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XX a. antrojoje pusėje lietuvių muzikoje minima-
lizmas tapo esminiu jos transformavimosi veiksniu, 
vertybinės krypties vedliu, kurį įkvėpė universalūs 
dvasingumo šaltiniai: folkloro ir religinės giesmės 
metaforos raiškos, orientalistinės nuojautos, egzis-
tenciniai proveržiai. Minimalizmas žūtbūt siekė su-
rasti išeitį lietuvių istorijai – išreikšti gyvybės užuo-
mazgą, kuri gali tapti reiškiniu, alternatyvia pasaulį 
keičiančia dvasios jėga, net įkvėpti naujų idėjų 
virsmą – mąstymo formų ryšį ir plėtotės impulsą. 
Iš tiesų tai intuicijos ir iracionalumo įžengimas į 
muzikos formą, ją atveriant originaliai baltiškai ir 
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Baltiškasis minimalizmas – naujas reiškinys XX a. muzikos istorijoje. jis pasauliui atvėrė mažųjų tautų 
dvasinę situaciją. Panašiai kaip skandinaviškasis tautiškumo fenomenas, baltiškasis stilius gal net dar la-
biau susijęs su pasaulio nepažintomis civilizacinės tamsos erdvėmis, tautų išlikimo nepalankiomis istori-
nėmis sąlygomis problemomis, turi savo specifinę dramaturgiją, fatalistinę ir išplėtotą erdvės bei horizon-
talumo dimensiją. Turėjęs susikurti imunitetą – laikui nepavaldų intonacinį ir ritminį braižą – baltiškasis 
minimalizmas susidūrė su begalybės forma muzikinėje dramaturgijoje, tapo jos nešėju, savotišku muzikos 
ekstrasensu, transcendentiniu projektu. Visą šį virsmą nulėmė filosofinė intonacinės ląstelės evoliucinės 
dramaturgijos koncepcija, turinti ypatingų istorinių patirčių transformavimo galią. Taip konceptualiai 
laikas – istorinis, muzikos formos ir tautos egzistencijos – sujungiamas į vieną begalybės horizontą nuo-
latinėje pasaulio virsmų dramoje.
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skandinaviškai atšiaurumo erdvei, užvaldant laiko 
statiką, nuotolio prošvaistę, mistinių sferų virpesį, 
folklorinę runų gausmo galią. Tai iki alternatyvos 
išplėtė klasikinį Vakarų kultūros spektrą, kurio 
centras – Europa, atvedė iki ribinių pakraščių švy-
tėjimo fenomeno – kitokios, dramatizmo, fataliz-
mo, istorinio skausmo kupinos Rytų Europos patir-
ties. Patirties, kurioje slypi apokaliptinio sukrėtimo 
esmė ir polinkis remtis į alternatyvųjį dvasinį pra-
dą, neaprėpiamą, giluminį pamatą – išskleisti tiek 
filosofinį ir teologinį, tiek istorinį ir estetinį kūrybos 
vertybių atsinaujinimo spektrą. Šis Baltoskandijai 
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BALTIC MINIMALISM: INTONATION 
CELL IN ThE DRAMA Of hISTORy

Jūratė Landsbergytė

kEyWORDS: field, road, prayer, “call from the depth”, 
meditation, vision.

SUMMARy

Minimalism retained an especially prominent position 
in the Baltic States, changing the compositional palette 
of the nations’ music in the second half of the 20th centu-
ry. Its main elements were the intonation cell, folklore 
motif and those relevant principles of dramatic com-
position which follow from this: monotony of rhythm, 
evolutionary processuality, repetitive techniques, per-
sistent variations and a cyclical (spiral) swelling of form – 
wherein continuous increments of sound culminate in 
a moment of apocalypse. It also brought the dimension 
of infinity into Baltic thought, inaugurated a style of 
myth and ritualization and unclosed new layers of time. 

This embodiment of the universe and eternity in the 
form of music is manifest in the philosophical dramatic 
nature of Baltic minimalism. Consequently, this folklo-
ric intonation cell – the grain of the national style – is 
able to develop into a historical evolution, one that is 
both witness to historical upheavals and a measure of 
the society’s ever changing reality. Such intentions, so 
characteristic of the Baltic Minimalist style, have not 
actually changed up to the present day, as they touched 
on one of the most important sources of musical deve-
lopment, namely the factors of inception and infinity. 
This enabled two or three generations of composers to 
create works that were in sync with the most important 
national needs. hence, several genres full of the can-
dour of historical experience were formed. Their foun-
dations lay in processuality, the evolution of the intona-
tion cell and its dramatic historicism. 




