
VINILAS   

  78 apsisukimai / min. 
Vokai, diskai ir tembrai 

 

Nuo His Master‘s Voice... 
 

1899 metais The Gramophone Company įsigijo paveikslėlį: šuniukas klauso 

gramofoninio įrašo. 

 

Francis Barraud turėjo brolį, o šis turėjo nedidelį fonografą, leidžiantį atgaminti 

vaško plokštelėse įrašytą garsą. Ir tas brolis dar turėjo foksterjerų veislės šunį. 

Brolis numirė. Teko priglausti ir šunį, ir gramofoną. 

Naujasis šuns globėjas pastebėjo, kad kai tik pro gramofono dūdą suskamba jo 

mirusio brolio – šuns šeimininko – balsas, šuo pastebimai susijaudina ir 

susidomi. 

„Jo šeimininko balsas“. 

His master‘s voice.   

Barraud sumanė šunį, klausantį gramofono, atvaizduoti paveikslėlyje.  

Pasauliui ši istorija - šuo atpažįsta savo šeimininko balsą – pasirodė tokia 

jaudinanti, kad firma šį paveikslėlį ėmė vaizduoti ant visų savo gaminių. 

Gaminiai keitėsi ir tobulėjo, o šunelis, nė kiek nesikeičiantis, toliau buvo 

vaizduojamas ant visų tų modernėjančių produktų.     

Ilgus dešimtmečius prekės ženklas HIS MASTERS‘ VOICE išbuvo žinomiausiu 

pasaulyje, simbolizuodamas kokybiškiausią koks tik įmanoma garso atgaminimą.  

 

Tarpukario Lietuvoje, greta britų „His Master‘s Voice“, dominavo ir tokių firmų kaip „Columbia“ 

(įsteigta JAV 1887 m.), „Odeon“, „Parlophone“ (įsteigtos Vokietijoje) plokštelės.  

Šios parodos hitas – Stepo Graužinio atliekamas „Tango nokturnas“.  

Šioje parodoje pateikiami plokštelių vokų bei pačių diskų pavyzdžiai. Galima ir pasiklausyti. 

Nesigailėsite: atgaminama tokia tembrinė skalė, kokios neįveikia net šių laikų įprastinė kompaktinių 

diskų produkcija.  

Pokariu sovietinėje Lietuvoje ėmė dominuoti maskvietiški produktai. 

Hitas: „Ėj, ūchnem!“ 

Tačiau pamažu savo teises ėmė atgauti lietuviškos liaudiškos melodijos, geriausių lietuvių 

dainininkų atliekama klasika, vėliau ir (nors ir labai nerekomenduojama klausytis, bet...) lengvoji 

estradinė muzika. 

Hitas: Beatričės Grincevičiūtės atliekamas bene geriausias visų laikų lietuviškas romansas  

„Žvaigždutė“.   

Parodoje dominuoja Rygos plokštelių fabriko, kuris pokariu masiškai aprūpindavo visą Sovietų 

Sąjungą, plokštelės.  

Hitas: Robertino Loreti atliekama „Jamaica“.  



Per tą laiką technologijos tobulėjo. Greta senojo 78 apsisukimų per minutę greičio radosi 33 

apsisukimų greitis, įgalindavęs sutalpinti į vieną diską (long play) kur kas ilgesnius kūrinius; SSRS 

nuo 1964 m. plokšteles ėmė gaminti firma „Melodija“ ... bet tai jau kitos istorijos. O ši ...  

... iki  

Kauno miesto vietinio ūkio valdybos 

tekstilės-galanterijos kombinato.  
 

Kažkiek plokštelių 20 a. 6-ajame dešimtmetyje buvo pagaminta ir kombinate Kaune. 

Hitas: „Daina apie palvą arklį“.   


