Lietuvos muzikologija, t. 9, 2008

Audra VERSEKĖNAItë

Audra Versekėnaitė

Intertekstinės sekvencijos Dies irae ir
XX a. kompozicijų sankirtos

Intertextual Intersections of Sequence Dies irae and 20th Century Music
Anotacija
Atsigręžimas į praeities kūrybą, jos dvasines ir technologines apraiškas tapo svarbia XX a. muzikos kūrinių analitine bei interpretacine
aktualija. Radikalus praėjusio šimtmečio muzikos komponavimo principų atsinaujinimas, o kartu koegzistuojantis skvarbių įtakų ir
sąveikų laukas lėmė naujas jau sukurtų muzikinių tekstų integravimo strategijas, kurios adekvačiai atspindi skirtingų kūrėjų meninių
individualybių savitumą. Nesutampantys pre-egzistuojančios muzikos panaudojimo kompozicijose būdai paskatino pasirinkti straipsnio
objektą – skirtingų intertekstualumo teorijų panoramos atskleidimą. Tyrimo tikslas – remiantis grigališkosios sekvencijos Dies irae implikavimo į XX a. kompozicijas pavyzdžiais, parodyti ir susisteminti įvairius intertekstinių teorijų aspektus. Juos galima suskirstyti į tris
esmines susiklosčiusias kūrinio interpretavimo tradicijas: kai muzikologai remiasi R. Barthes’o intertekstinėmis idėjomis (M. Aranovskis,
L. B. Meyeris, M. Tomaszewskis), H. Bloomo „įtakos baimės“ teorija (J. N. Strausas, M. Hyde, K. Korsynas) arba sintezuoja abiejų
minėtų literatūrologų idėjas (R. Hattenas, L. Djačkova), pritaikydami muzikos kūrinių analizėms.
Reikšminiai žodžiai: intertekstualumas, tekstas, sekvencija Dies irae, R. Barthes’as, H. Bloomas.
Abstract
Returning to the oeuvre of the past, its spiritual and technological aspects have become an important analytical and interpretational topic
of the music of the 20th century. Stunning musical discoveries of the last century, the radical renewal of the principles of composition, and
the simultaneously coexisting field of penetrating influences and interactions determined new strategies of the integration of the created
musical texts, which adequately reflect the artistic individuality of different composers. Multifaceted ways of using the pre-existent texts
in the works of music determined the choice of the research object of the present paper, which is the adaptation of the sequence Dies irae
in the compositions of the 20th century and disclosure of the panorama of different theories of intertextuality. The goal of the study is
to present and systematize different aspects of intertextual theories based on the 20th century music compositions, which integrate the
Gregorian sequence Dies irae. They might be divided into three main traditions of the intertextual interpretation of the composition.
The first is based on intertextual ideas of R. Barth (M. Aranovski, L. B. Meyer and M. Tomaszewski). The second reflects H. Bloom’s
theory of “anxiety of influence” (J. N. Straus, M. Hyde, K. Korsyn), and the third synthesizes the ideas of the mentioned literary scientists
applying them to analysis of musical compositions (R. Hatten, L. Djačkova).
Keywords: intertextuality, text, sequence Dies irae, Barthes, Bloom.

Intertekstualumo fenomenas
XX a. kultūros kontekste
XX a. muzikos pasaulis yra tapęs stulbinančių atradimų, skvarbių įtakų bei sąveikų lauku. Jo peizažą būtų
galima tapyti kontrastingomis spalvomis, ekspresyviai
išryškinant radikaliąsias kompozicinių technologijų
naujoves ir kartu ramesniais potėpiais nužymint tradicijų
ostinatinius punktyrus. Todėl šio lauko tyrinėjimai, pasirenkant skirtingus rakursus bei metodus, priklauso nuo
fokusuojamo analitinio požiūrio. Jei akcentuosime tradicijos giją, tikriau, tęstinį XX a. muzikos kultūros pobūdį,
turėsime paliudyti įvairiose epochose pasikartojančius jos
reprezentatyviuosius ženklus. Juk, kaip teigia Josephas
N. Strausas monografijoje „Perkuriant praeitį“ (Remaking
the Past, 1990), XX a. pr. muzika persmelkta praeities
atšvaitų, tai akivaizdu ir novatoriškiausiuose kūriniuose:
„tradicinius elementus šiuolaikiniai kompozitoriai įtraukia
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ne dėl tingumo ar vaizduotės stokos, o todėl, kad šiuos
elementus jie laiko sąsaja su muzikinio palikimo turtais.
Jie prikelia praeitį, norėdami ją perprasminti“1 (Straus,
1990, p. 1).
Taigi, ieškodami nepalytėtų skambesio spektro horizontų – dar neišbandytų raiškos priemonių, naujos
formavimo logikos, alogikos ir pan., kompozitoriai
nesąmoningai paklūsta spiralinio muzikos meno kaitos
principo gravitaciniam poveikiui, ir, ignoruodami čia pat
koegzistuojantį kūrybinį kontekstą, įkvėpimo semiasi iš
„pamirštų“, žmonių sąmonėje išdilusių meninių tekstų
prasmių, technologijų. Nors kultūros sąmonėje kūrybinis procesas fiksuojamas kaip stilistinių epochų kaitos
atspindys, kai epochų takoskyras nuženklina kiekvienai
jų būdinga pasaulėjauta, estetiniai idealai, vyraujančios
meno technologijos ir ideologijos, vis dėlto bet kokios
griežtai nubrėžtos epochų ribos tėra iš esmės tik punktyrai, nes visais laikais tuo pačiu metu kurdavę ir meninin-
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kai – tradicijų tęsėjai, kurie pagrindinei stilistinei krypčiai
suteikdavo tik tam tikrų naujų bruožų, ir menininkai
novatoriai, išdrįsę visa tai, kas nauja, sutelkti savo partitūrų „stipriosiose taktų dalyse“. Tačiau ir radikaliuosius
novatorius neretai ištinka panašus likimas – atsigręžiama
ir į savos kūrybos pradžią, ir į įvairių muzikinių epochų
dvasines bei technologines apraiškas2. Tai patvirtina
Krzysztofo Pendereckio išpažintis: „Kurdamas „Raudą
Hirosimos aukų atminimui“, maniau, kad esu visiškai
atsiribojęs nuo tradicijos. […] Dabar, jau įgijęs patyrimo,
manau, kad negalima imti ir kurti muziką nuo pradžios.
Galima tik tęsti“ (Tomaszewski, 1994, p. 63).
Šis teiginys tiesiogiai atliepia vienos iš postmodernistinių literatūros teksto interpretavimo teorijos – intertekstualumo (pranc. – intertextualité, angl. – intertex
tuality) – postulatus, kad kiekvienam naujai kuriamam
tekstui įtaką daro jau egzistuojančios kūrybinės erdvės
kontinuumas – „tekstų tinklas“ (Michelio Foucault,
Rolando Barthes’o terminas)3. XX a. antros pusės literatūrologijoje susiformavusios intertekstualumo teorijos
terminų istoriją, pasak vieno pirmųjų šios teorijos apžvalgininkų – Allano Grahamo4, būtų galima pradėti lingvisto
Ferdinando de Saussure’o, vėliau Michailo Bachtino,
Rolando Barthes’o, Haroldo Bloomo, Julijos Kristevos
darbų aptarimu5. Paskutiniais dešimtmečiais juos imta
sėkmingai taikyti muzikologiniuose svetimos medžiagos
bei įtakų interpretavimo tyrinėjimuose6. Juk ir literatūrinio, ir muzikinio teksto ribos, perfrazuojant R. Barthes’ą,
„niekada nėra aiškios: jo tylos erdvė, vidinė forma, viskas
įsipina į kitos muzikos užuominų tinklą. Muzikiniai
tekstai kalbasi tarpusavyje“ (Klein, 2005, p. 4). Viena iš
paradigminių muzikinio „dialogo“ formų galima būtų
laikyti vėlyvųjų viduramžių poezijos ir muzikos šedevrą –
sekvenciją Dies irae, laikytiną konkrečiu metakultūriniu
ženklu, figūruojančiu įvairių epochų muzikos opusuose.
Taigi, prieš pereinant prie konkrečių sekvencijos Dies irae
intertekstinių apraiškų XX a. kūriniuose tyrimų, svarbu
išsiaiškinti esmines intertekstualumo sąvokas.
XX a. pabaigoje intertekstualumo terminas tapo
bene dažniausiai ir ypač netiksliai, pasak A. Grahamo,
moksliniame diskurse vartojamų terminų. „Šis terminas
apibūdinamas taip įvairiai, kad dabar jis priartėja prie
tokių sąvokų, kaip „vaizduotė“, „istorija“ arba „postmodernizmas“, kurie, anot amerikiečių kritiko Haroldo
Bloomo, yra per mažai apibūdinami pagal savo reikšmę
ir per plačiai – pagal išraišką“7 (Дзюн, 2004, p. 9).
Paradigminiu intertekstualumo teorijos apibrėžimu
laikomas J. Kristevos termino eksplikavimas: intertekstualumas čia traktuojamas kaip tekstų permutacija, kai
susikerta įvairūs tekstai ir vienas kitą neutralizuoja (Klein,
2005, p. 2). Tai toks tekstų žaismas, kuris vyksta tik vieno
teksto viduje. Intertekstualumas atskleidžia, kaip tekstas
„skaito“ istoriją ir kaip į ją įterpia save. J. Kristeva išskiria

dvi šio teksto sampratos ašis: horizontaliąją, jungiančią
autorių ir skaitytoją / klausytoją, bei vertikaliąją, susiejančią įvairius tekstus:

Tekstas
Autorius

Recipientas
Tekstas

1 schema. J. Kristevos formuluojama „teksto“
sampratos ašis

Svarbus vaidmuo čia tenka recipiento kognityviniams
gebėjimams. Mat, norėdamas suprasti numatytą, implikuotą teksto reikšmę, jis turi atpažinti ir atitinkamai interpretuoti intertekstines nuorodas. Teksto ir skaitytojo /
klausytojo dialogas intertekstualumo teorijoje tampa kertine atrama. Pasak Michailo Bachtino, teksto būties įvykis
iškyla dviejų sąmonių, dviejų subjektų paribyje. Tekstui,
kuriam tarpininkaujant žmogus išreiškia save, priklauso
tai, ką į jį įtraukia autorius ir ką vykstant dialogui su tekstu
įtraukia skaitytojas (Бахтин, 1986, p. 301).
Šios horizontaliosios – autorius ↔ recipientas – ašies
pasigesime, jei į muzikos kūrinį žvelgsime polistilistiniu
(A. Schnittke’s terminas) aspektu. 1971 m. rusų kompozitoriaus A. Schnittke’s įdiegtas polistilistikos terminas,
apibūdinantis 7–8 dešimtmečio pliuralistines muzikos
idėjas, akcentuoja teksto santykį su implikuojamuoju
tekstu. Stilistinis priešpriešinimas čia vyksta tik paviršinėje kūrinio struktūroje, o intertekstualumas daro įtaką
ir sintaksiniam, ir semantiniam-asociatyviajam muzikos
aspektui. Tad politekstualumas muzikoje traktuotinas
kaip koliažinis intertekstualumo elementas. Juk, pasak
Rolando Barthes’o, „tekstas – tai nėra linearūs žodžiai,
teskelbiantys „teologinę“ prasmę (autoriaus-dievo „žinią“).
Tai multidimensinė erdvė, kurioje susimaišo ir susiduria
neoriginalių tekstų įvairovė“ (žr. Elliott, 2003). Taigi čia
atsispindi ankstesnių tekstų sankaupos, kurių nuolatinis
kodavimo–dekodavimo procesas sukuria naują teksto
kokybę. R. Barthes‘o paskelbtą „mirusį autorių“ pakeičia
naujas – tekstų skaitytojas / klausytojas. Paniręs į tekstinių
santykių bei sankirtų lauką, jis atseka tekstinius ryšius,
juos savaip interpretuoja, kuria teksto prasmę ir vaizdžiai
praplečia kūrinio istorinį kontekstą.
Štai, pavyzdžiui, Witoldo Lutosławskio Studijoje for
tepijonui Nr. 1 (1940–1941) Michaelis L. Kleinas (Klein,
2005, p. 4–11) įžvelgia tokį intertekstinių sankirtų tinklą
(žr. 2 scemą):
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2 schema (pagal M.L. Klein, 2005, p. 4–11)

Greta intertekstinių sąsajų, t. y. įtakų konstatavimo
W. Lutosławskio Studijoje, M. L. Kleinas akcentuoja in
tertekstinį anachronizmą, kuris atsiranda siejant J. S. Bacho „Gerai temperuoto klavyro“ I tomo preliudo C-dur
ritminę pulsaciją (2+3+3) su F. Chopino Etiudu c-moll
op. 25 Nr. 1. „F. Chopinas yra J. S. Bacho pirmtakas, nes
F. Chopinas mus priverčia naujai išgirsti seniau gyvenusio
kompozitoriaus sukurtą preliudą“ (Klein, 2005, p. 8).
Kaip teigė Peteris Burkholderis, „jei vyraujanti muzikoje istorinė kryptis sukūrė visą kolekciją muziejinių
kūrinių, to muziejaus galerijos yra ne tokios kaip realiame
pasaulyje – kūriniai nuolatos atliekami, montuojami,
perstatomi ir net tapomi virš tų meno kūrinių, kurie kabo
aplink juos“ (Klein, 2005, p. 11). Taigi struktūralistinį
požiūrį į kūrinį kaip uždarą struktūrą, kurios konkrečias
reikšmes intertekstualumo atstovai suvokia kaip išskirtinai
pliuralistinį, begalinį signifikantų žaismą. „Tekstas, – anot
R. Barthes’o, – tai ne estetinis produktas, o ženklinimo
veikla; tai ne struktūra, o struktūrą kuriantis procesas; tai
ne pasyvus objektas, o darbas ir žaidimas; tai ne savyje uždarų ženklų visuma, kuriai suteikta prasmė ir kurią galima
atkurti, o erdvė, kurioje nubrėžtos prasminių postūmių
linijos. Teksto lygmuo yra ne reikšmė, bet signifikantas
semiotiniu ir psichoanalitiniu šios sąvokos požiūriu“
(Melnikova, 2003, p. 17).
Tekstų tarpusavio sąveikavimo būdus įdomiai klasifikavo prancūzų literatūros teoretikas Gérard’as Genette’as8
(Chandler, 2003). Slaptam ir aiškiam teksto ryšiui su kitais
tekstais apibūdinti G. Genette’as siūlo transtekstualumo
terminą (jis yra J. Kristevos „intertekstualumo“ sinonimas). O intertekstualumui jis priskiria konkrečius vieno
ir kito teksto santykius. Tai citatos, plagijavimas, aliuzijos,
užuominos. Paratekstualumas eksplikuoja santykį tarp
teksto ir jo „parateksto“, kuris apsupa pagrindinį tekstą,
t. y. pavadinimas, antraštės, pratarmės, dedikacijos, padėkos, išnašos, iliustracijos, aplankas ir t.t. Ryšiai, leidžiantys
tekstą priskirti skirtingiems diskurso tipams, kitaip tariant,
nurodyti teksto žanrą, apibūdinami kaip architekstualumas. Metatekstualumas – aiškus arba numanomas ryšys
tarp teksto ir jo komentaro.
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Bandant apibrėžti kai kuriuos intertekstualumo
bruožus, pirmiausia reikėtų susimąstyti apie intertekstualumo refleksijos pobūdį. Ar galėtume aukščiausiam
intertekstualumui priskirti akivaizdžią teksto kopiją?
Pavyzdžiui, mažiausiai intertekstualus (greičiau netgi
neintertekstualus) kūrinys iš Vidmanto Bartulio „I like...“
serijos yra kompozicija „I like G. Puccini (Tosca)“ (2004),
kur à la siuitos principu sujungiamos žinomiausio italų
operos genijaus kūrinio ištraukos; J. Gudavičius „Missa
pro defunctis“, Č. Sasnauskas „Requiem“ „Dies irae“
dalyse modalinės harmonijos principais harmonizuoja
viduramžiškąją sekvenciją ir t. t. Tokie pavyzdžiai, mūsų
manymu, lieka už intertekstualumo ribų. Mat labai svarbi
intertekstualumo sąlyga yra šaltinio alteravimas, t. y. pa
keitimas, kūrybiškas jo inkorporavimas į naująjį tekstą ir
naujų prasmių kūrimas. „Intertekstualumas aprėpia ne tik
ryšius tarp vieno teksto ir kito teksto, bet ir tarp tekstų
bei gyvenimiškos patirties“ (Chandler, 2003). Tad meno
kūrinio recipientui labai svarbu atpažinti intertekstualumą
ir jį interpretuoti.
Kitas svarbus intertekstualumo teorijos aspektas yra
įtakų (angl. influence) sąvoka. Ji neretai suvokiama /
traktuojama kaip intertekstualumo sinonimas. Tačiau
literatūros kritikai šias sąvokas linkę atskirti: „įtaka siejama
su atstovavimu (angl. agency), o intertekstualumas – su
objektyvesniu tekstų susikirtimo lauku“ (Klein, 2005,
p. 11). Taigi tekstų susikirtimas – intertekstualumo
atvejis, o kiekviena atstovavimo forma, kurią autorius
„skolinasi“ arba užsimena apie kitą tekstą, yra siauresnis
intertekstualumo atvejis, laikomas įtaka. Naująjį įtakos
sąvokos traktavimą pateikė Haroldas Bloomas knygoje
„Įtakos baimė“ („The Anxiety of Influence“, 1973)9.
„Įtaka, – kaip teigia H. Bloomas, – tai influenza – astralinė
liga (angl. astral disease)“, ir stiprūs poetai, norėdami ją
išsigydyti, išmoksta „neteisingai suprasti“ savo pirmtaką,
transformuodami jo tekstą10. Taip gimsta „įtakos baimės“
(angl. anxiety of influence) paveiktas tekstas. H. Bloomas
išskiria šešis „revizuojančius santykius“ (angl. revisionary
ratios) – retorines figūras, kurios atskleidžia kovą tarp
pirmtako ir sekėjo11. Šie H. Bloomo pateikti „reviziniai
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santykiai“ darė įtaką muzikologų – Marthos Hyde12,
J. N. Strauso, K. Korsyno13, W. Hussey14 ir kitų, siekiančių
intertekstualios analizės, tyrinėjimams. Kitame straipsnio
skyriuje bus stengiamasi susisteminti intertekstualumo teorija grindžiamų muzikologinių tyrinėjimų terminologiją
ir pritaikyti konkrečioms XX a. muzikos kūrinių su Dies
irae sekvencijos implikacijomis analizėms.
Intertekstualumo tradicijos kūrimas
muzikologijoje
„Reiškinys, vadinamas intertekstualumu, plačiausia
reikšme yra ne kas kita, kaip savo ir svetimo žodžio sąveika
arba tekstų dialogas“ (Melnikova, 2003, p. 5). Radikalios
intertekstualumo idėjos byloja, kad nei vienas tekstas nėra

unikalus. Tai „naujas senų citatų audinys“ (Rolandas
Barthes’as), mozaikos principu dėliojamas iš jau žinomų,
kadaise sukurtų elementų. „Kiekvienas tekstas, – kaip
teigia R. Barthes’as, – yra praeities citatų audinys. Kodo,
formulių, ritminių modelių nuotrupos, socialinių dialektų
fragmentai ir kita įeina į tekstą ir jame pertvarkoma, nes
visada esama kalbų iki teksto ir apie jį. Be abejo, intertekstualumo – kiekvieno teksto sąlygos – negalima redukuoti
iki šaltinių ar įtakų problemos; intertekstas yra bendrasis
anoniminių formulių (kurių kilmę vargu ar galima nustatyti), nesąmoningų ar savaiminių citatų (pateiktų be
klaustukų) laukas“ (Hawthorn, 1998, p. 138; taip pat
Melnikova, 2003, p. 33).
Muzikologinėje tradicijoje galėtume įžvelgti kelias susiklosčiusias kūrinio interpretavimo tradicijas (3 schema):

3 schema. Intertekstualumo idėjų adaptacija muzikologijoje
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1. R. Barthes’o tradicija grindžiama kūrinio kaip
„savo“ ir „svetimo“ dialektine vienove (intertekstų aspektas). Jai priskirtume M. Aranovskio, M. Tomaszewkio,
L. B. Meyerio, Dziun Tiba’os, M. Raku tekstų sąveikavimo strategijas.
2. H. Bloomo tradicija: jos atstovai tiria įtakas,
asociacijas ir sąveikas. Taigi jai būdingas įtakos aspektas
(J. N. Strauso, M. Hyde tyrinėjimai).
3. R. Barthes’o bei H. Bloomo tradicijų sintezė:
į analizuojamą kūrinį mokslininkai žvelgia ir konkrečių
implikacijų, ir labiau apibendrintų įtakų aspektu (R. Hatteno, L. Djačkovos darbai).
Kadangi R. Barthes’o tradicijos sekėjų – M. Aranovskio, M. Tomaszewskio, L. B. Meyerio tyrinėjimai buvo
smulkiai nagrinėjami ankstesniame „Lietuvos muzikologijos“ leidinyje15, toliau šiame straipsnyje patyrinėsime
tik mūsų išskiriamas antrosios ir trečiosios – H. Bloomo
tradicijos ir sintezuojančios tradicijos apraiškas muzikos
kūriniuose.
H. Bloomo intertekstualumo teorijos
adaptacijos muzikologijoje
Remdamasis H. Bloomo „įtakų baimės“ koncepcija,
Josephas N. Strausas monografijoje „Perkuriant praeitį“
tyrinėjo XX a. I pusės kūrinius (B. Bartóko, I. Stravinskio, A. Schönbergo, A. Bergo, A. Weberno) ir ankstesnės
muzikos (J. S. Bacho, G. F. Händelio, W. A. Mozarto,
L. van Beethoveno, R. Schumanno, J. Brahmso, P. Čaikovskio ir kt. kūriniai) atspindžius juose. Jis suformulavo
aštuonis kompozitorių atliepus į praeities muzikos įtakas
(Straus, 1990, p. 17):
• Motyvizavimas (motivisation) – ankstesniojo kūrinio
motyvinis turinys radikaliai intensyvinamas.
• Apibendrinimas (generalization) – ankstesniojo
kūrinio motyvo apibendrinimas iki garsų aukščio klasės
(pich-class set) motyvo.
• Marginalizavimas (marginalization) – centrinė ankstesniojo muzikos kūrinio struktūra (pvz., dominantės –
tonikos kadencijos ar linearinių tercijų arkos) naujajame
tampa periferinė.
• Centralizavimas (centralization) – ankstesniojo kūrinio struktūra, priskiriama periferiniam dariniui (pvz.,
negiminingos tonacijos arba neįprastos natų kombinacijos), tampa naujojo kūrinio atraminiu tašku.
• Suspaudimas (compression) – diachroniniu pavidalu reprezentuojantys elementai (pvz., du funkcinio santykio trigarsiai) sinchroniškai suspaudžiami naujajame kūrinyje.
• Fragmentavimas (fragmentation) – prekompozicijoje
kartu eksponuojami elementai (pvz., kvintakordo kvinta)
naujajame kūrinyje atskiriami.
• Neutralizavimas (neutralization) – tradiciniai muzikiniai elementai (pvz., dominantseptakordas) praranda

94

Audra VERSEKĖNAItë

įprastinę funkciją, o ypač savo progresinį impulsą. Tolesnė
progresija sustabdoma.
• Simetrizavimas (symmetrization) – tradiciškai tikslinės (goal-oriented ) harmoninės slinktys ir muzikinės
formos (pavyzdžiui, sonatos forma), eksponuojamos inversiškai arba retrogradiniu simetriniu pavidalu ir šitokiu
būdu sukaustomos (immobilized ).
Akivaizdu, kad tai nėra universalūs, visiems laikams
sukurti „svetimos medžiagos“ analizavimo receptai.
Esmine „muzikine revizine proporcija“ J. N. Strausas
laiko apibendrinimą (generalization). Ji H. Bloomo įtakų
teorijoje atitiktų kenosis apibūdinimą. Šį rekompozicijos
metodą, kaip teigia J. N. Strausas (Straus, 1990, p. 57),
labai mėgo XX a. kompozitoriai, kurie valingai priešinosi
„romantiniam pertekliui“. Apibendrintų aukščio klasės
setų intonacijos ir jų modifikacijos būdingos I. Stravinskio
„Fėjos pabučiavimui“16, „Pulčinelai“17, be to, ypač vengiančio sąsajų su romantikų kūryba O. Balakausko opusui
„Naujasis turkų maršas“ (1987). Čia, pasak G. Daunoravičienės, „W. A. Mozarto „Alla turca“ medžiaga išdėstoma
progresuojamai pagal jos dispoziciją originaliame tekste“
(Daunoravičienė, 2006, p. 60). Kai kuriuos J. N. Strauso išskiriamus pirmtako muzikos adaptavimo metodus
galime įžvelgti ir XX a. opusuose, kuriuose implikuota
sekvencija Dies irae.
Apibendrinimo metodo principą įžvelgsime A. Pärto
kuriamoje „Miserere“ (1989) „Dies irae“ dalyje18, taip
pat G. Ustvolskajos Kompozicijoje Nr. 2 „Dies irae“
(1972–1973): sekvencijos Dies irae intonacijos čia tampa
savotišku kūriniu vertikaliosios ir horizontaliosios struktūrų genofondu. Šioje partitūroje nerasime akivaizdžios,
klausa neklystamai identifikuojamos melodinės atkarpos,
kuri asocijuotųsi su sekvencijos intonaciniais dariniais.
Analizė rodo, kad į kompozicinį audinį, panašiai kaip
ir A. Pärtas „Miserere“, G. Ustvolskaja įterpia ir toliau
transformuoja koncentruotus 3–4 garsų Dies irae motyvus,
pasirinktus iš įvairiausių sekvencijos vietų. Šitaip akceptuojami gerai pažįstamos monodijos melodiniai dariniai,
kruopščiai maskuojami apibendrinimo (arba intonacinės
amalgamos, pasak M. Aranovskio) būdu, susilieja į visiškai naują modernią XX a. „Dies irae“ instrumentinę
kompoziciją.
G. Ustvolskaja Kompozicją „Dies irae“ pradeda bene
labiausiai viso kūrinio erdvėje išplėtotu motyvu fortepijono partijoje:

1 pvz. G. Ustvolskaja. Kompozicija Nr. 2 „Dies irae“

Intertekstinės sekvencijos Dies irae ir XX a. kompozicijų sankirtos

Tapdama viso pirmojo epizodo pagrindu, ši medžiaga įtvirtinama klausytojo sąmonėje niūriais kontrabosų
„potėpiais“ (4 sktm.), viduriniame fortepijono registre
(5 sktm.) ir galiausiai – vertikalizuoto chromatinio klasterio pavidalu fortepijono partijoje žemajame registre
(6 sktm.). Temą G. Ustvolskaja komponuoja kaip dviejų
kontrastingų struktūrų darinį: tęsiamų trijų sveikųjų natų
ir aktyvių, pabrėžtinai (espressivo) atliekamų ketvirtinių.
Tačiau ritminis kontrastas ir temos frazavimo logika tarsi
savaime išskaido ją į tris segmentus: pirmasis Kompozicijos temos motyvas yra dviejų natų ostinato – struktūra,
besikartojanti įvairiose viduramžių sekvencijos Dies irae
melodiniuose dariniuose. Kita vertus, nors ir netiesiogiai,
vis dėlto kūrinio pradžioje G. Ustvolskaja panaudoja ir
XIX a. dažnai kompozitorių eksploatuojamą emblemiškiausią pradinį Dies irae keturgarsį motyvą. Tai akivaizdžiai rodo minėtosios „temos“ inversija, kurios pirmieji
garsai laikytini Dies irae pradžios atitikmenimis, o trečiojo
segmento seka sutampa su tolesniais (I b, II e, III g, IV i,
IV g, VII m) sekvencijos struktūrų mikromotyvais.

2 pvz. G. Ustvolskaja. Kompozicijos „Dies irae“
pradžios inversinė redukcija

Tarsi norėdama dar kartą patvirtinti klausytojui analitikui, kad kompozicijos ir sekvencijos sutapatinimas
neatsitiktinis, prie neatpažįstamai modifikuoto pradinio
sekvencijos motyvo G. Ustvolskaja vėl sugrįžta IX kūrinio padaloje (45–46 sktm.), pateikdama jį pirminio savo
transformuoto varianto pavidalu, o 53 sktm. ritminės
diminucijos būdu beveik neatpažįstamai keisdama temos
charakterį.
J. N. Strauso išskiriamą motyvizavimo, t. y. Dies irae
motyvų radikalaus intensyvinimo metodą iliustruoja
I. Stravinskio „Šventojo pavasario“ (1913) antro paveikslo
įžanga, D. Šostakovičiaus Simfonija Nr. 14 (1969), o ypač
S. Rachmaninovo kūriniai. Juose sekvencijos embleminis
motyvas, organiškai susiliedamas su naujai kuriamu muzikiniu tekstu, persmelkia viso opuso (ar jo dalies) audinį.
Pavyzdžiui, ankstyvojoje S. Rachmaninovo simfoninėje
poemoje „Mirusiųjų sala“ (1909) pradinis keturgarsis
Dies irae motyvas it migruojantis cantus firmus nuolat
skamba pirmajame ir baigiamajame poemos epizoduose,
įvairių instrumentų partijose (vidurinio, kontrastuojančio,
epizodo žodynas grindžiamas chromatinių slinkčių intonacijomis, aktyvesne muzikos plėtote, Dies irae motyvą
implikuojant prieš pat reprizinę dalį). Žemiau pateikta
schema fiksuoja šio motyvo sklaidą, čia vientisos rodyklės
atitinka tikslias monodijos intonacijas, o punktyrinės – jo
modifikuotus pavidalus (4 schema):

„Dies irae“ motyvas

1 sktm.

2 sktm.

3 sktm.

4 sktm. 6 sktm. 7 sktm.

valt. p.

ob. p.

įv. instr. valt. p. sm. p.

1–14 sktm.

sm. p.

8 sktm.

14 sktm. 18 sktm.

įv. instr. fl., valt.

19 sktm.

tromb. įv. instr.

15–18

19 sktm. 22 sktm.

fl., sm.

26 sktm.

įv. instr. kl., fag.

19–26 sktm.

sktm.

4 schema. Dies irae motyvo sklaida S. Rachmaninovo „Mirusiųjų saloje“
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Pradinę grigališkosios monodijos intonaciją „Mirusiųjų saloje“ (žr. 3 pvz.) S. Rachmaninovas motyvizuoja, t. y.
intensyvina, ją eksponuodamas įvairiais būdais: intonaci-

nis tikslumas paįvairinamas ritminėmis modifikacijomis
(a ), paskutiniojo intervalo transformacija (b ), akordine (c )
arba imitacine (d ) motyvo išdėstymo faktūra ir pan.:

3 pvz. S. Rachmaninovas. „Mirusiųjų salos“ ištraukos

Viename vėlyvųjų, konkretaus siužeto neturinčiame
S. Rachmaninovo kūrinyje – Simfoniniuose šokiuose
op. 45 (1940) taip pat yra užkoduota fatališkai šio kompozitoriaus kūrinius persmelkianti sekvencija Dies irae19.
Jos motyvai organiškai įpinami trečioje Simfoninių šokių
dalyje – tai logiškas viso ciklo apibendrinimas. Dies irae
sekvencijos svarbą S. Rachmaninovo kūrybai akcentavo
vienas kūrinio recenzentų (O. Downesas, New York Times,
1941, sausio 8): „Piršosi mintis, jog jau daug metų muzikinį
S. Rachmaninovo mąstymą apsėdusi siaubingos senõs giesmės – Dies irae – šmėkla“ (Wanninger, 1962, p. 135).

Ši „siaubinga senos giesmės šmėkla“ Simfoninių šokių trečioje dalyje, nors ir nevirsta platesniu sekvencijos
melodiniu alsavimu, bet nuolatos išnyra muzikiniame
finalo audinyje. Kaip ir „Mirusiųjų saloje“, pradinis Dies
irae motyvas simuliacijos būdu įterpiamas į nuoseklaus
melodinio judėjimo audinį kraštiniuose dalies epizoduose – pirmajame bei repriziniame ir eksponuojamas/
varijuojamas tokiu pat principu, kaip ir „Mirusiųjų saloje“:
iš pradžių suskamba tik kaip tolima muzikinio mirties simbolio užuomina (a), vėliau migruoja į įvairių instrumentų
partijas ir taip motyvizuoja kūrinio audinį (4 pvz.):

4 pvz. S. Rachmaninovas. „Simfoninių šokių“ ištraukos
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Pateikti S. Rachmaninovo kūrinių pavyzdžiai liudija,
jog Dies irae intonacines implikacijas kompozitorius įpina
programinėse siužetinėse kompozicijose. Tačiau, kaip
teigia ir kiti tyrinėtojai (V. Protopopovas, V. Brianceva,
O. Sokolova, F. I. Wanningeris ir kt.), implikacijų gausu
ir neprograminės muzikos kūriniuose: pavyzdžiui, Sonatoje Nr. 1, Simfonijoje Nr. 3, Koncerte fortepijonui ir
orkestrui Nr. 3.
Toks nuolatinis ritmiškai, dinamiškai ar faktūriškai
neakcentuojamas pradinis Dies irae motyvas, organiškai ir
dažnai įpinamas į kuriamą muzikos audinį (motyvizavimo
metodas), S. Rachmaninovo kompoziciniuose tekstuose
reiškia, kad ši grigališkosios monodijos intonacija kompozitoriui buvo labai svarbi ir darė lemiamą įtaką jo kūrybai. Tačiau konkreti simbolinę reikšmę įgijusio motyvo
prasmė kiekvieno kūrinio kontekste kinta.

J. N. Strauso įvardyto suspaudimo metodo Dies irae
sekvencija grindžiamose XX a. kūrinių analizėse tiesmukai taikyti negalime. Šį metodą (kaip, beje, ir kitus)
J. N. Strausas taiko itin smulkių, klausa neišskiriamų
preegzistuojančios muzikos elementų (intervalų, trigarsių ir pan.) paieškoms. Jie naujajame kūrinyje skamba
ne diachroniškai (kaip buvo eksponuojami originale), o
sinchroniškai, vienu metu. Mūsų nuomone, šis metodas
gali būti taikytinas ir intonacijų, frazių sinchroniniam
skambėjimui apibūdinti. Taigi jis vadintinas intonacinis
suspaudimas (A. Versekėnaitės sąvoka). Dies irae sekvencijos intonacinių suspaudimų gausu L. Dallapiccola’os „Kalėjimo dainose“ (1938–1941), W. Krafto fantazijoje „Dies
irae“ (1968) (žr. 5 pvz.), O. Greifo „Requiem a cappella“
(2000) „Dies irae“ dalyje, kurioje sekvencijos motyvai
skamba stretų arba menzūrinio kanono technika.

5 pvz. W. Kraftas. Fantazija „Dies irae“

Dabarties kompozitorių „reakcijas“ į praeities kūrybą savaip sintezuoja ir amerikiečių muzikologė Martha
Hyde20 (žr. Klein, 2005, p. 143). Ji siūlo keturis praeities
muzikos imitavimo aspektus: pagarbųjį, eklektinį, euristinį ir dialektinį. Pagarbiajam (reverential) imitacijos
tipui mokslininkė priskiria, pavyzdžiui, M. Ravelio
„Kupereno kapą“ („Tombeau de Couperin“). Šio tipo
intertekstualumo pavyzdžių gausu ir Dies irae sekvenciją
implikuojančiose kompozicijose, kurios tarsi atliepia sek
vencijos sukūrimo laikotarpiui ir savotiškai „archaizuoja“
naujai kuriamą muzikinį tekstą. Pavyzdžiui, G. Crumbo
„Juodųjų angelų“ V dalyje, V. Martynovo, J. Linjama’os
„Requiem“ „Dies irae“ dalyse ir kt. skamba griežtojo
organumo žanrui būdingi sąskambiai ir pan.
B. Bartóko muzikos santykis su Rytų Europos liaudies dainomis atlieka euristinę (heuristic) funkciją, nes
sumodernina (updates) liaudies muzikos kalbą. Lietuvių
muzikos kūrinių aruoduose, mūsų manymu, akivaizdžiausi euristinio santykio su praeities muzika pavyzdžiai – tai

B. Kutavičiaus Simfonija Nr. 1, „Prutena / Užpustytas
kaimas“, panteistinės ir pagoniškos oratorijos „Paskutinės pagonių apeigos“, „Iš jotvingių akmens“, „Magiškas
sanskrito ratas“ ir kt.; A. Martinaičio „Nebaigtoji simfonija“, „Pieta“, „Septyni gyvulizmo priesakai“, „Cantus
ad futurum“, „Intakas“, „Sakmė apie šūdvabalį“ ir kt.;
F. Bajoro „Sakmių siuita“, „Varpo kėlimas“, „Kalendorinės dainos“ ir pan.
Dialektinis (dialectic) tipas – tai aukščiausia intertekstinių ryšių forma, nes pirmtakas ir „sekėjas“ tekste tampa
lygiaverčiai. M. Hyde šiam tipui priskiria kai kuriuos
A. Schönbergo kūrinius. Tai, mūsų manymu, atitinka
J. N. Strauso apibendrinančiąją bei M. Aranovskio „derivacijos“ strategijas.
J. N. Strauso ir M. Hyde tyrinėjimų postūmiu tapę
H. Bloomo revizuojantys santykiai (revisionary ratios)
muzikologų darbuose įgavo individualius įtakų fenomeno
dešifravimo rakursus. Nors J. N. Strausas išskyrė aštuonis,
o M. Hyde keturis kompozitorių požiūrius į praeities
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muziką ir abu dėmesį telkia į garsų aukščio klasės (pichclass set) motyvus ir jų transformacijas, abiejų pasiūlytos
„senosios“ muzikos imitavimo naujuose kūriniuose sistemos gana skirtingos. J. N. Strauso žvilgsnį traukia itin
smulkūs muzikos kalbos elementai, o M. Hyde – labiau
apibendrinti muzikos įtakų ir sąveikų aspektai.
R. Barthes’o ir H. Bloomo intertekstinių
teorijų sintezė
Sintezuojančiam intertekstualumo, grindžiamo ir
R. Barthes’o, ir H. Bloomo idėjomis, tipui priskyrėme Roberto Hatteno ir rusų muzikologės Liudmilos Djačkovos21
strategijas. Abu tyrėjai „tekstų tinklo“ sankirtas analizuoja
ir konkrečių intonacijų, ir labiau apibendrintų įtakų aspektu. R. Hattenas išskiria du intertekstualumo tipus:
• Stilistinis intertekstualumas – tai nuoroda į ankstesnį stilių ar muzikinę tradiciją neatkuriant konkretaus
kūrinio.
• Strateginis intertekstualumas – nuoroda į konkretų
ankstesnį kūrinį (Hatten, 1985, p. 69–82)22.
L. Djačkova intertekstualumo problemą gvildena
įvairiau. Į preegzisuojančią muziką ji žvelgia per naujojo
citavimo, žanrinio dialogo ir „amžinųjų temų“ eksplikavimo prizmę (Дзюн, 2004, p. 31–32).
Naujojo citavimo intertekstualumas prilygintinas
R. Hatteno vadinamajam strateginiam intertekstualumui.
Tai „savo“ ir „svetimo“ tekstų sąveikavimo kategorijos,
kai akcentuojamas XX a. kompozitorių poreikis ryškiau
atskleisti potencialias pirmtako temos galimybes, implikuojant ją į šiuolaikines menines sistemas bei stilistinius
kontekstus. Panašiai kaip J. N. Strausas ir M. Aranovskis,
L. Djačkova teigia citatą esant „genetiniu kūrinio meninės
formos kodu“: cituojamoji medžiaga įvairiuose kūrinio
sluoksniuose komentuoja, pvz., intonaciją, formą, faktūrą
bei verbalinio teksto semantiką.
Žanrinį dialogą L. Djačkova įžvelgia pirmiausia tarp
variacijų ir sonatos formų. Analizuodama tris stambias
variacijų formas – L. van Beethoveno „Variacijas Diabelli
tema“ op. 120, R. Ščedrino „Aido sonatą“ ir Koncertą
fortepijonui Nr. 3, ji pabrėžia kūrinių struktūrą, realizuojamą kitos, „svetimos“, formos priemonėmis. Būtent tai ir
aktualizuojama kaip intertekstas. „Abiem atvejais, – teigia
L. Djačkova, – sutrinka muzikinio teksto ryšys su žanrine
paradigma, kurią pateikia programa. Tačiau tokio pobūdžio anomalija liudija ne visišką vieno žanro eliminavimą,
o kelių sistemų koordinates, taip pat kompozitoriaus siekį
meninę idėją realizuoti dviejų žanrų sistemoje“ (Дзюн,
2004, p. 31–32). Tai ypač akivaizdu XX a. muzikoje,
kurioje aktualizuojamas intertekstualusis žanrinio dialogo
fenomenas – poližanras (G. Daunoravičienės taikoma
sąvoka), kai kompozitoriai menines idėjas siekia realizuoti
kelių žanrų sistemoje (pavyzdžiui, A. Schnittke’s Simfoni-
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jos Nr. 2 polifonija su mišių žanru, Concerto grosso Nr. 4 /
Sinfonie Nr. 5, A. Panufniko „Sinfonia concertante“,
H. Pousseuro „Symphonia“ 13 solistų ir pan.).
Ryškų dviejų monumentalių – simfonijos ir requiem –
žanrų intertekstinį dialogą demonstruoja Benjamino Britteno (1913–1976) „Sinfonia da Requiem“ (1940), Howardo Hansono (1896–1981) Simfonija Nr. 4 „Requiem“
(1943) bei Arthuro Honeggero (1892–1955) „Liturginė
simfonija“ (1946). Visų trijų kompozitorių simfonijos ir
mišių už mirusiuosius dialogo priežastingumą atskleidžia
kūrinių dedikacijos: B. Brittenas „Sinfonia da Requiem“
skyrė mirusiems tėvams, H. Hansono simfonija dedikuota
neseniai mirusiam tėvui, o A. Honeggeras „Liturginės
simfonijos“ (dedikuota L. Münschui) semantiką pakylėja į
filosofinę plotmę: „Norėjau, kad ši simfonija simbolizuotų
šiuolaikinio žmogaus protestą prieš žiaurumą, kvailumą,
kančias, prieš biurokratiją, kuri mus jau šitiek metų kamuoja [...] mano simfonija – drama, kurioje (tikrovėje
ar simboliškai) vaidina trys veikėjai: Liūdesys, Laimė ir
Žmogus. Tai amžina problema“ (Павчинский, 1972,
p. 139).
Simfonijų dalių pavadinimai, perimti iš liturgijos,
tapo savotiška programa, dalies epigrama, padedančia
klausytojui atskleisti kompozitorių idėjas. Pavyzdžiui,
B. Britteno „Sinfonia da Requiem“ siužetinė linija vystoma nuo įžanginės gedulingos „Lacrimosa“ eisenos, per
makabriško charakterio „Dies irae“ į šviesaus susimąstymo
kupiną „Requiem aeternam“. Keturių dalių H. Hansono
Simfonijoje Nr. 423 po romantinio „Kyrie“ skambantis
„Requiescat“ – lėtasis, lyrinis simfonijos centras priešpriešinamas gaivalingai „Dies irae“ jėgai, kurią numaldo
pastoralinė „Lux aeternam“. Kitokį ciklo traktuotės
pobūdį pasirinko O. Honeggeras. „Liturginė simfonija“
pradedama „visa naikinančios neapykantos, paliekančios
tik griuvėsius“ „Dies irae“ dalimi. Po jos skamba ramybe
dvelkianti malda „De profundis clamavi“, o ciklą užbaigia trečioji dalis „Dona nobis pacem“ – kompozitoriaus
apibūdinama kaip „utopinė fantazija, koks galėtų būti
gyvenimas, kupinas meilės“. Taigi šiuose simfoniniuose
cikluose dramatiška „Dies irae“ dalis nėra baigiamasis,
baimę, nerimą ir neviltį skleidžiantis kūrinio „akordas“.
Nors B. Britteno, H. Hansono, A. Honeggero simfonijose aiškiai matyti skirtingi ciklo traktuotės būdai,
lyginamoji „Dies irae“ dalių analizė atskleidė intertekstua
lius architektoninius bei intonacinius ryšius: B. Britteno
„Sinfonia da Requiem“ tampa savotišku šio žanrinio dialogo (poližanro) pirmtaku, valdingai veikiančiu H. Hansono bei A. Honeggero opusus. B. Britteno simfonijos
reprezentuojama sudėtinė trijų dalių reprizinė forma
(sekvencijos Dies irae poetinio teksto formos atitikmuo)
akivaizdi ir H. Hansono bei A. Honeggero simfonijų „Dies
irae“ dalyse (paskutinioji, beje, sukurta sonatinio allegro
forma24) (5 schema):
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B. Britteno „Sinfonia da Requiem“ „Dies irae“ dalies forma:

H. Hansono Simfonijos Nr. 4 „Dies irae“ dalies forma:

A. Honeggero „Liturginės simfonijos“ „Dies irae“ dalies forma:

plėtojimas

5 schema. „Dies irae“ dalies forma B. Britteno, H. Hansono ir A. Honeggero kūriniuose

Strateginio intertekstualumo (pagal R. Hatteną),
persmelkiančio ritminę intonacinę analizuojamų „Dies
irae“ dalių sferą, pastebime B. Britteno, H. Hansono
(sąlygiškai) ir A. Honeggero kuriamų „makabriškų šokių“
pradžioje, kuriai būdinga šešioliktinių ritmika, vieno garso
pakartojimai (B. Britteno dalyje eksponuojama styginių,
H. Hansono – medinių pučiamųjų instrumentų partijose;
A. Honeggero pradinis pagrindinės temos motyvas kuriamas pakartojant b ir f garsus) (žr. 6, 7, 8 pvz.).
Toliau B. Britteno partitūroje (19 sktm.) implikuojamas fortepijono, traktuojamo kaip mušamasis instrumentas, ir timpanų ostinato bei trimitų partijoje quasi glissando
skambantis chromatinis anabasis motyvas transformuojamas ir H. Hansono, ir A. Honnegero „Dies irae“ dalyse.
Visą H. Hansono „dienos rūsčios“ dalį perveria aštrus
timpanų ostinato (7 pvz.)25, o A. Honeggero „Dies irae“
pagrindinei temai kontrapunktuoja chromatinė slinktis
fortepijono partijoje ir styginių instrumentų partijose
(8 pvz.). Toliau visi kompozitoriai savitai plėtoja „Dies
irae“ paveikslą, seikėjantį dramatiškų, gaivališkų muzikinių pliūpsnių momentus.

Ši trijų simfonijos ir Requiem žanrų intertekstinio
dialogo aspektinė analizė atskleidė, jog viduramžių
sekvencijos Dies irae konstanta – „makabriškų šokių“,
Paskutinio teismo dramatiška fabula (bet ne melodinės
intonacijos) buvo esminis B. Britteno „Sinfonia da
Requiem“, H. Hansono Simfonijos Nr. 4 „Requiem“,
A. Honeggero „Liturginės simfonijos“ „Dies irae“ dalių
kompozicinis atspirties taškas. Puikiai amžininkams
žinoma B. Britteno kompozicija tapo savotišku XX a.
instrumentinių „Dies irae“ pirmtaku, modeliu, kuris
buvo rekomponuojamas taikant įvairias individualias
kompozicines manipuliacijas.
Ypač įvairius, labai išplėtotus intertekstinius ryšius
pastebime „amžinąja tema“ grindžiamuose kūriniuose26.
Šiam L. Djačkovos išskirtam mitologinio intertekstua
lumo tipui gali būti priskirtini ir Dies irae sekvencijos
adaptavimo muzikos kūriniuose būdai. Juk viduramžiais
kilusi kaip sekvencija, vėliau visų epochų kompozitorių
kūryboje įsitvirtino kaip Requiem žanro dalis, kaip citata
ir galiausiai kaip savarankiška (instrumentinė ar vokalinė
instrumentinė) kompozicija, tapusi „mirties simboliu“.

99

Lietuvos muzikologija, t. 9, 2008

Audra VERSEKĖNAItë

6 pvz. B. Britteno „Sinfonia da Requiem“, „Dies irae“ dalis

Naujosios XX a. vokalinės instrumentinės „Dies irae“
kompozicijos, sukurtos K. Pendereckio (1967), K. Nystedto (1976), A. Sallineno (1977), gali būti priskiriamos
mitologinio intertekstualumo tipui, bet terminologiškai
tiksliau jos vadintinos kultūrine temos transpozicija
(S. Balbuso terminas)27. Mat minėtus skirtingos žanrinės,
sintaksinės ir emocinės raiškos kūrinius sieja bendras
turinys, kuriam būdingi įvairiõs mirties vaizdiniai28. Štai,
pavyzdžiui, turiniu ir charakteriu išsiskiriantį „Dienos
rūsčios“ muzikinį vaizdinį sukūrė norvegų chorinės muzikos kompozitoriaus Knutas Nystedtas (g. 1915). Jo „Dies
irae“ op. 77 mišriam chorui ir orkestrui komponuojama
remiantis Larso Jacobseno Haetta’os (1834–1896) eilėraščiu, kūrinyje eksponuojamu samių kalba. Tai džiaugsmą,
gėrį ir visišką išsilaisvinimą, visų rūpesčių baigtį teigiantis
verbalinis kūrinio tekstas29.
Žodinės (ir muzikinės) medžiagos pasirinkimas
K. Nystedto vokalinėje pjesėje eksponuojamas kone minimalistinėmis muzikos komponavimo priemonėmis: vyrauja tolygi ritminė pulsacija, kelių pagrindinių intonacinių
motyvų variacijos, „tobulosios“ viduramžių daugiabalsės
muzikos vertikalė. Mišriam chorui pritariantys pučiamieji
ir mušamieji instrumentai, tradiciškai siejami su Paskutinio teismo dienos vaizdais, šioje norvegų kompozitoriaus
pjesėje tarytum paklūsta poetiniame tekste seikėjamam
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amžinojo gyvenimo perspektyvos troškimui ir kuria
L. J. Haetta’os abstrahuotos mirties vaizdinius.
Poetiniame tekste eksponuojamas dviplaniškumas
(Viešpaties vaizdinys → pomirtinio gyvenimo džiaugsmo
apoteozė) įprasminamas ir muzikinėje „Dies irae“ plotmėje:
pjesės struktūra grindžiama dviem intonaciniu, ritminiu ir
harmoniniu požiūriu kontrastuojančiais epizodais. Pirmajame viduramžiškąjį psalmodijavimą primenanti choro partija
papildoma varinių pučiamųjų ir varpų leitintonacijomis
(9 pvz.). Antrajame „Dies irae“ epizode kviečiama džiaugtis artėjančia išsilaisvinimo, pabaigsiančio visus tikinčiojo
rūpesčius ir negandas, akimirka. Tris sykius kartojamas poetinis tekstas muzikinėje plotmėje eksponuojamas tembrinio,
harmoninio crescendo būdu. Pradinė mažorinė intonacija,
pradžioje skambanti sopranų (antrąkart – tenorų) unisonu,
vėliau įvelkama į lygiagrečiųjų kvintų (symphonia diaphonia)
viduramžiškąjį „perfektinį“ sąskambį, kuris transformuojamas į mažorinę A-dur tėkmę (10 pvz.).
Džiaugsmingą atrastą žmogiškąją žinią – amžiną viltį
kuria ir suomių kompozitorius Aulis Sallinenas (g. 1935)
kompozicijoje „Dies irae“ op. 47 (1978) sopranui, bosui,
vyrų chorui ir orkestrui. Pagal žymaus suomių poeto Arvo
Turtiaineno (1904–1980) eilėraštį „Kalėdų dieną“ sukurtame „Dies irae“ tapomi pasaulinės katastrofos vaizdiniai,
persmelkti taikos maldavimo leitmotyvo.

Intertekstinės sekvencijos Dies irae ir XX a. kompozicijų sankirtos

7 pvz. H. Hansono IV simfonijos „Dies irae“ dalis

101

Lietuvos muzikologija, t. 9, 2008

Audra VERSEKĖNAItë

8 pvz. A. Honeggero „Liturginės simfonijos“ „Dies irae“ dalies pagrindinės partijos motyvas
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9 pvz. K. Nystedtas. „Dies irae“

10 pvz. K. Nystedtas. „Dies irae“

Taigi K. Nystedto bei A. Sallineno sukurti vokaliniai
instrumentiniai XX a. „Dies irae“ tampa naujomis neoprograminėmis kompozicijomis ir atspindi šio amžiaus
muzikos žanrų transformacijų, laisvų, individualių ir naujų
formų atsiradimo tendencijas. Senos tradicijos kūriniai,
nominuojami semantiškai aktyviu pavadinimu, grindžiami
mirties temai visose kultūrose ir religijose kontrapunktuojančiu amžinojo gyvenimo leitmotyvu. XX a. „Dies irae“

opusuose atsiskleidžia subjektyvus kompozitoriaus / poeto
požiūris į šią esmingiausią egzistencijos problemą ir atveria
įspūdingus dramatiško Paskutinio teismo, apokaliptinių
vaizdinių ir šviesius, kupinus vilties pomirtinio amžinojo
gyvenimo, filosofinių egzistencinės būties apmąstymų
horizontus. Juk, kaip teigė Jonas Grinius, „sutelkdama
mus į save pačius, mirtis blėsina vitalinio egoizmo tironiją
ir atveria mūsų širdis kitiems...“
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Nuorodos

Išvados
Margaspalviame XX a. muzikos atradimų, įtakų ir
sąveikų lauke „muzikos muzikoje“ dialogas tampa ypač aktualus ir įvairiaaspektis. Minėtieji „svetimos“ muzikos naujojoje kompozicijoje tyrinėtojai – J. N. Strausas, M. Hyde,
R.Hattenas, L. Djačkova ir kiti – kiekvienas kitaip žvelgia
į implikuojamų intekstų XX a. muzikos kūriniuose problematiką ir operuoja skirtingais, savo sukurtais arba iš kitų
mokslų (literatūrologijos) perimtais terminais bei teorijomis. Vieni muzikologai (R. Hattenas, L. Djačkova) „senų“
tekstų funkcionavimo „naujajame“ tekste mechanizmus
sistemina priklausomai nuo „svetimo teksto“ pažinumo ir
suvokimo laipsnio (R. Barthes’o ir H. Bloomo idėjos), kiti
(K. Korsynas, J. Yudkinas, M. Hyde, J. N. Strausas) klasifikuoja remdamiesi įtakų spektro fenomenu (H. Bloomo
teorija). Minėtų literatūrologų intertekstualumo teorijos
tapo ne tik muzikologinių darbų atspirties tašku, bet ir jų
idėjų transformavimo padariniu (pavyzdžiui, R. Taruskinas net apkaltino J. N. Strausą nesupratus H. Bloomo ir
neteisingai pritaikius pastarojo idėjas, plačiau žr. Krims,
1994). Neretai muzikologų skirtingai vadinami reiškiniai
atitinka tą patį inteksto diegimo į naujai kuriamą kompoziciją principą. Tokia įvairi to paties reiškinio nusakymo
skirtingais terminais tradicija apsunkina kūrinio analizės
suvokimą, kita vertus, teikia galimybę analizuojančiajam
pasirinkti tikslesnį apibūdinimą, atitinkantį svetimos
medžiagos implikavimo metodą.
Tai ypač aktualu, jei analitinis žvilgsnis koncentruojamas ties vieno konkretaus pre-egzistuojančios muzikos
šaltinio (šiuo atveju sekvencijos Dies irae) identifikacijų
XX a. muzikoje. Juk kiekviena partitūra reprezentuoja
savitą ir individualų kompozitoriaus požiūrį į grigališkosios Dies irae istorinį laiką, jos semantiką bei garsines
konstrukcijas. Juo labiau kad sekvencijos Dies irae pradinė
frazė dar XIX a. muzikoje tapusi mirties simboliu, XX a.
opusuose dažnai eksponuojama kaip klausa neišskiriamas
kūrinio genofondas, organiška intonacinė ląstelė (S. Rachmaninovo, I. Stravinskio, G. Ustvolskajos, A. Pärto ir kt.
kompozicijos) arba, visiškai atsisakius intonacinių sąsajų
su monodine Dies irae, sekvencijoje postuluota Paskutinio
teismo, mirties bei pomirtinio gyvenimo tematika XX a.
kūriniuose tampa „kultūrine mirties temos transpozicija“,
kitaip tariant – „neo -Dies irae“ kompozicijomis (B. Britteno, H. Hansono, A. Honeggero, K. Nystedto ir kt.
kūriniai). Taigi tapusi XX a. kompoziciniuose tekstuose
aktyviai implikuojama „svetima“ medžiaga, sekvencija
Dies irae ir jos naujoji būtis koncentruoja daugybę post
struktūralistinėse teorijose keliamų klausimų. Todėl
Dies irae intekstinių funkcionavimo formų atskleidimas
leido išgvildenti ir XX a. kompozicijose renovuojamos
tradicijos, „senos“ medžiagos būties „naujame“ tekste, ir
adekvačių metodologijų paieškos bei praktinės intertekstinio pobūdžio analizės problemas.
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Tokią daugelio XX a. kompozitorių kultūrinio identiteto sampratą galėtų reprezentuoti ir Krzystofo Pendereckio žodžiai:
„Negaliu prisiminti [...] muzikos istorijoje tokio dekadentiško
laikotarpio kaip mūsų. Nematome naujų vystymosi kelių,
menininkai eksploatuoja senas idėjas, atsigręždami į praeitį“
(Malecka, 2004, p. 12).
Juk greta radikaliųjų XX a. komponavimo praktikos atradimų – Moment-formos, intuityvių, verbalių, grafinių
ir kt. kompozicijų, kurios griovė tipinių formų schemų stereotipus – naujame technologiniame kontekste tebefunkcionuoja
ir senųjų epochų sukurti kompoziciniai modeliai. Tokiu būdu
atgimsta XVIII a. pab.–XIX a. retai kurtos basso ostinato
variacijos (jos grindžia D. Šostakovičiaus, P. Hindemitho,
M. Regerio, A. Bergo, A. Weberno, A. Coplando, J. Juzeliūno
pasakalijas). Naujõs XX a. ostinatinės formos susiformavimą
inspiruoja soprano ostinato variacijų reminiscencija P. Hindemitho „C. M. Weberio temų metamorfozių“ II d. „Turandot
scherzo“, O. Messiaeno „Trijų mažų liturgijų“ Nr. 2, S. Reicho
„Clapping Music“, kur ir įvyksta senosios ostinatinės formos
transformacija į kokybiškai naują XX a. formą, pagrįstą nuolatiniu pirminio motyvo kartojimu (minimalistų kūryboje bei
tintinnabuli stiliuje (A. Pärtas), žengiamas dar vienas žingsnis:
pradinės formulės kartojimas sukuria mikroostinatinę formą).
Neoklasicistinė (neobarokinė) tendencija atgaivino ir dvidalę
baroko formą (pvz., P. Hindemitho interliudas „Pastorale“ (po
fugos in G) iš ciklo „Ludus tonalis“), daugiadalė forma (pvz.,
I. Stravinskio Jokastės arijos iš operos-oratorijos „Karalius
Edipas“ II veiksmo pradžios struktūra – ABCA), baroko
sonatos formą (pvz., A. Weberno pirmoji dodekafoninio
Kvarteto op. 22 dalis) ir daugelį kitų.
„Knygos ribos visada neaiškios: jos pavadinimas, pirmosios
eilutės ir paskutinysis taškas, jos vidinė ir savarankiška forma,
viskas įtraukta į kitų tekstų, kitų sakinių užuominų sistemą.
Tai tinklo mazgas“ (Foucault, 1972) (cit. Klein, 2005, p. 2).
„Idealiame tekste yra daug tinklų, ir nei vienas jų sąveikaudamas nėra pranašesnis už kurį nors kitą“ (Barthes, 1974)
(cit. Klein, 2005, p. 2).
Allen, Graham. Intertextuality. London, New York. 2000.
Kita vertus, Susana Onega M. Bachtino, R. Barthes’o, J. Kristevos ar J. Derrida’os idėjų ištakas įžvelgia tokiose teorijose, kaip
Aristotelio mimesio koncepcija, Stéphane’o Mallarmé meno
kūrinio simbolinė sąvoka ar Edmundo Wilsono autoriaus
originalumo bei unikalumo gynimas (Friend, p. 2).
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parée“ (Paris, 1989) intertekstualumą apibūdina kaip komparatyvistinės literatūros būdą, įteisinantį tekstų buvimą
kituose tekstuose. O G. Steineris intertekstualumą priskiria
šiuolaikiniam žargonui, kuris reprezentuoja jam akivaizdų
faktą: rimti Vakarų literatūros kūriniai inkorporuoja, cituoja,
atmeta ar daro nuorodas į ankstesnius kūrinius, įsitvirtinančius kuriamuose tekstuose, kuriuos jis vadina „ontologine ir
logine priklausomybe arba „antriniu“ (Friend, p. 3).
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Toks suvokimas, pasireiškiantis kaip kūrybinė transformacija,
vadinamas „klaidingu skaitymu“ (angl. misreading).
Clinamen – neteisingas pirmtako teksto perskaitymas; tesse
ra – pirmtako kūryba antiteziškai „pabaigiama“. Išsaugomas
pirmtako požiūris, kuris pateikiamas kita prasme, tarsi pirmtakas būtų nedrįsęs žengti toliau; kenosis – kokybinis šuolis
nuo pirmtako kūrybos; daemonisation – pirmtako palikimo
aspektų sublimacija, sureikšminimas, jos transformavimas
į objektyvią būtinybę; askesis – laipsniškas svetimos įtakos
atsisakymas; apophrades – vėlyvajame kūrybos periode sugrįžtama prie nugalėtos pirmtako įtakos (Дзюн, 2004, p. 18;
taip pat http://prelectur.stanford.edu/lecturers/bloom/
excerpts/anxiety.html).
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tekstų tyrinėtojų – M. Aranovskio, L. B. Meyerio, M. Tomaszewskio – teorijas žr. Versekėnaitė A. „Dies irae kaip
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Rekomponuojama G. B. Pergolesi muzika šiame I. Stravinskio
kūrinyje W. R. Brauno apibūdinama kaip pasticcio (Braun,
1974, p. 25), o, kaip matysime kitame skyriuje, L. B. Meyeris
„Pulčinelą“ priskiria parafrazės metodui.
A. Pärto „Miserere“ kompozicijos „Dies irae“ dalies intertekstinę analizę žr. Versekėnaitė A. „Dies irae kaip intekstas:
semantinės funkcijos XX a. muzikoje“. In: Lietuvos muziko
logija, t. 4, Vilnius, 2003, p. 45–46.
Iš pradžių S. Rachmaninovas šį opusą buvo pavadinęs „Fantastiniais šokiais“, ir šis faktas skatina makabriškuose šokiuose
ieškoti charakteringų intonacijų. Yra žinoma, jog kompozitorius svarstė ir apie galimą dar vieną kūrinio pavadinimą –
„Rytas–Pusiaudienis–Vakaras“. Tačiau ar „Simfoniniai šokiai“
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būtų interpretuojami kaip makabriškieji, ar kaip „žmogiškojo
vakaro“ (aliuzija į Paskutinį teismą?) muzikinė išraiška, tai
gana tiksliai atskleidžia kūrinio turinį ir paaiškina tematizmo
bei visos „Simfoninių šokių“ struktūros idėją. Kompoziciją
priskirtume prie laisvų, tonaciškai atvirų (I d. – C-dur,
II d. – g-moll, III d. – D-dur–d-moll) simfoninių paveikslų
ciklų, priešingai nei kituose S. Rachmaninovo kūriniuose,
sudarytų iš diskretiškų muzikinio audinio intonacijų (išimtis –
vidurinė pirmojo šokio dalis).
Hyde, M. “Neoclassic and Anachronistic Impulses in Twentieth-Century Music”. In: Music Theory Spectrum 18, Nr. 2,
1996, p. 200–235.
Дьячкова, Л. “Проблемы интертекста в художественной
системе музыкального произведения”. Из: Интерпре
тация музыкального произведения в контексте культуры,
Сб. Трудов РАМ им. Гнесиных, Вып. 129, Москва, 1994,
c. 17–40.
Panašiai intertekstualumo problematiką nagrinėja ir Marina
Raku. Ji motyviniam kūrinio lygmeniui įtaką darančius
veiksnius vadina „slaptuoju intertekstu“, o „akivaizdžiam
intertekstui“ priskiria įtakas kompozicijos fabulai (Раку, 1999,
p. 9–21).
H. Hansonas už Simfoniją Nr. 4 1944 m. buvo apdovanotas
Pulitzerio premija – ji pirmą kartą įteikta už muzikos kūrinį.
Smulkią A. Honeggero „Dies irae“ dalies sonatos formos
aspektinę analizę pateikia S. Pavčinskis (Павчинский, 1972,
p. 139–152).
Pabrėžtina, kad ritminė energija, dažnai naudojant tonaliai
grindžiamus ostinato ir jausmingas tembrines kulminacijas,
buvo pamėgtas H. Hansono kompozicinis elementas.
L. Djačkova kaip pavyzdį pateikia I. Stravinskio „Orfėją“
(1947): „istorinis daugiaprasmiškumas [antika – mito ištakos,
barokas – Monteverdi operos citata, klasicizmas – Glucko
operos citata] inspiravo muzikinės medžiagos pobūdį, kuriame
gausu aiškių asociacijų, keliančių kitų asociacijų seką“ (Дзюн,
2004, p. 32).
Kaip teigia Teresa Malecka (Malecka, 2004, p. 11–12),
literatūrologo Stanisławo Balbuso pasiūlytoje „intertekstualumo strategijos“ tipologijoje „tradicijos“ kategorija
pateikiama kaip kertinė apibrėžiant atskirų intertekstualumo
tipų atskaitos taškus, būtent tų tipų, kurie duotą tekstą susieja
su praeitimi, kaip antai aktyvus tęsimas, formos atkūrimas
(restitucija), epigonizmas, akivaizdus mėgdžiojimas, stilistinė
reminiscencija, kultūrinė temos transpozicija, sitilizacija ir
jos atmainos.
Grigališkosios Dies irae sekvencijos verbaliniame tekste
gausu dramatiškų Paskutinio teismo vaizdinių, jis kupinas
žmogaus baimės artinantis akistatos su Visagaliu akimirkai.
Rūstybe alsuojanti sekvencijos Dies irae verbalinė fabula čia
prieštarauja esminei krikščioniškajai idėjai – gailestingumui. Tai lėmė Vatikano II Susirinkimo (1970) sprendimą
eliminuoti sekvenciją Dies irae iš Romos Katalikų Bažnyčios
liturgijos.
Savo tikėjimą jis laiko dešinėje ir su džiaugsmu nukreipia į
dangų, gyvenimo karūna puošia jį.
Taip pat apkabina Viešpats savo nuotaką, kuri danguje gražiai
dėkoja.
Kai ima rodytis tokie ženklai, kaip sakė mūsų Viešpats, džiaukis tu, kuris tiki,
nes artėja tavo išsilaisvinimas, kuris pabaigs visus tavo rūpesčius (Lars Jacobsen Haetta, 1878).
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Summary
In the second half of the 20th century the post-modern
interpretive tradition of literary texts shaped an approach
(based on the theory of intertextuality) that every text
which is being created is influenced by the continuum of
the existing creative space, “the net of texts” (M. Foucault,
R. Barthes). In the musicological tradition, which has taken its methods from literary specialists several established
traditions of the interpretation of a new musical work and
borrowed material can be distinguished:
• Roland Barthes’ tradition, based on the dialectical
unity (the aspect of intertext) of the work of art as “my”
and “not my”). The strategies of text interaction of Mark
Aranovskij, Mieczyslav Tomaszewki, Leonard B. Meyer,
Dziun Tiba, and Marina Raku can be attributed to it;
• Harold Bloom’s tradition, which follows the road
of influences, associations and interaction which have to
be proved, the aspect of the phenomenon of influences
and the decoding of the latter is emphasized (research by
Joseph N. Straus and Martha Hyde);
• Barthes’ and Bloom’s synthesis of traditions, when
researchers look upon the work analyzed from the aspect
of concrete implications and of more generalized influences (works by Robert Hatten, Liudmila Djačkova).
Since the studies by the adherents to R. Barthes’ tradition, M. Aranovski, M. Tomaszewski and L. B. Meyer,
were presented in detail in the previous issue of “Lietuvos muzikologija” (see footnote No 15), the article is
further limited to the H. Bloom’s tradition as well as the
manifestations of the synthesizing tradition in musical
compositions.
Making Bloom’s concept of anxiety of influence more
active, Straus formulated eight responses to the influence
of the music of the past in his monograph “Remaking the
Past” (1990). He distinguishes generalization as an essential “revisionist musical proportion”. The principle of the
method of generalization is seen in G. Ustvolskaja’s Composition No 2 “Dies irae”, in which the intonations of the
Dies irae sequence become an original work, the genome
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of the vertical and horizontal structures. The accepted
melodic formations of the easily recognized monody are
thoroughly disguised employing generalization and merge
to make a completely new modern instrumental composition of the “Dies irae” of the 20th century. Motivisation,
i. e. the radical method of intensification of the motives
of the Dies irae is illustrated by I. Stravinsky’s “The
Rite of Spring”, D. Shostakovich’s Symphony No 14,
and particularly by S. Rachmaninov’s works where the
emblematic motive of the sequence permeate them. For
instance, in his early symphonic poem “The Isle of the
Dead” the initial intonation of the Gregorian monody is
exposed in various ways: intonational precision is diversified with rhythmic modifications, the transformation
of the final interval, accord or the imitational placement
of the motive and so on.
The method of compression named by Straus cannot
be directly used to analyze 20th century musical compositions based on the sequence Dies irae. Straus applies this
method (other methods too) to search for very detailed
elements, which cannot be distinguished by the ear, of preexisting music (intervals, triades, etc.). This method can be
used to describe the synchronic sounds of intonations and
phrases. Therefore it should be called intonational compression. Intonational compressions of the sequence Dies
irae are numerous in L. Dallapiccola’s “Canti di prigonia”,
W. Kraft’s fantasy “Dies irae”, O. Greif’s “Requiem a
cappella” the “Dies irae“ part, where the motives of the
sequence are heard not only diachronically, but also in a
synchronic form.
Martha Hyde suggests four aspects of the imitation of
the past music: reverential, eclectic, heuristic and dialectic.
There are many examples of reverential intertextuality
in the compositions implicating the sequence Dies irae.
Compositions, which as though represent the time of
the creation of the sequence and originally “archaize” a
new musical text could be attributed to this category. For
instance, in the fifth movement of G. Crumb’s “Black
Angels”, in the “Dies irae” parts of “Requiem” by J. Linjama and V. Martynov and elsewhere we hear accords
characteristic of the parallel organum genre and so on.
Dialectic is the highest form of intertextual links, as the
precursor and the “follower” become equal in the text.
R. Hatten’s and L. Djačkova’s strategies have been
attributed to the synthesising intertextuality, based on
R. Barthes’ and H. Bloom’s ideas. The two researchers

analyze the intersection of the “net of texts” from the
aspects of concrete intonations and more general influences. Djačkova examines the pre-existing music through
the prism of new citation, dialogue of genres and the
“eternal themes”. The intertextuality of new citation is
compared to strategic intertextuality distinguished by
Hatten. They are the categories of the interaction between
“my” and “not my” texts, when 20th-century composers
need to better disclose the potentials of the precursor’s
theme, implicating it into contemporary art systems and
stylistic contexts. The fusion of two monumental genres,
that of symphony and Requiem, in Britten’s “Sinfonia da
Requiem”, H. Hanson’s IV symphony “Requiem” and
A. Honegger’s “Liturgique” symphony is a fine example of
dialogue of genres distinguished by Djačkova. The analysis
of the aspects of the intertext dialogue of these works has
revealed that the constant of the Middle Ages’ sequence
Dies irae, the dramatic plot of the Judgement Day (but
not melodic intonations), was the essential starting point
of the “Dies irae” parts of these compositions. Britten’s
“Sinfonia da Requiem”, which was well known to his
contemporaries, became a model of many 20th century
instrumental “Dies irae”, which was recomposed using
various individual compositional manipulations.
Particularly various and extended intertextual links can
be noticed in compositions based on the “eternal theme”.
The new 20th-century vocal-instrumental “Dies irae”
compositions by K. Nystedt and A. Sallinen can be attributed to this type of mythological intertextuality, which
Djačkova distinguishes. They become new neo-programme compositions and reflect the developing tendencies
of the transformation of the genres of this century, and
the appearance of free, individual and new forms. These
opuses bearing a semantically active title are based on the
theme of death, which is accompanied by the leitmotiv
of eternal life in all cultures and religions.
Thus, the Dies irae sequence, which has become a
borrowed material, actively implanted into the compositional contexts of the 20th century, and its new existence
concentrates on many questions raised in the poststructuralist theories. That is why the revelation of the intextual
forms of the functioning of Dies irae allows one to consider
the problems of the renovation of the tradition in 20th
century composition, of the existence of “old” material in
the “new” text, of the search for an adequate methodology
and of the praxis of intertextual analysis.
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