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„Cum essem parvulus“: nuo Orlando di Lasso iki
Ryčio Mažulio. Pamatinių kompozicinių idėjų kaita
“Cum essem parvulus”: From Orlando di Lasso to Rytis Mažulis.
The Interchange of the Underlying Compositional Ideas

Anotacija
Straipsnis gvildena Orlando di Lasso ir Ryčio Mažulio vokalinius opusus a cappella, sukurtus remiantis šv. Pauliaus Pirmojo laiško
korintiečiams (13:11) teksto fragmentu „Cum essem parvulus“. Studijos idėją formuoja komparatyvistinis metodas ir hermeneutinės
interpretacijos aspektas. Kita vertus, minėti kūriniai analizuojami kaip savo gyvenamojo meto muzikos kompozicijos reprezentacijos.
Remiantis jomis fokusuojama šio apaštalų ženklais plūstančio žodinio teksto pasirinkimo motyvacija, siekiama apibūdinti tradicijas,
madas ir priemones, kompozicinius įrankius, technikas, įsigilinti į komponavimo proceso psichologiją. Kaitaliojant „apšviesto paviršiaus“
ir jo metamo šešėlio tyrinėjimą, bandoma atskleisti, ką abu opusai gali paliudyti apie savo autorius ir juos sukūrusį laiką. Straipsnyje
gvildenamos įvairios problemos, tokios kaip konceptualus požiūris į prasminius žodžius, kompozicinės mąstysenos ypatumai, radikali
erdvės ir laiko sampratos transformacija XXI a. opuse, tipologinė forma ir kt. Taikoma daugiakultūrės, pliuralistinės komparatyvistikos
metodologija.
Reikšminiai žodžiai: manierizmas, končetizmas, kompozicinė retorika, mikrostruktūrinė muzika, palindromas, motetas, kastratai, garso
sinchronizatorius, Orlando di Lasso, Rytis Mažulis.
Abstract
The article discusses two works a cappella by Orlando di Lasso and Rytis Mažulis in constructing their compositions on the First Epistle’s
text by St Paul, 1 Corinthians 13:11 “Cum essem parvulus”. The main idea of this investigation was modelled on the methodological
ground emphasizing two methods: comparative analysis and an approach of hermeneutic interpretation. On this basis I’m trying to focus
on the motivation of why this text which is crammed with apostolic signs has been chosen, to refer to traditions, fashions or means,
compositional “instruments” and strategies, psychology of composing that bind and oppose both opuses. On the basis of analysis I’ll try
to reveal what both opuses can tell about their authors and the time of creation. The article investigates a variety of problems such as
the conceptual approach to key words, the manner of compositional thought, concepts of space, time and temporality that have been
radically transformed by recent work, understanding of the genre of the motet and others.
Keywords: mannerism, concetto delle parole, compositional rhetoric, microstructural music, palindrome, motet, castrate, sound synchroniser, Orlando di Lasso, Rytis Mažulis.

Du „Cum essem parvulus“ opusai, sukurti Orlando
di Lasso (~1579–1582) ir Ryčio Mažulio (2001), teigia
dvejopas tiesas. Viena vertus, jie gali būti pripažįstami
kaip 420 metų bedugnės perskirti Europos kompozicinės
praktikos kraštai. Kita vertus, jie byloja apie subtilius
saitus tarp brandžiojo Renesanso ir teorinės kompozicijos amžiaus, kaip XX a. muzikos specifiškumą yra
apibūdinęs Benjaminas Boretzas ir Edwardas T. Cone
(Boretz, Cone, 1972, p. vii). Abu „Cum essem parvulus“
vokaliniai opusai a cappella, sukurti pagal šv. Pauliaus
Pirmojo laiško korintiečiams žodinį tekstą – neabejotini
savo epochos kompozicijos reprezentantai. Todėl remdamiesi šiais kompoziciniais tekstais bandysime fokusuoti
jų epochos kultūrinę aplinką, apaštalų ženklais plūstančio
teksto pasirinkimo priežastis, aptarti tradicijas, madas ar
kompozicines naujoves, taip pat komponavimo proceso
technologijas ir psichologiją. Ką abu opusai gali paliudyti
apie savo autorius ir juos sukūrusį laiką ir kaip pasikeitė
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kūrybinės manieros bei technikos minėtų daugiau kaip
keturių šimtų metų laikotarpiu?
Kadangi studijos idėją formuoja komparatyvistinis ir
hermeneutinės interpretacijos aspektai, kuriems svarbus
lyginamųjų opusų kontekstų pobūdis, pirmiausia juos
pačius iškelkime į „apšviesto paviršiaus“ ir jo metamo šešėlio erdvę. Arba į XVI a. II pusės ir XXI a. pradžios opusų
akistatą pažvelkime XVIII a. pabaigoje išpopuliarėjusios
madingos paryžietiškos manieros požiūriu. Turima galvoje
Etienneÿo de Silhouetteÿo aistra iš spalvoto popieriaus
karpyti žmogaus profilius (mūsų atveju „Cum essem
parvulus“ kompozicinį tekstą) ir stebėti popieriaus lape
likusį siluetą1. Nėra abejonių, kad silueto kontūrai vaizdžiai atkuria patį profilį. Todėl, sekdami figūrų karpymo
iš popieriaus tradicija, pirmiausia „iškirpkime“ šio moteto kompozicinį tekstą, arba kūną (ipsum corpus – pagal
J. Burmeisterį), iš jo epochos kontekstų ir apžvelkime jo
sukūrimo aplinkybes.

„Cum essem parvulus“: nuo Orlando di Lasso iki Ryčio Mažulio. Pamatinių kompozicinių idėjų kaita

Kada Orlando di Lasso sukūrė motetą „Cum essem
parvulus“, kol kas žinome apytiksliai (~1579–1582).
Esama įvairių datų nuorodų, pvz., Allanas W. Atlasas
teigia, kad moteto rankraštis atsirado Bavarijos dvare
1579 m. (Atlas, 1998, p. 629). Tikslesnį sukūrimo laiką koreguoja O. di Lasso dar gyvam esanr pasirodę jo
kūrybos leidiniai (iš viso buvo išleisti 79 tomai), o ypač
pradėtos spausdinti konkrečių žanrų kūrinių rinktinės
(Selectissimae cantiones). O. di Lasso motetų rinktinėje
Quinque et sex vocibus peromatae sacrae, kurią 1579 m.
išleido jo mokinys Leonhardas Lechneris, moteto „Cum
essem parvulus“ dar nėra2. Pirmą kartą jis pasirodė 1582
m. Miunchene Adamo Bergo jau trečią kartą leidžiamame
papildytame O. di Lasso motetų tritomyje Mottetta, sex
vocum, typis nondum uspiam excusa. Tarp 19 pirmą kartą
publikuojamų motetų trys sukurti Naujojo Testamento
žodžiais: „O altitudo divitiarum“ – pagal laiškus romiečiams, „Benedicto est claritas“ – iš Apokalipsės knygos ir
„Cum essem parvulus“ – iš Pirmojo laiško korintiečiams3.
Kodėl pasirinktas šis žodinis tekstas?
Artėdamas prie savo penkiasdešimtmečio4, O. di Lasso
jau buvo sukūręs didžiąją dalį iš W. Boettischerio minimų
1678 kūrinių (Boettischer, 1958, p. 21), atstovaujančių
visiems tada žinomiems bažnytiniams ir pasaulietiniams
prancūzų, italų ir vokiečių vokaliniams kūrinių žanrams.
Čia, beje, reikia dar kartą patikslinti įvairiuose šaltiniuose
nurodomus faktologinius jo kūrybos duomenis, nes XXI a.
pradžioje, Richardo Taruskino teigimu, O. di Lasso paskelbti kūriniai jau yra perkopę du tūkstančius (Taruskin,
2005, p. 714). Nuo 1556 m. apsigyvenęs Miunchene ir
iš pradžių gavęs tenoro tarnybą Bavarijos dvaro kapeloje,
O. di Lasso tęsė savo brandžiausią ir, matyt, laimingiausią
gyvenimo laikotarpį. Kaip rašo Horstas Leuchtmannas,
O. di Lasso priklausė dvaro kunigaikščio šeimynykščių
aplinkai. Puikios jo manieros, erudicija, rafinuotas modernaus kosmopolito skonis darė didelį įspūdį išsilavinusiam
filantropiškam Albrechtui V, todėl kompozitorius greitai
tapo artimu kunigaikščio bičiuliu, pašnekovu.
Neilgai trukus ėmęs vadovauti Bavarijos dvaro kapelai
kaip maestro di cappella 5, O. di Lasso dar kartą ir bene
skaudžiausiai, akivaizdžiausiai patyrė vieną jį persekiojantį
egzistencinį dėsnį. Jo veikimo sąlyga pirmiausia būdavusi
artima bičiulystė su itin kilmingu ir O. di Lasso kūryba
besižavinčiu patronu. Šįsyk, kaip minėjome, tai buvo
Bavarijos kunigaikštis, didelis meno žinovas, mecenatas
Albrechtas V (1528–1579) ir jo sūnus Vilhelmas V (1548–
1626). Intensyvų, atvirą, netgi familiarų jų bendravimą6,
intelektualias ironiškas diskusijas įvairiomis temomis
atskleidžia epistolinis O. di Lasso archyvas (Leuchtmann,
1977). Iš 57 išlikusių O. di Lasso rašytų laiškų net 46 buvo
rašyti Vilhelmui V 1574–1579 m. Kita vertus, dvasinis
jų artumas ir bendravimo intensyvumas lėmė vėlesnės
dvasinės evoliucijos ir bendravimo krizės mastą. Ji pra-

sidėjo 8-ame dešimtmetyje. O. di Lasso ir Albrechto V
santykius vis labiau ėmė komplikuoti neišvengiamos dvaro
intrigos, abipusiai nusivylimai ir asmeninės ambicijos, be
to, artėjančios senatvės požymiai. H. Leuchtmannas pažymi, kad 1574 m. santykiai su senuoju Albrechtu pradėjo
blogėti dėl paties O. di Lasso – jam būdingos laikysenos,
kandžios ironijos ir nepalaužiamo užsispyrimo. Kaip jau
minėta, O. di Lasso gyvenime tai nebuvo naujiena. Ap
skritai O. di Lasso muzika, pasak Franzpieterio Messmerio
(Messmer, 1982, p. 194), didžiausią įspūdį darė būtent
jauniems, ypač kilmingiems žmonėms, tokiems kaip
minėti Bavarijos kunigaikščiai, Valua (Valois) giminės
palikuonis Prancūzijos karalius Karolis IX, kuris pats ne
kartą yra giedojęs savo dvaro kapeloje, Vatikano popiežiai
ir pan. Bet vėliau santykiai dažniausiai rutuliodavosi pagal
panašius scenarijus.
Orlando di Lasso dvasines ir moralines nuostatas aštrėjant santykiams su Albrechtu V atspindi keli jo poelgiai:
1572 m. O. di Lasso atsisakė bene pelningiausios tarnybos
Karolio IX dvare. Tai buvo jo protestas prieš hugenotų
(protestantų) skerdynes Paryžiuje šv. Baltramiejaus naktį
(1572 m. rugpjūčio 24 d.)7. Kurdamas „Cum essem
parvulus“, O. di Lasso gavo dar vieną, bene paskutinį
gerą siūlymą – Saksonijos kunigaikštis Augustas kvietė
jį pakeisti 1580 m. sausio 18 d. mirusį Drezdeno dvaro
kapelmeisterį (Hofkapellmeister) Antonio Scandellus. Tačiau, nenorėdamas išsiskirti su savo kapela, senstančiais ir
beišmirštančiais muzikantais, be to, vengdamas patekti į
vieną aršiausių protestantizmo centrų, O. di Lasso atsisakė
pasiūlymo ir 1580 vasario 13 d. laiške hercogui Augustui
atsiprašė (gnedigst entschuldiget zu halten), kaip vieną atsisakymo priežasčių nurodydamas užgyventą namą ir kitas
gėrybes Miunchene (ein Haus, Garten undt andere liegende
Gütter), kartu užsiminė ir apie artėjančią senatvę (zu dem
ich nun anfange alt zu werden)8 (Boetticher, 1958, p. 533).
Kitame laiške vietoj savęs jis rekomendavo savo globojamą
mokinį Leonhardą Lechnerį, kaip didžiausią privalumą
pabrėždamas jauną amžių – jam buvo trisdešimt.
Į O. di Lasso vis labiau užkariaujančią depresiją ir
gyvenimo nuovargį galima žvelgti ir kaip realybėje išsipildžiusią jo pavardės semantinę reikšmę (lot. lassus, it.
lasso – „nuvargęs, nusiminęs“). Čia iškyla netikėtai įdomus
ir, beje, su Ryčio Mažulio vardo bei pavardės semantiniu
aktyvumu sietinas Orlando di Lasso vardo ir pavardės
prasmingumo aspektas. Žaižaruojantis gyvybingumas,
nemenka ironijos dozė ir religinga melancholija buvo
tarsi du visai skirtingi O. di Lasso dvasiniai veidai, eskizuojami jo biografų (Leuchtmann, 1976; Erb, 1990, p.
4–31; Messmer, 1982 ir kt.). Bergene savo tėvų vadintas
Rolandu arba Orlande de Lassus, vėliau kompozitorius
išgarsėjo Orlando di Lasso pavarde, kuri paties kompozitoriaus buvo skelbiama Italijoje. Prancūzijoje paplitusi
Orlando di Lassus forma iš esmės buvo ne lotynizuota,
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bet originali, prigimtinė (bergeniška) forma (Leuchtmann,
1990, p. xxiv). Vardas Orlandas arba Rolandas ne tik buvo
šventas vardas Belgijoje, bet ir vienas populiariausių to
meto herojų vardų. Yra žinoma, kad patsai O. di Lasso
ne kartą savo vardą siejo su Ludovico Ariosto pašėlusiuoju
Orlandu – Orlando Furioso (1516, 1532), tokiu pat kupinu lipšnumo, kaip ir Matteo Maria Boiardo epiškasis
įsimylėjėlis Orlando Innamorato (1495). Antroji žodžio
lassus reikšmė (lot. „pavargęs“) ir „pavargusio Orlando“
asociacijos ankstyvuoju metu buvo tarsi ironiškojo Divine
Orlando sąmonės kibirkštys, nes ryškiai kontrastavo klestėjimo metu pažįstamai O. di Lasso asmenybei ir jo kuriamai
rafinuotai, moderniai muzikai. Tačiau, artėjant prie „Cum
essem parvulus“ laiko, būdvardis „nuvargęs, pailsęs“ O. di
Lasso gyvenime ir kūryboje ėmė įgauti tikrąją savo reikšmę, kurią dar papildė įsikūnijusi kita lotyniško bei itališko
žodžio lassus, lasso reikšmė („nelaimingas“). Šis žodis ir jo
reikšmės, kaip vėliau matysime, labai dažnai figūruodavo
retoriškuose Renesanso poetiniuose tekstuose.
Svarbu ir tai, kad žodiniuose tekstuose pasirodantis
žodis lasso buvo gana vieningai retorizuojamas įvairių
O. di Lasso epochos kūrėjų. Vieną ankstyvųjų šios intonacinės formulės prototipų rastume Adriano Willaerto
(~1490–1562) madrigale „Quanto più m’arde“. Dviejų
krintančių sekundų konstrukcija (b–a (↑) d–cis), siejama
su žodžiais lassus, lasso, skambėjo Cypriano de Rore
(1515/1516–1565) madrigale „O sonno o della queta
humida ombrosa“. Dar vieną šios intonacinės formulės
variantą pateikia pats Orlando di Lasso madrigale „In
dubbio di mio stato“ kartu su žodžiais lasso, non so. Įsidėmėkime, kad žodžius lassus, lasso pats kompozitorius įdiegė
kaip solmizacinių tonų la–sol atitikmenis. Tai neabejotinas
jo muzikinio parašo autentiškumo patvirtinimas. Įvairius
kitus šios melodinės formulės variantus rasime Heinricho
Schützo (1585–1672) madrigale „Giunto è pur, Lidia“
(Дубравская, 1996, p.126–128), kuriame su žodžiais
lassus, lasso skamba tokios intonacinės konstrukcijos:
c–h ↑ es–d arba b–a ↑ f–e ir kiti variantai.

1 pvz. Cypriano de Rore. Madrigalas „O sonno o della
queta humida ombrosa“, t. 16–18

2 pvz. Orlando di Lasso. Madrigalo „In dubbio di mio
stato“ fragmentas, t. 30–33
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3 pvz. Heinrichas Schützas. Madrigalo „Giunto è pur,
Lidia“ fragmentas, t. 7–15

Embleminių intonacijų tekstų tinkle šios Renesanso
figūros neabejotinai sietinos su būsima J. S. Bacho monograma ir GTK I tomo fugos cis-moll temos intonaciniu
prototipu. Iš esmės O. di Lasso intonacinė emblema interpretuotina kaip kompozicinių tekstų tarpusavio sąveikos
kodavimas. Šiuos būdus savaip klasifikavo prancūzų literatūros teoretikas Gérard’as Genette (Genette, 1997), juos
sujungdamas transtekstualumo sąvoka, anot jo, talpesne
už Julijos Kristevos pasiūlytą intertekstualumo sąvoką.
G. Genette įvardytiems transtekstualumo potipiams
aptariamu žodžio lasso kompozicinio retorizavimo atveju
artimiausios būtų šios G. Genette siūlomos sąvokos: paratekstualumas (teksto siejimas su jo protekstais, pavyzdžiui,
pavadinimais, antraštėmis, epigrafais, dedikacijomis, padėkomis, iliustracijomis ir pan.) bei architekstualumas – pats
save ženklinantis tekstas.
Po Albrechto V mirties (1579) prasidėjo vėlyvoji
O. di Lasso kūryba, kuri nuo ankstesniosios skyrėsi akivaizdžiu katalikų tikėjimo deklaravimu ir mirties tema.
Tikėjimo klausimų svarstymas, katalikybės ir Reformacijos
skirtumai buvo nuolatinė O. di Lasso ir Albrechto V diskusijų tema ir dar vienas dvasinio jų bendrumo požymių9.
Niekada nebuvęs uolus katalikas ir karštas Reformacijos
priešininkas, O. di Lasso vis dėlto išliko katalikas visą
gyvenimą. Tačiau, ištiktas dvasinės krizės, jis pasikeitė iš
esmės. Intelektualus, ironiškas, garbės išlepintas dieviškasis Orlandas – divin Orlande (kaip jį vadino prancūzų
poetas Pierre’as de Ronsard’as), princeps musicorum (lot.
„muzikos valdovas, kunigaikštis“), Schelmi (kaip pats
save vadino 1575 m. balandžio 7 d. laiške Vilhelmui V į
Landshutą))10 – virto slogios depresijos (melancholia hypocondriaca – taip apibūdino jo būseną O. di Lasso gydytojas
Thomas Mermannas) prislėgtu, labai religingu žmogumi.
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Pasikeitė jo mąstysena ir laiškų stilius: dingo kandžios
kritiškos frazės, atsirado pamokslavimo ir savo tikėjimo
manifestavimo retorika. 1575 m. kovo 28 d. O. di Lasso
rašė: „Tikrasis kelias yra Kūrėjas, jis yra Ganytojas, visokio
gėrio šaltinis; taigi sekime jo mokymu, sekime be baimės
paskui jį, regėdami jo galią, drebėkime dėl savo klaidų! Aš,
didysis nusidėjėlis, darausi pamokslautoju ir užgožiu savo
nuodėmingumą“ (Messmer, 1982, p. 172). Po dešimties
metų (1585) O. di Lasso kaip piligrimas jau keliavo į Loretą, į vieną įspūdingiausių Marijos šventovių11. Pasiekęs
Italiją, Feraroje girdėjo patį naujausią italų muzikos stilių,
tačiau juo nesusižavėjo, ir jis nepadarė įtakos vėlyvosios
O. di Lasso kūrybos stilistikai.
„Cum essem parvulus“ laikotarpiu sukurtos mišios,
Magnificat, motetai, psalmės, vokiškos dainos ir pan.
Jose sąmoningai atsitraukiama nuo ankstesnių radikaliųjų kompozicinių formų, devalvuojama modernumo
samprata, ryškėja konservatizmo požymiai, tarsi apgailint
jaunystės nuodėmes – „Prophetiae Sibyllarum“ (~1560)
chromatizmus, satyrinį kūrinių pobūdį. Gyvenimo pabaigoje O. di Lasso sukūrė savo testamentinę rojaus viziją
ir ją prieš pat mirtį dedikavo popiežiui Klemensui VIII.
Taip 21 sakraliųjų madrigalų (madrigali spiritualia) „Lagrime di San Pietro“ („Šv. Petro ašaros“, 1594) ciklą pagal
Luigi Tansillo (1510–1568) eiles12 pavadino F. Messmeris
(Messmer, 1982, p. 172). Kuo šio ciklo eilės buvo dvasiš-

kai artimos mirštančiam O. di Lasso, gali atskleisti keturios
L. Tansillo (ciklo 5-o madrigalo) eilutės: „Jauna moteris
niekada nėra regėjusi savo nuostabaus veido, spindinčio
krištolo veidrodyje, taip aiškiai, kaip kad nelaimingas senas
vyras [Petras – G. D.] savo nuodėmes išvydo Viešpaties
akyse“. Ko galėjo tikėtis Renesanso žmogus (O. di Lasso),
žvelgdamas į artėjančią mirtį? Kad bus išganytas tinkamai
gyvendamas, teisingai ir deramai triūsdamas, kurdamas
save ir pasaulį pagal Dievo valią. Išpažinus nuodėmes ir
atlikus atgailą (pvz., gailintis drąsaus Lasso kūrybos modernumo), prisikėlimas buvo siejamas su Dievo dovanota
malone ir jo dieviškąja meile, kuri pranoksta žmogaus
įsivaizduojamą meilės tobulumo mastą.
Dar vienas O. di Lasso dvasinės krizės atspindys buvo
apaštalo šv. Pauliaus Pirmojo laiško korintiečiams (gr.
epistolē pros korinthious A, lot. epistula ad corinthios 1),
padiktuoto nežinomam raštininkui 55 m. po Kr. Efeze,
13 skyriaus pasirinkimas. O. di Lasso kūrybinėje sąmonėje
atgarsį rado šv. Pauliaus laiške pabrėžiama Aukščiausiojo
maloningoji meilė žmogui – caritas (gr. αγαπη), Dievo
malonės kupinas žvilgsnis į žmoniją13. Juk šv. Pauliaus
laiškas – vienas gražiausių Bažnyčios himnų nesavanaudiškai meilei – tuo metu O. di Lasso’ui buvo paguodos
versmė. Motetui panaudotas tekstas buvo prisodrintas
metaforų, simbolių ir O. di Lasso’ui svarbios žmogaus
augimo idėjos:

Šv. Pauliaus Pirmasis laiškas korintiečiams, 13 skyrius (11–13)14:
13, 11
Cum essem parvulus,
loquebar ut parvulus,
sapiebam ut parvulus,
cogitabam ut parvulus;
quando autem factus sum vir,
evacuavi quae errant parvuli.

Kai buvau vaikas,
kalbėjau kaip vaikas,
mąsčiau kaip vaikas,
protavau kaip vaikas;
tapęs vyru,
mečiau tai, kas vaikiška.

13, 12
Videmus nunc per speculum
in aenigmate, tunc autem
facie as faciem.
Nunc cognosco ex parte,
tunc autem cognoscam sicut
sicut et cognitus sum.

Dabar mes regime lyg veidrodyje,
mįslingu pavidalu. o tuomet regėsime
akis į akį.
Dabar pažįstu iš dalies,
o tuomet pažinsiu,
kaip pats esu pažintas.

13, 13
Nunc autem manet Fides,
Spes, Caritas
Tria haec maior autem his
est Caritas.

Taigi dabar pasilieka Tikėjimas,
Viltis ir Meilė –
šis trejetas, bet didžiausia jame
yra Meilė.

O. di Lasso moteto „Cum essem parvulus“ kompozicinė analizė primena Ernsto Cassirerio skelbtą „kultūros
faktų“ idėją, teiginį, kad žmogus yra simbolius kurianti

būtybė. Todėl teksto struktūroje pravartu įžvelgti tai, ką
Cassireris vadina ženklinančiomis simbolinėmis reikšmėmis, – reprezentacinės funkcijos (Darstellungsfunktion) ir
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signifikatinės funkcijos (Bedeutungsfunktion) pasireiškimą („Philosophy of Symbolic Forms“, 3 tomai, 1923,
1925 ir 1929). Tarsi braižydami diskursyvinį žemėlapį,
šv. Pauliaus teksto fragmente paryškinkime O. di Lasso
konceptualizuojamus žodžius. Neabejotina, kad iš esmės
O. di Lasso kompoziciškai simbolina dviejų pobūdžių
žodžius, kuriuos galima įvardyti remiantis viena pirmųjų
ženklo-simbolio teorijų – Šv. Augustino „De doctrina
christiana“: signa naturalia (žymi tik save ir savo ryšį su
pasauliu ir turi orientacinę funkciją) ir Signa Divinitus
data (ženklai, iš Dievo ateinantys, t. y. Aukščiausiojo valia)
(Chydenius, 1970).
Kita vertus, gilinantis, kokie apaštalo šv. Pauliaus žodžiai buvo O. di Lasso tarsi pasibraukti, reikia nepamiršti,
kad tikroji jo profesija – aktorystė. Matyt, skaitydamas ar
kalbėdamas O. di Lasso įsidėmėtinai raiškiai tarė žodžius.
Jis turėjo rašymo dovaną. Jo tekstuose apstu emocingų
žodžių, kalba nepaprastai gyva, turtinga, daugiažodė, tai
patvirtina ir jo laiškus publikavęs bei tyrinėjęs Horstas
Leuchtmannas (Leuchtmann, 1977). Aktyviems savo
kūrinių tekstų žodžiams XVI a. vidurio moderniosios
muzikos kūrėjo maniera O. di Lasso taikė mimetiškas,
ekstravagantiškas kompozicines priemones, kurios padėjo
išreikšti – „pavaizduoti“ ir signifikuoti jo įsidėmėtų žodžių
prasmes ir sukeliamus afektus. Tokią kompozicinę mąstyseną Gioseffo Zarlino pirmą kartą apibūdino imitatione
sąvoka, kuri muzikoje išreiškė Renesanso literatūroje
prasidėjusį imitazione della natura15 (it. „gamtos mėgdžiojimas“) arba imitazione del concetto delle parole (it. „žodžių
idėjų mėgdžiojimas“) judėjimą.
Orlando di Lasso motetas „Cum essem parvulus“
neatsidūrė Joachimo Burmeisterio analizės akiratyje pirmuosiuose Rostoke išleistuose muzikos retorikos darbuose
„Hypomnematum musicae poeticae“ (1599), „Musica autoschediastike“ (1601) ir „Musica poetica“ (1606). Tačiau
O. di Lasso motetų retoriškieji fragmentai yra tapę J. Burmeisterio darbų klasikiniais muzikinės retorikos teorijos
pavyzdžiais. Akivaizdumo dėlei pateiksime W. Boetticherio sudarytą O. di Lasso kūryboje J. Burmeisterio išskirtų
24 retorinių figūrų sąrašą (Boetticher, 1958, p. 8–9)16,
kurio antroje skiltyje išvardyti J. Burmeisterio analizuoti
O. di Lasso motetai (žr. priedą Nr. 1). „Musica poetica“
XV skyriuje pats J. Burmeisteris analizuoja O. di Lasso
motetą „In me transierunt“, o Claude’as V. Palisca savo
darbe, remdamasis J. Burmeisteriu, pateikia O. di Lasso
moteto „Cum rides mihi“ retorinę analizę (Palisca, 2006,
p. 216–225). Tai rodo, kad J. Burmeisteris retorinių figūrų turinį suvokė kiek kitaip nei XX a. muzikos retorikos
teoretikai savo darbuose. Todėl „Cum essem parvulus“
retorines figūras apibūdinsime remdamiesi naujesniais –
H. H. Ungerio (1941), H. Leuchtmanno (1959) ir
D. Bartelio (1985, 1997) darbais – disertacijomis bei
A. Pister (2005) sudarytu katalogu.
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Pirmiausia kelkime klausimą – ką apie „Cum essem
parvulus“ retoriškumą yra teigę kiti autoriai? Allanas
W. Atlasas ir C. V. Palisca atkreipė dėmesį į tai, kad šio
moteto faktūra bei kontrapunktinė technika paklūsta
žodiniam tekstui (Atlas, 1998, p. 629–630; Palisca,
1994, p. 317). Jie trumpai aptarė pirmąją moteto dalį,
pabrėždami, kad O. di Lasso žodį parvulus kartojo tarsi
riturneles su smulkių ritminių verčių puošybiniais elementais. Pastebėjo ir O. di Lasso taikytą registrinį faktūrinį išsluoksniavimą tarp vaikiško registro balsų (pirmoji
frazė Cum essem parvulus) – Cantus ir Altus I bei žemųjų
vyrų balsų. Žodžius loquebar („kalbėjau“), sapiebam
(„mąsčiau“) ir cogitabam („protavau“), C. V. Palisca’os
nuomone, O. di Lasso priskyrė apaštalo šv. Pauliaus balso
registrui (Palisca, 1994, p. 317). Teigiama, kad augimo ir
brandos idėją quando autem factus sum vir („tapęs vyru“)
O. di Lasso atskleidė laipsniškai išplėsdamas chorą nuo
dviejų iki šešių balsų. O „natos prieš natą“ – contrapunto
di nota contra nota technika mimetiškai atliepė facie as
faciem („veidas į veidą“ / „akis į akį“) žodinį tekstą. Šiuos
pastebėjimus papildysime išsamesne kompozicinio teksto
analize, įvardydami konkrečias retorines situacijas bei
figūras (žr. 2 priedą).
Dvidalio moteto pradžia asocijuojasi su figūra auxesis
(gr. „kilimas, kopimas“), lotyniškai vadinama climax,
gradatio sekvencijos pobūdžio kilimu (gr. anabasis). Įsidėmėję moteto pradinės frazės sekvencinio kopimo tonų
solmizaciją – sol, la, turėsime tam tikrą pagrindą hipotezei
apie moteto autobiografines inspiracijas ir paliktą O. di
Lasso muzikinį parašą. Žinoma, jei pritarsime teoriniuose
darbuose nedrąsiai keliamai minčiai, kad O. di Lasso muzikinis autografas buvo solmizaciniai la+sol atitikmenys.
Tai, beje, diskutuotinas dalykas, nors esame pastebėję,
kad kai kuriuose tekstuose skiemenys sutampa su O. di
Lasso notuojamais solmizaciniais tonų atitikmenimis.
Pavyzdžiui, mūsų jau minėtame madrigale „In dubbio di
mio stato“ žodžius lassus, lasso kompozitorius akivaizdžiai
solmizavo kaip la+sol atitikmenis (žr. anksčiau pateiktą
pavyzdį).
Ir muzikinio O. di Lasso autografo, ir moteto autobiografiškumo įspūdį netikėtai sustiprina mūsų įžvelgtos
akivaizdžios šv. Pauliaus teksto fragmento prasmių bei
įvaizdžių paralelės su užrašu ant O. di Lasso kapo pranciškonų vienuolyne Frydhofe (Friedhof, FranziskanerKloster), kuris O. di Lasso šeimos rūpesčiu buvo iškaltas
dar 1595 metais.
Epitafijos siužetas, tiesą sakant, pakartoja šv. Pauliaus
teksto fragmento prasminius akcentus: formuojamas
žmogaus gyvenimo egzistencinis provaizdis: ratas sukasi
pradedant nuo dukart pavogto vaiko, turinčio nuostabiai
skaidrų diskantą (hellen, lieblichen Stimm), kyla į jo brandos – tenoro – laiką, vėliau leidžiasi iki senyvo žmogaus –
boso – akistatos su mirtimi17:
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Discant hab ich als Kind gesungen,
Als Knabe weiht‘ ich mich dem Alt,
Dem Mann ist der Tenor gelungen,
In Tiefen jetzt die Stimm‘ verhallt.
Laß Wandrer, Gott den Herrn uns loben,
Sei dumpfer Bass mein Ton,
Die Seele bei ihm oben!

Jau ne kartą minėta parvulus mikroriturnelė (laipsniškos eigos – passaggio – žemyn arba passo e mezzo figūra)
O. di Lasso sukomponuota kaip tercijomis judančių
puošybinių elementų figūra. Todėl retoriniu požiūriu ši
konsonansų sankaupa mūsų analizėje įvardijama retorine
figūra congeries (žr. priedą Nr. 2). Kita vertus, puošybinis
ir diminucinis šios figūros pobūdis leidžia taikyti melodinius piešinius bei faktūros figūracijas apibūdinančią
retorinės figūros amplificatio (lot.; pranc. élégance) idėją.
Ir apskritai O. di Lasso mėgo balsų tercinius dublius,
pavyzdžiui, žr. Superius ir Contra jo motete „On doit le
fer battre“ ir daugybėje kitų kūrinių. Balsų dubliavimas
buvo populiari to laiko kompozicijų ypatybė, pastebėta,
pavyzdžiui, Marchetto Cara’os frotoloje „Oime el cor“,
Luca’os Marenzio „Io son ferito“, Andrea Gabrieli „Forestier innamorato“, Adriano Willaerto vilaneskoje „O
dolce vita mia“, Giovanni Domenico da Nola’os „Chi
la dagliardo“ ir kt. Mikroriturnelės išdėstymo pobūdį
verbaliniame ir muzikiniame tekstuose galima įvardyti
epistofa – figūra, kuria apibūdinamas melodinio reljefo
įsimintinas pakartojimas, ir J. Burmeisterio pamėgta figūra
hypotyposis – tai žodinio teksto vizualių reiškinių, objektų,
nuotaikų vaizdavimas muzikinėmis priemonėmis18.
Atkreipkime dėmesį į riturnelę užbaigiančią ir vėliau
iš balso į balsą migruojančią vadinamąją O. di Lasso
kadenciją. Jos pagrindą sudaro Renesanso kadencijų
konstrukcijoms būdingas didžiosios sekstos sprendimas į
oktavą, arba vėliau Hugo Riemanno pavadintoji „tercijų
ir sekstų taisyklė“ (it. regola delle terze e seste)19. Jei patyrinėsime, kaip kompoziciniame tekste toliau plėtojamos
O. di Lasso klauzulės ir kadencijos, kurios būna tai stipriau, tai silpniau ornamentuotos, verta bus prisiminti dar
vieną teorinį XVI a. vidurio dokumentą – Adrianus Petit
Coclico traktatą „Compendium musices“ (Nürnberg,
1552). Jis demonstravo kadencijų kūrimo technikas ir jų
ornamentines figūras, perimtas iš A. P. Coclico mokytojo
Josquino des Près. Josquinas mokinius mokė iš pradžių
naudoti nepuoštas melodines kadencijų atramas, žymimas
kaip simplex (lot. „paprastas“), communis (lot. „įprastas“),
crudus (lot. „grubus“), ir tik paskui jas papuošti elegans
(lot. „rafinuotas“) pavidalais.
Pirmoje moteto dalyje augimo (quando autem factus sum vir – „tapęs vyru“) metaforą, kaip minėjome,

Diskantu giedojau, kai buvau vaikas,
Altui atsidėjau būdamas berniukas,
Kai vyru tapau, buvau tenoras,
Dabar balsas skamba žemai.
Keleivi, šlovinkime Dievą,
Tedunda bosu mano balsas,
O mano siela tekyla pas Jį!
(Vertė G. D.)
O. di Lasso neabejotinai paryškina didindamas balsų
skaičių (nuo bicinium iki šešiabalsio choro). Tačiau tyrinėtojai (A. W. Atlasas, C. V. Palisca) nepastebi, kad,
šalia to, O. di Lasso pamažu plečia ir soggetto intervalus – nuo „autografiškųjų“ tercijų moteto pradžioje, per
kvartas (quando autem, evacuavi) iki tipiškų mažųjų sekstų
exclamatio (quando autem, evacuavi). Pirmos dalies finalas
facie as faciem su minėta contrapunto di nota contra notam,
contrapunctus simplex technika yra idealus retorinės figūros
mutatione per noema (lot., gr.) pavyzdys. Ir ši retorinė figūra jau nuo G. de Machaut „Notre-Dame“ mišių (1364)
buvo taikoma kaip šokiruojamai kontrastingos faktūros
formavimo menas. Metrinis bei ritminis pakartojimo sustambinimas galėtų pasiūlyti retorinę figūrą emphasis (gr.),
kuriai būdingas augmentuotos intonacijos akcentavimas.
Apskritai skirtingų intonacinių, registrinių ar faktūrinių
sferų priešpriešą O. di Lasso muzikoje buvo įžvelgę daugelis tyrinėtojų. Pavyzdžiui, Adolfas Sandbergeris rašė,
kad jeigu O. di Lasso būtų gimęs bent penkiasdešimčia
metų vėliau, jis neabejotinai būtų tapęs didžiu operų
kompozitoriumi (Sandberger, 1926, p. 9).
Antroji moteto dalis taip pat prasideda figūros
anabasis (laipsniško kilimo) formuojamu soggetto ir jo
imitacija kitame balse ad fugam maniera. Įsiterpęs laisvas
kontrapunktuojantis balsas, vėliau pasirodanti laisva
imitacija (fuga realis – pagal J. Burmeisterį) pateikia dar
detalesnį retorinį šio fragmento apibūdinimą – retorinė
figūra parembole (kontrastingas balsas, papildantis fugos
harmoninę vertikalę). Pati retorinė situacija bei figūra
ad fugam dar gali būti toliau konkretizuojama, taikant
fuga unisona (kai imituojantis balsas/balsai įstoja primos
arba oktavos intervalu) bei fuga partialis (imituojama
tik soggetto motyvo pradžia) retorinius apibūdinimus.
Kadangi čia susiduriame su akivaizdžiu O. di Lasso
polifonijos proveržiu, trumpai aptarkime jo pobūdį.
Jei kalbėsime istoriniais terminais, vėl teks prisiminti
Joachimą Burmeisterį, kuris O. di Lasso kontrapunktą
priskyrė mišriajam stiliui (lot. stilus mixtus). Sklandus,
ramus kontrapunktas, J. Burmeisterio nuomone, laisvai
derino kitų trijų kontrapunktų ypatumus: a) žemojo,
kuklių intervalų ir sąskambių stiliaus (lot. stilus humilis)
ir jo priešingybės b) aukštojo stiliaus kontrapunkto (lot.
stilus grandis), kuris remiasi plačiais šuoliais ir disonansų
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gausa, bei c) vidurinio stiliaus kontrapunkto (lot. stilus
mediocris), kurio elementai taikomi teksto prasmėms ir
jausmams reikšti (J. Burmeister. Musica poetica. 1606, XVI
skyrius). O Adriano Banchieri, skyręs contrapunto osservato
(senasis tradicinis kontrapunktas) ir contrapunto commune
(naujasis koncertinio pobūdžio kontrapunktas), O. di
Lasso polifoniją priskyrė pastarajam (žr. A. Banchieri.
Cartella musicale. 1614; Discorso sopra la moderna pratica
musicale, p. 165–167)20.
Numerologinis komponavimo aspektas antroje
moteto dalyje pasireiškia dar stipriau. Pirmoje dalyje,
atskleidžiančioje vaiko–suaugusiojo priešpriešą ir vaiko
augimą, matėme C. V. Palisca’os pažymėtą balsų tankių
ir registrų kaitą (du balsai versus keturi versus šeši balsai),
o antroje moteto dalyje žodinio teksto Nunc cognosco ex
parte („Dabar pažįstu iš dalies“) prasmė O. di Lasso skatino
šešiabalsę faktūrą suskaidyti į lygias dalis. Taip šeši choro
balsai beregint suskyla į du tricinia chorus. Toliau O. di
Lasso imasi ne kartą išbandyto būdo: abu tribalsius chorus
traktuoja kaip antinomiškus, aido priešpriešos principu
grįstus skambesio atsikartojimus (retorinė figūra echo).
Kaip būdinga kitiems tokiu pat būdu komponuojamiems
O. di Lasso kūriniams (pvz., dainoje „O la, o che bon
eco“), daugiabalsės propostos aido principu arba kanonu,
dar su vertikaliuoju balsų perkėlimu, atsikartoja kitoje
daugiabalsių rispostų tricinia poroje.
Šis Renesanso karnavalinės kultūros antitezių ir paties O. di Lasso talentingas muzikinis sprendimas tapo
retorinės figūros, vėliau vadintos antithesis, pavyzdžiu.
Figūra kuriama muzikinio kontrasto principu, priešpriešinant tam tikras muzikines struktūras, muzikos išraiškos
priemones ir pan. Papildoma retorine konkretizacija čia
galima laikyti retorinę figūrą anaploce, kuriai būdingas kartojimas keičiant registrą. Keliuose „Cum essem parvulus“
kompozicijos fragmentuose O. di Lasso sukūrė ir retorinės
figūros pathopoeia (dermei svetimų aksidencijų, pustonių
ar chromatinių tonų) muzikinių įvaizdžių. Pirmoje moteto dalyje tokia yra įmantrios metaforos Videmus nunc
per speculum in aenigmate (lot. „Dabar mes regime lyg
veidrodyje, mįslingu pavidalu“, t. 28) muzikinė išraiška,
kurią, C. V. Palisca’os nuomone, O. di Lasso pabrėžė
svetimu dermei tonu – Es (Palisca, 1994, p. 317). Antroje
moteto dalyje O. di Lasso panašiai traktuoja tunc autem
cogniscam (lot. „o tada pažinsiu“) žodžius: čia vėl pasirodo
dermei svetimos aksidencijos – pathopoeia.
Antroje moteto dalyje O. di Lasso ypatingu dėmesiu –
ritmine augmentacija bei puošyba apgaubia ir pabrėžia tris
šv. Pauliaus žodžius – Fides, Spes, Caritas, mūsų priskirtus
simboliams Signa divinitus data. Beje, visame motete įspūdingiausia solinio pobūdžio ornamentika išsiskiria žodis
Fides (lot. „tikėjimas“) puošyba Cantus partijoje. Manyčiau, kad šia causa pulchritudinis vėl pabrėžiamas pačiam
kompozitoriui svarbiausias dvasinio gyvenimo dalykas –
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savo krikščioniško tikėjimo išlaikymas protestantiškoje
Vokietijoje. Kaip tokių situacijų kūrimo pamokas yra
aprašęs Girolamo Diruta („Seconda parte del Transilvano
dialogo“, 1622, II knyga, II skyrius), smulkesnės puošiančios figūros (elegans) turėtų išsiskirti stambesnių verčių pagrindinės ritmikos fone21. O mažesniais puošybos mastais
panaudojant tą pačią retorinę figūrą diminutio (melodija
pateikiama smulkiomis vertėmis) O. di Lasso partitūroje
pasižymi kiti šv. Pauliaus išskirti simboliniai žodžiai (Spes,
Caritas). O. di Lasso išryškina žodžio tria (trys) mimetiškąją numerologinę prasmę: čia choro faktūroje akimirksniu
lieka tik trys balsai. Žodžiams maior autem his (lot. „bet
didžiausia jame“) apatiniuose balsuose kompozitorius
taiko jų ritminių verčių stambinimo būdą. Tai būsimoji
emphasis (gr.) – itin stambiomis vertėmis augmentuota,
intonaciją akcentuojanti retoriškoji strategija.
Moteto pabaiga skiriama svarbiausios idėjos apoteozei.
Numerologinė Švč. Trejybės multiplikacija vėl kuriama
taikant retorinę figūrą noema ir ją kuriant contrapunctus
simplex būdu: 18 kartų (3 kartus po 6 balsus) O. di Lasso pakartoja žodį Caritas. Tęsiamais balsais (paragoge)
kompozicijos pabaigoje skamba išplėstoji kadencija arba
coda su ilgai trunkančiais pedalais ir pabaigoje švytinčia
pikardiškąja tercija.
O. di Lasso, tipiškas XVI a. musica nova atstovas, harmonizavo ir abiejų moteto dalių struktūrinius santykius.
Kaip ir stambių ciklų (žr. mišias „Entrez-vous filles“, LWn
IV, Nr. 22; „Confundantur superbi“, LWn IX, Nr. 42;
„Qui la dira“, LWn X, Nr. 49) stuktūrinės kadencijos
(fabrica – pagal N. Vicentino), taip ir „Cum essem parvulus“ dalių pabaigos tarpusavyje sudarė jau moderniems
laikams būdingus T–D santykius. Abi moteto dalys O. di
Lasso komponuojamos lygių dydžių (atitinkamai 43+42
taktai), – panašiai savo dvidales formas vėliau kurs Johannas Sebastianas Bachas.
Kaip matome, moteto „Cum essem parvulus“ komponavimo procese O. di Lasso labai svarbi tapo tam tikrų
šv. Pauliaus žodžių idėjų (concetto), prasmių ar emocinių
būsenų kompozicinė mimezė. Muzikinės jų imitacijos
motete buvo kuriamos taikant įvairių kompozicinių
priemonių kompleksų opozicijas:
• du balsai versus keturi balsai;
• du balsai versus šeši balsai;
• trys balsai versus trys balsai;
• siauri soggetto intervalai versus platūs intervalai;
• imitacinis kontrapunktas versus contrapunctus simplex;
• „baltoji“ diatonika versus chromatinės aksidencijos;
• įprastinės ritminės vertės versus sustambintos ritminės vertės;
• silabinis versus melizminis stilius ir pan.
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Kita vertus, buvo kuriama pati kompozicinio teksto
retorizavimo tradicija ir atitinkamoms situacijoms ieškoma itin efektingų, išskirtinių kompozicinių priemonių
kompleksų. Nors O. di Lasso pats nerašė jokių teorinių
traktatų, jo muzikos fragmentai buvo daugelio traktatų
teiginių pavyzdžiai. O. di Lasso kompozicinių tekstų ekspresyvus vaizdingumas buvo pastebimas ir pripažįstamas
ne tik J. Burmeisterio ir vėlesnių klausytojų bei tyrinėtojų
kartų, bet ir daugelio jo epochos ir aplinkos žmonių. Pavyzdžiui, Samuelis Quickelbergas (1529–1568), pirmasis
O. di Lasso biografas, Albrechto V gydytojas, jau 1566 m.
pirmajame monografiniame straipsnyje „Orlandus de
Lassus Musicus“ skelbė kompozitoriaus gebėjimą „prieš
akis pateikti beveik gyvus objektus“ (rem quasi actum
ante oculos ponendo) (cit. Sandberger, 1984–1985; Palisca, 1994, p. 288). Kitas O. di Lasso amžininkas Gallus
Dressleris savo „Praecepta musicae poeticae“ XV skyriuje
akcentavo O. di Lasso meistrišką gebėjimą tam tikriems
žodžiams parinkti deramą harmoniją ir dekoruojančią
ornamentiką (pagal Joachimą Burmeisterį cit. Palisca,
1994, p. 288).
Retorinis bei hermeneutinis analizės aspektas parodė,
kokiu būdu moteto „Cum essem parvulus“ struktūroje
atsispindėjo ir končetizmo atstovų ir poeto bei literatūros teoretiko Pietro Bembo (1470–1547)22 veikalams
būdingas siekis įprasminti žodžius. P. Bembo manė,
kad poezijos žodžių struktūra bei emocija gali išreikšti
intuityvųjį jų vidinės reikšmės efektą. Šios idėjos darė didžiulį poveikį to meto Venecijos intelektualams, kuriems
priklausė ir Adrianas Willaertas. Neatsitiktinai būtent
A. Willaerto ir jo mokinių C. de Rore (1516–1565),
C. Porta (1504/1505–1601), N. Vicentino (1511–1572),
A. Gabrieli (1510–1586), G. Zarlino (1517–1590) ir
kitų madrigaluose išryškėjęs svarbiausių teksto žodžių
muzikinis įprasminimas galėjo būti siejamas su P. Bembo
teorijos įtaka madrigalų stiliui. O. di Lasso kompozicinis
intelektas (šalia A. Willaerto, C. Gesualdo, N. Vicentino,
C. de Rore, Philippe de Monte, Luca Marenzio, Claudio
Monteverdi, Giachias de Werto ir kt.) buvo etaloniška
XVI a. vidurio moderniųjų Musica nova procesų išraiška. Naujasis stilius, anot N. Vicentino, tuo metu buvo
neišvengiamas, nes „muzika kuriama žodiniam tekstui, ji
ir yra skirta harmonijos priemonėmis išreikšti įmantrias
metaforas, aistras ir jausmus“ („L’antica musica ridotta
alla moderna prattica“, 1555, III, 29 skyrius). Būtent
N. Vicentino ir kiti to meto modernistai inicijavo aktyvių,
efektingų techninių kompozicijos priemonių, pirmiausia
neįprastų intervalų ir sąskambių, taikymą verbaliųjų tekstų
reikšmėms sustiprinti ir akustinei vaizduotei sužadinti, o
tai atliepė ir, jo nuomone, pagrindė una bella maniera di
comporre (it. „gražų komponavimo būdą“).
Ypatingai svarbus O. di Lasso „Cum essem parvulus“
moteto ir Vincenzo Galilei traktato „Dialogo della mu-

sica antica e moderna“ (1581) sukūrimo laiko ir idėjų
rezonansas. Naujosios XVI a. muzikos idėjas V. Galilei
skleidė nenuilstamai kritikuodamas griežtojo stiliaus kontrapunkto postulatus, pavyzdžiui, nepritardamas minčiai,
kad disonansų vartosenos apribojimai padeda sušvelninti
jų aštrumą. Tačiau labiausiai buvo akcentuojamas teiginys, kad abstrakčios contrapunto osservato taisyklės veikia
nepriklausomai nuo žodžių reikšmių ir nepadeda kilniam
vokalinės muzikos tikslui – išreikšti žodžių idėjas bei
jausmus (Galilei, 1581, d. III, 1980, p. 77–90). Priešingai
kontrapunkto praktikai, V. Galilei ragino konsonansus
ir disonansus taikyti žodinio teksto prasmėms, siekiant
atskleisti teksto afektus. Remdamasis žodinio ir muzikinio tekstų dichotomijos samprata, V. Galilei traktate
„Dialogo della musica antica e moderna“ savaip interpretavo Boecijaus (Boethius) pateiktą muzikos teorijos
ir praktikos palyginimą: „Muzikos teorija tiek pakylėta
virš muzikos atlikimo praktikos, kiek dvasia pakilusi virš
kūno“. Žodinį tekstą V. Galilei vadino muzikos siela, o
natas – muzikos kūnu, siela turėjo įkvėpti ir sudvasinti
kūną (Palisca, 1994, p. 13).
V. Galilei savo traktate pagrindė vadinamąjį končetizmą (it. concetto – „idėja“) – techniką, kuri buvo ir XVI a.
naujosios muzikos, ir manieristinio madrigalo ženklas, o
kartu tapo viena XVI a. naujosios muzikos emblemų. Šios
technikos taikymo priemonių sąraše V. Galilei nurodė ir
vizualių, ir garsinių efektų kompozicinio kūrimo būdus,
kaip antai:
• tempo parinkimas, derinant prie atskirų žodžių
reikšmių (it. fuggire – „bėgti“, volare – „skristi“,
morire – „mirti“, morte – „mirtis“;
• numerologinė kalba (solo, due – solo ar dueto faktūra);
• kompozicijos teksto „spalvinimas“ žodžių reikšmes
atspindinčios notacijos būdu, pvz., žodžius brune
(it. „rudas“) arba bianche (it. „baltas“) atitinkamai
žymėjo juodos arba baltos natos;
• judėjimo asociacijas keliantiems žodžiams buvo
taikomos jas imituojančios priemonės, pvz., išplėstas
sinkopavimas žodžiui onde (it. „bangos“) ir kt.;
• kylančios krypties melodinės slinktys buvo siejamos
su žodžiais beato (it. „palaimintas“), dolce (it. „saldus,
švelnus“), angelico (it. „angeliškas“); krintančios
krypties melodika, atvirkščiai, taikoma žodžiams
dolore (it. „skausmas“), lasso, humile (it. „nuolankus,
kuklus“), sconsolato (it. „nepaguodžiamas“) ir pan.;
• neįprastos harmonijos (sąskambiai) įprasmino Renesanso tekstuose figūruojančias įmantrias žodines
metaforas: piangere (it. „verkti“), ridere (it. „juoktis“), gridare (it. „šaukti“), duri lacci (it. „žiaurios
kilpos“), cruda donna (it. „žiauri moteris“) (Galilei,
1581, d. III, 1980, p. 89).
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Sunku tikėtis, kad Bavarijoje, Miunchene, gyvenantis
O. di Lasso galėjo žinoti apie V. Galilei parašytą traktatą
„Dialogo della musica antica e moderna“. Juolab sutampantis moteto „Cum essem parvulus“ ir Galilei traktato
išspausdinimo laikas rodo, kad manieristinė kompozicinė
technika O. di Lasso kūryboje reiškėsi gana nepriklausomai ir muzikos affeti meravigliosi (it. „stebuklingus
jausmus“) jis kūrė įkvėptas savo talento.
Grįžkime prie anksčiau aptarto šv. Pauliaus teksto
fragmento ir dar kartą atsakykime į klausimą, kaip su
žodiniu tekstu elgėsi tipiškas Renesanso laikų kompozitorius. Muzikos komponavimo tradicijos rodo, kad visą
pasirinktą žodinį tekstą kompozitoriai skaidydavo į reikšmines frazes, o žodinio teksto eilutės gulė į klauzulėmis
ar kadencijomis užbaigiamus fragmentus. Viena vertus,
„Cum essem parvulus“ galima vadinti tipišku O. di Lasso
motetu, priklausančiu didžiajai jo motetų daliai, nes maždaug du trečdaliai jo motetų sukurti 5–6 balsams. Tačiau
končetizmo idėjos buvo dar vienas smūgis cantus firmus
pagrįsto moteto tradicijai. Net įvairūs O. di Lasso taikomi
cantus firmus diegimo būdai (migruojantis, cantus planus ir
pan.), jo keitimas ornamentuojant (taikant pereinamąsias,
pagalbines natas) arba dažniau – redukuojant (supaprastinant melodiją, atsisakant melizmų ir akcentuojant
derminius centrus), jau nebuvo aktualūs siaučiant naujosios muzikos vėjams. Kompozicinę struktūrą ženklinti
imta naujomis priemonėmis ir būdais, pranašaujančiais
retoriškąjį baroko kompozicijos laiką. Orlando di Lasso
kompozicijose išryškėjusi muzikos ženklinimo gija driekėsi
ištisus šimtmečius.
Minimas šv. Pauliaus Pirmojo laiško korintiečiams
teksto fragmentas buvo naudojamas ir kitų įvairiais
laikais kūrusių kompozitorių, tiesa, palyginti nelabai
gausiai. Taikydamas panašią intensyvią žodžių retorizavimo manierą ir, matyt, įkvėptas O. di Lasso kūrybos
pavyzdžio, motetą „Cum essem parvulus“ sukūrė ispa-
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nas Tomás Luis de Victoria (da Vittoria, 1548–1611).
Iš XX a. kompozitorių pagal tą patį tekstą 1969 m.
kūrinį chorui parašė švedas von Bengt Johannssonas
(1914–1989), o 2001 m. – Rytis Mažulis (g. 1961).
Analizės veidrodyje lyginant O. di Lasso ir R. Mažulio
opusus, pastarasis būtų vienas puikiausių O. di Lasso taip
mėgto kontrasto pavyzdžių. R. Mažulio opusas ne tik gerai
demonstruoja per 420 metų išryškėjusias komponavimo
evoliucijos kryptis, bet kartu atspindi tipišką postmodernizmo situaciją, kaip vieni meniniai tekstai inspiruoja ir
provokuoja kitų meninių tekstų kūrimą.
Straipsnio autorės paklaustas, kas paskatino komponuoti pagal šv. Pauliaus Pirmojo laiško korintiečiams
žodžius, R. Mažulis pirmiausia paminėjo23 Allano W. Atlaso antologijoje „Renesanso muzika“ matytą Orlando
di Lasso moteto pavyzdį. Vėliau moteto žodiniai tekstai
ir vaizdiniai ėmė persekioti kompozitorių: dvi eilutes
(Videmus nunc per speculum / In aenigmate, tunc autem
facie as faciem) R. Mažulis perskaitė Umberto Eco tekste
„Sviluppo dell’estetica medievale“, spausdintame jo rinkinyje Momenti e problemi di storia dell’estetica (1959,
Art and Beauty in the Middle Ages, 1985). Šv. Pauliaus
laiško fragmentus jis ne kartą matė vartydamas Olivier
Messiaeno „Méditations sur le Mystère de la Sainte
Trinité“ (1969) natas ir skaitinėdamas kūrinių motto –
komentarus 9 meditacijoms vargonams. Ir pagaliau abi
eilutės dar kartą šmėstelėjo R. Mažuliui prieš akis angelams
vartant lapus vokiečių kino režisieriaus Ernsto Wilhelmo
Wenderso filme „Dangus virš Berlyno“ („Der Himmel
über Berlin“). Karo nusiaubto Berlyno dangaus mėlynėje plazdantys angelai stengėsi paguosti nuliūdusius ir
maldyti iš mirtingųjų pasaulio sklindančias dejones. Beje,
šv. Pauliaus, O. di Lasso, R. Mažulio kūrinius susiejantis
parvulus motyvas jau atsikartoja šiame filme vokiškai
skambančioje Jürgeno Knieperio dainelėje apie vaikystę
(Peterio Handke’s ž.)24:

Lied vom Kindsein

Dainelė apie vaikystę

Als das Kind Kind war,
ging es mit hängenden Armen,
wollte der Bach sei ein Fluß,
der Fluß sei ein Strom,
und diese Pfütze das Meer.
Als das Kind Kind war,
wußte es nicht, daß es Kind war,
alles war ihm beseelt,
und alle Seelen waren eins.
Als das Kind Kind war,
hatte es von nichts eine Meinung,
hatte keine Gewohnheit,
saß oft im Schneidersitz,
lief aus dem Stand,
hatte einen Wirbel im Haar
und machte kein Gesicht beim fotografieren.

Kai vaikas buvo vaikas,
jis vaikščiojo nuleistomis rankomis,
norėjo, kad upelis būtų upė,
kad upė tekėtų srauniai,
o bala virstų jūra.
Kai vaikas buvo vaikas,
Jis nežinojo, kad yra vaikas,
jam viskas turėjo sielą,
ir visos sielos buvo kaip viena.
Kai vaikas buvo vaikas,
jis negalvojo nieko apie nieką,
jis neturėjo įpročių,
dažnai sėdėdavo sukeitęs kojas,
staiga pašokęs leisdavosi bėgti,
turėjo jis verpetą plaukuose
ir raukėsi fotografuojamas.
(Vertė G. D.)

„Cum essem parvulus“: nuo Orlando di Lasso iki Ryčio Mažulio. Pamatinių kompozicinių idėjų kaita

Tačiau įžengus į mikrostruktūrines, mikrodimensines
R. Mažulio „Cum essem parvulus“ erdves, neretai dingteli eretiška mintis, kad svarbiausia šio moteto sukūrimo
dingstis buvęs šv. Pauliaus tekste šmėsčiojantis žodis
parvulus. Nes būtent šis žodis, tarsi įsakmus genealoginis
įpareigojimas, yra paradoksaliai užšifruotas R. Mažulio
giminės pavardėje. Jos prasmę išryškino dar 1994 m.
gegužės 7 d. Druskininkuose Jono Vilimo perskaitytas
lotyniškasis Ryčio Mažulio vardo ir pavardės vertimas –
Matutinus Parvulus 25, kurį galima prilyginti konceptualiam šio kompozitoriaus mikrostruktūrinių kompozicijų
užkodavimui. Ir iš tiesų, jei į lietuviškąją ir lotyniškąją
formą žvelgsime hermeneutiniu požiūriu, kompozitoriaus
vardas ir pavardė ims kalbėti. Tos reikšmės – skaidrus
mažumas arba smulkumas tarsi savaime ims aiškinti, semantizuoti Ryčio Mažulio kūrybą. Jų reikšmės atskleis ir
jo kompozicijų medžiagos esmę. Ji sukuriama iš itin mažų
atstumų tarp garsų aukščių, beveik negirdimų skirtumų
tarp ritminių vienetų ar mikroskopinių tempų skirtumų:
suskilusių pustonių ar ketvirtinių verčių duženos, utopiški
polilaikai kuria R. Mažulio partitūrų kosmosą. Būtent iš
tokių juvelyrinių elementų ir dimensijų yra sudėliojamos
vizualiai įspūdingos jo partitūros („Cum essem parvulus“
partitūros pavyzdį žr. priede Nr. 3). Nurodę mikrodimensijų pomėgio ar invazijos priežastį, mes atveriame
vartus į R. Mažulio kompozicinių įžvalgų ir intriguojančių
poteksčių pasaulį.
Tyrinėjant, kaip neoavangardistas (Gražinos Daunoravičienės apibūdinimas), mikrominimalistas, post
minimalistas, superminimalistas, manieristinis hiperpostminimalistas (Šarūno Nako sąvokos)26 arba tiesiog
mikrodimensinės muzikos kūrėjas organizuoja mažuosius
struktūrinius savo kompozicijos elementus, peršasi išvada,
kad R. Mažulio minimalizmas gerokai skiriasi nuo klasikinio Steve’o Reicho ar Arvo Pärto vadinamojo aukštojo,
šventojo minimalizmo (high holy minimalism). Kita vertus,
labai skiriasi pati akistata su šv. Pauliaus Pirmojo laiško
korintiečiams tekstu, jo skaitymo, konceptualizavimo
bei įženklinimo maniera. R. Mažulis pastebėjo ir išskyrė
O. di Lasso retorizuotą mikroriturnelę, tačiau jos prasmę
išgrynino iki vienintelio centrinio žodžio parvulus, išaukštino jo reikšmę ir vadovaudamasis šiam kūrėjui būdinga
redukcija bei maksimalizacija paskleidė po modernios
kompozicijos erdvę. Centruota parvulus sąvoka, tarsi
energetinė substancija, ėmė skleisti savo aurą (apie kurią
kalbėjo Wolfgangas Rihmas)27.
Ką reiškia toks radikalumas, pavyzdžiui, aukščių
mikrostruktūrų požiūriu? Jei žvelgdami pro didinančius
lęšius pasidairysime po paskutinių dešimtmečių R. Mažulio kompozicijų lauką, išvysime (tiesa, ne chronologiškai)
smulkėjančių pustonio dalių mikrointervalų vaizdą: pustoniai arba 12-tonė chromatinė sistema (100 ct) – „Hanon
virtualis“ (2002); ketvirtatoniai (50 ct) – „Menzūros“

(1992, 2000); ketvirtatoniai ir aštuntatoniai (50 ir 25 ct) –
„Palindromas“ (1996); dešimtatoniai (20 ct) – „Cum
essem parvulus“ (2001); utopinės pustonio dalybos į
30 garsų arba 29 mikrointervalus su iracionaliais savo
„dydžiais“ (3,448275862 ct) – „Talita cumi“ (1997), „ajapajapam“ (2002), „Forma yra tuštuma“ (2006). Šių kompozicijų tonai išsilydo aukščių skirtumus užtušuojančiame
šliaužiančiame glissando. Tačiau R. Mažulio kompozicijoje
esama ir mikrointervalų antipodų – makrointervalų. Toks
yra pilnų tonų spiralinis kanonas 4 lygiems balsams „Apstulbusi akis prarado amą“ (1985), atliepiantis J. S. Bacho
„Muzikinės aukos“ canon per tonus idėją. Daugiatercinių
grandžių struktūros būdingos „Canon perpetuus“ (2001),
„Canon aenigmaticus“ (1990–1992) bei „Grynojo proto
klavyrui“ (1992–1994). „Palindrome“ vienu metu koegzistavo ketvirtatoniai bei aštuntatoniai, „Sans pause“
(2001) viena paskui kitą rikiavosi tonų, pustonių ir ketvirtatonių zonos, o nuo 2007 m. R. Mažulio kūryboje
prasidėjo naujas mikrotonų struktūravimo etapas. Vieno
opuso erdvėje kompozitorius ėmė taikyti procesualiai
kintančių mikrointervalų „dydžių“ ir besikeičiančių mikrotempų skirtumų progresijas. Pavyzdžiui, „Schizmos“
(2007) violončelei ir elektronikai mikrointervalų spektras
driekiasi pradedant skambesį nuo 49 pustonio dalių arba
48 mikrointervalų pustonyje (2,0833333 ct), vėliau 47
(2,1276596 ct), 46 (2,173913 ct) mikrointervalų ir priartėjant iki 23 mikrointervalų (4,347826 ct) pustonyje.
O balsų tempų skirtumai slenka nuo M.M.=49, M.M.=48
ir toliau mažėjančia kryptimi.
Kaip minimalizuojami tempų skirtumai R. Mažulio
kompozicijose, gerai parodo „ajapajapam“ pavyzdys: 6 vokalinių balsų tempų skirtumai tesudaro tempų intervalą
nuo M.M.=60,504205 iki M.M.=59,663865, t. y. iš viso
aprėpia mažiau kaip sekundės skirtumus ~M.M. 0,84 (tempo intervalas tarp paskirų balsų ~M.M. 0,168). R. Mažulio
kompozicijų tempų skirtumų „mažumas“ išryškėja juos
lyginant, pvz., su H. Cowello, K. Stockhauseno sudarytų
„tempų gamų“ pustoniais. Henry Cowello „New Musical
Resources“ (1919, publikuota 1930) sudarytos tempo
chromatinės gamos pustonis apytikriai prilygo tarpui tarp
M.M. 60 ir 64, arba M.M.=4, o R. Mažulio tempo intervalas sudaro tik ~4,2017% H. Cowello tempo pustonio.
Karlheinzo Stockhauseno (Wie die Zeit vergeht, Reihe,
1957) temperuotas tempų pustonis yra intervalas tarp
MM. 60 ir MM. 63,6 (M.M.=3,6)28. Palyginus paaiškėjo,
kad R. Mažulio „ajapajapam“ balsų tempų skirtumų intervalas prilygsta ~4,6686% K. Stockhauseno tempų intervalų
pustoniui. O „Cum essem parvulus“ tempų skirtumų idėja
remiasi gana paprasta prielaida, kad kiekvienas iš 8 balsų
tuos pačius 10 garsų padainuos per 12’ (II baritonas),
per 11’ (I baritonas), 10’ (II tenoras) ir greičiausiai per 5’
(I sopranas). Taigi nuo unisono po dešimtadalį tono (20 ct)
kylantys mikrointervalai, judėdami skirtingais tempais,
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bemat ima klasterizuotis pagal proporcionalių politempų
konstruktyviąją programą (žr. 3 priedą).
Jeigu Rytis Mažulis partitūroje pasirašytų lotyniškąja
savo vardo ir pavardės forma (Matutinus Parvulus), jo
kompoziciją „Cum essem parvulus“ („Kai buvau vaikas“)
galėtume vadinti bene autobiografiškiausiu jo kūriniu
(išsamią šio opuso analizę žr. Daunoravičienė, 2004,
p. 97–102). Šios partitūros fone regėsime amerikietiškus
horizontus: politempų kanonų meistro Conlono Nancarrowo ir ilgųjų klasterių meistro Alvino Lucier’o29 kūrybą,
taip pat nestandartines darnas praktikuojančių kompozitorių (John Eaton, Ben Jonson, Easley Blackwood, Lou
Harrison, Joel Mandelbaum, and Willam Schottsteadt,
žr. Keislar, 1991) užmojį, be abejo, Giacinto Scelsi ir
Horatius Radulescu solidarumą. Kita vertus, tęsdami
sąskambių su O. di Lasso epocha ieškojimus, galime pastebėti, kad šiam opusui R. Mažulio pasigamintos medžiagos
ypatybės kelia aociacijų ir su Nicola Vicentino avangardizmu, prisimenant jo archicembalo, darnas, stulbinantį
daugelio N. Vicentino teorinių bei kompozicinių teiginių
radikalumą30. 20 centų mikrointervalų „dydžiai“ – tono
dešimtadaliai arba pustonio (semitonus) penktadaliai, kurie
formuoja „Cum essem parvulus“ vokalinių klasterių kūnus, beveik sutampa su Pythagoro ir N. Vicentino darnų
koma. Nes daugelį šimtmečių Pythagoro bei grynosios
darnos didįjį toną sudarė 204 centai, taigi comma buvusi
dešimtoji jo dalis (20,4 ct). Atitinkamai – N. Vicentino
mažasis diesis (40,8 ct) susidarė iš dviejų komų; didysis
diesis arba mažasis pustonis (81,6 ct) – iš dviejų mažųjų
dieses (Vicentino. L’antica musica…, 1555, I knyga, 37–41
skyriai). Tad gretinant O. di Lasso ir R. Mažulio epochas
bei kompozicinių ideologijų aktualijas, galima teigti, kad
R. Mažulio opusas „Cum essem parvulus“ sukomponuotas
iš Renesanso darnų komų medžiagos.
Nors tolygi temperacija nedaug sumažino (suapvalino)
ir paties tono, ir komų apimtis, tačiau pati intervalų dalijimo į lygias dalis idėja, galima sakyti, taip pat yra O. di
Lasso epochos produktas. Ji kilo iš danų matematiko ir
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inžinieriaus Simono Stevino (1548–1620) pasiūlytos tolygaus temperavimo formulės, kurią šis matematikas išvedė
tyrinėdamas ir interpretuodamas daugelį humanitarinių
bei socialinių mokslų objektų. Muzikai skirtas jo traktatas
De spiegheling der singconst juodraščiuose jau egzistavo
1580 m. ir buvo perrašinėjamas iki pat 1610 metų, o išleistas Amsterdame tik 1884-aisiais. S. Stevinas pirmiausiai
atmetė ispano Francisco Salinaso (1513–1590) traktato
De musica libri septem (1577) darnos schemą, tačiau joje
įžvelgė tai, kad F. Salinaso taip kruopščiai apskaičiuotas
diatoninių bei chromatinių pustonių skirtingumas neišvengiamai formavo modernesnę tolygiai temperuotos
darnos sampratą. Antai Simonas Stevinas perėjo prie
„apvalių“ skaičių ir oktavą tolygiai suskaidė į 12 dalių.
S. Stevino matematinė formulė xi = N√(xo)N-1(xN)i apibrėžė
tarp dviejų tonų (jų stygų ilgiai atitinkamai yra xo ir xN),
susidarančius vienodų dydžių intervalus (Rasch, 2001,
p. 204). Taigi, skirtingai nuo XX a. spektralistų (Tristan
Murail, Gérard Grisey, Claude Vivier ir kt.), R. Mažulis
savo mikrointervalus gaminasi remdamasis lygios tonų
dalybos strategija.
Kaip R. Mažulio dešimtatoniai funkcionuoja autobiografinėje kompozicijoje „Cum essem parvulus“? Loginiu,
konstruktyviuoju algoritmu čia tapo iš menzūrinių kanonų
perimtas ir smarkiai hipertrofavęsis mikropolichroniškumo
principas: unisonu užgimusį skambesį tuojau ima klasterizuoti mikroskopiniai balsų tempų skirtumai, kurių kitimo
dinamika išdėstoma griežtai simetriniu palindrominiu
principu. Makroklasterio palindrominę formą R. Mažulis
sukuria formos viduryje ties tonu ais apversdamas lėtųjų
ir greitųjų tempų schemą. Beje, panašios politempų apgręžimo programos buvo taikomos Conlono Nancarrowo
atkakliai kuriamose Studijose pianolai (pvz., Study No 37
for Player Piano). Tokį konstruktyvų prekompozicinį
projektą su aukščių ir tempų kitimo programa galima
vaizdžiai parodyti. Pateikiamoje schemoje matyti visų
8 balsų mikrotoninio ir polichrominio judėjimo principai,
skambesio makroklasterio formavimo strategija:

4 pvz. Rytis Mažulis. „Cum essem parvulus“ (2001).
Pirmosios formos sekcijos choro balsų aukščių ir tempų dinamikos schema
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Formaliosios struktūros (proceso ir statikos) požiūriu
R. Mažulio mikrodimensinėje kompozicijoje koreliuoja
trys svarbiausi principai. Kaip minėjome, fundamentiniu
principu tenka pripažinti XV a. kompozicijoje (G. Dufay,
Josquin des Près, P. de la Rue, J. Ockeghem) išpuoselėto
menzūrinio kanono polichroniškumo konstruktyvumą.
Labai dažnai menzūrinis kanonas R. Mažulio kuriamas
palindromo forma („Menzūros“, „Hanon virtualis“, „Cum
essem parvulus“, „ajapajapam“). XXI a. pradžioje kanonas,
palindrominė forma R. Mažulio muzikoje integravo ir
trečiąją struktūrinę dimensiją – judančio makroklasterio
formą. Tokie specifiški XX a. muzikos reiškiniai – politempų chromatika ir klasterių fenomenai – buvo aprašyti
dar XX a. antrojo dešimtmečio pabaigoje vėl iškilus mikrochromatikos idėjai. Klasterių ekspansijai ir vėlesnėms
politempų kompozicijoms tarsi programinis teorinis
manifestas buvo Henry’o Cowello knyga New Musical
Resources, kurioje jis pagrindė tempų chromatikos principą
ir pirmą kartą apibrėžė klasterį. Beje, XX a. II pusės muzikai turėjo įtakos ir H. Cowello bandymas analogizuoti
intervalus ir trukmių vienetus (tai buvo praktikuojama ir

Ivano Višnegradskio kūryboje). Deja, K. Stockhausenas
nepaminėjo H. Cowello kurdamas ir kalbėdamas apie
savo „Gruppen“ trims orkestrams (1955–1957), o juo
labiau – 1957 m. rašydamas savo garsųjį straipsnį „Wie
die Zeit vergeht“, kuriame jo teikiamos tempo diagramos
buvo beveik tapačios chromatinėms H. Cowello tempų
skalėms. Tačiau H. Cowello tempų polichromatika buvo
afišuojama Conlonui Nancarrowui kuriant fenomenalius
politempų kanonus (pvz., Study No 37 for Player Piano). Beje, šį faktą patvirtino C. Nancarrowo biografas,
kompozitorius ir kūrybos tyrinėtojas Kyle’as Gannas,
C. Nancarrowo studijoje matęs H. Cowello tempų chromatikos schemomis nukabinėtas sienas (Gann, 1995,
p. 193–194).
Visus tuos konceptualius momentus suvienija Ryčio Mažulio „Cum essem parvulus“ makroklasteris. Į
formalizuotą šio kūrinio partitūros idėją galime žvelgti
beveik ontologiškai: garsas gimsta, plečiasi, integruoja
vis platesnius mikrointervalų (dešimtatonių) tūrius, o
pasiekęs maksimumą vėl ima trauktis ir grįžta į vienintelį
pradinį garsą:

5 pvz. Rytis Mažulis. „Cum essem parvulus“ (2001). Makroforma

R. Mažulio opuso „Cum essem parvulus“ formai galima pritaikyti ir tradicines analitines sąvokas: ši radikali
kompozicija sukurta darnia trijų fazių da capo forma su
veidrodiniais klasteriais. Antroji struktūros (fabrica –
N. Vicentino) dalis juda priešinga, t. y. retrogradine
veidrodinės inversijos kryptimi. Čia galima kompozicinė
asociacija su šv. Pauliaus teksto Videmus nunc per speculum
(„dabar mes regime lyg veidrodyje“) bei facie as faciem
(„akis į akį“) prasmine užuomina. Kita vertus, tie patys
mikrodimensiniai R. Mažulio opusų makroklasteriai (su
kylančių ar krintančių skambesio srauto palindromų dizainu) ima panašėti į XX a. I pusės suprematizmo idėjų
suformuotus geometrinius kūnus, konceptualiai primena
atradimą „to tyro meno, kuris laiko tėkmėje dėl „daiktų“
reikšmės padidėjimo buvo dingęs iš akių ir kurio abstrakčiose formose atsiskleidžia meno esmė“ (Kazimiras Malevičius). Ši abstrakčioji tapyba ir buvo suvokiama kaip bene
vienintelė galimybė pailsėti nuo įsivaizduojamo pasaulio

tamsos ir sumaišties (Wilhelmas Worringeris)31. Tarsi
iš suprematistinių drobių atėję „Cum essem parvulus“
palindrominiai makroklasteriai skamba kaip švelnūs, šliaužiantys, glisanduojantys mikrodimensijų srautai. Tad R.
Mažulio mikrodimensiniai opusai modeliuojami kuriant
individualias, nesikartojančias, abstrakcionizmo kūrybinei
dvasiai artimas abstrakčias garsinio dizaino formas.
R. Mažulio kūrinys atspindi radikalius verbalaus
teksto desemantizavimo procesus; jų pradžia – A. Schön
bergo „Pierrot lunaire“ („Mėnulio Pjero“, 1912) laikai.
Tai kelias, prasidėjęs nuo plačiais intervalais „išmėtomų“
žodžių skiemenų (A. Webernas), ėjęs per jų rišlumo susprogdinimą ir skeveldrų punktualizmą įvairiuose balsuose
(L. Nono, „Sarà dolce tacere“, 1960) ir pasibaigęs visiškai
aukojant žodžio semantiką jo akustikos ir fonetikos labui.
R. Mažulio opuse dingsta kadaise O. di Lasso taip rūpestingai puoselėtas verbalinio teksto naratyvumas, atskirų
žodžių idėjos (concetto), reikšmės ir apskritai – muzikos
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bei žodinio teksto dichotomija. Desemantizuotas šv.
Pauliaus tekstas tampa tik vokalinį garsą artikuliuojančia
prielaida. Jei šiam reiškiniui apibūdinti remsimės Peterio
F. Stacey (Stacey, 1989, p. 15–17) sukurta žodinio teksto
fragmentavimo schema, turėsime pastebėti, kad R. Mažulis šv. Pauliaus teksto fragmentą (tik pusę O. di Lasso
naudojamo šv. Pauliaus teksto fragmento) transformuoja
maksimaliai – vienu metu trimis skirtingais lygmenimis:
• aukščiausiuoju struktūriniu – destruktūrizuojant
eilučių sandarą;
• sintaksiniu – išardo gramatinę sakinių konstrukciją;
• fonetiniu – žodį skaido į struktūrizuojamus fonetinius komponentus.
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Prisiminę O. di Lasso oratorišką (Ut oratorium)33,
aktorinį šv. Pauliaus teksto kompozicinį perskaitymą,
naratyvinį retorinį „Cum essem parvulus“ siužetą su rondiškai pasikartojančiais parvulus mikrorefrenais, R. Mažulio
kompozicijoje įžvelgsime absoliučiai priešingą autoriaus
nuostatą ir technologijas. Šis kompozitorius struktūralistiškai-anatomiškai suskaidė žodinį tekstą į skiemenis
ar fonemas ir jomis manipuliavo remdamasis formaliąja
struktūralistine logika. Taip šventų reikšmių sklidiną
Naujojo Testamento teksto fragmentą XXI a. kompozitorius griežtai silabiškai „supjaustė“ į trylikos skiemenų
periodus: esant 10 garsų mikrointervalų kaitos periodams,
skiemenys tuojau pasislenka į kitą aukščių periodą:

6 pvz. Naujojo Testamento teksto fragmentas R. Mažulio kompozicijoje

Skirtingi aštuonių balsų tempai teksto skiemenis, kaip
ir mikrointervalus, bemat klasterizuoja, ir į tekstinius unisonus jie susieina tik makroklasterių pradžiose ir pabaigose.
Akivaizdu, kad prasminiu požiūriu žodinis tekstas tampa
visiškai nesuvokiamas. Tam tikra teksto beprasmybė asociatyviai primena ne tik Renesanso menzūrinių kanonų
tekstinę situaciją, bet ir iš Senojo Testamento atkeliavusią
kalbų susimaišymo – glosolalijos (glossolalie – iš sen. graikų
γλωσσα (glossa) – „liežuvis, kalba“ ir λαλεω (lalô) – „kalbėti,
šnekėti“) idėją. Ji buvo keliama jau Pranašų knygose (Izaijo 28, 10–13). Paradoksalu bene tai, kad būtent apaštalo
šv. Pauliaus Pirmojo laiško korintiečiams 14 skyriaus
eilutėse aptariamas kalbų dovanos, charizmos ir meilės
sąvokų santykis. Tarsi kalbėdamas apie R. Mažulio „Cum
essem parvulus“ žodinio teksto desemantizacijos pobūdį
ir galimybę klausytojams jį suvokti, šv. Paulius sako: „Tas
pat ir su jumis. Jei, kalbėdami kalbomis, netarsite aiškių
žodžių, kaipgi bus galima suprasti, ką sakote? Jūs kalbėsite
vėjams!“ (1 Kor 14, 9)34.
Pabaigai sugretinkime jau išžvalgytus Orlando di Lasso
ir Ryčio Mažulio vokalinius opusus ir bandykime paskutinį kartą lyginti. Nėra abejonių, kad komparatyvistinė
analizė, konceptualioji bei hermeneutinė interpretacija
daugeliu požiūrių atskleidė abiejų kompozicijų opozicijas
ir kontroversijas. Abu XVI a. II pusės ir XXI a. pradžios
opusai demonstruoja svarbiausių muzikos kompozicijos
strategijų bei technologijų esminius pokyčius, įvykusius
per 420 metų laikotarpį. Todėl, apibendrinant tyrimą,
labiau intriguotų ne šių opozicijų vardijimas, bet priešingai – pastangos konsoliduoti, įžvelgti tai, kas juos sieja.
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Pirmoji O. di Lasso ir R. Mažulio kompozicinių
nuostatų bendrybė yra abiejų autorių manieristinis nusiteikimas, jei patį manierizmą35 suvoksime kaip įmantrų,
intelektualų stilių, rafinuotą stilizaciją, kaip jį apibūdino
Johnas Shearmanas (Shearman, 1990), arba „originaliausią, unikaliausią ir įžūliausią žmogaus dvasios kūrybą“,
kaip manierizmą apibūdino Arnoldas Hauseris (Hauser,
1965, p. xvii). Končetizmo dvasios kupina vėlyvojo Renesanso ir ankstyvojo baroko epocha, taip pat naujasis
XX a. manierizmas su ekspresionizmo, siurrealizmo,
antrojo avangardo ir hiperkompleksiškumo ir kitomis
muzikinėmis emblemomis gali iškelti kai kuriuos O. di
Lasso ir R. Mažulio kompozicinės mąstysenos bendrumus.
Tai yra paties komponavimo proceso konceptualizavimas,
taikant prasminę struktūrinę pagrindinių idėjų maksimalizaciją, formalusis sudėtingumas, komplikuotumas. Kartu
ieškoma netiražuojamų36, stulbinančių, net šokiruojančių
kompozicinių sprendimų, nepamirštant Renesanso teoretikų apibūdintų nuostabiųjų jausmų (it. affetti meravigliosi). Dekadentiškas, neurotiškas manierizmo genas
buvo įžvelgtas pirmiausia vertybių griūtyje, prasidėjusioje
nuo istorinio Romos maišto įvykių 1527 m. Tačiau A.
Hauseris į manierizmo „apšviesto paviršiaus“ situaciją
ištraukia kritišką, revizuojantį kuriančiojo santykį su
meno esme, kuri nėra tiesmuka socialinės pasaulėjautos
(Weltanschauung) išraiška.
Tyrinėdama muzikinio manierizmo radimosi 1530–
1630 m. procesus, Maria Rika Maniates išskiria jiems
būdingus aspektus. Tai darnų sampratos, harmonija, kontrapunktas, chromatizmai ir musica reservata (Maniates,
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1979)37. Pati sąvoka musica reservata (lot. „uždara muzika“) XVI a. pabaigoje–XVII a. padžioje tarsi suvienijo
kelis to laiko modernizmo procesus: retorinių prasmių
simbolinimą, chromatizaciją, naujas išraiškos priemones,
kontrapunkto taisyklių pažeidimus, kūrybos elitarizmą.
Šalia kitų dalykų, „musica reservata“ aprėpė kūrinių
atlikimo stiliaus apibūdinimą, nes rafinuota, dekoratyvi, konceptuali, retorinėmis figūromis pagrįsta muzika
buvo komponuojama, kaip manoma, uždaram muzikos
žinovų ratui, gal net snobams, tarytum XIV a. pabaigos
Avinjono kompozitorių Ars subtilior kūryba. Todėl pakomentuosime Orlando di Lasso ir Ryčio Mažulio „Cum
essem parvulus“ opusų atlikimo problemą manieristinio
kanono požiūriu.
Kokias paslaptis galėtų atrasti dabarties kompozicijos
notografijos įmantrybių išlepintas žvilgsnis, atrodytų,
paprastame O. di Lasso kelių puslapių muzikiniame
tekste? Tačiau, žinodami apie kai kuriuos XVI a. vidurio
naujosios muzikos stebuklus (it. meraviglia), įminsime tam
tikras manieristinės kompozicijos paslaptis. Suvokdami
O. di Lasso partitūroje parvulus mikrorefrenus giedančių
cantus ir altus I balsų soliavimo pobūdį, ypač keistą ypatybę, kad cantus tesitūra notacijoje neperkopia penklinės
ir vidurinio registro, galėsime daryti prielaidą, kad šios
partijos buvo sukurtos ir jas giedojo kastratai. Įrodymų
teikia Wolfgango Boetticherio knyga „Aus Orlando di
Lassos Wirkungskreis“ („Iš Orlando di Lasso veiklos
aplinkos“, Boetticher, 1963, p. 90) ir epistolinė panorama
apie O. di Lasso gyvenamąjį metą ir darbą Miuncheno
kapeloje. Iš plataus susirašinėjimo matyti, kad kastratų
menas Miunchene jau buvo žinomas ir savo laiškuose bei
pokalbiuose jį aptarinėjo diduomenė. Paties O. di Lasso
laiške minimas jo ir hercogo Ernsto susitikimas Bolonėje
pirmosiomis 1574 m. kovo mėnesio savaitėmis, kur buvo
aptariami vadinamieji etliche ander Singer („kai kurie kiti
dainininkai“) (Boetticher, 1963, p. 90). 1574 m. birželio
18 d. laiške hercogas Ernstas pranešė Vilhelmui: ...hochgeborener füerst, liber bruder, dieß Vnnser schreiben an E. L. Ist
annders nicht allain wir bitten, dieselbe geruhte Vnns Unser
Narziß sambt der Orgel [...] ehestens gelegenhait hieherin
Verordnen, Vnnd Vnns darneben Verstendigen, was wir des
Eunuchi halber allhie verrichten sollen, dan wir dasselbe auß
der memorie gelassen38.
Albrechto V laikais dvaro kapeloje ne tik gausėjo39
italų, ispanų dainininkų, bet ir jau nuo 1574 m. Miuncheno dvaro kapeloje radosi ir nuolat daugėjo O. di Lasso
mokomų kastratų (castrati arba eunucchi ), kaip manoma,
italų arba ispanų kilmės (Rosselli, 1988, p. 146). Neatsitiktinai kapelai kuriami kūriniai galėjo būti skiriami ir
nekastruotiems berniukams – figluoli entieri 40 (it. „pilni
berniukai“) – sopranams bei altams (soprano falsettisti, alto
falsettisti ), ir kastratams soprano naturali bei alto naturali 41.
W. Boetticheris nurodo, kad Verschnitten khnäblein buvo

daug kartų įtraukiami į O. di Lasso vėlyvojo laikotarpio
kapelą, o nuo 1584 m. sąrašų knygose pasirodė įrašas
niederlendisch verschnitten khnaben (Boetticher, 1958,
p. 533–535). Kastratų giedojimo Bavarijos dvare ir
bažnyčiose nereikėtų laikyti tik O. di Lasso paklusimu
ilgaamžei bažnyčios nuorodai, kad moterys bažnyčioje tyli
(lot. mulier taceat in ecclesia). Išties moterų balsai buvo
ilgai netoleruojami pačioje Bažnyčioje ir bažnytiniuose
reikaluose, ir apie tai rašė taip pat šv. Paulius Pirmojo
laiško korintiečiams 14-ame skyriuje: Mulieres in ecclesiis
taceant, non enim permittitur eis loqui, sed subditas esse, sicut et
lex dicit („Moterys tegul susirinkimuose tyli; kalbėti joms
neleidžiama, jos turi būti klusnios, kaip skelbia įstatymas“
(1 Kor 14, 34)42. Tačiau O. di Lasso „Cum essem parvulus“ manierizmui kastratų giedojimas – puikus sprendimas
net dviem požiūriais: tai buvo prasminga vaiko idėjos
signifikacija (berniukai giedotojai buvo kastruojami prieš
brendimą) ir ryški tembrinė priešprieša vyrų balsams. Kita
vertus, specifinis rafinuotas kastratų tembras ir vokalinis
virtuoziškumas, tobulumas motetui teikė manieristinį
skambesio grožį.
Kas ir kaip padainuoja Ryčio Mažulio „Cum essem
parvulus“ affetti meravigliosi, kurie atsirado iš manieristinės aukščių, trukmių ir tempų santykių minimalizacijos?
Mes jau kelis kartus atkreipėme dėmesį į tam tikrą dvasinį
N. Vicentino ir R. Mažulio bendrumą. Savo „L’antica
musica ridotta alla moderna prattica“ (1555) N. Vicentino
ne kartą pabrėžė, kad naujoji, manieristinė, XVI a. vidurio
muzika negali būti pripažinta ir vertinama kiekvieno. Jis
tvirtino, kad chromatinio ir enharmoninio stiliaus mirabile dolcezza (it. „nuostabus saldumas“) iš anksto kuriamas ir
skiriamas elitui (kn I., sk. 4). R. Mažulio mikrodimensiniai
opusai taip pat nekuriami bet kokiai auditorijai, jiems
reikia intelektualaus ir rafinuoto skonio. Jo opusai su
perregimomis geometrinėmis ir teleologinėmis formomis
žengė kartu su perversmu vokalinėje (chorinėje) dabarties
muzikoje. Dar 1990 m. pripažintus kaip nepadainuojamus
ir nepagrojamus savo kompozicijų ketvirtatonius („Menzūros“) R. Mažulis atkakliai trupino toliau. Ir kai pasiekė
utopinius, žmogaus klausa neskiriamus mikrointervalų
„dydžius“ – 3,45 ct, įvyko beveik stebuklas (meraviglia) –
tokius mikrointervalus ir pačius opusus pradėjo „gyvai“
dainuoti vokalistai. Perversmas įvyko ne tik atlikėjų
psichologijoje, bet ir techninėje tokio dainavimo pusėje.
Dabar R. Mažulio vokalinių opusų atlikimą neatsitiktinai
vizualizuoja scenoje nutįsę laidai ir solistų su ausinėmis
figūros. Tose ausinėse, arba „pilotų takeliuose“ (pilot
tracks, click tracks), tiksi metronomai, veikia garso sinchronizatoriai, kiekvienam solistui individualiai transliuojami mikroskopiniai mikrointervalų aukščiai ir trukmės.
Turime galvoje kompiuterizuotą tų būdų išraišką – šitaip
tiksinčiais metronomais precizišką atlikimą bandė koreguoti Iannis Xenakis, o Horatius Radulescu žybsinčiomis
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lemputėmis akcentavo metro nuorodas. „Pilotų takeliai“
ne tik koreguoja muzikos atlikėjus, bet tampa ir neatskiriama R. Mažulio komponavimo metodo dalimi. Tačiau
kartkartėmis toks perversmas apibūdinamas dar radikaliau. Po Ryčio Mažulio mikrodimensinių opusų atlikimo
2003 m. Berlyno Merz Musik festivalyje kompozitorius
Tillmannas Küntzleris apie atlikėjus solistus (Ensemble
Court-Circuit, Neue Vokalsolisten Stuttgart, Latvijos radijo
choras) prakalbo kaip apie robotus ar marionetes, kuriuos
valdo kompiuterio smegenys.
Paskutinį abiejų „Cum essem parvulus“ kompozicijų
bendrumą rodo galimybė abi jas apibrėžti seno anachro
nizmo – muzikos žanro (konkrečiai – moteto) sąvoka. Šį
momentą ypač pabrėžia savaip efektingas, tačiau pernelyg
kategoriškas C. Dahlhauso teiginys, esą jau tarp XIII a. ir
XVII a. motetų nėra nė vieno bendro požymio (Dahlhaus,
1974, p. 623). O Walteris Wiora apie motetą kalbėjo kaip
apie konstantiškos konstrukcijos neturintį žanrą, kuris,
„atsidūręs virš visų formos pasikeitimų, išlaiko nuolatinį
perimamumą savojoje tradicijoje ir raidoje“ (Wiora, 1966,
p. 10–11). Toks mutatis mutandis (lot. „pakeičiant tai, ką
reikia pakeisti“) – nuolat kintančių, moduliuojančių istorinių muzikos žanrų pavidalų bendrumas – savaip susieja
Orlando di Lasso ir Ryčio Mažulio opusus. Moteto sąvoka
(kilusi iš lot. motus – „judėjimas“, tačiau motetus reiškė ir
„žodis“, „eilėraščio eilutė“, „posmas“)43 pabrėžė specifinį
kūrinio santykį su žodiniu tekstu. Athanasius Kircheris
savo „Musurgia universalis“ (Roma, 1650) atskyrė moteto stilių (moteticus stilus) nuo bažnytinio stiliaus (stilus
ecclesiasticus), kuris remiasi grigališkuoju choralu44, ir akcentavo jo rimtumą (gravitas), didingumą (majestas), taip
pat įvairiapusišką ir turtingą įvairovę (varietas). Johannas
Gottfriedas Waltheris savo „Muzikos leksikone“ („Musikalisches Lexicon“, Leipzig, 1732) motetą apibūdino trimis ypatybėmis, kurios ilgainiui tapo šio žanro paradigma:
tai dvasinio turinio tekstas, imitacinė technika ir vokalinis
kūrinys, nors pasitaikantis ir instrumentinis palydėjimas45.
Visi šie apibrėžimai be jokios išimties pritaikomi ir O. di
Lasso, ir R. Mažulio „Cum essem parvulus“.
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Etienne de Silhouette (Etjenas de Siluetas) 1759 m. buvo Liud
viko XV finansų ministras. Analizuodamas, kodėl ištuštėjo
valstybės iždas, jis nustatė, kad didžioji dalis dvaro lėšų buvo
iššvaistyta brangiems portretams. Pats mėgdavęs iš spalvoto
popieriaus karpyti žmonių profilius (beje, iš jo pavardės
atsirado ir silueto pavadinimas), jis dailininkams taupymo su
metimais liepė kurti pigesnius siluetinius profilinius dvariškių
portretus. Nors netrukus ministras prarado postą, jo pasiūlyti
siluetai tapo madingiausia to meto Paryžiaus naujove.
Vėliau paplitęs teiginys, kad pats O. di Lasso jį taisė ir redagavo,
yra abejotinas. Kaip pažymi Noelis O’Reganas, taisymų au
tentiškumas nenustatytas. Peteris Berquistas, leisdamas O. di
Lasso motetus, perėmė L. Lechnerio pataisymus pagal anks

8

9
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tesnius O. di Lasso leidinius. Žr. Orlando di Lasso. Quinque
et sex vocibus perornatae sacrae cantiones, Venice, 1565; Sacrae
cantiones, liber secundus, tertius, quartus, Venice, 1566, žr.
David Crook. Review author[s]. “Noel O’Regan”. In: Music
& Letters, Vol. 80, No 1 (Feb.), 1999, p. 162.
Orlando di Lasso. The Complete Motets 13. Mottetta, sex
vocum, typis nondum uspiam excusa. Munich, 1582. Edited
by Rebecca Wagner Oettinger, R141, 2005. Per 800 sukurtų
motetų atstovavo vienam svarbiausių O. di Lasso kūrybos žan
rų. Jų pagrindinis šaltinis – „Magnus opus musicum“ (1604),
daugiatomis rinkinys, skelbiantis 516 motetų. Kiti, neįėję į šį
rinkinį, publikuojami naujame O. di Lasso kūrinių leidinyje
LW I (LWn I). O. di Lasso sukurti motetai buvo itin įvairūs:
bažnytiniai, vestuviniai, panegiriniai, skirti ceremonialams
ir kt. Kai kurie, vadinami bažnytiniais, buvo moralizuojančio
pobūdžio, didaktiniai motetai, kaip manoma, skirti moki
niams, taip pat humoristiniai motetai, kurių tekstuose bylota
apie Bažnyčios netoleruojamus dalykus, pvz., vyno garbinimą.
Mažiausia motetų buvo sukurta 2–3 balsams, nedaug – 7 ir
daugiau balsų, maždaug penktadalis – 4 balsams ir apie du
trečdalius 5–6 balsams.
O. di Lasso gimimo data – 1530 m. tėra apytikslė, nurodyta
jo paties, manoma, kad ji galėjusi būti ir 1532 m.
O. di Lasso pagal tarnybines priedermes turėjo kurti polifo
ninio stiliaus mišias iškilmingoms arba kasdienėms rytinėms
mišioms. Sukūrė daug „Magnificat“, kurie Bavarijos dvare
iškilmingai skambėdavo per vakarines mišias ar mišparus.
Daugybė O. di Lasso sukurtų motetų tikriausiai buvo giedami
mišių arba oficijų metu.
Yra žinoma, kad 1553 m. pavasarį O. di Lasso tapo Laterano
mieste Šv. Jono bažnyčios maestro di cappella. 1556 m. Al
brechto V kvietimu nuvykęs į Miuncheną, jis gavo panašią
maestro di cappella tarnybą, kaip matyti 1567 m. išspausdinto
penkiabalsių madrigalų „Libro quarto de madrigali“ viršely
je. Apibūdinimai Divin Orlande, princeps musicorum O. di
Lasso’ui prilipo tada, kai Venecijos ir Nyderlandų leidėjai
pradėjo leisti jo madrigalų, giesmių, mišių rinkinius ir šlovė
pasklido po visą Europą. Vėliau panašūs leidiniai pasirodė
Vokietijoje ir Prancūzijoje. 1574 m. popiežius Grigalius XIII
O. di Lasso apdovanojo Auksinių pentinų riterio ordinu,
kuris itin retai buvo skiriamas muzikams. O. di Lasso motetas
„Domine Jesu Christe“ gavo pirmąją Evreux premiją 1575 m.,
„Cantantibus organis“ – 1583 m. ir pan.
Nors šis susidorojimas vyko Prancūziją valdant Karoliui IX,
istorikai neabejoja, kad tai buvo jo motinos Kotrynos di
Mediči darbas, įkvėptas jos dėdės popiežiaus Klemenso VII
(1478–1534), kovojusio su Reformacija (beje, šis popiežius
prieš pat mirtį Michelangelo’ui užsakė nutapyti „Paskutinio
teismo“ drobę Siksto koplyčiai).
„The Encyclopaedia Britannica“ (1961) rašoma, kad Viduram
žių Britanijoje (1066–1485) vidutinis žmogaus amžius buvo
33 metai. XIX a. pabaigos Vakarų Europoje – 37 metai.
Atlaikęs didžiulę protestantizmo įtaką ir įveikęs dvejones,
Albrechtas V vis dėlto sugrįžo prie katalikų tikėjimo, netgi
delegavo savo įgaliotinius į Tridento susirinkimą (Tridentinum
Concilium, 1545–1563) 1563 metais.
Ich bin halt nur ein Schelmi, aber wir können nicht alle großen
Herren sein, es muß auch mittlere und kleine geben (vok. „Aš
esu laikomas tik šelmiu, nes mes ne visi galime būti dideli po
nai, reikia, kad būtų ir vidutinių, ir mažesnių“). Cit. Messmer
1982, p. 160.
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Loreto šventovės Sanctuario della Santa Casa pradžia siejama
su 1294 m., o kaip bažnyčia, pradėjusi veikti 1468 m., XVI a.
pradžioje (nuo 1507) ji tapo piligrimystės vieta dėl vadina
mosios juodosios madonos – Marijos skulptūros, padarytos
iš Libano kedro. Aplink Renesanso stiliaus šventovę pastatyta
13 koplytėlių. Trylika, nes 13 yra laikomas Marijos skaičiumi,
be to, 13, 31, 131 yra Švč. Trejybės variantai.
Luigi Tansillo buvo karininkas, kilęs iš Venozos miesto ir kūręs
eiles. Jo ankstesnė knyga buvo įtraukta į inkvizicijos registro
sąrašą. Turbūt gailėdamasis už savo nuodėmes, 1559 m. jis
pradėjo kurti eiles ir kūrė iki pat savo mirties: parašė 1277 pos
mus po 8 eilutes, kuriuose nagrinėja šv. Petro kančią ir atgailą
atsižadėjus Kristaus. O. di Lasso, remdamasis numerologine
tradicija, prisodrino kompoziciją skaitmeninių simbolių: 21
ciklo dalys skeliamos į 3 stambias padalas, 7 skaičiaus simbo
lika siejama su 7 dalimis, su 7 dainuojančiais balsais ir pan.
(O. di Lasso amžininkai 7 traktavo kaip 7 mirtinų nuodėmių,
Marijos sielvarto ir Atgailos psalmių skaitmeninį simbolį,
Naujajame Testamente tai buvo ir šv. Petro pasigailėjimo
ženklas (žr. Mt 16, 21).
Apaštalas šv. Paulius ypač išaukština meilę, caritas (αγαπη) –
maloningą, gailestingą Dievo žvilgsnį 13 skyriaus pradžioje,
1–8 eilutėse. Viduramžiais šioji meilės samprata turėjo kur
kas komplikuotesnį filosofinį pavidalą. Daugelyje teologų
darbų buvo skiriama nuodėminga – kūniškoji, erotinė meilė
ir palaimintoji – dvasinė, intelektinė meilė. Remiantis jomis
toliau buvo plėtojama neoplatoniškoji meilės hierarchiškumo
idėja. Pvz., Tomas Akvinietis išskiria dvi pagrindines meilės
rūšis: žemiausioji – amor cupiscentiae („meilė geismas“) ir
aukščiausioji – amor amicitiae, dar vadinama amor divinas
(„dieviškoji meilė“) ir amor angelicatus („angeliškoji meilė“)
(Chydenius, 1970, p. 53–55).
Cit. Šventasis Raštas, 1998; http://biblija.lt/index.
aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_1%20Kor_13
(žiūrėta 2007 m. lapkričio 5 d.).
Jean’as le Rond d’Alembert’as (1717–1783), kartu su D. Di
derot išleidęs „Encyclopédie“, taip formulavo savo požiūrį:
„Muzika, kuri nieko nevaizduoja, tėra tiktai triukšmas [...].
Ji suteiks nė kiek ne daugiau malonumo, kaip kad beprasmė
skambanti nesurikiuotų ir nesusietų žodžių seka“ (cit. Palisca,
2006, p. 202).
Apie Burmeistrio figūras žr. Maniates 1979, p. 210–211.
Epitafijos tekstas iš internetinės prieigos: http://de.wikipedia.
org/wiki/Orlando_di_Lasso (žiūrėta 2007 m. birželio 2 d.).
Vietoj vienuolyno Miunchene XIX a. pradžioje atsirado aikštė
(Max-Joseph Platz) ir Nacionalinis teatras. Pats O. di Lasso jau
nuo 13 metų giedojo Bergeno Šv. Mykolo bažnyčios (Kirche
Saint-Nicolas) chore, čia mokėsi rašyti, skaityti ir dainuoti.
1544 m. O. di Lasso išvyko tarnauti į Siciliją, į Gonzagos dvarą.
J. Burmeisterio Hypotyposis apibrėžimas iš M. R. Maniates
studijos (Maniates, 1979, p. 210–211).
XIII a. anonimas šią Marchetto iš Padujos taisyklę išdėstė dar
griežčiau: „tercija, susidedanti iš tono ir pustonio, po savęs
reikalauja unisono, o dviejų tonų tercija – reikalauja kvintos
[…], seksta, susidedanti iš kvintos ir pustonio, po savęs reika
lauja kvintos, o seksta, kurią sudaro tonas ir kvinta, po savęs
reikalauja oktavos“ (cit. Riemann Hugo. Geschichte der Musiktheorie im IX–XIX Jahrhundert. Leipzig, 1898, p. 123).
Žr. internetinę prieigą http://www.bassus-generalis.org/
banchieri/banchieri-cartella.pdf.
G. Diruta taip pat aptarė ir diminucijas (puošmenas). Jis
reikalavo, kad smulkiosios contrapunctus osservato natos –
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semiminimos, crome (aštuntinės), semicrome (šešioliktinės)
būtų naudojamos taip, kad stipriosiose takto dalyse skambėtų
kaip konsonansai, išskyrus minima-semiminima-semiminima
seką, kur pirmoji iš trumpųjų dviejų natų gali būti disonansas.
Visi šuolius arba kraštines judėjimo figūras formuojantys tonai
(li fondi; le cime) turi būti konsonansai (Girolamo Diruta.
Seconda parte del Transilvano dialogo. 1622, kn. II, sk. 2).
Pietro Bembo buvo popiežiaus Leo X sekretorius, 1539 m.
tapęs kardinolu.
Iš G. Daunoravičienės ir R. Mažulio pokalbio 2007 m. gegužės
17 d.
Visą „Dainelės apie vaikystę” žodinį tekstą žr. http://kotka
vuori.blogspot.com (žiūrėta 2008 m. kovo 11 d.).
Matutinus Parvulus – Ryčio Mažulio vardo ir pavardės loty
niškąjį vertimą pasiūlė Jonas Vilimas savo pranešime 1994 m.
Druskininkuose. Vaiko („mažas“, „mažylis“, „mažulis“ –
mažybinės lietuviškos formos) sąvoka figūruoja R. Mažulio
pasirinktuose žodiniuose tekstuose įvairiomis kalbomis,
pavyzdžiui, prancūziškame Oskaro Milašiaus eilėraštyje
„Talita cumi“ (Enfant! C’est une douleur que l’on n’exprime)
arba lotyniškame „Cum essem parvulus“.
Žr. Šarūnas Nakas. „Kuo pasižymi lietuvių minimalizmas?“ In:
Lietuvos muzikos link, Nr. 8, internetinė prieiga http://www.
mic.lt/lt/info/307?ref=%2Flt%2Fsearch%3Fqu%3DNaka
s%2BMa%25C5%25BEulis%2Bminimalizmas%26x%3D8
%26y%3D7; Mindaugas Urbaitis, Šarūnas Nakas. „Naujoji
pominimalistinė muzika Lietuvoje“. Lietuvos muzikos link,
Nr. 12, internetinė prieiga http://www.mic.lt/lt/info/230?
ref=%2Flt%2Fsearch%3Fqu%3DLietuvos%2Bmuzikos%2
Blink%26x%3D31%26y%3D8%26page%3D5.
Wie kommt nun die Musik zum Text? Musik vollzieht, wenn
sie Text vertont [...] oder besser; der Komponist vollzieht,
wenn er einen Text musikalisch faßt, das nach, was an Aura
um Wort, Text und Sinn, die ihrerseits vibrieren, vibriert. Was
eine chemische Lösung, die zunächst unsichtbare Elemente
durch Färbung sichtbar macht, kann Musik die textspezifische
Aura sichtbar bzw. Hörbar machen“. (“Kaipgi muzika derinasi
prie teksto? Įgarsindama tekstą, muzika [...], arba, tikriau –
tekstui muzikinę formą suteikiantis kompozitorius, sugeria
tai, kas vibruoja aplie žodį, tekstą bei prasmę prisikaupusioje
virpančioje auroje. Panašiai kaip besidažantis cheminis tirpalas
pirmiausia atskleidžia nematomus elementus, taip ir muziką
galima daryti matomą, t.y. klausa suvokiamą specifinę teksto
aurą“). Cit iš: Wolfgang Rihm. „Dichterischer Text und
musikalischer Kontext“. In: Dichtung und Musik, Hrsg. von
Günter Schnitzler. Stuttgart: Klett-Cotta, 1979, p. 29–30.
Analogizuodamas chromatiškai temperuotų garsų aukščių bei
trukmių oktavas ir taikydamas temperuoto pustonio idėją kaip
bendrąjį matą, Karlheinzas Stockhausenas diferencijavo tradi
cines tempo skales. Pavyzdžiui, 12 chromatinių tempo pusto
nių skalė, užpildanti „tempo oktavą“ (nuo 1 sekundė=M.M.
60 iki ½ sekundės=M.M. 120 ), susideda iš šių chromatinių
„tempo pustonių“: M.M.=60; 63,6; 67,4; 71,4; 75,6; 80,1;
84,9; 89,9; 95,2; 100,9; 106,9; 113,3; 120.
„Akustinėms analizėms aš taikau daugybę šių laikų technolo
gijų, dažniausiai kaip inžinierius. Su oksilatoriumi aš peržiūriu
dažnių intervalus arba svyravimus, pavyzdžiui, sąsajas su
kitomis sistemomis. [...] Aš valdau sistemą tokiu būdu, kad
rezultatai tampa netikėti ir aiškūs. Aš visada domiuosi prie
žastimi ir padariniais, ypač kai rezultatai būna labai netikėti“
(Alvin Lucier, cit. internetinė prieiga http://www.cdemusic.
org/artists/lucier.html, žiūrėta 2007 m. biržčlio 15 d.).
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Variantiškais dydžiais N. Vicentino sistemoje pasižymėjo dauge
lis intervalų, pavyzdžiui, tercijos buvo: mažiausios aksidentinės,
natūralios mažosios, aksidentinės mažosios, enharmoninės
mažosios, natūralios didžiosios, aksidentinės didžiosios, en
harmoninės didžiosios („L’antica musica…“, kn. I, sk. 25–31).
Buvo žinomos šešios kvintų rūšys: netobulos natūralios, neto
bulos aksidentiškosios, netobulos enharmoninės, natūralios,
aksidentinės, enharmoninės (ten pat, sk. 37–41).
Cit. internetinė prieiga http://www.aidai.us/index.
php?option=com_content&task=view&id=705&Itemid=
116 (žiūrėta 2008 m. sausio 28 d.).
Cit. iš Wilhelmo Worringerio (1885–1965) knygos „Abstrak
cija ir intuicija“; percituota iš Edina Bernard, Pierre Cabanne,
Jannic Durand, Gérard Legrand, Jean-Louis Pradel, Nicole
Tuffelli. Meno istorija: Nuo viduramčių iki šiuolaikinio meno.
Versta iš prancūzų kalbos, Larousse, Paris, 2005 ; Vilnius:
Alma littera, 2006, p. 728.
Marko Fabijaus Kvintiliano (Marcus Fabius Quintilianus)
„Oratoriaus ugdymas“ (Institutio Oratoria, Roma, 1470)
buvo viena pirmųjų XV a. knygų, kėlusių muzikos ir kalbos
santykio klausimą. Skyriuje „De musica“ M.F. Kvintilianas
gyrė muziką, kuri žadino kilnius jausmus ir maldė nesveikas
aistras. Skyriuje „De divisione affectuum et quomodo mo
vendi sunt“ jis klasifikavo jausmus ir aptarė balso pokyčius,
priklausomus nuo emocinės kalbėtojo būsenos arba komedi
jos ir tragedijos charakterio. Ut oratoria musica C.V. Palisca
traktuoja kaip manierizmo motto (Palisca, 1894, p. 287). Po
šio veikalo pasirodė Aristotelio „Poetikos“ lotyniškas vertimas
(Giogio Valla’os), 1498 m., Venice: Simon Bevilaqua, taip pat
Giovanni Giorgio Trissino (1478–1550) La quinta e la sesta
divisione della poetica (1549), kuriame pateikta tapybos, šokio,
muzikos imitavimo pavyzdžių ir kt.
Cit. internetinė prieig a http ://biblija .lt/index .
aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_1%20Kor_14
(žiūrėta 2007 m. balandžio 12 d.). Apskritai glosolaliją –
ekstatinį kalbėjimą, „kalbėjimą kalbomis“ ir pranašavimą
krikščionys laikė dvasios dovana ir charizma. Apie charizmų
laipsnius šv. Paulius sako: „jei tu ir turėtum Dievo dovaną
ir galėtum pranašauti, kalbėti kalbomis, aiškinti kalbas, bet
neturėtum meilės, visa tai būtų niekas. Nes meilė ir meilės
dovana yra svarbiausia, didžiausia, didesnė netgi už patį
tikėjimą. Todėl Paulius ragina: „Siekite meilės ir trokškite
dvasinių dovanų“, išmanykite apie jas ir nedrauskite kalbėti
kalbomis: „Kas žino, kiek esama įvairių kalbų pasaulyje, tačiau
nėra bereikšmės kalbos. Tad jei aš nesuvoksiu kalbos reikšmės,
būsiu kalbėtojui svetimšalis, ir kalbėtojas man bus svetimšalis“
(1 Kor 14, 10–11).
Manierizmo sąvoka kilo iš it. maniera, o kaip terminas pir
miausia prigijo Renesanso literatūroje kartu su kita itališka
sąvoka concetto.
„Sprendimo galios kritikoje“ bei „Žodyne“ Imanuelis Kantas
akcentavo ypatingą genijaus savybę – originalumą arba uni
kalumą. I. Kanto žodyne genijus apibūdinamas kaip talentas,
produkuojantis neimituojančias idėjas. Plačiau apie tai žr.
Howard Caygill. A Kant Dictionary. Oxford, UK; Cambridge,
Mass, USA: Blackwell Reference, 1995.
Henricus Glareanus (Glareanas) veikale „Dvylikastygis“
(Dodekachordon, 1547) III knygoje nurodė XV a. vidurio–
XVI a. pradžios muzikos stilistines tendencijas: kūdikystė,
arba ankstyvoji fazė, prasidedanti apie 1450 m., nors joje
apstu modernumų, paauglystė, prasidedanti apie 1480 m.,
branda – ars perfecta, prasidedanti apie 1495 m., ir vėlyvoji
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stadija – tobulo meno nuosmukis apie 1520 m. Toks muzikos
nuvertinimas susijęs su manierizmo požymiais, kurie, H. Gla
reano nuomone, griovė tobulą meną. Tai buvo pastangos
ieškoti laisvesnių harmoninių sąskambių, naujo skambesio.
Josquino kūryboje jis vertino puikią konstruktyviųjų kom
pozicinių principų ir žodinio teksto ekspresijos dermę. Pasak
H. Glareano, neįprastomis harmonijomis Josquinas pabrėž
davo dramatiškus žodžius.
Cit. BST – Burg Trausnitz bei Landshut, Bayer. Staatsarch.Filiale. Ausgaben–Verzeichnis, Jg. 1574, fol. 41 (Boetticher,
1963, p. 90).
Tai buvo Albrechto V dvaro kapelos klestėjimo metais. Jam
mirus, Wilhelmas V 1579 m. paveldėjo du milijonus viršijan
čią Albrechto skolą, todėl perpus sumažino kapelą (nuo 44
giedotojų iki 22). 1581 m. dar 5 muzikai buvo atleisti iš darbo
(geurlaubt). Dvaro kapela niekada neatgavo savo dydžio ir
meistriškumo, kuris buvo pasiektas kunigaikščio Albrechto V
laikais. Net 1591 m. kapeloje tebuvo 38 žmonės.
XVI a. vidurio Italijoje mažieji dainininkai kastratai buvo
visaip vadinami: putti, fanciulli, figluosi, cantorini, cantoretti.
Apie tai plačiau žr. Richard Sherr. “Gugliemo Gonzaga and the
Castrati”. In: Renaissance Quarterly, Vol. 33, No. 1 (Spring),
1980, p. 35, 40 (p. 33–56). Pietro della Valle vadino kastratus
soprano naturali kaip priešpriešą artificial sopranos (Bukofzer,
1947, p. 399), nes soprano reiškė „aukštesnis“.
Diskantų, arba altų, dainavimo praktika buvo vadinami Falsettregister, o kastratų – natural. Aukšti diskantai Eunucchi
dažnai minimi O. di Lasso kapelos apskaitos knygose (Zalhbuch) nuo 1590 m. (Boetticher, 1963, p. 535).
Cit. Šventasis Raštas, internetinė prieiga http://biblija.lt/
index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_1%20
Kor_14 (žiūrėta 2007 m. spalio 22 d.).
Moteto sąvokos radimosi metu buvo vartojamos daugeriopos
kitos formos: modeta, motecta, motectum, motectus, motellus,
moteta, motetum, motetus, motetta, motettum, motettus,
mothetus, motettus, muteta, mutetum, mutetus (Hüschen,
1974, p. 6).
Žr. Athanasius Kircher. Musurgia universalis. Rome, 1650,
S. 310 f.
J.G. Walther. Musikalischen Lexicon. Hrsg. von R. Schaal,
Documenta musicologica 1/3, Kassel und Basel, 1953.
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Summary
The article discusses two works by Orlando di Lasso
and the Lithuanian experimental composer Rytis Mažulis
in constructing their compositions on the text of the First
Epistle by St Paul, 1 Corinthians 13:11 “Cum essem parvulus”. An interval of 420 years dividing the two centred
compositions “Cum essem parvulus” in this article is both
precipice and link between the high Renaissance and the
age of theoretical composition (according to B. Boretz
and E. T. Cone). Observing vocal settings of Lasso and
Mažulis according to the verbal text of the First Epistle of
St Paul to the Corinthians, I treat them as compositional
representations of time. On this ground I try to focus on
the motivation of why this text crammed with apostolic
signs has been chosen, to refer to traditions, fashions or
means, compositional “instruments” and strategies that
bind and oppose both works.
During the second part of the 16th century the organization of musical composition was achieved by externally
defined means: either as poetic forms, genre patterns, or
the structuring role of a given text of the composition.
Lasso’s motet (1579–1582?) is based on compositional
practice of his time and inspiration of P. Bembo’s idea
of word painting in musical compositions. Analysis was
to show how Lasso read the text of St Paul and how he
rhetorically impersonalised it in his motet. It is obvious
that while reading the text Lasso compositionally signifies
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and symbolises the words of two natures that can be attributed according to one of the first sign-symbol theories,
“De doctrina Christiana” by St Augustine’s suggested
types: signa naturalia (signifies only itself and its relation
with the world and has an orientational function) and
Signa Divinus data (signs of God that are characterised
by the Lord’s activity), it is the Trinity and the final Fides, Spes and Charitas words. Lasso mimetically applies
metaphorical, extravagant, and affective compositional
means, confirming in this way the unmistakable nature
of the creative process of “word painting”. This method
of compositional thinking was also defined by Gioseffo
Zarlino’s concept imitatione that was brought forward
for the first time and materialised the Renaissance-born
movement of the 16th century imitazione della natura or
imitazione del concetto delle parole.
The key reason to produce the opus “Cum essem parvulus” (2001) by Rytis Mažulis, however, lies probably in
the Latin translation of his name and surname (in Latin
Matutinus Parvulus) because both words in Lithuanian
possess their own meaning. In his vocal composition
Mažulis centres the single word parvulus and spreads it
into modern compositional space by maximising its meanings. The centred concept of parvulus like a genealogical
commitment becomes energetic substance, which starts
spreading its own aura and can in fact serve as a conceptual
code underlying Mažulis’ microstructures. Opposite to
Lasso’s extensive word painting, the meaning of parvulus
in this opus structurally organises the entire technology
and alchemy of the musical material. For Mažulis, parvulus
meant microdimensions in the first place: “small” sounds
(microintervals), “small” rhythmic values so “Cum essem
parvulus” was composed by Mažulis from microintervals
the “size” of 20 cents from tenth-tones (tonus), fifthsemitones (semitonus) and especially minute differences
of rhythmic units and tempos. Namely these jewel-like
nearly inaudible gradation elements set visually impressive scores of Mažulis. An analysis of the piece shows an
obvious transformation of the principle of Renaissance’s
mensural canons, which naturally developed into a fractal
type of polytempo canons. It is also possible to see the
scope of the composer’s mathematical manipulations in
the structure of the “Cum essem parvulus” canon. In
this way the composer shapes a perfect palindrome of
microinterval spectrum.
Harmonic dichotomy of music and a verbal text disappears in Mažulis’ composition while the de-semanticised
text of St Paul becomes a precondition to articulate vocal
sound only. If we make use of P. F. Stacey’s (Stacey, 1989,
p. 15–17) fragmentation scheme of a verbal text, then
it will be possible to assert that Mažulis transforms the
fragment of the text of St Paul on three levels: the highest
structural level to de-structurise the structure of rows;
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the syntactic level to undo the grammatical construction
of sentences; and the phonetic level to separate words
into structurised phonetic components. The composer
separated the text structurally and nearly anatomically
into syllables, phonemes and manipulated them on the
basis of formal structural logic. Different tempos of eight
voices instantaneously “clusterise” syllables of the text and
they converge into textual “unisons” only at the beginning
or end of the clusters. There is not a single allusion to
Renaissance mensural canons and isotechniques. Certain
senselessness of the text, although based on Latin only,
associatively reminds of the idea of glosalia (tongue, language and to talk, speak) that came from incomprehensible
language intermixture known from the Prophet Books
(Isaiah, 28, 10–13).
A comparative and hermeneutic analysis shows different radical mainstreams of changing the main aspects
of musical composition during the four hundred years.
Confronting the two opuses “Cum essem parvulus” of
the 16th and 21st century, from the perspective of many
compositional attitudes, only radical opposition can be
seen. When summarising, it would intrigue not to single
out types of such confrontation but to attempt and look
for affinities and resonances. As the first affinity of both
compositions, a common mannered position of Lasso and
Mažulis must be referred to if mannerism can be described
as an intellectual sophisticated style or more precisely
sophisticated stylisation (according to John Shearman)
or the most original, unique and boldest creations of the
human spirit (according to Arnold Hauser). “Meraviglia”
is known to be based not only on the delicate style of
compositional signs, the eloquence of their performance
but also on the target of art whose sensibilities appreciate

the cognitive messages of the mannerist play. Looking at
the manner of solo singing of cantus and altus I in Lasso’s
scores, and especially at the tessitura and register cantus
common to castrates, without exceeding the five-line staff,
one can draw an assumption that castrates also performed
these parts in “Cum essem parvulus”. Tenth-tones with
shifts of microrhythmic values in Mažulis’ “Cum essem
parvulus” exhibit a radical revolution in vocal and choral
music of the present. Not accidentally performances of
Mažulis’ vocal works have been visualised by stretched
wires on the stage and the figures of soloists with head
phones in the past few years. Metronomes tick in those
headphones or pilot tracks, and sound synchronisers
operate. Such pilot tracks not only correct the performers
of music but also become an inseparable part of Mažulis’
compositional method and visual performance.
Another unexpected proof of the similarities between
the two compositions is a possibility to attribute the concept of an old anachronism, the musical genre. W. Wiora
speaks about the motet as a genre without a constant
construction which “above all changes of forms, retains
a way of permanent transition in its own tradition and
development”. Such mutatis mutandis – shapes of constantly modulating historical genres of music – in their own
way paradoxically unite the opuses of Lasso and Mažulis.
Walther in his “Musikalischen Lexikon” (Leipzig, 1732)
defined the motet by the three specific features that with
time turned into a paradigm of the genre: a text of spiritual content, an imitational technique and a vocal work,
although with occurring instrumental accompaniment.
This definition without any exceptions can be applied
for the compositions “Cum essem parvulus” by Orlando
di Lasso and Rytis Mažulis.
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1 priedas. Joachimo Burmeisterio išskirtų 24 Orlando di Lasso motetų
retorinių figūrų sąrašas (Boetticher, 1958, p. 8–9)

62

„Cum essem parvulus“: nuo Orlando di Lasso iki Ryčio Mažulio. Pamatinių kompozicinių idėjų kaita

2 priedas. Orlando di Lasso moteto „Cum essem parvulus“ (1579–1582?) retorinė analizė
(natų tekstas iš: Atlas, Allan W. Anthology of Renaissance Music: Music in Western Europe, 1400–1600.
New York: W. W. Norton & Company, 1998, p. 401–406)
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3 priedas. Rytis Mažulis. „Cum essem parvulus“ (2001). Pirmasis partitūros puslapis
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