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     Klasikinis baletas yra sintetinė meno rūšis,kurios sudedamosios dalys yra-1) 

kompleksas klasikinio šokio judesių 2)muzikinės išraiškos priemonės. Pabandysiu 

apžvelgti , kaip sąveikauja judesių koordinacija su muzikiniu atlikimu.Šiuo metu 

fortepijoninį atlikimą klasikinio šokio pamokose galima pavadinti taikomuoju menu, 

nes atliekama muzikinė medžiaga turi atitikti bendriems choreografijos normatyvams :  

1)stabilios metrinės muzikos charakteristikos 

2)periodiškumas ir kvadratiškumas 

3)atitinkamas faktūrinių priemonių parinkimas 

     Muzikinis metras, kuris sudaro stipriųjų takto dalių pulsaciją, yra pats svarbiausias 

organizuojamasis veiksnys, sustyguojantis choreografinę medžiagą. Būtent metras, 

dėka „punktyrinio“ pabrėžtumo, pagrindiniuose judesio momentuose sukuria 

tvarkingumo,organizuotumo įspūdį.



 
 

 

     Taip pat  ne  mažiau svarbi,  koordinacinių veiksmų sekoje , yra artikuliacija, 

kurios dėka  yra  galima garso išgavimo specifika-tiek tampri tiek ir atskirtina. 

     Fortepijoninis baleto pratimų atlikimas turi gana neilgą priešistorę,o taip yra 

todėl,kad 18-19a. Rusijoje,o ir Vakarų Europoje  baleto pamokose buvo grojama 

smuiku.Šalia grynai techninio patogumo,pagrindinė to priežastis yra tai, kad  smuikas 

turi ypatingai daug  štrichinių galimybių.Garso išgavimas smuiku labai gerai atitinka 

visą paletę atliekamų klasikinių pa. Jette, frappe –atitinka  štrichui detache; pettit 

battement –spicato;  developpe,visas Adagio kompleksas-legato; judesiai ant pirštų-

pizzicato. 

 

 

     Šiuolaikinis fortepijonas su savo plaktukiniu mechanizmu, ne visada  leidžia išgauti 

tokį tikslų garsą, ypač Adagio grupės judesiuose,lėtam tempe,kur reikia  ypač 

tampraus legato.Tačiau ,nežiūrint to,dabar įsigalėjo fortepijoninis atlikimas.Viso to 

priežastis-šio instrumento faktūrinės ir dinaminės galimybės. Klasikinio šokio 

metodikoje,sistematizacija  vykdoma pagal atlikimo techniką,bet galima sistematizuoti 

ir pagal atlikimo charakterį (plaukiantis,pabrėžtas,aštrus,dinamiškas)-atitinkamai  

panaudojami ir štrichai-legato ir non legato. 



 
 

     Taip pat reikėtų pabrėžti,kad judesio artikuliacijos charakteristikos turi daug  

gradacijų-nuo absoliutaus legato,plaukiančio plataus kvėpavimo iki pačių lengviausių 

ir aštrių agentuojamų judesių.Čia pateiksiu keletą konkrečių  naudojamų pavyzdžių: 

     Marcato-legato(cantando)-didelės jėgos judesiai-dideli šuoliai, išmetant koją 90 

laipsnių kampu ir daugiau.  

     Marcato-piruetai,grand battement jette,fauette,battement frappe :  

 



 
 

 

     Staccato-battement jete,rond de jambe en  l‘air.: 

 



 
 

 

 

 

 

 

     Non legato- battement tendu: 



 
 

 

 

     Legato-battement fondu: 



 
 

 

 

 

 

     Pizzicato-maži judesiai ant pirštų : 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

     Portamento,spiccato-petit battement,maži šuoliukai. 

 

         Klasikinio trenažo dalyje galima pastebėti,kad aktyvių ir aštrių  judesių pratimų 

yra daugiau nei lėtų ir plaukiančių, iš to galima būtų daryti išvadą,kad non legato 

štrichas turėtų būti taikomas dažniau  muzikiniame atlikime,tačiau ne visada taip yra-

dažnai būna,kai atliekami  pvz.dideli šuoliai su didele jėga ir užsimojimu-o muzika 

tokiems šuoliams tinka dainingos vokalinės prigimties,maksimaliu legato štrichu.Tai 

labai svarbus dinamiškumo,aštrumo (choreografijoje) ir dainingumo 

(muzikoje)susipynimo momentas. 

        Tokia metamorfozė gali įvykti ir su smulkiais pas de bouree,atliekamo lengvo 

staccato štrichu ir tai organiškai gali įsipinti į nuostabaus grožio Adagio . 

     Tokiu būdu t.t.judesiai turi maksimalią ir minimalią amplitudę,lyg du muzikinius 

„veidus“-non legatinį ir kantileninį legato 



 
 

     Jei kalbėti apie metroritmines atlikimo organizacijas,tai sceninėse šokio formose 

bet koks judesys gali būti atliekamas į bet kurią takto dalį,priklausomai nuo 

choreografo užmanymų ir meninio konteksto. Artikuliacinių –ritminių ryšių 

sudėliojimas leidžia modeliuoti visa tai,apžaidžiant  judesio ritminius momentus. 

 

     Dar  noreciau trumpai apžvelgti choreografinių ir muzikinių  skaičiavimų 

ypatumus. 

 

     Klasikinio šokio pamokose choreografine kombinacija yra vadinama  eilė 

judesių,apibrėžiančių laike santykinas skaičiavimo dalis,tačiau muzikiniame 

apipavidalinime ši choreografinė „ketvirtinių“pulsacija gali atitikti įvairias 

trukmes,priklausomai nuo tempo,metroritminės apimties. 

 

     Muzikinio ir choreografinio metro santykis gali būti gana sudėtingas.Mokomojoje 

praktikoje choreografinė „ketvirtinė“kartais yra lygi muzikinei,bet dažnai būna 

pusantro arba du kartus ilgesnė už ją(priklausomai nuo tempo,metro ir frazuotės 

charakterio).Pvz.2/4 ir 4/4 metruose greitame tempe sąlyginės ketvirtinės dažnai 

atitinka sveikąsias ir pusines natas muzikiniame atlikime,na o lėtame tempe 

dažniausiai sutampa,bet būna kai pvz.6/8 metre choreografinės ketvirtinės atitinka visą 

taktą,o gyvesniam tempe-ketvirtinę su tašku.12/8 metras ,mokomosios choreografijos  

formose paprastai skaičiuojasi kaip  2 taktai 6/8. 3/8 ir ¾ metruose sąlyginė 

choreografinė ketvirtinė  dažniausiai atitinka  1 taktą(pvz.valse) .Kitais žodžiais 

tariant,ketvirtinės suvokimas choreografijoje yra metroritminis suvokimas,parodantis 

stiprių ir sąlyginai stiprių  periodinių akcentų išsidėstymą,ir todėl choreografinis  

skaičiavimas retai sutampa su muzikiniu. 

 

     Kalbant apie  choreografinę “frazę“ ir muzikinį  periodą, reikėtų pabrėžti,kad laiko 

prasme,stambesnis laiko matas choreografijoje vadinamas taipogi sąlygine sąvoka 

„muzikinė frazė“,atitinkanti  16 dalių, kurių pabaiga reiškia frazės pabaigą.: 

 



 
 

 

     Sąvoka „muzikinė frazė“  nėra prasminė,panašiai ,kaip „periodo“ sąvoka 

muzikoje,o tai yra  tik struktūrinė –laikinė sąvoka. 

     Apibendrinant galima pasakyti, kad muzikinėje improvizacijoje pagrindiniu 

modeliu gali būti normatyvinis  kvadratinis „šešiolikos dalių“ periodas. 

     Muzikos mene kvadratinė periodo struktūra istoriškai siejama su poetine 

kalba.Galima ir čia pamatyti  analogiją , kai vietoj žodžių ,atliekamos įvairių judesių 

grupės. Pedagogai,kurdami kombinacijas,dažniausiai sąmoningai arba intuityviai 

remiasi poetiniais dėsningumais. 

     Jei paanalizuoti  choreografinius skaičiavimus ir muzikinio metro pasirinkimus,tai 

reikėtų pastebėti,kad metrinių apimčių pasirinkimas ne visada yra esminis ir 

svarbiausias pasirinkimo faktorius,nes vieną  ir tą pacią judesio kombinaciją  galima 

pristatyti tiek 2-jų  tiek ir 3-jų pulsacija muzikiniame atlikime,kadangi metroritminę 

atramą sudaro ne vidinės natų grupuotės,o proporcionali taktinė pulsacija.: 



 
 

 

Šis 6/8 metro muzikos kūrinys pavyzdys labai aiškiai parodo ,kaip natų 

grupavimas,priklausomai nuo interpretacijos ir pasirenkamo tempo ,gali būti 

panaudotas tiek lėto ,plaukiančio charakterio pratimuose (fondu,rond je jambe),tiek 

ir griežtesnės pulsacijos(battement tendu). 



 
 

 

     Visgi, atliekant pratimus prie lazdos,dažniausiai naudojamos  2-jų dalių 

struktūros,sąlygotos sąlyginių  choreografinių aštuntinių ir šešioliktinių panaudojimu 

tokios sanklodos judesiuose,kaip battement tendu,jete,frappe,petit battement ir kt. 

 

Visa tai lemia  ir apsprendžia pati choreografinių  judesių  ir muzikos sąsajų visuma.: 

 

 

 

 



 
 

 

 

2-jų dalių metro panaudojimas gali būti būtinas t.t. pratimuose,kurie atliekami 

nepertraukiamai eiliškume (pvz.32 fouette,turai ratu).Ir priešingai-atlikimas tokių 

pratimų ,kaip balance-tradiciškai  naudojamas 3-jų dalių metrinės struktūros.Aplamai 

3-jų dalių metrinės struktūros dažniausiai naudojamos  atlikti aktyvius judesius su 

didele jėga ir užsimojimu-t.y.dideli turai,dideli šuoliai.: 

 

Metroritminėms  sąsajoms  atspindėti naudojamas tam tikras atlikimo tempas,kadangi 

metroritminių dalių pulsacija ir yra pagrindinis tempo rodiklis. 



 
 

Pamokoje muzikinis tempas apsprendžiamas ,sutapatinant muzikinę ritminę pulsaciją 

su atitinkamais judesių atlikimo momentais. 

Pamokoje pedagogas parodo ir praskaičiuoja kombinaciją,bet ne tame tempe,kuriame 

ji bus atliekama.Atlikėjai,o taip pat koncertmeisteris ,žino pagrindinį atlikimo 

tempą,kadangi judesių charakteris pats diktuoja atlikimą viename ar kitame 

tempe.Tempas pastoviai koreguojamas koncertmeisterio ir pedagogo darbe,kad 

atliekami šokio judesiai ir muzikinis akompanimentas atitiktų vienas kitą. 

 

Reikėtų pažymėti,kad gebėjimas įsiminti konkrečias atskirų judesių tempines 

charakteristikas rodo koncertmeisterio profesionalumo lygį. 

Dauguma pa yra atliekami praktiškai visada apibrėžtame tempe,nepriklausomai nuo 

konteksto.Pvz.,kad padaryti du didelius šuolius  ore,šokėjui  būtinas  konkretus 

laikas,nes jis negali pakibti ore ilgėliau arba nusileisti žemėn anksčiau būtino laiko 

tam,kad „pataikytų i muziką“ ir suprantama,tai turi suprasti koncertmeisteris. 

Pedagogas, ruošdamas kombinacijas,be abejo atsižvelgia į atskirų pratimų tempines 

charakteristikas ir bent menkiausias  nukrypimas ypač jautriai pajuntamas  

ansambliniame atlikime.Šokėjas  pajunta tempo pasikeitimą daug tiksliau,nei pati 

labiausiai įgudusi klausytojo ausis. 

Jei vienoje kombinacijoje deriname tokius skirtingus judesius kaip fondu- frappe,tai 

greičiausiai nedideli tempo pasikeitimai bus neišvengiami. 

Tempinė laisvė taipogi gali pasireikšti pereinant iš vieno judesio prie kito.Šiuo 

atveju,svarbiausias koncertmeisterio uždavinys ne sinchroninis ,formalus atitinkimas  

tempiniams niuansams,o jų prasminis išpildymas. 

Pianistas išdėsto muzikinę medžiagą,pripildydamas ją muzikine logika,remdamasis į 

intonaciją,ritmines natų grupuotes, faktūrinių galimybių  naudojimą,registrų įvairovę ir 

kt. 

Visa tai jam leidžia daryti accelerando (greitinti) arba ritenuto (lėtinti)muzikos 

išraiškos priemonėmis,išskleidžiančiomis muzikos ir choreografijos turinį. 

Koncertmeisteriai,kurie dirba klasikinio šokio srityje,išvysto ypatingą tempinį ir 

metrinį  pajautimą,sugebėjimą logiškai „pagauti“ muzikos ir būsimų judesių 

sąveiką.Tačiau verta pabrėžti,kad labiausiai patikimu orientyru yra ne tik 

intuicija,pajautimas,bet pirmiausia-kompleksas specialių žinių,kurios suteikia žinojimą 



 
 

ir supratimą apie metroritminius ypatumus ,esančius šokio ir muzikos sąveikoje,leidžia 

koncertmeisteriui padaryti teisingus muzikinius sprendimus. 

 

Šiame pranešime siekiau apžvelgti tiek metroritminius ,tiek ir artikuliacinius 

kompleksus.Intonaciniai,frazavimo,dinaminiai,tempiniai aspektai taip pat buvo 

trumpai paliesti ir kaip jau minėta,visa tai priklauso nuo individualaus  konkretaus 

muzikinio įkūnijimo . Ritminių  momentų muzikinis atspindėjimas yra įmanomas 

tada,kai yra  sąmoningas atlikėjo  suvokimas bendros   artikuliacinių –ritminių 

ypatumų visumos. 
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