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Straipsnyje analizuojamos pianistų brolių Grigorijaus ir Jakovo Ginzburgų
kūrybinės sąsajos su Lietuva, gvildenama Ginzburgų koncertinė ir pedago-
ginė veikla, ryšys su fortepijono muziką kūrusiais lietuvių kompozitoriais.
Pianistų kūrybinė veikla vertinama epochos istorinių kolizijų ir meno rai-
dos tendencijų kontekste. Pateikiama gausi faktologinė medžiaga, leidžian-
ti daryti išvadas apie Grinzburgų įtaką Lietuvos fortepijono menui.
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Lietuvos fortepijono menas per savo istoriją patyrė daug
pokyčių, ryškių asmenybių įtaką, įvairių atlikimo mo-
kyklų tradicijų akumuliaciją. Lietuvos pianistų pasieki-
mai – kelių kartų meninės veiklos nuopelnas. Šios veik-
los rezultatai kartais buvo labai akivaizdūs, kartais ma-
žiau pastebimi, tačiau kiekvienu atveju jie spinduliavo
tolesnės raidos inspiracijas. Žvelgiant į Lietuvos forte-
pijono meno istorijos vingius, matyti keli ryškūs iš sve-
tur atvykę pianistai, turėję itin didelį poveikį lietuvių
menininkams, ieškantiems savų raidos kelių. Tarp tokių
pianistų minėtini broliai Ginzburgai – Grigorijus (1904–
1961), vienas ryškiausių XX a. I pusės atlikėjų, ir Ja-
kovas (1900–1963), puikus profesionalas, savitas inter-
pretatorius, nors ir nepasiekęs tokių aukštumų kaip bro-
lis, tačiau pelnęs kolegų pagarbą ir pripažinimą.

Chronologiškai brolių Ginzburgų sąlytis su Lietuva
apėmė nepilnus tris XX a. vidurio dešimtmečius – su-
dėtingų istorinių, dvasinių, meninių kolizijų paženklintą
laiką. Tuomet vertybių perkainojimas, o dažnai ir nu-
vertinimas vyko greta kone didvyriško vertybių išsau-
gojimo. Tai Ginzburgų kūrybos kontekstas, kurį tyrinė-
jant aiškėja jų sąlyčio su Lietuva aplinkybės, lėmusios
išskirtinį dėmesį mūsų šaliai, apibrėžusios jų paliktą ryš-
kų pėdsaką mūsų muzikos kultūroje.

Aiškinantis brolių Ginzburgų meninio sąlyčio su Lie-
tuva problemas, pagrindinis dėmesys skiriamas dviem
aspektams:

• istoriniam Ginzburgų veiklos kontekstui,
• meninėms inspiracijoms, kurias patyrė Lietuvos pia-

nistai, kūrybiškai bendraudami su Ginzburgais.
Šių dviejų aspektų supratimas leidžia patikslinti ir

išryškinti objektyvias istorines prielaidas, nulėmusias bro-
lių Ginzburgų kūrybą, jų sąlyčio su Lietuvos meninin-
kais aplinkybes, taip pat apibūdinti meninio bendravi-
mo lauką, kurio ypatumai sąlygojo ilgalaikių kūrybinių
tendencijų formavimąsi.

BROLIAI GINZBURGAI IR JŲ LAIKMETIS

Jakovo ir Grigorijaus Ginzburgų1 nuveiktų darbų ne-
įmanoma vertinti atsietai nuo jų laiko. Gyvenimas ir
kūryba visada yra paženklinti supančio istorinio ir dva-
sinio konteksto. Laikas nulemia kūrybos sąlygas, inspi-
ruoja meninius ieškojimus, deja, dažnai spinduliuoja ir
menininko saviraišką ribojančią neigiamą energiją.

Ginzburgai gimė XX a. pradžioje Rusijos imperijo-
je. Abu anksti pradėjo mokytis skambinti fortepijonu,
dar vaikystėje nutarė tapti muzikais. Dažni ir įprastiniai
tokio apsisprendimo veiksniai – asmeniniai gabumai, šei-
ma, artimųjų ir aplinkinių dėmesys. Visa tai buvo pa-
kankamai palanku brolių Ginzburgų siekiui muzikuoti:
jie išsiskyrė neeiliniais muzikiniais gabumais, augo ap-
linkoje, kurioje buvo skatinama meninė saviraiška.

Greta šių veiksnių Ginzburgų muzikinės karjeros pra-
džią savotiškai brėžė ir išorinės aplinkybės, atspindin-
čios universalius epochos poveikius. Prie pastarųjų pri-
skirtinas Ginzburgų vaikystės metais Rusijoje išgyvena-
mas muzikos meno pakilimas – visuomenės susidomė-
jimas muzikine veikla, plačiai paplitę koncertai. Tiek
imperijos didmiesčiuose, tiek provincijoje koncertavo pa-
garsėję atlikėjai, tarp jų nemažai puikių pianistų, steigė-
si Rusų muzikos draugijos padaliniai, daug prisidėję prie
muzikos sklaidos ir švietimo (beje, Rusų muzikos drau-
gijos mokykla veikė ir Vilniuje, čia mokėsi Jasha Hei-
fetzas).

Dar viena specifinė aplinkybė, su kuria būtų galima
sieti ankstyvą brolių Ginzburgų sąlytį su muzika, buvo
imperijos politika žydų atžvilgiu. Žydams buvo riboja-
mas gyvenamosios vietos pasirinkimas, draudžiamos kai
kurios profesinės veiklos rūšys. Išsilavinimas buvo kaip
tik ta gyvenimiškai svarbi priemonė, kuri leido įveikti
esamus barbariškus draudimus. Todėl žydai Rusijos im-
perijoje visais įmanomais būdais siekė studijų2. Muzi-
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kos studijos turėjo privalumų, mat muziko profesija žy-
dui Rusijos imperijoje buvo labiau prieinama nei dau-
gelis kitų. Juolab Maskvos bei Sankt Peterburgo kon-
servatorijos – dvi pirmosios ir tuomet vienintelės Rusi-
joje aukštosios muzikos mokyklos – nenumatė jokių ap-
ribojimų žydų tautybės jaunimui3. Visa tai tarsi pastu-
mėjo Ginzburgus link muzikos.

Broliai Ginzburgai dar vaikystėje gavo labai rimtus
profesinius pianizmo pagrindus. Tai ne tik nulėmė sėk-
mingą jų meninę karjerą, bet ir atspindėjo bendrą rusų
fortepijono mokyklos nuostatą nuo pat mažų dienų ug-
dyti aukštą profesinį meistriškumą. Nors ši nuostata daž-
nai buvo įgyvendinama bekompromisėmis ir drastiško-
mis priemonėmis – muštru ir kasdienėmis daugiavalan-
dinėmis studijomis, būtent ji lėmė rusų fortepijono mo-
kyklos iškovotą šlovę XX amžiuje. Prie rusų pianistų
pasiekimų prisidėjo ir puikūs fortepijono mokytojai, ku-
rių būta net Nižnij Novgorode (čia prabėgo Ginzburgų
vaikystė). Vienas pirmųjų jų fortepijono mokytojų buvo
Vasilijus Villuanas (1850–1922) – Maskvos konservato-
rijos Nikolajaus Rubinšteino klasės absolventas, Rusų
muzikos draugijos mokyklos Nižnij Novgorode vado-
vas4.

Fortepijono studijas abu broliai tęsė Maskvoje pas
Aną Goldenveizer, garsaus pianisto, pedagogo profeso-
riaus Aleksandro Goldenveizerio žmoną, vėliau pas patį
profesorių. Goldenveizerių šeimos vaidmuo Ginzburgų
gyvenime ir kūryboje buvo išties išskirtinis, neapsiribo-
jo vien profesine plotme. Mirus Ginzburgų tėvui ir pa-
blogėjus brolių finansinei būklei, jaunesnįjį brolį Grigo-
rijų, kuriam tuomet tebuvo šešeri, Goldenveizeriai pri-
ėmė į savo šeimą5. Artimą ryšį su savo globėjais Ginz-
burgai išsaugojo visą gyvenimą. Bendravimas su šiais
iškiliais menininkais ženkliai paveikė abiejų Ginzburgų
asmenybių formavimąsi.

Iki mokslų konservatorijoje tiek profesoriaus A. Gol-
denveizerio, tiek jo žmonos fortepijono pamokų metu
daugiausia dėmesio buvo skiriama techniniams įgū-
džiams. G. Ginzburgas prisimena, kad iš jo buvo reika-
laujama labai kruopštaus ir sistemingo darbo. Gamos
buvo grojamos visais galimais būdais – keičiant kir-
čius, ritmines bei artikuliacines figūras, Hanono prati-
mai buvo atliekami bet kurioje tonacijoje, studijuoti vi-
si Cerni op. 299 ir op. 740 etiudai. Oktavinė technika
ugdyta oktavomis grojant J. S. Bacho dvibalses inven-
cijas. Vėliau G. Ginzburgas sakydavo, jog pats nebeži-
no, ar jo fenomenali technika – gamtos dovana ar sun-
kaus darbo vaisius6.

Studijų pas Goldenveizerius metu buvo daug muzi-
kuojama keturiomis rankomis, gilinamasi į muzikos teori-
jos problemas. Būtina pažymėti ir meninius įspūdžius,
kuriuos Goldenveizerių namuose patyrė jaunieji Ginz-
burgai. Čia lankėsi daug garsių menininkų, inspiravusių
rusų meno raidos kelius.

Labai reikšmingos Ginzburgams buvo studijos Mask-
vos konservatorijoje. Daugiau žinių išliko apie G. Ginz-
burgo studentavimo laiką. Į konservatoriją jis įstojo 1916
m., kai jam tebuvo dvylika. Įspūdingos jo pirmosios

studentiškos užduotys: F. Chopino 12 etiudų op. 25, A.
Skriabino 12 etiudų op. 8, vėliau F. Chopino 12 etiudų
op. 10. Šiame studijų etape jau mažiau buvo domimasi
techninėmis atlikimo problemomis – pasiektas pianizmo
lygis leido visiškai pasitikėti jaunojo pianisto jėgomis.
Pagrindinis dėmesys buvo skiriamas konceptualiems, me-
niniams atlikimo aspektams. Pats būdamas puikus pia-
nistas A. Goldenveizeris nevengdavo muzikuoti per už-
siėmimus, kartu jis skatino studentų vaizduotę, nukreip-
davo jų kūrybinius ieškojimus pageidautina linkme. Ki-
ta vertus, pagarsėjęs kaip muzikos klasikos žinovas ir
redaktorius, A. Goldenveizeris pratino savo mokinius
mąstyti, siekti atlikimo precizikos, kruopščiai studijuoti
ir analizuoti muzikinį tekstą. Studijas konservatorijoje
Grigorijus Ginzburgas baigė 1924 m. (aspirantūrą
1928 m.), Jakovas – 1926 m. (aspirantūrą 1930 m.).
Mokslai konservatorijoje subrandino Ginzburgus, atvėrė
kelius profesinei karjerai.

Likimas lėmė, kad Ginzburgų meninė veikla vyko
stalinizmo sąlygomis. Jų gyvenimo istorija – pamokan-
tis menininko ir autoritarinės valdžios susidūrimo pa-
vyzdys. Totalitarizmas ir menas – neišsemiama tema7.
Nors diktatūra netoleruoja laisvos meninės saviraiškos
ir nuomonių įvairovės, kita vertus, ji labai noriai dangs-
tosi ryškių kūrėjų vardais, siekia juos prisijaukinti, pri-
ėmusiems žaidimo taisykles sudaro šiltnamio sąlygas.
Taip buvo hitlerinėje Vokietijoje, taip buvo ir Sovietų
Sąjungoje. Kaip rašė Solomonas Volkovas, „Stalinas pir-
masis iš šiuolaikinių politinių lyderių suprato, kokių po-
litinių dividendų galima pasiekti, jei jauni jo šalies mu-
zikai laimi tarptautinius konkursus. […] Kas gali tapti
geresne propaganda už gabių, puikiai parengtų, žavių
jaunų sovietinių virtuozų pasirodymus, kuriuose puikiai
atliekama europinė muzikinė klasika?“8.

G. Ginzburgas, atrodytų, turėjo tikti šiai sovietinės
kultūros politikos koncepcijai. Jo atlikimo maniera pui-
kiai atitiko ideologų sumodeliuotą meno viziją – jis bu-
vo neprilygstamas virtuozas, o vienas labiausiai mėgs-
tamų ir dažniausiai jo atliekamų kompozitorių buvo
F. Lisztas, kuriam sovietiniai muzikologai buvo „prika-
binę“ revoliucionieriaus etiketę. G. Ginzburgo patetiš-
kai, virtuoziškai, „ugningai“ atliekami F. Liszto kūriniai
tarsi „iliustravo“ kuriamą mitą apie revoliucinio patoso
kupiną „komunizmo statybos“ epochą.

G. Ginzburgo karjeros pradžia buvo labai įspūdin-
ga – 1927 m. jis sėkmingai pasirodė pirmajame F. Cho-
pino konkurse Varšuvoje, tapo vienu pirmųjų tuometi-
nėje Sovietų Sąjungoje tarptautinių konkursų laureatu.
Šalyje šis laimėjimas buvo pateiktas ne kaip meninių
varžybų rezultatas, bet kaip sovietinės ideologijos per-
galė. Valdžia begėdiškai pasisavindavo menininkų sėk-
mę, panaudodama ją saviems tikslams. Tai liudija ir
1936 m. surengta geriausių rusų muzikų G. Ginzburgo,
D. Oistracho, dainininkių V. Barsovos ir M. Maksako-
vos koncertinė kelionė į Lenkiją, nepriklausomas Balti-
jos šalis, Švediją. Tai vienos pirmųjų reprezentacinių
sovietinių atlikėjų gastrolių, kurių tikslas – pademonst-
ruoti šalies laimėjimus. Tad čia neišvengiamai susiplaka
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muzika ir politika, gastroles atidžiai stebi ir „režisuoja“
sovietiniai diplomatai. Jie labai patenkinti, nes koncer-
tus lydi negirdėta sėkmė. G. Ginzburgas gastrolių metu
susilaukia didžiulės šlovės9.

Deja, totalitarinės sistemos sprendimų logika nepa-
valdi racionaliems argumentams. Nors G. Ginzburgo
koncertai buvo labai sėkmingi, jo meninę veiklą imta
riboti. Apie jam siunčiamus iš įvairių šalių kvietimus
koncertuoti jis net nebuvo informuotas10 – stalininėje
Rusijoje likimą sprendė ne atlikėjas, bet valdžia. Sovie-
tų Sąjungą nuo pasaulio vis labiau skyrė „geležinė už-
danga“.

Pažvelgus į G. Ginzburgo nueitą gyvenimo kelią,
sunku atsikratyti minties, kad šis menininkas kitomis
istorinėmis aplinkybėmis galėjo pasiekti daug daugiau.
Tenka tik spėlioti, kuo jis neįtiko valdžiai11. Deja, tai
vyko šalyje, kur į tokius klausimus nebuvo atsakoma,
tokių dalykų net nebuvo klausiama. Ši šalis buvo atsi-
tvėrusi ne tik nuo pasaulio, bet ir nuo savo piliečių12.
Aišku viena: valdžia nepasitikėjo G. Ginzburgu, jis ne-
tiko herojaus vaidmeniui, tai ir nulėmė pianisto likimą.
Šis valdžios neištartas, bet griežtai vykdomas sprendi-
mas buvo galutinis ir neskundžiamas.

Stalinizmas skverbėsi į visas gyvenimo sferas. Jako-
vo Ginzburgo atsiradimas pokario Lietuvoje taip pat gali
būti siejamas su stalinistine totalitarine politika. Jo atvy-
kimas, viena vertus, tarytum įsikomponuoja į tuomet vyk-
dytą kultūrinės ekspansijos politiką, kai per į Lietuvą
atvykstančius specialistus buvo bandyta skleisti sovietinę
įtaką. Kita vertus, Jakovo Ginzburgo apsisprendimas vykti
į Lietuvą gali būti suprastas ir kaip bandymas išvengti
stalininių suvaržymų, kuriuos patyrė jo brolis. Beje, tai
paaiškina, kodėl šis muzikas, sėkmingai dėstęs prestiži-
nėje Maskvos konservatorijoje, nemažai koncertavęs, at-
sisakė tolimesnės karjeros Rusijoje ir žengė ryžtingą žings-
nį išvykdamas į tuomet jam mažai pažįstamą šalį. Bet
kokiu atveju rezultatas pasirodė priešingas, nei tikėjosi
sovietinės kultūros „architektai“: Jakovas Ginzburgas, kaip
ir kiti tuomet į Lietuvą atvykę muzikai – Levas Seidelis,
Michailas Šenderovas, Aleksandras Livontas, Viktoras Ra-
dovičius, Olga Šteinberg, Mariam Azizbekova, atnešė uni-
versalias menines vertybes, o ne siauras ideologizuotos
mąstysenos dogmas. Kaip rašė Ramunė Kryžauskienė,
šie muzikai atlikimo meną „pakėlė į profesionalumo aukš-
tumas, suteikė jam intelektualumo, artistinio užmojo, vir-
tuozinio išbaigtumo, turiningumo“13.

BROLIAI GINZBURGAI IR LIETUVA

Ginzburgų ryšys su Lietuva buvo reikšmingas ir įvai-
riapusis: Lietuva suvaidino ženklų vaidmenį jų kūrybi-
nėje biografijoje, savo ruožtu ir jie nemažai nusipelnė
Lietuvos muzikos kultūrai. Prieškario ir pirmaisiais po-
kario dešimtmečiais čia dirbę muzikai tęsė tuomet gar-
siausių europietiškų pianistinių mokyklų tradicijas, for-
tepijono meno panorama buvo pakankamai marga.

Rusų fortepijoninės mokyklos tradicijoms atstovavo
net keli Maskvos ir Sankt Peterburgo konservatorijų auk-

lėtiniai. Elena Stanek-Laumenskienė (1880–1960) Mask-
vos konservatorijoje mokėsi pas Aleksandrą Skriabiną
ir Konstantiną Igumnovą. Pas K. Igumnovą taip pat
studijavo Vladimiras Ružickis (1891–1952). Sankt Pe-
terburgo konservatorijoje mokslus išėjo Lidija Daugu-
vietytė-Malko (1883–1955), Elza Herbeck-Hansen
(1988–1943), Cecilija Krever-Galpernienė (1894–1941).
Tos pačios konservatorijos tradicijų sekėjas iš dalies bu-
vo ir S. Vainiūnas (1909–1982), jo fortepijono pedago-
gas A. Daugulis buvo garsių Sankt Peterburgo konser-
vatorijos profesorių Anos Jesipovos ir Felikso Bliumen-
feldo auklėtinis.

Vokiečių pianistine tradicija rėmėsi Balys Dvarionas
(1904–1972), studijavęs Leipcige pas Robertą
Teichmüllerį ir Berlyne pas Egoną Petrį. Žinomo to meto
fortepijono pedagogo Aleksandro Liebermanno mokiniais
buvo Jurgis Karnavičius (1912–2001) ir Tabrytė (Tatja-
na) Freidbergienė (1900–1985). Leipcige ir Berlyne mo-
kėsi Sofija Juodvalkienė (1902–1986), Aldona Smilgai-
tė-Dvarionienė (1907–1982) tobulinosi pas įžymųjį Wal-
terį Giesekingą.

Prancūzų fortepijono tradicijų buvo pasisėmęs Vy-
tautas Bacevičius (1905–1970), baigęs Paryžiaus kon-
servatoriją pas S. Riera’ą. Į Paryžių paskui savo profe-
sorių A. Liebermanną, kuris atėjus naciams buvo pri-
verstas trauktis iš Vokietijos, nusekė Jurgis Karnavičius.

Su lenkų tradicija arčiau buvo susipažinęs Ignas
Prielgauskas (1871–1956), studijavęs Varšuvoje. Šių tra-
dicijų sklaidą lėmė ir lenkų pianistinės mokyklos paži-
ba Stanisławas Szpinalskis (1901–1957) – pirmojo
F. Chopino konkurso laureatas, buvęs G. Ginzburgo var-
žovas šiame konkurse. 1935–1940 m. S. Szpinalskis bu-
vo M. Karłowicziaus konservatorijos Vilniuje direkto-
rius, 1939 m., Lietuvai atgavus Vilniaus kraštą, kurį
laiką dėstė ir Kauno konservatorijoje.

Pagaliau, Elza Herbeck-Hansen stažavosi Vienoje pas
legendinį vilnietį Leopoldą Godowskį, kurio nepakarto-
jamas atlikėjo braižas apskritai sunkiai priskirtinas ku-
riai nors nacionalinei pianistų mokyklai. Taigi dirva, į
kurią buvo „pasėtas“ Ginzburgų meninių inspiracijų
„grūdas“, buvo imli įvairialypėms meninėms sankirtoms.

Ginzburgų ryšys su Lietuva apėmė kelias plotmes:
tai kelis dešimtmečius Lietuvoje rengti koncertai, peda-
goginė veikla, bendradarbiavimas su kompozitoriais, lie-
tuvių fortepijoninės muzikos sklaida.

Pirmasis iš brolių kūrybinius kelius į Lietuvą nutie-
sė G. Ginzburgas14. 1927 m., tapęs F. Chopino konkur-
so laureatu, jis koncertavo Lenkijoje ir net kelis kartus
lankėsi lenkų okupuotame Vilniuje. Laiške Goldenvei-
zeriams atlikėjas aprašo koncerto, įvykusio 1927 m. ba-
landžio 30 d., įspūdžius: „Vakar įvyko koncertas Vil-
niuje. Pirmoji koncerto dalis pavyko prasčiau nei įpras-
ta, nes buvau labai išvargintas koncerto Varšuvoje ir
kelionės, bet visų svarbiausia, nekartojau programos ke-
turias dienas. Visgi skambinau neblogai, o antroji dalis
ir ypač „Don Giovanni“ pavyko kaip niekad. Kaip jau
vakar rašiau mamai, parduodant bilietus į šį koncertą,
buvo tokia spūstis ir tokios peštynės, kad bilietų parda-
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vimą stebėjo policija. Mane lydėjo su ašaromis ir šauks-
mais. Gatvėje po koncerto vėl buvo minia, net gauses-
nė nei anąkart. Aš vis nusilenkdavau ir jaučiausi tokiu
idiotu, kaip niekada gyvenime“15.

Pasisekimas buvo toks didelis, kad G. Ginzburgas
buvo paprašytas Vilniuje surengti daugiau koncertų, ku-
rie įvyko gegužės 21 ir 23 dienomis. Ieškant galimybių
patenkinti gausių klausytojų norą išgirsti tada dar visai
jauną pianistą, buvo griebtasi netradicinių priemonių –
sumanyta koncertą surengti miesto parke (dabar Serei-
kiškių parkas). „Vilnius mane taip pamilo, kad nesant
čia pakankamai didelės salės, koncertuosiu miesto par-
ke“16, – rašė atlikėjas.
1936 m. įvyko antrosios G. Ginzburgo gastrolės Len-

kijoje, jis ir vėl apsilankė Vilniuje. Šio koncerto pro-
grama išties įspūdinga:

Bacho ir Busoni Vargoninis preliudas ir
fuga D-Dur,

Bacho ir Galstono Siciliana,
Beethoveno Sonata f-moll, op. 57

(„Appasionata“),
Chopino Sonata b-moll,
Paganini ir Liszto Etiudai,
Liszto Vengrų rapsodija Nr. 10,
Kabalevskio Sonatina.

To meto rusų spauda rašė: „Koncertas įvyko perpil-
dytoje salėje, po programos buvo atlikti dar penki kū-
riniai... Koncertui pasibaigus klausytojų minia laukė pia-
nisto prie išėjimo, jam pasirodžius, griausmingai šaukė
„valio““17.
1936 m. lapkritį G. Ginzburgas apsilankė ir laikino-

joje Lietuvos sostinėje Kaune. Pirmasis koncertas įvyko
„Metropolitaino“ salėje (koncerte taip pat dalyvavo smui-
kininkas Davydas Oistrachas, kuriam akompanavo pia-
nistas V. Topolinas). Skambėjo G. Ginzburgo atliekami
J. S. Bacho ir Busoni, W. A. Mozarto, F. Chopino ir
F. Liszto kūriniai. Dar vienas jo koncertas buvo su-
rengtas Valstybės teatre. Išliko net kelios šių pasirody-
mų recenzijos. Vladas Jakubėnas „Lietuvos aide“ rašė:
„Publikos susidomėjimas – didelis; nepaisant aukštų kai-
nų, žmonių susirinko beveik pilna salė... Pianisto Gr.
Ginzburgo grojime visų pirma vyrauja virtuoziškas bri-
liantiškas elementas. Nepaprasta aiškumo ir švarumo
technika, ypač oktavos; daug jėgos ir temperamento.
Šiek tiek mažiau poezijos, subtilumo. Užtat pirmieji du
numeriai, dvi Chopino baladės, buvo kiek blankiau, nors
ir gana dramatiškai atlikti. Tas pats pasakytina ir apie
Chopino Noktiurną. Stiprus numeris buvo dinamiškai,
vietomis neįprastai greitu tempu, bet virtuoziškai atlik-
tas Chopino Polonezas A-dur. Tikrasis svečio sugebėji-
mas atsiskleidė tik išgirdus Liszto „Medžioklę“ ir „Kam-
panellą“. Čia Gr. Ginzburgas pasirodė kaip pirmaeilis
fortepijono valdytojas virtuozas, suvereniškai valdąs sun-
kiausias fortepijono technikos sritis ir mokąs elektri-
zuoti publiką. „Bisai“ – Chopino Valsas ir Liszto Rap-
sodija – tik sustiprino įspūdį“18.

Patirtais įspūdžiais V. Jakūbėnas dar kartą pasidalijo
leidinyje „Vairas“: „Pianistas Ginzburgas atliko tame pa-
čiame koncerte („Metropolitaino“ salėje – L. M.) nema-
žą programą. Po keleto dienų įvyko vien tik jo koncer-
tas Valstybės teatre. Ir Ginzburgas užsirekomendavo kaip
puikus pianistas. Ypač techniškoj srity jis yra pirmaeilis
dydis; sunkią Liszto „Campanellą“ retai tenka išgirsti
taip tobulai techniškai atliktą. Jo turima ir didelio, pub-
liką sugestionuojančio temperamento. Šiek tiek blankes-
nis jis yra lyrinėje, grynai muzikinėje srityje“19.

Apie šį koncertą buvo rašęs ir Juozas Gaudrimas:
„G. Ginzburgo techniški ir meniški laimėjimai duoda
vilties jo asmeny sulaukti vieno žymiausių pasaulio pia-
nistų“20.

Visai naują lygmenį Ginzburgų sąlytis su Lietuva
įgavo Vilniuje apsigyvenus Jakovui Ginzburgui. Jau ne-
be epizodiški apsilankymai, bet reguliarus, vis tvirtėjan-
tis ryšys susiejo Lietuvos muzikus su abiem Maskvos
pianistais.

Jakovas Ginzburgas atvyko į Lietuvą 1945-ųjų rude-
nį. Prieš tai beveik penkiolika metų dėstęs Maskvos
konservatorijoje, jis tapo Vilniaus (vėliau Lietuvos) kon-
servatorijos fortepijono profesoriumi, dėstė Vilniaus de-
šimtmetėje muzikos mokykloje (dabar M. K. Čiurlionio
meno mokykla), Vilniuje gyveno bei dirbo iki pat mir-
ties 1963 metais. Išėjęs puikią A. Goldenveizerio pia-
nisto mokyklą, pasisėmęs pedagoginės patirties vienoje
garsiausių XX a. pianistų mokymo įstaigų – Maskvos
konservatorijoje, J. Ginzburgas suteikė esminį postūmį
visai pianistų rengimo sistemai Lietuvoje, parengė daug
gerų muzikų21. Beje, lietuvių muzikai mokėsi ir pas Gri-
gorijų Ginzburgą, kurio fortepijono klasėje Maskvos kon-
servatorijoje studijavo Leopoldas Digrys22, Sulamita Ara-
novsky (Žiūraitienė).

Nors pagrindinis J. Ginzburgo Lietuvoje veiklos ba-
ras buvo pedagogika, jis nemažai koncertavo: kartu su
broliu rengė fortepijoninių duetų koncertus23, muzikavo
su Lietuvos atlikėjais24, reguliariai pasirodydavo kaip so-
listas.

J. Ginzburgas labai atsakingai žiūrėjo į savo pianis-
tinę veiklą, nuolat atnaujindavo koncertinį repertuarą.
Kaip ir jo brolis Grigorijus, labai mėgo romantiškus,
virtuozinius kūrinius, transkripcijas. Į koncertų progra-
mas, anot M. Azizbekovos, įtraukdavo sudėtingiausius
kūrinius, reikalaujančius „kuo didžiausios dvasinių ir fi-
zinių jėgų įtampos“25. Tuo nesunku įsitikinti prisime-
nant jo rengtų koncertų programas. Pavyzdžiui,
1947 m. gegužės 8 d. koncerte Kaune skambėjo:

Beethoveno Sonata f-moll, op. 57 („Appasionata“),
Chopino Sonata b-moll,
Liszto „Funerailles“,

Etiudas fis-moll („Nykštukų ratelis“),
Etiudai pagal Paganini:

es-dur (Andantino capricioso),
gis-moll (La campanella),
e-dur („Medžioklė“),
a-moll.
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Ne mažiau įspūdinga 1963 m. balandžio 7 d. Vil-
niaus filharmonijoje įvykusio koncerto26 programa:

Bacho ir Godowskio trys dalys iš Sonatos (partitos)
smuikui h-moll BWV 1002:

Allemande,
Sarabande (double),
Bourée;

Schumanno Simfoniniai etiudai,
Vainiūno Baladė D-dur (atliekama

pirmą kartą),
Schuberto ir Septynios dainos:
Liszto Sveikinu tave,

Prieglobstis,
Margarita prie ratelio,
Ryto serenada,
Meilės laiškas,
Ave Marija,
Barkarolė.

Didžiulis J. Ginzburgo nuopelnas – dėmesys lietu-
vių muzikai. Jis buvo pirmasis daugelio kūrinių atlikė-
jas; 1958 m. pirmą kartą viešai atliko M. K. Čiurlionio
Basso ostinato VL 267, Tėve mūsų VL 260, Diptiko
pirmąją dalį VL 295. 1947 m. kartu su S. Vainiūnu
pristatė publikai pastarojo Rapsodiją dviem fortepijo-
nams ir orkestrui, o 1963 m. – to paties autoriaus Ba-
ladę op. 30. Redagavo bei parengė leidybai minėtą S.
Vainiūno baladę (1964), fortepijoninių pjesių rinkinį „Al-
bumas jaunimui“27 (1961), V. Baumilo fortepijonines pje-
ses (1963)28. J. Ginzburgo studentės, profesoriaus pa-
skatintos, taip pat propagavo naujausius lietuvių kom-
pozitorių kūrinius: S. Gelpernienė parengė K. Galkaus-
ko variacijų, o S. Belionytė – A. Bražinsko koncerto
premjeras.

Menine prasme brolių Ginzburgų įtaka Lietuvos for-
tepijono menui labiausiai susijusi su rusų pianistinės
mokyklos tradicijų sklaida. „Rusija – paskutinis roman-
tizmo bastionas. Aišku, pianistų individualybės skiria-
si... Tačiau, nepaisant šių skirtumų, jie visada, kaip tai
būdinga romantikams, didelį dėmesį skiria garsui, fra-
zavimui, instrumento dainingumui“29, – taip XX a. di-
džiuosius rusų pianistus, tarp kurių minimas ir G. Ginz-
burgas, apibūdino Haroldas C. Schonbergas, pripažintas
fortepijono meno žinovas, daugiametis „The New York
Times“ muzikos apžvalgininkas. Šis žvilgsnis iš šalies,
gana tiksliai nusakantis rusų pianistų mokyklos esmę,
labai svarbus bandant aiškintis Ginzburgų pianistinio me-
no prigimtį.

Išties romantinė tradicija – kelrodis, ženklinęs Ginz-
burgų kūrybinės evoliucijos kelią. Gilią sąsają su ro-
mantine tradicija visų pirma liudijo jų koncertinis re-
pertuaras.

Atlikėjo stilistinės orientacijos aiškiausiai matyti iš
jo pasirenkamo repertuaro. Savo interpretacijoje atlikė-
jas atkuria kompozitoriaus vaizduotės subrandintą ir mu-
zikos tekste įtvirtintą kūrybinę idėją, ją aktualizuoja,
suteikia jai realų skambesį. Todėl, savaime suprantama,

atlikėjas atsirenka tuos kompozitorius ir kūrinius, kurie
yra artimiausi jo meno pasaulėjautai. Būdami romanti-
nės natūros tiek Grigorijus, tiek Jakovas Ginzburgai pir-
menybę aiškiai teikė romantiniam repertuarui, kurį in-
terpretuodami jie geriausiai galėjo realizuoti savo meni-
nes potencijas ir kūrybines ambicijas.

Net nuostabu, kiek paralelių ir tapatumų randame
brolių Ginzburgų koncertiniame repertuare. Jie abu la-
bai mėgo F. Lisztą, F. Chopiną, R. Schumanną, J. Bra-
hmsą, tuo tarsi viešai deklaruodami savo estetines nuo-
statas ir stilistines simpatijas. Pasirinkdami tokį repertu-
arą jie dažniausiai iš anksto nulemdavo galimus meni-
nės saviraiškos modelius, kūrybinį braižą, meninių ieš-
kojimų lauką. Romantinis pianizmas jiems buvo tapęs
universalia vertybių sistema, kurios atspindžiai pastebi-
mi interpretuojant tiek romantikų kūrinius, tiek ir kitų
stilistinių epochų muzikinį paveldą. Tai itin akivaizdu
G. Ginzburgo interpretacijose, kurių įrašų turime dau-
giau. Atlikėjas bandė įžvelgti sau artimos meninės kal-
bos analogijų viskame, ką jis interpretavo. Iš dalies tai
atsakymas į klausimą, kodėl, pavyzdžiui, jis retai atlik-
davo originalius J. S. Bacho kūrinius, tuo tarpu dažnai
skambindavo Busoni ar Galstono transkripcijas (beje,
G. Ginzburgas ir pats, kaip tai buvo įprasta romantiz-
mo laikais, plėtė savo repertuarą puikiai perdirbdamas
fortepijonui orkestrinius J. Rossini, F. Liszto, E. Griego
kūrinius). Net W. A. Mozartas, kurį G. Ginzburgas ypač
pamėgo savo vėlyvuoju kūrybos laikotarpiu, jo inter-
pretuojamas, anot recenzentų, tarytum priartėdavo prie
XIX a. muzikos – skambėjo pilnu garsu, su beveik
romantiniu patosu, nors niekada neįgaudavo jausmingu-
mo ar sentimentalumo deformacijų30.

Sąsajas su romantiniu pianizmu lėmė ir abiejų Ginz-
burgų virtuoziškumas, o tai, kaip žinia, – raktas į ro-
mantizmo epochos muzikinį paveldą. Būtent romantiz-
mas ir jo ekspresija, jausmų protrūkiai, pribloškiantis
tempas išskyrė fortepijoną iš kitų instrumentų, pratur-
tino jam skirtą repertuarą. Virtuoziškumą, kaip raiškos
resursą, ypač turėjo daug progų pademonstruoti Gri-
gorijus Ginzburgas. Aktyviai koncertuojantis šis pia-
nistas (per metus jis surengdavo per šimtą koncertų)
nuolat įtraukdavo į koncertų programas techniškai la-
bai sudėtingus kūrinius, kurie tiesiog pavergdavo, pri-
blokšdavo klausytojus. Kita vertus, puikiai suprasda-
mas, kokį įspūdį klausytojui gali padaryti savo virtuo-
ziniais sugebėjimais, G. Ginzburgas visgi niekada „ne-
piktnaudžiavo“ jais. Jo pianizmas buvo ne tik tobulas,
bet ir įvairiapusis, tad klausytoją žavėdavo tiek jo at-
liekami sudėtingiausi romantiniai opusai, tiek ir nuo-
širdžios nesudėtingos miniatiūros. Žinodamas tai jis ne-
perkraudavo programų, turėjo puikų saiko jausmą. Po
vieno koncerto laiške artimiesiems rašė: „... nei vienos
virtuozinės pjesės, o įspūdį padariau tiesiog stulbinan-
tį“31.

Labai svarbi abiejų Ginzburgų fortepijoninio meno
savybė – ypatinga garso kultūra. Ši savybė apskritai
būdinga rusų pianistinei mokyklai, kurios viena pa-
grindinių nuostatų yra siekis „dainuoti“ fortepijonu.
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Analizuodamas G. Ginzburgo įrašus rusų muzikologas
D. Blagojus pastebi, kad atlikėjas skambina tarsi kaž-
kokiu ypatingu fortepijonu – išgaunamas garsas kelia
asociacijas su vokaliniu tembru, jo neįmanoma supai-
nioti su kitų atlikėjų išgaunamu garsu, nors įrašai da-
ryti skirtingais, dažnai gana prastos kokybės instru-
mentais32. Į nepaprastą garso kultūrą atkreipdavo dė-
mesį ir klausytojai. M. Azizbekova pateikia J. Ginz-
burgo mokinio V. Majorovo liudijimą: „Jo grojimui
buvo būdingas dainingumas, švelnumas, grožis ir aukšta
kultūra. Savo klasėje per pamokas nereikalaudavo, kad
mokiniai išgautų garsus taip, kaip ir jis. Kiekvienas
turėjo savo „manierą“, kiekvienas grojo savaip. Vie-
nintelė taisyklė buvo – fortepijonas neturi bildėti, for-
tepijonas turi skambėti“33. Ši atlikėjo savybė – ne tik
meistriškumo požymis, tai estetinis principas, meninis
credo.

Dar viena labai reikšminga Ginzburgų kūrybos sa-
vybė – aiškus intelektualus, racionalus pradas. Štai ką
šiuo klausimu apie G. Ginzburgą rašė žinomas rusų for-
tepijono muzikos tyrinėtojas G. Cypinas: „Reto iš G.
Ginzburgo amžininkų – koncertuojančių pianistų kūry-
ba buvo taip lemiama meninės minties, dvasingo artis-
tinio ratio. Kokį autorių bepasirinktų pianistas – Bachą
ar Šostakovičių, Mozartą ar Lisztą, Beethoveną ar Cho-
piną, Skriabiną ar Prokofjevą, jo atlikimas visada buvo
subtiliai ir tiksliai „subalansuotas“, jame jautėsi detaliai
apgalvotos, sąmoningai nušlifuotos interpretacinės idė-
jos dominavimas. Ginzburgo interpretacijoje nebuvo vie-
tos atsitiktinumui, spontaniškumui, viskam, kas neatitik-
tų iš anksto apmąstytos ir sąmoningai kontroliuojamos
atlikėjiškos intencijos“34.

Panašių minčių randame ir D. Blagojaus studijoje
apie tą patį pianistą: „Kaip dažnai besiklausant atlikėjų
tenka pastebėti, kad, nors ir trumpą akimirką, motori-
kos inercija, stichiškas temperamentas užgožia blaivios
kontrolės ir vertinimo jausmą. Ginzburgui tokios aki-
mirkos svetimos, jam atliekant šitaip tiesiog negali at-
sitikti“35.

Pateikti pasisakymai siejasi ir su prisiminimais apie
Grigorijaus brolį Jakovą: „J. Ginzburgas darbo su kū-
riniu pagrindu laikė kruopštų jo teksto „perskaitymą“.
Profesorius kartais net pedantiškai neatleisdavo nė ma-
žiausio neatidumo ar netikslumo, nepakęsdavo ir blo-
go skonio apraiškų. Mokiniai prisimena, jog dėl to
būdavo priversti klausa kontroliuoti kiekvienos natos
skambėjimo tikslumą ir švarumą, skrupulingai atlikti
kiekvieną pauzę, kiekvieną štrichą, kiekvieną akcentą,
dinaminius, aplikatūrinius ir kitokius nurodymus teks-
te“36.

Polinkis į racionalumą, atrodytų, visiškai nebūdin-
gas, gal net svetimas romantizmo dvasiai, lėmė nepa-
kartojamą savotišką romantinio pianizmo apraišką Ginz-
burgų kūryboje. Tai intuityvus ateities pramatymas, ge-
bėjimas įžvelgti ir pajausti gilumines kūrybos proceso
tendencijas37. Tokie paradoksalūs, netikėti, stereotipus
laužantys meniniai bruožai – ryškios meninės asmeny-
bės požymiai.

IŠVADOS

Atlikimo menas – fenomenas, liudijantis daugelio veiks-
nių sankirtą. Interpretacijoje susipina epochos, meninin-
kų individualybės, įvairių mokyklų tradicijos. Lietuvoje
šį dėsningumą puikiai iliustruoja brolių Ginzburgų veikla.
Kūrybinis sąlytis su jais buvo labai reikšmingas Lietu-
vos fortepijono menui, suteikė naujų dimensijų, paska-
tino naujų inspiracijų formavimąsi.

Apibendrinant brolių Ginzburgų įnašą į Lietuvos for-
tepijono meną pažymėtini šie pagrindiniai jų kūrybinio
paveldo aspektai:
1. Aukštų profesinio meistriškumo reikalavimų įtvir-

tinimas, pasireiškiantis preciziškos pianistinės technikos
ugdymu, atidžiomis muzikos teksto, jo prasmių studijo-
mis, įtaigios, įtikinamos, racionaliai argumentuotos in-
terpretacinės koncepcijos siekiu.

2. Rusų fortepijono mokyklos tradicijų sklaida, kurių
pozityvus poveikis buvo susijęs su ypatinga garso kultū-
ra, ekspresyvia, romantiška atlikėjiškos raiškos maniera.
Kita vertus, Ginzburgams būdingas santūrus romantiz-
mas, išsiskiriantis iš bendro rusų pianizmo tradicijų kon-
teksto, – žvilgsnis į ateitį, susisiejantis tiek su labiau
santūria Lietuvos menininkų saviraiškos tradicija, tiek su
XX a. II pusėje aktualiomis meno tendencijomis.

3. Lietuvių fortepijono repertuaro atsinaujinimas ir
plėtra, susiję su J. Ginzburgo inspiruota kompozitorių
kūryba, jo parengtomis naujų kūrinių premjeromis, for-
tepijoninės muzikos redagavimu ir leidyba.

4. Fortepijoninio dueto žanro, kurio puoselėtojai bu-
vo broliai Ginzburgai, užuomazga Lietuvoje; Ginzburgų
duetas savotiškai pratęsė epizodiškus B. Dvariono ir
S. Prokofjevo, kitų spontaniškai susikuriančių fortepijo-
ninių duetų pasirodymus prieškario Lietuvoje, lėmė nū-
dienos šio žanro pakilimą mūsų šalyje, kurio išdava –
vis didėjantis aktyviai koncertuojančių fortepijoninių an-
samblių skaičius, rimtos šio žanro studijos visose muzi-
kinio ugdymo grandyse, nuolat rengiami bei didelio po-
puliarumo susilaukiantys fortepijoninių duetų konkursai.

5. Ginzburgų kūryba, jų meniniai laimėjimai gali būti
vertinami kaip alternatyva stalinizmo propaguotai mąs-
tysenai, kaip liudijimas, kad suverenios menininko ga-
lios leidžia pasipriešinti nepriimtinoms vertybėms ir šį
pasipriešinimą įamžinti savo kūryboje.

Mūsų dienomis, kai G. Ginzburgo interpretacinis pa-
veldas, paskleidžiamas pasaulyje vis didėjančiais garso
įrašų tiražais, tarsi išgyvena savo atgimimą, šio meni-
ninko, kaip ir jo brolio Jakovo, sąlytis su Lietuva įgau-
na ypatingą prasmę – byloja apie paslapties migla ap-
gaubtas, gerokai primirštas, bet be galo reikšmingas pra-
eities kūrybos erdves.
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Nuorodos

1 Literatūros ir šaltinių apie brolių Ginzburgų kūrybinę veiklą
nėra labai daug. Reikšmingiausios studijos apie Grigorijų
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Ginzburgą, atsiminimai apie jį bei jo paties užrašai ir
straipsniai yra skelbti knygoje Григорий Гинзбург.
Статьи. Воспоминания. Материалы (Москва, 1984).
Grigorijaus Ginzburgo 1958 m. rašytas laiškas tuometinei
TSKP CK sekretorei Jekaterinai Furcevai, atspindintis val-
džios priešiškumą jam, yra paskelbtas jo sūnaus straipsny-
je (Л. Гинзбург, Артист и власть, Музыкальная
жизнь, 2004, No 5). Vertingą publikaciją apie Jakovą
Ginzburgą yra parengusi Mariam Azizbekova (M. Azizbe-
kova, Jakovas Ginzburgas Lietuvoje, Lietuvos pianistai –
atlikėjai ir pedagogai. V., 1984). Istoriniu ir meniniu po-
žiūriu įdomios yra Jakovo Ginzburgo lietuvių kompozito-
rių kūrinių redakcijos. Be abejonės, reikšmingiausias tyri-
mo šaltinis – išlikę Grigorijaus ir Jakovo Ginzburgų garso
įrašai. Labai svarbūs autoriui buvo 1984-ųjų vasarą Mask-
voje vykę pokalbiai su Grigorijaus Ginzburgo sūnumi Le-
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THE GINZBURG BROTHERS AND THEIR
INFLUENCE ON LITHUANIAN PIANO ART

S u m m a r y
The article reviews the creative connections of the pianists Gri-
goriy and Yakov Ginzburg with Lithuania. The brothers Ginz-
burg were striking representatives of the Russian school of pia-
no. Both were students of Alexander Goldenveiser (Grigoriy
Ginzburg was raised by the Goldenveiser family after the de-
ath of his father when Grigoriy was six), and both were gra-
duates of the Moscow Conservatory. Grigoriy Ginzburg (1904–
1961) was a famous virtuoso pianist; in 1927 he was awarded
a prize in the first Chopin Competition. Before World War II
he gave concerts in Lithuania and Vilnius, which was then part
of Poland. Yakov Ginzburg (1900–1963) was a professor of
piano at the Lithuanian conservatory in Vilnius from 1945.
Both musicians exercised a strong influence on Lithuanian pia-
no art. The article analyses various aspects of this influence
and gives a historical context for their work, particularly in
view of the spread of Stalinism.


