nagrinėjant Laurušavo evangelijos iliustracijas, kuriose senovinis 

Josafato ir Varlaamo siužetas pavaizduotas du kartus).35 Savo straipsnyje autorius remiasi 

įvairiomis mokslininkų hipotezėmis ir istoriniais pastebėjimais apie Vaišvilką ir jo veiklą. 

Apibendrinus įvairius duomenis, galime teigti, kad jau XIII a. pradžioje Lietuvos teritorijoje 

pastebimas ortodoksų tikėjimo žydinys - Laurušavo vienuolynas. Šie pirmieji apžvelgti 

                                                      

30 Ibid. p. 56 
31 Baronas D. Vaišelga (Vaišvilkas) ‒ pagoniško ir krikščioniško radikalumo samplaika [interaktyvus] LDK 

istorija [žiūrėta 2013 m. sausio 19 d.]  Prieiga per internetą: <http://www.ldkistorija.lt/#vaiselga-vaisvilkas-

pagonisko-ir-krikscionisko-radikalumo-samplaika_fact_522> 
32 Bučys A. op. cit., p. 350 
33 Ibid., p. 156 
34 Ibid., p. 170-171 cituoja iš Лабынцев Ю. А. Литовская кирилловская письменность XIII-XV вв. и 

"Катехизис" М. Мажвидаса in: Senosios raštijos ir tautosakos saveika: kultūrinė Lietuvos Didžiosios 

Kunigaikštystės patirtis. Vilnius, 1998, p. 49-53 
35 Кибинь А. С. Литовский князь и индийский царевич: в поисках сходства (история о Войшелке) in: 

Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. Sankt-Peterburgas, 2011, p. 12 [žiūrėta 2014 m. sausio 19 d.] Prieiga 

per internetą: <http://history.spbu.ru/userfiles/Studia_2011_2-1_Kibin.pdf>  
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istoriniai šaltiniai leidžia sudaryti tam tikrą vaizdą ir apie to meto lietuvių-ortodoksų veiklą, 

bei apie ortodoksų giedojimą tuometinėje Lietuvos teritorijoje.  

 Pirmasis pastebėjimas sietinas su tuo, kad Vaišvilkas priėmė vienuolio įžadus pagal 

graikų ortodoksų statutą ir įsteigė vienuolyną taip pat pagal graikų statutą.36 Pagal šiuos 

duomenis galime manyti, kad ir giedojimas šiame vienuolyne vyko pagal bizantinio 

giedojimo pavyzdį. Bet šis faktas reikalauja papildomo dėmesio. Pirma, Naugardo pirmąjame 

metraštyje parašyta tik tai, kad Vaišvilkas buvo "pravoslavų" tikėjimo pasekėjas.37 O antra, 

žinoma, kad bizantinis giedojimas, atėjęs į Rusią, kartu su jos krikštu X a., jau nuo pat pradžių 

ėmė transformuotis. E. Ševčuk pastebi, kad išlikusiuose XI-XII giesmių knygose jau atsiranda 

neumos (nelinijinės notacijos ženklai), kurių bizantinėje notacijoje nėra, taip pat ir glasai 

sunumeruoti ne pagal keturis paprastus ir keturis plagalinius, o iš eilės nuo pirmo iki aštunto, 

bei kt. pasikeitimai.38 Tai nurodo ir I. Gardneris, pabrėždamas, kad pirmieji ženklinio 

giedojimo pavyzdžiai datuojami XI-XII a.39 Visa tai rodo pirmus rusų ortodoksų giedojimo 

sistemos vystymosi bandymus. Taip pat E. Ševčuk nurodo, kad visos šios knygos jau 

priklauso Naugardo bei Pskovo skriptoriumams. Apie aukštą Šiauries rytų Rusios bažnytinio 

giedojimo kultūrą byloja ir išlikę to laikotarpio Kondakionai.40 Tai gali reikšti ir ypatingą 

paties slavų ortodoksų giedojimo raidą šioje teritorijoje. I. Gardneris rašo, kad Naugarde nuo 

seno dauguma vyskupų buvo slavai, kas taip pat galėjo lemti slavų giedojimo vystymąsi čia, 

skirtingai nei Kijeve, kuriame metropolitais dažniausiai buvo graikai.41 Metropolitas 

Makarijus, cituodamas Šv. Petro, Ordyno kunigaikščio hagiobiografiją, nurodo, kad jis, 

lankydamasis Rostove, kartu su Rostovo vyskupu Kirilu (XIII a.) bažnyčioje girdėjęs, kaip 

choras iš kairės giedojo graikiškai, o choras iš dešinės – „rusiškai“.42 Jeigu choras iš kairės 

tikrai giedojo graikų kalba, tuomet greičiausiai giedojo patys atvykę graikai, bet iš muzikinės 

pusės tokį įspūdį galėjo sukelti ir dviejų to meto Rusioje vyravusių giedojimų skirtumas. 

Vyravo ženklinė arba stulpinė43 notacija, kuri XIII a. jau suslavėjo ir vystėsi savo linkme, ir 

                                                      

36 Bučys A. op. cit., p. 155 
37 Кузьмин А. В. Войшелк [internaktyvus] Православная энциклопедия 2010 m. birželio 24 d. [žiūrėta 2014 m. 

sausio 19 d.] Prieiga per internetą: <http://www.pravenc.ru/text/155142.html>  
38 Лозовая И. Е., Шевчук Е. Ю. История русского церковного пения [interaktyvus] библиотека Orthodoxia 

[žiūrėta 2014 m. sausio 19 d.] Prieiga per internetą: <http://orthodoxia.org/lib/1/1/4/12.aspx>  
39 Гарднер И. А., Богослужебное пение Русской Православной Церкви. I Том, New York, 1977, 

pakartotinas leidimas: Москва, 1998, p. 129 
40 Лозовая И. Е., Шевчук Е. Ю. op. cit. 
41 Гарднер И. А. Богослужебное пение Русской Православной Церкви, p. 13 [interaktyvus] Регентское дело 

[žiūrėta 2014 m. sausio 19 d.] Prieiga per internetą: 

<http://www.regentskoedelo.org/journal/2004/9/y4n9p6.pdf> 
42 Митрополит Макарий (Булгаков) История Русской Церкви, t. 3, skyrius 4, Москва, 1996  
43 Kiekvienas glasas vyrauja mišiose vieną savaitę, iš viso glasų yra 8, todėl per aštuonias savaites praskamba 

visi 8 glasai, toks aštuonių savaičių visų glasų ratas vadinamas glasų „stulpu”, iš to kilo stulpo ar stulpinis 

(столповое) giedojimas. 
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kondakų (кондакарная) notacija, kuri buvo siejama su bizantišku giedojimu,44 bet jau XIII a. 

pab. ir XIV a. buvo visai išnykusi. Kondakionuose esančią „kondakų“ notaciją iki šiol 

nepavyko iššifruoti. Ji pasižymėjo ypatingomis melizmomis, reikalavo giedotojų 

profesionalumo, aukštų techninių gebėjimų.45 Šios notacijos išnykimas XIII-XIV a. iš vienos 

pusės taip pat galėjo rodyti Bizantijos įtakos mažėjimą. Tai galėjo lemti ir daugelis kitų 

priežasčių, jas aptaria I. Gardneris skyriuje apie kondakų notaciją.46 Visu pirma kariniai 

užpuoliai ir pačioje Bizantijoje ir Rusioje galėjo lemti daug ką. Žinome, kad 1204 m. 

kryžiuočiai užgrobė Kontantinopolį, 1237 m. totoriai pradėjo savo užpuolimus Rusioje. 

Kalbant apie giedojimą, XIII a. pab. Bizantijoje įvyko bažnytinio giedojimo reforma, kuri 

buvo įvesta Ioano Kukuzelio dėka. Įdomu tai, kad ji neatsispindėjo slavų bažnytiniame 

giedojime ir jo notacijoje. Tai taip pat rodo bizantinio giedojimo įtakos sumažėjimą rusų 

ortodoksų giedojimo atžvilgiu. Rusų giedotojai tapo savaraniški ir giedojimo vystymasis 

Rusioje ėjo savo keliu.  1274 m. įvykęs Bažnytinis susirinkimas metropolito Kirilo III (II) 

vadovavimo laikotarpiu taip pat galėjo nulemti kai kuriuos bažnytinio giedojimo 

pasikeitimus.  

 Apibendrinus visus šiuos faktus, Vaišvilko gyvenimo ir jo įkurto vienuolyno 

laikotarpiu bažnytinis giedojimas Rusioje jau buvo vystomas, ir slavinamas. Pasakyti, kaip 

tiksliai jis tuomet skambėjo, kol kas negalime, nes išlikusius to meto rašytinius šaltinius dar 

nepavyko iššifruoti. Bet XIII a. Rusioje jau buvo išsivysčiusi sava oktoecho sistema, o 

atsisakius kondakų giedojimo XIII-XIV a. bažnytinis giedojimas Rusioje skambėjo savitai. 

Visos šios žinios suteikia galimybę pažvelgti į Vaišvilko įsteigto vienuolyno kontekstą, ir 

galimus mišių ir giedojimo variantus, kurie galėjo būti atliekami vienuolyne.  

 Tai pat žinoma, kad Vaišvilkas tris metus mokėsi ir gyveno Poloninos vienuolyne,47 

tai mes sužinome iš Ipatijaus metraščio,48 kuriame nurodytas ir jį įšventinusio vienuolio, 

Dvasios tėvo vardas ‒ Grigorijus Poloninietis. Šis žmogus buvo gerai žinomas to meto 

dvasininkas, „buvęs Ugrovskio vienuolyno vyresniuoju igumenu, Belgorodo vyskupijos 

tvarkytoju ir Kijevo metropolito vietininku“.49 O XIII a. pastatė vienuolyną Poloninuose 

(Karpatuose). Aleksandro Moničo teigimu, Poloninų vienuolynas dabar vadinamas Ugolsko 

vienuolynu Poloninuose. Jis pažymi, kad Ipatijaus metraštyje skiltyje prie 1262 m., yra 

                                                      

44 p. 373 citata iš Успенский Н. Д. Византийское пение в Киевской Руси, "Akten des IX. Inernationalen 

Byzantinisten-Kongresses, München, 1958. München", 1960, p. 653 
45 Ibid., 106 
46 Ibid., p. 371-382 
47 Baronas D. Mindaugo knyga. Istorijos šaltiniai apie Lietuvos karalių. Vilnius, 2005 
48 Bučys A. op. cit., p. 426 
49 Ibid., p. 161, cituoja iš Мицько I. З. Монастирi, Iсторiя украïнськоï культури, t. 2, Kijevas, 2001  



 12 

prierašas, kad Vaišvilkas pakrikštijo jame Jurijų Lvovičių, priėmė šiame vienuolyne vienuolio 

įžadus ir gyveno ten tris metus. Apie tai, kad būtent šis vienuolynas yra pažymėtas Ipatijaus 

metraštyje, kalba ir J. Golovackis, metropolitas Makarijus (Bulgakovas) bei archimandritas 

Vasilijus (Proninas).50 

 Vaišvilkas lankėsi ir kituose to meto Rusios vienuolynuose ‒ Naugarduko, Cholmo, 

Volinės, Vladimiro, kuriuose tuo metu giedojimas vyko ir graikiškai, ir slaviškai, 

pakaitomis.51 Visos šios kelionės taip pat galėjo įtakoti jo įkurto vienuolyno giedojimo 

tradicijas ir skonius. 

 Kalbant apie XIII-XIV a. lietuvius-ortodoksus, yra žinomos dar kelios asmenybės. 

Apie pirmąją ‒ Šv. Charitiną Lietuvaitę mažai ką rastume istorikų darbuose. A. Bučys skiria 

jai visą skyrių.52 Rusų Ortodoksų Bažnyčioje Šv. Charitinos Lietuvaitės vardas yra žinomas, 

ir ji minima pagal naują kalendorių spalio 18 d. (pagal seną spalio 5 d.). Neišliko ar net 

nebuvo šios šventosios hagiografijos. Pagrindinės žinios apie šią šventąją (ant jos kapavietės, 

bažnytinėse bei ikonografijos knygose) nurodo, kad ji buvo lietuvaitė, mirė XIII a., buvo iš 

kunigaikščių giminės, priėmė vienuolės įžadus Naugardo moterų vienuolyne ir ten po kurio 

laiko tapo vienuolyno vyresniąja. Taip pat yra prierašas, kad ši šventoji yra Lietuvos ir jos  

gyventojų dangiška užtarėja.53 Išlikę Šv. Charitinos kondakas ir troparas bei malda į šventąją.  

 Kitas lietuvis-ortodoksas Šv. Daumantas Timotiejus yra daugelio istorikų tyrimų 

objektas. Apie Nalšios kunigaikštį Daumantą rašyta daugelyje metraščių. V. Ochotnikova 

nurodo, kad XV-XVI a. metraščių tyrimas, parodo, kad "Pasakojimas apie Daumantą" įėjo į 

beveik visus to meto metraščius.54 Pvz., Voluinės metraštyje nurodytos ir asmeninės 

nužudymo priežastys: Mindaugas po Mortos mirties vedė Daumanto tuometinę žmoną, 

Mortos seserį.55 Išlikusi Šv. Daumanto Timotiejaus hagiografija, kondakas, troparas ir malda. 

 Istorijoje žinomi dar trys lietuviai-ortodoksai šventieji - Šv. Vilniaus kankiniai 

Antanas, Jonas ir Eustatijus. Pirmos žinios rusų metraščiuose apie juos randamos Sofijos I 

                                                      

50 Данилец Ю. Книга о Заневском монастыре в Полонинах, straipsnis apie Монич А. knygą „Заневский 

монастырь в Полонинах: очерки истории Угольского и Углянского монастырей” 2008 [interaktyvus] 

Православие.ru [žiūrėta 2014 m. sausio 19 d.] Prieiga per interneta: 

<http://www.pravoslavie.ru/arhiv/36163.htm>  
51 Ibid., p. 430 
52 Ibid., p. 530-557 
53 Преподобная (благоверная княгиня) Харитина Литовская [interaktyvus] Православный 

календарь[žiūrėta 2014 m. sausio 19 d.] Prieiga per internetą: <http://days.pravoslavie.ru/Life/life6906.htm> 
54 Bučys A. op. cit., p. 564, cituoja iš Охотникова В. Повесть о Довмонте: Исследование и тексты. 

Ленинград, 1985, p. 72 
55 Ibid., p. 517 

http://www.bogoslov.ru/biblio/text/478848/index.html
http://www.bogoslov.ru/biblio/text/478848/index.html
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metraštyje (XV a.) ir Jermolino metraštyje.56 Bet įdomu, kad pirmasis šventųjų paminėjimas 

buvo užrašyta graikų kalba Mykolo Balsamono, Šv. Sofijos katedros rektoriaus, 

Pagiriamąjame žodyje. J. Meyendorffo nuomonė, kad jis galėjo būti sukurtas  Antano IV 

patriarchavimo pradžioje (1392-1397).57 Iš šio metraščio sužinome, kad patriarchas Filotėjas 

pirmas kanonizavo Vilniaus kankinius, ir kad jų žuvimo vietoje buvo pastatyta šventovė.58 

Manoma, kad jau XIV a. Šv. Vilniaus kankiniams buvo sukurta pamaldų seka. Žinomas 

autoriaus vardas - Dimitrijas. Jos buvo sukurtos graikų kalba, bet išliko tik vertimas į slavų 

kalbą.59 Šv. Antanas ir Jonas buvo broliai. Mykolas Balsamonas vadina juos kilmingais ir 

aiškiai apibrėžia jų tautybę - lietuviai „ugnies garbintojai“.60 Nepaklusę valdovui (Algirdui), 

kuris reikalavo neauginti barzdos ir valgyti mėsą, abu broliai iš pradžių buvo uždaryti į 

kalėjimą, vėliau paleisti, bet vis dėlto atsisakę atsižadėti naujo tikėjimo, buvo nužudyti. Šv. 

Eustatijus nukentėjo jau po Šv. Antano ir Jono mirties. Apie jį Mykolas Balsamonas rašo: 

„vienas iš valdovo kariaunos (valdovo gvardijos, asmens sargybos), reto proto ir grožio 

vyras“.61 Visi trys kankiniai priklausė kunigaikščio tarnų kategorijai, nors, kaip kalbama, 

buvo kilmingieji. Taip pat įdomu, kad vėliau pats Algirdas leido paimti kankinių kūnus ir juos 

palaidoti bei leido pastatyti jiems skirtą cerkvę.62 Šis įvykis svarbus Lietuvai ir tuo, kad Šv. 

Vilniaus kankinių kanonizacija atvėrė naujus ryšius su Bizantija. Tai susiję ir su XIV a. 

vykusiu karu su Rusia, bei Maskvos metropolitu Aleksijumi (paskirtu iš Maskvos) ir Kijevo, 

o vėliau po metropolito Aleksijaus mirties ir Maskvos metropolitu Kiprijonu (paskirtu iš 

Konstantinopolio). Šiuos istorinius įvykius aprašo D. Baronas savo knygoje.63 Išliko Šv. 

Vilniaus kankinių Antano, Jono ir Eustatijaus gyvenimo aprašymas, kondakas, troparas, 

malda į šventuosius ir jų pamaldų seka.  

 1. 2. Antrasis etapas (XV-XVII aa.) 

Išsiplėtojus rusų ortodoksų giedojimui, galime teigti, kad Lietuvos teritorijoje vyravo 

rusų ortodoksų giedojimas, kuris jau turėjo savo susiklosčiusias tradicijas, intonacijas, 

melodijas. Vėliau, dėl Kijevo ir Maskvos Rusios politinio ir bažnytinio atsiskyrimo (XV-

XVIIa.), bažnytinis giedojimas šiose srityse vystėsi skirtinga linkme. „Prie to vedė: skirtingos 

                                                      

56 Baronas D. Trys Vilniaus kankiniai. Gyvenimas ir istorija. Vilnius, 2000, p. 37 
57 Ibid., p. 148, cituoja iš J. Meyendorff "The three Lithuanian martyrs", p. 35 
58 Ibid., p. 149 
59 Ibid., p. 150, cituoja iš Огицкий Д. К истории Виленских мучеников, p. 236-237 [žiūrėta 2014 m. sausio 19 

d.] Prieiga per internetą: <http://krotov.info/history/14/2/1994ogiz.html> 
60 Mykolas Balsamonas. Pagiriamasis žodis. Vertimas paruoštas D. Baronas Trys Vilniaus kankiniai. Gyvenimas 

ir istorija. Vilnius, 2000, p. 205-207 
61 Ibid., p.227 
62 Ibid., p. 241 
63 Baronas D. op. cit., p. 85-93 
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vietinės Bažnyčios gyvenimo sąlygos ir poreikiai, skirtingi vietiniai skoniai bei išorinė įtaka, 

o vėliau ir giedotojų mokyklų skirtumas, su skirtingais giedojimo meistrais ir lyderiais.“64 

Todėl tikėtina, kad ir Lietuvos teritorijoje vėliau vyravo Kijevo Rusios giedojimo variantai.65 

J. Jasinovskis savo straipsnyje „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bažnytinis giedojimas ir 

linijinės notacijos Irmologionai“ rašo, kad LDK metais, veikiant įvairiems veiksniams, 

kunigaikštystėje vystėsi ir bažnytinio giedojimo kultūra. Čia vystėsi, kaip monodinės, taip ir 

daugiabalsės bažnytinio giedojimo formos. Vienu iš tokių pavyzdžių galime laikyti koncertinį 

(partesinį) stilių, kuris, kaip žinoma, labiausiai buvo vystomas bazilijonų. 1615 m. Vilnios 

ortodoksų brolijos cerkvėje, kurioje mišias vedė Meletijus Smotrickis, buvo giedama 

„figūriniais keturių balsų giedojimais“.66  

Šioje Lietuvos, o taip pat ir visos pietvakarių Rusijos teritorijoje, esančioje katalikų 

žemių kaimynystėje, jau XV a. pastebimos „religijų unijos“ užuomazgos, tai pasunkino 

ortodoksų padėtį Lietuvos Didžiojoje Kunigaištystėje. XVI a. Žygimantas Augustas sulygino 

krikščionių teises, ir tuo metu suklęsti ortodoksų brolijos, mokyklos, plečiasi knygų leidyba.67 

Bet jau 1596 m. pasirašius Bresto uniją su katalikais, ortodoksų padėtis vėl pablogėjo. 

Mečislovas Jučas apie laikotarpį nuo 1596 iki 1623 m. rašo,68 kad šiuo laikotarpiu ortodoksai 

tuo metu vadinami dizunitais, veikia išvien su protestantais, juos palaiko Biržų Radvilos. 

Atskiri Lietuvos bajorų seimeliai pasisako prieš uniją, ir reikalauja išsaugoti ortodoksų religiją 

(Pinsko, Ašmenos, Minsko ir Vilniaus, Kauno, Trakų, Lydos seimeliai). Nuo 1623 m. 

bažnytinė unija įsigali visoje LDK, nelieka nė vienos ortodoksų vyskupijos. Pagrindiniu 

unijos pasipriešinimo centru Lietuvoje buvo Šv. Dvasios vienuolynas Vilniuje ir Vilniaus 

ortodoksų brolija. Ne Lietuvos teritorijoje pagrindiniu pasipriešinimo centru buvo Kijevas, o 

vadovavo jam Torūnės vaivada K. Ostrogiškis. Pagrindiniais pasipriešinimo centrais buvo 

                                                      

64 Прот. И.  Вознесенский Церковное пение в православной юго-западной Руси по нотно-линейным 

ирмологам XVII и XVIII веков. Состав, свойства и достоинство напевов, помещенных в Юго-западных 

ирмологах. Москва, 1898, p. 14 [žiūrėta 2014 m. sausio 19 d.] Prieiga per internetą: 

<http://seminaria.ru/raritet/voznes_swest.htm>  
65 Такала-Рощенко М. Церковная монодия в униятской традиции XVIII в.: Стихиры на „Хвалитех“ 

праздника Св. Евхаристии (Corpus Christi), [interaktyvus] Akademia.edu [žiūrėta 2014 m. balandžio 1 d.] 

Prieiga per internetą: 

<http://www.academia.edu/667300/Cerkovnaja_monodija_v_uniatskoj_tradicii_XVIII_veka_Stihiry_na_Hvalite

h_prazdnika_Sv._Evharistii_Corpus_Christi_> 
66 Ясиновский Ю. Церковное пение и нотолинейные ирмологионы Великого княжества Литовского, 

cituoja О. Цалай- Якименко, Київська школа музики XVII столїття, Наукове Товариство їм. Шевченка. 

Киïв, Львiв, 2002, p. 367  
67 Marcinkevičius A., Kaubrys S. Lietuvos stačiatikių bažnyčia 1918-1939 m. op. cit., p. 18 
68 Jučas M. Krikščionybės kelias į Lietuvą. Vilnius, 2000, p. 162 
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vienuolynai, kurie nepriėmė į unitų gretas perėjusių vyskupų.69 Reikėtų šiek tiek sustoti ties 

Vilniaus ortodoksų brolija. Pirmuoju jos centru buvo Šv. Trejybės vienuolynas Vilniuje, 

įsteigtas 1597 m. kilmingų seserų Feodoros ir Annos Volovič. Šią brolija pašventino pats 

Konstantinopolio patriarchas Ijeremija II. (Tuo metu Lietuvos metropolija buvo priklausoma 

Konstantinopolio patriarchatui). Ji įdomi ir tuo, kad jos iniciatyva jau XVI a. buvo 

spausdinamos bažnytinės ortodoksų knygos.70 XVII a. spaustuvė buvo perkelta į Vievio 

ortodoksų vienuolyną ir čia šalia kitų svarbių knygų buvo išspausdinta ir Meletijaus 

Smotrickio veikalas „Gramatika“.71  

Grįžtant prie bažnytinio giedojimo unijos laikais, reikia pasakyti, kad dėl unijos 

pasekmių labai daug kas šioje teritorijoje lieka painu. Analizuojant čia egzistavusį giedojimą, 

atsekti jo priklausomybę ortodoksams ar unitams yra kartais net neįmanoma, nes abi šios 

konfesijos gyvavo greta, ir galėjo veikti viena kitą.72 Žinomas atvejis, kuomet vienas iš unitų 

giedotojų perėjo giedoti į ortodoksų chorą, kas labai papiktino unitus, nes tuo metu giedotojai 

mokėsi už mokyklos lėšas. Tokių atvejų galėjo būti ir daugiau, nes 60-70 m. profesionalius 

chorus galėjo turėti tik unitai, ir dėl profesionalų stokos, vieni iš jų galėjo pereiti pas 

ortodoksus, o taip pat ir ortodoksai, norėdami gauti profesnių žinių, galėjo mokytis unitų 

giedotojų mokykloje.73 Bet tuo pačiu, esant tokiai padėčiai, ortodoksų giedojimo vystymasis 

šioje teritorijoje įgavo pagreitį. Brolijos ir vienuolynai vedė ortodoksų giedojimo mokymus, 

steigė chorus, rinko ir struktūravo bažnytinius giedojimo variantus ir nuo XVIII a. pradžios 

leido spausdintas bažnytinio giedojimo knygas. Tokia veikla buvo svarbi pasipriešinimo 

katalikams ir unitams sąlyga.74   

Grįžtant prie „lietuviškojo“ ortodoksų giesmių aspekto, analizuojant įvairius šaltinius, 

kitų mokslininkų darbus, atsekamos tam tikros tendencijos, leidžiančios ištirti ortodoksų 

giedojimą šiuo aspektu.   

                                                      

69 Marcinkevičius A., Kaubrys S. op cit., p. 19 cituoja iš Girkonas R. Bažnytinė unija. Tautinės mažumos: 

Etnosocialinių problemų seminaro 1991-1992 m. medžiaga. Vilnius, 1992, p. 30; митрополит Макарий 

(Булгаков), История Русской Церкви, T. 4, Москва, 1996, p. 5, 11 
70 Шлевис Г., Арефьева И. Православные храмы Литвы. Vilnius, 2006, p. 11-12 
71 Ibid. p. 111; Marcinkevičius A., Kaubrys S. op cit., p. 28 
72 Прот. И.  Вознесенский Церковное пение в православной юго-западной Руси по нотно-линейным 

ирмологам XVII и XVIII веков op. cit., p. 42   
73 Medžiaga panaudota iš Europos kalbų ir kultūrų dialogo tyrėjų asociacijos rengiamo „Lietuvos Didžiosios 

Kunigaikštystės rankraštinis paveldas užsienio archyvuose“ seminaro, I. Gerasimovos pranešimo – „XVII a. 

antrosios pusės Vilniaus daugiabalsio giedojimo mokyklos koncertai  chorui Valstybinio istorijaus muziejaus 

rankraštyne“, Vilnius, 2012 gruodžio 12-14 d. 
74 Прот. И.  Вознесенский Церковное пение в православной юго-западной Руси по нотно-линейным 

ирмологам XVII и XVIII веков op. cit., p. 15-16 
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Visu pirma, tai XVI-XVII a. atsirandančios vietiniai giesmių variantai, taip vadinami 

„išdainavimai“ arba „melodijos“ (роспев, напев), anksčiau taip pat gyvavę rusų ortodoksų 

giedojimo tradicijoje, bet kaip tam tikri išplėsti giedojimo stiliai: kelionės (путевой), 

demestinis (демественный). Žinoma, kad nemažai „išdainavimų-melodijų“ buvo pavadintos 

vienuolynų vardu. O, atsižvelgiant į tai, kad vienu iš dažnai minimu pietvakarių Rusijos 

vienuolynų  buvo Vilnios (vėliau perimtas bazilijonų), o taip pat ir Vilnios stavropigialinis 

vienuolynas,75 tikėtina, kad melodijos, susijusios su Vilnios pavadinimų galėjo kilti būtent iš 

ten.  

Antras aspektas, leidžiantis ieškoti bendrų taškų, tai jau XVI-XVII a. atsirandantys 

giesmių kūrėjai, tarp kurių buvo ir tokių, kurie vienaip ar kitaip buvo susiję su Lietuvą: 

Lavrentijus Zizanijus, Eliziejus Ilkovskis,76 Nikolajus Dileckis77 ir kiti. 

Žinomi ir rankraštininkai, kurie susiję su Lietuva. Iš baltarusų Hirmologijonų 

rankraštininkų žinomas Šv. Dvasios vienuolyno ijeromonachas Avraamas (manoma, kad 

kalbama apie Vilniaus Šv. Dvasios vienuolyną).78 

Jau pradedant XVI a. pabaiga – XVII a. pradžia ortodoksų giedojimas pasiekė 

kulminacinį savo vystymosi tašką. Tuo metu buvo naudojama plati amplitudė pačių 

įvairiausių giesmių melodikos variantų, buvo daug įvairiausių giesmynų, suskirstytų pagal 

giesmių pobūdį arba įvairių giesmių tipų rinkiniai viename giesmyne, tokie kaip Kasdieninis 

giesmynas79 (Обиход), Oktoechas (Октоих), Hirmologijonas (Ирмолог), Šventinis 

giesmynas (Праздник), kurios buvo pagrindinės giedojimo knygos, taip pat ir kiti įvairių 

giesmių rinkiniai: Triodė (Триодь), Bendroji Minėja (Общая Минея), Pakilusis giesmynas 

(Трезвоны), Psalmynas (Псалтирь). Dėl tokio medžiagos gausumo giedojimas skirtingose 

bažnyčiose buvo įvairus. Visa tai ir galėjo privesti prie tokio reiškinio, kaip tuo metu vis 

labiau atsirandantys vietiniai giesmių variantai. „Tuo metu giesmynuose buvo daug įvairių 

ženklinio giedojimo variantų, vertimų ir atskirų kūrinių, skirtingų savo medžiaga, vieta, 

kurioje jie buvo naudojami, tam tikromis jų komponavimo savybėmis ir pan. Tokios 

                                                      

75 Прот. И.  Вознесенский Церковное пение в православной юго-западной Руси по нотно-линейным 

ирмологам XVII и XVIII веков op. cit, p. 11, cituoja iš Чистович И. Очерк истории западно-русской 

Церкви, 2 d. СПб, 1884 
76 Ясиновский Ю. Церковное пение и нотолинейные ирмологионы Великого княжества Литовского 

op.cit., p. 392 
77 Герасимова И. Партесный концерт Николая Дилецкого „Иже образу Твоему“: истоки и история 

создания [interaktyvus] Akademia.edu [žiūrėta 2014 m. balandžio 16 d.] Prieiga per internetą: < 

http://www.academia.edu/2063127/_> 
78 Чудинова И. Концепция универсализма в музыкальной культуре Полоцка и Петербурга in: Общество. 

Среда. Развитие (Terra Humana) Nr.3, 2012, p. 154 
79 Giesmynų vertimai paimti iš „Bažnytinė muzika“, enciklopedinis žinynas. Vilnius: mokslo ir enciklopedijų 

leidybos centras, 2011. Sudarė Vilimas J., p. 483 
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„melodijos“ kaip Usolsko, Christianino, tokie pagrindinio Troicko giesmininko Logino, 

Stefano Golima, Ivano Noso kūriniai, apdainuoti taip vadinama kita „gaida“ (ин роспев, ин 

перевод, произвол), ir daugybė kitų stichirų ir giesmių.“80 XVII a. pastebimi ir tokie 

melodiniai variantai, kaip graikų ir bulgarų. Apie jų atsiradimą galima būtų pasakyti, kad jie 

atsirado Pietvakarių Rusijoje dar XVI a. iš vienos pusės, kaip pagalbiniai veiksniai kovojant 

su katalikų unijos įvedimu tuose kraštuose, iš kitos pusės – tiesiog vystantis giedojimo 

kultūrai. J. Jasinovskis apie tai rašo: „Atsiranda naujos bažnytinio giedojimo apraiškos, 

susijusios su muzikinės jo medžiagos sudedamųjų dalių stiprėjimu: „gražiai skambančio“ 

(kalofoninio) giedojimo melodinių vingių grožiu, vokaliniu virtuoziškumu ir ritminiu 

tamprumu. Pavadintas bulgarų, serbų ir graikų „melodijomis“, šis naujas menas ateina į rytų 

slavų žemes, ir iš esmės, įsilieja į Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ortodoksų žmonių 

kultūrą. Pirmas šio proceso etapas, ko gero, susijęs su tokiais vardais, kaip LDK metropolitas 

Kiprijanas ir Grigorijus Camblakas“.81 Bet tuo pačiu tokios „melodijos“, kaip graikų, bulgarų, 

serbų galėjo paskatinti ortodoksus atsigręžti į rytus. Apie pačias „melodijas“ I. Voznesenskis 

rašė: „Ten jie buvo perimti, atsisakant kraštutinumų, buvusių vienos ar kitos vietinės 

Bažnyčios giedojimo praktikoje, priderinant giesmių melodijas prie tuometinio skonio ir 

poreikių, įvedant harmoninius pradmenis, atėjusius iš Vakarų Europos, ir perrašant jas iš 

ženklinės į linijinę notaciją.“82 Todėl juos analizuojant galima pasakyti, kad nė vienas iš jų 

nėra nei graikų nei bulgarų giedojimo atitikmuo, ir bendras dalykas būtų tik pavadinimas. 

Nors reikėtų pastebėti, kad pvz., graikiškos „melodijos“ galėjo atsirasti XVII a. užrašant 

graikų giedotojus, kurie svečiavosi Maskvoje. Bulgarų giedojimo ryšys su bulgariška 

„melodija“ kol kas nėra išaiškintas.83 Gali būti ir taip, kad originalios graikų ar bulgarų 

giedojimo melodijos galėjo būti naudojamos, bet buvo taip pakeistos, kad beveik nepriminė 

originalo.  

Tokius pasikeitimus rusų ortodoksų giedojime lėmė daugelis priežasčių. Grįžimas prie 

graikų, bulgarų giedojimo pradmenų per „melodijas“, atvėrė kelią atsinaujinantiems graikų-

slavų ryšiams. Galbūt, kaip šių pirmųjų kitų šalių „melodijų“ rezultatas, o gal tiesiog dėl 

įvairių giesmių variantų buvimo ir jų plitimo, atsiranda ir kiti vietiniai bei „užsienietiški“ 

                                                      

80 Прот. И.  Вознесенский, Осмогласные роспевы трех последних веков Православной Русской Церкви: I. 

Киевский роспев и дневные стихирные напевы на "Господи, воззвах", Киев, 1888, p. 3 [žiūrėta 2014 m. 

sausio 19 d.] Prieiga per internetą: <http://seminaria.ru/raritet/voznes_kiev.htm> 
81 Ю. Ясиновский „Церковное пение и нотолинейные ирмологионы Великого княжества Литовского“, 

psl.391 
82 Прот. И.  Вознесенский, Осмогласные роспевы трех последних веков Православной Русской Церкви 

op. cit., p. 9  
83 Гарднер И. А. Богослужебное пение Русской Православной Церкви, I Том, Сергиев Посад: Московская 

Духовная Академия, 1998, p. 133-134  
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„melodijų“ tipai, kurie įnešdavo į bažnytinį giedojimą gyvumo, prieš tai buvusiam nors ir 

gana sudėtingam dėl savo skirtingų formų, bet tuo pačiu vienodam pagal pobūdį ir charakterį 

giedojimui.84 Kalbant apie vietinius „melodijų“ variantus, jau XVII a. pastebimi įvairūs 

melodikos giedojimo variantai, žymimi pagal vietą arba jų kūrėjus. Tokių variantų randama 

labai daug. Jau XVII a. žinomi tokie melodijų pavadinimai, kaip: Bersenevo, Vladimiro, 

Kirilo, vienuolyno, Nikodimo, Novgorodo, Pskovo, Radilovo, rusų, skito, Smolensko, soboro, 

Sofijos, Tichvino, Černigovo, Čudovo, Jaroslavlio, ir kt. Iš kūrėjų žinomos tokios pavardės 

kaip, Grigorijus Cimvlachas (Camblakas), Opekalovas, Leontijus, Tichonas ir Gerasimas. 

Taip pat yra tam tikri „melodijų“ pavadinimai, kurie žymi ir kūrėją, ir vietą, kurioje jie buvo, 

tokie, kaip Christianino, arba Maskvos, Lukoškovo arba Usolsko ir t.t. Kalbant apie 

„melodijų“ muzikinę sudėtį, reikia pažymėti, kad tos, kuriomis buvo parašytos visos aštuonios 

bažnytinio giedojimo sistemos dermės – glasai, buvo vadinamos pilnais. O visi kiti 

nepilnomis „melodijomis“. Tarp pilnų melodijų pažymimos – Kijevo, pietų Rusijos, 

Simonovskio ir Maskvos didžiojo Uspenskio soboro.85  

 Kaip įvairumo pavyzdį galėtume paminėti E. Ševčuk sudarytą Kerubinų giesmės 

vietinių „melodijų“ sąrašą, surinktą iš XVI a. pradžios – XVII a. Ukrainos ir Baltarusijos 

Hirmologijonų, kuriame yra apie 50 įvairių tos pačios giesmės „melodijų“ variantų. 

 Tarp 20 Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje esančių Hirmologijonų rankraščių, 

buvo rasta žinomų Kijevo, Supraslio, Kijevo-Pečersko „melodijų“ pavyzdžių. 

Bet įdomu tai, kad apžvelgiant kitose šalyse esančių Hirmologijonų sudėtį, tarp įvairių 

giesmių variantų, pasitaikė ir Vilnios arba lietuviškos „melodijos“ (виленский роспев, 

литовский роспев), į kuriuos ir buvo atkreiptas dėmesys šiame darbe. E. Ševčuk rašo, kad 

tarp „užsienietiškų“ giesmių melodijų buvo Lenkų, Smolensko, Lietuviškos.86 J. Jasinovskis 

savo straipsnyje „Церковное пение и нотолинейные ирмологионы Великого княжества 

Литовского“ taip pat pažymi, kad tokie pavyzdžiai egzistuoja. Šiuo metu žinome 7 tokių 

                                                      

84 Прот. И.  Вознесенский, Осмогласные роспевы трех последних веков Православной Русской Церкви 

op. cit., p.14 
85 Прот. Д. В. Разумовский Церковное пение в России, T. 2, О мелодическом пении Православной Греко-

Российской Церкви. Москва, 1868, p. 188-189 [žiūrėta 2014 m. sausio 19 d.] Prieiga per internetą: 

<http://seminaria.ru/raritet/razum_history.htm> 
86 Шевчук Е. Об атрибуции песнопений киевского распева в многораспевном контексте украинской 

певческой культуры XVII-XVIII вв., tarptautinės mokslinės konferencijos „Памяти протоиерея Димитрия 

Разумовского“ medžiaga, Гимнология, 1 leidimas, 1 knyga. Mосква, 2000, p. 372 
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melodijų pavyzdžius. (Pirmieji penki šių ortodoksų giedojimo variantų pavyzdžiai randami J. 

Jasinovskio parengtame Hirmologijonų kataloge87): 

1. 1649 m. Hirmologijonas. Šis giesmynas buvo įmūrytas į Žirovicų vienuolyno sieną, bet 

šiame vienuolyne neįrašytas, jis buvo perduotas į Supraslio vienuolyno biblioteką. Giesmyno 

prieraše parašyta, kad šį giesmyną 1661 m., kaip dovaną stebuklingąjam Žirovicų Mergelės 

Marijos paveikslui ir jos bažnyčiai, peduoda Jonas Kolbeka. Ir kaip parašyta, perduoda jį Šv. 

Bazilijaus ordino tėvams, t.y. unitams. Šiame Hirmologijone yra 11 įvairių „melodijų“ 

variantų, tarp kurių ir Vilnios Kerubinų giesmės pavyzdys. Hirmologijonas šiuo metu yra 

Kijevo centrinėje nacionalinėje bibliotekoje. Rankraščio šifras ‒ I, 3367, lapas nr. 22.  

3. Antras ir trečias melodijų pavyzdžiai yra XVII a. vidurio Kijevo-Mežigorsko vienuolyno 

Hirmologijonas. Randami 7 įvairios „melodijos“ ir du lietuviškos (литовский) „melodijos“ 

pavyzdžiai. Taip pat Kerubinų giesmės. Hirmologijonas saugomas Kijevo centrinėje 

nacionalinėje bibliotekoje. Šifras ‒ Соф. 112/645 , lapai nr. 205 - 207. 

4. 1748 m. Senojo Sambiro vienuolynas, prie Nikolajaus cerkvės. Didaskalo Jono Rižkevičio. 

Šiame giesmyne yra toks įdomus užrašas: напелу мохнатицского алтас литовско 

(originale parašytas senąja bažnytine slavų kalba). Ką reiškia užrašas мохнатицского, ir 

kodėl prie lietuviško parašyta altas, yra neaišku. Šis Hirmologijonas šiuo metu saugomas 

Varšuvos Narodovo bibliotekoje. Šifras ‒ Akc. 2662, lapas 20. 

5. Kitas Vilnios Kerubinų giesmės pavyzdys randamas Rusijos nacionalinėje bibliotekoje. Jo 

šifras -  Солов. 690/765 л.120об.-122. 

6. Dar vienas išskirtinis pavyzdys yra Suomijoje. Tai rankraštis, saugomas Naujojo Valaamo 

(Heinävesi) vienuolyne, kuriame taip pat yra viena Vilnios „melodijos“ Kerubinų giesmė. Jo 

šifras VAL-103. 

7. J. Jasinovskio kataloge pažymimas dar vienas Hirmologijonas, datuojamas 1680-1681 m. 

Bet kalbant apie šiame giesmyne pažymėta Vilnios „melodiją“, J. Jasinovskis patikslina, kad 

toks užrašas yra tik viename giesmės lape, visi kiti šios giesmės lapai turi užrašą волиньский , 

todėl tai ko gero yra tik netikslus užrašymas. Hirmologijonas yra Lvovo nacionalinėje 

bibliotekoje.   

                                                      

87  Ясиновьский Ю. Українськї та белоруськї нотолїнїйнї Їрмолої 16-18 столїть, видавництво отцїв 

василїян „Мїсїонер“. Львiв, 1996  
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E. Ševčuk savo straipsnio priede taip pat pažymi kai kuriuos iš šių pavyzdžių, 

palygindama juos su kitais Kerubinų giesmės variantais: be pavadinimo, jis yra Bulgariškoje 

Liturgijoje 3-čio glaso (rusų ortodoksų giedojimo sistemos – oktoecho trečiojo tono 

pavyzdys) (1631 m.), tas pats Vilnios (Žirovicų vienuolynas, 1640m.), tas pats lietuviškas 

(Mežigirsko vienuolynas, XVII a. vidurys), tas pats kita - „другое“ (paskutinis XVII a. 

trisdešimtmetis, LNB, VI-91), tas pats be pavadinimo (1654-1657m., RGB, 379-90).  

E. Ševčuk atlikta analizė rodo, kad ta pati giesmė gali būti užrašyta skirtingais 

variantais, o gali būti ir niekaip nepavadinta. Visa tai rodo, kad tokių pavyzdžių gali būti ir 

daugiau, jie tiesiog gali būti nepažymėti. Taip pat tai gali reikšti ir visiškai priešingą padėtį – 

visi šie pavyzdžiai yra tik vienos ar kelių pavyzdžių kopijos, užrašytos skirtinguose 

giesmynuose, kas rodytų šios „melodijos“ retumą. Nors galima sakyti, kad ir dabar jos 

negalima pavadinti dažna. Lyginant su tokiomis giesmių melodijomis kaip, Kijevo, 

bulgariška, ir t.t., kuriomis dažnai buvo giedama ir visa Liturgija, Vilnios arba lietuviškos 

„melodijos“ pavyzdžiai dažniausiai yra tik vienos – Kerubinų giesmės variantai.  

Taip pat pradedant analizuoti šią „melodiją“ reikėtų nepamiršti, kad net jei pats jo 

pavadinimas susijęs su Lietuvos vardu, tai dar gali nieko nereikšti. E. Ševčuk analizuodama 

populiarų Kijevo „melodijos“ variantą rašo, kad: „Melodijos“ pavadinimas .... buvo 

subjektyvus raštininko asmeninės valios išreiškimo aktas jau todėl, kad nebuvo privalomas (o 

prieš tai buvusiame giedojimo meno vystymosi periode net neįmanomas). Todėl ir mūsų 

požiūris dėl pavadinimų negali būti visiškai patiklus.“88 Bet nežiūrint į tai, vis tik sąsaja su 

pačia Lietuva, nors ir vienu pavadinimu egzistuoja.  

 1. 3. Trečiasis etapas XVIII a. - XX a.  

 Po Abiejų Respublikų padalijimo 1793 m. ir 1795 m. Lietuva buvo priskirta prie 

Rusijos imperijos. Ortodoksų bažnyčios situacija Lietuvos teritorijoje įgavo pagreitį. Į 

valdžios rusifikavimo planą įėjo ir ortodoksų religijos plėtra šioje teritorijoje. Steigėsi naujos 

bažnyčios, kai kurios katalikų parapijos buvo perorganizuojamos į ortodoksų, unitai buvo 

priskiriami prie ortodoksų. Valdžia iki XIX 4-tojo dešimtimečio gyventojų statistika pagal 

tikybas nesidomėjo.89 Dauguma to meto (XIX a. pab.) statistinių duomenų apie Lietuvos 

gyventojus, jų konfesinę ir tautinę priklausomybę buvo gana iškreipti dėl įvairių statistikų 

sudarymo metodikų trūkumų bei pačių pateikėjų nežinojimo, kaip save įvardyti, todėl 

negalime pasakyti tikslų ortodoksų, o tuo pačiu ir katalikų bei kitų konfesijų žmonių skaičių 

                                                      

88 Шевчук Е. op. cit., p. 367 
89 Merkys V. Tautiniai santykiai Vilniaus vyskupijoje 1798-1918 m. Vilnius: Versus aureus, 2006, p. 27 
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Lietuvoje tuo metu. Pavydžiui, M. Lebedniko statistikoje90 (1891 m.) matome, kad ortodoksų-

lietuvių Vilniaus gubernijoje buvo 6, 68 %. Gardino gubernijoje skaičius siekia 64, 75 %. 

Tokį ortodoksų pasiskirtymą galėjo lemti istorinė tradicija, o ne etniniai kriterijai. Žinoma, 

kad buvę graikų katalikai save priskirdavo prie lietuvių. M. Krupavičiaus publikacijose kai 

kur rytinėse Vilniaus gubernijos apskrityse nurodomi lietuvių giminės gyventojai.91 Taip pat 

duomenis iškraipydavo ir socialiniai ir religiniai  to meto kriterijai, kuomet krikščionys 

bajorai ir miestiečiai buvo įvardijami lenkais, katalikai ir graikų katalikai valstiečiai - 

lietuviais ir baltarusiais (rusinais), o ortodoksai ir sentikiai - rusais.92 Galbūt tai buvo įprasta, 

bet taip pat gali būti, kad buvo ir išimčių. Kaip matome šie ir kiti faktoriai turėjo didelę įtaką 

gyvetojų surašymams.  

 Aprašomas istorinis laikotarpis svarbus keliais aspektais. Visu pirma, tai XIX a. pab. 

lietuvių kalbos įvedimas į katalikų pamaldas, kurios anksčiau vyko tik lenkų kalba. Šį procesą 

išsamiai savo knygoje „Tautiniai santykiai Vilniaus vyskupijoje 1798-1918 m.“ aprašo 

Vytautas Merkys.93 Tokiu būdu atsiranda katalikų pamaldų vertimai į lietuvių kalbą. Bet 

įdomu ir tai, kad būtent XIX a. pab. yra žinomas ir ortodoksų Jono Auksaburnio Liturgijos 

vertimas į lietuvių kalbą. Šio vertimo atsiradimo priežastys siejamos su Katalikų Bažnyčios 

išlenkinimo tikslais,94 bet mums jis svarbus – kaip pirmasis žinomas ortodoksų mišių vertimo 

pavyzdys į lietuvių kalbą. Vertimą ruošė Eduardas Volteris, žymus etnografas ir filologas, 

latvis pagal tautybę, kuris 1884-1887 m. keliavo po Kauno ir Vilniaus gubernijas bei Mažąją 

Lietuvą ir rinko įvairią mokslinę medžiagą.95 1887 m. jis pateikė akademinę ataskaitą, kurioje 

randame informacijos apie daugelį Lietuvos miestų ir miestelių.96 Vertimas datuojamas XIX 

a. pabaiga.97 Tekstas, parašytas kirilica, išleistas brošiūros pavidalu Sankt-Peterburge. Jo 

pabaigoje pridėtas trumpas gramatikos ir fonetikos sąrašas, kuriame aiškinamos įvairios 

lietuvių kalbos tarties subtilybės ir kt. Šią knygą iš rusų kalbos vertė lietuviškų valdinių 

leidinių vertėjas totorius Jonas Krečinskis, vertimą tikrino ir taisė Kauno gubernijos šventikai 

bei Panevėžio mokytojų seminarijos lietuvių kalbos dėstytojai. Tuometinė lietuvių kalba dar 

nebuvo struktūruota, vyravo įvairūs dialektai, kas atsispindėjo ir šiame vertime. Bet pats E. 

                                                      

90 Ibid., p. 58, duomenys pateikti remiantis М. Лебедкин, О племенном составе народонаселения Западного 

края российской империи. Записки императорского географического общества. С. Петербург, 1861, кн. 3, 

p. 143-144 
91 Ibid. p. 58-59 
92 Ibid. p. 448 
93 Ibid., p. 332-390 
94 Ibid., p. 245 
95 Ibid., p. 245 
96 Ibid., Вольтер Э. А. Об этнографической поездке по Литве и Жмуди летом 1887 года. прилож. к LVI-му 

тому Записок Имп. Академии наук, № 5. С. Петербург, 1887, p. 141-142 
97 Ibid., Божественная литургия святаго Иоанна Златоуста. Дiевiшка лiтургijа швенто Jоно Ауксобурнiо. 

C. Петербург / Швэнтам Петербурге, 1887, III, 40, 1 p.  
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Volteris teigė, kad tekstas „išlaikė keletą Vilnijos lietuvių, gyvenančių į šiaurę nuo Neries - 

Vilijos, tarmės a tarimo kaip o savybių, t. y. tos kalbos, kurią dabar galime girdėti, 

pavyzdžiui, Paberžės stačiatikių parapijoje ir daugumoje Švenčionių ir Zarasų bei kai 

kuriuose Ukmergės apskrities valsčiuose“.98 Lietuvių ortografijoje, kurią E. Volteris pasiūlė ir 

naudojo šiam vertimui buvo naudojamos lotyniškos j ir i raidės, „iškeltinės raidės“ ir 

„diakritiniai ženklai“.99  

 XX a. pradžioje pirmojo Lietuvos gyventojų surašymo duomenimis (1923 m.) 

Lietuvoje gyveno 22. 926 ortodoksai. Žinoma, kad 8, 12 % jų sudarė lietuviai. Įdomu, kad 

kaimyninėse valstybėse ortodoksų bendruomenės buvo gausesnės, todėl tokiose šalyse, kaip 

Estija, Suomija, iš dalies Latvija, rusų-ortodoksų buvo kur kas mažiau, o kai kur vietinio 

etnoso atstovai ženkliai viršijo rusų ortodoksų skaičių šalyje.100  

 Kalbant apie to meto ortodoksų giedojimo situaciją Rusijoje, tuo pačiu ir Lietuvoje, 

galima sakyti, kad XVII-XVIII a. tampa populiarus chorinis giedojimas, kuris vadinamas 

„itališku“. Tuometinis Maskvos dvaro kapelos vadovas D. Bortnianskis taip pat palaiko ir 

kuria šiuo stiliumi, pagrindinis naudojamas žanras ‒ chorinis koncertas. D. Bortnianskį galima 

laikyti vienu iš pagrindiniu klasikinio muzikinio giedojimo stiliaus propaguotojų.101 Tokiu 

būdu palaipsniui iš praktikos išeina įprasti senoviniai giesmių ir glasų melodiniai variantai. 

XVIII-XIX a. giedojimas pereina į kitą savo etapą. Šv. Dvasios vienuolyno diakonas Viktoras 

Miniotas ir Šv. Paraskevos cerkvės choro vadovas Andriejus Jodko interviu metu102 kalbą 

apie šį periodą ir pastebi, kad tai, ką šiuo metu vadiname glasais, nėra tie tikrieji senoviniai 

glasai, o XIX a. harmonizuotų, o kartu transformuotų giesmių melodijos. Šiame laikotarpyje 

giesmių melodijos harmonizuojamos, įdedamos į Kasdieninį giesmyną (Обиход), kuriuo 

naudojasi beveik visos cerkvės. Harmonizacijos pagrindai paimami iš vokiečių, giesmių 

melodijos išskaidomos į mums gerai žinomą keturbalsę harmoniją (sopranas, altas, tenoras ir 

bosas). Vykstant tokiems procesams glasų melodijos transformuojasi, paprastėja.  

 Ilgainiui atsiranda skirtingi harmonizuoto giedojimo variantai, ir tokių giedojimų 

rinkiniai. Žinomiausi ir dažniausiai naudojami tokie, kaip Lvovo ar Bachmetevo Obichodai, 

                                                      

98 Ibid., cituoja iš E. Volterio 1886 12 26 ataskaita apie savo kelionę į Šiauries vakarų kraštą, RVIA, f. 1284, ap. 

190, b. 83d, l. 129 
99 Ibid., p. 246 
100 Marcinkevičius A., Kaubrys S. op. cit., p. 86 
101 И. Е. Лозовая, Е. Ю. Шевчук, История русского церковного пения [žiūrėta 2014 kovo 7 d.] Prieiga per 

internetą: <http://orthodoxia.org/lib/1/1/4/12.aspx> 
102 Interviu su Viktoru Miniotu (Priedas Nr. 3) ir interviu su Andriejumi Jodko (Priedas Nr. 2), p. 108, p. 102 
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kurie greitai išpopuliarėjo ir buvo naudojami visoje Rusijoje jau nuo XIX a. vidurio.103 Lvovo 

Obichodą sudarė tuo metu Maskvos dvaro kapelos vadovas A. Lvovas. Procesas vyko tokiu 

būdu: kai kurių giesmių melodijos buvo trumpinamos, kai kurios giesmių melodikos dalys 

išimamos, vieni glasai (tonai) buvo keičiami kitais glasais, ir visą tai buvo suharmonizuota. 

Tokie procesai privedė prie kitokių glasų ir giesmių melodijų atsiradimo. Visa tai buvo sudėta 

į rinkinį Обиход, kuris buvo siunčiamas parapijoms visoje Rusijoje, ir pagal kurį buvo 

giedama.104 Sekantis Obichodo variantas buvo sudarytas kiek vėliau, kuomet minėtai kapelai 

vadovavo N. Bachmetevas. Nors yra versijų, kad jis pats Obichodą nerašė, tai darė kiti.105 

Įdomu, kad iki XIX a. pab. choruose giedojo tik vyrai ir berniukai. Bet XIX a. pab. ši situacija 

pasikeičia. Tai sietina su kompozitoriumi A. Archangelsku, kuris 1880 m. pradėjo keisti 

berniukų balsus moteriškais balsais. Toks lūžis leido ortodoksų chorams siekti muzikaliai 

geresnės technine prasme kokybės.106 Taip pat XIX a. atsiranda žymios bažnytinio giedojimo 

kompozitorių mokyklos. Viena ‒ Sankt-Peterburge, kita ‒ Maskvoje. XIX-XX a. kuria tokie 

žymūs bažnytinio giedojimo kompozitoriai: M. Vinogradovas, A. Archangelskis, P. 

Česnokovas ir kt., kurių kūriniai girdimi ir naudojami bažnyčių chorose ir dabar.  

 Reikia pastebėti, kad nežiūrint į vis labiau populiarėjanti partesinį giedojimo stilių, XX 

a. Maskvoje buvo pradėta grįžinėti prie senovinio rusų giedojimo. Tai iš dalies susiję su 

ortodoksų giedojimo muzikologijos atsiradimu. Tuo metu žinomiausi giedojimo muzikologai 

D. Razumovskis, Smolenskis, prot. I. Voznesenskis, prot. V. Metallovas, A. Peobraženskis ir 

kiti ėmė sistemiškai domėtis senuoju rusų giedojimu. A. Kastalskis pasiūlė kitą senojo 

giedojimo harmonizavimo būdą, kuris leido atsirasti „naujam originaliam nacionaliniam 

stiliui rusų bažnytinėje muzikoje“.107 Šio harmonizavimo principas išlaikyti senąsias 

melodijas be jokių pakeitimų, kur harmonija priklauso nuo linearinio melodinio mąstymo, ir 

naudojamos tokios harmonizavimo priemonės, kaip epizodinė harmonija, plagaliniai 

junginiai, paraleliniai intervalai ir t.t.108 

 

 

                                                      

103 Гарднер И. А. Богослужебное пение Русской Православной Церкви, II Том, Сергиев Посад: 

Московская Духовная Академия, 1998, p. 349 
104 Ibid., p. 355  
105 Ibid., p. 373 
106 Ibid., 477 
107 И. Е. Лозовая, Е. Ю. Шевчук, op. cit. 
108 Ibid. 

* Didžioji dalis informacijos parašyta, remiantis interviu su diakonu Viktoru Miniotu ir Šv. Paraskevos cerkvės 

choro vadovu Andriejumi Jodko. 
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1. 4. Ortodoksų giedojimas šiandieninėje Lietuvoje.* 

Ortodoksų giedojimas šiuolaikinėje Lietuvoje muzikine prasme mažai kuo skiriasi nuo 

giedojimo, dažniausiai naudojamo Rusijos cerkvėse. Bendros giedojimo tradicijos nėra nei 

ten, nei čia. Nėra nustatytų taisyklių, kuriuos giesmių variantus reikia naudoti mišiose, todėl 

kiekvienoje parapijoje susidaro savo giedojimo pasirinkimo tradicija. Kalbant apie giesmių 

melodijas, o konkrečiau, apie dabartinių glasų melodijas, šiuo metu naudojamos XIX a. 

harmonizuotų glasų melodijos ir kiti kūriniai išskaidyti į keturis balsus. Viktoras Miniotas 

pasakoja, kad jeigu anksčiau glasai (tonai) buvo atitinkamų melodinių formulių (попевок) 

sistema, tai dabar glasai ‒ konkrečios melodijos, o melodija, tai podobnas (подобен). Todėl 

dabar naudojame ne glasus, o podobnus, bet glasais juos vadiname tiesiog tradiciškai, todėl jie 

nėra tie senieji glasai. Jei kalbėti apie podobnus, jie taip pat yra klasikiniai. Šie klasikiniai 

podobnai nėra giedami. O šiuo metu naudojamus glasus gieda pagal atskirus podobnus. 

Andriejus Jodko pateikia tokio santykio pavyzdį: „prie giesmės rašo стихира глас 4 подобен 

„Жены услышите“. Ir visi žino, kad ši „Жены услышите“ buvo būtent tam tikra melodija, 

kaip ir pvz., глас 2 подобен „Доме евфрафов“.109  Taip pat Andriejus pastebi, kad prieš 

penkioliką metų Šv. Dvasios vienuolyne Vilniuje buvo žmonių, kurie galėjo mintinai dainuoti 

podobnus. Šiuo metu daugelis tradicinių dalykų užsimiršta ir to Lietuvoje nėra. Kalbant apie 

glasų sandarą, Viktoras Miniotas sako, kad pvz., bizantiniame giedojime, glasai giedami pagal 

atitinkamas dermes-modusus (лады), o dabartinius glasus Rusijoje, tuo pačiu ir Lietuvoje, 

gieda tik pagal mažorą ar minorą.  

Tradiciškai glasai turi skirtingas rūšis. Gali būti troparų, stichirų, irmų (ирмосы), 

prokimenų glasai. Andriejus Jodko pastebi, kad nors Lietuvoje naudojami tie patys glasai, 

kaip ir Rusijoje, jie dažnai šiek tiek skiriasi vienoje ir kitoje šalyje. Būnant Maskvoje jis girdi, 

kaip gieda vieną ar kitą glasą, ir jų melodijos ne visiškai sutampa su Lietuvoje naudojamom 

melodijom. Šiuo atveju galime kalbėti ir apie vienodų XIX a. glasų asimiliacijos pasekmėmis 

skirtingose šalyse. Šiuo metu vyksta ir kitas asimiliacijos procesas, kuomet kartais, pvz. 

troparų glasai naudojami ne tik troparuose bet ir kituose giesmių tipuose. Kitaip tariant, glasų 

naudojimo sistema paprastėja. Taip pat Andriejus pasakoja, apie giesmių melodijų tipą 

samopoboden (самоподобен). Šis terminas reiškia, kad kai kurios glasų melodijos pasitaiko 

tik konkrečioje vietoje. Taip yra ir Lietuvoje. Andriejus pateikia tokį pavyzdį: „pavyzdžiui, 

                                                      

109 Priedas Nr. 3 (Interviu su Andriejumi Jodko), p. 99 
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ketvirtu tonu niekas ir niekur taip nedainuoja, kaip mes dainuojam troparą Vilniaus 

kankiniams ir tai jau yra самоподобен“.110  

Šiuo metu lietuviai-ortodoksai Lietuvoje sudaro ortodoksų bendruomenės mažumą. 

Pagrindinis ortodoksų centras Lietuvoje ‒ Šv. Dvasios vienuolynas Vilniuje. Šiame 

vienuolyne jau daugiau nei dešimt metų dirba ortodoksų ir pasaulietinės muzikos 

kompozitorius diakonas Viktoras Miniotas, kuris vadovauja Šv. Dvasios vienuolyno brolijos 

choru, taip pat ansambliu „Skitos“. Baigęs kompozitoriaus specialibę Sankt-Peterburgo 

konservatorijos filiale Petrozavodske, Viktoras Miniotas dalyvavo daugelyje kompozitorių 

festivalių ir tapo įvairių konkursų laureatu ir diplomantu. Kurdamas įvairaus žanrų ir 

stilistikos kūrinius, Viktoras Miniotas jau nuo 1990 m. priartėjo prie religinės tematikos savo 

kūryboje.111 (Viktoras Miniotas papasakojo ir apie giedojimą Šv. Dvasios vienuolyne, kurį 

mes aptarsime kiek vėliau.)  

Dėka Margaritos Mašinos magistrinio darbo „Ortodoksų chorai Lietuvoje. Žemaitija, 

Kauno apskritis“,112 rašyto Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje 2005 m., kuriame buvo 

atliktas nuodugnus tyrimas apie šioje teritorijoje esančias parapijas, jų istoriją ir giedojimą. 

Surinkti choro vadovų pastebėjimai apie tai, kokių pastangų reikalauja ortodoksų giedojimas, 

kokie tikslai iškeliami giedant ir t.t. Dėka atlikto tyrimo, galime spręsti apie ortodoksų 

giedojimo situaciją, kuri vyravo Lietuvoje, konkrečiai Žemaitijoje ir Kauno apskrityje prieš 

devynerius metus. Iš tyrimo rezultatų matome, kad kiekvienoje parapijoje naudojami savo 

giedojimo pavyzdžiai. Bet yra ir tam tikros tendencijos, kurios pasikartoja skirtingose 

parapijose. Pirmiausia, parapijose dažniausiai naudojamas kasdienis (обиходное), įprastas 

giedojimas iš Obichodo, kuriame išrašytos glasų ir kitų giesmių melodijos. Šiuo metu nėra 

naudojami senoviniai glasai, bet giedamos naujesnės (XIX a.) glasų melodijos. Glasų (tonų) 

numeriai rašomi prie atitinkamų giesmių pagal Oktoecho. Tai priklauso nuo giesmių teksto ir 

paskirties, tekstas visur ir visada yra griežtai reglamentuotas Oktoecho, todėl skirstymas pagal 

glasų numerius išlieka mišiose iki šiol. Taip pat kiekviename choro repertuare galime matyti 

tradicinių giesmių melodijų tipus, kurie plačiai žinomi ir populiarūs: Kijevo, Maskvos, Graikų 

melodijų pavyzdžiai. Telšių cerkvėje naudojami ir Bulgarų ar Valaamo melodijų tipai. 

                                                      

110 Ibid., p. 99 
111 Išsamesnė informacija apie Viktorą Miniotą ir jo kūrybą: Миниотас В. диакон [interaktyvus] iКлирос 

[žiūrėta 2014 m. sausio 19 d.] Prieiga per internetą: <http://ikliros.com/category/kompozitorraspev/miniotas-v-

diakon> 
112 M. Машина Православные хоры Литвы. Жямайтийский край, Каунасский уезд (Первые опыты 

самостоятельного управления церковным хором в контексте осознания специфики богослужебного 

пения и истории православия в Литве), magistro mokslinis darbas, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 

vokalinės ir instrumentinės muzikos fakultetas, chorinio dirigavimo katedra. Vilnius, 2005 m. 
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Kerubinų giesmei naudojami tokie melodijų variantai, kaip Nevsko, Staro-Simonovo, 

Sergijevo melodijos, o Ramybės malonę choras gieda Feofanovo ir serbų melodiniais 

variantais. (Reikėtų priminti, kad minėti serbų, graikų ar bulgarų melodiniai variantai nėra 

sietini su bizantiniu ar tikruoju serbų ar bulgarų giedojimu. Tai tik giesmių pavadinimai.) Taip 

pat chorai atlieka ir kompozitorių kūrinius. Minimi tokie kompozitoriai, kaip A. 

Archangelskis, A. Lvovas, M. Kovalevskis, D. Bortinianskis, M. Vinogradovas, A. 

Turenkovas, P. Česnokovas, P. Dinejevas. O vienos iš Klaipėdos cerkvių (Šv. Nadieždos, 

Veros, Meilės ir jų motinos Sofijos cerkvė) choro repertuaras labai įvairus. Didžiaja dalimi jį 

sudaro ortodoksų giesmės, parašytos A. Ippolitovo-Ivanovo, M. Glinkos, P. Čaikovskio, A. 

Kastalskio, A. Archangelsko, M. Kovalevskio, S. Smolensko, A. Žavoronkovo, N. Kedrovo. 

Bet nors ir naudojami šių kompozitorių kūriniai, jų atlikimą choro dalyviai apibūdina, kaip 

„griežtą, bažnyčioje neturi būti jokio operinio dainavimo“.113 Tyrimo išvadose,114 autorė 

nurodo, kad bendrąja prasme, šiose parapijose vyrauja partesinis, kelių balsų giedojimas. 

Monodijos čia nėra, nors čia pat pabrėžiama, kad monodija labiau pabrėžia choro giedojimo 

vienybę, kurios siekiama giedojime, bet staiga pereiti prie monodijos šiuo metu nėra taip 

paparasta. Šis giedojimo stilius reikalauja nuodugnaus ir kruopštaus darbo, susijusio ir su 

melodijų tyrimu, ir su giedotojų vokalinėmis galimybėmis. Jis reikalauja kitokio profesinio-

techninio lygio.  

Kalbant apie Vilniaus Šv. Dvasios vienuolyno giedojimą, Viktoras Miniotas, pabrėžia, 

kad vienuolyne, kaip ir kitur Lietuvoje, naudojami įvairūs giesmių variantai. Kiekvienas 

choras taip pat turi savo atskirą repertuarą (vienuolyne gieda keli chorai, priklausomai nuo 

dienos ir mišių tipo). Pvz., sekmadieninis didelis choras gieda pavyzdžius iš harmonizuoto 

Lvovo Kasdieninio giesmyno (Обихода).115 Yra žinomas ir Bachmetevo harmonizuoti 

pavyzdžiai, bet jie sudėtingesni. Naudojami ir buvusio choro regento Kubajevskio giesmių 

variantai, kuriuos jis rašė pats. Muzikine prasme visi šie kūriniai yra harmonizuoti keturiems 

balsams, ir kompozitoriaus manymu, jie vokiško stiliaus. Jis gana drąsiai pastebi, kad „mūsų 

Обиход tai, iš esmės, vakarų dainavimas. Rusiško ten mažai ko yra.“116 Bet reikia nepamiršti, 

kad turimas omenyje tik muzikinis giedojimo stilius. 

Viktoro Minioto chore taip pat yra Lvovo Obichodo pavyzdžių, bet dažniausiai 

naudojamos įprastos, kasdieninės (обиходные) giesmių melodijos, tokios, kaip Vladimiro 

                                                      

113 Ibid., p. 28 
114 Ibid., p. 38-39 
115 Margaritos Mašinos magistro darbo Prieduose pateikti nuskanuoti kai kurios Lvovo Obichodo ištraukos. Taip 

pat pateikti D. Bortniansko rinkinio ortodoksų giesmės. 
116 Priedas Nr. 3 (Interviu su Viktoru Miniotu), p. 109 
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(Владимировская), Staro-Simonovo (Старо-Симоновская), kurių melodijas, 

kompozitoriaus manymu, žino ir galėtų padainuoti beveik visi, ateinantys į mišias. Taip pat 

naudojami įvairūs pavyzdžiai iš buvusių regentų (choro vadovų) užrašų ar rinkinių. Todėl 

šiuo atveju galime teigti, kad naudojami gana tradiciniai giesmių pavyzdžiai. Kai kurios 

giesmės paimtos iš Počajivo Lavros giesmių rinkinio su giesmių variantais, kuriuos naudoja 

Počajivo Lavros vienuolyne.117 Naudojami ir Maskvos giesmių pavyzdžiai. Įsidemėtina, kad 

monodijos vienuolyne beveik niekada negieda. Monodinis giesmės variantas, per visą Viktoro 

Minioto šiame vienuolyne veiklą, buvo panaudotas vos pora kartu, bet net tokiu atveju 

papildomai pridedant isoną. Tokia situacija, anot kompozitoriaus susiklosto dėl kelių 

priežasčių.  

Pirmiausia Šv. Dvasios vienuolynas tapo labiau parapija, todėl renkamasi ką nors 

paprastesio. Didelis demėsys tuomet kreipiamas į žmones, kurie lankosi šioje bažnyčioje. O 

žmonės per ilgą laiką priprato prie daugiabalsio giedojimo, jis pastebi, kad šiuo metu „mūsų 

tradicija juk daugiabalsė“.118 Todėl panaudojus monodiją, jie pasimes ir nesupras, o galbūt net 

„pasakys, kad sentikiai...kitaip tariant žmonės neišmano“.119 Be to tai gali maišyti ir todėl, kad 

žmonės išsiblaškys. Antroji priežastis, kad ir patys giedotojai priprato prie daugiabalsumo ir 

giedoti monodiją ir jos dermes tampa sunku. Pats V. Miniotas tai įvardija taip: „mes 

pripratom prie harmoninio minoro, vokiško, todėl tampa vis sudėtingiau sekti dalykus, kurie 

charakteringi kaip tik rusų giedojimui“.120 Dar viena priežastis, kad daug kas priklauso nuo 

vadovybės. Šiuo metu kompozitoriui sunku įsivaziduoti kunigą, kuris leistų savo parapijoje 

visas mišias giedoti ženkliniu giedojimu. Jis sako, kad visi išsibėgiotų. O panaudojus vieną ar 

kitą tokio pabūdžio giesmę mišiose, atsirastų stilistinis nesuderinamumas. Nors šiuo metu 

situacija, kaip pastebi pats V. Miniotas, keičiasi. Naujas vyskupas Inocentas mėgsta, pvz., 

graikų giedojimą, todėl į mišias kartais įterpiami graikų ar gruzinų giedojimo pavyzdžiai. Bet 

jie įterpiami vietose, kur mišiose kas nors keičiasi, arba giesmėje, kuri giedama priimant 

komuniją, arba kondake, kuris eina po kanono ir pan. Iš graikų giesmių kartais naudojamas 

Didžiojo kanono kondakas (покаянный). Bet tokio pobūdžio giesmių naudojimas Šv. Dvasios 

vienuolyne nėra sistemiškas.  

Kalbant apie bendrą ortodoksų giedojimą Lietuvoje, ir Andriejus Jodko ir Viktoras 

Miniotas pastebi, kad situacija gana sudėtinga. Tai susiję ir su bendra Ortodoksų Bažnyčios 

                                                      

117 Antras didžiausias ortodoksų vienuolynas Ukrainoje po Kijevo Pečersko Lavros, didžiausias vakarų 

Ukrainoje.  
118 Priedas Nr. 3, p. 119 
119 Ibid., p. 109 
120 Ibid., p. 109 
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padėtimi. Parapijos mažėja, mažėja žmonių skaičius. Viktoras Miniotas tai sieja su šiuo metu 

dažnomis mišriomis santuokomis, kuomet žmonės išeina į katalikybę, kitas religijas ar į 

ateizmą. Taip pat jauniems žmonėms sudėtinga užsikabinti bažnyčioje, yra mažai galimybių, 

kurias ji gali pasiūlyti. Todėl, kalbant apie žmonių mažėjimą, galbūt ir būtų kelios parapijos, 

kuriose ši statistika nepasitvirtina, bet daugumoje atveju yra, kaip yra. Visa tai turi įtakos ir 

ortodoksų giedojimo situacijai. Šiuo metu Lietuvoje mažai profesionalių giedotojų. Tai stabdo 

ir bendrą šio giedojimo vystymąsį šalyje. Pasakojant apie savo kūrybinę veiklą, 

kompozitorius pastebi, kad beveik nenaudoja savo kūrinių mišiose dėl profesionalių giedotojų 

stygiaus. O profesionalių dainininkų kvietimas giedoti mišiose turi savo minusų. V. Miniotas 

sako, kad atėję dainininkai sugiedoję giesmę dažnai negali pasakyti ką giedojo. Jie gieda 

mechaniškai. Visai kas kita, kai žmogui giesmės ‒ malda. Idealiausias variantas, kuomet 

žmonės gieda profesionaliai ir religingai (церковно). Tai ir yra, kompozitoriaus manymu, 

giedojimo vystymosi tikslas.  

 Todėl lyginant Rusijos (Maskvos, Sankt-Peterburgo) ir Lietuvos ortodoksų giedojimą 

skirtumai gana žymūs. Rusijoje egzistuoja įvairios profesionalios ortodoksų giedojimo 

mokymo įstaigos. Todėl šiuose Rusijos centruose yra palyginus daug profesionalių giedotojų, 

kurie gali giedoti ne tik naujesnį daugiabalsį ortodoksų giedojimą bet ir senąsias monodijas, 

ženklinį giedojimą. Bei giedoti visą tai profesionaliai ir tuo pačiu religingai (церковно). Toks 

lygis suteikia galimybę giedoti ir naujai sukurtas kompozicijas. Lietuvoje dažniausiai to nėra.  

 Kalbant apie giedojimo situaciją Lietuvoje, kompozitorius pastebi, kad dauguma 

regentų (choro vadovų) užimti savo svarbiais kasdieniais reikalais. Kiekvienoms mišioms 

jiems reikia išmokti ir paruošti giesmes, tai užsitęsia, jeigu giedotojai chore neturi muzikinio 

išsilavinimo, todėl dažnai giedojimo plėtojimui tiesiog neužtenka laiko. Be to, kad šis 

procesas vyktų, neužtenka kelių žmonių pastangų, tam reikia visuomeninio judėjimo. Ir ne tik. 

Tam visu pirma, kaip vaizdžiai papasakojo pats kompozitorius, reikia „maitinančio sultinio“, 

nes kol kas „viskas užkonservuota, sandariai uždaryta didelėje konservų dežutėje, išimtas 

oras, nėra mikrobų, ir visa ši uogienė stovi, mes jos neatidarome“.121 Nors taip pat negalime 

teigti, kad situacija visiškai bloga.   

Apie giedojimo plėtojimąsį Lietuvoje galime kalbėti keliais aspektais. Visu pirma, 

šiais metais organizuojamas jau trečias eparchinis ortodoksų giedojimo festivalis, kuriame 

dalyvauja beveik visų Lietuvos parapijų chorai. Šie metai ‒ Sergijaus Radonežiečio 

jubiliejiniai metai (700 metų), ir šis festivalis taip pat sietinas su šiuo jubiliejumi. Festivalis 

                                                      

121 Ibid., p. 112 
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turi ir savo naujovių. Šiais metais suburtas visos eparchijos choras, kuriame dalyvauja 70 

žmonių, išrinktų iš skirtingų choru. Choras ruošia atitinkamą programą, kurią baigs redaguoti 

Aleksiejus Puzakovas ‒ Maskvos sinodalinio choro122 vadovas, kuris ir atliks choro programą 

per festivalio koncertą. Tikimasi, kad ši patirtis padės Lietuvos regentams ir giedotojams 

pakelti savo giedojimo lygį. Prie šios visuomeninės, organizacinės ir kartu švietiejiškos 

veiklos galime priskirti ir Viktoro Minioto vadovaujamo choro „Skitos“ veiklą. Choro veikla 

nesustoja, nors atsiranda tam tikrų sunkumų. Šiuo metu chore gana daug bosų, ir palyginus 

mažai tenorų. Chore gieda kunigai, todėl tie, kuriuos paskiria vadovauti parapijai jau neturi 

užtektinai laiko repeticijoms. Taip pat choro vadovas pastebi, kad koncertų skaičius 

paskutiniu metu sumažėjo, nors visur ir katalikų bažnyčiose ir kitur juos priima labai gerai. V. 

Miniotas mąsto, kad tai galėtų būti susiję ir su paskutiniaisiais politiniais įvykiais. Šiuo 

atžvilgiu, jis pasakoja vieną įvykį, kuomet, koncertuojant viename iš Vilniaus universitetų, jis 

paėmė kelias stichiras apie Rusiją. Tokiu būdu, provokuodamas klausytoja, choro vadovas 

norėjo pasakyti, kad rusų žemė mums, tai Šventa Rusia (Святая Русь). Tai ne politika ir kita, 

bet visa tai, apie ką mes giedame.  

Plėtojimosi procesas nesustoja tik ties organizacine veikla, bet pastebimas ir švietimo 

sferoje. Vienuolyno patalpuose organizuojama sekmadieninė mokykla vaikams ir 

suaugusiems, vaikų muzikos mokykla bei mokomasis suaugusiųjų choras. Apie mokyklos 

veiklą, to prasmę ir rezultatus interviu metu buvo papasakota gana daug.123 Muzikos mokyklai 

vadovauja V. Miniotas ir jo žmona Svetlana. Vyksta įvairaus pobūdžio pamokos: dainavimo, 

grojimo smuiku, fortepijonu. Yra choro pamokos. Kartais šis vaikų choras dalyvauja ir 

mišiose. Mokykla turi ir savo teatrą. Visi vaikai (šiuo metu apie 50 vaikų) dalyvauja V. 

Minioto ir jo žmonos sukurtose vaikų operose. Svetlana rašo libretus, V. Miniotas kuria 

muziką. Sukurtos penkios operos. Dvi iš jų buvo išverstos ir atliktos lietuvių kalba. Iš vienos 

pusės ši veikla gali pasirodyti nesusijusi su ortodoksų giedojimu, bet iš kitos pusės reikia 

nepamiršti visų grandžių, ši mokykla nuo pat pradžių buvo sugalvota, kaip sekmadieninės 

mokyklos pratęsimas, tam, kad pakelti vaikų dainavimo lygį. Šiuo metu ši veikla taip pat 

vyksta greta sekmadieninės mokyklos, kurioje vaikai ir suaugusieji mokosi įvairius 

teologinius dalykus, taip pat gieda giesmes. Be to kompozitorius sako, kad į operas taip pat 

įterpiami įvairūs siužetai ar citatos iš Evangelijos. Kalbant apie suaugusiųjų mokymą, 

suburtas megėjų choras, kuris gieda įvairias ortodoksų giesmes bei paties V. Minioto 

ortodoksų muziką, kuri nėra labai paprasta vokaliniu atžvilgiu. Bet įdomiausia, kad 

                                                      

122 Maskvos sinodalinio choro tradicija siekia XV-XVI a. , iš naujo ši tradicija buvo atgaivinta 2010 m. Tai 

vienas iš profesionaliausių ortodoksų giedojimo chorų Rusijoje. 
123 Priedas Nr. 3, p. 113-115 
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giedantiems patinka ir naudojami sekundos intervalų sąskambiai ir kita. Tai juos neatbaido. 

Jie atlieka šią muziką koncertuose, kartais taip pat dalyvauja mišiose. Todėl galime teigti, kad 

ši veikla yra viena iš giedojimo plėtojimosi galimybių.  

 Kalbant apie religinio pobūdžio kūrybą, kompozitoriui ši kūryba, kaip ir giedojimas 

ytin svarbu. Apie giedojimą jis sako: „Mes to neužmirštam, tai mūsų pirmasis reikalas.“124 

Kūriniai rašomi ir specialiems chorams, kaip pvz., Светилен, kurie atlieka V. Minioto 

kūrinius įvairiuose koncertuose, festivaliuose Lietuvoje ir užsienyje. Taip pat šiuo metu 

kompozitoriaus kūrinius atlieka minėtas vienuolyno mokomasis suaugusiųjų choras. 

Prisimenant ir Skitos veiklą, kompozitorius nurodo, kad šiais aspektais giedojimas egzistuoja 

ir gyvuoja šioje vietoje visada. Sukurti kūriniai buvo pristatyti ir keliose bažnyčiose. Giesmė 

„Ramybės malonę“ (Милость мира) buvo atlikta Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų 

katedroje Vilniuje ir Geisiškėse su Šv. kankinio Jurgio Nugalėtojo cerkvės kunigu 

Aleksandru. Pats kompozitorius po Geisiškių priduria, kad kaimuose. Paklaustas kodėl 

kaimuose, jis atsakė, kad didelėse parapijose yra savo tradicijos, todėl siūlyti jiems savo 

kūrybą nėra logiška, o kaime tai padaryti įmanoma, nes parapijos nėra didelės, ir galima 

bandyti parodyti žmonėms ką nors kitokio. Jis papasakojo ir tai, kad Volokolamo metropolitas 

Hilarijonas (Alfejevas) savo laiku, vedant mišias vienoje iš mažesnių Lietuvos parapijų, 

naudojo ženklinį giedojimą. Todėl tokie eksperimentai kai kur įmanomi. Taip pat 

kompozitorius pastebi, kad kai kuriose parapijose, kaip pvz., Visagino, yra aktyvesnių 

žmonių, kurių dėka kažkas yra plėtojama, taip pat gerai žinoma lietuviškoji Šv. Paraskevos 

parapija, kuri pradėjo savo veiklą visai neseniai, todėl galime matyti pirmus giedojimo, 

atliekamo lietuvių kalba, plėtojimosi procesus. Aptarus visus šiuos procesus, galime sakyti, 

kad giedojimo plėtojimas atskirose vietose ir parapijose Lietuvoje tebevyksta, ir tai natūralu, 

juk ortodoksų giedojimas, kaip ir šio giedojimo supratimas plėtojasi kartu su žmonėmis, kurie 

gyvena šioje teritorijoje.  

 

 

 

 

 

                                                      

124 Ibid., p. 116 
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2. ORTODOKSŲ GIEDOJIMAS LIETUVIŠKUOJU ASPEKTU. MUZIKINĖ 

GIESMIŲ ANALIZĖ 

 2. 1. Troparas Šv. Vilniaus kankiniams Antanui, Jonui ir Eustatijui 

 Prie seniausiųjų šaltinių galime priskirti troparą Šv. Vilniaus kankiniams (žiūr. Priedas 

Nr. 4, p.120). Tačiau reikia pažymėti, kad originalios senosios melodijos, kurios anuomet 

buvo naudojamos šventųjų troparams giedoti, neišliko. Šiuo metu troparai giedami pagal 

atskiras troparų glasų melodijas, kurios kilo iš XIX a. harmonizuotų melodijų. Lietuvoje 

troparai šventiesiems dažniausiai giedami pagal melodinį pavyzdį „Бог Господь“ 

(giesmynuose šis melodinis variantas įvardijamas sutrumpintos graikų „melodijos“ 

pavyzdžiu): 

MK1 

 

  

 Įdomu pastebėti, kad nors troparai kitiems šventiesiems Lietuvoje giedami pagal šią 

kasdienę (обиходная) melodiją, troparas Šv. Vilniaus kankiniams giedamas pagal atskirą 

originalią melоdiją, kurios kilmė kol kas nėra išaiškinta. Žinoma tik tai, kad Kasdieniame 

giesmyne (Обиход) ši melodija taip pat įvardijama graikų „melodijos“ pavyzdžiu. Šį troparą 

gieda 4 tonu. Kad suprasti, kuo jo melodija skiriasi nuo kitų troparų melodijų, palyginsime ją 

su Archistratigo (Archangelo) Michailo soborui125(žiūr. Priedas Nr. 4, p. 122) skirto troparo 

melodija, kuri taip pat giedama IV-ju tonu. 

Troparo Šv. Vilniaus kankiniams melodija: 

 

 

 

 

                                                      

125 Mišios skirtos Archangelui Michailui (Mykolui) ir kitiems Archangelams bei visoms kitoms dangiškoms 

bekūnėms jėgoms, tarnaujančioms Dievui. 
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MM1 
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Archistratigo Michailo soboro troparo melodija: 

MM2 

 

 

 Visu pirma reikia pastebėti, kad abu troparai turi rečitatyvinius epizodus. Todėl 

pagrindinė muzikinė medžiaga koncentruojasi frazių pradžioje ir pabaigoje. Todėl, 

analizuodami melodijas, sutrumpiname rečitatyvą. Pirmasis pavyzdys ‒ troparas Šv. Vilniaus 

kankiniams. Giesmės garsaeilis išsidėsto kvintos intervale. Ritmika priklauso nuo teksto. 

Melodinė linija susideda iš dviejų pagrindinių motyvų ‒ pradinio, kuriame melodinė linija 

pakyla, ir kadencinio, kuriame melodija nusileidžia. 

 

Yra ir kulminacinis motyvas, kuriame melodinė linija pakyla iki viršutinio 5-ojo garsaeilio 

laipsnio: 
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 Antrasis pavyzdys ‒ Archistratigo Michailo soboro troparas. Giesmės garsaeilis – 

siauros, tercijos apimties. Melodinė linija skyla į du motyvus: pradinį ir kadencinį. 

 

 

Paskutinis giesmės motyvas skiriasi nuo šių dviejų todėl jį galime įvardinti baigiamuoju 

motyvu, kuriame įtvirtinamas pirmasis garsaeilio laipsnis: 

 

 Aptarus abiejų troparų melodijas, matome, kad Šv. Vilniaus kankinių originali troparo 

melodija labiau išplėtota negu kasdienė melodija. Skiriasi giesmės garsaeilio amplitudės, 

ritminės vertės, melodiniai vingiai. Pirmame pavyzdyje garsaeilis ‒ kvintos apimties, 

naudojamos aštuntinės, ketvirtinė ir pusinės natos. Nemažai sinkopuotų slinkčių. Ritmas 

labiau išvystytas. Kadencijose melodija labiau išplėtota. Kasdienės melodijos pavyzdyje 

garsaeilis yra tercijos apimties, melodijoje naudojamos tik ketvirtinės ir pusinės ritminės 

vertės, įmantrių melodinių vingių nėra. 

 Apibendrinus galime teigti, kad troparo Šv. Vilniaus kankiniams melodija skiriasi nuo 

kasdienės melodijos. Jis labiau išplėtotas ritmiškai ir melodine prasme. Bet iki šiol lieka 

neaišku iš kur ši melodija kilo ir kodėl ji yra visiškai kitokia, nei kitiems troparams skirta 

melodija. Nors pasitaiko ir kitų tokių originalių melodijų pavyzdžių. Rusijoje taip pat galime 

rasti ne viena pavyzdį, kuomet atskiriems švientiesiems skirti troparai giedami originaliomis 

melodijomis, bet jų kilmės klausimas lieka atviras ir reikalauja papildomų tyrimų.  

2. 2. Vilnios, lietuviškos ortodoksų giesmių melodijos (XVII-XVIII aa.) 

 Pirmieji keturi pavyzdžiai ‒ Kerubinų giesmės. Šią giesmę Liturgijoje pradėta naudoti 

dar VI a. Bizantijoje. Ji atliekama mišių dalyje, kuomet ruošiamasi atlikti Eucharistiją, arba 

priimti komuniją. Muzikine prasme ‒ tai centrinė Liturgijos dalis. Giesmės struktūra skylą į 

dvi dalis: iki Didžiojo įėjimo ir po Didžiojo įėjimo. Per Dydijį įėjimą dvasininkas išneša 

Šventuosius Slėpinius ir meldžiasi už Bažnyčios patriarchą, vyskupą ir visus krikščionis. 

Pirmoji dalis būna lėtesnė, tąsesnė, antroji dalis iškilminga, judresnė. Dalys atskiriamos 
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šūksniu „Аминь!“, kuris reiškia „iš tiesų“, kaip pritarimas dvasininko maldoms.126 

Lietuviškas vertimas: „Mes Kerubinus slėpiningu būdu atvaizduodami, ir Gaivintojai Trejybei 

himną Triskartšventą giedodami, palikime visus gyvenimiškus rūpesčius. Idant neregimų, 

ietimis nešinų angelų chorų lydimą pakilėtume Visatos Valdovą. Aleliuja, aleliuja, aleliuja.“ 

Pirmosios giesmės dalies tekstas gana aiškiai suprantamas. Antrosios dalies tekstas, kalbant 

šiandienine kalba, reiškia: kad priimtume Visatos Valdovą, kurį neregimai lydi Angelų pulkai, 

tarsi sargybiniai.  

 Pirmieji trys pavyzdžiai priklauso vienam glasui (tonui). Irina Čudinova nurodo, kad 

konkrečiai Žirovicų Hirmologiono Kerubinų giesmė yra bulgarų išdainavimo 5-to moduso 

pavyzdys, kuris žinomas dar ženklinėje notacijoje Maskvos užrašuose.127 Čia reikia paminėti, 

kad toks melodikos atitikimas kitų tautų ortodoksų giedojimo pavyzdžiams turi keletą 

priežasčių. Visu pirma, tokių „melodijų“, kurios pasitaiko bulgarų, serbų ar graikų 

pavyzdžiuose, genezės klausimas iki šiol plačiai nagrinėjamas, todėl, kad pereinamumo 

momentas nėra taip aiškiai apibrėžtas. E. Ševčuk, tyrinėdama bulgarų „melodijas“ nurodo, 

kad giesmių melodijų užrašymas galėjo vykti iš klausos, todėl, kad prie Dunojaus esančiose 

kunigaikštystėse buvo naudojama vidurio bizantinė notacija (kukuzelinė), o slavų teritorijoje 

– ženklinė, o nuo XVI a. – natų-linijinė.128 Tokiu būdu, giesmių melodika galėjo kisti, bet 

užrašinėtojai vis dėlto rašė, kad tai bulgarų ar graikų „melodija“. XVII a. Hirmologijonuose, 

atsiradus vis daugiau šių „melodijų“ užrašytų variantų, pradėjo kisti giesmių melodijų 

pavadinimai. Užrašinėtojai pradėjo rašyti prie tokių perrašytų giesmių slavų teritorijų miestų 

ar vienuolynų pavadinimus, kuriuose šių giesmių melodijos buvo plačiai naudojamos.129 

Viena iš populiariausių bulgarų „melodijos“ neatributuotų giesmių (kitaip tariant, giesmė, 

kuriai dažniausiai buvo priskiriamas kitoks „melodijos“ pavadinimas, nors tai galėjo būti ta 

pati bulgarų „melodija“) buvo Kerubinų giesmė. Kalbant apie melodinius atitikimus, žinoma, 

kad 5-jo glaso bulgarų „melodijos“ pavyzdys pastebimas stichiroje „Тебе Одеющегося 

светом яко ризою“.130 

                                                      

126 Херувимская песнь [interaktyvus] Православная энциклопедия «Азбука веры» [žiūrėta 2014 m. balandžio 

28 d.] Prieiga per internetą: < https://azbyka.ru/dictionary/21/heruvimskaya_pesn-all.shtml> 
127 Чудинова И. Концепция универсализма в музыкальной культуре Полоцка и Петербурга in: Общество. 

Среда. Развитие (Terra Humana) Nr.3, 2012, p. 154 
128 Шевчук Е. Сербский напев в контексте южнославянского влияния (по материалам украинских и 

белорусских Ирмологионов XVII в.) in: Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета. Серия 5: Музыкальное искусство христианского мира, Nr. 2(3). Москва: Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2008, p. 23-54, p. 38 
129 Ibid., p. 39-40 
130 Ларина М. Болгарский распев в контексте великорусской церковно-певческой культуры XVII-XVIII в. 

in: Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 5: Вопросы истории 
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 Pirmoji Kerubinų giesmė yra iš 1649 m. Hirmologijono.131 Šis giesmynas buvo 

įmūrytas į Žirovicų vienuolyno sieną, bet šiame vienuolyne neįrašytas, jis buvo perduotas į 

Supraslio vienuolyno biblioteką. Giesmyno prieraše parašyta, kad šį giesmyną 1661 m., kaip 

dovaną stebuklingąjam Žirovicų Mergelės Marijos paveikslui ir jos bažnyčiai, perduoda Jonas 

Kolbeka. Ir kaip parašyta, perduoda jį Šv. Bazilijaus ordino tėvams, t.y. unitams. Šiame 

giesmyne yra 11 įvairių „melodijų“ variantų, tarp kurių ir Vilnios Kerubinų giesmės 

pavyzdys. Hirmologijonas šiuo metu yra Kijevo centrinėje nacionalinėje bibliotekoje.  

 Giesmė užrašyta kvadratine, linijine, dar kitaip vadinama Kijevo notacija, kuri paplito 

XVI a. Tekste pastebimos graikų abecėlės raidės o - ω, arba u – γ, ir kt.  

 Giesmės forma – strofinė. E. Ševčuk nurodo, kad tokią Kerubinų giesmės formą 

priimta vadinti kupletine (pasikartojanti strofinė) ir išnašose pateikia šio termino apibrėžimus 

iš įvairių ortodoksų giedojimo tyrinėtojų darbų.132 Tokios formos pagrindas, kaip ir apskritai 

bažnytinėse ortodoksų giesmėse, yra tekstas. Viena melodinė eilutė atitinka vieną teksto 

eilutę. Dažniausiai pirmosios melodinės eilutės muzikinė medžiaga identiškai kartojasi visoje 

giesmėje tik vis su kitu tekstu. Bet yra ir tokių pavyzdžių, kuriuose matome pirmosios 

melodinės eilutės medžiagą kitose dalyse kiek pakitusią, kitaip tariant, pirmos dalies variantą. 

Taip yra ir šiame pavyzdyje. Todėl formą galime apibrėžti kaip vienos dalies, bet su variantu 

‒ AA1. Melodinė eilutė skyla į tris dalis, kurios taip pat apsprendžiamos tekstu. Kerubinų 

giesmėje tris kartus pasikartoja kiekviena frazė. Pirmoje eilutėje, tai – „Иже Херувим“. 

Frazių melodinė medžiaga skiriasi, todėl pirmos dalies forma susiskaido į tris smulkesnius 

vienetus – motyvus a b c. Antroji melodinė eilutė A1 taip pat susideda iš trijų frazių. Tekste 

tai „Тайно образует“. Tik vienintelėje trečioje frazėje įdėtas pirmos dalies tekstas, kas sudaro 

pirmos ir antros dalies tekstų junginį „Иже Херувим тайно образует“. Antros eilutės 

pirmosios frazės muzikinė medžiaga yra tokia pati, kaip ir pirmoje eilutėje (išskyrus vieną 

pirminį garsą la), todėl antros eilutės formą apibrėžiame kaip a1 d e. Šiame giesmės variante 

užfiksuotos tik dvi teksto eilutės, todėl apie kitas, kurios turėtų būti giedamos, nieko pasakyti 

negalime. Giesmės formos struktūra: 

A          A1 

a  b  c     a1 d  e 

                                                                                                                                                                      

и теории христианского искусства, Nr. 1 (1). Москва: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 

университет, 2010,  p. 45-53, p. 49 
131 Rankraščio šifras ‒ I, 3367, lapas nr. 22. 
132 Ibid., p. 32 
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 Giesmės melodika išsidėsto oktavos intervale – nuo pirmos oktavos re iki antros 

oktavos re. Atraminius tonus galime sąlyginai suskirstyti į pagrindinius ir šalutinius. 

Pagrindiniai atraminiai tonai: la, sol, re (V, IV, I garsaeilio laipsniai). Juos išskiriame dažno 

akcentavimo dėka (garsas la akcentuojamas 5 kartus, garsas sol 3 kartus, garsas re 3 kartus). 

Šalutiniai atraminiai tonai – mi, do ir antros eilutės kadencinis tonas si, naudojami po 1 ar 2 

kartus, bet taip pat yra svarbiose melodijos ir teksto vietose. Pagal pagrindinius atraminius 

tonus, šios giesmės melodika panaši į šiuolaikinio bizantinio giedojimo 1 plagalinį (arba 5-tą) 

modusą, kurio tonika – re, atraminiai garsai – la, sol. Šios giesmės tonika galima vadinti re 

garsą, nes pirmojo motyvo (kuri yra stabiliausias, apie tai rašysime vėliau) melodinė linija 

tarsi stabilizuojasi apatiniame garsaeilio taške re. Bet taip pat svarbus garsas la, kuris 

akcentuojamas dažniausiai. Net ir tokį nukrypimą į kitą toniką galime lyginti su bizantinio 

giedojimo minėta derme (tonu,modusu), nes žinoma, kad hermologinėje 1-jo plagalinio 

moduso rūšyje, tonika iš re (kuri naudojama stichirarinėje šio moduso atmainoje) persikelia į 

la.  

MM3 

 

Pirmosios ir antrosios eilutės pradžios beveik indentiškos, išskyrus vieną garsą.  
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Kita melodinė medžiaga skiriasi. Toks pakartojimas leidžia manyti, kad pradžios intonacija 

yra svarbus šios giesmės muzikinis darinys, kurį galime vadinti tam tikra charakteringa 

intonacija, pagal kurią galime atpažinti šią giesmę, jos melodiją. Šio motyvo melodinė linija – 

krintanti žemyn nuo V, IV laipsnio iki I laipsnio (apatinio pirmos oktavos re garso). 

Struktūriškai šios melodijos karkasą galime pavaizduoti taip: 

 

Viduriniai eilučių motyvai skiriasi.  

Pirmosios eilutės b motyvas prasideda plačiu kvintos šuoliu (I-V laipsniai), ir toliau kyla iki 

VII laipsnio (antros oktavos do garso). Tokiu atveju šią intonaciją galime vadinti kylančia.  

 

Struktūriškai šios intonacijos eigą pavaizduojame: 

 

Antros eilutės d motyvas gana trumpas. Atkartojamas tik vienas žodis „образует“. Melodija 

tarsi užsitvirtina la ir sol garsuose.  

 

Įdomu, kad šios frazės melodijoje atsikartoja a motyvo muzikinė medžiaga. Galbūt galime 

vadinti ją sekvencija.  
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Pirmos eilutės c motyve melodija kyla iki aukščiausiojo melodikos taško – antros oktavos re, 

ir sudaro tam tikrą eilutės kulminaciją. Motyvo pabaigoje, kadencijoje matome charakteringą 

intonacinį vingį, kuris užbaigiamas VI, V garsaeilio laipsniais: 

 

Antros eilutės motyvas e yra palyginti ilgas. Jis lyg praplečia, prieš tai skambėjusio d motyvo 

glaustumą, ir pasirodo kaip pirmos ir antros eilutės (frazės) junginys. Intonacija plačiai 

išvystyta, pereina beveik per visą giesmės melodikos garsaeilį, yra banguojančio pobūdžio. 

Šis motyvas yra tarsi šių dviejų eilučių bendra kulminacija. Įdomu, kad motyvo kadencija – 

VI laipsnis (si garsas), kuris visoje giesmėje yra labiau pereinamasis, todėl jo panaudojimas 

kadencijoje suteikia giesmei tęstinumo, neužbaigtumo jausmą. Nors pirmoje eilutės 

kadencijoje taip pat matome sustojimą ties VI laipsniu, bet vėliau jis vis dėlto „išrišamas“ į V, 

ko antroje eilutėje nėra.  

 

Giesmės ritmika yra silabinė. Vienam skiemeniui tenka viena nata. Nors vidurinėse dalyse ir 

pabaigose matome ir nedideles melizmas. Pulsas jaučiamas gana aiškiai, metras yra 2/4 ar 4/4.  

 Antroji ir trečioji Kerubinų giesmės yra iš XVII a. vidurio Kijevo-Mežigorsko 

vienuolyno Hirmologijono.133 Jame yra 7 įvairūs Kerubinų giesmės „melodijų“ variantai, tarp 

kurių ir du 2 lietuviškos (литовский) „melodijos“ pavyzdžiai. Hirmologijonas saugomas 

Kijevo centrinėje nacionalinėje bibliotekoje. 

 Pirmasis pavyzdys parašytas linijine notacija. Naudojamos kai kurios graikų abėcėlės 

raidės.  

 Giesmės forma – vienos dalies strofinė arba kupletinė AA1A2A3A4A5A6A7A8A9A10. 

Muzikinė medžiaga identiškai pasikartoja tik su kitu tekstu. Dėl pasikartojimo apžvelgsime 

tik pirmos eilutės muzikinę medžiagą. 

 Muzikinė eilutė, kuri atitinka vieną teksto eilutę, suskyla į 2 dalis, frazes A B. Ir tai 

skiria ją nuo prieš tai buvusios giesmės.134 Ten forma labiau vienadalė, o žiūrint pagal tris 

                                                      

133 Rankraščio šifras ‒ Соф. 112/645, lapai nr. 205 - 207. 
134 Smulkesnė muzikinė giesmių analizė pateikta p. 44   
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motyvus – tridalė. Čia matome aiškų dvidalumą. Eilutės tekste žodis „Kerubinai“ pasikartoja 

4 kartus, ir galime skaidyti ją į smulkesnius vienetus – motyvus. 

 Pirmąją frazė A sudaro 4 motyvai a b c d. Tai apsprendžia tekstas: „Иже Херо 

Херовимы Херовимы“. Teksto pradžioje matome nepilną žodį „Kerubinai“. Manoma, kad 

toks semantinis žodžių pakartojimas ateina iš bizantinės kalofonijos.135  

 Antrąją frazę B remiantis tekstu „Иже Херовимы“ sudaro 2 motyvai, kurio pirmasis 

su nežymiais skirtumais atkartoja A frazės pradžią. Tokiu būdu šiuos motyvus galime 

apibrėžti, kaip a1 e. Giesmės forma yra: 

A   

A       B 

a b c d    a1 e 

 Reikia pabrėžti, kad turint omenyje melodinę pusę, antrąją frazę taip pat galima būtų 

skaidyti į 4 motyvus, iš kurių pirmieji trys sutaptų su pirmosios frazės a b c motyvais, ir 

tuomet giesmės forma būtų kvadratinė. 

A   

A       B 

a b c d    a1 b1 c1 e 

 Pasakyti, kuris iš šių variantų geriau pristatytų giesmės melodiką, jos formavimo 

principus, būtų sudėtinga. Pirmame variante, remiantis antrąja fraze, motyvai yra tik du, bet 

jie ilgesni, ir labiau išvystyti. Antrame variante, remianti pirmąja fraze, muzikinė medžiaga 

labiau išsiskaido ir susidėlioja į glaustus keturis motyvus.  

Giesmės garsaeilis išsidėsto oktavos intervale – nuo pirmos oktavos re iki antros oktavos re. 

Atraminiai tonai išsidėsto panašiai, kaip ir prieš tai apžvelgtoje giesmėje, skiriasi tik I laipsnio 

panaudojimas, čia jis neakcentuojamas, labiau pasireiškia, kaip pereinamasis, o jo funkciją 

                                                      

135 Шевчук Е. Сербский напев в контексте южнославянского влияния (по материалам украинских и 

белорусских Ирмологионов XVII в.) op.cit., p. 30 
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atlieka II garsaeilio laipsnis (garsas mi). Todėl pagrindiniai atraminiai tonai yra V, IV, II (la, 

sol, mi). Pirmos frazės kulminacijoje taip pat vieną kartą akcentuojamas VII laipsnis (garsas 

do).  

MM4 

 

 Pirmoji frazė prasideda charakteringa krintančia šio melodinio tipo intonacija, kurią 

jau matėme pirmoje giesmėje su nedideliais pakitimais, kurie ką tik buvo aptarti.  

 

Antrasis motyvas b yra kylančios slinkties. Čia naudojamas nebaigtas žodis „Kerubinai“, ir jis 

savo muzikine medžiaga tarsi jungia pirmą ir trečią motyvą. 

 

Trečiasis motyvas c gana glaustas, bet dėka ilgų akcentuotų verčių šią intonaciją galime 

laikyti frazės kulminaciją. Melodija nuo V laipsnio kyla iki VII laipsnio. 
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Ketvirtasis motyvas pakyla dar aukščiau iki antros oktavos re, yra banguojančio pobūdžio. Jo 

pabaigoje matome charakteringą kadencinį vingį, kuris baigiasi V garsaeilio laipsniu. 

 

Antrosios frazės pirmasis motyvas a1 yra tarsi dviejų motyvų a ir b lydinys, todėl šis motyvas 

atrodo labiau išvystytas ir išbaigtas. 

 

Antrasis motyvas e prasideda b motyvo pabaiga, ir tęsiasi ilga melizma, kurios pabaigoje 

matome tą patį charakteringą vingį, kaip iš pirmos frazės pabaigoje, ir jis taip pat baigiasi 

kadenciniu tonu la (V laipsnis). 

 

Šios giesmės ritmika yra melizmatinė, labiau išvystyta nei pirmoje giesmėje. Vienam 

skiemeniui čia tenka daugiau garsų. Ypač ilgos melizmos pastebimos antroje frazėje. Ritminė 

pulsacija yra 2/4 ar 4/4.  

 Trečioji Cherubinų giesmė taip pat yra iš to paties Kijevo-Mežygorsko vienuolyno 

Hirmologijono.  

 Giesmė parašyta linijine notacija. Tekste taip pat pastebimos graikų abecėlės raidės. 

 Giesmės forma strofinė – AA1. Viena teksto eilutė atitinka vieną melodinę eilutę. 

Tekstas panašiai, kaip pirmoje giesmėje yra sudarytas iš 3 pasikartojančių teksto frazių.  

Pirmos ir antros teksto frazių melodika skiriasi ir sudaro dvi skirtingas dalis a b. Trečioji dalis 

pakartoja pirmosios medžiagą, skiriasi tik pabaiga, todėl ją galime apibrėžti, kaip a1. A ir b 

dalys yra beveik vienodo ilgio su a1 fraze, todėl galima išskirti dvi pagrindines frazes, kurios 

pirmoji susiskaido į du motyvus.  

 Antroji teksto ir melodijos eilutė parašyta ne iki galo. Todėl tiksliai pasakyti, kaip ji 

baigiasi negalime. Bet visa medžiaga, išskyrus kai kuriuos foršlagų pagrąžinimus, kartojasi. 

Užrašytos giesmės forma (papildomai apibrėžiant ir susidariusias frazes): 
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                               A                           A1 

                          A      B                     A     B 

                      a b c   a2 b1                  a3 b2 c1    a4 b3 

                                               

 Melodikos garsai išsidėsto oktavos intervale nuo pirmos oktavos re iki antros oktavos 

re. Atraminiai tonai – V, IV, III, II (la, sol, mi, re). Motyvų pabaigose matome akcentuojamas 

natas si bei do (VI, VII laipsniai). Todėl ši melodika turi daugiau panašumų su pirmąja 

giesme. Garsaeilyje yra vienas garsas si bemol, kuris taip pat rodo šio melodinio tipo ryšį su 

bizantiniu 1-ju plagaliniu modusu, kuriame, kaip buvo kalbėta, dažnas si bemol arba jo 

keitimas į si bekar.  

MM5 

 

 Pirmasis motyvas a prasideda jau žinoma iš kitų dviejų giesmių charakteringa 

krintančia intonacija.  

 

Antrasis – kylančios krypties nuo I, II laipsnio (mi, re) iki VII (do). 
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Trečiasis motyvas c yra kadencinis ir baigiasi V garsaeilio laipsniu.  

 

Pirmasis antros frazės motyvas a1 yra panaši su pirmuoju motyvu a.  

 

Antrasis motyvas b1 taip pat dalinai atkartoja pirmos frazės antrojo motyvo b medžiagą. Bet 

skiriasi jo pabaiga. Matome ilgą melizmą, kuri baigiasi kadenciniu tonu la (V laipsnis). 

 

 

Kaip jau buvo atptarta šios pirmosios aptartos giesmės yra vieno melodinio tipo, bet taip pat 

turi ir skirtumų. Todėl tikslinga palygintų visų trijų giesmių melodiką. 

Trijų Kerubinų giesmių (Žirovicų Hirmologionas, Kijevo-Mežigorsko Hirmologijonas) 

melodikos lyginimas 

 Lyginant giesmių melodiką galima teigti, kad visos jos atitinka vieną melodinį tipą, 

matome tą patį garsaeilį nuo pirmos oktavos re iki antros oktavos. Atraminiai tonai taip pat 

vienodi, išskyrus toną mi ir re (II ir I laipsniai) antroje giesmėje, kurioje pagrindinis atraminis 

tonas re (I laipsnis) tarsi pereina į mi (II garsaeilio laipsnį). Bet matome aiškius skirtumus 

giesmių formoje.  

 Pirmoji giesmė sudaro vienos eilutės formą, kuri viduje susiskaido į tris smulkesnes 

dalis – motyvus, yra tridalė. Antros ir trečios giesmės formos yra dvidalės, vieną eilutę ten 

sudaro dvi charakteringos frazės. Nors iš kitos pusės pirmos giesmės pirmoji ir antroji eilutė 

taip pat sudaro dvi dalis, kurios čia atitinka dvi frazes. Bet skirtumas išryškėja žodžių 

taikyme. Pirmoje giesmėje pirmąją frazę sudaro viena teksto eilutė “Иже Херувимы”, o 
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antrąją jau kita “Тайно образует”. Antroje ir trečioje giesmėje dvi frazės telpa vienoje teksto 

eilutėje “Иже Херувимы”. Todėl, iš vienos pusės, galime skirti šių giesmių formas, bet iš 

kitos pusės, jos labai panašios, jeigu atsižvelgsime į pirmos giesmės įdomų teksto ir melodijos 

santykį, kuriame viena poetinė eilutė neatitinka vienos muzikinė eilutės, yra trumpesnė.  

 Abibendrindami teksto ir melodijos santykį, matome, kad tekstas visose trijose 

giesmėse išsidėsto skirtingai. Lyginant pirmą ir antrą giesmę, tekstas naudojamas visai kitose 

vietose. Toks teksto varijavimas ledžia manyti, kad melodiniai vienetai nebuvo griežtai 

apsprendžiami. Kitaip tariant, nebuvo pririšti prie teksto. Galima manyti ir iš kitos pusės, kad 

tekstas čia tarsi varijuoja, o melodiniai vienetai atrodo stabilesni. Sudėtinga nuspręsti, kaip 

yra iš tikrųjų. Žinoma, kad tekstas ortodoksų giesmėse vis dėlto yra svarbesnis už melodiją, 

bet situaciją, kuri susiklostė čia, galima aiškinti ir tuo, kad Hirmologionai, kuriuose buvo šios 

giesmės, buvo ne visai ortodoksų, bet skirti unitams, todėl galėjo atsirasti įvairių 

interpretacijų. Taip pat gali būti, kad giesmių užrašinėtojai atkurdavo jas iš klausos, ir tokiu 

būdu galėjo atsirasti paklaidos nuo pirminio varianto, todėl žodžiai buvo pritaikyti 

nevienodose vietose.  

 Lyginant giesmių melodiką, geriausia suskaidyti eilutes į kuo smulkesnius muzikinius 

vienetus. Pirmos giesmės pradžią galima suskaidyti į smulkesnius vienetus. Pirmasis atitinka 

vieną žodį “Иже”. Antros giesmės pirmosios frazės pradžia taip pat žodis “Иже”. Trečios 

giesmės pradinio motyvo tekstas toks pat. 

 1.(MM3)                                      2. (MM4)                                        3. (MM5) 

                                                

 

Matome, kad pirmasis variantas kiek skiriasi nuo kitų dviejų. Čia melodija nenuvedama į IV 

laipsnį sol prieš pabaigą, bet laispniškai nusileidžia žemyn iki III laipsnio (fa). 

Antrasis vienetas pirmoje giesmėje atitinka žodį “Херувимы”. Antroje giesmėje tik žodžio 

pradžią “Хе”. Trečioje giesmėje “Херу”. 

 (1)                                                     (2)                                                           (3) 
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 Pirmame ir trečiame variante melodija sustoja ties I laipsniu, su tam tikrais ritminiais 

skirtumais. Antrasis variantas skiriasi tuo, kad čia yra jungiamasis darinys – aštuntinių 

grandinė, kuri kyla link V laipsnio, kuris yra jau kito vieneto pradžia. Dėka tokio išsidėstymo 

šis vienetas įgauna perėjimo, sujungimo funkciją.  

Ketvirtasis vienetas, kaip jau buvo kalbama – kulminacinis. Pirmame ir trečiame 

pavyzdžiuose matome platų kvintos šuolį iš I laipsnio į V. (Trečiame pavyzdyje trečiasis 

vienetas baigėsi I laipsniu (re nata), ketvirtas prasideda V (la)). Toliau melodija kyla iki VII 

laipsnio, ir ten užsifiksuoja. 

 (1)                                                    (2)                                                  (3) 

                   

Pirmos ir trečios giesmės variantai – melodiškai vienodi, skiriasi tik natų vertės, bet ritmas 

taip pat lieka toks pat. Antros giesmės variantas kiek kitoks. Po V laipsnio įsiterpia nedidelė 

struktūra iš trijų natų, kuri atrodo kaip pagrąžinimas. 

Penktasis vienetas – tai kadencija.  

 (1)                                                          (2)                                               (3) 

                     

Variantai panašūs savo melodine logika. Melodija pakyla iki antros oktavos re, ir užsibaigia 

kadenciniame garse la (V laipsnis). Bet skiriasi natų vertės, ritminiai piešiniai ir iš esmės 

melodinė linija.  

Buvo apžvelgta pirmos frazės melodinė struktūra. Giesmės išsidėlioja į 5 vienetus. Pereinam 

prie antros frazės analizavimo ir lyginimo. 

Pirmoje giesmėje šioje frazėje matome jau antros poetinės eilutės tekstą “Тайно образует”. 

Kitose dvejose giesmėse tekstas lieka “Иже Херувимы”. 

Antros frazės pradžios beveik vienodos. Skiriasi tik viena paskutinė nata sol, kuri yra antroje 

ir trečioje giesmėje. 

 (1)                                                           (2)                                                         (3) 
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Lyginant jas su pirmos frazės pradžia, jos visos stabiliai prasideda ne V, o IV garsaeilio 

laipsniu.  

Antrasis vienetas, kuriame melodija nusileidžia iki I laipsnio, melodiškai nesiskiria nuo 

pirmos frazės tokio pat antrojo vieneto. Pirmos ir antros giesmės variantai kai kuriose vietose 

turi kitas natų vertes, palyginus su pirmąja fraze. 

 (1)                                                         (2)                                                           (3) 

                                                                    

Įdomus trečiasis vienetas, kuris visuose variantuose yra vienodas ir ritmine ir melodine 

prasme. Skiriasi tik trečios giesmės si nata. Šiuo atveju tai yra si bemol.  

 (1)                                                        (2)                                                   (3) 

                                                            

Ketvirtasis vienetas antroje frazėje visose giesmėse yra labai išvystytas. Melodija pereina 

beveik per visus garsaeilio tonus. Nusiledžia iki apačios ir pakyla iki viršutinių garsų. Tokia 

melodinė tendencija pastebima visuose variantuose. Skiriasi tik šių melodijų vystymo lygis.  

 (1)                                                         (2)                                       

  

 (3) 

 

Pirmoje giesmėje matome labai glaustą vystymą. Melodija nenusileidžia taip žemai, kaip 

kituose variantuose. Antroje ir trečioje giesmėje melodijos vystomos labai panašiai, su 

nežymiais skirtumas, skiriasi tik natų vertės. 
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Penktasis vienetas – kadencija. Ir čia matome atvirkščią vaizdą. Pirmos giesmės kadencinė 

intonacija yra pati ilgiausia, ir labiau išvystyta, o antros ir trečios giesmės kadencijos labai 

glaustos. Taip pat skiriasi baigiamieji tonai (finaliai). Pirmoje giesmėje, tai si (VI laipsnis), 

antroje ir trečioje – la (V laipsnis). 

 

 

 (1)                                               (2)                                                          (3) 

                                         

  

 Įdomu pažymėti, kad buvo rasta dar viena Kerubinų giesmė, kuri pažymėta, kaip 

bulgarų (žiūr. Priedas Nr. 4, p. 134) ir kurios melodinis tipas primena minėtų lietuviškų 

giesmių melodinius tipus. Toks faktas, iš vienos pusės, tarsi leistų iškelti versiją, kad tai 

bulgarų „melodijos“ variantas, tik pavadintas lietuvišku ar Vilnios, bet iš kitos pusės, yra ir 

tam tikri skirtumai, kuriuos galime interpretuoti dvejopai: 

• bulgarų „melodija“ plačiai naudojama mišiose ir atėjusi iki šių dienų pasikeitė nuo 

pradinio savo varianto. Todėl matomi skirtumai tarp bulgarų Kerubinų giesmės 

(šiandieninis atlikimo variantas) ir XVII a. lietuviškų, Vilnios Kerubinų giesmių 

variantas, 

• arba tai, kad iš pat pradžių lietuviškos ir Vilnios „melodijos“ vis dėlto galėjo skirtis 

nuo bulgarų „melodijų“, nors ir galbūt priklausė vienam melodiniam tipui.  

 Tikslinga išanalizuoti ir palyginti bulgarų ir lietuviškas Kerubinų giesmes. 

Pateikiam bulgarų Kerubinų giesmės melodiją (pirmos muzikinės eilutės medžiaga, kitose 

eilutėse pasikartoja): 
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MM6 

 

 Melodija išsidėsto septimos intervalu, nuo pirmos oktavos re iki antros oktavos do. 

Atraminiai garsai ‒ V, VI, II laipsniai. Garsaeilis ‒ minorinio pobūdžio. Tai skiria jį nuo 

lietuviškų ir Vilnios giesmių garsaeilio, kuriame nėra si bemol. Muzikinę medžiagą 

analizuojame ne pagal poetines eilutes, kurias apsprendžia tekstas, bet pagal išskirtas 

anksčiau muzikines frazes ir motyvus. Taip nuodugniau matysime muzikinės medžiagos 

pasikartojimą bulgarų ir lietuviškose giesmėse. Pirmoji frazė visose giesmėse prasideda V, 

IV laipsniais, pirmasis motyvas ‒ krintančios krypties, antrasis ‒ kylančios.  

 (Vilnios Kerubinų giesmė Nr.1 (MM3)): 

 

 (Lietuviška giesmė Nr.2 (MM4)): 
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 (Lietuviška giesmė Nr.3 (MM5)) 

 

(Bulgarų Kerubinų giesmė (MM6)): 

 

Bulgarų giesmėje matome visus pagrindinius melodijos karkaso bruožus: pradinis sekundos 

motyvas V, VI laipsniai (la-sol); vidurinis šuolio motyvas I (II) -V laipsnis (re(mi)-la); bei 

paskutinis tercijos motyvas aukštyn (pirmose giesmėse ‒ V-VI-VII laipsniai (la-si-do), 

bulgarų giesmėje ‒ IV-V-VI laipsniai (sol-la-si)).  

 Antroje frazėje matome pirmos dalies kadenciją. Visose pavyzdžiuose pasikartoja 

charakteringa banguojanti intonacija. 

 (Vilnios Kerubinų giesmė Nr.1): 

 

 (Lietuviška giesmė Nr.2): 

 

 (Lietuviška giesmė Nr.3): 

 

(Bulgarų Kerubinų giesmė): 
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Trečioji frazė, tai pirmojo giesmės motyvo variantas. Pasikartoja krentanti intonacija. 

Pagrindinis skirtumas, kad melodijos pradžioje nėra sekundos motyvo la-si (V-IV laipsnis), 

bet melodija iš karto prasideda IV laipsniu.  

 (Vilnios Kerubinų giesmė Nr.1): 

 

 (Lietuviška giesmė Nr.2): 

 

 (Lietuviška giesmė Nr.3): 

 

(Bulgarų Kerubinų giesmė): 

 

Bulgarų giesmėje ši frazė turi aiškų ritmą, ir muzikinė medžiagą tik sąlyginai galime vadinti 

pirmojo giesmės motyvo variantu.  

 Ketviroji frazė visose giesmėse pasižymi išplėtota melodija. Frazės pabaigoje yra ilga 

melizma. Muzikinė šios dalies medžiaga gana skirtinga visose giesmėse. Tai rodo šių 

giesmių melodinio tipo variantiškumą. Bet melodinė linija visose variantuose ta pati: pirmoji 

frazės dalis krintančios krypties, antroji – kylančios. 

 (Vilnios Kerubinų giesmė Nr.1): 

 

 (Lietuviška giesmė Nr.2): 
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 (Lietuviška giesmė Nr.3): 

 

(Bulgarų Kerubinų giesmė): 

 

Penktoji frazė - kadencinė. Ji gana aiškiai skiriasi kiekvienoje giesmėje.  

(Vilnios Kerubinų giesmė Nr.1): 

 

 (Lietuviška giesmė Nr.2): 

 

 (Lietuviška giesmė Nr.2): 

 

(Bulgarų Kerubinų giesmė): 

 

 Giesmių analizė parodė, kad visi keturi pavyzdžiai priklauso vienam melodiniam tipui, 

bet pirmieji trys (lietuviškos ir Vilnios „melodijos“) vis dėlto turi daugiau panašumų. Bulgarų 

„melodija“ turi daugiau skirtumų melodiniu ir ritminiu požiūriu, lyginant ją su lietuviškomis 

ir Vilnios Kerubinų giesmėmis. 

Kiti ortodoksų giesmių lietuviškų melodijų tipo pavyzdžiai 

 Grįžtant prie lietuviškų melodijų, žinomi dar keli tokių giesmių pavyzdžiai. Ketvirtoji 

Kerubinų giesmė yra iš rankraščio, kuris šiuo metu saugojamas Naujojo Valaamo Heinävesi 
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vienuolyne Suomijoje. Rankraščio šifras ‒ VAL103. Įdomu tai, kad šios giesmės melodika 

visiškai skiriasi nuo prieš tai aptartų Kerubinų giesmių melodikos. Giesmės forma ‒ strofinė. 

Melodinė medžiaga pasikartoja vis su kitu tekstu AA1A2A3A4A...Muzikinė eilutė, kuri 

atitinka vieną teksto eilutę „Иже Херувимы“ skyla į tris dalis A B C. A dalies tekste matome 

pakartotą žodį „Херувимы“, kurį galime apibrėžti, kaip atskirą motyvą, kuris pasikartoja 

visos frazės pabaigoje C dalyje. Melodikoje šis motyvas skamba tarsi priedainis. Todėl, iš 

vienos pusės, giesmės formą galime apibrėžti kaip tridalę, su papildomu motyvu A dalyje:                                                                      

 

 

A 

A a    B    C 

 Iš kitos pusės, giesmės formą galime skaidyti į keturis motyvus A B C D, kurioje B ir 

D muzikinė medžiaga beveik identiška, išskyrus tekstą, todėl galime įvardinti šiuos motyvus 

kaip B ir B1: 

 

                                              A 

                                       A  B  C  B1  

 Giesmės garsaeilis gana siauras, palyginus su kitomis aptartomis giesmėmis – kvintos 

apimties nuo mi iki si. Atraminiai tonai - sol ir la, mi (VI, III, I garsaeilio laipsniai).  

MM7 
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Pirmojo motyvo A „Иже Херувимы“ melodika siauros, tercijos apimties, nuo tono sol (III 

laipsnis) ji pakyla iki tercijos si (V laipsnis): 

 

Antrasis motyvas B trumpas. Pasikartoja tik žodis „Херувимы“. Melodikoje įtvirtinamas IV 

garsaeilio laispnis la: 

 

Trečiasis motyvas C „Иже Херувимы“ labiausiai išvystytas, jis galime vadinti eilutės 

kulminacija. Melodinė linija pradžioje krinta iki I laipsnio ir pakyla iki V garsaeilio laispnio: 

 

Ketvirtasis motyvas B1 yra visos eilutės kadencija. Ji atkartoja antrojo B motyvo medžiagą, 

išskyrus tai, kad čia matome pilną tekstą „Иже Херувимы“. Kadencija baigiama IV 

garsaeilio lapsniu (la): 

 

Giesmės ritmika ‒ silabinė. Nors yra ir nedidelių melizmų. Metroritminė pulsacija aiškesnė 

negu prieš tai aptartose giesmėse ‒ 2/4 ar 4/4. 
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 Penktoji giesmė ‒ Polijelėjus iš Senojo Sambiro vienuolyno prie Nikolajaus cerkvės 

1748 m. Hirmologijono.136 Šios giesmės melodija neįvardijama, kaip Vilnios ar lietuviška, bet 

prieraše parašytas toks tekstas ‒ напелу мохнатицского алтас литовско (originale 

parašytas senąja bažnytine slavų kalba). Neaišku kas įvardijama žodžiu алтас, ar tai alto 

balso partija ar šis žodis reiškia ką kitą. Bet kokiu atveju žodis литовско leidžia nagrinėti šį 

pavyzdį, kaip lietuvišką.  

 Polijelėjus tai iškilminga rytinių mišių dalis, kuri senuose rusiškuose giesmynuose taip 

pat žinoma, kaip „daugiamalonė“ („многомилостивое“). Giesmėje naudojami 134 

(„Хвалите имя Господне“) ir 135 („Исповедайтеся Господеви“) psalmių tekstai. 

 Giesmės formą sudaro dvi dalis A (Хвалите Имя Господне...) ir B (Исповедатеся 

Господеви...). Kiekviena dalis skyla į dvi frazes, kurios apsprendžiamos teksto. Pirmoji frazė 

‒ tekstas, antroji frazė ‒ priedainis „Алилуя“. Keista tai, kad šis žodis parašytas su viena 

raide „л“, nors turėtų būti dvi „Аллилуя“. Pirmąją frazę a sudaro keturi motyvai a b c . 

Antrąją frazę b sudaro penki motyvai (penkis kartus pasikartoja žodis „Алилуя“): d e f g h. 

Antra dalis skyla į frazes c ir d. Pirmoji frazė c skyla į 5 motyvus: a1b1jkl. Antroji frazė taip 

pat į 5: a1b1jkl. Įdomu, kad pirmosios dalies medžiaga turi tam tikrų panašumų, ir net du 

motyvai (e ir f) atsikartoja identiškai, bet vis dėlto visa kita medžiaga turi nemažai skirtumų,  

todėl dalys ir frazės atskirtos skirtingomis raidėmis. 

Giesmės forma: 

A                   B 

a          b          c            d 

                       abc       defgh   a1b1jkg1   d1efg1h1 

Giesmės melodiką oktavos apimties ‒ nuo pirmos oktavos re iki antros oktavos re. Melodika 

nepastovi, todėl atraminius tonus nustatyti gana sudėtinga. Girdimi tokie atraminiai tonai ‒ 

mi, sol, la, do, antros oktavos re (II, VI, V, VI, I garsaeilio laipsniai).  

 

 

                                                      

136 Rankraščio šifras Akc. 2662, lapas 20. 
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MM8 



 57 

 

 

 Pirmasis motyvas a „Хвалите Имя Господне“ prasideda IV laipsniu sol, pakyla iki VII 

laipsnio (do) ir grįžta atgal iki IV laipnio: 

 

Toliau seka kvartos šuolis, nes antrasis motyvas b prasideda VII laipniu (do). Antrasis 

motyvas gana išvystytas. Motyvo tekstas „Хвалите раби Господа“. Melodija prasideda VII 

laipsniu, nusileidžia iki I garsaeilio laipsnio re ir baigiasi V laipsniu (la): 
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Trečiasis motyvo tektstas nepilnas. Pasikartoja tik žodžiai „раби Господа“. Melodija siauros, 

tercijos apimties tarp V ir VII garsaeilio lapsnių: 

 

Antoji dalis B ir pirmasis jos motyvas d prasideda VII lapsniu (do), nusileidžia iki VI laipsnio 

(sol) ir pakyla iki antros oktavos re. Matome kulminacinį giesmės tašką: 

 

Toliau antrąjame motyve e matome krintančios krypties melodinę liniją, kurios ritmika 

atkartoja prieš tai buvusio motyvo pabaigos ritmiką: 

 

 Trečiasis motyvas f pasižymi banguojančia melodine linija: 

 

Ketvirtojo motyvo g melodinė linija taip pat krintančios krypties.Melodija nusileidžia iki I 

garsaeilio laipsnio: 

 

Paskutinis giesmės motyvas h kylančios krypties. Giesmės kadencija baigiama VII garsaeilio 

laipsniu: 

 

Giesmės ritmika – silabinė, tačiau daug kur matome ir nedideles melizmas. Ritminis pulsas 

dvidalis 2/4  ar 4/4. Įdomu, kad naudojamos labai įvairios ritminės formulės. Matome, kad ir 
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ritminės melodinės giesmės struktūros plačiai išvystytos. Taip pat pastebimos tam tikros 

charakteringos ritminės formulės, kurios pasikartoja visos giesmės eigoje skirtingose vietose: 

Господа; Алилуя... 

 

 

Antroje giesmės dalyje B su tam tikrais pakitimais atsikartoja giesmės pradžios intonacija. 

Motyvas a1 „Исповедатеся Господеви“. 

 

Antrojo motyvo b1 „яко Бог“ medžiagos pabaigoje matome charakteringą ritminę fugūrą, kuri 

pasikartoja ir pirmos dalies motyve b.  

 

Trečiasis motyvas „Алилуя“ išsiskiria iš visos frazės, tekste matome žodį aleliuja, kuris 

įterptas į teksto eilutę. (Nors pagal giesmės struktūrą, kaip jau buvo kalbėta, pirmoji frazė - tai 

teksto frazė, o tik antroje frazėje naudojamas žodis aleliuja.)  

 

Ketvirtajame motyve k „яко во веки Милость Его“ matome gana platų kvartos šuolį žemyn 

(I-V laipsniai). 

 

Penktasis motyvas g1 „Милость Его“ krintančios krypties. Įdomu, kad šio motyvo muzikinė 

medžiaga panaši į pirmos dalies g motyvo medžiagą, todėl šį motyvą vadiname g1, be to ši 

melodija atsikartoja antros frazės ketvirtajame motyve tik su tekstu aleliuja. Nuo VI garsaeilio 

laipsnio melodija nusileidžia iki I laipsnio.  
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Antroji frazė ir jos pirmasis motyvas d1 prasideda penktu garseilio laipsniu. Pirmoji frazė 

baigėse pirmu garsaeilio laipsniu. Ir čia matome platų kvintos šuolį. Melodija kylančios 

krypties. 

 

Antrasis motyvas e ir trečiasis motyvas f yra visiškai identiški pirmos dalies motyvams e ir f. 

Čia taip pat matome charakteringą ritminę figūrą. 

        

Ketvirtasis motyvas g1 - krintančios krypties. 

 

Penktasis motyvas h visos giesmės kadencija. Baigiasi VI garsaeilio laipsniu. Du kartus 

pasikartoja ir tarsi įtvirtinama charakteringa ritminė formulė. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. NAUJOJI LIETUVIŠKUMO APRAIŠKA 

 3. 1. Šv. Paraskevos ortodoksų parapijos istorija* 
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 Lietuviškoji ortodoksų parapija įsikūrė Vilniuje Šv. Paraskevos cerkvėje 2005 m. ir 

yra vadovaujama kun. Vitalijaus Mockaus. Simboliška tai, kad ši pirmoji parapija, kurioje 

mišios vedamos lietuvių kalba įsikūrė būtent šioje, vienoje iš pirmųjų ortodoksų bei bendrai 

krikščioniškų bažnyčių, pastatytų Lietuvos teritorijoje. Šv. Paraskevos cerkvės istorija siekia 

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikus. Tuo metu, dar vyraujant pagoniškam kultui, 

dauguma kaimyninių valstybių jau buvo pakrikštytos. Lietuvos kunigaikščiai siekdami plėsti 

ir striprinti savo valdas, tuokėsi su kaimyninių slavų šalių turtingų ir tituluotų giminių 

moterimis. Lietuvos kunigaikštis Algirdas taip pat susituokė su viena iš tokių kunigaikštienių, 

su Vitebsko kunigaikštiene Marija Jaroslavna. Ir būtent jos įsakymu Vilniuje 1345 m. buvo 

pastatyta pirmoji ortodoksų cerkvė – Šv. Paraskevos – Piatnicos (Penktadienio) cerkvė. 

(Įdomu, kad antroji ortodoksų bažnyčia, pradėta statyti 1346 m. – Vilniaus Dievo Motinos 

Ėmimo į Dangų katedra buvo pastatyta antros Algirdo žmonos Julijonos prašymu).137 

Bažnyčios pavadinimas susijęs su kankine Paraskeva, kurios vardas graikiškai reiškia 

penktadienį – Kristaus nukryžiavimo dieną. Ši kankinė savo ištverme ir ryžtu pakerėjo daugelį 

kartų, ir žinoma, kad tam tikru laikotarpiu kariai, sakydami priesaiką, minėjo ne tik Kristaus 

vardą, bet ir jos vardą.138 Dėl antro jos pavadinimo – Piatnica (vertimas iš graikų į rusų kalbą), 

ši cerkvė dažnai taip pat vadinama Piatnicos cerkve. Taip pat yra manoma, kad čia buvo 

pakrikštyti Šv. Vilniaus kankiniai – Antanas, Jonas  ir Eustatijus.139  

 Bet ši parapija yra svarbi ne tik savo cerkvės istorija, bet ir tuo, kad tai vienintėlė 

vieta, kurioje ortodoksų mišios vedamos lietuvių kalba. Ortodoksų mišios Lietuvoje iki 2005 

m. vyko tik senąja bažnytine slavų kalba. Palyginimui, Latvijoje ir Estijoje ortodoksų mišios 

nacionalinėmis kalbomis pradėtos vesti jau daugiau nei prieš 150 metų.140 Lietuvoje 

ortodoksų mišios lietuvių kalba vyksta nuo 2005 m. Nors kaip jau buvo kalbėta ankstesnėje 

darbo dalyje, žinoma, kad į lietuvių kalbą ortodoksų mišios buvo išverstos dar XIX a. Tai Šv. 

Jono Auksaburnio liturgijos kopija, išversta į tuometinę lietuvių kalbą. Šį išskirtinį dokumentą 

išsamiai aprašo V. Merkys savo knygoje “Knygnešių laikai: 1864-1904“.141  

Mintis išversti ortodoksų mišių tekstą į šiuolaikinę lietuvių kalbą dar tuomet šventiko 

padėjėjui Vitalijui Mockui kilo jam ruošiantis stoti į seminariją. “Galvojau, kaip būtų gerai 

ateityje man, kaip lietuviui ir tiems, kurie bus su manimi – lietuviams ortodoksams melstis 

                                                      

* Informacija parašyta remiantis interviu su kun. Vitalijumi (Mockumi) (žiūr. Priedas Nr. 1), p. 89 
137 Шлевис Г., Арефьева И. Православные храмы Литвы. Vilnius, 2006, p. 37, 92 
138 Ibid., p. 93-94 
139 Ibid., p. 93-94 
140 Латвийская Православная Церковь 1988-2008 г.г. Рига: Синод Латвийской Православной Церкви, 

2009, p. 206 
141 Merkys V., Knygnešių laikai: 1864-1904, Vilnius, 1994, p. 90-92 
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lietuvių kalba.“142 Bet konkretūs darbai šia kryptimi prasidėjo būtent nuo anksčiau minėto 

įvykio, kuomet į kun. Vitalijaus rankas pateko XIX a. datuojamas ortodoksų mišių vertimas į 

lietuvių kalbą. Tuo metu, jau tapęs šventiku kun. Vitalijus dirbo Arkivyskupijos kancleriu, 

arkivyskupo Chrizostomo sekretoriumi. Minėtinos kopijos vertimas neatitiko dabartinės 

lietuvių kalbos reikalavimų: „Kaip ir to laiko katalikų, taip ir ortodoksų religinė leksika, 

terminologija buvo pradiniame lygyje, etape.“143 Katalikų mišios pradėtos vesti lietuvių kalbą 

tik XX a., po II Vatikano susirinkimo. Todėl versti reikėjo iš naujo. Vertimą redagavo 

katalikų kun. Laimonas Nedveckas, kuris dirbo Vilniaus katalikų  arkivyskupijos liturginėje 

komisijoje, kurioje kaip tik buvo sprendžiami įvairūs su liturgine terminologija ir leksika 

susiję klausimai. Todėl šis darbas buvo jam nesvetimas. Bet kun. Vitalijus delsė nešti šį 

vertimą ir kalbėti apie šią galimybė, nes žinojo, kad tai gali būti keblu. Bet viskas išsisprendė 

labai sklandžiai. 2004 m. metropolitas Chrizostomas pats paklausė jo, ar yra perspektyvos 

vesti mišias lietuvių kalba, ir nuo to momento prasidėjo planinga veikla. Buvo išversta visa 

Liturgija, ir jau 2005 m. sausio 23 d. Šv. Paraskevos cerkėje įvyko pirmos mišios lietuvių 

kalba.  

 Šios cerkvės pasirinkimas taip pat nebuvo atsitiktinis. Kaip pasakoja kun. Vitalijus, ir 

jo, ir metropolito Chrizostomo požiūriai šiuo klausimu sutapo. Buvo norima išvengti 

nesklandumų dėl kalbų (kitose cerkvėse mišios vedamos bažnytine slavų kalba), o be to šioje 

cerkvėje, skirtingai nuo daugumos kitų Vilniaus cerkvių, ilgą laiką mišios buvo aukojamos tik 

kelis kartus per metus. Todėl kitur, jei ne čia buvo galima pradėti melstis lietuviškai.  

 Ilgainiui buvo pradėtos versti ir kitos mišios – tuoktuvių, krikštynų, laidotuvių ir 

Didžiųjų Švenčių. Šiuo metu parapijoje susiformavo kolektyvas, kuris tuo užsiima. Andriejus 

Jodko pažymi, kad vertimo darbai nesustoja. Šiuo metu naujai buvo suredaguotas Tikėjimo 

simbolis, kuris kai kuriuose vietose galbūt ne visiškai atitinka lietuvių kalbos komisijos 

nurodymus. Bet vertimas buvo ruošiamas, pagrindinį dėmesį, kreipiant į teologinį turinį, todėl 

kai kur galėjo atsirasti tam tikrų nesutapimų. Bet teologinis turinys vertimui buvo kur kas 

svarbiau. 

 Taip pat pradėta versti švietiejišką ortodoksų literatūrą. 2012 m. buvo išleista Maskvos 

ir visos Rusios patriarcho Kirilo knyga “Laisvė ir atsakomybė: ieškant harmonijos”, kurią 

vertė kun. Vitalijus Mockus, redagavo Algita Tarasevič. Taip pat reikia pastebėti, kad 

                                                      

142 Priedas Nr. 1 (Interviu su kun. Vitalijumi (Mockumi)), p. 89 
143 Ibid., p.  90 
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ortodoksų literatūra jau buvo ir tebėra verčiama katalikų. Šiais vertimais su padėka naudojasi 

ir lietuviai-ortodoksai.  

 Kalbant apie išverstus tekstus, kun. Vitalijaus apibūdina jų kiekį, kaip minimumą. 

Minimumą to, ką turėtų turėti ortodoksas. Todėl vertimo darbus planuojama vykdyti ir toliau 

– versti kitų reikalingų mišių ir jų dalių tekstus, knygas ir t.t.  

 Bet parapijos veikla nesustoja tik ties vertimais. 2012 m. gegužės 15 d. ši filijinė 

cerkvė, arkivyskupui Inocentui palaiminus, tapo savarankiška parapija. Todėl galima buvo 

pradėti vystyti įvairias veiklas. Planuose numatoma steigti sekmadieninę mokyklą.  

3. 2. Šv. Paraskevos ortodoksų parapijos giedojimas - naujoji ortodoksų     

         giedojimo lietuviškumo apraiška144* 

 Giedojimas, kaip žinia, yra neatsiejama mišių dalis, kuri vertimo atžvilgiu reikalauja 

papildomo dėmesio ir pastangų, norint pritaikyti ją kitai kalbai. Giedojimo vertimo darbai 

vyko greta visų mišių vertimo, bet skyrėsi tuo, kad reikėjo išsirinkti iš visos gausos ortodoksų 

giedojimo melodijų variantų savuosius. Ir pristatyti tai lietuviams bei kitiems ortodoksams, 

kurie ateina į mišias. Šiuos darbus nuo pat pradžių atliko Šv. Paraskevos tuo metu choro 

giedotojas ‒ Andriejus Jodko (šiuo metu jis vadovauja šiam chorui) ir ortodoksų muzikos 

kompozitorius diakonas Viktoras Miniotas. Pavyzdžiai buvo imami iš: 

• Knygos, kurioje sudėti įprasti, kasdieniniai pavyzdžiai (Обиход),  

• Senovinių giesmių variantų (gruzinų ir kt.), 

• Viktoro Minioto sukurtų melodinių kompozicijų. 

 Vertimų tekstus reikėjo pritaikyti tik toms giesmėms, kurių melodijos jau buvo 

parašytos. Bet tai nekėlė ypatingų sunkumų, nes dabartinės rusų giedojimo glaso145 melodijos 

nėra sudėtingos. Jeigu lietuviškuose žodžiuose buvo daugiau skiemenų, juos įterpdavo ten, 

kur glase (tone) būdavo rečitatyvas. Glasų melodijos šia prasme gana labilios. Tai patvirtina ir 

faktas, kad glasai pamaldų knygose dažniausiai nėra išrašomi natomis. Juos žino iš klausos ir 

gieda, pritaikydami vieniems ar kitiems tekstams, priklausomai nuo to, kokių tekstų reikia 

atitinkamoms mišioms. Šv. Paraskevos giesmių (dažniausiai troparų) glasų melodijos taip pat 

neišrašomos. Tekste yra tik pabraukti skiemenys, kuriuose nuo rečitatyvo pereinama į 

melizmą. Tai svarbu, nes gali būti įvairių variantų ir interpretacijų, kur galima panaudoti 

reikiamą melizmą. Tokia sistema leidžia giedoti sutartinai net be rankų gestų. Pasakodamas 

                                                      

* Medžiaga parašyta, remiantis interviu su Andriejumi Jodko ir Viktoru Miniotu (Priedas Nr. 2 ir Priedas Nr. 3)  
145 Lietuvių kalboje terminas „glasai“ verčiamas žodžiu „tonai“ (remiamasi inteviu medžiaga su Andriejumi 

Jodko), todėl šio darbo tekste, tonų terminas naudojamas greta glaso termino, kurie reiškia vieną ir tą patį. 
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apie glasų giedojimo patirtį, Viktoras Miniotas prasitarė, kad kartą jam teko giedoti visas 

mišias vienam. Kaip jau kalbėjome anksčiau dabartinių glasų melodijos išskaidytos į keturis 

balsus, todėl pavyzdžiui ketvirto glaso alto partija susideda iš sekundos intervalo, kuris tai 

pakyla, tai nusileidžia. Todėl vedant mišias, giedoti tokiu būdu kompozitoriui pasirodė 

nelogiška, nes tai nėra melodija ir jis tiesiog kūrė melodijas čia pat. Nors kartais būna ir taip, 

kai žmonėms staiga reikia giedoti vieniems, o jie moka tik vieną iš keturių partijų, ir jeigu jie 

neturi muzikinės patirties, jie neturi kito pasirinkimo, kaip tik giedoti taip, kaip moka. Bet tuo 

atveju Viktoras Miniotas pasirinko kitą giedojimo būdą ‒ improvizavimą. Apie 

improvizavimą ortodoksų mišiose mes kalbėsime kiek vėliau.  

 Buvo bandymų ne tik pritaikyti, bet ir šiek tiek perdirbti įprastų, žinomų giesmių 

melodijas. Buvo perdirbtas Bazilijaus Didžiojo mišiose naudojamas giesmės „Ramybės 

malonė“ Милость мира variantas. Šios mišios pasižymi ypatinga trukme, jos ilgos, minima 

giesmė taip pat tęsiasi apie 15 minučių, todėl V. Miniotas išskaidė giesmės melodiją pagal 

balsų išdėstymą: pradeda giedoti tik sopranas, vėliau prisideda altas, toliau tenoras ir bosas. 

Tokiu būdu giesme skamba gyviau, ne taip ištęstai.  

 Kalbant apie gruzinų giesmių pritaikymą lietuvių kalbai, galioja ta pati sistema. 

Melodijos visiškai identiškos, pakeistos tik vietos, kuriose yra rečitatyvas, ir ten galima buvo 

įdėti daugiau skiemenų, jei to reikėjo. Svarbiausia buvo pritaikyti tekstą taip, kad akcentuotoje 

(kirčiuotoje) muzikinėje frazėje būtų kirčiuotas teksto skiemuo. Pasak Andriejaus, tai nebuvo 

labai sudėtinga, nes gruzinų giesmių ritmas dažniausiai skyla į dvi dalis (2/4 ar 4/4), skirtingai 

nuo, pavyzdžiui, senovės rusų giedojimo, kuriame tikslaus ritmo nėra. Todėl, jeigu 

neįmanoma pataikyti į pirmą ketvirtinę, pataikai į trečią, tokiu būdu viskas suartikuliuota, ir 

tekstas skamba natūraliai. Pateikiame vieną iš giesmių, kurią naudoja Šv. Paraskevos 

parapijoje. Tai gruzinų melodijos Kerubinų giesmė. (žiūr. Priedas Nr. 4, p. 136 ; Priedas Nr. 

4, p. 138) Ši melodija - tai podobnas Švč. Mergelei Marijai - Dievo Gimdytojai, dar kitaip 

žinomas, kaip „Šen har venahi“ („Ты еси Лоза Истинная“(Деметре I)). Dermė - Kartalinų-

Kachetinų (Карталино-Кахетинский). Pirmiausia, sugretiname abejų giesmių melodijas 

pagal frazes. Pirmoji frazė: „Mes Kerubinus slėpiningu būdu atvaizduojantys“. 

 (rusų kl.): 

 

MM9 
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 (lietuvių kl.): 

AJ1 

 

Muzikinėje medžiagoje melodija pasikartoja, išskyrus trumpus pagrąžinimus, melizmas 

lietuvių kalba parašytame variante.  

Antroji frazė „ir Gaivintojai Trejybei himną Triskartšventą giedodami“: 

 (rusų kl.) 

 

 (lietuvių kl.) 

 

Trečioji frazė „palikime visus gyvenimo rūpesčius“ (originalo variante po šių žodių seka du 

kartus pasikartojantis žodis „Amen“, lietuvių variante to nėra): 

 (rusų kl.) 
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 (lietuvių kl.) 

 

Antros eilutės melodija lietuviškame variante skiriasi nuo originalo melodijos. Nors 

pagrindinis melodijos karkasas išlieka, bet pridėta daugiau charakteringų melodinių vingių.  

 Ketvirtoji frazė „Idant neregimų ietimis nešinų angelų chorų lydimą pakylėtume 

Visatos Valdovą“ (lietuviškame variante prie šių žodžių prisideda du kartus pakartotas žodis 

„Aleliuja“, kuris originaliame variante yra tik paskutinėje giesmės frazėje): 

 (rusų kl.) 

 

 (lietuvių kl.) 
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Muzikinėje medžiagoje matome tam tikrą skirtumą antroje pateiktoje eilutėje („lydimą 

pakylėtume Visatos Valdovą“). Melodija šiek tiek skiriasi nuo originalo melodijos, pridėti 

keli papildomi motyvai.  

 Paskutinė penktoji frazė „Aleliuja“ (pasikartoja 3 kartus, lietuviškame variante šis 

žodis parašytas tik vieną kartą, todėl, kad 2 kartus jis jau buvo panaudotas prieš tai buvusioje 

muzikinėje medžiagoje): 

 (rusų kl.) 

 

 (lietuvių kl.) 

 

 Iš muzikinės pusės, matome, kad didžioji dalis melodijos pasikartoja, kai kur net 

identiškai, bet yra ir skirtumų. Lietuviškame variante dažnai naudojamos šešioliktinės 

melizmos, taip pat kai kuriose melodijos vietose papildomai įterpiamos charakteringos 

intonacijos, ir ritminės formulės. Tokie nesutapimai galėjo atsirasti ir dėl žodžių bei skiemenų 

skaičiaus nesutapimų vienoje ir kitoje giesmėje. 

 Palyginimui pateikiame teksto skiemenų skaičius (frazės išskirstytos pagal muzikines 

eilutes):  

Mes Kerubinus                                  5                      Иже Херувимы                             6 

slėpiningu būdu atvaizduojantys     11                    тайно образующе                           7                                
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Ir Gaivintojai Trejybei                     8                     и Животворящей Троице               9 

himną Triskartšventą giedodami     10                   Трисвятую  песнь припевающе    10                                                             

palikime visus                                 6                      всякое ныне житейское                 9   

gyvenimo rūpesčius                        6                     отложим попечение                        8 

idant neregimų ietimis nešinų       17                      яко да Царя всех подымем            9 

angelų chorų                                     

lydimą pakylėtume                         14                    Ангельскими невидимо                  8 

Visatos Valdovą                              

Aleliuja, aleliuja                              8                    Дориносима чинми                          7 

Aleliuja                                            4                   Аллилуия, аллилуия, аллилуия      15 

 Matome, kad gana nemažai frazių turi skirtingą skiemenų skaičių. Giesmių pabaigoje, 

matome net teksto ir melodijos nesutapimą, kuomet lietuviškame variante priešpaskutinėje 

frazėje panaudoti žodžiai aleliuja, tuo tarpu rusiškame variante žodžiai aleliuja yra tik 

paskutinėje frazėje. Todėl teksto pritaikymas kita kalba giedamai melodijai nėra tokia lengva 

užduotis. Reikia pritaikyti tekstą taip, kad teksto akcentai sutaptų su muzikiniais akcentais. Šį 

santykį pavaizdavome lentelėje, kur kur „U“ yra akcentuotas garsas ar kirčiuotas skiemuo, o 

„-“ neakcentuojamas garsas ar nekirčiuotas skiemuo.146  

  (Kerubinų giesmė rusų kl.): 

 Иже Херувимы 

тайно образующе  

и Животворящей 

Троице Трисвятую  

песнь припевающе     

всякое ныне 

житейское отложим 

попечение  

 

Tekstas U- --U- U- --U-- U  ---U- U-- --U- U --U-- U-- U- -U-- --U --U-- 

Melodija -U --U- U- U---U U U--U- U-- --U- U --U-- U-- U- --U- --U --U-- 

  

 Яко да Царя 

всех подымем 

Aнгельскими 

невидимо дориносима 

Аллилуия, аллилуия, 

                                                      

146 Analizės sistema paimta iš Jaako Olkinuora straipnio Experiences in adapting Post-Byzantine chant into 

foreign languages: research and praxis“, kurioje autorius aptaria bizantinio giedojimo vertimo į suomių kalbą 

ypatumus (Olkinuora J. Experiences in adapting Post-Byzantine chant into foreign languages: research and 

praxis in: Musicology, Eidtor-in-Chief Vesna Peno, Nr. 11, p. 133-146, Belgrade, 2011, p. 140  
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чинми аллилуия 

Tekstas U- U -U U -U- U---  -U--   ---U- U- --U-- --U-- --U-- 

Melodija U- U -U U U-U U--U U--U ---U- U- --U-- --U-- --U-- 

 

Pateiktoje lenktelėje matome, kad rusų kalba naudojamoje Kerubinų giesmėje, dauguma 

akcentų sutampa, nors pasitaiko ir nemažai nesutampančių skiemenų. Iš viso 7 žodžiuose iš 

27 šie akcentai nesutampa.  

 (Kerubinų giesmė lietuvių kl.): 

 Mes Kerubinus 

slėpiningu būdu 

atvaizduojantys 

Ir Gaivintojai Trejybei 

himną Triskartšventą 

giedodami 

palikime visus 

gyvenimo rūpesčius 

Tekstas  U ---U --U- -U --U-- U -U-- -U- U- U-U- -U-- -U-- -U -U-- U-- 

Melodija U ---U --U- -U --U-- U -U-- -U- U- U-U- -U-- -U-- -U -U-U U-- 

 Idant neregimų ietimis 

nešinų angelų chorų 

lydimą pakylėtume Visatos 

Valdovą 

Aleliuja, aleliuja, 

aleliuja 

Tekstas  U- ---U U-- --U --U U- U-- --U-- -U- -U- --U- --U- --U- 

Melodija U- ---U U-- --U --U U- U-- --U-- -U- -U- --U- --U- --U- 

 

 Iš pateiktų rezultatų galime teigti, kad Kerubinų giesmėje, išvestoje į lietuvių kalbą, 

beveik visi akcentai ir žodžiuose ir muzikoje sutampa! Tik viename žodyje iš 28 yra nedidelis 

skirtumas, visa kita sutampa identiškai. Tai galėjo įvykti dėl kruopštaus ir tikslingo vertimo 

darbo. Todėl, kalbant apie teksto ir melodijos santykį, paradoksalu, bet galime teigti, kad 

lietuvių kalba parašytame variante šis ryšys atsispindi kur kas tiksliau, nei originaliame 

variante.  

 Trečioji dalis naudotų melodinių pavyzdžių buvo sukurtos Viktoro Minioto, todėl 

nereikalavo perdirbimo darbų. Buvo kuriami įvairūs giesmių variantai, nes teksto vertimai 

buvo redaguojami, todėl keistėsi ir giesmių melodijos. Vėliau buvo sukurtos visos mišios, 

todėl Viktorą Miniotą galima vadinti pirmuoju kompozitoriumi, sukūrusiu pirmąją lietuvišką 

ortodoksų liturgiją. Tuo metu chore giedojo tik Andriejus ir Viktoras Miniotas, todėl didžioji 

dalis giesmių yra dvibalsės. Ilgainiui, atėjus kam nors dar, buvo sukurtas ir trečias balsas. 
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Įdomi pasirodė pati kompozicinė idėja. Viktoras Miniotas įvardijo ją taip: „Buvo įdomu 

sujungti senovės Rusios ir vakarų...“. Paklausius paaiškinti kokiu būdu tai buvo daroma, 

kompozitorius paaiškino, kad senovės vakarų muzikoje viskas prasidėjo nuo paralelinių 

intervalų, o rytų muzikoje, pvz. graikų dvibalsume abu balsai (pagrindinis ir isonas) nejuda 

paraleliai. Yra kita garsų santykio sistema. Todėl kuriant mišias buvo pasitelkta ne tik rytų 

tradicija, bet ir vakarų, įterpiant į giedojimą, pvz. paralelinius judėjimus.  

 Kompozitorius diakonas Viktoras Miniotas sukūrė pirmąsias pilnas lietuviškas 

ortodoksų mišias. Šį kūrinį taip pat galime laikyti naująja lietuviškumo apraiška ortodoksų 

giedojime. Mišias sudaro pagrindinės ortodoksų Liturgijos giesmės, kurios naudojamos šiose 

mišiose. Kai kurioms giesmėms parašyti keli muzikiniai variantai, iš kurių galima pasirinkti 

tinkamiausią. Mišių dalys: 

• I, II ir III antifona, 

• 5 Kerubinų giesmės variantai, 

• ektenijos, 

• 2 variantai Ramybės malonė 

• Viengimi Sūnau 

• Ateikite pagarbinkime 

• Viešpatie, išganyk pamaldžiuosius... 

• 2 Trisagiono (Трисвятая песнь) variantai  

• Kristaus kūną priimkite... 

• 2 variantai Tikrai verta... 

Kaip pavyzdį galime pateikti ištrauka iš Kerubinų giesmės dviems balsams: 
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VM1 

 

 Šiuo metu lietuviškoje Šv. Paraskevos parapijoje naudojami tokie giedojimo variantai: 

• kasdieninis (обиходное) giedojimas: keturbalsis, su standartinė balsų padėtimi 

(sopranas, altas, tenoras, bosas),  

• gruzinų ortodoksų giedojimas, 

• bizantinio giedojimo stilius. 

 Įprastu giedojimu giedami glasai (tonai). Dažniausiai šventųjų troparai ar švenčių, 

sekmadieniniai troparai. Kartais giedamos stichiros, bet tai jau kitų mišių giesmės. Šv. 

Paraskevos cerkvėje mišios nuolatos būna tik šeštadienio vakarą ir sekmadienį ryte, todėl 

dažniausiai giedami tik troparai, o todėl troparų tonai. Šiuo metu cerkvėje tonai giedami 

unisonu dėl žmonių stygiaus. Nėra žmonių, su kuriais galima būtų giedoti glasus įprastai 

visais keturiais balsais, todėl melodijai dažniausiai pasirenkamos pirmos arba trečios tonų 

pakopos (balsai). Kadangi mišiose naudojami iš esmės tik troparų tonai, todėl kartais 

prokimenams (kitos giesmės) taip pat naudojami troparų tonai.  

 Gruzinų giesmės buvo verstos paties Andriejaus, bet šiuo metu jos giedamos labai 

retai, nes atlikimui reikalingi trys balsai. Partijos yra gana sudėtingos, todėl kol kas jas atlikti 

nėra kam.  
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 Bizantinio giedojimo derme atliekamas giedojimas šiuo metu Šv. Paraskevos cerkvėje 

girdimas daugiausiai. Iš karto reikia pasakyti, kad šis giedojimas nėra graikų bizantinio 

giedojimo pavyzdys. Iš bizantinio giedojimo paimta dermė, vadinama „stipriai“ chromatine 

derme. Bizantinėje giedojimo sistemoje (oktoeche) tai antrasis plagalinis tonas. 

MM10 

 

 Taip pat naudojamas antras balsas ‒ isonas, burdono atitikimuo (dažnai vieno ar kelių 

tonų garsai, tęsiami per visą giesmę). Ši tradicija taip pat ateina iš bizantinio giedojimo, 

Graikijoje taip giedama ir dabar. Įdomu, kad isonas nebuvo žymimas senosiose bažnytinėse 

knygose, tiesiog visi žinojo, kad jį priimta giedoti, ir jis nebuvo papildomai fiksuojamas, nors 

šiandien jis žymimas ir jam pažymėti skirti specialūs ženklai. Bet niekas nepatvirtino fakto, 

kad isonas nebuvo naudojamas ir rusų ortodoksų giedojime. I. Gardneris rašo, kad jis nebuvo 

žymimas nei bizantinėse knygose, mes nerandame jo ir rusų ortodoksų giedojimo knygose, 

todėl išlieka tam tikra galimybė, kad isonas galėjo būti perimtas iš graikų ar bulgarų 

giedojimo ir giedamas rusų ortodoksų cerkvėse.147 Šv. Paraskevos cerkvėje giedojimo metu 

dažniausiai naudojamas vieno garso isonas. Skirtingai nuo bizantinės muzikos vienos natos 

isono, kuris dažniausiai gieda penktą dermės laipsnį, šioje cerkvėje naudojamas pirmo 

laipsnio isonas. Planuose yra mėginti giedoti kelių laipsnių isonu bei pabandyti isono partijoje 

laikyti akordą, kas yra gana modernu.  

 Kalbant apie modernumą, pagrindinė giedojimo ypatybė ‒ nuolatinė improvizacija. 

Improvizacijai naudojamos tris dermės: minėtoji bizantinė, natūralus mažoras ir natūralus 

minoras. Visur naudojamas isonas.  

 Pateikiame Kerubinų giesmės muzikinės improvizacijos pavyzdį, įrašytą mišių metu 

(2013 m. spalio mėn.). Giesmėje naudojamas isonas (pažymėta giesmės pradžioje), taip pat 

reikia pabrėžti, kad improvizacijos tempas yra laisvo pobūdžio, tai priklauso ir nuo choro 

                                                      

147 Гарднер И. А., Богослужебное пение Русской Православной Церкви. I Том, New York, 1977, 

pakartotinas leidimas: Москва, 1998, p. 449 
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vadovo užduoties, tiksliai sekti mišių eigą ir kunigo veiksmus, ir kruopščiai planuoti 

giedojimo trukmę. Dėl tempo subtilybių šifruota medžiaga yra apytikslė. Improvizaciją gieda 

vyras (tenoras), todėl transkripcija pateikta oktava aukščiau, negu originale. 

MM11 
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Giesmės ir dermės, kuriose improvizuojama išsidėsto šioje parapijoje dažniausiai išsidėsto 

mišių metu tokiu būdu: :  

1. „Ateikite, pagarbinkime“ (natūralus mažoras), 

2. Kerubinų giesmė (bizantinė dermė), 

3. просительная ektenija prieš Tikėjimo simbolį Credo (giedama graikų kalba) 

(natūralus mažoras),  

4. giesmės po Tikėjimo simbolio (natūralus minoras), 

5. Eucharistinis kanonas (teologine prasme svarbiausia mišių dalis (po Tikėjimo 

simbolio), naudojama giesmė Милость мира (Ramybės malonę)) (natūralus 

minoras), 

6. giesmė Švč. Mergelei Marijai Достойно есть (Tikrai verta) (natūralus mažoras), 

7. запричастный стих (giesmė, kuomet komunija priimama altoriuje) (bizantinė 

dermė). 

 Improvizuojant nėra naudojamos jokios iš anksto sugalvotos formulės, nors Andriejus 

pastebi, kad giesmėse kartais atsitiktinai išeina ritminiai ar kiti pasikartojimai. Galvojant apie 

tai, jis įrašo savo giedojimo variantus, norėdamas išanalizuoti geriausiai pavykusias frazes, 

kad jos galėtų inspiruoti tobulesniam giedojimui. Jo manymu, vienas improvizacinių perlų ‒ 

sekvencija. Apie tai A. Jodko nemažai papasakojo interviu metu.148 Vienu gražiausių to 

pavyzdžiu jis įvardija J. S. Bacho Chromatinę preliudiją, atliekamą S. J. Gould'o. Jis paaiškina 

tai tuo, kad sekvencija, tai struktūrizuotas melodijos darinys, kurį puikiai suvokia klausytojas. 

Iš vienos pusės tai gan formalu ir paprasta, iš kitos pusės tai racionalu klausytojui, jis suvokia 

kur tu esi, ką tu darai.149 Gebėjimas pasinaudoti sekvencinėmis grandinėmis reikalauja tam 

tikro profesionalumo, kurios suteikia melodijai struktūriškumo. Improvizacija dermėje turi 

savo sunkumų, todėl, pavyzdžiui, mokėti improvizuoti bizantinėje dermėje, kurioje tu 

„negyveni“, kvartinėmis sekvencijomis, pasak A. Jodko, yra gan nelengva. Jis stengiasi 

„nepaleisti arklių“, bet  improvizuoti kontroliuojant melodiją, sekant žodžius ir mišias, todėl 

ši improvizacija nėra laisvo pobūdžio. Jis sako, kad „ši muzika yra tik tam, kad pateikti 

teologinį turinį“.150 Todėl viena iš pagrindinių užduočių teologiniam verbaliam turiniui 

tinkamą akompanimentą. Kitaip tariant, choro vadovas (regentas) visuomet turi akylai sekti 

kunigo liturginius veiksmus greitai į viską reaguodamas. Mišios tik iš pirmo žvilgsnio gali 

pasirodyti statiškos ir vienodos laiko prasme. Todėl, nors teologinis mišių turinys yra beveik 

nekintantis, bet vienodų pamaldų nebūna, todėl mišias galime vadinti dinaminiu procesu. Tai 

                                                      

148 Priedas Nr.2 (Interviu su Andriejumi Jodko), p. 96 
149 Ibid., p. 96 
150 Ibid., p. 101 
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priklauso nuo daugelio aplinkybių, todėl į visus pasikeitimus choro vadovas turi reaguoti 

atitinkamai. A. Jodko nurodo, kad viskas mišiose turi savo laiką ‒ kunigo tariamos maldos, 

kvietimai, gestai ‒ o choro vadovo užduotis yra sudaryti konstrukstyvų foną šiems 

veiksmams, kad giedojimas talkintų ir skatintų maldos procesą. Visa tai svarbu ir reikalauja 

kruopštaus darbo ir atitinkamos patirties.  

 Kalbant apie bizantinės dermės naudojimą, jis pabrėžia, kad jos neakcentuoja. Tiesiog 

ši dermė, jo manymu, suteikia „anachronišką ir kitonišką“ regionine-geografine prasme efektą 

konkrečioje vietoje. Ši dermė jam „gili“. Gylio sampratą, jo manymu, kiekvienas žmogus 

supranta savaip ir pasirenka, kas jam yra ‒ „gylis“: ilgos, stovinčios natos, melizmos ar 

įvairūs junginiai ir t.t. Pats A. Jodko interviu metu kelis kartus pabrėžia, kad bendrąja prasme 

jam giesmėje svarbu „statinė dinamika“,151 kurią sukuria giesmės skambesys, „kai natos 

pakimba ir kabo“.152 O dėl bizantinės dermės pasirinkimo jis sako, kad „faktūros prasme, 

artikuliacijos, ritmo prasme bažnytinė muzika gali būti begalinė.“153 Kitaip tariant, ji suteikia 

jam neribojama kūrybinę laisvę. Nors jau kalbėjome, kad mišiose naudojama ne tik bizantinė 

dermė. Šiuo atveju natūralus minoras ir mažoras pabrėžia šį kontrastą ir akcentuoja 

atitinkamas mišių dalis. Iš to kas pasakyta anksčiau, galime matyti, kad skirtingų dermių 

naudojimas mišiose nėra atsitiktinis. Jis atskiria mišių dalis. Įdomu, kaip choro vadovo 

paaiškina šią situaciją teologijos kontekste. Jis bando sieti mažorą ir bizantinę dermę su 

skirtingu dvasingumo lygiu ir nurodo, kad krikščionybė tai amžinybė, ir šiame kontekste visą 

laiką galėtų būti mažoras, bet mes neatitinkam to atvaizdo, pagal kurį esam sukurti, todėl visą 

laiką galėtume giedoti bizantinę dermę. Jis paaiškina tai tuo, kad žmogui dažnai yra sudėtinga 

susitelkti. Tokiu būdu ši dermė padeda susifokusuoti ties aukštesniais dalykais, ir tai matyti iš 

pačių žmonių, iš jų reakcijos. Andriejus papasakojo, kad ir vyskupui Inocentui patinka šios 

cerkvės giedojimas, jis įvardijo jį, kaip pamaldų (молитвенное). Ir pabrėžė, kad giedojimas 

turi būti toks, kuris skatintų susirinkusius žmones maldai. Matome, kad susirinkusių į 

bažnyčią žmonių nuomonė yra labai svarbi, tai mini ir Viktoras Miniotas, kalbėdamas apie 

Šv. Dvasios vienuolyno giedojimą, kuris buvo aptartas praeitoje darbo dalyje. A. Jodko 

prisipažįsta, kad negali konstatuoti fakto, nežino ar toks giedojimas yra geras, bet kol 

žmonėms jis mielas, nesikerta su teologiniu turiniu, jie yra dėkingi, toks giedojimas yra 

teigiamas.  

                                                      

151 Ibid., p. 98, p. 103 
152 Ibid., p. 103 
153 Ibid., 98 
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 Prieš aptariant tokio giedojimo varianto pasirinkimo priežastys, būtų tikslinga aptarti 

priešistorę, kaip buvo prieitą prie giesmių improvizavimo koncepcijos. Andriejus pasakoja, 

kad viskas prasidėjo gana seniai, jam būnant Kamčiatkoje. Jam teko giedoti kupletinės 

struktūros giesmę. Jis suprato, kad vietoj kaskart vis pasikartojančios melodijos, galėtų 

pabandyti giedoti ką nors savo. Tuo metu giedojo vienas, todėl tai nesukėlė sunkumų. Toks 

bandymas niekam neužkliuvo, o tuo pačiu jis suprato, kad tai „turi kelią“. 154 

 Tokia giedojimo koncepcija buvo pasirinkta dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, ir iš 

esmės, pagrindinė priežastis - ne tik profesionalių, bet ir paprastų giedotojų stygius. Andriejus 

pripažįsta, kad specialiai neieško žmonių, kurie giedotų chore, nėra prasmės kviesti giedoti 

nemotyvuotų žmonių. Kur kas svarbiau giedoti su žmonėmis, kuriems tai artima, su kuriais 

gali melstis, nors jie giedotų ir prasčiau. Giedotojai, kurie gieda chore dažnai neturi muzikinio 

išsilavinimo, nežino natų, bet sugeba intonuoti ir yra motivuoti. A. Jodko nuomone, iš dviejų 

blogių šis yra mažesnis. Nors taip pat nurodo, kad žmonės, kurie gieda chore, išmano kelis 

tonus, gali juos padainuoti. Gali išmokti ir kitus tonus, nes būdami Bažnyčioje ir girdėdami 

bažnytinį giedojimą nuolatos, įsisąmonina ir tonų melodijas. Todėl daugelis žmonių, pradėjus 

pirmą frazę, galėtų padainuoti likusias frazes. Viktoras Miniotas, kalbėdamas apie Šv. 

Paraskevos choro giedojimą, sako: „Mūsų tradicija juk daugiabalsė. Ir kai lieki vienas, belieka 

kurti savo tradiciją... Ieškoma išeities, bet tai tuo pačiu ir gražiai skamba. Su minimaliomis 

sąnaudomis maksimalus efektas.“155 

 Iš kitos pusės Andriejus klausia „o kam mokytis daugybę užrašytų natų? Nes, pvz., 

Valaamo vienuolyne arba galbūt Graikijoje išlieka ta tradicija, kuomet mišiose naudojamos 

tos pačios giesmių šventinės ir kasdienės melodijos, kas aštuonias savaites (pagal Oktoecho 

tonus) jos kartojamos. Žmonės žino visas melodijas ir, Jodko nuomone, tai yra įdomiau ir 

asketiškiau. Tokiu būdu žmogus labiau pažaboja savo kūrybinę ir atlikėjiškąją savimeilę. Bet 

Lietuvoje tokios tradicijos nėra. Todėl naudojamos įvairios giesmių melodijos niekaip nėra 

susijusios su bažnytine tvarka, bet tik su giedotojų galimybėmis ir regento pageidavimais. Tai 

tiesiog skirtingos giesmės. Jei kiekviena melodija turėtų savo melodiją, išmokti visas 

melodijas galėtų tik keletas žmonių. Bet išmoktas melodijas dar reikia gebėti pritaikyti 

tekstams. Arba tuomet reikia išrašinėti kiekvienam tekstui melodiją, bet tai gana nelogiška. 

Andriejus sutinka, kad ir iš neumų (ženklinės notacijos ženklų) taip pat būtų galima giedoti, 

bet lietuvių kalba to padaryta nėra ir reikėtų viską naujai parašyti. Svarbu tai, kad sukurtoje 

                                                      

154 Ibid., p. 103 
155 Priedas Nr. 3 (Interviu su Viktoru Miniotu), p. 119 
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muzikoje atliekant ją n-tąjį kartą viskas yra žinoma, o šiuo atveju viskas yra nauja gyvos 

kūrybos (creating on the spot) dėka. 

 Įdomiausia, kad giesmių melodijų improvizacija, ši išraiškos laisvė giedojime visiškai 

nesikerta, Andriejaus manymu, su giedojimo tradicija. Iš vienos pusės, improvizacija ‒   

modernu, bet iš kitos pusės, ji giedama tradicijoje. Tai pagrįsta ir todėl, kad ateinantys į 

mišias, nesupranta ar tai giedama iš natų ar ne. Tai nesikerta nuo užrašytos natose muzikos 

skambesiu. Galbūt bizantinio giedojimo žinovas ką nors ir įtartų. Bet neturime tokių žinovų 

tiek jau daug, todėl žmonės ir kiti choro vadovai net nesusimąsto, kad tai, ką giedame, gali 

būti improvizacija. (Vienas vidurinės kartos Anglijos kunigų, tarnaujantis intelektinio elito 

centre, neseniai sakė, kad viename įraše skambantis Kerubinų giesmė yra 6-asis Bizantiškas 

tonas). Taip pat buvo pastebėta, kad krikščionybė nesiekia riboti kūrybiškumo. Yra 

nekintantys ir negalintys kisti dalykai, ir yra dalykai, kurie turi vystymosi kelią. Giedojimas - 

vienas tokių dalykų. Adriejus pateikia tokį tradicijos apibrėžimą: „Tradicija, tai reiškinys 

turintis savo pokyčius ir savo konstantas.“156 Bet tuo pačiu ši išraiškos laisvė turi savo rėmus 

pateisindama tuomet, kai egzistuoja tradicijoje. Kitaip tariant, ortodoksų giedojimo tradicijoje 

gali būti ir yra naudojama kūrybinė laisvė, čia dogmų nėra. „Visa dogmatika telpa Tikėjimo 

simbolyje, o visa kita turi vystymosi laisvę.“157 Andriejus pateikia tokį kūrybos pavyzdį: 

„Romanas Melodas, sukūrė didelį skaičių kondakų, bet visa tai inspiruoti dalykai, įkvėpti. Ir 

jie nebuvo kanonu, niekas to neprimetė.“158 Lygiai taip pat užrašytos natos nėra ir negali būti 

kanonizuotos: liturginiai tekstai taip, bet ne natos.    

 Iš pasakyto, galime reziumuoti, kad interviu metu akcentuoti pagrindiniai giedojimo 

vertinimo kriterijai, kuriais vadovaujasi Andriejus, kurdamas (keletą neturinčių kupletiškumo 

melodijų yra užrašyta) ir improvizuodamas giesmių melodijas. Vienas iš pagrindinių ‒ 

stilistiškai likti tradicijoje. Antras ‒ giedojimo poveikis žmonėms. Tai išreiškiama taip: „Jeigu 

tai skatins žmonių atidumą, koncentravimąsi į liturginį turinį, tuomet tai palanku“.159 Kitas 

kriterijus ‒ vadovybės pripažinimas, vyskupo džiaugsmas meldžiantis šioje parapijoje. 

 Svarbu pabrėžti, kad Andriejus nesustoja ties pasiektu. Regento planuose vystyti 

improvizacinius gebėjimus ir giedojimą cerkvėje. Vienas gebėjimų vystymo variantų ‒ 

asmeninių improvizacijų įrašymas, klausymasis ir geresnių frazių išrinkimas. Tokia analizė 

                                                      

156 Priedas Nr. 2 (Interviu su Andriejumi Jodko), p. 97 
157 Ibid., p. 103 
158 Ibid., p. 106 
159 Ibid., p. 101 
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„gali inspiruoti padaryti ką nors dar geresnio.“160 Taip pat yra išrašomi įvairūs improvizavimo 

variantai, kuriuos galima naudoti mišių metu. Įvadijamos tokios improvizavimo galimybės: 

intervalų ir ritminių figūrų keitimas toms pačioms melodijoms: vien tik ritmiškai keturias 

natas galima improvizuoti „be galo“. Vienas iš siekių ‒ kaip galima gausesnis sekvencijų 

naudojimas improvizacijoje.  

 Choro giedojimo vystymą vadovas sieja su isono vystymu, bet pateikia ir kitą 

vystymosi kelią, kurį taip pat norėtų sieti su improvizacija. Isono vystymą aprašėmė anksčiau, 

kur aptarėmė, kad isono partijoje norima panaudoti ne tik vieną garsą (kaip dabar) bet ir kelis 

ar akordą, o taip pat judantį isoną. Improvizacijos variantas ‒ improvizacinė daugiabalsė 

polifonija. To galima būtų pasiekti surašius liturginiame tekste atitinkamais ženklais natų 

ilgius.Visas kitas melodinis turinys priklausytų nuo dainininko gebėjimų. Soluoti galėtų 

vienas ar keletas giedotojų (kartu ar vienas paskui kitą). Ši forma yra panaši į senovinę rusų 

bažnytinio tribalsio giedojimo tradiciją, kurioje kiekvienas balsas juda savo kryptimi, (net 

tariami skiemenys skirtingu metu) ir susidaro specifinė tribalsė polifonija. Pabrėžiamas siekis, 

kad, bet kokiu atveju, svarbiausia būtų pats tekstas, ir net polifonijoje neturėtų būti jokių 

skiemenų dubliavimų ar nesutapimų, kurie gali būti matomi vakarų bažnytinėje muzikoje. Per 

1918 m. Rusų bažnyčios visuotinį susirinkimą, buvo nuspręsta, kad tokių verbalinių 

nesutapimų ortodoksų giedojime neturi būti. Pirmiausia todėl, kad tai gali iškraipyti tekstą, 

kuris yra svarbiausia giedojimo turinio dalis. Todėl improvizuojamojoje polifonijoje tekstas 

turėtų būti ritmiškai apspręstas. Pasipraktikavę, žmonės gali „nesustojančia mintimi 

improvizuoti melodiškai,... nereikia natų, ir išeis tai, kas išeis... neįtikėtina ir nenumatoma,... 

nebūtų nieko išmąstyto prie rašomojo stalo. Žmogus darytų taip, kaip ir koks jis yra 

psichofiziškai ir sutapimų negalėtų būti, ir galima būtų be galo improvizuoti.“161 

 Kalbant apie cerkvės giedojimą, tikslinga būtų paminėti ir choro dirigavimo ypatybes, 

kurios pastebimos Šv. Paraskevos choro giedojime. Visu pirma egzistuoja tam tikra 

dirigavimo sistema, tam tikri rankų gestai, kurie parodo vieną ar kitą pasikeitimą melodiškai 

ar ritmiškai. Choro vadovas pastebi, kad mokantiems glasų formules ir besiklausantiems 

vienas kito, šių judesių nereikia.   

 Taip pat labai svarbu, kad choro vadovas, kalbėdamas apie dirigavimą bažnyčioje, 

nurodo ir esmines šio bažnytinio giedojimo ypatybes ne tik išoriškai, bet ir jų vidinę prasmę: 

kalbant apie ritmą, vienas iš pagrindinių bažnyčios aspektų ‒ absoliučiai lygi ir formali 

                                                      

160 Ibid., p. 108 
161 Ibid., p. 107 
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artikuliacija, talkinanti visiems giedotojams vienu metu tarti skiemenis. Tai „lyg melodizuotas 

kalbėjimas, kuriame ritmas labai lygus“.162 Dinamika taip pat rami. „Tai neturi nieko bendra 

su jausmingumu. Tai teologinio turinio pateikimas muzikaliai. Jeigu net nebūtų choro ir kas 

nors įgarsintų tekstą vienos natos melodija, o jei negalėtų net vienos natos melodija, bet 

įgarsintų ‒ viskas įvyktų. Tai nėra principinis dalykas, niekas gali nedainuoti bažnyčioje šia 

prasme. Taip, giedojimas yra gražu, tai aliuzija į dangiškąjį pasaulį (kur daugybė dangiškųjų 

ir žemiškųjų būtybių šlovina Kūrėją), bet jeigu giedojimo nebūtų, liturgijoje turinys yra 

svarbesnis už formą“163 A. Jodko įžvalgos leidžia pažvelgti į bažnytinį ortodoksų giedojimą šį 

giedojimą šiek tiek išmanančio žmogaus akimis. Interviu medžiagoje susijungia ne tik išorinis 

giedojimo suvokimas, bet ir vidinės ortodoksų giedojimo bei Ortodoksų Bažnyčios teologinės 

prasmės. Tai leidžia suprasti, kaip šiuo metu ortodoksai suvokia savo religiją, giedojimą ir jo 

vystymąsi. Tokie empiriniai tyrimai leidžia pažvelgti į tikėjimą kiek kitu aspektu. Tokio 

pobūdžio studijos pastebimos ir užsienio šalyse. Vienas iš tokių pavyzdžių 2011 m. Serbijoje, 

Belgrade organizuota konferencija „Orthodoxy from an empirical perspective“, kurios 

medžiaga buvo išspausdinta atskirame leidinyje.164 Konferencijos pranešimai leido pažvelgti į 

šią religiją, o kai kur ir jos giedojimą, iš empirinės pusės. Šis klausimas buvo tiriamas įvairiais 

aspektais, ir vienas iš tokių - ortodoksų tikėjimas ir kultūra šiuolaikiniame pasaulyje. Šiame 

poskyryje yra ir temų apie ortodoksų giedojimą, kaip šį giedojimą ir bendrai Ortodoksų 

Bažnyčią ir jos tikėjimą suvokia šiuolaikiniai žmonės. Šiame magistro darbe interviu pagalba 

taip pat mėginama nors iš dalies suprasti šiandieninę situaciją, susijusią su ortodoksų 

giedojimu Lietuvoje, ir kaip šį giedojimą įvardija aktyvūs Ortodoksų Bažnyčios Lietuvoje 

nariai. 

Vykstant tokiems procesams mes galime tapti liudininkais to, kaip plėtojasi ortodoksų 

giedojimas kitoje kultūroje. Šio proceso asimiliacija gerai matoma iškilmingose parapijos 

pamaldose, kuomet minima Šv. Paraskevos diena. Šio darbo tyrėjų 2012 m. buvo įrašytos 

tokios mišios, kuriose dalyvavo ir visos Lietuvos vyskupas Inocentas, kuris savo ruožtu vedė 

pamaldas senąja slavų kalba, o kiti kunigai pagal savo galimybes naudojo ir lietuvišką 

pamaldų vertimą. Giedama buvo lietuvių kalba. Šis retas dviejų kalbų mišinys, visai neatrodė 

painus. Dvi kalbos susijungė tarpusavyje į vieną maldos kalbą, kurią supranta kiekvienas 

tikintis žmogus, nepriklausomai nuo jo tautybės. Belieka tik džiaugtis tuo, kad ir lietuviai 

                                                      

162 Ibid., p. 100 
163 Ibid., p. 101 
164 Orthodoxy from an empirical perspective, edit by Mirko Blagojevic,  

Dragan Todorovic, Institute for Philosophy and Social Theory, Yugoslav Society for the Scientific Study of 

Religion. Belgrade - Niš, 2011 
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dabar turi galimybę pažinti šią liturginę tradiciją gimtosios kalbos dėka, kaip kad tas kažkada 

seniai įvyko Rusijoje, Bulgarijoje, Serbijoje ir ne taip seniai daugelyje kitų pasaulio šalių. 

Latvijoje ir Estijoje jau daugiau nei prieš 150 metų atskirose bažnyčiose mišios vyko 

valstybine kalba. Pamaldų vertimas į lietuvių kalbą tapo svarbiu žingsniu lietuviams 

Ortodoksų Bažnyčios liturginės tradicijos pažinimo link.  
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Išvados 

1. Ortodoksų giedojimo Lietuvoje istorija prasideda nuo XIII a. Ją liudija Vaišvilko 

įkurtas ortodoksų vienuolynas, Šv. Vilniaus kankinių, Šv. Charitinos Lietuvaitės, Šv. 

Daumanto Timotiejaus hagiografijos, kondakai ir troparai, maldos. Senosios kondakų 

ir troparų melodijos neišliko, todėl nežinoma, ar jos buvo kuriamos panašiu į šių 

dienų giedojimo pavyzdį – giedama psalmodiniu, rečitatyviniu stiliumi su labiau 

melodizuotomis kadencijomis. Pastaruoju metu minėtieji kondakai ir troparai 

bažnyčioje giedami XIX a. melodijomis.  

2. Nuo XV a. Lietuvos teritorijoje vyrauja Kijevo Rusios giedojimo stilius, kuriame 

daug anksčiau nei Maskvos Rusios giedojime, atsiranda vakarų muzikos įtaką ir 

pereinama nuo monodinio prie daugiabalsio giedojimo. Pradedant XVI-XVII a. 

gausėja vietinių giesmių variantų skaičius, tarp jų randamos ir Vilnios bei lietuviškos 

giesmių melodijos. Atsiranda partesinis daugiabalsis chorinis giedojimas.  

3. Nuo XVIII a. Lietuvai tapus Rusijos imperijos dalimi, ortodoksų religijos plitimas 

paspartėja. Lietuvoje vyrauja Rusų Ortodoksų Bažnyčios giedojimas. Tuo metu tai 

harmonizuotas, daugiabalsis giedojimas, kuris skiriasi nuo anksčiau naudoto 

ženklinio giedojimo. Pakinta ir giesmėse naudojamos glasų melodijos. Bažnyčiose 

skambančios giesmės grindžiamos A. Lvovo arba N. Bachmetevo Kasdieniniais 

giesmynais (Obichodais). XIX a. pab. atsiranda pirmasis žinomas ortodoksų 

Liturgijos vertimas į lietuvių kalbą. 

4. Muzikinė analizė atskleidė, kad ryškiu savitumu pasižymi troparas Šv. Vilniaus 

kankiniams bei Vilnios ir lietuviškos Kerubinų giesmių melodijos. Nūdienos 

lietuviškumo apraiškas atspindi giesmių vertimai į lietuvių kalbą bei originali giesmių 

melodijų kūryba. Unikalus dalykas šiandieninėje ortodoksų praktikoje yra 

improvizacijos elementai, kurie naudojami giesmėse lietuviškais tekstais.  

5. Šiandieninis ortodoksų giedojimas Lietuvoje mažai kuo skiriasi nuo Rusijoje 

naudojamo ortodoksų giedojimo, nors rasime ir tam tikrų nežymių skirtumų. Bendros 

tradicijos nėra nei Lietuvoje, nei Rusijoje. Kiekviena parapija turi savo 

susiklosčiusias giedojimo tradicijas, kurios dažniausiai remiasi gerai žinomais įvairių 

„melodijų“ pavyzdžiais (tokios, kaip Vladimiro, Staro-Simonovo ir kt.), XIX a. 
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sudarytais Kasdieniais giesmynais, ortodoksų giedojimo kompozitorių kūriniais bei 

kt. 

6. 2005 m. Vilniuje įkurta pirmoji lietuviška Šv. Paraskevos parapija, kurioje mišios vyksta 

lietuvių kalba. Naudojami rusų bei gruzinų ir bizantinio giedojimo pavyzdžiai, šiuo metu 

labiausiai paplitusi atlikimo forma improvizacija bizantiškuoju stiliumi. 

7. Prie naujausių lietuviškumo apraiškų priskirtina ir kompozitoriaus diakono Viktoro Minioto 

sukurta pirmoji lietuviška Liturgija, skirta specialiai Šv. Paraskevos parapijai. Autorius kuria 

muzika ir kitomis kalbomis įvairioms pamaldų dalims. 

8. Ortodoksų giedojimas Lietuvoje yra plėtojamas keliais aspektais: rengiami ortodoksų 

giedojimo festivaliai, vyksta ugdomoji bei kūrybinė vaikų ir suaugusiųjų giedojimo 

veikla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 83 

Summary 

Margarita Moisejeva 

Orthodox Christian (Liturgical) chanting in Lithuania 

 This work deals with the peculiarities of the Orthodox chanting in Lithuania. 

Lithuanian manifestations in Orthodox chanting investigated in historical and modern 

contexts. Historical sources observed such facts as the first Orthodox monastery in Lithuanian 

territory, founded in the thirteenth century by Vaišvilkas, St. Charitina's Lithuanian's, St. . 

Daumantas' Timothy's and Vilnius Martyrs' St. Anthony's, John's and Eustatius' 

hagiographies, their chants and prayers. History known hymns with tunes named lithuanian or 

Vilnius. These songs date back to the seventeenth century and their names are directly related 

to Lithuania. At the end of the nineteenth century first Orthodox liturgy has been translated 

into the Lithuanian language. Developing this idea, at the beginning of the twenty-first 

century Orthodox mass texts started to translate into today's Lithuanian language. In 2005 was 

established the first Lithuanian St. Paraskevi Orthodox parish where mass and singing are in 

Lithuanian. These parish singing is different from traditionally used in other Lithuanian 

church singing. We remind that in other Lithuanian churches mass celebrated in the old Slavic 

language. The more recent Lithuanian manifestations in the Orthodox chanting assigned to 

composer and deacon Victor Miniotis, who had created the first Lithuanian Orthodox liturgy 

and other religious music pieces in his work. Currently, Lithuanian Orthodox chant developed 

in several aspects: Orthodox chant festivals preparation, educational activity of Orthodox 

chanting for children and adults, also other creative activities associated with this chanting. 

 Keywords: Orthodox chanting in Lithuania, Orthodox chanting history, Orthodox 

chanting development. 
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Sutrumpinimai: 

MM ‒ Margaritos Moisejevos asmeninis archyvas 

AJ ‒ Andriejaus Jodko asmeninis archyvas 

VM ‒ Viktoro Minioto asmeninis archyvas 

MK ‒ Mokomasis Kasdieninis giesmynas (Учебный Обиход, пособие для изучения 

Осмогласия для 1 курса семинарии, Московская духовная академия, Свято-Троицкая 

Сергиева Лавра, 1999) 

 

PRIEDAI 

Terminų žodynas 

Antifona ‒ psalmės arba himnai, atliekami dviejų chorų pakaitomis. (Šiuo metu, jeigu 

bažnyčioje gieda tik vienas choras, visi antifonai atliekami vieno choro). 

Archimandritas ‒ aukščiausiasis kunigo vienuolio titulas Ortodoksų Bažnyčioje. 

Autokefalinė Ortodoksų Bažnyčia ‒ vietinė savarankiška Ortodoksų Bažnyčia. 

Bizantinė dermė ‒ bizantinio giedojimo sistemos (oktoecho) tonas (dermė, kuri yra kartu ir 

melodinė formulė), graikų kalboje vadinama „ichos“. Bizantinių tonų yra 8. 4 pagrindiniai ir 4 

plagaliniai.  

Bizantinė notacija ‒ ženklais, neumomis paremta nelinijinė notacija. 

Bulgarų, graikų, serbų „melodijos“ ‒ ortodoksų giedojimo atmainos. 

Demestinis giedojimas ‒ atskiras ortodoksų giedojimo stilius, atsiranda nuo XVI a. Jo 

muzikinėje medžiagoje pastebimas sinkopuotas ritmas, intevalų šuoliai. Pasižymi savo 

iškilmingumu. 

Ektenija ‒ mišių malda, kurioje diakonas arba dvasininkas išsako maldą ir prašymą, o po 

kiekvieno prašymo choras atsako žodžiais „Viešpatie, pasigailėk“ arba „Suteik, Viešpatie“. 

Eparchija (vyskupija) ‒ autonominė vietinė Ortodoksų Bažnyčia, priklauso vienam iš esamų 

patriarchatų. 

Glasas (tonas) ‒ ortodoksų giesmių melodinė formulė, dermė arba melodija. Iš viso 8 tonai 

(pagal oktoechą). Gali būti naudojami skirtingi tonai skirtingiems giesmių tipams (troparų, 

stichirų, irmų (ирмосы), prokimenų tonai). 
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Hirmologionas Ирмологион ‒ Hirmologijaus (Ирмолог, Ирмолой) giesmyno atmaina, 

atsiradusi XVI a. Ukrainos ir Baltarusijos teritorijose. Šiame giesmyne, skirtingai negu vieno 

žanro giesmyne ‒ Hirmologijuje (Ирмолог, Ирмолой), kuris žinomas jau nuo X a. Bizantijos 

laikų, yra įvairaus pobūdžio bažnytinės giesmės. 

Hirmologinė bizantinio giedojimo modusų rūšis ‒ paprasčiausias, dažniausiai naudojamas 

silabinio metro bizantinių giesmių atlikimo variantas. 

Igumenas ‒ vienuolyno vyresnysis. 

Ijeromonachas ‒ vienuolis, kuris tuo pačiu yra ir kunigas. 

Kelionės giedojimas (путевой распев) ‒ ženklinio giedojimo atmaina, kaip atskiras stilius 

žinomas nuo XVI a. Pasižymi melodine tąsa, lėtu tempu, iškilmingumu. 

Kijevo kvadratinė notacija ‒ linijinė notacija, kurioje natos dažniausiai žymimos kvadratais. 

Kondakas ‒ šiuo metu tai trumpa giesmė, kuri greta su troparu atliekama mišių metu ir 

atskleidžia tą dieną minimų šventųjų ar šventės esmę. Kondakas tarsi papildo tai, kas giedama 

tropare. 

Kondakionas ‒ kondakų giedojimo stiliaus giesmynas. 

Kondakų notacija ‒ neuminė ortodoksų giedojimo notacija, skirta fiksuoti įmantrų, šventinį, 

melizmatinį, pasižyminti sudėtingumu, kondakų giedojimą. Turėjo savo atskirus notacijos 

ženklus, kurie iki šiol nėra iššifruoti. 

Kukuzelinė notacija ‒ bizantinio giedojimo notacija įvesta XIII a. Ioano Kukuzelio. Šia 

notacija parašytas giedojimas vadinamas „postbizantinė“ arba „neobizantinė“ giedojimo 

sistema. 

„Melodija“ (роспев) ‒ ortodoksų giesmių melodinis tipas ar variantas. 

Metropolija ‒ autonominė vietinė Ortodoksų Bažnyčia, kuri priklauso autokefalinei 

Ortodoksų Bažnyčiai (patriarchatui). 

Metropolitas ‒ aukščiausias katalikų ir ortodoksų vyskupų titulas. 

Neuma ‒ notacijos ženklas. 
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Obichodas (Обиход) ‒ kasdieninis giesmynas, kuriame nurodytos giesmės ir jų melodijos, 

kurios naudojamos Ortodoksų Bažnyčioje dažniausiai. Giesmių melodijos kito, priklausomai 

nuo istorinio laikotarpio. 

Oktoechas (Октоих) ‒ 1) bažnytinių dermių sistema; 2) giesmynas, kuriame išdėstyta 

ortodoksų mišių, giedojimo tekstų tvarka pagal aštuonių savaičių ciklą. 

Partesinis giedojimas (партесное пение) ‒ daugiabalsis chorinis ortodoksų giedojimo stilius.  

Patriarchas ‒ vietinės autokefalinės Ortodoksų Bažnyčios vadovas (pvz., Maskvos ir visos 

Rusios patriarchas arba Kontantinopolio patriarchas). 

Patriarchatas ‒ patriarcho valdoma sritis, vietinė autokefalinė Ortodoksų Bažnyčia (pvz., 

Rusijos Ortodoksų Bažnyčia, Konstantinopolio Ortodoksų Bažnyčia ir t.t.).  

Podobnas (подобен) ‒ nustatyta melodija, pagal kurią giedama giesmė. 

Polijelėjus ‒ iškilminga šventinių mišių dalis, tekste naudojamos 134 ir 135 psalmės. 

Popevka (попевка) ‒ melodinė formulė, kurios muzikiniu pagrindu giedama giesmė. 

Prokimenas ‒ eilės iš psalmių, kurias diakonas arba skaitovas skaito prieš Švento Rašto 

skaitymą, o choras jam pritaria.  

Regentas ‒ bažnytinio choro vadovas. 

Samopodobnas (самоподобен) ‒ vietinis melodinis variantas, pagal kurį giedama giesmė. 

Soboras (visuotinis susirinkimas) ‒ visų vietinių autokefalinių Bažnyčių dvasininkų-vadovų ir 

kitų jų atstovų susirinkimas, kuriame nustatomos taisyklės, svarstomi tuo metu Ortodoksų 

Bažnyčiai svarbūs klausimai. Ortodoksų Bažnyčia pripažįsta 7 Visuotinius Bažnyčios 

susirinkimus: Nikėjos I, Konstantinopolio I, Efezo, Chalkedono, Konstantinopolio II, 

Konstantinopolio III, Nikėjos II.  

Stavropigialinis vienuolynas ‒ aukštas vienuolyno statusas, nurodantis, kad vienuolynas 

tiesiogiai priklauso vienam iš patriarchatų. 

Stichira ‒ trumpa giesmė (himnografinis strofinės struktūros tekstas), naudojama skirtingose 

mišių vietose pagal savo tipą. Šiuo metu yra 4 stichirų tipai. Melodija apima vieną stichirų 

poetinę eilutę, visos kitos eilutės giedamos pagal tą pačią melodiją. 
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Stichirarinė bizantinio giedojimo modusų rūšis ‒ antras pagal sudėtingumą bizantinių giesmių 

atlikimo variantas. Metras ‒ pusiau melizmatinis. 

Troparas ‒ šiuo metu tai trumpa giesmė, kuri greta su kondaku atskleidžia minimos šventės 

esmę. 

Ženklinė (знаменная) arba stulpinė (столповое) notacija ‒ ženklais „kabliais“ paremta 

nelinijinė notacija. 

Ženklinis giedojimas (знаменный распев) ‒ senovinis Rusios Ortodoksų Bažnyčios 

giedojimas, Ortodoksų Bažnyčioje vyravo iki XVII a. 

Priedas Nr. 1  

Interviu su kun. Vitalijumi Mockumi (2012 gruodžio mėn., versta iš rusų kalbos) 

Norėjau paklausti, kada konkrečiau kilo idėjos apie ortodoksų liturgijos ir giedojimo 

vertimą į lietuvių kalbą? Gal šios idėjos atėjo dar iš seniau? 

Svajojau vesti mišias lietuvių kalba, jei pavyktų tapti kunigu, dar tuomet, kai atėjau į Šv. 

Dvasios vienuolyną, ir ketinau stoti į seminariją, ir vėliau, jau mokantis seminarijoje. Aš 

nežinojau, kaip tą padaryti, tai buvo ne konkretūs planai, bet  svajonė, idėja. Galvojau, kaip 

būtų gerai ateityje man – lietuviui ir tiems, kurie bus su manimi – lietuviams ortodoksams 

melstis lietuvių kalba. 

Konkretus darbas prasidėjo maždaug 2003 m. Man į rankas pakliuvo vienas dokumentas. Jį 

davė nepažįstama man moteris, kurios tuo metu neišklausinėjau, nes man nešdavo įvairius 

dokumentus, tuo metu dirbau Arkivyskupijos kancleriu, Arkivyskupo Chrizostomo 

sekretoriumi. Ir ten man atnešdavo labai įvairius dokumentus, ir reikalingus, ir nereikalingus, 

ir laiškus, ir eilėraščius ir kt. Na o ši moteris tiesiog atėjo ir pasakė, štai, paimkite, 

paskaitykite, galbūt Jums tai bus įdomu. Aš skeptiškai paėmiau, padėkojau. Vakare atplėšiau 

voką, o jame buvo Šv. Jono Auksaburnio liturgijos kopija, išversta į lietuvių kalbą. Išversta ši 

liturgija buvo seniai – XIX a. Šis dokumentas buvo brošiūros kopija, kuri su Sinodo 

palaiminimu buvo išleista tuometinėje sostinėje Sankt-Peterburge 1886 ar 1887 m. tam, kad 

būtų galima vadovauti mišioms lietuvių kalba. 

Tuo metu lietuviškus tekstus draudė rašyti lotyniškomis raidėmis, todėl šis lietuviškas tekstas 

buvo parašytas kirilica. O jo pabaigoje pridėtas trumpas gramatikos ir fonetikos sąrašas, kad 

nelietuvis, galbūt net nežinantis šios kalbos ar silpnai ją žinantis ortodoksų šventikas galėtų 

pasinaudoti šiuo tekstu ir taisyklingai ištarti, todėl kad ne visos rusiškos raidės, ir iš esmės 

abėcėlė, gali atkartoti lietuviškus garsus. Todėl tai buvo reikalinga. Pavyzdžiui, lietuvių 

kalboje yra garsas “ė” , o rusų – nėra, todėl jis buvo pažymėtas, tiksliai galbūt neprisiminsiu, 

bet kažkuo panaušiu į atvirkštinę rusišką “e”, ir viršuje su specialiu ženkliuku, nurodančiu, 

kad reikia tarti ne paprastai, kaip e – ekonomika, o kažkaip kitaip. Ir šios fonetinės dalies 

pabaigoje buvo paaiškinama, ką reiškia šis ženkliukas, ir kaip reikia tarti šį garsą.  

Ar Jūs turite šį dokumentą? 

Taip, turiu jo kopiją. 

Ar ten nebuvo parašyta, kas buvo šio vertimo iniciatoriumi ir kas vertė? 
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Ne. Kopijos pradžia, jau nuo pirmo puslapio prasidėjo liturgijos tekstu. Titulinis lapas: Jono 

Auksaburnio liturgija ir toliau pats tekstas. O tokios informacijos ten nebuvo. Galima rasti ją 

archyve. Mes neieškojom, nes kol kas tuo nesidomėjom. Galbūt kada nors, kai kas nors 

susidomės moksliniais tyrimais ne tik giedojimo atžvilgiu, bet apskirtai apie stačiatikybę, ir 

tuo pačiu rašys, pvz., apie lietuvių kalbą Ortodoksų Bažnyčioje, tuomet jie ras šiuos 

duomenis. O galbūt ir patys tai rasime. 

Kalbant apie archyvą, Jūs turite omenyje Sankt-Peterburgo archyvus? 

Ne, aš apie čia esančius archyvus. Turėtų būti istoriniuose archyvuose. Galbūt Mokslų 

akademijos bibliotekoje ar valstybiniuose istorijos archyvuose. Aš manau mes prieisim prie 

to, kad galėsim surinkti visus dokumentus, susijusius su Šv. Paraskevos cerkve.  

Dar kartelį apie šį dokumetą, koks buvo jo tikslus pavadinimas? 

Tiesiog Šv. Jono Auksaburnio liturgija. Tai buvo išleista kaip brošiūra, tiesiog, kaip teksto 

vertimas. 

Kai jis pateko man į rankas, jau vakare aš supratau, kad ši moteris buvo piligrimė ir ji jau 

išvažiavo. Tai buvo arba Šv. Viniaus kankinių arba Šv. Dvasios diena, šventinė diena, didelė 

šventė vienuolyne su dideliu žmonių susibūrimu, ir jau vakare aš šios moters neradau. 

Nežinau iš kur jį atvažiavo, iš kur ji gavo tą kopiją, gabūt iš tikrųjų iš Sankt-Peterburgo, nes 

ten yra archyvas ir pan. Bet šis įvykis pastūmėjo kažkuo užsiimti konkrečiai ir aš pradėjau 

versti iš naujo. Nes vertimas, kuris buvo ten, jis absoliučiai šiuo metu nenaudojamas. Kaip ir 

to laiko katalikų, taip ir ortodoksų religinė leksika, terminologija buvo pradinio lygio, etapo. 

Juk ir katalikų bažnyčioje lietuvių kalba buvo skaitomos tik tam tikros maldos, o tik po II 

Vatikano susirinkimo antroje XX a. pusėje lietuvių kalba pradėta vesti mišias. Pati pradžia 

buvo dar anksčiau. Bet taip pat kaip ortodoksų, taip ir katalikų religinė leksika buvo ne tokia 

išvystyta, kaip dabar, daug apie tai rašyta, daug mokslinių darbų šioje srityje atlikta ir t.t. 

Todėl reikėjo versti nuo pradžių, iš naujo. Mes, galima sakyti, praktiškai visai nenaudojom to 

seno vertimo. Viską darėm iš naujo, tik retkarčiais pažiūrėdavom dėl įdomumo, kaip kalbėjo 

tuo metu, o kaip dabar. 

O su kuo Jūs vertėte? 

Iš pradžių aš vienas, vėliau redaguoti tekstą atidaviau vienam žmogui, su kuriuo mes gana 

glaudžiai bendravom, tai vienas katalikų kunigas, kuris taip pat yra filologas, žinantis kalbas – 

kun. Laimonas Nedveckas. Nes aš verčiau iš slavų kalbos, naudodamas kai kuriuos anglų ir 

kitus vertimus. O jis žiūrėjo konkrečiai graikų, kitas Europos kalbas, nes moka šias kalbas ir 

jis, galima sakyti, kažkuria prasme yra filologas. Po to, kai jį paskyrė būti kunigu, jis dirbo 

Lietuvos vyskupijų liturginėje komisijoje, kurioje buvo aptariamas liturginių tekstų vystymas. 

Todėl šis darbas buvo jam nenaujas. Ir kaip bebūtų paradoksalu, bet pirmąjį ortodoksų 

liturgijos vertimą į lietuvių kalbą redagavo katalikų kunigas. Tai labai gražus 

bendradarbiavimo momentas.  

Šiuo metu jis jau ne Vilniuje, jis aukoja mišias kitoje vyskupijoje – Šiauries Lietuvoje, todėl 

mes retai matomės, bet šis pirmasis įdirbis buvo jo. 

Vėliau viskas vyko taip, kad mes vertėmė “stalui”, “popierių krūvai“. Niekur tai nenaudojom, 

o pats aš galvojau, kaip visą tai pradėti, nuo kokių pirmų žingsnių, kad galima būtų su laiku ir 

melstis lietuvių kalba. Bet nesiryžau kelti šį klausimą rimčiau, nes nežinojau, kaip į tai 

reaguos. Aš supratau ir net girdėjau tokias nuomones, kad reikia melstis tik senąja bažnytine 

slavų kalba, kad vėliau gali išsivystyti nacionalizmas, kas nekalba rusiškai, tas – nacionalistas 

ir t.t. Todėl aš nesiryžau. 
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Ar Jūs nesakėte tokiems žmonėms apie Latvijos ar Estijos pavyzdžius?  

Su tais, su kuriais aš kalbėjau, sakiau apie tai, bet tai buvo ne tie žmonės, kurie sprendė šiuos 

klausimus. Oficialiai kreiptis su šiuo prašymu aš dar delsiau, galvojau, kad reikia baigti versti 

liturgiją, o vėliau ateiti ir parodyti, kad mes jau turim tekstą, galbūt pirminio lygmens, bet, 

kad jau galima pradėti. Galvojau, kad mes baigsim šį vertimą, ir jau iki to laiko aš sugalvosiu, 

kaip visą tai gražiai, diplomatiškai padaryti. 

Kuriais metais Jūs pradėjote versti? 

2003 m.  

Ar liturgija buvo verčiama drauge su giedojimu? 

Taip, viskas, kas įeina į liturgiją. Ir šventiko, diakono tekstai, ir choro, kuris gieda liturgijos 

metu. Choro vertimas buvo lengviausias, nes ten yra psalmės, antifonai – tai psalmės, jas 

versti nereikėjo, tik perrašyti, gal šiek tiek pakoreguoti. Bet kokiu atveju, verčiama buvo visa 

liturgija. 

Ir Dievas taip sutvarkė, kad Pats išsprendė šią problemą. 2004 m. vasarą aš buvau 

kanceliarijoje ir sutikau metropolitą Chrizostomą. Buvo įvairių klausimų, aš net neprisimenu, 

ko man tuo metu reikėjo, tuo metu jau ten nedirbau, tiesiog užėjau kažkokiais reikalais, ir 

metropolitas manęs paklausė: “Tėve Vitalijau, ar yra kokios nors perspektyvos vesti mišias 

lietuvių kalba?”. Aš aiškiai pasakiau: “Taip, yra.” “Ar užsiimsite tuo?” Aš pasakiau: 

“Palaiminkite, užsiimsiu.” Trumpas, gal vienos, gal dvejų minučių pokalbis.  

Ir tuomet aš tikslingai ir intensyviai pradėjau dirbti prie vertimo, atsirado kažkokia 

perspektyva – jau reikia. Nes iki tol aš dirbau, bet nebuvo jokių apribojimų laike, kaip dirbau, 

taip dirbau, todėl, kad supratau, kad nereikia niekur skubėti, reikia rimtai į tai žiūrėti.  

Mes išvertėme iki galo, suredagavome, kaip tuo metu galėjome, ir pirma liturgija, su 

metropolito Chrizostomo palaiminimu, įvyko čia, Piatnicos (aut. past. Šv. Paraskevos) 

cerkvėje, 2005 m. sausio 23 d.  

Ar iki to laiko šioje cerkvėje vyko mišios? 

Ši cerkvė buvo grąžinta mums 1990 m. Sovietų sąjungos laikais nuo 1960 iki 1990 m. ji buvo 

uždaryta. Kai mums ją grąžino, jeparchija (vyskupija) su metropolito Chrizostomo 

palaiminimu šią cerkvę atremontavo, suteikė jai puikų stovį. Ir čia iš karto mišias aukojo pats 

metropolitas Chrizostomas, o aš buvau jo padėjėju. Tuo metu dar nebuvo ikonostaso, ir aš jau 

tada svajodavau, jeigu Dievas duos ir aš būsiu šventiku, kaip aš norėčiau tarnauti tokioje 

cerkvėje – mažoje, jaukioje. Pats metropolitas Chrizostomas beveik kiekvieną sekmadienį 

kažkurį laiką vedė čia mišias. Po to čia ateidavo jaunimas, ir sekmadieninės Dievo Motinos 

Ėmimo į Dangų katedros mokyklos mokiniai. Čia vyko liturgijos jaunimui. Kun. Vladimiras 

(Seliavko) vedė šias mišias, bet jaunimui vis tik buvo patogiau eiti į katedrą. Ir jie likdavo ten. 

O šioje cerkvėje liturgijos buvo vedamos tik du kartus per metus – naktį per Kalėdas (tai buvo 

vienintėlė tokia cerkvė), ir Šv. Paraskevos dieną. Tuo metu ateidavo metropolitas 

Chrizostomas, atvesdavo chorą ir tikintieji ateidavo ir melsdavosi du kartus per metus. Laikui 

bėgant, kai mes pradėjom čia vesti mišias lietuvių kalba, Kalėdines naktines mišias, kurios 

vyko bažnytine slavų kalba, perkėlė į Dievo Motinos Ėmimo į Dangų katedrą, todėl, kad 

ateidavo tiek daug žmonių, kad jie čia tiesiog netilpdavo. Aš taip pat kartu su metropolitu 

Chrizostomu čia aukojau šias mišias, ir mes net patraukdavom žvakides, bet visgi žmonės 

netilpdavo. Na žvakidės neužima daug vietos, bet net tai nepadėdavo, vistiek žmonės stovėjo 

lauke, tuomet buvo nuspręsta perkelti šias mišias į katedrą. Čia liktų tik vienos mišios per 

metus. Ir kai mes svarstėmė, kur vesti liturgijas lietuvių kalba, aš galvojau būtent apie Šv. 
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Paraskevos cerkvę ir metropolitas Chrizostomas taip galvojo. Mūsų požiūriai sutapo. Kodėl? 

Todėl, kad visose kitose cerkvėse liturgijos vedamos bažnytine slavų kalba, o ortodoksų 

dauguma Lietuvoje – tai rusiškai kalbanti bendruomenė. Ne gruzinai, ne graikai, o rusiškai 

kalbanti bendruomenė. Ir dažnai bažnyčia nemažam kiekiui šių žmonių yra vienintelė 

vienijanti vieta, kur jie dar gali išgirsti gimtąją kalbą, nes visur jau yra valstybinė – lietuvių 

kalba. Jie čia ateina, sutinka vienas kitą, meldžiasi savo bažnytine slavų, bet vis dėlto tai slavų 

kalba. Ir jeigu mes pradėtumėme melstis bet kurioje kitoje cerkvėje lietuvių kalba, pvz. 

ankstyvąsias mišias, ar vieną kartą per mėnesį šeštadienį, vis tiek, aš galvoju, tai mano 

nuomonė, bet manau, kad vis dėlto taip ir yra, prasidėtų tokie gandai ar mintys, kad net ir čia 

viskas pereina į lietuvių kalbą, ir čia mes tampame gal ne tai, kad nereikalingi, bet ir čia mus 

stumia į šalį ir steigia visur tik lietuvių kalbą. Ir būtų minimum įtampos ir maksimum 

konfliktinių situacijų.  

Todėl Šv. Paraskevos cerkvė, kurioje mišios praktiškai beveik nebuvo aukojamos, buvo labai 

patogi, puiki vieta vesti mišias lietuvių kalba. Tuo labiau, kad šioje cerkvėje buvo pakrikštyti 

Šv. Vilniaus kankiniai, ir tai viena iš seniausių cerkvių Lietuvoje ir todėl visais aspektais tai 

labai patogi vieta. Mes nieko nepastūmėme, nesudarėme konfliktinės situacijos, tiesiog 

meldžiamės ir viskas.  

Jūs pradėjote vesti liturgijas iš karto lietuvių kalba, ar prieš tai aukojote mišias ir kitose 

cerkvėse? 

Aš jau vedžiau mišias, nepasakysiu, kad labai daug metų, bet jau 10 metų prieš tai tarnavau 

Šv. Dvasios vienuolyne. Ir iki šiol ten dirbu. Šiuo metu esu Šv. Paraskevos cerkvės šventikas 

ir Šv. Dvasios katedros klierikas. Ten taip pat aukoju mišias, giedu chore.  

Aš tapau šventiku 1995 m. gruodžio mėn. Šiais metais kaip tik sukanka 17 metų. O 2005 m. 

pradėjau mišias aukoti lietuvių kalba, tik po 10 metų. Ir dabar 2013 m. sausio 23 d. bus jau 8 

metai, kaip mes čia meldžiames. O parapija, nors ir meldėmes tiek laiko šioje cerkvėje, 

nebuvo savarankiška, ji buvo filijinė. Kitaip, paprastai tariant, tai buvo Dievo Motinos Ėmimo 

į Dangų katedros filialas. Ši cerkvė nebuvo atskira parapija. Mūsų pagrindiniu šventiku buvo 

katedros šventikas.  

Visus šiuos aštuonerius metus?  

Taip. Tas šventikas, kuris buvo Dievo Motinos Ėmimo į Dangų katedros šventiku, buvo ir Šv. 

Paraskevos cerkvėje. Mes buvom filijine cerkvė. Todėl negalėjom čia vystyti jokios veiklos, 

mes tiesiog ateidavome, meldėmes ir išeidavome. O nuo 2012 m. gegužės 15 d. su 

arkivyskupo Inocento palaiminimu mes tapome savarankiška pilnaverte parapija, kaip ir bet 

kuri kita Lietuvos ar ortodoksų pasaulio parapija. Tuomet pradėjom vesti mišias dažniau, nes 

iki tol jos vyko tik sekmadieniais. O dabar mišios vyksta ir sekmadieniais, ir per šventes, net 

per didžiąsias šventes, jei tai buvo ne sekmadienis, jei šventė nesutapdavo su sekmadieniu – 

mišios nevykdavo, o dabar vyksta. Aš klausiu parapiečių, kitą mėnesį bus tokių ir tokių 

šventųjų dienos, todėl nuspręskime, į kurias šventes susirinksime ir melsimes. Taip 

sprendžiam patys.  

Ar per šiuos aštuonerius metus dar buvo kokių nors reikšmingų įvykių Jūsų cerkvei, jau 

dabartinei parapijai?  

Aš pasakysiu taip, kadangi tai tik pradžia ir mes pradėjome viską nuo nulio, kitomis 

aplinkybėmis tie įvykiai galbūt ir nebūtų taip vertinami, bet mūsų aplikybėmis – mažoje 

parapijoje, vienintelėje lietuvių parapijoje, kuri meldžiasi tik keletą metų, bet kuris įvykis, 

apie kurį aš kalbėsiu, yra didelis įvykis. Pvz., kuomet mes paruošėme tuoktuvių, krikštynų, 

laidojimo, Trejybės (Troicos) ir visas Vėlykų mišias lietuvių kalba, tai toks įvykis mums, kad 
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visas Vėlykų mišias mes galėjome melstis lietuviškai. O būdavo taip, kad liturgija – lietuvių 

kalba, o kas iki liturgijos – bažnytine slavų kalba, tiesiog nebuvo tekstų, nebuvo vertimų.  

Labai didelis įvykis mums, mūsų mąsteliu, atsižvegiant į tai, kad mes nauji, pradedantieji, 

buvo maldyno publikacija lietuvių kalba, rytinių ir vakarinių maldų.  Ne keletas išrinktų, bet 

visų rytinių ir vakarinių maldų. Todėl šių aštuonerių metų laikotarpiu kiekvienas iš vienos 

pusės menkniekis, bet mums jis turėjo didelę reikšmę, todėl, kad šiandien, lyginant vertimų 

skaičių su Latvija, Estija ar kitomis šalimis, galima sakyti, kad jos turi didelį potencialą, mes 

neturim tokio potencialo, bet mes per šiuos aštuonerius metus pasiekėm minimumą to, ko 

reikia krikščioniui pilnaverčiam jo gyvenimui Ortodoksų Bažnyčioje. Minimumą mes jau 

turime. Jei yra žmogus, kuris visiškai nesupranta rusų kalbos, tuo labiau slavų kalbos, 

lankantis mūsų parapiją, jis jau gali gyventi bažnytinį gyvenimą. Taip, galbūt ne taip 

pilnaverčiai, kaip kitur, todėl, kad kai kurių tekstų, ir kai kurių gražių reikalingų mišių vis dar 

neturime. Sudelioti prioritetus yra sunku, nes reikalinga yra viskas. Pvz., neturime puikaus 

kūrinio - Didžiojo Andriaus Kretiečio išpažinties kanono teksto, kuris skaitomas per pirmąją 

savaitę Didžiojo pasninko (aut.past. prieš Velykas) metu. Daug ko nėra, pavyzdžiui, net šio 

kanono, kurį galima paklausyti slavų kalba ir melstis, klausantis šių žodžių, lietuviškai kol kas 

neturime. Todėl aišku, kad tai yra minusas, to mūsų parapijiečiai jau netenka. Bet su laiku 

bus.  

O visus tekstus, apie kuriuos kalbėjote, vertėte taip pat Jūs?  

Ir aš, bet dabar mes sukūrėm kolektyvą. Nors aš už viską atsakau, todėl viskas ateina pas 

mane – įvairūs pataisymai, diskusijos, nors šiai veiklai vadovauju aš, jau yra nedidelė grupė 

žmonių, kuri gali daug ką padėti ir net pati kažką daryti. Pvz., kažkuriuos tekstus mes 

pasidalinome tarpusavyje. Vienas daro vieną, kitas – kitą. Ir jau atsirado žmogus, kuris dar 

studentas, bet su laiku, nors ir dabar jau daug ką gali padaryti per universitetą, per savo 

pažintis. Tai .... Jis žino pas ką kreiptis, jei reikalinga konsultacija, atsirado žmogus, kuris 

studijuoja klasikines kalbas – graikų, lotynų filologijos fakultete – tai didelė vertybė mums.  

Papasakokit apie šią grupę, kuri Jums padeda.   

Ši grupė, tai mūsų parapijiečiai, kurie čia meldžiasi, ir kurie vienu ar kitu atveju gali prisidėti. 

Pvz., žino kitas kalbas, žino bažnytinę terminologiją. Tai bažnyčios žmonės, kurie meldžiasi, 

tai ir choro vadovas (regentas), ir mano padėjėjas, kurį mes ruošiame, jei Dievas duos, būti 

diakonu. Jis vienu metu mokėsi katalikų seminarijoje, gerai išmano bažnytinę terminologiją. 

Šiuo metu jis ruošia kalendorių su Šventųjų vardais, išverstais į lietuvių kalbą. Todėl, kad jų 

užrašymas ir tarimas nesutampa. Vienas iš tokių pavyzdžių – Šv. Vlasij, yra toks graikų 

Šventasis, graikiškai “Vlasijos”, Sevastijos vyskupas. O kaip lietuviškai? Vlasijus? 

Dažniausiai mes taip diletantiškai automatiškai perdarom vardus – Vladimiras ir t.t. Na ir čia 

– Vlasijus, bet ne. Lietuvių kalboje yra istoriškai susiklostęs vardas – Blažiejus. Vlasij 

lietuviškai – Blažiejus. Georgij ne Georgijus, o Jurgis, ir kas sako Georgijus sako 

netaisyklingai. Kai mes sakome konkretaus žmogaus vardą, pvz., Georgij Vladimirovič, tai 

galime sakyti Georgijus Vladimirovičius, bet kai kreipiamės į Šventąjį jau nesakysime 

Georgijus, o reikėtų sakyti Jurgis. Štai tokiu būdu, šis žmogus – Vitalijus Dauporas, rengia 

vardų kalendorių. Ima kalendorių ir ruošia jį lietuvių kalba.  

Taip pat mes turime gerą redaktorę, ji rusų ir lietuvių kalbų filologė.  Ji turi atitinkamą 

išsilavinimą, ir redaguoja mūsų tekstus lietuvių kalba. Galbūt ji taip gerai nežino bažnytinės 

terminologijos, bet užtenka to, ką ištaisau aš ir mano pagalbininkas Vitalijus. O ji gerai žino 

kalbą, todėl gali taisyti kalbos kultūrą, kas yra labai svarbu. Jos vardas – Algita Tarasevič, 

rusiškai Olga, lietuviškai – Algita. Kaip tik ji ir redagavo mūsų knygos vertimą.  
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Aš verčiau Švenčiausiojo Maskvos ir visos Rusios Patriarcho Kirilo knygą “Laisvė ir 

atsakomybė ieškant harmonijos” į lietuvių kalbą, Algita Tarasevič redagavo, metropolitas 

Hilarionas su Patriarcho palaiminimu atvažiavo iš Maskvos, ir parlamente, Seime įvyko šios 

knygos prezentacija. Tai buvo 2012 m. pradžioje – atrodo balandžio mėn. Tuo metu ši knyga 

buvo išversta į 15 įvairių kalbų, dabar galbūt apie 20 kalbų, tarp jų ir į lietuvių kalbą. Tai toks 

bendras mūsų darbas – aš verčiau, Algita redagavo - labai svarbus mano pagalbininkas. Na ir 

viskas, tai mano nedidelė grupė.  

Dabar Jūs pradėjot versti ir knygas. Tai pirmoji? 

Šią knygą sugalvojome versti ne mes. Tai buvo Maskvos prašymas ir iniciatyva, ir per 

metropolitą Hilarioną, galbūt tai ir jo iniciatyva, dabar tiksliai nepasakysiu, bet metropolitas 

Hilarionas perdavė šį prašymą į mūsų vyskupiją, ar kas nors negalėtų užsiimti šios knygos 

vertimu. Pasiūlė man. Ir aš surizikavau. Nors, iš esmės, aš nesu vertėjas, nes tam reikia turėti 

atitinkamą patirtį, išsilavinimą. Tai ir duotybė, ir profesija. Bet mes vis dėlto užsiėmėm tuo, 

tai kaip ir pirmas blynas, bet manau tai nepaskutinė knyga. Nes bažnytinė literatūra 

reikalinga. Taip, tai pirmoji mūsų paruošta knyga.  

Ar yra kitos ortodoksų knygos išverstos į lietuvių kalbą?  

Taip, aišku. Ne mes jas vertėme, jas vertė katalikai. Pvz. protojerėjaus Aleksandro Menio 

darbai, ne visi, bet nemažai iš jų yra išversti į lietuvių kalbą. Taip pat žymus prot. Sergijaus 

Bulgakovo darbas – knyga, kurios pavadinimas  “Stačiatikybės monografija”. Jis parašė ją 

prancūzų kalba, būdamas emigracijoje Paryžiuje, neortodoksams, tiems, kurie domisi 

ortodoksų tikėjimu Vakarų Europoje. Ji yra ir rusų kalba, ir lietuvių kalba. Yra ir kitos, visų 

taip ir neatsiminsi. Jų nėra daug, bet ir ne viena. Neseniai, 2012 m., išėjo dar viena knyga 

lietuvių kalba – Šv. Siluano Atoniečio užrašai. Ir dabar katalikų pusė ruošia dar vienos knygos 

vertimą. Iniciatoriai yra įvairūs fondai, bet ir patys žmonės, net vienas vienuolynas ketina 

finansuoti šį darbą, ieško vertėjo. Jie paprašė ir mūsų bendradarbiauti, kad patikrintume 

terminologiją. Bus verčiama, galima sakyti, klasikinė Šv. Nikodemo Šventakalnio knyga 

“Nematomoji kova“ (Невидимая брань)”.  

Laimonas Nedveckas išvertė akatistą Švč. Dievo Gimdytojai „Džiūgauk, Netekėjusi Nuotaka“ 

(Радуйся, Невесто Неневестная). Katalikų Bažnyčia oficialiai išleido šį akafistą, ir dabar 

jis giedamas ir katalikų bažnyčiose, net ir pagal mūsų melodiją. Jis giedamas prie Aušros 

vartų Dievo Motinos ikonos. Jie gieda šį akafistą vieną kartą per mėnesį, šeštadienį. Neseniai 

išverstas akatistas, giedamas prie Dievo Motinos Visavaldės (Всецарица) ikonos, prie kurios 

dažnai meldžiasi žmonės, susidūrę su onkologinėmis ligomis. Išvertė taip pat katalikai, ir mes 

su didele padėka meldžiames pagal šiuos tekstus.  

Dar viena išversta knyga – Šv. Tėvų ontologija. Ji jau seniai buvo išleista Briuselyje rusų 

kalba. Ši knyga nėra tik ortodoksų, bet ją išleido ortodoksams. Tai bendri ir katalikų ir 

ortodoksų Šv. Tėvų užrašai. Katalikų Bažnyčia taip pat dabar išleido šią knygą, tik jos pliusas 

tas, kad jie vertė ne iš rusų kalbos, bet iš originalios lotynų arba graikų. Todėl šią knygą mes 

taip pat galime pilnai naudoti, ir mums ji reikalinga.  

Todėl tokios literatūros lietuvių kalba yra, bet tai – minimumas. Ir mūsų uždaviniai ateičiai, 

nuo ko pradėti, yra aišku visų bažnytinių tekstų vertimas, bet reikalinga ir švietiejiška 

literatūra apie stačiatikybę pradedant vaikais, nuo paprastų knygelių. Mes šiuo metu ruošiame 

ir knygą vaikams. Tai ne visai katekizmas, bet trumpas įvadas apie tai, kas yra cerkvė, kaip 

mes žegnojamės, kaip atrodo šventikas, kaip cerkvė, kas ten yra, kaip tai vadinasi. Tokie 

pirmi žingsniai bažnyčioje, taip ir vadinasi ši knyga su pagrindinėmis maldomis lietuvių 

kalba, ir aišku, kad reikia daug literatūros katekizacijai. Štai, pavyzdžiui, ateina žmonės, ir 

sako, kad nori tapti ortodoksais, bet nemoka ar nepakankamai moka rusų kalbą, todėl tam 
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tikros literatūros mes negalime duoti jiems skaityti. Ir todėl tokios knygos neturime, na aš taip 

greitai, kas man ateina į galvą, kaip pvz. metropolito Hilariono (Alfejevo) knyga “Tikėjimo 

slėpinys” arba “Kuo tiki krikščionys ortodoksai”. Kitaip tariant, trumpas mūsų tikėjimo 

išdėstymas (terminas „trumpas“ gal ir nelabai čia tinka, ten yra apie 100 psl.) Bet tai jau būtų 

tam tikra medžiaga apie stačiatikybę. Mes turim tai turėti.  

Ar Jūsų parapijoje yra sekmadieninė mokykla? 

Kolkas nėra. Visą tai planuose. Yra daug visokių darbų, mes tik ką tapome savarankiška 

parapija, ir tik nuo 2012 m. gegužės mėn. galime kažką rengti. Bet taip sutapo, kad mes pilnai 

negalime įsijungti ir į jaunimo veiklą, nors noras yra. Ten yra toks įdomus dalykas, kad 

kviečiami žmonės nuo 16 iki 29 metų, o mes kaip tik turime jaunimą iki 16, ir nuo 30 ir 

toliau. O tas amžiaus tarpsnis yra tuštokas. Yra keletas žmonių, bet ne taip, kaip būna kitur, 

kuomet susirenka grupė. Vaikų atveju situacija panaši. Juk iš esmės mūsų parapiją sudaro 

apie 30 žmonių su visais vaikais ir suaugusiais. Aišku mes turėsime užsiėmimus su vaikais, jų 

yra apie 5-7. Ne visi visada ateina, bet 7 vaikus mes apytiksliai surinksime, ir su laiku su jais 

turėtume užsiėmimus. Pradedant tuo, kad mažiems vaikams sunku išstovėti ar išbūti, išsėdėti 

visą litrugiją, o mes turime bažnytines patalpas šalia cerkvės, tose patalpose viena iš mamų 

(galbūt jos keisis kiekvieną sekmadienį, nes mamai taip pat norisi dalyvauti liturgijoje) 

prižiūrės tuos mažus vaikus. Nes beveik visi vaikai – ikimokyklinio amžiaus. Su jais ten bus 

žaidžiama ir piešiama, ir tuo pačiu metu kas nors pasakojama ar kalbama apie mūsų tradicijas, 

apie Dievą. Bus vedama tokia katechetišką šios cerkvės veikla  

Papasakokite apie Jūsų parapijos giedojimą? 

Mūsų giedojimas (dabar kalbėsiu apie mūsų lietuvišką giedojimą), šio giedojimo padėtis 

cerkvėje muzikiniu požiūriu galbūt neaukšto lygio, bet tai gelbėja mus ir gimsta nauja 

tradicija.  

Priedas Nr. 2 

Interviu su Šv. Paraskevos parapijos choro vadovu Andriejumi Jodko (2014 m. vasario 

mėn.) 

 

Papasakokite apie Šv. Paraskevos cerkvės giedojimą. Kokius melodinius giesmių 

variantus dažniausiai naudojate?  

Naudojame Rusų Ortodoksų Bažnyčios įprastą (обиходное) giedojimą: keturbalsį, su 

standartine choro balsų sudėtimi, bet tai labai retai būna, nes nėra keturių žmonių, kurie 

padainuotų - dažniausiai visgi dainuojame unisonu. Dainuojam taip pat a la bizantiškai - 

harmoniniu minoru, apačioje su padidinta sekunda.  

Jei prakalbome apie „bizantišką“ giedojimą, gal galėtumėte papasakoti detaliau, kaip, 

keliais balsais giedama? 

Dviem balsais. Na iš tiesų yra trys kratimos (isono) formos, tradiciškai jį giedodavo uždara 

burna, garsumui naudojama atvira burna. Jis būna gan mobilus, kelių natų ir vienos natos 

isonas. 

Kurį naudojate jūs? 

Mes kol kas naudojame vienos natos isoną. Kartą aš pabandžiau paimti dviejų garsų isoną, 

tiesiog kaip polifonijos formą, negali to vadinti bizantiška, greičiau kaip muzika iš pirmo 

tūkstantmečio, primityviausia polifoniją, bet dar anksti. Todėl mes dainuojam viena, 

nejudančia nata.  
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Kokiu principu improvizuojate giesmėse? (Improvizuoja pirmas balsas). Naudojate tam 

tikrą formulę ar dermę? 

Dermę. Harmoninį minorą su dar pažeminta antra pakopa (pvz., jei nuo do iki do, su re bemol 

ir la bemol).  

Kurioms giesmėms naudojamas toks giedojimo variantas? 

Bizantišką dermę naudojame Kerubinų giesmei ir запричастный стих, tai yra tuo metu, kai 

komunija priimama altoriuje. Šiaip naudojuosi trimis formomis. Dainuojant su isonu: 

„Ateikite pagarbinkime“, dainuojame mažorinėje dermėje; Kerubinų giesmėje bizantiškai, po 

Credo dainuojame natūraliame minore; „Tikrai verta” mažore. 

 

Mažoras, jūs turit omenyje dermę?  

Taip, natūralų mažorą. Bizatiškoje muzikoje dažnai isonas yra penkta pakopa, man lyg 

kvailoka likt su dominanta, akordu, dėl to mes naudojamės isonui pirma pakopa - tonika. Iš 

tikrųjų bizantiškoje muzikoje isonas kinta, penkiose ar aštuoniose pakopose jie gali kaitalioti 

isoną, bet tai yra giesmėse, kur isonas rafinuotas, daugybės pakopų. Bet, pavyzdžiui, jeigu yra 

kelios pakopos, tai gali būti penkta-ketvirta, kur nėr tokių isono keitimų. Mūsų atveju 

dainuojama tik su pirma pakopa, nors turiu minčių panaudoti ir isono akordą bei sugebėti 

keisti isoną giesmės metu. Kad pasipraktikavus pagal mano ženklus giedantys galėtų keisti 

isoną aukštyn-žemyn.  

Tokiu būdu šios giesmės išeina vis kitaip ar galbūt yra tam tikros atramos, kurios 

kartojasi? 

Samoningai, tyčia nesinaudoju. Deja pastebiu, kad yra tam tikri, lyg nesamoningi ritminiai 

štampai, kurie turi mikroninių melodinių panašumų, dėl to susidaro frazės, kurios lyg 

pasikartoja. Giesmėje „Tikrai verta“ pastebėjau, kad verbaliai pirmoje frazėje išeina kažkas 

panašaus ritmiškai. Bet kadangi tai pamatau, todėl net paskutinę frazės dalį, vieną natą, ar po 

konkrečios pakopos, kurioje galima būtų sustoti, darai tos tąsos variantus, tam kad tai pakistų. 

Bet į tai tenka atkreipti dėmesį skirtingai nuo vietų kur galvoti visai netenka. Apie tai 

galvodamas, įrašinėju pats save, gal tai inspiruos mane sukarpyti tas melodijas, ir pasilikti 

labai geras muzikines frazes, kurios yra gera tąsa. Pvz., kažkuri giesmės vieta gali būti nereali 

bei inspiruoti padaryti ką nors dar geresnio.  

Vienas, mano manymu, tokių perlų yra sekvencija, dėl to, kad ji yra struktūrizuota, ir 

klausytojas jaučia atramą, bet visgi jis nežino, kur tu nueisi dabar ir kiek dar joje liksi. 

Kadangi tų sekvencijų gali būti begalybė vien melodiškai (neskaitant to, kad ir ritmiškai yra 

begalybė variantų), jos kinta, klausytojas girdi tą kismą, todėl stengiuosi, kai neužsimirštu, 

pasinaudoti sekvencija.  

Man gražiausias to pavyzdys yra iš J. S. Bacho Chromatinės preliudijos (Gouldo atlikimas) ir 

ten yra vieta, kurioje daug kartų pakartoja tą pačią frazę ir atrodo, kad jei dar du-tris kartus 

pakartotų, galėtum numirtum. Man šiaip Gouldas labai brangus, bet būtent toje vietoje matai 

tą sekvencijos nerealumą, sekvencijos dermėje, ji nėra chromatinė, nes visi žinom, kai kokios 

nors dainos metu įvyksta pakitimas ir prasideda tie patys dalykai chromatiškai aukštesnėje 

dermėje (pvz., Madness - Our House) - ten irgi yra savas grožis, bet chromatiška trumpa 

sekvencija iš iš vienos pusės būtų formalu, o iš kitos pusės vienoda. Girdėdamas sekvenciją 

klausytojas nežino, bus ar nebus tai ko jis tikisi, bet jei bus, jis žino, kas bus ir todėl viena 

koja stovi ant stabilaus pagrindo, gali įvertinti tai racionaliai. Nes, pavyzdžiui, super 

spontaniškam džiaze, tu gali bet kur bėgioti, bet jei tu nesustoji (gali nuolatos, kas dvi natos 
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kisti dermė), tau lengva, tu neturi streso ir klausytojas žmogus mato tą lengvumą, vistiek tu 

išlįsi kur nors į kažkokią dermę.  

Visgi čia, manau, yra tam tikras iššūkis šioje muzikoje, kad tu privalai būti dermėje, ne dėl to 

iššūkis, kad tai sunku, o dėl to, kad lengva ten nepaleisdamas arklių ir leisdamas 

besimeldžiančiajam (klausytojui) nesiblaškyti. Ir kadangi negyvenu apsuptas bizantiška 

derme, todėl eiti pvz., kvartinėmis sekvencijomis būtų iššūkis. Kadangi truputį praktikuoju, 

dėl to ilgainiui tikiuosi, kad tai „plauks“. Bet iš tikrųjų pvz., 1-3-4-2-3-5 pakopomis, ar tokiu 

žingsniu bet kokiais intervalais nelengva daryti toje dermėje, kurioje tu negyveni. Bet aš 

neakcentuoju bizantiškos dermės, aš tik galvoju, kad ji suteikia tokį anachronišką (šiandienos) 

ir visiškai kitonišką regioniškai, geografiškai efektą (mūsų kultūros atžvilgiu) sudaro 

konkrečioje vietoje. 

Ji labiau sutelkia žmonių dėmesį? 

Seniai galvojau, kad ši dermė yra man yra labai gili. Paauglystėj ir anksčiau, klausydamasis J. 

S. Bacho muzikos, aš niekad nesuprasdavau kam iš viso egzistuoja mažoras? Nes sielai yra 

smagus minoras, jis lyg sukaupia. Lygiai taip pat išgirdęs muzikos mokykloje per solfedžio 

pamokas harmoninį minorą pagalvojau, kad natūralus minoras „ilsisi“. Šalia šios bizantiškos 

dermės harmoninis minoras netenka galios. Reiktų pagalvoti apie dermę su trimis 

padidintomis sekundomis.... 

Bet giesmėse naudoji ir mažorą. 

Naudoju, nes galvoju, kad kontrastas tik išryškina akcentuojamus dalykus. 

Giesmių svarbą ar kaitą? Ar tai priklauso ne nuo to? 

Iš vienos pusės, teologijos kontekste, krikščionybė yra amžinybė ir dėl to ten visą laiką galėtų 

būti mažoras. Bet dėl to, kad mes neatitinkam to atvaizdo, pagal kurį esam sukurti, tai dėl to 

visą laiką galima būtų dainuoti bizantiškai. Kadangi žmogus niekad nebus perdaug 

susifokusavęs, ta prasme liturginėje muzikoje mažoro galėtų nebūti. Jei paklaustų, ko iš šių 

dviejų galėtų nebūti, pasakyčiau pastarojo. O per gilu būti negali. Atėjo mintis: jei 

suklasifikuotume pačias geriausias pop muzikos dainas, galbūt irgi pamatytume, kad jų tarpe 

daugiau procentų būtų minorinių dainų. 

O kodėl tuomet būtent bizantinė dermė? Ar negalima buvo pasirinkti dermę iš 

pavyzdžiui ženklinio giedojimo, ar tai turi dar kažkokią prasmę? 

Galima, bet kam? Sau lyg palengvinu kelią. Iš vienos pusės, pavyzdžiui iki revoliucijos 

Valaame dainavo visą laiką vienodai, tam tikras giesmes, pavyzdžiui, dviem variantais: 

ordinarus ir šventinis. Tokiu būdu visi, kas gyveno toje vietoje, žinojo visas giesmes. Galvoju, 

kad Graikų Bažnyčioje panašiai yra ir dabar. Kompozicija galbūt ir padarė savo, bet realiai 

žmonės turi kiekvieno tono konkrečias giesmes, ir kas aštuonias savaites jas kartoja. Ir tai 

įdomu. Taip asketiškiau. Čia labiau pažaboji savo savimeilę, bet iš kitos pusės krikščionybėje 

niekas kūrybiškumo neriboja. O pas mus išvis nėra tos tradicijos. Jeigu kalbėtume apie tokią 

formą, kad kiekvienai savaitei - savo tonas, ir tik keliais variantais gieda, labai ribotu 

skaičiumi arba regioniškai arba tos vietos, tai pas mus (Rusų Bažnyčioje) giesmių prasme 

bendrai yra palaida bala. 

Kiekvienas išsirenka savo? 

Taip, nes tai priklauso nuo choro lygio. O pvz., Graikijoje galima sakyti, kad giedojimas gana 

ribotas, ta prasme, kad bet kas, kas gieda, galėtų nueiti į chorą ir padainuoti iš atminties. 

Nežinau kokios ten yra taisyklės dainuojantiems. Nes anksčiau tai buvo tam tikras atskiras 
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luomas (pvz., VI a. Bizantijoje Romano Melodo laikais), kaip ir levitų knygoje, buvo tam 

tikros šeimos, giedančios prie šventyklos, kurią Dievas ant Sinajaus kalno įsakė pastatyti. 

Šiuo aspektu yra ryškus kontrastas, bet tradicija yra tas daiktas, kuris turi savo pokyčius ir 

savo konstantas. Parapijoje taikau neribotą įvairovę.  

O neumos? Tarkim aš išmokčiau vieną melodiją ir pagal ją dainuočiau, ir pritaikyčiau jei bet 

kokį tekstą, bet tokių žmonių būtų vienetai, kurie bažnyčioje galėtų išmokti visas melodijas, 

ar gebėtų, žiūrint į tekstą, įterpti jį į bet kokią melodiją, arba kiekvienam liturginiam tekstui 

sukurti atskirą melodiją. Nesąmonė. Iš kitos pusės, galima dainuoti iš neumų, bet lietuvių 

kalba to padaryta nėra, tad reikėtų viską parašyti.  

O kas yra pneumos? 

Tai kabliai (крюки), tie ženkliukai ženkliniame giedojime. Bizantiniame giedojime vadinami 

pneumomis. 

Viena vertus, išeitų, kad bizantinis giedojimas suteikia tau laisvę giedoti? 

Ne, nepriklausau nuo bizantinio giedojimo. Galiu dainuoti vienoje ar kitoje erdvėje. Jei 

nežinočiau šių dermių, dainuočiau kaip džiazo dainininkai, kažkokį scat'ą ar ne scat'ą, ta 

prasme, kad dainuočiau tiesiog. Bet esmė ta, kad, visgi, europinė tradicija yra lyg bendrai 

perprasta samprata kažkokio gylio. Ir priklausomai nuo asmens rafinuotumo, jis pasirenka, 

kas jam yra gylis ir kas jam yra dainavimo statinė dinamika. Kažkokios ilgos natos, melizmos 

su įvairiais junginiais, melizmų tipo pagrąžinimai ar stovinčios natos ir t.t. Faktūros prasme, 

artikuliacijos, ritmo prasme, bažnytinė muzika gali būti begalinė.  

Liturgijoje yra giesmės, kuriose tu gali taikyti šias dermes?  

Taip, bet galima  improvizuoti visose giesmėse.  

Bet ar nėra tam tikrų reglamentuotų melodijų, glasų? 

Yra reglamentuoti tekstai. O griežtai abiprėžtų glasų Rusų Bažnyčioje nėra. Graikijoje yra 

išrašytos giesmės ir jos nuolatos giedamos. O pas mus, nežinau, kiek platūs tie regionai, 

kuriuose vieninga formulė yra taikoma. Ar Atonas turi, pavyzdžiui, vieningą formą, abejoju: 

kad visi, visuose vienuolynuose gieda vienodai, ar bent jau graikų vienuolynuose.  

Vienodus glasus? 

Vienodą muziką, tarkim bizantiškai, jeigu tai yra graikų vienuolynai. Ten yra pvz., ir gruzinų 

vienuolynas. Bet tie vienuolynai, kuriuose miršta paskutinis tautos atstovas, pereina į graikų 

rankas. Dabar ten yra rusų, bulgarų, serbų, rumunų Prodromos (Jono Krikštytojo) vienuolynas 

ir visi kiti graikų. Ir visi šie vienuolynai tikrai negieda vienodai. Bet ar graikų gieda? Abejoju.  

Bet liturgijoje vis tiek naudojami glasai? 

Taip, jie naudojami, bet jie naudojami faktiškai tik troparuose ir troparuose mūsų parapijoje 

giedame juos unisonu, melodijos pirmą arba trečią pakopą.  

Ką reiškia pirma arba trečia pakopa? Pirmą ar trečią glasą? 

Ne, visų glasų. Glasas yra konkreti melodinė formulė. Negiedam stichirų, nes tai kitų nei 

Mišių pamaldų giesmės.  mes giedam tiktai troparus. Dienos šventojo ar šventės troparus.  

Norėjau paklausti apie glasus. Glasai tai tam tikros melodinės formulės, kurios iš esmės 

yra žodinės tradicijos o ne rašytinės. Jie neturi išrašytų natų.  
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Ne, turi. Bet yra tam tikrų skirtumų, individualių bruožų skirtinguose regionuose. Maskvoj 

bus truputį vienaip kas nors, Lietuvoje - kitaip, Piuchticos vienuolyne (Estijoje) – dar kitaip ir 

t.t.  

O ar jūs, pavyzdžiui, žinote, kaip Maskvos glasai skiriasi nuo Lietuvos glasų? 

Man to nereikia, nes aš Maskvoj nedainuoju, bet žinau, kad skirtumai yra. Nes kai būni kur 

nors kitur Rusų bažnyčios parapijoje (pvz., Rusijoje, Izraelyje, Prancūzijoje, JAV, Anglijoje) 

tai galima išgirsti. Be to egzistuoja savitos melodijos (самоподобны). 

O paklaidos didelės ar minimalios? 

Nedidelės. Galima atpažinti bendrą piešinį, tačiau jame yra skirtumų. Bet egzistuoja 

pavyzdžiui самоподобны. Tai giesmė, kuri gyvuoja tik konkrečioje vietoje. Pavyzdžiui, 

ketvirtu tonu niekas ir niekur taip negieda, kaip mes giedam troparą Vilniaus kankiniams ir tai 

yra самоподобен. Lygiai taip pat niekas nedainuoja ketvirto tono taip kaip šventam Sergijui 

dainuoja Lavroj. Ir tai normalu. Tos pačios giesmės turi dar ir podobnus (подобны (kažkuria 

prasme „remake“)). Tai yra melodijos paimtos ar iš liaudies ar iš liturginio giesmyno, prie 

giesmės rašo стихира глас 4 подобен „Жены услышите“. Ir visi žino, kad ši „Жены 

услышите“ yra būtent ta melodija, kaip ir pvz. глас 2 подобен „Доме евфрафов“. Ir net jis 

gali turėti skirtingose vietose tam tikrus mikroninius pakitimus, bet jį dainuojant, visi žinos, 

kad tai nėra originalus tos vietos antras tonas, bet visi dainuos pagal melodiją „Доме 

евфрафов“ nors jis turėtų mironinius ritminius ar melodinius skirtumus. 

Ar šiuo metu irgi išlieka ši podobnų (подобнов) tradicija? 

Ten, kur choras gali, ten ir dainuoja, arba iš natų dainuoja arba kažkas mintinai žino. Prieš 

penkiolika metų Vilniaus vienuolyne buvo žmonių, kurie galėjo mintinai dainuoti podobnus. 

Na, tai normalu, jeigu žmonės tuo gyvena, jie pastoviai gieda pamaldose, jie žino ir подобны. 

Kaip giedotojas išmoksta keturias glaso melodines frazeles, taip išmoksta ir podobnus. Bet 

glasų yra daug. Tai yra tonai lietuviškai, ir angliškai yra tone. Yra glasai troparų, stichirų, 

irmų (ирмос), prokimenų. Pvz., prokimenai turi savo glasus. Parapijoje dainuojam 

prokimenus ir „Aleliuja“ pagal sekmadieninio troparo toną.  

Tai jūs dainuojat glasus pagal troparus? 

Mes ne tik glasus, bet ir kelis kitus dalykus dainuojam pagal troparinius tonus. Moku visus 

tonus, bet jų nėra čia kur pritaikyti, nes nėra su kuo dainuoti. Dar užgiesmiai (запевы) turi 

savo toną, kurių niekas beveik nemoka. Gruzijoje užgiesmių negirdėjau dainuojant, tiesiog 

sako, o dainuoja tik troparą arba stichirą, lyg jau nežinotų.  

Ar skirtingų giesmių troparų, stichirų tonai, pvz. pirmas stichirų ir pirmas troparų 

tonai visiškai skiriasi? 

Taip, dauguma. Jei keli panašūs, tai panašūs dėl to, kad nemoka tikro. Todėl kai niekas 

nemoka sudainuoti tikro, vienas žmogus pvz., tik gali, iškrenta giesmė iš tradicijos, o šiaip 

visi būdavo skirtingi. Kai kurie gal ir yra supanašėję netyčia. Bet galvoju čia dėl to viskas. 

Net jeigu Maskvoj taip yra, tai greičiausiai dėl to, kad užmiršo, nes galvoju, visos glasų 

melodijos turėtų būti skirtingos.  

Ar ši situacija, kuomet yra užmirštama yra tik Lietuvoje, ar Rusijoje tas pats yra? 

Na Rusijoje manau, daugiau turėtų būti visko išlikę, nes ten yra bažnytinio giedojimo katedrų. 

Ir taip labiau išsaugojama? 
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Na aš gi negaliu pasakyti statistikos, bet manau, kad padėtis prasta. Ta prasme, bendra padėtis 

yra tokia, kad tie žmonės, kurie gali vokaliai dainuoti, jiems bažnyčioje neįdomu, o kam 

bažnyčia įdomi, daug kas nedainuoja, nors dalis iš jų galėtų dainuoti. Dėl to, kad pasaulis vis 

rafinuotesnis, manau vis daugiau galės. Mūsų parapijos patirtis, yra žmonės kurie neturi 

išsilavinimo nei žino natų, bet kadangi jie gali intonuoti, visi kas nori ir nebijo gali dainuoti. 

Bet tarkim kokybė gali būti kukli. Tačiau tai niekis. Bet dėl to, kad aš negaliu priversti 

nemotyvuotų žmonių investuoti į tai bent kažkiek savarankiškai, nematau tame prasmės. Daug 

laiko tam kažkada sugaišau.  

Kviesdamas profesionalius žmonės? 

Iš dalies ir tai, bet aš nekviečiu vaikščiodamas ir ieškodamas. Aš neturiu tokio tikslo stovėti 

dainuoti su pseudoprofesionalais, vietoj to, kad dainuoti su tais, su kuo galima melstis, 

kuriems pamaldos yra gimta, bet kurie prasčiau dainuoja. Kažką turi aukoti, bet, manau, iš 

dviejų blogių šis yra mažesnis. 

Dabar jūs bandot rasti tokią koncepciją, kad žmonės, kurie galbūt nemoka dainuoti, 

nėra profesionalai, bet jie galėtų padainuoti, ir kuriems nebūtų labai sudėtinga? Dėl to 

išeina tokie giesmių variantai? 

Iš dalies tai turi įtakos, dėl to nedainuojam iš natų. Bet kai ką jie moka, kai kuriuos tonus jie 

gali lengvai išmokti, nes jeigu jie bažnyčios žmonės, visa tai pas juos guli ausyse, ir jiems 

nesudėtinga dainuot su vadovu. Daug bažnyčioje žmonių, kurie pradėjus pirmą frazę galėtų 

toliau padainuotų visas kitas glaso frazes. Tarkim antras arba ketvirtas tonas turi keturis 

posmus (колено), tai visi ir žinos kokie tie posmai. Pvz., „Господи, воззвах к Тебе, услыши 

мя. Услыши мя, Господи. Господи, воззвах к Тебе, услыши мя“ ir paskutinis „Услыши мя, 

Господи“. Bet jeigu būtų taip, kad ilga stichirą, pavyzdžiui, laikraštį, aš skaityčiau, arba 

„Господи, воззвах к Тебе, услыши мя; вонми гласу моления моего, внегда воззвати ми к 

Тебе“ ir vėl į pirmą, kad suktųsi ta šarmanka, be pirmo arba be paskutinio posmo. Taip, kad 

žmogus išmoksta, jam tos formulėlės sėdi po pirmos frazės ir jis gali dainuoti. Žmogus gali 

būti neišsilavinęs, kad ir čia kanonarchas gal buvo. Jis skaito tekstą, o giedotojai melodinę 

formulę žino. Jis, pavyzdžiui, padainuoja kokį nors ketvirtą glasą („глас четвертый“) ir 

kankiniams troparą „Иже земных, чести и славы отвергшеся, доблии и честнии 

страдальцы, доблии и честнии страдальцы“ pavyzdžiui, su kanonarchu taip dainuoja. Jei 

bus žmogus, kuris skaitys, o kiti žino melodiją, jie gali pakartoti tą frazę tiesiog. O Lavroj 

kanonarchas skaito iš vis po kelis žodžius, tai iš vis labai lengva atsiminti. Ir tą tu pakartoji. 

Būna, kad „на два лика“ (aut. pastaba per du chorus) dainuoja. Bet tą pačią giesmę dainuoja 

vienas choras, sudainuoja, o po giesmės kanonarchas pereina prie kito choro, ir vėl garsiai 

skaito versus.  

Kur taip dainuoja? 

Lavroj (aut. pastaba pagrindinis Rusų Ortodoksų vienuolynas Rusijoje, prie Maskvos, 

miestelyje Sergijev Posad), nors daug kur taip dainuoja, labai daug kur (Počajeve, 

Piuchticoje).  

Dviem chorais? 

Ne dviem chorais daug kur dainuoja, bet net su kanonarchu. Bet tai prailgina pamaldas, todėl 

nedainuoja visko. Bet Lavroj „Господи, воззвах“ ir „Всякое дыхание да хвалит Господа“ 

stichirą на „Хвалитех“ dainuoja su kanonarchu.  

Kai giedojote, rodėte tam tikrus ženklus. Kai giedate ir diriguojate chorui naudojate 

tam tikrą nusistovėjusią tvarką ar darote tiesiog savaip? 
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Tai yra individualu. Vėliau žmonės supranta kažkokius gestus, ir žino kada jie ir ką reiškia. 

Dalinai jie beveik nereikalingi, nes jei žmonės matytų tekstą ir jie žinotų formulę, tuomet to 

nereikėtų. Ir dabar matau, kad išvis nereikalingos rankos nedideliam ansambliui, kadangi 

žmonės, kurie klauso vienas kito, jie ritmiškai suvokia, koks bus greitis ir jie vienas nuo kito 

nebėga. Be to, aš galvoju, kad tai vienas iš dainavimo bažnyčioje aspektų, kad būtų ta 

artikuliacija verbali, absoliučiai lygi ir formali. Kad būtų lyg melodizuotas kalbėjimas, kur 

ritmas yra labai lygus, kiek formalus, nes dėl skirtingos psichofizikos kalbame skirtingu 

greičiu, ir nepatyrusiems žmonėms, net rafinuotiems, tenka save stabdyti. Ir dinamika labai 

rami, skirtingai nuo kurtos muzikos. Nes niekas neturi siekio sudaryti efektą. Tai neturi nieko 

bendra su jausmingumu. Tai teologinio turinio pateikimas muzikaliai. Ši muzika yra tik tam, 

kad pateikti teologinį turinį. Jeigu net nebūtų choro ir kas nors įgarsintų tekstą vienos natos 

melodija, o jei negalėtų net vienos natos melodija, bet įgarsintų ‒ viskas įvyktų. Tai nėra 

principinis dalykas, niekas gali nedainuoti bažnyčioje šia prasme. Taip, giedojimas yra gražu, 

tai aliuzija į dangiškąjį pasaulį (kur daugybė dangiškųjų ir žemiškųjų būtybių šlovina Kūrėją), 

bet jeigu giedojimo nebūtų, liturgijoje turinys yra svarbesnis už formą. Tai neturi nieko 

bendro su jausmingumu. Jeigu tai skatins žmonių atidumą, koncentravimąsi į liturginį turinį, 

tuomet tai palanku.  

Jūs pasakėte, „kol tai bus tradicijoje“, o kaip galėtumėte įvardinti jūsų bažnyčios 

giedojimą, ar jis yra tradicijoje? 

Aš galvoju, kad taip, nes kitaip vyskupas, pavyzdžiui, nesakytų giedojimo atžvilgiu, kad jam 

patinka pas mus ateiti. Per susitikimą su chorų vadovais jis sakė, kad jam labai patinka kaip 

mūsų cerkvėje giedama.  

Ar jis pasakė kodėl? 

Kad jam pamaldu (молитвенно). Jis sakė, kad giedojimas turi būti toks, kuris skatintų maldai 

susirinkusius žmones. Ir sakė, kad jam patinka tos giesmės, kurias giedame su isonu. Kad tai 

žmonėm patinka. Nes iš tikrųjų, aš neabejoju, kad jeigu mes gruziniškas giesmes giedotume, 

tai būtų tas pats. O gruziniškose giesmėse, jeigu mes kalbėjom, apie žodžių ir melodijos 

sutapimą, tai ten adaptuojant į lietuvių kalbą yra viskas tvarkingai. Ritmiškai natos yra 

identiškai tos pačios, išskyrus ten kur yra rečitatyvas. Ruošiant lietuviškus tekstus įgijau 

kažkokią patirtį, tai lietuvių kalba sudėta taip, kad muzikinės frazės ir skiemens kirčiai 

sutaptų. Tai labai elementaru. Kai turi patirtį, nėra jokios problemos. Ne formaliai kaip nors 

reikia versti, bet kad kirčių vietos sutaptų, kad kalbiniai akcentai neprieštarautų melodiniams 

akcentams.  

Melodijoje ar žodžiuose? 

Būtent žodžiuose. Melodija yra lygiai ta pati, išskyrus ten kur eina rečitatyvas.  

Jeigu kirtis pasilieka toje pačioje vietoje, tai ir melodijoje kirtis toje pačioje vietoje?

  

Melodija yra toje pačioje vietoje, bet jei, pavyzdžiui, taktas yra keturių ketvirtinių ir gruzinų 

muzikoje nėra jis toks laisvas, kaip pavyzdžiui rusų unisoninėje muzikoje. Ten nėra tokios 

taktinės formos. Tai absoliučiai laisva forma. Ten nėra jokių takto brūkšnių, tik eilutės, bet jos 

neatskirtos. O gruzinų muzikoje - taktinė forma, tai jeigu nepataikai į pirmą ketvirtinę, tai į 

trečią pataikai skiemeniu, ir viskas bus suartikuliuota gerai. Visiems bus aišku, kad čia 

kirčiuotas skiemuo. Natūraliai lietuviškai skambės. O muzika, kadangi yra rimta patikrinta 

laiko, Bažnyčios aprobuota, kaip tinkama.  

Tuomet gruzinų giesmes vertėte jūs? 
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Taip, kurios yra, verčiau aš.  

Jūs naudojat mišiose ir gruzinų giesmes? 

Taip, bet dabar nelabai. Nėra su kuo dainuoti. 

Ten reikia kelių balsų? 

Trijų.  

Įdomi jūsų bažnyčios giedojimo koncepcija: gruzinų, bizantinis, glasai - tai rusų 

giedojimas? 

Išeina trys. Na glasai, tai glasai. Glasai nėra rusų. Glasai tai oktoechas. Jį parašė Jonas 

Damaskietis. Tai aštuonių tonų giesmės aštuoniom savaitėm. Tai aštuonių savaičių ratas. 

Tekstinis. Ir kiekvienai pamaldų daliai, viso rato dienoms, yra aštuonių tonų giesmės, giesmių 

tekstai.  

Ar jos skiriasi Rusijoje ir Graikijoje? 

Nei kiek. Niekuo nesiskiria. Tas pats tekstas.  

O melodija? 

Taip, absoliučiai.  

O jūs giedat Rusijos melodijomis? 

Taip, bet ką mes giedam dabar, jau nėra Rusijos. Nėra autentiška. Tai XVIII a. pabaigos, o kai 

kas harmonizuota. Tai mes giedam melodinį šito balsą. Tai tik viso to likučiai (объедки). O 

tie senieji glasai, kur unisonu giedojo, jie yra visai kitokie. Vėliau ten galėjo būti polifoninių 

tų pačių formų. Aš nežinau, ar kas yra sudaręs iš polifoninių, ar turi visus originalius glasus. 

Na, pavyzdžiui, bent vieno glaso kokį nors bloką įvairių tonų. Ar atvirkščiai, pvz., Kerubinų 

giesmę ar turi visų aštuonių tonų. Koks nors Senosios Rusios tribalsumas (древнерусское 

трехголосье). Nesu tikras. Gal turi, o gal ir ne. Nes, pavyzdžiui, jei paimti irmų melodijas, ir 

ten yra „Христос рождается“ - kalėdų irmas. Pirma odė (песнь), neprisimenu koks tonas, 

tačiau Grindenko choras įrašė juos visus, bet aš abejoju, ar jie užrašyti originaliai. Kodėl? 

Todėl, kad originaliai, tai reikštų, kad kiekvienam tonui buvo parašyta atskira melodija, kaip 

yra visur giesmėse. O ten regis, paimta ta pati melodija, aštuonis kartus nukopijuota, ir paskui 

gražiai kūrybingai sudėti žodžiai. Senojoje rusų muzikoje yra formos, kur skiemenys 

nesutampa, tai ten patrumpina, ir skiemenys sutampa. Ir klausimas, ar tai originalu, ar tai vis 

dėlto patrumpinta. Nes aš matau, kad yra nesutapimų. O paskui išgirstu įrašus, kur skiemenys 

sutampa. Tai čia skirtingi dalykai. Vienas dalykai kažką pritempt, kitas dalykas turim 

originalų daiktą, kokį radai kur nors. Arba dar vienas dalykas, kiek savo rankos pridėjo 

šifruotojas. Gal jis pats ką nors pastumdė, kad smagiau būtų ir t.t. Čia yra begalė variacijų.  

Tuomet išeina, kad per mišias giedate kokius variantus? 

Mes giedame tik dekadentinę rusų bažnyčios melodiją. Dekadentinė, tai tokia speudobachinė 

su harmonizacija. Standarinės choro sandaros. Sopranas dainuoja trečią pakopą, altas pirmą, 

tenoras penktą ir bosas pirmą. 

O žiūrint į visas giesmes, kiek gaunasi skirtingų variantų? Gruzinų, bizantinis ir? 

Unisonas. Jeigu dar turėti omenyje tuos tris variantus su isonu.  
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Iš viso to, kas pasakyta, ar galime teigti, kad jūsų cerkvėje, kaip ir kitose cerkvėse yra 

savita giedojimo tradicija? 

Kitose cerkvėse to yra mažiau. Kadangi sau leidžiu improvizuoti, tai, iš vienos pusės, yra 

modernu, bet iš kitos pusės – tradicijoje, dėl to viliuos, kad tai yra pateisinama.  

Paaiškinkite, ką reiškia tradicijoje? 

Tradicijoje, ta prasme, kad žmogus atėjęs iš išorės nesupras, kad dainuoju ne iš natų. Čia yra 

pagrindinis dalykas. Jie gali pasakyti „kaip gražiai dainavai“, bet jie nežino, kad gyvai kūriau.  

Tai tu vadini tradicijoje? 

Taip, kad žmogus nesuprastų, kad aš neurašytą tekstą dainuoju. Pasiklauso pažįstamas 

graikas, bet jis nesako, „klausyk, kaip tu čia improvizuoji“. Žmonės supranta, kad negali 

žinoti visko kas yra parašyta Graikijoje ir t.t. dėlto jiems nekyla įtarimo.  

Tuomet mes matome čia giedojimo modernizaciją ar vystymąsi? 

Taip, mes galim pasakyti, kad kai kuriais aspektais Bažnyčia nuolatos juk vystosi. Kažkas joje 

kinta, yra dalykai nekintantys. Iš tikrųjų nekintan dogmatika, bet visa dogmatika telpa 

Tikėjimo simbolyje, o visa kita turi vystymosi laisvę. Dėl to yra taip. 

Kaip galėjo atsitikti, kad jūs dabar turite galimybę improvizuoti ir vystyti? 

Tam yra labai ilga priešistorė. Kažkada aš tai pradėjau daryti, nepasakysiu, kad tikrai 

Kamčiatkoje, bet kažkada seniai. Aš pabandžiau, pabandai kažką daryti, ir kažkada aš 

pabandžiau, kažkur dainavau oficialiai. Buvau vienas giedotojas, kažkuriuo momentu 

pamačiau, kad galiu lengviau improvizuoti, negu dainuoti, pavyzdžiui, tas pat trisdešimt natų. 

Ten buvo Kerubinų giesmė, pavyzdžiui, kupletinė, ir aš dainuoju tas pat trišdešimt natų 

vienam kuplete, kitam kuplete, ir paskutiniame vėl tas pat trisdešimt natų. Ir man pasirodė tai 

per daug primityvu, ir aš pabandžiau improvizuoti, ir pamačiau, kad tai turi kelią. Turi atvirą 

kelią. Ir kad tai niekam nekliūna. Yra žmonės, kurie ateina, ir sako, „o, kaip jūs dainavot“. O 

šiemet kažkokie bažnyčios žmonės sako „užėjau per Velykas, o ten kažkoks Hari Krišna“, nes 

jiems tai neįprasta. Nors niekas dar nesakė, „klausyk, duok man tų natų“. Bet todėl nesakė, 

nes nebuvo tų, kurie naudojasi natomis, pačių choro vadovų, tų kuriems patinka tokia muzika, 

kurie nori dainuoti muziką su isonu. Gal jeigu būtų regentai (aut. pastaba choro vadovai) jie 

gal pasakytų, ar gali atšviesti natas, kurias dainavai. Bet kolkas to nėra. Kai kurie sako, jūs 

labai gražiai dainavote, bet man įdomiausia tai, kad nieks neklausė ar tu improvizavai? Tai 

ženklas, kad jie net nesuprato. Nes per titulo dieną atėję regentai tokių klausimų irgi 

neuždavė. 

O gal jie nesupranta, nes priprato, kad visada viskas yra natose? Jie net negali 

pagalvoti, kad gali taip būti? 

Iš dalies taip, nes bažnyčioje mažai, o gal beveik nėra improvizuojančių nes nėra tokios 

tradicijos. Nes jie to ir nenori. Iš kitos pusės, jie supranta, kad nė kiek nežino bizantiškos 

muzikos, tai kodėl čia negalėtų būti bizantiška muzika? Autentiška. Galėtų. Nes jeigu jie 

žinotų ją labai gerai, jie turėtų įtarti. Pats aš šiek tiek klausiau tos muzikos, pavyzdžiui 

neseniai klausiau Pavle Avksentjevič, serbų dainininkas. Pažiūrėtum jo video, pagyvenęs 

žmogus, gal buvo profesionalus vokalistas, balsas nerealus, natūraliai (ko daugybė vokalistų 

neturi) dainuoja. Ir su kompanija dainuoja serbų liaudies muziką su instrumentais, bet taip pat 

dainuoja ir bažnytinę muziką. Ir jo atliekama muzika man be galo graži. Ta statinė dinamika, 

kai natos pakimba ir kabo. Kuo toliau, tuo, viliuos, geriau man pačiam tai pavyksta. Aparatas 

vis kitoks. Dėl to aš galvoju, kad tai yra gerai. Bet čia tik aš galvoju, gal Dievas paskui 
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pasakys, kad tai anaiptol nėra gerai. Bet aš nematau, kad žmonėm būtų nuo jos blogai, aš 

viliuos, kad žmonėms gerai. Žmonės dėkingi, atvirai padėkoja. Kad jiems patinka, kad jiems 

nesikerta su teologiniu turiniu, kad jiems tai yra į temą. Tai jiems sudaro konstruktyvų foną jų 

būsenai, to kas turėtų būti pamaldose, pamaldumui, maldai.  

Iš dviejų kelių, arba vertimo į lietuvių kalbą konkrečių natų giesmių, jūs pasirinkote 

kitokį kelią, jūs pasirinkote improvizacijos ir nespontaninės improvizacijos? 

Bet improvizacija nebūna nespontaninė. Na tu gali namuose repetuoti, bet tame ir 

improvizacija, kad tu repetuoji tik patį aktą, bet nerepetuoji natų, nesimokai teksto. Jeigu tai 

yra surepetuotas muzikinis tekstas, tai yra fantazija. Fantazija - paruošti namuose tekstai. 

Paimk pavyzdžiui Mocartą, kokią nors Fantaziją D-dur, pamatu buvo anksčiau sukurti tekstai. 

Tai nėra improvizacija. Improvizacija, kai žmogus kuria on the fly. Kai jis žino melodija 

Happy Birthday ir jis gali sėdėti pusvalandį, kaitalioti tą melodiją vis kitokiais variantais. 

Tuos variantus jis gali repetuotis šiaip, o paskui jei jam duos konkrečią melodiją iš šešių natų, 

pavyzdžiui, ir jis galės visus įvaldytus variantus panaudoti. Esu užsirašęs dešimtis rūšių, kaip 

galima būtų improvizuoti. Ir šiaip instrumentaliai, vokaliai, bet daugelis galiotų ir bažnyčioje. 

Tu gali sugalvoti, kad kiekvienas žodis eis skiemenimis į apačią, ir supranti, kad variantų yra 

begalybė. Tiek sekvenciškai, tiek nuo tos pačios pakopos. Keičiant šuolius, ritmines figūras, 

net keičiant tik ritmiką kiekvieno skiemens. Net tose pačiose keturiose natose gali be galo 

suktis. Valaamo „Милость мира“, turi tik keturias natas.  

Jūs galvojate, kad galėtumėte improvizuoti ne visa derme bet tam tikru intervalu? 

Taip. Aš manau, kad man tai būtų net labai solidu. Tik dabar man lyg per siaura. Bet per 

siaura dėl to, kad karštas kraujas ir seklios smegenys. Nes pranašiam profesionalui užtektų 

dviejų natų. McFerrinas sako, kad jei pradėt improvizacijos mokinti, tai kad žmogus galėtų 

improvizuoti vieną natą. Tai aukštas lygis. Nes tuomet jis išspaustų viską, ką galima ritmiškai 

ir dinamiškai iš vienos natos išspausti. O tada jam su dviem natom išvis nėra kas veikt. Jis 

gali visą koncertą dviem natom grot. Noriu pasakyti, kad šiuos dalykus galima vystyti. Žinau, 

kaip yra bažnyčioje. O dėl improvizacijos, žmogus tik ruošia sau pamatą, duodamas tėkmę, 

repetuodamas tėkmę, o paskui jis susiduria su konkrečiu tekstu. 

Jis įtakoja? 

Ne, jis ne labai įtakoja. Nors be abejo tu scat'e eini bet kaip. Aš nei kiek neišmanau scat'o bet 

iš to, ką girdėjau, tu eini bet kaip. O bažnyčioje aš turiu padaryti, kad kirčiuotas skiemuo būtų 

kirčiuotas, nes aš neturiu džiazinių tikslų, aš turiu verbalinius tikslus. Verbalinius, 

skliaustuose muzikalius, tai yra muzika tik tam, kad pateiktų teologinį turinį. Ir aš neturiu nei 

sumalt, nei labai užlėtint, nes galima labai lėtai dainuoti.  

Vieną dalyką aš pastebėjau, kuris yra svarbus ir įdomus. Viena fraze stengiuosi dainuoti vieną 

žodį. Tai gan svarbu, nes iš vienos pusės, jei aš turėčiau dar didesnius plaučius, galbūt tada tas 

žodis būtų per ilgas, žmogus nesuprastų koks čia žodis, nes pamirštų, kokį skiemenį aš sakiau 

prieš dvidešimt sekundžių ir tai būtų kvaila. Reiškia tu negali to taikyt, tu turi būti optimalus. 

Žmogui įtakos turi giedojimas bažnyčioje, ir tai, kiek tau reikia giedoti, kaip sudaryti tą foną, 

kad kunigas ramiai perskaitytų Kerubinų giesmės maldą, paskui padarytų visus ritualius 

dalykus, atsisuktų į liaudį, nueitų prie aukojimo stalo, išimtų paskutines daleles, uždengtų, 

uždėtų diakonui ant peties platą, įduotų jam diskosą, pats pasiimtų taurę ir t.t. Ir visa tai turi 

savo laiką, ir aš žinau šiandien, kad man užteks to oro, ir aš dainuoju lėtai, o pabaigoje aš 

galiu pamatyti, kad kunigas išeina, o kai kuriais atvejai man lieka dar keturi žodžiai, kuriuos 

aš dar galėčiau dainuoti dar beveik minutę. Bet tokiu atveju aš paimu ir padainuoju juos vienu 

kvėpavimu, ir dar pridedu paskutinę frazelę bizantiškai, pakartodamas tą patį skiemenį.  
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O kaip jūs manote ar jūsų improvizaciniams sugebėjimams ir idėjai, improvizuoti 

giesmę turėjo įtakos jūsų praktika ir patirtis. Na visa iš esmės dainavimo patirtis, kurią 

jūs turėjote?.  

Galvoju, kad atvirkščiai, žmogus pabando improvizuoti, kada jis jau šiek tiek padainuoja. O 

ne dėl to, kad jis daug dainuoja arba nedaug. Tobulinimuisi dainavime turės įtakos siekis. 

Jeigu jis nori padainuoti J. S. Bachą, jis dainuoja tam tikras sekvencijas ar kitus pratimus. O 

jeigu jis dainuoja sakralią muziką, tai jam reikia kitokių dalykų, kitoks bus vokalumas, 

instrumentalumas ir intensyvumas to garso, jam reikia užpildyti konkrečiai erdvę. Jeigu 

dainuočiau į mikrofoną, būtų dar kitokie dalykai. Gal daugiau dainuočiau falcetinėje 

tesitūroje, kur tau beveik nereikia jėgų, kur tu gali garsą tempti minutę ir daugiau. Kur iš viso 

beveik nereikia resursų. Bet kadangi to nėra, kad bažnyčioje būtų naudojamas mikrofonas, 

nors Graikijoje naudojamas. Tai dėl to tu naudojiesi tuo, kuo tu naudojiesi, tu turi užpildyti 

bažnyčios erdvę, kad visuose kampuose būtų girdima. Dėl to tau ne taip patogu, reikia 

pastangų, nepatogių, palyginus su šiandieninėmis galimybėmis, kai žmogus gali patogiai 

dainuoti, ir padengti bet kokį stadioną.  

Bet kaip jūs manote, kaip jūs priėjote prie to improvizavimo? 

Na netyčia. Susiklostė tokios aplinkybės kai dainuodavau vienas, pabandžiau tai daryti, man 

nereikėjo jokių natų, aš nepriklausiau nuo jokio teksto (aut. pastaba muzikinio), aš visiškai 

nebuvau apribotas kūrybine prasme, tai niekam neužkliuvo, todėl tai galima buvo padaryti.  

Man atrodo, kad patirtis turi įtakos tam ką žinote dabar ir nuo jūsų praktikos, todėl 

papasakokite savo giedojimo kelią, savo giedojimo bažnyčioje patirtį.  

Galvojau, kad eisiu į vienuolyną, tada paklausiau, ar verta mokintis giedojimo, nors ausimis ir 

taip jį žinojau. 

Bet dabar žinote jį puikiai? 

Ne, žinau jį samoningai. O tada žinojau jį nesąmoningai, nes, kai stovi per pamaldas, visas 

melodijas girdi. Tu nežinai natų, nors natų pavadinimus aš žinojau, bet neturėjau tos 

praktikos. Ir šiaip vėlai pradėjau tai daryti. Dvylikos metų pradėjau mokytis muzikos 

mokykloje, ir tai aš ne taip ilgai joje mokiausi. Bet kai galvojau eiti į vienuolyną man pasakė, 

kad reikia mokytis giedojimo. Tuomet iš pradžių pradėjau skaityti, po kurio laiko išgirdę, kad 

galiu intonuoti, pakvietė dainuoti. Tada patekau į chorą ir pradėjau dainuoti.  

Iš pradžių aš net dainavau paraleliais intervalais nes nebuvo chorinio dainavimo patirties. 

Šiandien įdomu, kad aš dainavau ne dermėje. Tu žinai toną, tau duoda garsą nuo kurio giedoti 

šį toną, ir tau neleidžia dainuoti pirmu balsu, kurį tu geriausiai girdi, o tu jo melodiją dainuoji 

trim pakopom žemiau. Taip pat kaip ketvirtoje klasėje negalėjau suprasti, kad anglų kalboje 

transkripcija ir rašymas žodžio ne tas pats. Taip smegenys užsikabindavo už tau žinomos 

melodijos, ir tu gali ją dainuoti paraleliai pagrindinei melodijai, netyčia.  

Paskui tu pastebi, kad tu visai nepasiruošęs dainuoti tuose aukščiuose, kuriuose pradžioje gali 

dainuoti kol mažai esi dainavęs. Pavyzdžiui, pirmu balsu, tai yra aukšta, ir pamaldos 

prasideda anksti, o jeigu tu šiaip vokaliai nepasiruošęs, tai žiauru. Rytas, balsas neatsibudęs. 

Vokalistai visai nedainuoja tokiu laiku. Vien dėl to dainavimas plačia harmonija yra 

nehumaniškas. Jis truputi nežmogiškas palyginus net su gruzinų. Gruzinų, pavyzdžiui, 

giesmes to pačio diapazono žmogus gali padainuoti visais trim balsais. Ten nėra tokios 

ambicijos paimti kontroktavą, kaip pas Rachmaninovą, ir šaukt tenorui pirmos oktavos 

viršuje. O bizantiškos muzikos ir senovės rusų unisono tai išvis neliečia. Ten visi dainuoja 

vienodai, ir kur kam patogu: kas toj vietoj gali daugiau duoti garso ten ir duoda, o kitur jis 

negali, bet gali kiti. Ir ten diapazonas oktava su trupučiu. Bizantiškoje kai kur užrėkia, na 
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kieno auštesnis balsas labiau duoda garso, o kiti gali nusiimti ir visa kita. Arba pasidalint 

galima į tuos kurie laiko isoną ir kurie dainuoja.  

Jūs pradėjote nuo chorinių pavyzdžių? 

Nepradėjau, o atsistojau ir dainavau. Su tėvu Augustinu. O paskui aš buvau Kamčiatkoje, kur 

nebuvo jokio pamato, ten buvo kažkoks chorelis, bet kur aš buvau, ten nieko nebuvo. Bet 

žmonės galėjo intonuoti. Ten galima buvo dainuoti unisonu ar kaip nors. Bet tai neturėjo 

tąsos, kadangi to dainavimo mažai buvo. O visų antra, aš ten neilgai buvau. Paskui Vilniuje aš 

dainavau vėl ordinariai su visais, kažką praktikavausi ir šiek tiek domėjausi kaip kad yra. 

Turinio ir formos prasme. O paskui ir pats, buvo toks periodas gal pusės metų, kai aš 

įrašinėjau pats save, skirtingus balsus. Instaliavau Sonar'a ir pats įrašinėjau gruzinų giesmes 

trim balsais. Įrašinėjau ir kitus dalykus, bet Byrd‘o Kyrie. Tiesiog įdomu buvo paklausyti 

kokybišką, ką aš tuomet supratau kaip kokybišką intonaciją. Nes chore iš dalies buvo 

prievarta (принудиловка), ir kadangi žmonės skirtingo stropumo, tai rezultato lyg nesiekiama, 

jei močiutėms stovinčioms bažnyčioje gerai, tai ir gerai. O paskui buvo variantai, 

neprisimenu, ar pirmas buvo Kamčiatkoje, o paskui kartą buvau kalėjime su vienu kunigu ir 

štai aš buvau vienas ir dainavau taip, ir pamačiau ir supratau, kokį tai gali turėti ir turi turėti 

efektą. Nes tu girdi iš įrašų jerodiakono Germano Riabcevo iš Valaamo, kas yra gražu 

Bažnyčioje. Ir viskas. Ir tu tada neklausi kitų, ką jie galvoja. Ir jeigu tu turi šansą, tu pabandai. 

Koks jūsų matomas kelias ateityje, kuriuo keliu eiti toliau ir kaip vystyti šį giedojimą? 

Na aš manau, kad visi žmonės, kurie gali intonuoti, jei jie galėtų autonomiškai mąstyti šiek 

tiek, galėtų sudaryti tokį ansamblį, kuriame niekas vokaliai ir dermiškai nesikirstų. 

Nesmaugtų kitų. Galėtų būti begalybė balsų, kur nieks niekam netrukdytų.  

Tam tikra polifonija? 

Taip, absoliuti, kur kaip senovės rusų giesmės tribalsės, kur tas balsų persipinimas vyksta 

visom kryptim tiktai kuri padauginta iš begalybės, priklausomai nuo to kiek žmonių būtų. Ir 

kur vienas, ar keli sutartinai soluotų. Soluotų sutartame ritme, pavyzdžiui išrašytas būtų 

tekstas, ir būtų kažkokiais ženkliukais pažymėta, kam kokį ilgį suteikia, bet dainuoja 

melodiškai improvizuodami. Arba po vieną improvizuoja. Bet aš neturiu tokių begalinių 

simpatijų. Man estetiškai smagu išgirsti tai, bet aš neturiu simpatijų protestantiškam 

dainavimui, kaip spiričuelsų, kur kiti dvejina, pritaria kažkokius žodžius. To nėra nei rytų nei 

vakarų bažnyčios kontekste, dėl to galvoju, kad mūsų parapijoje bus tik tai ką rytų bažnyčia 

supranta, kaip pamaldžią muziką. Asketiška. Tai turi pamatą bažnyčios tradicijoje. Nes viena 

kai Romanas Melodas žinomas, parašęs daug kondakų, bet visa tai yra inspiruota, tai yra 

įkvėpti dalykai. Ir jie nebuvo kanonu, niekas nesakė. Nors iš tikrųjų gal buvo kanonai, 

kiekvienam tone gal Bizantijoje reikėjo rašyti tam tikru poetiniu ritmu. Šito dalyko neišmanau 

visiškai, ir jie gal taip ir rašė. Ir įsivaizduoju, kad tie žmonės, kurie supranta graikų kalbą, 

kokį jie gali pasitenkinimą jausti girdėdami rimą, kurio mūsų liturginių tekstų vertimuose 

nėra. Mes turim tik teologinį tekstą. Banalų. Na jis gilesnis kai kur, kai kur labai gal gylus, bet 

bendrai jis yra tiesiog graikų kalbos teksto kalkė. Maksimaliai artima originalui. Bet realiai jis 

nieko bendro neturi su lyrine teksto forma. Taip pat kaip psalmyną mes skaitom kaip tekstą, 

maldos tekstą, kuris yra pokalbis su Dievu. Bet hebrajų kalboje tai visai kita kalba. Ten yra 

visai kitas turinys, ten yra būtent rimas kažkoks. Žodžių žaismas, bet žodžių žaismas čia jau 

kiti dalykai. Bet be abejo verčiant svarbiau ne tai, svarbiau turinys, paskui galima jau 

paprašyti poeto, kad jis surimuotų. Gintaro draugai siūlė, kad mielai surimuotų pavyzdžiui 

psalmyną. Jeigu būtų vertimas...  

O kaip norėtumėte versti iš lietuvių į graikų, ar per rusų vertimą?  
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Na nematau tame problemos, jei kažkas verstų iš graikų, bet tokių nedaug yra kadrų. 

Mikroninės pastangos yra daromos, pavyzdžiui neseniai suredagavom Tikėjimo simbolį. Taip, 

kaip jis lyg turėtų būti. Daug ten buvo ginčų dėl kai kurių vietų, bet vis gi jis įgavo kolkas 

galutinę išraišką. Nežiūrint į tai, kad lietuvių kalboje kažkas yra neįmanoma, neatsižvelgta į 

tai, kad lietuvių kalbos komisija manytų kitaip. Yra svarbesnių dalykų. Gražesnių dalyku 

teologiškai.  

Į ką jūs kreipėt dėmesį? 

Į teologinį turinį ir kažkokį kitoniškumą to išmatavimo. Taip pat, kaip aš pavyzdžiui mielai 

paminu savo norus ar simpatijas, senovinės rusų polifoninės muzikos kontekste, kur 

nesuptampa skiemenys, todėl kad man tai yra autentiška, ir ji akivaizdžiai yra kitoniška negu 

sekuliari muzika to laiko. Jeigu paimti priešbachinę muziką, be abejo ir ten nebuvo skiemenų 

nesutapimų, ir važiavo sau tie balsai, netgi dainavo kelis himnus vienu metu: vienoje eilutėje 

vieną, kitoje kitą. Jei žinai, vakarų muzikoje buvo variantų, kai trijose eilutėse pas Žoskeną 

eina skirtingas tekstas konkrečiai bažnytinei šventei. O senovės rusų muzikoje nėra to, kad 

būtų skirtingas tekstas, yra nesutapimas skiemenų, ir paskui tai buvo lyg kalkė, vakarų įtaka. 

Ir į tai žiūrėjo netoletuojamai. Ir 1918 metais per soborą net pasakė, kad nebūtų šių 

nesutapimų. Pas mus yra Česnokovo atrodo „Voskresenije Hristovo videvše..“. Ir ten išeina, 

kad tarp balsų išeina nesamonė.  

Todėl aš matau tokį kelią, kad galima būtų pasodinti penkiasdešimt žmonių, duoti jiems 

dermę ir parodyti žodžiai, yra pažymėti kirtiniai, ant kurių sutartai sustojam pavyzdžiui 2/4 ar 

4/4 nata. Ir jeigu žmogus pasipraktikavo, ir jis gali iš lapo ritmiškai skaityti šitą, jis paskui 

pasipraktikavo ir gali nesustojančia mintimi improvizuoti melodiškai - viskas, jam nereikia 

jokių natų išrašinėti. Išeis tai, kas išeis viduje ‒ neįtikėtina, nenumatoma ir nerealu. Sutapimų 

nulis, pagal tikimybių teoriją. Dėl to visa užrašyta muzika „rūko“. Be abejo užrašytoje 

muzikoje yra nerealių šedevrų. Bet net jeigu paimti labai gilius kompozitorius, galvoju, aš gal 

drąsiai pasakysiu, atrasiu galbūt nedaug taktų, kas už širdies sugriebia. Daug yra formalių 

dalykų, kurie gal techniškai yra prasmingi. O čia išvis nebūtų nieko išmąstyto prie rašomojo 

stalo. Žmogus darytų taip, kaip ir koks jis yra psichofiziškai ir sutapimų negalėtų būti, ir 

galima būtų be galo improvizuoti.  

Viena iš improvizacijos praktikos formų, kai žmogus ir verbalųjį tekstą kuria gyvai on the fly, 

čia aukščiausia forma. Kai jis nevaržomas, jis tiek pasipraktikavo, kad jis dabar gali įgarsinti 

kažkokią mintį melodiškai nestriginėdamas. Aš nesiūlau bažnyčioje įvedinėt mintį 

nestriginėjant, kadangi bažnyčioje viskas yra parašyta. Bet jeigu kalbėti ne šia tema, yra 

bažytinė muzika, o yra ir parabažnytinė. Gali būti ta forma, kai žmogus yra solidus, kad jo 

lyrika gali būti įdomi, sukurta gyvai. Bet tai reiškia, kad aš galiu atsistot bet kokio miesto 

viduryje, pasiimti žmogų ar looping mashine, mes turėsim vienodas sąlygas garso prasme, 

mes dainuosim į mikrofonus, ir tu kursi apačioje ką nors, kas nebus funkcijos, tiesiog 

pamatėlis mažas, o aš galiu pasiimti Grigalijaus Teologo eiles ir dainuoti angliškai. Ir tai bus 

universalu. Nes Grigalijus Teologas yra Grigalijus Teologas. Ir tai bus liudijimas, kuriame 

nedalyvauji tu minties prasme, o bus Grigalijus Teologas, bet jis dar bus melodizuotas. Ir tam 

nereikia nieko fiksuoto, o žmogus gali bet kokią lyriką įgarsinti.  

Matau, kad jūs mąstote apie šiuolaikinio gyvenimo koncepto pritaikymą būtent religijai, 

giesmėms.  

Taip, bet čia aš perskiriu, vienas dalykas yra liturginis daiktas. Apie liturginį aš manau, kad 

žmogus turi laikytis tradicijos. Tobulume jam užtenka dviejų natų ar trijų. O kol jis žalias jam 

reikia oktavos ir daugiau.  

Bet tradicija tai nėra užrašytos natos? Tai nėra tradicija? 
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Bet jos ir negali būti tradicija. Jos nėra kanonizuotos. Tekstai taip, tam tikru metų laku turi 

skambėti tam tikras tekstas. Bažnyčioje identiškos pamaldos - kur sutampa visos matricos, 

Velykų, Oktoecho ir metų dienų - būna vieną kartą per 512 metų.  

Ir dėl to yra įvairovė? 

Tekstuali įvairovė yra. Žmonės, kurie skaitydavo visą ratą, ilgainiui žino tuos tekstus 

mintinai. Bet šiandien mažai kas iš liturginio rato skamba. Vienuolynuose vyksta, o 

parapijose trupinėliai.  

Kas vyksta vienuolynuose? 

Viskas. Tas ratas pamaldų jis platus. Kai kur jis vyksta pilnai. Pamaldos vyksta kiekvieną 

dieną. Ir todėl viskas, kas yra skaitoma, oktoecho pvz. kas aštuonias savaites kartojasi, tai jie 

puikiai juos žino.  

O mūsų Šv. Dvasios vienuolyne viskas vyksta? 

Ne. Bet tvarka yra, nors kai kurių dalykų nėra. Pvz повечерie nėra ne pasniniko metu, bet 

daug kur taip yra. Bet šiaip yra полунощница, liturginės valandos, утрення, вечерня.  

Ir giedojimas irgi vyksta pagal kanoną? 

Taip, priklausomai nuo choro. Viskas, kas užrašyta bažnytinėse knygose. Kokie tonai yra 

tokius ir gieda.  

Tu giesmėse pabrėži skiemenys. Visa tai susiję su glasais. 

Taip, todėl, kad visi žino formulę, ir žino kokia ta formulė. Bet gali būti dvejonių ar skirtingų 

interpretacijų to, kurioje vietoje mes galim sustoti ir padaryti tam tikrą reikiamą melizmą. 

Todėl pasižymi ten, kur visi supras, kad šitoj vietoj lauki melizmos, ir visi dėl to iš vis be 

rankų galėtų dainuoti, jeigu būtų sąmoningi. Bet šiaip tu padedi, lyg apsidrausdamas, kad 

veltuj nedaryti klaidų, kurių nereikia. Išvis turėtų nebūti klaidų per pamaldas. Ta prasme, 

jeigu tu Dievui darai, tai turėtum daryt gerai.  

Kažkurioje vietoje, perklausydamas įrašus galiu pajusti vėl kai praeina ta tikrą frazė, kuri yra 

nereali. O paskui vėl visą likusį Kerubinų giesmės medžiaga gali būti paprastutė, 

dekoratyvinė, bet paprastutė, bet kažkuri vieta gali būti nereali. Todėl tokios vietos gali 

inspiruoti padaryti ką nors dar geresnio.   

Priedas Nr. 3 

Interviu su kompozitoriumi diakonu Viktoru Miniotu (2014 m. kovo mėn., versta iš rusų 

kalbos) 

 

Ar šiandieninis giedojimas yra glasų giedojimas? 

Be glasų. Nes glasai yra kas? Tai oktoechas. Oktoechas turi konkrečius tekstus. Tai savaitinė 

mišių tvarka pradedant sekmadieniu ir baigiant šeštadieniu. Ir oktoeche yra glasai. Bet visa 

kita iš oktoecho liturgijoje nenaudojama. Nors teoriškai ten yra keli momentai, pvz. blažennai 

блаженны, kuriuos reikia giedoti su troparais iš kanono. Tai parašyta Ustave (в Уставе), 

Minėjoje (в Минее). Bet mes taip negiedam. Ir daug kur taip negieda. Ten kur gieda blažennai 

(блаженны), juos gieda atitinkamais glasais kaip kanono troparus.  

Visi šie glasai skirtingi kiekvienai giesmei? 
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Tai, ką mes dabar vadiname glasais - tai ne glasai. Jeigu anksčiau glasai buvo popievkų 

sistema, tai dabar glasai tai podobnai (подобен), kitaip tariant tai melodija. Todėl dabar mes 

naudojame ne glasus, bet podobnus. Bet jie vadinami glasais tiesiog tradiciškai.  

Vienuolyne gieda pagal podobnus? 

Jeigu kalbėsime apie podobnus, jie taip pat yra klasikiniai, todėl klasikiniais podobnais mes 

negiedam, bet giedam podobnais, kurie šiuo metu vadinami glasais. Aš sakau dabar apie 

realią situaciją, kad visur tai dabar vadinama oktoechu ir glasais, bet iš tikrųjų tai nėra glasai. 

Jeigu kalbėtume apie klasikinį glasų apibrėžimą, pvz. pas graikus, tai jie turi dermes (лады), 

atitinkamą garsų santykių sistemą, mes viso šito neturime, mes turime tik mažorą ir minorą. 

Yra mažoriniai glasai, yra minoriniai. Ten parašytos melodijos, kurios buvo harmonizuotos 

XIX a. keturiems balsams. Mes visi tai giedam. Tai vadinama Obichodu (Обиход).  

O kokius melodinius variantus naudojate dažniausiai Kerubinų giesmėje ar Ramybės 

malonėje (Милость мира)? 

Tokius variantus, kuriuos randame įvairiuose rinkiniuose.  

O kokius naudojate dažniausiai šiuo metu? Vienuolyne taip pat yra skirtingi chorai, 

kurie taip pat naudoja skirtingus variantus.  

Na visu pirma, čia atsirado šiokia tokia bibliotekėlė iš buvusių regentų rankraštinių natų, mes 

dažnai ja naudojamės. Ten kaip tik ir yra tokios обиходные giesmės su tokiai pavadinimais 

pavyzdžiui Vladimiro (Владимировская), Staro-Simonovo (Старо-Симоновская), tokie 

pavyzdžiai, kuriuos pradėsi dainuoti ir visi žinos. Močiutės gali padainuoti, jeigu reikės. Dar 

aš nusipirkau Počajevo Lavros giesmių rinkinį. Iš ten daug ką paėmėm. Ten yra giesmių 

variantai būtent iš Počajevo Lavros. Taip pat kažką padainuojame iš Kijevo Pečerskojės 

Lavros. Maskvos taip pat. Na iš kur ko pasiėmėm, kas blogai gulėjo, tą ir giedame.  

O ką gieda didelis choras sekmadienį? 

Viršutinis choras taip pat turi savo repertuarą. Jie turi savo atskira patalpą, kur visa tai yra. 

Viskas yra parašyta seniai. Buvo regentas Kubajevskis, jis pats rašė natas. Visą tai rašė 

skirtingiems balsams. Yra ir jo asmeniniai kūriniai. O šiaip dainuoja pradedant Lvovo 

Obichodu (Обиходом), taip kaip ir mes iš dalies. 

Ką reiškia pradedant Lvovu? 

Tai Lvovo harmonizuotas Obichodas (Обиход. Dar yra Bachmetjevo harmonizavimas.. Mūsų 

stilius yra vokiečių. Visi šie harmonizavimai atėjo per Lenkiją ir yra Vakarų dainavimas. 

Mūsų Обиход tai, iš esmės, Vakarų dainavimas. Rusiško ten mažai kas belikę.  

Bet yra ir tokio? 

Yra išlikę maži intarpai, dažniausiai jie ateina iš bulgarų, serbų. Kas nors tokio, kur natūralus 

minoras, pažeminti septinti laipsniai, ką mums dažnai sudėtinga dainuoti, nes mes pripratom 

prie vokiško harmoninio minoro, todėl tampa vis sudėtingiau sekti dalykus, kurie 

charakteringi kaip tik rusų giedojimui. 

O šis giedojimas taip pat išskaidytas į balsus, ar tai monodija? 

Monodijos beveik niekada negiedam. Todėl, kad ... pasakys, kad mes sentikiai. Kitaip tariant, 

žmonės neišmano, todėl išgirs monodiją ir jiems pasidarys negera. Nors kartais pasitaiko, bet 

labai retai. Galbūt tik du kartus per visą laiką, kol esu čia, atrodo dainavome monodiją iš 
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Velykų zadostojniko (задостойника). Bet pridėjom isoną, kaip Piatnicos bažnyčioje (aut. 

pastaba Šv. Paraskevos cerkvė), kad ne taip baisiai klausytųsi.  

Tokiu būdu tendencija yra tokia, kad reikia paisyti žmonių, kurie ateina melstis 

patirties ir norų.  

Na čia ne vienuolynas pagal situaciją, bet parapija. Todėl, atsižvelgiant į tai, kad čia parapija, 

mes pasirenkam kažką paprastesnio. Su vyskupo Inokentijaus atėjimu situacija keičiasi. 

Buvęs vyskupas nemėgo pažemintų septintų laipsnių. Nemėgo graikų, Atono variantų. O šis 

mėgsta. Ir mes sau kartais leidžiam padainuoti bizantinį kondaką, pavyzdžiui. Didžiojo 

kanono kondaką Pokajannyj (покаянный). Toks graikiškas su isonu. Arba ką nors iš gruzinų. 

Bet visa tai labiau išimtis, nes sistemiškai to nenaudojame, tik kartais. Ir kunigai sako, kad 

gražu.  

O kaip Jums atrodo kuo giedojimas Lietuvoje skiriasi nuo giedojimo Rusijoje? Nors 

žinome, kad ir Lietuvoje kiekvienoje cerkvėje pasirenkami savi giesmių variantai, bet 

vis dėlto? 

Apie giedojimą Rusijoje aš galiu spręsti tik iš Maskvos. O kaip ten kitoje Rusijoje, aš nežinau. 

O Maskvoje ir Peterburge yra toks giedojimas: ten daug vokalistų su aukštesniu išsilavinimu, 

ten daug gerų muzikantų, kurie ateina į bažnyčią ir dainuoja tokiuose choruose greta teoretikų, 

vokalistų. Ten jie gali padaryti ką tik nori. Jiems duodi bet kokias natas, ir jie iš karto 

dainuoja. Todėl ten yra profesionalus lygis. O mes viso to neturime. Jie gali sau leisti dainuoti 

tam tikras labai įdomias kompozicijas. Mes to negalime. Aš savo kompozicijas vienuolyne 

praktiškai niekada nenaudoju. Ne todėl, kad man baisu, bet todėl, kad nepadainuos.  

O kitose bažnyčiose niekada nemėginote dainuoti savo kūrybos? 

Mėginau. Šie kūriniai įdėti internete, pvz. Taikos malonė (Милость мира), kurią mes 

dainavome kelis kartus, vieną kartą Sobore (aut. pastaba Švenčiausiosios Mergelės Marijos 

ėmimo į dangų katedra) ir kitą Geisiškėse su kunigu Aleksandru, kaimuose.  

Kaimuose? 

Taip, kaimuose, todėl, kad tokios didelėse parapijose yra savos tradicijos ir lįsti su savo 

kūryba nėra „į temą“. O ten - taip. 

Rusijoje giedojimas labiau panašus į tokį, kokį atlieka viršutinis choras. Tik jis tai daro 

blogai, o Rusijoje - gerai.  

Todėl, kad ten yra specialios mokyklos, profesionalai? 

Taip, šis choras tik vadinamas profesionaliu, bet iš tikrųjų tai mėgėjų choras. O ten, kiek aš 

girdėjau, solidus geras giedojimas.  

O ar Jūs negirdėjote, koks dainavimas paplitęs Rusijoje kaimuose? 

Kai aš buvau Rusijoje kaimuose, aš dar nebuvau Ortodoksų Bažnyčioje. 

Išeitų, kad giedojimo tradicija dideliuose miestuose, tarkim Kaune ar Vilniuje, nuo 

giedojimo kaimo bažnyčiose taip pat skiriasi? 

Mažose kaimo bažnyčiose giedojimo reikalai visai blogi. Mes turim keletą tokių nykstančių 

parapijų, kur tėra dvi-trys ar viena močiutė, kuri ateina vieną kartą per metus. Susiklostė tokia 

situacija, kad čia ortodoksų religija yra pusiau nykstanti religija, todėl ir giedojimas čia 

bebaigiąs išnykti. Nors mes stengiames kažką daryti. Šiuo metu šioje eparchijoje kaip tik bus 
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organizuojamas bažnytinio giedojimo festivalis. Bet tai jau tokios konvulsijos ligonio, kuris 

jau nebejaučia nei rankos, nei kojos, tik šiek tiek dar judina keletą pirštų. 

Bet vis tiek dar yra žmonės, kurie ateina, vaikšto... 

Taip, aišku. Aš šiame vienuolyne esu jau apie dvyliką metų ir tiesiog plika akimi matosi, kaip 

mažėja žmonių skaičius. Tiesiog iš karto matai. Mažiau ir mažiau. O vienuolyno bažnyčia yra 

pagrindinė Lietuvoje. O kitose bažnyčiose... Nors aišku kur nors galbūt yra atvirkštinė 

statistika. Bet iš esmės aš manau, kad vis mažėja ir mažėja.  

Tai turbūt bendra šiuolaikinio pasaulio tendencija, o galbūt kai kurie išvažiuoja, 

pavyzdžiui, rusai... 

Ne, turbūt dabar labai daug mišrių santuokų, jaunimas sudaro mišrias santuokas, ir visa tai 

arba nuveda į ateizmą, arba į katalikybę, ar dar kur nors. Arba jaunimas galbūt neužsikabina 

dėl to, kad pas mus sudėtinga užsikabinti. Turim mažai galimybių. O giedojime, ką galima 

pasiūlyti.  

Papasakokite apie festivalį, kuris bus organizuojamas. 

Šis festivalis bus jau trečias. Dar du jeparchijos festivaliai jau buvo. Antrasis buvo prieš trejus 

ar prieš dvejus metus. Suvažiuoja beveik visų parapijų chorai arba ansambliai ir kažką 

dainuoja. Tarsi rodo, kas yra čia, kokia giedojimo situacija. Šiais metais taip pat nusprendėm 

tai padaryti. Bet šiais metais yra ir pakitimų. Mes nusprendėm, kad reikia suburti visos 

jeparchijos chorą, visus regentus ir stipresnius giedotojus. Mes išrinkom, ir susidarė choras iš 

70 žmonių. Toks choras jau vieną kartą buvo susirinkęs giedoti. Idėja dar ir ta, kad pabaigoje, 

kai mes surepetuosim visą šį numatytą periodą, susirinkdami kartą per mėnesį, atvažiuos 

Puzakovas ‒ Sinodalinio choro Maskvoje vadovas. Ir jis užbaigs visą šį darbą su šiuo 

repertuaru ir atliks kūrinius per koncertą kartu su šiuo choru. Toks štai įdomus variantas. Iš 

pradžių mes galvojome pakviesti kokį nors gerą chorą, bet tai gana brangu. Ir tuomet 

pagalvojom, kad vietoj choro galime pakviesti dirigentą, o chorą sudarysim patys. Ir tame bus 

naudos, nes mūsų regentai ir giedotojai kažkiek pakels savo kvalifikaciją. 

O chorų dalyvavimas festivalyje būtinas ar dalyvauja, kas nori? 

Na, neaišku. Iš vienos pusės yra išleistas jeparchijos susirinkimo nutarimas, kad kiekviena 

parapija turi kažką padaryti šiuose jubiliejiniuose šventojo Sergijaus Radonežiečio metuose. 

Jam 700 metų. O šis festivalis taip pat vyksta šiais metais, todėl sakome, kad galima būtų kaip 

tik dalyvauti šiame renginyje. Aš manau, kad dauguma atvažiuos, tuo labiau, kad gana labiliai 

į tai žiūrime, jeigu choro nėra, mažai giedotojų, jeigu mišios vyksta retai, galima prisijungti 

prie kito choro. Galima sudaryti didelį kelių parapijų chorą. 

Kiek žinau, kai kuriuose Vilniaus choruose taip pat yra žmonių, kuri gieda 

profesionaliai. 

Taip, yra.  

Bet ar tai yra tikslas? 

Tikslas yra tas, kad visi giedotų profesionaliai ir religingai (церковно). Kad tai būtų sujungta. 

O mes dažnai tai atskiriame. Sako, va kaip jie gieda religingai, bet neprofesionaliai. O šie 

dainuoja kaip operoje. Iš tikrųjų tai nelengva sujungti. Todėl, kad tie, kurie dainuoja kaip 

operoje, dažnai pakviesti iš šalies, ir gieda už pinigėlį. Jie atėjo, padainavo kažką savo. Dažnai 

jie pagiedojo tekstą, jų klausi, o kas čia buvo, o jie nežino. Kitaip tariant, jie gieda 
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mechaniškai. O visai kas kita, kai žmogus gieda profesionaliai ir visą tai supranta. Jam tai yra 

malda.  

Tai idealus variantas. 

Tai yra taip, kaip yra Maskvoje. Ne visur, bet daugumoje vietų. Ten yra tikintys žmonės, 

kurie turi išsilavinimą ir gieda profesionaliai ir religingai.  

Ar tai gali įtakoti procesą, kuomet Rusijoje geriau išsilaiko giedojimo tradicijos ir 

senojo giedojimo tradicijos? 

Be abejo. Ten yra net atskiros bendruomenės, kurios, pavyzdžiui, kultivuoja ženklinį 

giedojimą pagal ženklus. Ten moko šių ženklų. Pas mus niekas nemoka ženklų. Čia tam 

tiesiog nėra prasmės. Kur juos dėti? Pas sentikius nebent nueisi. 

Ar iš tikrųjų nėra prasmės kartais grįžti prie to senojo giedojimo, rodyti žmonėms? 

Viskas priklauso nuo vadovybės. Aš neįsivaizduoju dabar tokio kunigo, kuris iškęstų, jeigu 

mes sugiedotume visas mišias ženkliniu giedojimu. Nes visi gi išsibėgios. Mūsų močiutės ir 

ne močiutės.  

O jeigu įvesti į mišias kokią nors vieną tokią giesmę? 

Stilistiniu atžvilgiu tuomet bus nesuderinamumas. Mes taip darome su graikų, gruzinų 

giesmėmis, kartais įterpiam. Bet įterpiam tokiose vietose, kai mišios eina, ir staiga kažkas 

mišiose keičiasi. Arba tai pričasten (причастен), kuomet visi priima komuniją, arba 

kondakas, kai eina kanonas, ir staiga baigia giedoti kanoną, ir pradeda skaityti arba giedoti 

kondaką. O jeigu visą laiką šokinėsime iš vieno stiliaus į kitą, tuomet bus nesuderinamumas. 

Nelabai norėtųsi to.  

Dabar Jūs mąstote, kaip kompozitorius iš stilistinės pusės. Bet ar tikrai žmonės sugebėtų 

visą tai pajausti? 

Jeigu mes įterpsim ženklinį giedojimą, žmonės iš karto pajus. Nes keturi balsai su akordais ir 

staiga prasideda ši monodija. Tuomet jie aišku, kad išgirs. Todėl nereikia būti nei 

kompozitoriumi, nei specialistu, kad tai išgirstum. Pasakys, kad va, sentikiai atėjo.  

Asociacija bus? 

Taip, bus. Ir žmonės išsiblaškys.  

Bet gal yra tokių parapijų, kur jaunimas, kurie neturi tam tikrų asociacijų? 

Galbūt. Mes turime tokį mitropolitą Hilarioną, savo laikais jis buvo čia, Lietuvoje. Ir būdamas 

kažkuriame kaime, kur buvo gal dvi močiutės, ir štai ten jis giedojo ženkliniu giedojimu. 

Tokiu būdu, kai kur galima taikyti tokius eksperimentus. Bet tai neprigijo, natūralu.  

Ar galite įvardinti kur šis bažnytinis giedojimas eina, konkrečiai vienuolyne, arba 

bendrai Lietuvoje, kuria kryptimi? Jeigu ne grįžimas prie praeities, tuomet kažkur į 

ateitį? 

Kol kas čia viskas užkonservuota, sandariai uždaryta didelėje konservų dežutėje, išsiurbtas 

oras, nėra mikrobų, ir visa ši uogienė stovi, mes jos neatidarome.  

Bet gal kažkoks vystymas visgi vyksta? 

Kad vyktų vystymasis reikia, kad būtų maitinantis sultinys, niekas be sultinio nesivysto.  
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O galima konkrečiau? 

Na tai žmonės, kurie galėtų ką nors vystyti. Nes aš galiu sau pasakyti, nagi Viktorai, reikia 

kažką išvystyti. Tuoj jis atsisės, kažką išvystys, bet kokia prasmė? Niekas nepasikeis nuo to, 

kad aš kažką pats išvysčiau. Tai turėtų būti visuomeninis judėjimas, žmonės turi tuo užsiimti, 

daryti, kažką vystyti.  

Bet galbūt vyksta tam tikri Lietuvos regentų, choro vadovų susirinkimai? 

Dabar pagaliau prasidėjo. Dėka šio bendro choro festivalio, susipažinome tarpusavyje. 

Nežinome kartais ir tų, kurie Vilniuje. Arba tai tik aš toks. Galbūt visi kiti vienas kitą pažįsta. 

Nes šie susirinkimai ir yra viena iš galimybių bendrauti, keistis idėjomis, mintimis ką 

giedoti... 

Choro vadovai dažniausiai užimti kasdieniais reikalais. Jiems reikia vadovauti mišioms. 

Vyksta mišios, mišioms reikia paruošti atitinkamas giesmes. Yra pavyzdžiui trys žmonės ir su 

jais reikia paruošti giesmes. Regento duona, tai sukimasis kaip voverė rate (как белка в 

колесе), ir laiko kažkokiam vystymui nėra. Svarbu kažką kaip nors padainuoti. Tokia iš esmės 

kiekvieno regento užduotis.  

Tuomet gal yra prasmė vystyti kažką paprastesnio tokiems chorams? Kokius nors 

paprastesnius variantus, bet tuo pačiu ir vystyti? Savo kompozicijas pavyzdžiui? 

Iki kompozicijų ten dar toli, nes situacija tokia, kad reikia vadovauti mišioms, o jeigu tu 

užsiimsi kompozicijomis, jas gi reikia mokytis.  

Bet jie vienaip ar kitaip ruošia giesmes mišioms... 

Taip, yra tokių miestų, bažnyčių, kur žmonės aktyvesni. Kur daug jaunimo. Visagine, 

pavyzdžiui. Ten jie sukasi ir kažką tokio rutuliuoja. Aš nesakau, kad čia yra visiškai dykuma, 

kažkas vis tiek vyksta. Bet čia tiesiog lyginant su Maskva... 

Papasakokite, kodėl čia vis tik nėra dykuma, ir kokia veikla vystoma? Gal Jūsų, ar Jūsų 

choro „Skitos“ veiklos dėka? 

„Skitos“ kol kas neišnyko, dar egzistuoja. Nors kyla tam tikros problemos. Turime daug bosų, 

o su tenorais problema. Šiame chore gieda kunigai, ir dabar du mano tenorai tapo parapijų 

kunigais (klebonais), o tai reiškia, kad jie jau yra savo parapijose. Todėl su jais jau taip 

nerepetuoju. Jie pradeda degraduoti. Kažką mėginam, bet nerealu, nes jie turi daug reikalų. 

Todėl palaipsniui kokybė krenta. Nors mes dar dainuojame tą repertuarą, kurį išmokome, kur 

kviečia, atliekame. Bet dabar pradėjo rečiau kviesti. Katalikai pradėjo kviesti rečiau. Nežinau, 

ar tai susiję su paskutiniaisiais politiniais įvykiais ar kuo, bet rezultate tai vyksta rečiau. 

Anksčiau buvo kur kas daugiau. Bet visi gerai mus priima, kai dainuojame. Aš net kartais 

provokuoju, toks provokuotojas. Dainuodami universitete įvedžiau į programą stichiras Земля 

русская. Nors nepasakyčiau, kad esu kažkoks politinis šalininkas šiuolaikinės politikos, kuri 

eina iš Maskvos. Bet man tiesiog buvo įdomu.  

Reakcija? 

Ne, ne reakcija. O priešpastatyti, pasakyti, kad mes ortodoksai čia, mes ne tokie. Mums Rusų 

žemė, tai Šventa Rusia (Святая Русь), tai visai kas kitą. Tai ne Putinas, ir ne visa tai, bet 

atvirkščiai. Bet tai sudėtinga tema... 

Papasakokite apie savo kūrybinę veiklą. 
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Kūrybinė veikla, tai toks daiktas, kuris neleidžia pastatyti namo, kartais net indų suplauti. 

Tiksliau sakant, ne kartais, bet visada. Dabar situacija pablogėjo dėl to, kad mano žmona taip 

pat nustojo tai daryti, nes dabar ji užsiima su vaikais. Čia tarsi savaime organizavosi 

sekmadieninė mokykla, o vėliau muzikos mokykla. Čia, vienuolyne, ir Piatnicos cerkvėje 

(aut. pastaba Šv. Paraskevos cekvėje) dar kelius kambarius nuomojame.  

Bendro pobūdžio muzikos mokykla ar ortodoksų giedojimo mokykla? 

Viskas prasidėjo prieš septynerius metus, kuomet žmona tiesiog norėjo padėti daugiavaikėms 

šeimoms, ir pradėjo mokyti vaiku dainuoti. Taip palaipsniui tai vystėsi, ir dabar turime apie 

50 mokinių. Vieni mokosi groti smuiku, kiti fortepijonu, treti dainavimo. O aš taip pat kuriu 

vaikų operas. Ir visa ši kompanija dainuoja mano vaikų operas. Jiems labai patinka. Jau 

važinėjome su jais po Lietuvą, visur. Koncertavome šen bei ten. Internete yra įrašai. Paskutinė 

opera „Coliukė“ susideda jau net iš 2-jų veiksmų, ir trunka 1 val. 10 min. Dabar mes ją 

repetuojame.  

O rodote operas kultūros centruose? 

Mokyklose, bažnyčiose. Buvome Klaipėdoje, Visagine du kartus. Taip pat turime dvi operas 

lietuvių kalba. Iš viso iki „Coliukės“ turėjome keturias operas. Dvi iš jų buvo išverstos ir 

pastatytos lietuvių kalba praeitais metais. Praėjusiais metais rodėmė šias dvi operas Vilniaus 

mokytojų namuose lietuvių publikai. Visiems patiko. Vėl gi tokia misionierystė. Šv. Dvasios 

vienuolyno rusų sekmadieninė mokykla dainuoja dvi operas lietuvių kalba.  

Bet kuriuo atveju ši grandis išlieka. Tokiu būdu, Jūsų kūrybinė veikla perėjo prie vaikų. 

Taip, ji perėjo prie vaikų, nes Svetlana vieną kartą pasakė: „Sukurk vaikų operą“, aš tik 

pagalvojau, ką aš sukursiu, aš nieko tokio nemoku. Bet parašiau, pabandėmė ir pavyko, ir 

patiko. Ji rašo eiles, libretą. Ji pati, jai pavyksta, o aš jau toliau operą.  

Operos statomos pagal žinomus kūrinius? 

Na pirmoji opera „Gerasis ganytojas“, kurią mes sukūrėmė patys ir patį libretą. Ten apie 

nepaklusnią avelę. Antra ir trečia jau klasikinės: „Vilkas ir septyni ožiukai“, „Trys paršiukai“, 

„Kiškelio namelis“. ir paskutinė - „Coliukė“. Viskas tarsi pagal klasiką, pasakos.  

Ar yra muzikos mokykloje bažnytinio giedojimo disciplina? 

Sekmadieniais tai vadinama sekmadienine mokykla, kurią palaimino arkivyskupas. Jie 

aiškinasi ir žiūri Evangeliją... 

Visi vaikai, kurie lanko muzikos mokyklą, ateina ir į sekmadieninę mokyklą? 

Taip, dauguma. Tokių, kurie neateina, beveik nėra. Gal vienas-du tokių yra. Nes iš esmės 

muzikos mokykla buvo sugalvota, kaip sekmadieninės mokyklos papildymas, profesionaliai 

pasitemti. Nes per sekmadienį tiesiog nespėsi. O yra ir individualūs užsiėmimai ir choro 

repeticijos, visa tai kartu. Ir solfedžio. Mes jokių diplomų neteikiame, ir visada sakome, kad 

jeigu norite diplomo, eikite į muzikos mokyklą. Bet ten jus nualins visomis pamokomis, jūs 

ten bėgiosit į priekį ir atgal, o galiausiai, jeigu norėsite įstoti į „kelpšą“ (aut. pastaba Vilniaus 

Tallat-Kelpšos konservatorija), mūsų žinių jums užteks. Į „čiurlionkę“ (aut. pastaba 

Čiurlionio menų gimnazija) vis tiek nereikia stoti, nes visi mano vaikai iš ten pabėgo. Du jau 

„kepšoje“, o trečias turbūt irgi ten stos, nes į „čiurlionkę“ mes jo nenorime leisti. Ten per daug 

spaudimo. O „kelpšoje“ viskas priklauso tik nuo to, kaip tu pats užsiiminėji. Nenori, tave ten 

kęs, o „čiurlionkėje“ nekęs, štai ir visas skirtumas.  

Na svarbiausia, kad neišblėstų noras, visada laikyti tą harmoningą kartelę. 
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Mano viduriniąjam sūnui po „čiurlionkės“ reikėjo imti metus akademinių atostogų. Nes 

mintys buvo net apie savižudybę. Ten tai dažna, prasideda narkotikai. Ir visa tai rimta. Taip 

negalima. Bet tai kitas straipnis. O pas mus kitas kraštutinumas. Viskas taip laisva, laisvė. 

Neužsiiminėji, gali neužsiiminėti. Mes kaip ir nerašom pažymių, bet paskutiniu metu 

suveržėme varžtus (гайки закручиваем). Nors, pavyzdžiui, darome fortepijono pamoką, o juk 

fotepijono niekas namuose neturi. Ir vaikai praktiškai neužsiiminėja, tik tai ką padarai per 

pamoką. Ir mes nespaudžiam vaikų, sakom, kad tu po truputi kažką narpliok. Bet iš kitos 

pusės, mes turim šį teatrą, kurio kitur nėra.  

Ir teatras tai labai įdomi koncepcija, kuri vaikus traukia...  

Taip, jiems tai labai įdomu. Ypatingai, kai šis teatras kur nors važiuoja, jie tiesiog švyti. 

Autobusas, važiuojam, vaidinam. Mes juk darom viską pagal fonogramą, nes tai sudėtinga.  

Pamėgink vaikus išmokyti. O tam, kad išmokti operą, jeigu atiduočiau Operos teatrui 

„Coliukę“, jie dar ilgai ten mokytųsi, todėl, kad nėra taip paprasta. Mes išmokstame su vaiku 

jo partiją, įrašom ją, vėliau aš visą tai sujungiu. Ir vėliau jie visą tai kartu su įdainuotu savo 

balsu dainuoja ir gyvai. Bet tokiu atveju jiems niekas netrukdo vaidinti. Jie nesusikausto. Nes 

kiek aš mačiau operų, kurias dainuoja vaikai, jie dainuoja arba pagal fonogramą, arba jie 

susikausto. Ir situacija tokia, kad vaiko balsas silpnas, ir kaip jam dainuoti, jo gi nesigirdės. 

Aš įjungiu akompanimentą, o ten turiu elektroninį orkestrą. Ir vaiko nesigirdi, ir niekas 

neaišku. Arba reikia mikrofonų, bet bėgiojimas su šiais mikrofonais...Todėl, kai mes 

sugalvojome visą šią situaciją su fonogramomis, nors mus kai kurie žmonės kritikuoja, bet aš 

visada sakau, nueikite į rusų dramos teatrą, pažiūrėkite kaip ten dainuoja suaugę atlikėjai 

pagal fonogramą. Neseniai „Undinę“ rodė per Kalėdas. Visos dainos buvo dainuojamos pagal 

fonogramą.  

Labai įdomu. Kalbame apie procesus, kurie vyksta čia ir dabar prie vienuolyno ir 

kažkuria prasme vis tiek susiję su ortodoksų religija Lietuvoje... 

Be abejo, kiekvienoje operoje įterpiam kai kuriuos siužetus arba citatas iš Evangelijos, 

nepastebimai. Nes tai kaip ir pasaulietinis menas, bet kartu su evangelišku pamušalu.  

Tokiu būdu tai taip pat galime vadinti kaip ir pratęstimu, vystymu. 

Ne bažnytinio giedojimo aišku, bet... Vaikų operos apibrėžimas turi dvi reikšmes. Mūsų vaikų 

operoje dainuoja patys vaikai, bet yra vaikų operos, kurias dainuoja suaugusieji vaikams. 

Tokios Lietuvoje yra, aš žinau. Žiūrėjau LRT mediateką ir ten buvo tokių operų.  

O vaikai ateina iš visų Vilniaus parapijų ar tik iš jūsų parapijos? 

Kadangi mes pradėjom su Svetlana Prečistenskom sobore (aut. pastaba Švč. Mergelės Marijos 

ėmimo į dangų katedroje), todėl dalis vaikų yra iš ten. Bet ne taip daug. O dauguma čia 

vietiniai. Jų yra nemažai, nes parapija didelė. Mes ir nereklamuojamės, nerašom skelbimų. 

Nieko panašaus nėra. Jei tiesiog ateina patys.  

Ir reklamuoti nereikia? 

Ne. Mes net bijome. Kuomet organizavome vakarą su Kalėdų seneliu, atėjo ir vyskupas, tai 

šioje patalpoje buvo tiek žmonių. Ir viskas vyko pusantros valandos. Vargšas vyskupas sedėjo 

čia, ir buvo visas šlapias nuo prakaito. O čia juk buvo daug garsų, daug žmonių, tvanku. 

Tiesiog nėra patalpų, ir tai mūsų skaudama tema. Nėra patalpų. Sakau, kad kai kur čia yra 

kažkokie dar kambariai, bet kol kas nieko. Čia yra dainavimo klasė, čia mes ir telpam. Arba 

reikia nuomotis salę, bet iš kur pinigai salės nuomai? Todėl, pavyzdžiui, gerai, kad 

kompozitorių sąjunga mano 50-mečio proga organizavo mano kūrybos koncertą. Jie nuomavo 

salę Vilniaus mokytojų namuose. O šiaip išeiti į didžiąją sceną gana sunku. Visaginas mums 
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visada padeda, dažniausiai koncertuojame ten „Bangoje“, o Klaipėdoje -  mokykloje. 

Mokyklos gerai priima. Ir lietuviškos, ir rusiškos.  

Jeigu grįžtume prie ortodoksų giedojimo, Jūs dar kuriate ką nors šia linkme? 

 Taip, aišku. Yra toks choras Svetilen (Свeтилен), jie prašė keletą kūrinių, kuriuos atliko ir 

festivaliuose Lenkijoje, Baltarusijoje. Ir mūsų mokomasis choras. Turime čia mokomąjį 

suaugusiųjų chorą, mūsų sekmadieninėje mokykloje, į kurį ateina suaugę žmonės, be 

muzikinio išsilavinimo, daugumoje iš gatvės tetos, ir galop, jos gieda mano giesmes, kuriose 

yra ir paralelinių sekundų ir, kas keisčiausia, kad jiems tai net patinka. Mes pakvietėme iš 

„Skitos“ tenorą, mano sūnūs atlieka boso partiją ir šios mergaitės. Ir susibūrė toks choras. 

Paskutinį kartą mes koncertavome katalikų parapijoje. Ir visai gerai. Tai visiškai mėgėjiškas 

choras, bet palyginus normalaus lygio. Svetlana su vaikais kažką gieda. Nors tokio atskiro 

vaikų choro neturime, neturime kur giedoti per mišias, todėl galimybės apribotos choriniu 

atžvilgiu. Kur pakviečia, ten ir dainuojam. Per praeitas Velykas giedojo vaikai. Kai ką gieda 

vaikai, toliau gieda šis suaugusiųjų choras. Todėl jau galime organizuoti koncertą, kuriame 

galėtų dalyvauti vaikų choras, mokomasis suaugusiųjų choras, dar galiu pakviesti „Skitos“, ir 

išeina solidu. Todėl šiuo aspektu, taip, ortodoksų giedojimas egzistuoja visada. Mes to 

neužmirštam, tai mūsų pirmasis reikalas.  

Norėjau užduoti keletą klausimų apie troparo Šv. Vilniaus kankiniams melodijas. 

Žinau, kad jis giedama originalia melodija.   

Tai vadiname podobnu, taip. Bet šia melodija giedamas dar kažkoks troparas. Aš mačiau 

kažkur natuose. Tai ketvirtas glasas ir juo giedamas dar kažkoks troparas. Tai ketvirto glaso 

podobnas. Čia reikia narplioti iš kur jis atsirado. Mūsų jis ar ne mūsų? Nežinau, nesidomėjau 

šiuo klausimu. Mes visi jį giedam, bet iš kur jis atsirado? Yra dar vienas troparas, kuris 

giedamas taip pat.  

Siejant giedojimą su Lietuvą, yra dar du troparai, Šv. Charitinai Lietuvaitei ir Šv. 

Daumantui Timotiejui. Jie taip pat turi troparus.  

Turi omenyje troparus, tai tekstus? Nes kas sakė, kad jie turi savo melodijas? Mes pavyzdžiui 

niekada negiedojome nei Šv. Daumantui nei Šv. Charitinai. Bet jeigu jie yra tekstuose, jeigu 

ten, pavyzdžiui, parašyta ketvirtas glasas, mes ir giedame troparą jam įprastu ketvirtuoju 

glasu.  

Tai reikštų, kad galbūt tik Šv.Vilniaus kankiniams parašytas troparas turi savo 

originalią melodiją. 

Kiek ji originali, aš abejoju.  

Bet jeigu jis giedamas ne įprastu glasu, bet kitu? 

Taip, kitu. Bet iš kur atsirado aš nežinau. O galbūt kur nors Rusijoje gieda visur tokia 

melodija (напевом), aš to nežinau. Nesidomėjau šiuo klausimu, iš kur jis atsirado, kokios jo 

šaknys. 

Kiek žinau kankinių kanonizavimo istoriją, jie buvo kanonizuoti anksti, dar XV a. 

Konstantinopolyje, ir ten jiems buvo sukurti troparai. 

Tekstą, taip. Bet abejoju, kad graikai giedojo troparą mūsų kankiniams.  

Net jeigu troparas pirmą kartą buvo paminėta graikų rankraščiuose ir graikiškai? 
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Jeigu jie buvo kanonizuoti, troparas galėjo ten būti. Bet, kad graikai jį giedotų, ir paliktų 

kažkokias melodijas specialiai mūsų troparui? Abejotina, kad jis taip plačiai ten būtų 

naudojamas. Nes šventieji ‒ mūsų, o tai juk Konstantinopolis, jis aprėpė visus, ir visų žemių 

visiems švientiesiems jie tiesiog negalėjo būti. Tiesiog neišeitų. Tikėtina, kad jis yra kažkur iš 

čia, sprendžiant iš melodijos (напева), jis iš tiesų kažkoks vietinis.  

Kaip suprasti vietinis? Lietuviškas? 

Turiu omenyje, mūsų, rusiškas. Tikrai ne iš ten koks nors.  

Visa tai įdomu, kaip ir kodėl šiam troparui buvo parašyta kita melodija... 

Dar yra akafisto kondakas, kurį gieda vienuolės, kuris taip pat parašyta nežinau kieno, kokio 

žmogaus, nes ten, pavyzdžiui, nėra boso. Kai anksčiau giedojau su jomis akafistą prieš dešimt 

metų sekmadienį, ir jos turi natas. Ten yra išrašyta tercija ir bosas, o bose nėra nei vienos 

natos. Kurk kaip nori. Aš kažką bandžiau kurti. Nors kai kuriose vietose buvo kažkas 

parašyta, bet taip neaiškiai, kad aš tai negiedojau, o giedojau savo. Bet taip dažnai būna, kai 

pradedi giedoti iš natų. O išeina, kad tai kažkurioje kitoje tonacijoje, tuomet meti giedoti iš 

natų ir giedi kažką iš klausos. Tai va, ten yra Šv. Vilniaus kankinių akafisto kondakas, ir iš 

kur jis, kieno jis ‒ nežinia. 

Net negalima suprasti iš kokio jis yra laikotarpio? 

Neaišku, nors jis taip pat yra mūsų laikų, mūsų obichodistų (обиходистое), XIX-XX a. 

Tokios neaiškios kilmės ir laiko, amžiaus. Bet kažkas iš čia.  

Čia nėra rankraščių bibliotekos? 

Aš turiu tam tikrų rankraščių, bet ten ne rankraščiai, ten įvairūs lapeliai, tekstai yra ir natos 

neaiškios. Yra ir rinkinys su kvadratinėmis natomis. Aš žiūrėjau, bet ten nieko ypatingo.  

Dar norėjau paklausti apie Vilnios ektenija? Visi vadina ją Vilnios. Tai taip pat turbūt 

XIX-XX a. melodija, ir įdomu iš kur? 

Taip, visi vadina ją Vilnios.  

Ar Jūs ją giedate čia? 

Taip, dažnai. Ją visi žino, ji populiari.  

Gal žinote jos istoriją? 

Ne. Tuo įdomu pasidomėti. Iš kur ji, kodėl Vilnios? Gal ji išvis, pavyzdžiui, iš Archangelsko. 

Visaip gali būti, tiesiog, pavyzdžiui, koks nors regentas iš kažkur ją atvežė, pradėjo giedoti, o 

toliau pavadino ją Vilnios. Visaip gali būti.  

Irina Čudinova, nurodo, kad pvz. šie Kerubinų giesmės Vilnios melodijos variantai, gali 

būti giedami bulgarų penktojo glaso melodija. 

Dėl bulgarų melodijos (распев) visai tamsus reikalas. Nes jokių bulgarų melodijų nėra. 

Bet pavadinimas yra. 

Taip, yra, bet pavadinimų yra daug, o paties melodinio tipo nėra. 

Su graikų melodiniu tipu tas pats. 
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Taip. Vienintelis natūralus ir realus giedojimo variantas ‒ ženklinis giedojimas. Visa kita, tai 

tik pavadinimas. Dar Kijevo. Kijevo taip pat realus. O šie... kas ten iš bulgarų? Tiesiog kažkas 

pavadino. Be to jis nepilnas. Dalis giesmių yra, dalies nėra.  

Taip pat ji rašė, kad į bulgarų glasą tai panašu, nes yra kupletinės formos. 

Įdomu, kodėl. Ar patys bulgarai tą turi?  

O yra gi versija, kad bažnytinis giedojimas atėjo iš Bulgarijos. O ne iš Graikijos.  

Gal jis atėjo iš Graikijos per Bulgariją. O vėliau kažkas kažką prisimenė, ir parašė kažką 

bulgariško. Dabar juk neiškapstysi. Ir kai sako bulgarų, tai reiškia kabutėse. Mūsų pavyzdžiui 

podobnas Благообразный Иосиф taip pat bulgarų, bet kas čia per bulgarų melodija? Tai 

natūralus vakarų dainavimas, lenkų. O iš bulgarų giedojimo ten nieko tokio nėra. Nors ir 

pavadinimas toks, mes dažnai giedam. Mes ruošėmė lietuvių mišias. Reikėjo paruošti tekstus.  

Tekstai buvo išversti į lietuvių kalbą? 

Taip buvo, o reikėjo kažką giedoti. Mes ėmėm kažką iš Obichodo (Обихода). Pats kūriau 

kažkokias giesmes. Senoviškus giedojome.  

O ką Jūs kūrėtė pats? 

Turiu Kerubinų giesmes lietuvių kalba. Mišioms turiu daug ką. Dabar jie to negieda, todėl, 

kad jie pasirinko tokią kryptį, kad Andriejus improvizuoja, kiti pritaria. Nėra ir žmonių, todėl 

jie taip daro. O kai giedojome su Andriejumi kartu, mes giedojome kvintos ar kvartos 

intervalu, visaip.  

Jūs kūrėtė savo melodijomis, ar visiškai savo? 

Daugiausia savo. Bet mano orientyrai buvo, tiesiog buvo įdomu sujungti senovės Rusios ir 

Vakarų, tokį visa ko konglomeratą. Plaukiojau tarp to visko. Ir viso šito yra lietuvių 

liturgijoje, visas albumas to prirašytas.  

Jūs parašėtė visą liturgiją? 

Faktiškai ji ten yra visa. Todėl, kad dėl giesmių, kurias giedojome su Andriejumi apie metus, 

kol tai neuždarė. Laikinai tai buvo pristabdyta. Ten yra parašyta daug. Ektenijos perdirbtos.  

Jums reikėjo pritaikyti melodijas prie teksto? 

Kai mes bandėme pritaikyti ką nors įprastą (обиходного), tai taip.  

Ar buvo sunkumų? 

Jokių sunkumų ten nebuvo. Bet daugiausia aš kūriau savo. Taip kad perdibtume, mes 

darydavome retai. Turiu Ramybės malonės (Милость мира)  perdirbimą per Bazilijų Didįjį, 

kaip tik įprastą (обиходное), ši giesmė ilga, šios Bazilijaus Didžiojo mišios ilgos, ir ši giesmė 

turi būti ilga. Aš paėmiau mūsų įprastą giesmę, ir išskaidžiau, kad iš pradžių giedotų sopranas, 

vėliau prisideda altas, ir toliau kiti. Dėl to ji pailgėjo. Ir neskamba nuobodžiai. Nes kitaip 

dažnai ji skamba nuobodžiai, kuomet visi keturi balsai gieda nuo pradžių iki galo 15 minučių. 

Tokius dalykus taip pat dariau.  

Sakėtė, kad įpynėt Vakarų į rusų?  

Vakarų dvibalsumas kuo skyrėsi nuo graikų pavyzdžiui, jis yra su isonu. Balsų vedimas 

antraeilis (косвенное), jie tai stovi, tai juda. O vakaruose viskas prasidėjo nuo paralelinio. 
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Organumai judėjo. O vėliau pradėjo visą tai judinti į skirtingas puses. Mano kūriniuose taip 

pat daug yra paralelinių judėjimų, ne graikų dvibalsumo. O mes giedojome dviem balsais, nes 

buvom tik dviese. Todėl iš pradžių buvo tik dvibalsumas, vėliau pridėjau trečią balsą, jeigu 

ateidavo kas nors trečias.  

Kuomet vertėtė nebuvo sunkumų, nes melodiją kūrėtė pats?  

Verčiau ne aš, o kun. Vitalijus duodavo tekstus. Nes tekstai vėliau keitėsi. Iš pradžių 

Kerubinų giesmė buvo išversta vienaip, vėliau pasikonsultavus su specialistais, buvo 

keičiama. Todėl turiu ir senus ir naujus variantus.  

Tai nebuvo sunku, kaip tame straipsnyje kur iš graikų vertė į suomių kalbą? 

Kaip suprantu ten vertė būtent glasų melodijas, o kokios tos mūsų glasų melodijos... Vieną 

kartą man teko giedoti šią litugiją vienam. Todėl aš tiesiog paėmiau tuos lietuviškus troparus 

(aut. pastaba troparų tekstus) ir improvizuoju. Na ką aš giedosiu. Ketvirtą glasą. Alto 

pavyzdžiui partijoje sekunda į viršų, sekunda į apačią. Tai išeina toks sukimasis. Tai juk ne 

melodija. Tai absudras. Todėl sukuri kažką gražesnio. Arba nedainuosi gi boso partijos. Taip 

kartais kunigas daro. Jis veda panichidą giedodamas bosu, o ką daryti. Gali tai, kas ausyse, ką 

žino, o kitaip reikia tiesiog kurti. Mūsų tradicija juk daugiabalsė. Ir kai lieki vienas, belieka 

kurti savo tradiciją. Todėl Andriejus ir pradėjo ten taip giedoti (aut. pastaba Andriejus Jodko, 

Šv. Paraskevos cerkvės choro vadovas), nes jis liko vienas, o ką jam reikėjo daryti? Taip ir 

tenka daryti. Ieškoma išeities, bet tai tuo pačiu ir gražiai skamba. Su minimaliomis 

sąnaudomis maksimalus efektas.  
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Priedas Nr. 4 
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Archistratigo Michailo soboro troparas. 4 tonas. Kasdieninė (обиходная) melodija. 
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