


BIOGRAFIJA
• Laikomas romantinės muzikos pradininku. 

• Gimė Vienos priemiestyje. 

• Anksti pradėjo groti fortepijonu ir smuiku.

• Mokėsi Vienos karališkoje giedojimo mokykloje. 

• Tikėjosi dirbti mokytoju, bet visgi šis darbas jam neatrodė 
įdomus.

• Viską metęs, išvyko į Vieną, kur vertėsi privačiomis 
pamokomis ir daug kūrė.

• Sunkiai gyvendamas, o kartais ir badaudamas, F. Šubertas 
labai daug kūrė. 

• Mirė 31 metų.

F. Šuberto gimimo vieta Vienoje, Austrijoje



„ŠUBERTIADOS“
Tai F. Šuberto rengti muzikiniai vakarėliai Vienoje savo 
draugams (poetams, muzikams, aktoriams, dainininkams, 
filosofams).

F. Šubertas ir jo draugai improvizuodavo, grodavo 
fortepijonu.

Gražiausi pasirodymai būdavo su F. Šuberto draugu 
dainininku J. M. Fogliu. F. Šubertas grodavo fortepijonu,   
o J. M. Foglis dainuodavo kompozitoriaus sukurtas dainas.



KŪRYBA
Apie 1500 kūrinių. 

Sunkiai gyvendamas, badaudamas rašė labai daug 
kūrinių:

• Apie 600 dainų,

• 20 kvartetų,

• Miniatiūros instrumentams (maži kūriniai),

• 10 uvertiūrų,

• 9 simfonijos

• Operos ir kt. 

Kol F. Šubertas buvo gyvas, niekas nerodė 
susidomėjimo jo kūryba, todėl kompozitorius negalėjo 
užsidirbti, kad gerai gyventų ir turėtų ką valgyti. Tik po 
jo mirties buvo išleistas romansų rinkinys „Gulbės 
giesmė“ ir kitos dainos.

„Gulbės giesmė“



Nagrinėsime vokalinę F. Šuberto muziką, 
nes jos ypatingai daug ir ji labai populiari.



KŪRYBOS BRUOŽAI
• Lyriškumas,

• Melodingumas,

• Daug buitinių šokių,

• Daug austriško muzikos elementų ir kt.

PAKLAUSYKITE
https://www.youtube.com/watch?v=biUv4VLW0fc

Tai yra serenada iš ciklo „Gulbės giesmė“.
„Gulbės giesmė“ buvo vienas iš pirmųjų išleistų kūrinių 
po F. Šuberto mirties.

Labai aiškiai jaučiamas lyriškumas, melodingumas.

https://www.youtube.com/watch?v=biUv4VLW0fc


DAINOS (LIED)
„Lied“ yra vokiškas žodis, lietuviškai reiškiantis „daina“.

Dainose atskleistas romantinio herojaus vidinis pasaulis: vienišas, 
nelaimingas, kenčiantis, svajojantis, kuris paguodos ieško gamtoje.

Kadangi herojus paguodos ieško gamtoje, labai gausu gamtos 
motyvų: upelis, gėlės, paukščiai ir kt.

Populiariausios dainos:

• „Margarita prie ratelio“ https://www.youtube.com/watch?v=vrgnGgOWJ2w

• „Girių karalius“ https://www.youtube.com/watch?v=JS91p-vmSf0

• „Klajūnas“ https://www.youtube.com/watch?v=yYiPIc9KYAw

• „Forelė“ https://www.youtube.com/watch?v=NF9DrUXowBo

• „Serenada“ https://www.youtube.com/watch?v=oaq-6U7ZJt8

Moteris prie verpimo ratelio

Įsiklausykite „Margarita prie ratelio“ 
orkestro akompanimentą. 
Pulsuojantis akompanimentas 
imituoja verpimo ratelio sukimąsi.

https://www.youtube.com/watch?v=vrgnGgOWJ2w
https://www.youtube.com/watch?v=JS91p-vmSf0
https://www.youtube.com/watch?v=yYiPIc9KYAw
https://www.youtube.com/watch?v=NF9DrUXowBo
https://www.youtube.com/watch?v=oaq-6U7ZJt8


PANAGRINĖKIME ATIDŽIAU
Daina–baladė „Girių karalius“ (Der Erlkönig, 1815)

Siužetas pusiau fantastinis: nakčia per tamsų mišką joja tėvas, 
ant rankų laikydamas mirštantį sūnų. Jis kliedi, girdi girių 
valdovą, kuris vilioja, kviečia pas save (numirti)...

Kūrinį sudaro tėvo, sūnaus, girių karaliaus tarpusavio 
pokalbiai. 

Vaikas perteikiamas disonansine harmonija, sujaudinta 
melodija.

Tėvas perteikiamas žemu registru (dainuojama žemomis natomis), 
mirties siaubo išraiška melodijoje.

Girių karalius perteikiamas meiliomis, bet klastingomis 
melodijomis.

Kūrinio pabaigoje dainininkas pasako paskutinę frazę „Ant rankų 
jau miręs jo sūnus“ ir keli tylūs fortepijono akordai užbaigia kūrinį.



PAKLAUSYKITE
https://www.youtube.com/watch?v=5XP5RP6OEJI

Vertimas į lietuvių kalbą

Kas joja tokią vėlą vėjuotą naktį?
Tai tėvas su savo vaiku.
Jis laiko berniuką savo rankose;
Jis laiko jį saugiau ir šiltai.

„Mano sūnau, kodėl tavo veide baimė?“
„Tėve, ar tu nematai girių karaliaus?
Girių karaliaus su karūna ir uodega?“
„Mano sūnau, tai tik rūkas.“

„Vaikeli, eikš pas mane.
Aš su tavimi pažaisiu.
Daug gražių gėlių žydi pakrantėse;
Mano motina turi daug auksinių apsiaustų.“

„Tėve, tėve, ar tu negirdi
Ką girių karalius man tyliai pažada?“
„Būk ramus, mano vaikeli:
Tai vėjas šiurena medžių lapus.“

„Tai ar eisi su manimi?
Mano dukros laukia tavęs,
Jos šoka nakties šokį
Ir šoks su tavimi iki kol užmigdys.“

„Tėve, tėve, ar tu nematai
Girių karaliaus dukrų tamsoje?“
„Mano sūnau, mano sūnau, aš matau aiškiai:
Tai pilki gluosniai“

„Myliu tave, tu mane vilioji
Ir jei neateisi pas mane savo noru, aš priversiu.“
„Tėve, tėve, jis mane ima!
Girių karalius mane žaloja!“

Tėvas skuba, greitai joja,
Jis laiko kenčiantį vaiką savo rankose;
Iš paskutinių pastangų jis pasiekia namus;
Vaikas guli negyvas jo rankose.

Klausykite kūrinio ir sekite tekstą. Vertimo ir 
personažų muzikinio apibūdinimo (skaidrė prieš tai) 
pagalba pabandykite atpažinti vietas, kur kalba
tėvas, sūnus arba girių karalius.

https://www.youtube.com/watch?v=5XP5RP6OEJI


DAINŲ CIKLAI
Dainų ciklas – grupė dainų, kurios yra sukurtos atlikti kartu, nes turi bendrą idėją 
vystomą per visas ciklo dainas.

F. Šubertas pirmasis dainas pradeda jungti į ciklus. 

Žymiausi dainų ciklai:

• „Gražioji malūnininkė“ (apie malūnininko ir jo palydovo – upelio laimės paieškas)

• „Žiemos kelias“ (apie neturtingą, mylimosios atstumtą jaunuolį, kuris iškeliauja į 
pasaulį, lydimas pūgos, vėjo ir varno).



NAMŲ DARBAI

1. Kokiai muzikos epochai priskiriamas F. Šubertas?

2. Kokio žanro kūrinių daugiausia sukūrė F. Šubertas?

3. Ką reiškia „Lied“?

4. Apibūdinkite tris pagrindinius personažus iš dainos „Girių karalius“ (pavyzdžiui: jis     
yra išsigandęs dėl...).

5. Kokius dainų ciklus sukūrė F. Šubertas?

Visus atsakymus rasite skaidrėse. ☺



ĮDOMYBĖS

„Gulbės giesmė“ posakis naudojamas, kaip priešmirtinis, paskutinis menininko, 
mokslininko darbo apibūdinimas. Įdomu tai, kad nepaisant to, jog F. Šubertas buvo 
nepastebėtas kol buvo gyvas, „Gulbės giesmė“ buvo vienas iš kurinių jį pristatęs 
visuomenei po mirties. Čia tarsi susijungia mirtis ir gyvenimas.

„Margarita prie ratelio“ yra parašyta pagal ištrauką iš J.W. Gėtės „Fausto“. Margarita 
verpdama prisimena susitikimą su Faustu (jau suviliotu šėtono) ir kankina save jo 
ilgėdamasi ir kartu gailėdamasi, kad tai įvyko.



GEROS DIENOS!


