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Praeities muzikos adaptacijos
lietuvių neoromantikų kūryboje
Adaptations of Past Music in the Creation
of Lithuanian Neo-Romantic Composers

Anotacija
Žvilgsnis į praeities kūrybą, jos dvasines ir struktūrines apraiškas XX a. tapo kompozitorių savivokos ir mentaliteto dalimi, plačiai naudojamu kūrinių komponavimo būdu ir reikšminga kompozicijos (ne tik muzikinės) analitikos problema. Pirmoje šio straipsnio dalyje,
taikant istorinį, apžvalginį ir sisteminį metodus, pristatoma intertekstualumo teorija ir jos postulatų (J. N. Strauso, M. Tomaszewskio,
M. Aranovskio, M. Jampolskio ir kt.) siūlomos „svetimo“ ir „savo“ tekstų santykių ir adaptacijų būdų klasifikacijos. Pastarosios mūsų
buvo susistemintos į patikslintą tarptekstinių santykių sistematikų lentelę, kurios pagrindu tapo muzikologės A. Versekėnaitės disertacijoje
(2006) pateikta inteksto adaptacijos būdų sistema.
Antroje straipsnio dalyje, siekiant praktiškai patyrinėti, kaip anksčiau sukurta muzikinė materija funkcionuoja XX a. kompozicijose, šio
tyrimo objektu, taikant analitinį, struktūrinį ir komparatyvistinį tyrimo metodus, buvo pasirinkta lietuvių kompozitorių neoromantikų
(V. Bartulio, A. Martinaičio, M. Urbaičio, O. Narbutaitės) kūryba, konkrečiai tik toji jos dalis, kuri atspindi platų inteksto adaptacijos
būdų spektrą (nuo tikrų citatų iki vos atpažįstamų stilizacijų).
Reikšminiai žodžiai: intertekstualumas, intekstas, preegzistuojanti muzika, kvazicitata, mikrocitata.
Abstract
The look at past creation and its spiritual and structural manifestations in the 20th century became part of composers’ self-perception and
mentality, a widely used method of composition and a significant issue of composition (not only musical) analysis. In the first part of the
article, by application of historical, review and systemic methods, the theory of intertextuality is introduced alongside its postulates (by
J. N. Straus, M. Tomaszewski, M. Aranovski, M. Jampolsky and others) regarding the classifications of “borrowed” and “one’s own” text
relationships and ways of adaptations. The classifications have been systemized in a revised table of systematic arrangements of intertextual
relationships that is essentially based upon the system of the ways of in-text adaptation proposed by the musicologist Audra Versekėnaitė
in her doctoral thesis (2006). In order to analyze how previously created musical material functions in 20th-century compositions, the
author of this study has chosen works of Neo-Romantic Lithuanian composers (Bartulis, Martinaitis, Urbaitis, Narbutaitė) as the object
of her research. Specifically that part of their works that presents a wide spectrum of in-text adaptation ways (from direct quotations to
barely recognizable stylizations) has been examined employing analytical, structural and comparative research methods.
Keywords: intertextuality, intext, pre-existend music, quasi-quotation, micro-quotation.

XX a. kultūros kontekste greta įvairių meno kūrimo
technologijų ir tendencijų (struktūralizmas, minimalizmas, spektralizmas, etc.) išryškėjo intertekstualumo
fenomenas, žymintis kūrėjų sugrįžimą prie preegzistuojančios medžiaginės substancijos. Intertekstualumo teorijos
tyrinėtojai (Rolandas Barthes’as, Michelis Foucault, Josephas N. Strausas, Michailas Bachtinas, Michaelis Leslie’is
Kleinas ir kt.) laikosi bendros nuomonės, teigdami, kad
kiekvieną naujai kuriamą tekstą veikia jau egzistuojančios kūrybinės erdvės kontinuumas, t. y. „tekstų tinklas“
(M. Foucault, R. Barthes’as): „Intertekstualumo sąvoka
tapo pasaulio ir savęs suvokimo ženklu šiuolaikiniam žmogui, suprantančiam pasaulį kaip tekstą ir manančiam, kad
viskas kažkada jau buvo pasakyta, o ką nors nauja galima
sukurti tik mozaikos principu – dėliojant iš jau žinomų
elementų“ (Melnikova, 2003, p. 5). Taip žvilgsnis į praeities kūrybą, jos dvasines ir struktūrines apraiškas tapo

kompozitorių savivokos, mentaliteto dalimi, plačiai naudojamu XX a. kūrinių komponavimo būdu ir reikšminga
kompozicijos (ne tik muzikinės) analitikos problema.
Intertekstualumo kaip „svetimų“ tekstų egzistencijos
„savuose“ tekstuose fenomeno požiūriu tyrinėjant muzikinius opusus kone svarbiausias analitiko tikslas yra
nagrinėti teksto ir jo elementų ryšius su kitais tekstais.
O svarbiausia intertekstualumo sąlyga laikytina pirminio
šaltinio transformavimas, meninis jo implikavimas į naują
kontekstą ir naujų prasmių kūrimas. Taigi šis darbas grindžiamas intertekstualumo idėja, manant, kad anksčiau
sukurta muzikinė materija naujame meniniame kontekste
įgyja naują pavidalą, tačiau vis tiek išlieka atpažįstama.
Atsigręžimas į ankstesnių epochų muzikinį paveldą
tapo visuotiniu pastarųjų dešimtmečių reiškiniu. Daugiausia jį lėmė tai, kad praeities kūrėjų palikimas XX a. kompozitoriams, kaip knygoje „Remaking the Past: Musical
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Modernism and the Influence of the Tonal Tradition“
(1990) rašo J. N. Strausas, tapo įkvėpimo šaltiniu, laiko
jau patikrintu muzikinės vertės kriterijumi. Drąsu būtų
teigti, kad bene visa XX a. muzika – naujai atgimusios
praeities išraiška. Juk nuo XX a. 2 dešimtmečio pabaigos
įsigalintis modernizmas ir ypač pokario avangardizmas
ne kartą mėgino nukirsti paveldimos tradicijos ryšius ir
atsižadėti visuotinai pripažintų muzikos kompozicijos
vertybių. Be abejo, tokie siekiai reiškėsi nuosaikesnėmis
arba radikalesnėmis muzikos formomis. Prisiminkime,
pavyzdžiui, Arnoldą Schönbergą, kuris stengėsi išsaugoti
baroko ir klasicizmo žanrus bei jiems būdingas formas,
pripildydamas juos dodekafonine technika sukomponuotos medžiagos (pavyzdžiui, 5 pjesės fortepijonui, op. 23,
1920–1923, Variacijos orkestrui, op. 31, 1926–1928, III
ir IV styginių kvartetai, 1927, 1936). Arba, priešingai,
kompozitorių Pierre’ą Boulezą, garsiąsias jo „Structures I“
(1951–1952), su tradicijų tęstinumu jau neturėjusias
nieko bendra. Taigi santykis su praeities muzika buvo
įvairus, atsižvelgiant į simpatijas modernizmo idėjoms,
asmeninius kompozitorių dvasinius dėmenis ar jų kūrybinės manieros ypatybes. Anot tyrinėtojo J. N. Strauso,
XX amžiaus kompozitoriai į naują muzikinį kontekstą
įtraukia tradicinius elementus „ne iš kompozicinės tinginystės ar vaizduotės stokos ir ne todėl, kad tie elementai
dera jų posttonacinėje muzikinėje sintaksėje. Jiems tai
būdas susijungti su praeities muzikiniu paveldu“ (Straus,
1990, p. 1).
Tik XX a. daugiatekstiškumo muzikos kompozicijoje
fenomenas, kaip tam tikra kūrybinė pozicija, sužibo taip
ryškiai. Tačiau praktikoje svetimos muzikos integravimas
į savą muzikinę medžiagą aptinkamas gerokai anksčiau: ši
muzikos komponavimo strategija pastebima jau XIII a.
polifonijos meistrų kūriniuose, ypač motetuose ar XV a.
kvodlibetuose. Kalbant apie senąjį motetą, intertekstualumo aspektas jame atsiskleidžia dėl trijų skirtingų kalbų
verbalinių tekstų. Kvodlibetas – muzikinis humoristinių
bruožų turintis kūrinys, kuriame susipina kelios individualios anksčiau sukurtos melodijos (šio žanro muzikos
yra sukūrę XVI a. Wolfgangas Schmeltzlis, Ludwigas
Senflis, XVII a. Francisco de Peñalosas ir kt.). Kvodlibeto,
XIX a. išaugusio į popuri žanrą, pavyzdžių galima rasti ir
klasikinės muzikos repertuare (kvodlibetas panaudotas
J. S. Bacho „Goldbergo variacijų“ (1741) pabaigoje), ir
šiuolaikinėje muzikoje (Aluno Hoddinotto „Quodlibet
on Welsh Nursery Rhymes“, 1982).
„Tūkstančio stilių“ rusų kompozitorius I. Stravinskis
kartą prisipažino: „Aš bandžiau kurti naują XVIII amžiaus klasicizmą, naudodamas konstrukcinius klasicizmo
principus“ (Straus, 1990, p. 4). Savituose I. Stravinskio
perrašymuose (recomposing) atpažįstami baroko epochos
šaltiniai: pavyzdžiui, Koncertas smuikui ir orkestrui in
D (1931) remiasi J. S. Bacho Koncertu dviem smuikams
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ir orkestrui d-moll (1730–1731), opera „Palaidūno
nuotykiai“ (1951) grindžiama W. A. Mozarto brandžių
komiškų operų (tokių kaip „Visos jos tokios“, 1789)
bruožais. Vis dėlto ne tik I. Stravinskio, bet ir kitų kompozitorių, pavyzdžiui, K. Pendereckio („Juodoji kaukė“,
1986, „Karalius Ūbas“, 1991), R. Strausso („Miestietis
bajoras“, 1920), Ch. Iveso (Simfonija Nr. 4, 1910–1916),
V. Bartulio („Palydžiu išvykstantį draugą ir mes paskutinį kartą žiūrime į apsnigtus vasario medžius“, 1981),
O. Narbutaitės („Rudens riturnelė. Hommage à Fryderic“, 1999, „Centones meae urbi“, 1997) etc. muzikoje
šmėžuoja praeities muzikos šešėliai. Tokį „svetimų“ tekstų
egzistencijos „savuose“ tekstuose fenomeną galėtume
apibūdinti sąvoka intertekstualumas.
Intertekstualumo teoriją pačiu bendriausiu pavidalu
Irina Melnikova apibrėžia kaip „semiologinę, postruktūralistinę skaitymo (suvokimo) arba teksto interpretavimo
teoriją“ (Melnikova, 2003, p. 9). Intertekstualumo teorijos
dėmesio objektu tampa tekstas, kuris yra „ne estetinis
produktas, o ženklinimo veikla; ne struktūra, o struktūrą
kuriantis procesas; ne pasyvus objektas, o darbas ir žaidimas; 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 semiotine ir psichoanalitine prasme“
(R. Barthes’as, 1985; Melnikova, 2003, p. 17). Vadinasi,
intertekstualumo teorijos požiūriu nagrinėjamame tekste
ypatingą reikšmę įgyja ne tekstas, bet jį formuojantys
parametrai – struktūrą kuriantis procesas, žaidimas ar
ženklinimas. Svarbi tampa ne pati teksto struktūra, o ją
kuriantis procesas, t. y. kaip, kuo remiantis ir iš kokios
medžiagos dėliojamas naujo teksto muzikinis audinys.
Ne mažiau svarbios yra „žaidimo“ su implikuotu praeities šaltinio fragmentu technologijos, taip pat taikymo
psichologijos potekstės. Pavyzdžiui, A. Martinaitis pirmtakų muzikinę medžiagą dažniausiai dėsto tarsi žaisdamas
(teatro principu), nebijodamas rašyti kuo „kvailiau“ ir
iki tam tikro lygmens „prasčiau“. O. Narbutaitė kūrinio
„Winterserenade“ (1997) fleitai, smuikui ir altui audinį
pina iš F. Schuberto dainos „Gute Nacht“ (iš ciklo „Die
Winterreise“) motyvų. Radusi F. Schuberto motyvų
rekomponavimo būdą (retrogradines motyvų formas),
O. Narbutaitė kūrinį toliau komponuoja, diktuojama tam
tikro formos kūrimo principo – kartojimo, apeliuojančio
į posminę F. Schuberto dainos formą. Skirtingi darbo
su „svetimu“ tekstu metodai dažnai sureikšmina paties
kompozitoriaus motyvaciją, intenciją, kuria jis naudoja
„svetimą“ tekstą. O priežasčių gali būti daugybė: išsisėmusios „teminės medžiagos“ (eksponuojamos medžiagos)
idėjų bazė, tradicijų tąsa, tolesnis jaudinančios ir girdėtos
medžiagos disponavimas ar konversija, prisotinta savos
išraiškos, „koketavimas“ su klausytoju, iš istorijos atminties klodų ištraukimas kažko mielo, ko norėtųsi klausytis,
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veiksmas, pamėgta „knyga“ su savuoju muzikiniu turiniu
iš namų knygynėlio lentynos ir t. t.
Grahamas Allenas knygoje „Intertextuality“ (2000)
teigia, kad tekstų, literatūrinių ar neliteratūrinių, skaitymo
aktas nardina mus į tekstinių ryšių tinklą. Interpretuoti
tekstą, atrasti jo reikšmę ar reikšmes reiškia surasti ir atskleisti tarptekstinius ryšius. Taip tekstų skaitymas tampa
savitu judėjimo tarp tekstų procesu, o surasta reikšmė –
kažkuo, kas egzistuoja tarp teksto ir visų kitų tekstų, su
kuriais ji yra susijusi, ir persikelia iš nepriklausomo teksto
į tekstinių ryšių tinklą (Allen, 2000, p. 1). Taip G. Allenas aiškina teksto tapsmą tarptekstu, t. y. intertekstu.
Intertekstualumo teorijos idėjas skleidę J. Kristeva ir
R. Barthes’as tekstą taip pat laikė intertekstu. Kaip teigia
I. Melnikova, „jų požiūriu, intertekstas yra tekstas, į kurį
nurodo mūsų skaitomas tekstas, ir kartu – kiekvienas
tekstas, nes kiekvienas tekstas suvokiamas kaip dialoginis
M. Bachtino žodis, kaip atsakymas į kadaise pateiktą
klausimą ir kartu – klausimas būsimajam atsakymui“
(Melnikova, 2006, p. 312).
Ženkliškumo, operavimo jau pripažintomis reikšmėmis ir prasmėmis pavyzdžių aptinkama ne tik muzikoje ar literatūroje, bet ir kitose meno rūšyse: dailėje,
architektūroje, fotografijoje ar kine. Anot G. Alleno,
intertekstualumo požiūriu galima kalbėti ir apie kino,
tapybos ar architektūros „kalbas“, kurios apima sudėtingo
ankstesnių sistemų ir kodų kodavimo, priminimo, aido ar
struktūros sukeitimo galimybes. Interpretuodami tapybos
ar architektūros kūrinius, jo teigimu, mes neišvengiamai
pasitikime gebėjimu interpretuoti tos tapybos ar architektūrinio pastato santykį su ankstesnėmis jų „kalbomis“
arba „sistemomis“. Vadinasi, filmai, simfonijos, pastatai
ar paveikslai, taip pat kaip ir literatūriniai tekstai, nuolat
„kalba“ vieni su kitais ir, žinoma, su kitų sričių menais
(Allen, 2000, p. 174). G. Allenas, pavyzdžiui, mini, kad
vėlesniuose japonų kino režisieriaus Akiros Kurosowos
filmuose „Kraujo sostas“ (1957) ir „Pabėgimas“ (1985),
modernioje kultūrinėje aplinkoje transformuojamos Williamo Shakespeare’o tragedijos „Makbetas“ (1603–1607)
ir „Karalius Lyras“ (1603–1606).
Šiuolaikinio meno patirtis vis dažniau pasirodo tam
tikrose atgaminimo formose. Kino pramonė, rodos, yra
priklausoma nuo klasikinių literatūrinių tekstų (lietuvių
istorinio meninio filmo „Herkus Mantas“ (1972) scenarijaus autorių Saulių Šaltenį įkvėpė to paties pavadinimo
Juozo Grušo pjesė). Šiuolaikinė tapyba pasitiki atpažįstamais vaizdiniais iš praėjusių amžių paveikslų (čia galima
būtų paminėti amerikiečių menininkės Barbaros Kruger,
dirbančios su nuotraukomis ir žodžiais, vizualinius kūrinius – koliažus; šią autorę mini G. Allenas). Net šiuolaikinė literatūra atrodo esanti suinteresuota pamėgdžiojimu
ir savitu žaidimu su ankstesnėmis istorijomis, klasikiniais
tekstais ar seniai nusistovėjusiais žanrais, pavyzdžiui,

romanu (J. Poulino novelėje „Volkswageno bliuzas“
(1984) pasitelkiant užuominas į literatūrinius tekstus
reprezentuojama kelionė per Kanadą ir JAV; G. Alleno
pavyzdys). Anot G. Alleno, šiuolaikinių meninės ir kultūrinės „gamybos“ koncepcijų lauke vargiai galime kalbėti
apie meninio objekto originalumą ar unikalumą (Allen,
2000, p. 5), nes kiekvienas meno objektas yra suręstas
iš jau egzistuojančio meno dalių, jų idėjų, medžiagų,
poteksčių ir pan. Rodos, bet kokioje meno formoje
galime rasti tokių pavyzdžių, kuriuose kūrėjai išreiškia
palankumą ir susižavėjimą praeities kultūriniu palikimu.
Bet kokie išsakyti asmeniniai jausmai ir darbai, susieti su
protėvių kūryba, liudija jų reikšmių ir pačių tekstų įtakos
troškimą.
Intertekstinius ryšius nagrinėję tyrinėtojai (R. Barthes’as,
H. Bloomas, J. N. Strausas, M. Tomaszewskis, M. Aranovskis ir kt.) mėgino įvardyti ir sisteminti tarpusavio
sąveikų procese susidarančių „savo“ ir „svetimo“ tekstų
santykių įvairovę. Jie pasiūlė autorines intertekstualių
sąveikų klasifikacijas, kuriose aptinkame panašaus pobūdžio tekstų dialogo apibūdinimus, nors jiems taikomi
skirtingi terminai. Lietuvoje pirmasis bandymas „bendravardiklinti“ intertekstualaus dialogo tipus buvo atliktas
muzikologės A. Versekėnaitės. Išnagrinėjusi skirtingų
požiūrių autorių (M. Aranovskio, M. Tomaszewskio,
L. B. Meyerio ir U. Eco) darbus ir aptikusi tam tikrus
bendrumus, ji susistemino inteksto panaudojimo galimybes1. A. Versekėnaitės lentelė buvo integruota į mūsų
siūlomą sistematiką kaip esminis pagrindas. Tačiau į mūsų
akiratį patekus daugiau intertekstualumo teorijų, ji buvo
pildoma ir plečiama (žr. lentelę prieduose). Ypatingą dėmesį norėtume skirti dviem lietuvių muzikologijoje (konkrečiai A. Versekėnaitės sistematikoje) dar nepristatytiems
intertekstualumo teorijos tyrinėtojams M. Jampolskiui
ir M. Riffaterre’ui, kurių klasifikacijose aptinkame tam
tikrų inteksto adaptavimo būdų, neturinčių ekvivalentų
kitų autorių sistematikose.
M. Jampolskio intertekstualumo teorijos sampratų
hierarchijoje randame tokias sąvokas kaip citata, hipercitata ir klaidinanti citata. Trumpai aptarkime, kaip jos
apibrėžiamos ir kokius „savo“ ir „svetimo“ tekstų santykius
apibūdina. M. Jampolskis citata vadina anomalinį teksto
fragmentą, kuris savo ruožtu pažeidžia linijinę teksto
plėtotę ir į tekstą integruojamas pasitelkus intertekstą.
Vis dėlto tarsi lieka neaišku, kaip tiksliai šis tyrinėtojas
suvokia citatą – M. Jampolskio pateiktas apibrėžimas to
neparodo. Anot tyrinėtojo, „citata tampa hipercitata tuo
atveju, kai vieno šaltinio nepakanka jai „normalizuoti“
teksto audinyje“ (Ямпольский, 1993, p. 68; Melnikova,
2003, p. 43). Klaidinančia citata jis apibūdina teksto
fragmentą, sukeliantį tam tikrą anomaliją, kurios jau neįmanoma neutralizuoti, nes autorius sąmoningai nurodo
į klaidingus šaltinius (Ямпольский, 1993, p. 68).
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M. Riffaterre’as, nagrinėjęs teksto suvokimo ir skaitymo
bei atitinkamai skaitytojo problemą, iškelia trečiojo teksto,
t. y. interpretantės, sąvoką. Ją pirmasis pavartojo mokslininkas Charlesas Pierce’as2. Semiotikas M. Riffaterre’as
interpretantę traktuoja kaip ženklą, „išverčiantį“ teksto
paviršiaus ženklus ir paaiškinantį, kas slypi teksto gelmėse.
Idant galėtų tuos ženklus apibūdinti, jis skiria leksimines ir tekstines interpretantes. M. Riffaterre’o teigimu,
leksiminės (lexematic) interpretantės – dvilypiai ženklai,
„atstovaujantys“ kitam tekstui nagrinėjamame tekste ir
kartu nurodantys pastarojo prasmę (Riffaterre, 1978,
p. 81). Kaip vieną leksiminės interpretantės pavyzdžių
M. Riffaterre’as pateikia Gérardo de Nervalio rinkinio „Les
Chimères“ pirmojo soneto pavadinimą „El Desdichado“,
kuris suponuoja slaptąją reikšmę: nuoroda į epizodą iš
Walterio Scotto „Aivenho“. O tekstinė (textual) interpretantė traktuojama kaip teksto, „pacituoto“ iš kito teksto
arba nurodančio į kitą tekstą, fragmentas (Riffaterre, 1978,
p. 81–82). M. Riffaterre’o siūlomas pavyzdys – Thomaso
Sternso Elioto poema „Bevaisė žemė“. Čia randamos
nuorodos į pasakojimą apie pirmąją Antonijaus ir Egipto
karalienės susitikimą Williamo Shakespeare’o dramoje
„Antonijus ir Kleopatra“.
Pažymėtina, kad M. Riffaterre’o interpretantės sąvoka I. Melnikovos knygoje gretinama su M. Jampolskio
intertekstine citata, kuri apibūdinama kaip teksto tekste
atmaina. Intertekstinės citatos sąvoką M. Jampolskis
argumentuoja tekste esančiomis anomalijomis, kurios,
neįgijusios svarios motyvacijos iš pasakojimo logikos,
verčia skaitytoją ieškoti kito loginio paaiškinimo. Čia prisimename R. Barthes’o samprotavimuose (Barthes, 1981)
ir U. Eco „atviro kūrinio“ poetikoje (Eco, 2004) iškeltą
skaitytojo-suvokėjo vaidmenį intertekstualiame lauke.
Kaip tik skaitytojas, kuris „žaidžia tekstą ir žaidžia tekstu“
(Melnikova, 2006, p. 309), yra atsakingas už teksto prasmę
ir įžvelgiamas sąsajas su pirminiais šaltiniais. R. Barthes’o
teigimu, būtent skaitymas paverčia kūrinį tekstu, ir tik
skaitomas jis gali egzistuoti (Barthes, 1981). O kalbant
apie autorių, jis eliminuojamas iš savo paties teksto. Taip
R. Barthes’as skelbia „autoriaus mirtį“ – numarinęs tikrąjį
teksto kūrėją ir vadindamas jį „popieriniu autoriumi“, jis
sureikšmina kitą kūrinio autorių – skaitytoją, nuo kurio
priklauso teksto egzistencija (Barthes, 1968).
Intertekstualumo aspektu nagrinėdami lietuvių kompozitorių kūrinius, konkrečiai M. Urbaičio muzikinius
opusus („Bachvariationen I“, 1985–1988, „Bachvariatio
nen II“, 2000), susidūrėme su intekstų adaptacijų būdų
stoka ta prasme, kad išsikristalizavusiems tarptekstiniams
santykiams apibūdinti nepakako jau anksčiau pasiūlytų
„svetimo“ ir „savo“ tekstų santykių klasifikacijų. Dėl šios
priežasties nusprendėme M. Tomaszewskio klasifikaciją,
kuri yra viena patogiausių ir dažniausiai naudojamų šiame darbe, papildyti siūlomais tarptekstiniais santykiais,
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atitinkančiais M. Urbaičio (tai galima būtų taikyti ir
kitiems kompozitoriams) darbo su preegzistuojančia
medžiaga pobūdį. Tai kvazicitata ir mikrocitata. Pastaroji
itin artima vienai M. Tomaszewskio inkliuzyvinės muzikos
atšakai, konkrečiai – tikrajai citatai, kai praeities muzikos
šaltinis cituojamas originaliu pavidalu (Tomaszewski,
1994, p. 64). Mikrocitata vadinsime ypač trumpas, bet
reprezentatyvias svetimos medžiagos dalis – integruotas
autentiškas intonacijas ar akordus. Kvazicitata laikysime
netikslias citatas, t. y. paties kompozitoriaus papildytus
ar savitai pratęstus implikuojamus intekstus. Pastebime,
kad šis „svetimos“ medžiagos adaptacijos būdas gana
artimai siejasi su J. N. Strauso motyvizmu (ankstesnių
kompozicijų motyvinis turinys yra radikaliai stiprinamas,
intensyvinamas; Straus, 1990, p. 17). Tačiau yra viena
būtina kognityvinė mikrocitatos ir kvazicitatos sąlyga – tai
jų atpažįstamumas. Abu mūsų siūlomi „svetimo“ teksto
adaptacijų būdai funkcionuoja kaip tarpiniai M. Toma
szewskio (arba atitinkamai M. Aranovskio) sistematikos
elementai (žr. lentelę prieduose). Patys autoriai savo išskirtose klasifikacijose šių tarptekstinių santykių nenaudoja,
tačiau, mūsų manymu, juos būtų galima sėkmingai įterpti
ir taip papildyti tarpmuzikinių santykių galimybes.
Taigi trumpai apžvelgę mūsų parengtą intertekstualumo teoriją nagrinėjusių autorių siūlomų tarptekstinių
santykių klasifikacijų lentelę matome, kad jų sistematikose
galime įžvelgti tam tikrus bendrumus, net tapačias sąvokas, nors jos, deja, ne visada reiškia tą patį tekstų santykį.
Randame ir skirtybių, kurios anksčiau minėtų autorių
intertekstinių santykių klasifikacijas apjuosia individualumo ir išskirtinumo skraiste. Susisteminę tarptekstinius praeities ir dabarties tekstų santykius, naudosimės
lentele – kaip sąvokų hierarchija, intertekstinių santykių
ekvivalentiškumą bei apibrėžtis paaiškinančia priemone ir,
analizuodami konkrečius muzikinius kūrinius, taikysime
jiems vieno ar kito autoriaus pasiūlytus inteksto adaptavimo būdų terminus ir jų apibrėžimus.
Apžvelgus keletą intertekstualumo teorijos traktavimo
ir interpretavimo variantų aiškėja, kad vienintelės, bendros
visoms meno šakoms (ar kiekvienai atskirai) tarptekstinių
santykių sistematikos iki šiol nėra. Dėl šios priežasties
konkretaus teksto analizė intertekstiniu aspektu gali skirtis, nelygu individualaus suvokėjo patirtis, sukauptų žinių
bagažas, net emocinė būsena: „Jeigu žmogui teko žiūrėti
komediją tuomet, kai jis buvo nuliūdęs, jis žino, kad ja neįmanoma gėrėtis. Maža to, jeigu po tam tikro laiko atsiras
galimybė dar kartą pažiūrėti tą pačią komediją, tikriausiai
šis žmogus vėl nepajėgs patirti pasitenkinimo, nes kiek
vienas epizodas primins praėjusį liūdesį, t. y. skaitytojas
„skaitys“ tekstą „neteisingai“ (Melnikova, 2006, p. 313).
Vadinasi, intertekstinė kūrinio analizė priklauso nuo paties
suvokėjo, atsakančio už naujos „prasmės kūrimą, vykstantį
teksto recepcijos metu“ (Melnikova, 2006, p. 312).
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Čia vertėtų prisiminti ir R. Barthes’o keliamas kūrinio ir suvokėjo vaidmens šiuolaikinėje muzikoje idėjas.
R. Barthes’o manymu, „atlikėjas verčiamas būti partitūros bendraautoriu, savitai ją papildyti. Kaip ir muzikos
kūrinys, tekstas taip pat reikalauja iš skaitytojo veiklaus
bendradarbiavimo. Kodėl daugelis nuobodžiauja skaitydami sudėtingą tekstą, žiūrėdami avangardinius filmus
ar paveikslus? Žmogus nuobodžiauja, kai negali pats
kurti teksto juo žaisdamas, išnarstyti jį dalimis ir paleisti
jį veikti“ (Melnikova, 2003, p. 16). Ir R. Barthes’o, ir
U. Eco kuriamoje atviro kūrinio poetikoje keliamas klausimas: „kas „atsako“ už teksto [literatūrinio ir muzikinio]
prasmę – autorius („rašto subjektas“) ar skaitytojas, kuris
žaidžia tekste ir žaidžia tekstu?“ (Foucault, 1980, p. 159;
Jurgutienė, 2006, p. 309). Teksto prasmė formuojasi skaitant, todėl didelė atsakomybės dalis, atsakant į anksčiau
iškeltą klausimą – kas atsakingas už teksto prasmę – tenka
skaitytojui (teksto suvokėjui).
Nors, kaip teigia H. Bloomas, pirminio šaltinio autorius naujame meniniame kontekste „miršta“, tai nereiškia,
kad išnyksta ir autorinis jo stilius – tam tikras pirmtako
individualumo matas, implikuotas į naują tekstą, ne tik
išlieka, bet ir įgyja naują prasmę. Taigi intertekstualumui
nėra būdinga vienprasmė tekstų hierarchija. Priešingai,
kiekvienas intertekstas panyra į savitą tekstiškumo ir bendrakultūriškumo būtį, tokiu būdu iš principo neigiančią
unikalios kūrybos galimumą. Vis dėlto su šiuo teiginiu
sutikti galime tik iš dalies – ne visa XX a. kompozitorių
kūryba yra persmelkta preegzistavusios muzikos medžiaga.
Kai kurie autoriai, pavyzdžiui, Johnas Cage’as ar Steve’as
Reichas, susikūrė savitą, atpažįstamą stilistinį braižą, visiškai nutolusį nuo praeities muzikos kanonų.
Svarbu tai, kad praeities muzikos integravimo į naują
muzikinį kontekstą strategijos skirtingai atsispindėjo ir
realizavosi XX a. kompozitorių kūryboje. Dėl šios priežasties konkrečių kūrinių analizėse dažnai taikomi skirtingų
autorių išskirti intertekstiniai santykiai ir sąvokos. Tuo,
kad intertekstinių santykių analizė yra gana kūrybiškas
ir individualus procesas (nėra tam tikrų šablonų pačių
kompozitorių santykiuose su svetimais tekstais ar nustatytų analitinių algoritmų, kaip reikėtų nagrinėti svetimą
medžiagą naujame muzikiniame audinyje), įsitikinti
galime nagrinėdami konkrečias lietuvių neoromantikų
kompozicijas.
8-ajame dešimtmetyje debiutavusi ir „naująjį paprastumą“ propagavusi kompozitorių karta – V. Bartulis, M. Urbaitis, A. Martinaitis ir O. Narbutaitė – ypatingą dėmesį
skyrė kitokiam erdvės ir laiko pojūčiui, kūrėjo – kūrinio –
klausytojo grandies sąlyčiui, vidiniam girdėjimui, tylos
estetikai ir pan. Jie buvo apglėbti vienijančiu pavadinimu – neoromantikai (neoromantizmas – L. B. Meyerio
sąvoka). Kad ir kaip tam priešinosi (ypač M. Urbaitis,
kurio muzika gana sunkiai įspraudžiama į tuos rėmus),

šis kartos pavadinimas greitai prigijo ir yra vartojamas iki
šiol. Taigi lietuvių neoromantikų muzikoje, kuri tapo šio
darbo analizės objektu, šmėkščioja praeities muzikos šešėliai, pasirodantys ir originaliu, ir modifikuotu pavidalais.
Intertekstualumo požiūriu išanalizavus keletą šių kūrėjų
kompozicijų, išsikristalizavo jų panašumai (akivaizdi kompozitorių mokyklos įtaka – V. Bartulio ir A. Martinaičio
kūryba siejasi bendrais inspiracijų šaltiniais, muzikos
kalba, kūrybine laisve, „paveldėta“ iš mokytojo Eduardo
Balsio, o M. Urbaičio ir O. Narbutaitės komponavimo
technika daugiau paremta racionaliais, iš anksto apgalvotais sprendimais, tai būdinga Juliaus Juzeliūno kūrybai) ir
skirtybės (vienos kartos kompozitoriai skirtingai elgiasi,
interpretuoja praeities muzikinę medžiagą, pastebima ir
inspiracinių šaltinių įvairovė).
Viena iš praeities muzikos adaptacijų galimybių – netiesioginis anksčiau sukurtos muzikinės materijos funkcionavimas, kai pirminis šaltinis naujame muzikiniame
kontekste dažniausiai egzistuoja aliuzijų arba stilizacijų
pavidalu (pavyzdžiui, I. Stravinskio „Karaliuje Edipe“,
1927, S. Prokofjevo Klasikinėje simfonijoje, 1916, A. Honeggero „Karaliuje Dovyde“, 1921). Šiuo požiūriu plačiau
panagrinėjome keletą A. Martinaičio kompozicijų („Nebaigtąją simfoniją“, 1995, „Serenadą panelei Europai“,
1999, „Mirtį ir mergelę“, 1997, „Europos pagrobimą iš
Lietuvos“, 2001) ir O. Narbutaitės oratoriją „Skiautinys
mano miestui“ (1997), tačiau šiame straipsnyje išsamiau
supažindinsime tik su viena iš minėtų kompozicijų.
A. Martinaičio „Nebaigtoji simfonija“ (1995) – vienas
labiausiai vykusių ir dažniausiai atliekamų lietuvių simfoninės muzikos puslapių. Kaip galima spėti iš pavadinimo,
tai savitas paskyrimas „dainų karaliumi“ tituluojamam
F. Schubertui, nors kūrinio partitūroje randame dedikaciją
pirmajam šio opuso dirigentui Juozui Domarkui3. Sąsajos
su F. Schuberto muzikiniu opusu akivaizdžios ir tuo požiūriu, kad A. Martinaitis laisvai seka dvidale F. Schuberto
kūrinio struktūra. A. Martinaičio opuso formą galėtume
iliustruoti šia pavyzdyje pateikta schema4 (žr. 1 pvz.):
I dalis:
a b c

d

e

II dalis:
a
b a1

c

d

e

f

1 p. 7 p. 22 p. 28 p. 42 p. 46 p. 54 p. 61 p. 65 p. 71 p. 80 p. 85 p. 103 p.

Valkiriški šuorai

„Liūdnasis valsas“
O. Messiaeno akordas

1 pvz. A. Martinaičio „Nebaigtosios simfonijos“
formos schema

A. Martinaičio muzikinis opusas prasideda „Valkirijų
skrydžio“ iš R. Wagnerio muzikinės dramos „Valkirija“
motyvais (2 pvz.). „Energiją pakilimui į simfonijos aukštį
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nugriebiau iš R. Wagnerio „Valkirijų skrydžio“. To ir
užteko, kad būčiau nešamas virš Japonijos, atsidurčiau
Šiaurės krašte netoli J. Sibeliuso „Liūdnojo valso“. Tai
skrydis ratais, niekur ilgiau neužsibūnant – vos 20, 30
sekundžių, minutė, ir kuo didesniu greičiu, kad klausytojas
nesusivoktų, kur jis dabar yra“ (Gaidamavičiūtė, 1996,
p. 27). Iš tiesų pirmieji „Nebaigtosios simfonijos“ taktai
(1–24 t.) – tai R. Wagnerio muzika: furioziškas skrydžio
judėjimas, kylantys trumpi valkiriški motyvai rodo stip
rią R. Wagnerio muzikinės dramos įtaką. Lygindami
A. Martinaičio kūrinį su pirminiu implikuojamu šaltiniu
(R. Wagnerio „Valkirijų skrydžiu“), tikslių analogijų neišvystame: A. Martinaičio kūrinio partitūra vizualiai čia
labiau panaši į sonorinę juostą, o ne į aiškią romantinę
faktūrą, kaip R. Wagnerio muzikinės dramos puslapiuose.
Tačiau garsiniu, skambesio požiūriu šis panašumas, rodos,
neįtikėtinas. Dėl tos priežasties, mūsų manymu, tikslinga
būtų šį praeities ir dabarties tekstų komunikacijos santykį
apibūdinti aliuzinio skolinio (L. B. Meyeris) terminu.

R. Wagnerio „Valkirijų skrydis“, 1–4 t.

A. Martinaičio „Nebaigtoji simfonija“
2 pvz.

Pirmosios dalies b padaloje po valiūkiško „Valkirijų
skrydžio“ prasiveržia „nekaltosios tercijos“ (A. Martinaičio
sąvoka), atsiveria taškuoto ritmo padidintojo trigarsio,
dažniausiai išdėstyto arpeggio principu, erdvė. Čia polifoninis raizginys pinamas pasitelkus mažųjų sekundų ir
didžiųjų tercijų struktūras. Styginių instrumentų partijose
ataidi ne menkiau taškuoti klasteriai, o pučiamuosiuose –
trumpas ir žvitrus kylantis motyvas, signalizuojantis apie
jau cituotą „Valkirijų skrydį“ ir persmelkiantis bene visą
A. Martinaičio kompoziciją. Norėdami įvardyti minėtą
motyvą, galėtume teigti, kad tai yra nuolat pasikartojantis
skolinys iš R. Wagnerio muzikinės dramos.
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Analizuodami antrąją „Nebaigtosios simfonijos“ dalį,
jos pradžią siejame su J. Sibeliuso „Valse triste“ (1920) iš
muzikos Arvido Järnefelto dramai „Kuolema“ (1903, red.
1911). Šis J. Sibeliuso prisiminimas, kaip ir kita svetima
garsinė medžiaga, praplaukianti, pasak paties kompozitoriaus, tarsi „kažkur“ girdėta muzika, nefunkcionuoja kaip
konkreti citata (3 pvz.). Skausmingai daininga, šiaurietiško
lėtumo prisotinta melodija, derinama prie lėtos, valsinės
faktūros, atklydo iš A. Martinaičio muzikos Oskaro Milašiaus spektakliui „Migelis Manjara“ (1996 m. režisuotas
Jono Vaitkaus). Šis lėtas ir kartu nostalgiškas valsas, kaip
ir J. Sibeliuso kompozicijoje, paruošiamas įžanga, abiejuose kūriniuose atliekama tembro požiūriu itin tinkamų
styginių instrumentų. Kalbant apie savaip integruoto
valso metrą, reikia pastebėti, kad J. Sibeliuso valsas komponuojamas 3/4 metru, o A. Martinaičio – 3/4 įžangoje
laisvai kaitaliojamos su 4/4 (ir tai skamba „valsiškai“!),
tačiau prasidedant dainingai melodijai nusistovi valsui
įprastas trijų dalių metras. Valso melodija, čia skambanti,
čia nutrūkstanti, nors ir rašyta paties „Nebaigtosios simfonijos“ kompozitoriaus, taip pat turi panašumų su J. Sibeliuso kūriniu: melodinės linijos sekundiniai ir terciniai
poslinkiai bei kryptys beveik analogiškos suomių kūrėjo
kompozicijai. Taigi, mūsų nuomone, A. Martinaičio ir
J. Sibeliuso tekstų sankirtą galima būtų apibūdinti amalgamos ar derivacijos (M. Aranovskis) terminais.
Viena vertus, šį praeities ir dabarties tekstų susikryžiavimą amalgama galima vadinti matant itin glaudų jų
„sukibimą“. Rodos, „Nebaigtojoje simfonijoje“ A. Martinaičio ir J. Sibeliuso valsų neįmanoma atskirti – tai ypatingas muzikinis vienis, kuriame nėra aiškios takoskyros,
skelbiančios, kuris fragmentas yra lietuvių, kuris – suomių
kompozitoriaus indėlis. Kita vertus, teisinga būtų manyti,
kad J. Sibeliuso „Valse triste“ funkcionuoja kaip tam tikras
pavyzdys, nuo kurio judama savos muzikinės medžiagos
kūrybos link. Dėl šios priežasties čia tiktų derivacijos
(M. Aranovskis) terminas, turintis (prisimenant mūsų
sudarytą intertekstinių santykių lentelę) ekvivalentus
M. Tomaszewskio (stilizuota muzika) ar L. B. Meyerio
(parafrazė) klasifikacijose. Atsižvelgiant į M. Tomaszewskio apibrėžimą, reikėtų sakyti, kad antroje „Nebaigtosios
simfonijos“ dalyje sąmoningai implikuojamos J. Sibeliuso
valso stilistikos ypatybės, kurios natūraliai suvokiamos
kaip svetima muzika.

A. Martinaičio „Nebaigtoji simfonija“
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J. Sibeliuso „Valse triste“, 9–24 t.

3 pvz.

Apibendrinkime intertekstinius santykius, glūdinčius
analizuojamoje „Nebaigtojoje simfonijoje“. Pirma, ypatingas dėmesys šiame intertekstiniame lauke, panašiai kaip
ir meninius tekstus interpretuojančiose hermeneutikos5
arba recepcijos teorijose6, turėtų būti skiriamas analitikui
ar klausytojui, t. y. skaitytojui-suvokėjui (R. Barthes’as,
U. Eco). Klausydamas A. Martinaičio „Nebaigtąją simfoniją“, kaip ir bet kurį kitą intertekstualumo požiūriu galimą
nagrinėti kūrinį, klausytojas kuria individualias muzikinio
teksto prasmes, įžvelgia ir atseka sąsajas su pirminiu šaltiniu. Taip analizuojama muzikinė struktūra jau neegzistuoja
pati savaime, bet yra kuriama kitos struktūros atžvilgiu
(M. Bachtino požiūris). Antra, atsižvelgiant į paties analitiko ar klausytojo patirtį, galima ne viena intertekstinė to
paties kūrinio interpretacija. Pavyzdžiui, tai, kad vienoje
iš „Nebaigtosios simfonijos“ padalų skambančios didžiosios tercijos gali būti traktuojamos kaip „čiurlioniškos“,
o pasipylusios sekstos – kaip „brukneriškos“7, priklauso
nuo paties analitiko ir jo motyvacijos. Kaip interviu su
muzikologe R. Gaidamavičiūte teigia A. Martinaitis, šioje
kompozicijoje esančios tercijos žymi savitą jo paties atsisveikinimą su „gyvulizmo“ ritmika8 (pavyzdžiui, „Pradžios
ir pabaigos knyga“, 1993–1996, arba „Septyni gyvulizmo
priesakai“, 1995) ir perėjimą prie „nekaltųjų tercijų“, kurios nebūtinai turi pranešti apie Mikalojaus Konstantino
Čiurlionio vardą. Čia galėtume prisiminti, pavyzdžiui, ir
Johanneso Brahmso Simfoniją Nr. 4 e-moll (1885), kurios
pirmoji dalis grindžiama tercijų ir sekstų judėjimu. Jau patys pirmieji simfonijos taktai prasideda tercijomis medinių
pučiamųjų grupėje. Žinoma, priešingai nei A. Martinaičio
kūrinyje, J. Brahmso simfonijoje kaitaliojamos mažosios
ir didžiosios tercijos, bet tai netrukdo galvoti apie tam
tikrą aliuziją į J. Brahmso kompoziciją. Tokiu atveju
tarsi galėtume sakyti, kad A. Martinaičio „Nebaigtojoje
simfonijoje“ ostinatiškai kartojamos tercijos ir sekstos yra
„bramsiškos“, nebūtinai „čiurlioniškos“. Taigi intertekstinis
kūrinys atveria analitikui, rodos, begalinius ieškomų sąsajų
su pirminiais šaltiniais klodus, leidžiančius pateikti ne vieną
to paties kūrinio interpretaciją.

Vis dėlto svetima muzika „Nebaigtojoje simfonijoje”
integruojama ne originaliu, bet modifikuotu pavidalu,
peraugančiu į savitą, intensyvią, protarpiais sakralumu
alsuojančią A. Martinaičio kalbėseną. Ir nors visa šio
kūrinio muzika skamba lyg „kažkur girdėta“, joje nerandame konkrečių citatų. Žinoma, išanalizavome tik pačius
ryškiausius „savo“ ir „svetimo“ tekstų sandūros pavyzdžius.
Kiti A. Martinaičio nurodomų autorių intekstai nėra
lengvai įžvelgiami. Tai reiškia, kad šiam kompozitoriui
nebūdingas tiesioginis citavimas, priešingai – jo kūriniuose
vyrauja giluminis, aliuzinis „svetimos“ muzikos perėmimo
pobūdis. A. Martinaitis meistriškai „apdoroja“ praeities
muziką, neleisdamas jos dvasiai išnykti – ji išlieka paveiki
ir gyvybinga, nors citavimo nematyti.
Intertekstualumo kaip tam tikros kūrybinės pozicijos,
santykio su praeities muzika kompozicinės technikos aspektu šiame darbe plačiau panagrinėsime kompozitorės
O. Narbutaitės parafrazę „Winterserenade“ (1997). „Žiemos serenada“ – vienas tų kūrinių, kuriuose O. Narbutaitė
atsigręžė į ankstesnių epochų menininkų palikimą. Anot
pačios kompozitorės, trys kūriniai („Rudens riturnelė.
Hommage à Fryderyc“, „Winterserenade“ ir „Mozartsommer“) – „tai sąmoningas kreipimasis į praeities kūrėjų
muziką. Juk visais laikais kompozitoriai mėgdavo savo
muzikoje „komentuoti“ kitų autorių kūrinius. Tik, žinoma, skirtingais laikais skirtingi kompozitoriai tai daro vis
kitaip“ (Katinaitė, 2004, p. 22). Galime paminėti, pavyzdžiui, lietuvių kompozitorių Mindaugą Urbaitį, kurio rekompozicijos, pavadintos „Bachvariationen“, grindžiamos
J. S. Bacho Sonatų ir partitų smuikui solo (1703–1720)
bei Šešių siuitų violončelei solo (1717–1723) muzikine
medžiaga.
O. Narbutaitės „Žiemos serenadoje“, priešingai nei
„Rudens riturnelėje. Hommage à Fryderyc“, kur aptinkama daugybė F. Chopino kūrinių fragmentų, kompozitorė
tenkinasi vienu pagrindiniu skoliniu iš F. Schuberto muzikinio palikimo skrynios. Tai daugelio atmintin įstrigusi
daina „Labanakt“ („Gute Nacht“) iš ciklo „Žiemos kelionė“ („Die Winterreise“, 1827). Kaip dar vieną praeities
muzikos skolinį, savitai interpretuojamą O. Narbutaitės
kūrinyje, būtų galima paminėti to paties kompozitoriaus
baladę „Girių karalius“ („Erlkönig“, 1816).
Prieš pradėdami nagrinėti „savo“ ir „svetimo“ teksto
santykius, glūdinčius kūrinyje „Winterserenade“, atkreipkime dėmesį į analizuojamo kūrinio formą, kuri yra
reikšmingas O. Narbutaitės muzikinio opuso visumos
elementas. Lietuvių muzikologės A. Žiūraitytės teigimu,
„pagrindinis, formą sudarantis principas – kartojimas, tarsi
apeliuojantis į posminę F. Schuberto dainos formą, laisvai
ją interpretuojant“ (Žiūraitytė, 2006, p. 58):
A (Rubato flessibile. Dolcissimo) B (Presto) A1
B1
9
7 p.
12 p. 15 p.
3 p. partitūroje
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Mūsų nuomone, dėl akivaizdžiai matomų dviejų stambių tematiškai nekontrastingų blokų „Winterserenade“
formą galima būtų traktuoti kaip variantinę dviejų dalių
arba fazių formą (A A1), kiekvienoje iš jų atskiriant tris
gana skirtingas padalas:
A
A1
a (Rubato
b
c
a
b(1) c1 (Coda)
flessibile. (Presto)
(Rubato (Presto)
Dolcissimo)
flessibile)
3 p.
7 p. 9 12 p.
15 p. 18 (22) p.

O. Narbutaitės muzikinis opusas komponuojamas
repetityvine technika, kartojant tapačias struktūras –
mažos apimties diatoninius mažalaipsnius garsaeilius. Ši
technika formuoja muzikinį „Žiemos serenados“ audinį,
į kurį įaudžiami F. Schuberto dainos „Labanakt“ motyvai.
Juos dėliodama kaskart vis kitaip, kompozitorė tarsi kuria
savitą muzikinę dėlionę. Tačiau bandant atsekti šios dėlionės dėmenis pravartu prisiminti klasikinius medžiagos
transformavimo būdus.
Pirmasis segmentuotas motyvas10, griežiamas smuiko,
dėliojamas iš kūrinio „krikštatėviu“ tapusios F. Schuberto
dainos elementų, juos pateikiant vėžiniu principu (4 pvz.).
„Peršviečiant rentgenu“, šio motyvo sudėtis atrodytų taip:
smuiko partijos pirmasis motyvas = 31 t. + 30 t. + 31 t. + 28 –
29 t. iš originalaus šaltinio, pateikti retrogrado pavidalu.

Laura KAŠČIUKAITĖ

piešinį: atsisako taškuoto ritmo, o aštuntinių natų vertes
keičia šešioliktinėmis. Žinoma, iki šiol pateiktuose pavyzdžiuose paminėjome tik keletą skolinių iš F. Schuberto
dainos „Labanakt“: vėliau aptinkami ir nauji mikromotyvai. 5 pavyzdyje matyti, kad sulig pirmuoju skaitmeniu
prasidedančioje smuiko partijoje yra ne vien retrogrado
pavidalu transformuotų F. Schuberto dainos motyvų: čia
matomi ir originalaus pavidalo fragmentai (susidaro tam
tikras motyvų sekos ritmas: vėžinis – originalus – vėžinis –
originalus), o alto melodinėje linijoje vėžiniu principu
modifikuoti motyvai jau visiškai išnyksta (6 pvz.).

O. Narbutaitės „Winterserenade“

F. Schuberto „Labanakt“, 28–32 t.
5 pvz.

O. Narbutaitės „Winterserenade“

F. Schuberto „Labanakt“, 28–32 t.
6 pvz.
O. Narbutaitės „Winterserenade“

F. Schuberto „Labanakt“, 28–31 t.
4 pvz.

Alto partijos pirmasis motyvas retrogrado principu
dėliojamas iš vieno besikartojančio ir naujų dainos „Labanakt“ fragmentų: pirmasis alto motyvas = F. Schuberto
dainos 26 t. + 28 t. + 29 t. + 31 t. Vėliausiai skambanti
fleitos melodinė linija lipdoma iš tų pačių fragmentų,
įvairiais deriniais keičiant jų išdėstymo tvarką: 29 t. +
26 t. + 28 t. + 31 t.
Laikantis repetityvinės technikos ir retrogrado principo,
panašiai dėliojami visi „Winterserenade“ a padalos motyvai, kuriuos skiria bene vienintelis dalykas – pasiskolintų
fragmentų dėstymo tvarka. Lygindami šiuos du muzikinius
tekstus matome, kad O. Narbutaitė savoje muzikinėje
medžiagoje itin trumpus praeities muzikos fragmentus
ne tik pateikia vėžiniu pavidalu, bet ir keičia jų ritminį
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Taip komponuodama praeities muzikos šaltinio motyvus, galiausiai kompozitorė priartėja prie originalaus savo
pirmtako muzikinio teksto, kur pagrindiniai muzikiniai
parametrai (garsų aukštis ir ritmas) lieka nepakitę (7 pvz.).
Taigi O. Narbutaitė ne tik kūrybiškai perkuria pasirinktą
muzikos šaltinį, bet ir laipsniškai juda tam tikra kryptimi: nuo F. Schuberto dainos motyvų transformacijų iki
trumpų citatų – mikrocitatų.

O. Narbutaitės „Winterserenade“

F. Schuberto „Labanakt“, 28–32 t.

F. Schuberto „Labanakt“, 39–41 t.
7 pvz.
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O. Narbutaitė „Winterserenade“ partitūroje nurodo,
kad ši kompozicija – tai parafrazė F. Schuberto11 dainos
„Labanakt“ tema. Parafrazę, kaip vieną praeities muzikos egzistavimo naujame kūrinyje būdų, yra nurodęs
L. B. Meyeris, traktuodamas ją kaip praeities transformavimą į dabartį. Muzikologės A. Versekėnaitės studijoje
teigiama, kad „parafrazę L. B. Meyeris suvokia kaip jau
egzistuojančio kūrinio esminių savybių – medžiagos,
temos, struktūros, stilistinio proceso – integraciją į naują
kūrinį ar jo dalį, kai kompozicijos prasmė (ir reikšmė)
yra akivaizdžiai šiuolaikinė“ (Versekėnaitė, 2003, p. 34).
Visa tai galime pritaikyti analizuojamam O. Narbutaitės
kūriniui: kompozitorė „skolinasi“ F. Schuberto dainos
teminius darinius, kurie naujame kontekste „apdorojami“ šiuolaikinės komponavimo technikos (repetityvinės)
būdu, bet kartu klausytojui paliekama galimybė atpažinti
F. Schuberto stilių ir kai kurias įstrigusiais intonacijas.
Vis dėlto tarp šių praeities ir dabarties muzikinių šaltinių
susiformavęs tarptekstinis santykis geriausiai apibūdinamas analogiškomis praeities muzikos implikavimo būdų
sąvokomis, kurios pateiktos M. Aranovskio ir M. Tomaszewskio klasifikacijose. M. Aranovskis tai vadina
amalgama, o M. Tomaszewskis – retroversine muzika. Tai
O. Narbutaitės kuriamo naujo muzikinio teksto ir inteksto
(šiuo atveju F. Schuberto dainos „Labanakt“) samplaika,
kai sudėtinga juos atskirti ir leisti veikti pavieniui.
Kūrinio „Winterserenade“ b padala kontrastinga
pirmajai. Tai nerimastingas epizodas, keliantis arklio kanopų dundesio, vyraujančio F. Schuberto baladės „Girių
karalius“ (1816) fortepijono partijoje, įspūdį. Iš pirmtako
šaltinio lietuvių kompozitorė „skolinasi“ būdingą jo ritmą,
todėl čia reikėtų pabrėžti, kad baladėje „Girių karalius“
vyraujančios triolės O. Narbutaitės kūrinyje funkcionuoja
jau kaip ritminis intekstas. Ši dundesio aliuzija papildoma
trumpais, skausmingais dainos „Labanakt“ motyvais –
intonacijomis.
C1 padalos pabaigoje piano skamba šios dainos fortepijoninės įžangos12 citata (M. Aranovskis, L. B. Meyeris – skolinys): augmentacijos paveikta, tačiau išlaikanti
originalią F. Schuberto harmoniją ir itin artimą pirminiam
šaltiniui pavidalą.
O. Narbutaitė kūrinyje „Winterserenade“ yra įsismelkusi į kone visus jos muzikai būdingus elementus: formą,
muzikos dramaturgiją, spalvą, ritmą ir savitą melodiką,
šiuo atveju paveiktą F. Schuberto dainos. Reikėtų pabrėžti
ir kompozicijoje derantį emocionalumą bei racionalumą,
taip pat sudėtingumą ir kartu paprastumą. Panaudodama
repetityvinę techniką, suteikdama laisvės atlikėjams13
ir subtiliai perteikdama praeities muzikos dvasią sava
kalba, kompozitorė sukūrė giliai į atmintį įstrigusį ir
reikšmingą kūrinį. Intertekstualumo teorijos požiūriu
O. Narbutaitės „Winterserenade“ svarbi dviem aspektais:
viena vertus, įdomus yra kompozitorės sprendimas savą

muzikinę medžiagą dėlioti iš praeities muzikos šaltinio
motyvų, pateikiant juos retrogrado pavidalu; kita vertus,
šis kūrinys puikiai tinka iliustruoti dinaminį tarptekstinio
santykio modelį, kai judama nuo ankstesnio muzikinio
opuso motyvų transformacijų trumpų citatų kryptimi
(toks pat santykio su praeities muzika modelis matomas
ir O. Narbutaitės kūrinyje „Mozartsommer“, 1991).
Iš kitų naujųjų romantikų M. Urbaitis jau kūrybos
pradžioje išsiskyrė radikaliai minimalistine estetika, kuriai
įtakos turėjo amerikietiškos minimalistinės muzikos tradicija. Pastaroji, kaip XX a. II pusėje atsiradusios amerikiečių
eksperimentinės muzikos žanras arba dar kitaip vadinamas
„naujasis paprastumas“ (angl. New Simplicity), paremta tam
tikrais kompozicinės medžiagos vartojimo apribojimais
ir grįžimu prie paprastesnių, palyginti su atonalumu ar
serializmu, muzikos raiškos priemonių: konsonansinių
sąskambių ir harmonijos, tolygaus ritminio pulso, muzikinės medžiagos sąstingio ir itin lėtos jos transformacijos,
nuolatinio muzikinių frazių ar motyvų kartojimo.
Amerikietiškos minimalistinės muzikos tradicijos,
tiesa, propaguotos „antrosios kartos“ kompozitorių14,
lėmė tam tikras M. Urbaičio muzikos stiliaus ypatybes –
grynumą, skaidrumą, vientisumą, discipliną. Pastarosios
jo kūryboje radosi kone iš karto – 8-ajame dešimtmetyje
debiutavęs kompozitorius kultūrinę visuomenę „stulbino
ir net šokiravo radikaliai minimalistine estetika, nauja to
meto lietuviškajai muzikinei aplinkai“15. Minėti minimalistinės muzikos bruožai, nors jau nebe tokie asketiški,
išliko ir vėlesnėje nuo 9-ojo dešimtmečio pabaigos kurtoje
M. Urbaičio muzikoje, konstruojamoje remiantis atpažįstamais praeities kompozitorių (pavyzdžiui, J. S. Bacho,
W. A. Mozarto, J. Brahmso, A. Brucknerio, R. Wagnerio,
A. Piazzolos ir kt.) muzikos fragmentais. Pats kompozitorius šį savo kūrybos metodą įvardija rekompozicija16,
arba recycling (angl. pakartotinai naudojamas; grąžinamas
į apyvartą), patikslindamas, kad tai „jau sukurtos muzikos
pa(si)naudojimas dar kartą“17.
Taigi M. Urbaičio rekompozicijos funkcionuoja kaip
tam tikros ankstesnių muzikos kūrinių reprodukcijos,
pažymėtos nūdienos technologijų ir kūrybinių idėjų
prisilietimu. Anot M. Urbaičio, tai „galimybė perrašyti
tą muziką savaip, suteikti jai kitokį skambesį, žinomus ir
/ ar atpažįstamus motyvus kitaip jungti, naujai sudėlioti.
Tie kūriniai atsirado iš siekio sukurti naują skambesį bei
kitonišką, gal kiek neįprastą, netikėtą kūrinio sandarą
juos analizuojant“18.
Norėdami atskleisti, kaip praeities muzikos, konkrečiai
J. S. Bacho, intekstai gali funkcionuoti kanono technika
sukomponuotuose kūriniuose, patyrinėsime M. Urbaičio
rekompoziciją „Bachvariationen I“ (1985–1988).
„Bachvariationen I“ keturiems smuikams (arba smuikui ir magnetofono juostai) paremtas J. S. Bacho Sonatų
ir partitų smuikui solo (BWV 1001–1006, 1703–1720)
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muzikine medžiaga. Tam tikri šių virtuoziškų ir techniškai
sudėtingų kūrinių fragmentai M. Urbaičio kūrinyje dažniausiai savitai pakeisti – pailginti ir papildyti. Jie puikiai
tiko M. Urbaičio minimalistinei komponavimo technikai,
šioje kompozicijoje formuojamai vyraujančių kanonų ir
imitacijų pagrindu. Pasirinkęs nuolatiniam kartojimui ir
minimalistiniam plėtojimui pasiduodančius intekstus –
„svetimą“ medžiagą, kompozitorius konstruoja individualią
garsinę mozaiką, kaip jis pats apibūdina, rekompoziciją,
ištisai pagrįstą „svetimos“ medžiagos dėliojimu (8 pvz.).

Pirmiausia susisteminome į M. Urbaičio akiratį
patekusius ir integruotus J. S. Bacho Sonatų ir partitų
smuikui solo fragmentus. Akivaizdu, kad bene kiekvienam M. Urbaičio kūrinio taktui galime rasti J. S. Bacho
muzikos ekvivalentą. Mūsų sudarytoje lentelėje nurodyti
konkretaus reinterpretuojamo J. S. Bacho kūrinio taktai.
Ši gana detali informacija gelbsti išsamiau analizuojant
M. Urbaičio kompozicijos partitūrą ir tiriant svetimos
medžiagos skolinimosi, individualaus traktavimo ir perkomponavimo ypatumus.

M. Urbaičio
kūrinio taktai

J. S. Bacho
kūrinio taktai

1–39

1–3

Partita Nr. 2 smuikui solo d-moll, BWV 1004 Ciaccona

Kvazicitata / mikrocitata

40–65

6–8

Partita Nr. 2 smuikui solo d-moll, BWV 1004 Ciaccona

Kvazicitata / mikrocitata

66–81

1–4

Sonata Nr. 1 smuikui solo g-moll, BWV 1001 Presto

Kvazicitata

Sonata Nr. 1 smuikui solo g-moll, BWV 1001 Presto

Kvazicitata / stilizacija

Sonata Nr. 1 smuikui solo g-moll, BWV 1001 Presto

Kvazicitata

Sonata Nr. 1 smuikui solo g-moll, BWV 1001 Presto

Kvazicitata / stilizacija

Sonata Nr. 1 smuikui solo g-moll, BWV 1001 Presto

Kvazicitata

Sonata Nr. 1 smuikui solo g-moll, BWV 1001 Presto

Kvazicitata / stilizacija

Sonata Nr. 1 smuikui solo g-moll, BWV 1001 Presto

Kvazicitata

Sonata Nr. 1 smuikui solo g-moll, BWV 1001 Presto

Kvazicitata / stilizacija

82–89
90–93

1–2

94–97
98–101

1–2

102–105
106–109

1–2

110–122

J. S. Bacho kūrinys

J. S. Bacho
kūrinio dalis

Tarptekstinis santykis

122–144

7–8

Partita Nr. 2 smuikui solo d-moll, BWV 1004 Ciaccona

Citata

145–148

4–5

Partita Nr. 2 smuikui solo d-moll, BWV 1004 Ciaccona

Citata

149–181

1–3

Partita Nr. 2 smuikui solo d-moll, BWV 1004 Ciaccona

Citata

182–229

5–21

Partita Nr. 2 smuikui solo d-moll, BWV 1004 Ciaccona

Citata

230–237

9–11

Sonata Nr. 1 smuikui solo g-moll, BWV 1001 Presto

Kvazicitata

238–245

67–70

Partita Nr. 3 smuikui solo E-dur, BWV 1006

Citata

246–254

25–26

Sonata Nr. 2 smuikui solo a-moll, BWV 1003 Allegro

Kvazicitata

255–264

1–4

Sonata Nr. 2 smuikui solo a-moll, BWV 1003 Allegro

Kvazicitata

265–270

1–2

Sonata Nr. 2 smuikui solo a-moll, BWV 1003 Allegro

Kvazicitata

271–309

5–11

Sonata Nr. 2 smuikui solo a-moll, BWV 1003 Allegro

Kvazicitata

12

Sonata Nr. 2 smuikui solo a-moll, BWV 1003 Allegro

Kvazicitata

11

Sonata Nr. 2 smuikui solo a-moll, BWV 1003 Allegro

Citata

Partita Nr. 3 smuikui solo E-dur, BWV 1006

Citata

Preludio

310–315
316–318
319–330
331–334
335–375
376–483

43–102

Preludio

483–492
493–500
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Sonata Nr. 2 smuikui solo a-moll, BWV 1003 Allegro

Kvazicitata / mikrocitata
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501–515

1–3

Partita Nr. 2 smuikui solo d-moll, BWV 1004 Ciaccona

Kvazicitata / mikrocitata

516–525

5–8

Partita Nr. 2 smuikui solo d-moll, BWV 1004 Ciaccona

Kvazicitata / mikrocitata

527–528

4–5

Partita Nr. 2 smuikui solo d-moll, BWV 1004 Ciaccona

Kvazicitata / mikrocitata

529–540

1–3

Partita Nr. 2 smuikui solo d-moll, BWV 1004 Ciaccona

Kvazicitata / mikrocitata

541–553

7–8

Partita Nr. 2 smuikui solo d-moll, BWV 1004 Ciaccona

Citata

Partita Nr. 2 smuikui solo d-moll, BWV 1004 Giga

Citata

Partita Nr. 2 smuikui solo d-moll, BWV 1004 Ciaccona

Citata

554–568
569–580

26–29

581–606

161–176

607–626

45–52

Sonata Nr. 2 smuikui solo a-moll, BWV 1003 Fuga

Citata

627–638

55–58

Sonata Nr. 2 smuikui solo a-moll, BWV 1003 Fuga

Citata / kvazicitata

639–662

25–28

Sonata Nr. 2 smuikui solo a-moll, BWV 1003 Allegro

Citata / kvazicitata

663–668

3–6

Partita Nr. 3 smuikui solo E-dur, BWV 1006

Preludio

Kvazicitata

669–674

10–11

Partita Nr. 3 smuikui solo E-dur, BWV 1006

Preludio

Kvazicitata

675–714

13–35

Partita Nr. 3 smuikui solo E-dur, BWV 1006

Preludio

Kvazicitata

715–726

1–4

727–810

Sonata Nr. 2 smuikui solo a-moll, BWV 1003 Allegro

Kvazicitata

Sonata Nr. 2 smuikui solo a-moll, BWV 1003 Allegro

Stilizacija

Sonata Nr. 1 smuikui solo g-moll, BWV 1001 Fuga

Citata

Sonata Nr. 3 smuikui solo C-dur, BWV 1005

Kvazicitata

811–820

47–50

821–830

168–170

831–842

47–50

Sonata Nr. 1 smuikui solo g-moll, BWV 1001 Fuga

Citata

29–32

Sonata Nr. 2 smuikui solo a-moll, BWV 1003 Allegro

Citata

Sonata Nr. 3 smuikui solo C-dur, BWV 1005

Kvazicitata

Fuga

843–850
851–865
866–875
876–883

183–184

Fuga

884–907

9–20

Partita Nr. 2 smuikui solo d-moll, BWV 1004 Ciaccona

Citata / kvazicitata

908–921

229–232

Partita Nr. 2 smuikui solo d-moll, BWV 1004 Ciaccona

Citata / kvazicitata

922–949

69–76

Sonata Nr. 3 smuikui solo C-dur, BWV 1005

Citata / kvazicitata

Allegro assai

950–975

Sonata Nr. 2 smuikui solo a-moll, BWV 1003 Allegro

Stilizacija

976–1124

Partita Nr. 2 smuikui solo d-moll, BWV 1004 Ciaccona

Stilizacija

8 pvz.

Apžvelgę mūsų sudarytą lentelę, galime pastebėti,
kad šiame muzikiniame opuse derinami variaciškumo ir
rondiškumo bruožai, kuriuos gana akivaizdžiai paliudija
„svetimos“ medžiagos pasikartojimo ir net jos „apdorojimo“ būdai. Pavyzdžiui, tam tikri implikuoti praeities
muzikos fragmentai (žr. 9 pvz.) iliustruoja, kad tarp cituojamų pirminio šaltinio motyvų M. Urbaitis dažnai įterpia
savitai interpretuotų intekstų (taip susidaro rondiškumo
elementų turinti grandinė: citata – interpretacija – citata,
etc.). Rondiškumo bruožai matomi ir po tam tikro laiko
pasikartojančioje muzikinėje medžiagoje – to pavyzdys

galėtų būti pirmieji taktai iš J. S. Bacho kūrinio Ciaccona,
kurie M. Urbaičio rekompozicijoje tarsi refrenas pakartojami ne vienąkart (pavyzdžiui, 122–200 ir 501–550
taktuose).
Siekdami išsamiau patyrinėti „Bachvariationen I“ kaip
rekompoziciją, sukomponuotą iš J. S. Bacho partitų ir
sonatų smuikui solo nuoplaišų, į tam tikras tarptekstinių
santykių grupes suskirstėme visus susikryžminusius praeities ir dabarties muzikinių tekstų fragmentus. Vienuose
jų ryškus autentiškų J. S. Bacho kūrinių citavimas, kituose – M. Urbaičio prisilietimas ir savitas reinterpretavimas,
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M. Urbaičio „Bachvariationen I“, 198–203 t.

M. Urbaičio „Bachvariationen I“, 208–215 t.

J. S. Bacho Partita Nr. 2, Ciaccona, 7–8 t.
9 pvz.

dar kituose – atitolimas nuo pirminio šaltinio. Taigi visus
„savo“ ir „svetimo“ tekstų santykius sisteminame į išskirtas
keturias grupes: tikrosios citatos (M. Tomaszewskis), kvazicitatos, mikrocitatos ir stilizuotos muzikos (M. Tomaszewskis). Svarbu paminėti, kad aiškių ribų tarp mūsų išskirtų
klasifikacinių grupių nėra. Dėl šios priežasties galimos ir
tarpinės, pereinamosios tarptekstinių santykių formos.
Pirmąją mūsų siūlomos M. Urbaičio elgesio su intekstais strategijos (kaip sistematikos) grupę M. Tomaszewskio
klasifikacijoje (Tomaszewski, 1994, p. 63) atitinka inkliuzyvinė muzika, reiškianti sąmoningai naudojamų citatų
įtraukimą į pačią kūrinio struktūrą, tiksliau, inkliuzyvinės
muzikos atšaka, t. y. tikroji citata. Taigi pirmoje mūsų
sistematikos grupėje aptinkamos tokios praeities muzikos
citatos, kuriose tiksliai „nurašomi“ gana ilgi fragmentai
arba ištisi J. S. Bacho kūrybos puslapiai. Iš tiesų tokių
intekstų vargu ar rastume daug, nes didžiuma jų yra
modifikuoti, pažeidžiant kurį vieną muzikinį parametrą,
pavyzdžiui, ištisinę J. S. Bacho muzikos plėtotę, kurią
ardo M. Urbaičio sąmoningai įterpiamos pauzės. Kadangi
toks inteksto integravimo pažeidimas M. Urbaičio kompozicijoje gana dažnas, jis tampa šio kūrinio norma, todėl
mes jį sąlygiškai ignoruojame ir tokius praeities teksto
fragmentus traktuojame kaip tikrąsias citatas.
Kaip tikrosios citatos grupės pavyzdį minime it savitą
refreną19 M. Urbaičio kūrinio 122 takte cituojamą J. S. Bacho Ciacconos medžiagą iš Partitos Nr. 2 (BWV 1004).
Beje, citata čia (priešingai nei 1–65 taktuose) papildyta
nauju, iki tol neskambėjusiu dviejų taktų motyvu, kūrinio
pradžioje tarsi sąmoningai praleistu. Po šio motyvo citatos
vyrauja Ciacconos muzika, 201–204 taktuose papildyta
nauja, originalia J. S. Bacho muzikos fraze (9 pvz.).
Pastaroji imitacijos principu atkartojama visų smuikų
partijose, o vėliau skamba J. S. Bacho muzikinė medžiaga,
M. Urbaičio pateikiama autentišku pavidalu.
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Vienas akivaizdžiausių ir tinkamiausių tikrosios citatos
grupės pavyzdžių – tai pirmąkart M. Urbaičio kūrinio
„Bachvariationen I“ 376–492 taktuose cituojama bene
visa J. S. Bacho Partitos Nr. 3 smuikui solo (BWV 1006)
Preludio dalis. Čia, priešingai nei kituose tekstų susikryžiavimuose, beveik nėra paties kompozitoriaus įterptų
pauzių, todėl kone vientisa J. S. Bacho muzikos tėkmė
ir kinetiška kanono technika kuria ypatingą ir ilgalaikį
vientisumo įspūdį.
Bene dažniausiai M. Urbaičio kūrinyje aptinkamos
minimaliai modifikuotos (dažniausiai ritminiu aspektu)
fragmentinės J. S. Bacho kūrinių citatos, mūsų siūlomoje sistematikoje apibrėžtos kaip kvazicitatos. Pastarajai
sistematikos grupei priskiriame tokius intekstus, prie
kurių yra prisilietęs – juos papildęs ar pratęsęs – pats
M. Urbaitis. Kvazicitatos – tai tarp tikslaus citavimo ir
praeities muzikinio teksto modifikacijų įsitvirtinę tarpiniai
perėjimai. Tokiu kvazicitatų grupės pavyzdžiu galėtų būti
1–18 taktuose M. Urbaičio opuse kartojamas trumpas
chorėjinis akordinės faktūros motyvas, pasiskolintas iš
Ciacconos. Šį intekstą į savą muzikinį audinį kompozitorius
implikuoja originaliu pavidalu, tik prideda pagrindinės
Ciacconos tonacijos (d-moll) tonikos akordą, kuris, kaip
matyti pavyzdyje, originale pasirodo puse takto vėliau.
Beje, antrojo smuiko partijoje šį trumpą motyvą M. Urbaitis eksponuoja savito retrogrado pavidalu, bet dėl
akivaizdaus centriškumo (motyvo centre atsidūręs akordas
apsuptas ritmiškai skirtingo d-moll kvintakordo) klausa
šis retrogradas sunkiai suvokiamas. Šis pavyzdys taip pat
galėtų iliustruoti ir trečiąją mūsų siūlomos sistematikos
grupę – mikrocitatą, nes implikuojamas J. S. Bacho kūrinio
fragmentas yra itin trumpas.
Sulig 66-uoju „Bachvariationen I“ taktu prasideda
J. S. Bacho Sonatos Nr. 1 smuikui solo (BWV 1001)
motyvų transformacijos. Čia regime šiek tiek varijuotą,
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M. Urbaičio „Bachvariationen I“, 61–69 t.

J. S. Bacho Sonata Nr. 1, Presto, 1–4 t.
10 pvz.

t. y. tų pačių natų pakartojimu papildytą, keturių taktų
frazę iš Presto dalies (10 pvz.). Vėliau (pavyzdžiui, lietuvių
kompozitoriaus kūrinio 90–93 arba 106–109 taktuose)
šis motyvas yra perpus trumpesnis. O tarp šių cituojamų
motyvų M. Urbaitis komponuoja, rodos, paties pridėtus
J. S. Bacho originaliuose šaltiniuose neatsektus motyvus,
pagrįstus ta pačia komponavimo idėja ir melodinės linijos judėjimu (arpeggio): kinta tik tonacija – J. S. Bacho
g-moll tonikos motyvai transponuojami į c-moll tonaciją
(82–89, 94–97 taktai ir t. t.). Taigi savitas M. Urbaičio
reinterpretavimas šį intekstą leidžia priskirti mūsų siūlomos sistematikos kvazicitatų grupei.
Minėdami įdomesnius kvazicitatų grupės momentus,
teigiame, kad „Bachvariationen I“ 122–229 taktuose
pacitavęs gana didelį J. S. Bacho Ciacconos fragmentą
M. Urbaitis keičia jį tiek ritmiškai, intonaciškai, tiek ir
faktūros požiūriu kontrastingu epizodu, atklydusiu iš
Presto dalies (Sonata Nr. 1 smuikui solo, BWV 1001).
Šis J. S. Bacho epizodas kompozitoriaus yra minimaliai
pratęsiamas, išlaikant pirminius muzikinius parametrus,
tačiau savitai traktuojant jo muzikinį laiką ir erdvę.
Mat kone visus cituojamus (pirmoji mūsų sistematikos
grupė) ar modifikuojamus (antroji sistematikos grupė)
ankstesniojo šaltinio fragmentus kompozitorius lineariai
paslenka laike: jis sumaniai naudoja pauzes, kurios tarsi
ardo nuolatinę J. S. Bacho muzikos tėkmę. Tęsdami kvazicitatų grupės pavyzdžių iliustravimą trumpai minime,
kad 663–674 taktuose M. Urbaitis savitai reinterpretuoja
J. S. Bacho Partitos Nr. 3 (BWV 1006) Preludio dalį. Čia
kompozitorius svetimos muzikos motyvus integruoja ir
originaliu, ir dermės požiūriu (mažorą keisdamas minoru)
modifikuotu pavidalais.
Kaip dar vieną tarpinę (tarp citatos ir stilizacijos) sistematikos grupę išskyrėme mikrocitatas. Jomis vadiname itin
trumpus praeities muzikos šaltinio motyvus, apimančius
kelis garsus ar akordus. Tokių pavyzdžių M. Urbaičio
kūrinyje „Bachvariationen I“ yra vos keli: daugiausia tai
pirmajame partitūros puslapyje (1–60 taktuose) pasitaikantys J. S. Bacho kompozicijų motyvai.
Pavyzdžiui, „Bachvariationen I“ 19–39 taktuose iš
vieno naujo akordo (d-moll D56) M. Urbaitis formuoja

gana ilgai plėtojamą motyvą, savo nepastovumu ir harmoninius lūkesčius laužančiu neišsprendimu (panašiai kaip
R. Wagnerio „tristaniška harmonija“) auginantį muzikinę
įtampą. Vėliau (40–51 taktuose) lietuvių minimalistas
grįžta prie originalaus Ciacconos pavidalo, cituoja 5–7
taktus iš J. S. Bacho kompozicijos, taip itin priartėdamas
prie savo pirmtako ir ankstesnio muzikos šaltinio. Taigi
mikrocitatų grupei priskyrėme kone autentiškus arba
minimaliai modifikuotus M. Urbaičio plėtojamus itin
trumpus intekstus, perimtus iš J. S. Bacho kūrybos.
Paskutinę mūsų siūlomos sistematikos, taikomos
konkrečiai M. Urbaičio „Bachvariationen I“ kompozicijai,
grupę sudaro tolesnį tarptekstinį santykį atspindinti stilizuota muzika (M. Tomaszewskis) arba jai ekvivalentiška
derivacija (M. Aranovskis). Taigi šią mūsų sistematikos
grupę sudaro tie „Bachvariationen I“ partitūros puslapiai,
kuriuose ryškus M. Urbaičio atitolimas nuo autentiškų
J. S. Bacho kūrinių fragmentų pavidalų. Čia kompozitorius kuria savą muziką, į kurią sąmoningai įtraukiamos
ankstesniojo stiliaus ypatybės ir kurios traktuojamos kaip
svetimos. Pavyzdžiui, pacitavęs trumpą J. S. Bacho Sonatos
Nr. 2 smuikui solo (BWV 1003) motyvą, M. Urbaitis
traktuoja jį kaip tam tikrą atspirties tašką arba pavyzdį,
kurio pagrindu komponuoja „savą“ muziką („Bachvariationen I“ 335–376 taktai). Panašus M. Urbaičio elgesys
su pirmtako muzikine medžiaga įžvelgiamas M. Urbaičio
rekompozicijos 727–810 taktuose, kuriuose vyrauja
arpeggio faktūros tipo motyvai, stipriai nulemti J. S. Bacho Allegro padalos (Sonata Nr. 2) muzikos. Šio kūrinio
medžiagos fragmentai skatina kurti panašią, bet jau individualią muziką. Vis dėlto praeities kūrinio modelis čia
atpažįstamas, nors susidarantis tarptekstinis santykis yra
kur kas tolimesnis.
Smulkiau patyrinėjus M. Urbaičio „Bachvariationen I“
komponavimo priemones bei „svetimo“ ir „savo“ tekstų
adaptacijų galimybes, išryškėjo keletas apibendrinančių
pastebėjimų. Šis muzikinis opusas puikiai dera greta kitų
lietuvių kompozitorių kūrinių, pavyzdžiui, O. Narbutaitės „Mozartsommer“ (1991) kompozicijos – autentiškos
W. A. Mozarto garsų mozaikos. Pagrindinis dalykas, jungiantis šiuos du kūrinius, yra kompozitorių pasirinkimas

67

Lietuvos muzikologija, t. 11, 2010

disponuoti originalia pirmtakų medžiaga, savitai sudėliota naujame muzikiniame kontekste. Tokiu būdu abu
kompozitoriai, naudodamiesi pirmtakų tekstų lobynais,
racionaliai dirba su praeities muzikos šaltinių nuotrupomis
ir komponuoja naują, kartu ir individualų muzikinį tekstą,
persmelktą tam tikrais susiformuojančiais tarptekstiniais
santykiais: rekompozicijoje „Bachvariationen I“ nuo citatos tolstama iki stilizacijos.
Preegzistuojančios muzikinės materijos implikavimo
į naują meninį kontekstą galimybės labai įvairios. Vieni
kūrėjai į savą muzikinį audinį integruoja originalų praeities muzikos šaltinio fragmentą, kiti nuo jo nutolsta
taip, kad atsekti pirminį šaltinį yra gana sunku. Žinoma,
galimi ir tarpiniai minėtų galimybių variantai: pavyzdžiui,
kelias nuo autentiškos praeities kūrinio citatos „savos“
muzikinės išraiškos link arba priešingai. Kaip tik pastarąjį
dinaminį tarptekstinio santykio modelį, kai nuo praeities
muzikinio teksto transformacijų judama iki citavimo,
iliustruoja vienas iš M. Urbaičio muzikinių opusų (taip
pat galime paminėti V. Bartulio „1750-ųjų liepos 17-osios
viziją“, 1984).
M. Urbaičio „Lacrimosa“ mišriam chorui a cappella –
kūrinys, sukomponuotas pagal requiem žanrui būdingos
sekvencijos „Dies irae“ paskutinio posmo tekstą20. Ramiai tekanti šio kūrinio muzika kuriama M. Urbaičio
pamėgtomis minimalizmo priemonėmis: sekvenciškai
kartojami nedideli, rodos, itin paprasti laipsniško judėjimo motyvai ir gamos pobūdžio struktūros. Saikingas
muzikos raiškos priemonių naudojimas, kūrybinė švara,
repetityviškumas – šie minimalizmo bruožai persmelkia
ne tik analizuojamą muzikinį opusą, bet ir kitus M. Urbaičio kūrinius, pavyzdžiui, „Bachvariationen I“ (1988),
„Bachvariationen II“ (2000) ar radikalųjį minimalistinį
opusą „Trio“ (1982).
„Lacrimosa“ – žymiosios W. A. Mozarto „Lacrimosos“
iš „Requiem“ (1791) rekompozicija, savitas M. Urbaičio praeities kūrinio supratimas ir perkomponavimas.
Glaustai pristatant svetimos muzikinės medžiagos fragmentus, pasiskolintus iš W. A. Mozarto kūrinio, galime
sakyti, kad M. Urbaitis savinasi orkestrinę „Lacrimosos“
partiją ir pagrindinę choro melodiją, analizuojamame
kūrinyje pristatomą palaipsniui. Taigi M. Urbaičio
„Lacrimosa“ pradedama itin trumpu (vieno takto) altų
partijoje sekvenciškai kartojamu melodiniu motyvu,
kuriam „akompanuoja“ bosų atliekama melodinė linija,
W. A. Mozarto originale patikėta orkestrui. Pastaroji, žinoma, M. Urbaičio kūrinyje eksponuojama modifikuotu
pavidalu, dažnai išlaikančiu tą pačią harmonijos seką. O
kalbant apie altų partijos sekvenciškai plėtojamą melodinį
motyvą, W. A. Mozarto kūrinyje sopranų partijoje galima
rasti savotišką jo ekvivalentą.
Lyginant šiuos du muzikinius fragmentus ir norint
apibrėžti tarptekstinį jų santykį, gelbsti J. N. Strauso
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suformuota smulkių praeities muzikos elementų adaptacijų klasifikacija (Straus, 1990, p. 17), kurioje figūruoja
tokie tekstų implikavimo būdai kaip marginalizavimas,
centralizacija, suspaudimas, fragmentavimas, etc. Pirmajam
iliustruotam pavyzdžiui argumentuoti labiausiai tiktų du
tarptekstiniai santykiai, t. y. motyvizavimas ir centralizacija.
Viena vertus, motyvizavimas – ankstesnių kompozicijų motyvinis turinys yra radikaliai stiprinamas, intensyvinamas
(Straus, 1990, p. 17) – tinka argumentuojant konkretaus
motyvo pasirinkimą ir jo sekvenciško plėtojimo pobūdį,
t. y. tos pačios medžiagos stiprinimą, intensyvinimą. Kita
vertus, šis sekvenciškai rutuliojamas motyvas originaliame
šaltinyje nėra vyraujantis, tačiau nuolat kartojamas ir intensyvinamas M. Urbaičio kūrinyje jis atlieka kone vyraujantį
vaidmenį. Būtent apie tai kalba J. N. Strauso klasifikacijos
centralizacijos sąvoka – periferiški muzikiniai elementai
tampa naujo kūrinio struktūriniu centru (Straus, 1990,
p. 17). Taigi tokiu principu muzikinė medžiaga plėtojama
visoje pirmoje M. Urbaičio „Lacrimosos“ padaloje (1–41
taktai) ir apskritai visame kūrinyje.
Antroje „Lacrimosos“ padaloje (41–72 taktai) kompozicinė technika nesikeičia, tik eksponuojama muzikinė
medžiaga tampa įvairesnė. Kaip ir ankstesnėje padaloje,
čia iš praeities muzikos šaltinio kompozitorius atrenka
lengviausiai kartojimo ir imitavimo technikai paklūstančias archetipines struktūras, formuojančias bendrą jo
rekompozicijos pavidalą.
Šiose dviejose padalose muzika plėtojama ir melodiškai,
ir harmoniškai. Minimalistinėmis, daugiausia repeticijų ir
laipsniškų sekvencijų, priemonėmis plėtojami maži melodiniai motyvai ir trumpos, į gamą panašios struktūros – tai
toji kompozicinė technika, kurią pasitelkęs M. Urbaitis
kombinuoja savitą „Lacrimosos“ rekompoziciją. Nuolatinio plėtojimo muzika, rodos, kiekviename takte artėja prie
autentiško W. A. Mozarto „Lacrimosos“ pavidalo, kurio
pirmas konkrečias augmentuotas intonacijas, originale
atliekamas orkestro, matome jau antrosios padalos pabaigoje (69 taktas) antrojo soprano partijoje (11 pvz.).
Taip pabaigoje, trečioje M. Urbaičio rekompozicijos
padaloje (73–84 taktai), kaip teigia muzikologė Jūratė
Katinaitė, „iš šio mirgančio repetityvinio audinio išnyra
autentiška W. A. Mozarto „Lacrimosa“ – tiek, kiek jos
spėta užrašyti paties W. A. Mozarto. Švelnus ir atsargus
W. A. Mozarto muzikos palytėjimas“ (Katinaitė, 2006).
Aukščiau minėtuose taktuose autentišku pavidalu cituojama W. A. Mozarto „Lacrimosa“, todėl šis tarptekstinis
santykis neabejotinai įvardijamas citata (M. Aranovskis)
arba tikrąja citata (M. Tomaszewskis). Kone pagrindinė
šių dviejų muzikinių tekstų skirtybė yra ritminio piešinio
kitoniškumas – M. Urbaičio kompozicijoje regime aug
mentaciją, kuri vien tik klausant yra sunkiai suvokiama.
Svetima, iš praeities atklydusi muzika M. Urbaičo kūryboje traktuojama kaip apgalvoto poelgio padarinys, todėl
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M. Urbaičio „Lacrimosa“, 68–71 t.

W. A. Mozarto „Lacrimosa“ iš „Requiem“, 4 t.
11 pvz.

nesunku daryti išvadą, kad W. A. Mozarto „Lacrimosos“
citatos nutraukimas ten, kur mirtis sustabdė Vienos klasiko ranką, taip pat yra sąmoningas ir tikslingas. Kaip sako
pats kompozitorius, tai „Hommage W. A. Mozart“.
Apibendrindami analizuotą muzikinį opusą galime
teigti, kad kalbėti apie tam tikrą tekstų susikryžiavimą šiuo
atveju yra gan keblu. Tai, kad naujo („savo“) kūrinio pagrindu, kaip ir O. Narbutaitės kūrinyje „Mozartsommer“
(1991), tampa pirmtakų muzika, pabaigoje pasirodanti
originaliu pavidalu (tikroji citata – M. Tomaszewskis),
leidžia mums analizuoti šiuos kūrinius intertekstualumo
aspektu. Kaip žinome, M. Urbaičio rekompozicija – tai
perkomponavimas, naujas jau žinomos medžiagos pateikimas. Tačiau šis kūrinys ir savitas kompozitoriaus elgesys
su „svetima“ muzikine materija tarsi pranoksta rekompoziciją. Todėl, atsižvelgdami į tai, kaip kūrinį komponuojant
kinta praeities ir dabarties tekstų santykis (nuo svetimos
medžiagos „apdorojimo“ judama jos citavimo autentišku
pavidalu link) ir paties kompozitoriaus ankstesnės muzikos
reinterpretavimas, galime daryti prielaidą, kad M. Urbaičio
„Lacrimosa“ – tai dinamiškas kompozicinės technikos
variantas, kai nuo rekompozicijos einama citatos link. Itin
panašaus principo, kalbant apie intertekstinę techniką,
laikėsi ir V. Bartulis, komponuodamas čia minėtą „Viziją“
(1984): joje pirmtako intekstų buvo ne tiek daug (palyginti
su M. Urbaičio „Lacrimosa“, kur vyrauja šio kūrinio citata),
tačiau judėjimas nuo pirminio šaltinio transformacijų iki
citatų V. Bartulio kūrinyje taip pat akivaizdus.
Išvados
Praeities muzikos integravimo į naujai kuriamą kompoziciją fenomenas tik XX a. pabaigoje–XXI a. pradžioje
sužibo taip ryškiai, nors pirmieji šio reiškinio praktiniai
pavyzdžiai aptinkami dar viduramžių epochoje. Skirtingais
laikais skirtingi autoriai su preegzistuojančia materija elgėsi vis kitaip: vieni jų (pavyzdžiui, V. Bartulis savo kompozicijoje „I like J. S. Bach. Prelude C Maj“) į savą muzikinį
audinį integruodavo visas anksčiau sukomponuotas pjeses,

kiti (sakykime, A. Martinaitis kūrinyje „Nebaigtoji simfonija“) – vos atsekamus jų elementus ar svarbias detales.
Šiuo požiūriu plačiau panagrinėję lietuvių neoromantikų
kūrinius, pastebėjome, kad skirtingi darbo su „svetima“
medžiaga metodai ir pobūdis atsispindi ne tik visos kartos,
bet ir atskirų autorių, net atskirų kūrinių lygmeniu. Vertėtų prisiminti, kad V. Bartulis ir A. Martinaitis – vienos
kompozicijos klasės auklėtiniai (E. Balsio mokiniai),
O. Narbutaitė ir M. Urbaitis – kitos (J. Juzeliūno). Tai
skatina mąstyti apie skirtingas kompozicinių mokyklų
patirtis ir pačių dėstytojų individualumą: kaip žinome,
E. Balsys nevaržė savo klasės auklėtinių kūrybinės laisvės
užmojų, o J. Juzeliūnui visad svarbesnė buvo racionali,
iš anksto numatyta kūrinio komponavimo sistema ir
disciplina. Šie skirtumai akivaizdžiai atsispindi lietuvių
neoromantikų kūryboje: V. Bartulis ir A. Martinaitis kuria
komponavimo laisve ir emocionalumu alsuojančius muzikinius opusus, O. Narbutaitė ir M. Urbaitis dažniausiai
remiasi apgalvota kūrinio struktūros forma ir racionaliai
prižiūrimomis komponavimo galimybėmis.
Lietuvių neoromantikų elgesys su praeities muzika taip
pat individualus, turintis ryšių su kompozicinės mokyklos
įdiegtomis žiniomis ir paradigmomis. Pavyzdžiui, O. Narbutaitės „Mozartsommer“ (1991) visa muzikinė medžiaga
yra dėliojama vien tik iš originalių W. A. Mozarto kūrybos
puslapių nuoplaišų, nors eksponuojamos pirmtako kūrinių
mikrocitatos palengva išauga iki stambesnių atpažįstamų
citatų. Toks naujo kūrinio komponavimo principas leidžia
kalbėti apie stabilų darbo su „svetima“ medžiaga pobūdį
(vien tik originalios medžiagos naudojimą), matomą šioje
O. Narbutaitės pjesėje.
Kalbant apie kitus analizuotus kūrinius, galima teigti,
kad juose vyrauja dinamiškesnis tarptekstinių santykių
modelis tiek darbo su ankstesne muzikine medžiaga,
tiek santykio tarp modifikuotos praeities ir individualios
dabarties muzikos prasme. Pavyzdžiui, O. Narbutaitės
„Winterserenade“ (1997) sukomponuota iš savitai interpretuotos pirmtako ir individualumu dvelkiančios
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kompozitorės muzikos. Intertekstualumo požiūriu šis
kūrinys pasižymi savitu komponavimo būdu: F. Schuberto dainos „Labanakt“ iš ciklo „Žiemos kelionė“ (1827)
motyvus kompozitorė į „savą“ muzikinį audinį integruoja
retrogrado pavidalu ir įvairiais deriniais juos komponuoja.
Vis dėlto toks santykis su praeities muzika nėra išlaikomas visame kūrinyje: pradžioje retrogradiškai pateikiami
F. Schuberto dainos motyvai vėliau cituojami originaliu
pavidalu. „Winterserenade“ taip pat įžvelgiamas preegzistuojančios medžiagos citavimo progresas „svetimo“ teksto
kiekio augimo prasme – nuo smulkių motyvų judama
ilgesnių cituojamų fragmentų link.
Analizuodami M. Urbaičio rekompozicijas „Bachvariationen I“ (1988) ir „Bachvariationen II“ (2000)
susidūrėme vien tik su J. S. Bacho kūrinių (Sonatų ir
partitų smuikui solo, 1703–1720, Siuitų violončelei solo,
1717–1723) intekstais, kurių likimą postmodernistinio
kanono technikos erdvėje lėmė pats M. Urbaitis. Anksčiau
sukurtos muzikos taikymas kuriant bachiškąsias variacijas
atsiskleidžia keliais lygmenimis: tiesioginiu citavimu,
kvazi- ir mikrocitatų naudojimu. Pasitelkęs autentiškus
bei modifikuotus pirmtako kūrinių fragmentus, M.
Urbaitis lipdo savitą praeities muzikos koliažą, kuriame
individualios, paties kompozitoriaus sukurtos muzikos
praktiškai nėra.
Priešingai nei M. Urbaitis, A. Martinaitis savo kūriniuose „Nebaigtoji simfonija“ (1995), „Serenada panelei
Europai“ (1999), „Mirtis ir mergelė“ (1997), „Europos
pagrobimas iš Lietuvos“ (2001) praeities muziką adaptuoja ne tiesiogiai cituodamas, bet aliuziniu lygmeniu.
Anksčiau sukurta muzikinė materija čia funkcionuoja
kaip konkretaus praeities autoriaus kūrybinio braižo arba
kompozicijos aliuzija ar stilizacija. Panašaus santykio su
pirmtako muzika savo oratorijoje „Centones meae urbi“
(1997) laikosi kompozitorė O. Narbutaitė.
Kintančius tarptekstinių santykių modelius gerai
iliustruoja ir V. Bartulio kūriniai „Palydžiu iškeliaujantį
draugą ir mes paskutinį kartą žiūrime į apsnigtus vasario
medžius“ (1981) ir „I like J. S. Bach. Prelude C Maj“
(1995), kuriuose „svetimo“ teksto transformacijos reiškiasi
judėjimu nuo autentišku pavidalu implikuotų anksčiau
sukurtų kūrinių fragmentų iki savitu kūrybiniu braižu
pažymėtų modifikacijų. O kompozicijoje „1750-ųjų
liepos 17-osios vizija“ (1984) V. Bartulis eina tarsi retrogrado – priešingu keliu: nuo praeities muzikinio teksto
modifikavimo iki originalaus jo pavidalo eksponavimo.
Taip šios kompozicijos pabaigoje integruojama J. S. Bacho choralo „Ich ruf zu Dir, Herr Jesu Christ“ citata,
kai į naują meninį tekstą perkeliami kone visi pirmtako
kūrinio parametrai. Panašaus pobūdžio kelias (autentiško
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praeities muzikos šaltinio implikavimo link) matomas ir
M. Urbaičio kūrinyje „Lacrimosa“ (1991–1994). Čia iš
praeities muzikos lobynų, konkrečiai W. A. Mozarto muzikinio palikimo skrynios, atklysta jo „Lacrimosos“ dalies
(iš „Requiem“, 1791) citata. Šiuo atveju vėl susiduriame
su dinaminiu santykio su „svetima“ medžiaga pobūdžiu,
kai nuo rekompozicijos judama prie citatos.
O. Narbutaitės kūrinys „Rudens riturnelė. Hommage
à Fryderyc“ (1999) taip pat reprezentuoja nepastovių
tarpmuzikinių santykių būvį. Šiame kūrinyje gausu visko:
repertuarinių F. Chopino kūrinių citatų, citatų aliuzijų,
taip pat tolimesnių tarptekstinių santykių, tokių kaip
amalgama (M. Aranovskis) ar derivacija (M. Aranovskis).
Išanalizavę minimą O. Narbutaitės kompoziciją, susipažinome su plačiu intekstų adaptavimo būdų spektru: tiek
artimesnės, tiek tolesnės praeities ir dabarties tekstų koreliacijos pavyzdžiai dėl savitos kompozicinės disciplinos
dera tarpusavyje, tačiau, tenka pripažinti, nuolat juntamas
F. Chopino muzikos stilius tirpdo O. Narbutaitės individualumo žymes.
Kiek plačiau susipažinę su intertekstualumo teorija
ir šiuo požiūriu patyrinėję lietuvių neoromantikų kompozicijas, susidūrėme su tarptekstinių santykių modelių
sisteminimo problema. Mūsų akiratyje atsidūrę kūriniai
atskleidė kone visą galimų tarpmuzikinių santykių paletę:
nuo vien tik iš originalių praeities šaltinių dalelių komponuojamo naujo kūrinio iki vos atpažįstamų pirmtakų
muzikinių opusų aliuzijų ir stilizacijų.
XX a. profesionaliosios muzikos kūrėjai buvo artimi tiek savo idėjomis, tiek jų realizavimu. A. Bergo
(„Vocekas“, 1914–1922, Koncertas smuikui, 1935),
A. Schönbergo (Pjesė fortepijonui, op. 11 Nr. 1, 1909,
Koncertas styginių kvartetui, 1933) ar I. Stravinskio
(„Fėjos bučinys“, 1928, „Pulčinela“, 1920) muzika buvo
pažymėta praeities muzikos šešėliu. Daugiau ar mažiau
visi buvo veikiami savo pirmtakų laimėjimų – vieni
mėgino „prilygti tokiems aukštiems standartams ir įrodyti sau, kad gali būti teisėtu tos nenugalimos tradicijos
įpėdiniu“ (Strauss, 1990, p. 8), kiti „pamatė, jog niekad
neprilygs pirmtakams, vergiškai juos mėgdžiodami“
(Strauss, 1990, p. 8). Taip ne vienam kūrėjui praeities
muzika tapo svarbiu atspirties tašku, ieškant individualios „kalbėjimo“ manieros, pavyzdžiui, A. Schönbergui,
arba savita kūrybinio braižo savybe, dažnai svyruojančia
tarp profesionalumo ir kičo ribos, kaip A. Martinaičiui.
Visi kompozitoriai, kūrę praeities muzikos stilių ar
veikiami konkrečių kūrinių, pateikė dar vieną muzikos
kūrinių komponavimo galimybę – kurti praeities muzika
pažymėtus opusus, bylojančius apie turtingus ir gilius
ankstesnės muzikos klodus.

Praeities muzikos adaptacijos lietuvių neoromantikų kūryboje
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Ši sistematika paimta iš muzikologės A. Versekėnaitės studijos „Dies irae kaip intekstas: semantinės funkcijos XX a.
muzikoje“. In: Lietuvos muzikologija, t. 4, Vilnius: Lietuvos
muzikos ir teatro akademija, 2003, p. 32.
Pirmąkart Pierce’as šią sąvoką panaudojo savo studijoje
„Questions Concerning Certain Faculties Claimed for Man,
Pierce on Signs“ (sud. J. Hoopes. The Unversity of North
Carolina Press, 1991, p. 49).
Šis Algirdo Martinaičio kūrinys sukurtas Lietuvos nacionalinės filharmonijos simfoninio sezono atidarymui, kuriam,
kaip žinoma, 1997 m. dirigavo Juozas Domarkas.
Po kūrino formos padalas žyminčiomis raidėmis nurodomi
partitūros puslapiai.
Hermeneutika plačiąja prasme – tai tekstų interpretacijos
teorija ir praktika. Kiekviena teksto interpretacija suvokiama
ne kaip pirminės (autoriaus) prasmės atkūrimas, bet naujos
prasmės sukūrimas, už kurią atsakingas teksto skaitytojas.
Recepcijos teorija nagrinėja skaitytojo, t. y. suvokėjo, vaidmenį mene. Vienas šios teorijos pradininkų – Konstancos
mokyklos atstovas W. Iseris (paplitęs jo veikalas „Skaitymo
aktas. Estetinės veikmės teorija“, 1976).
Informacija iš kompaktinės plokštelės anotacijos. Lietuvos muzikos informacijos ir leidybos centras, LCUCD001, 1997.
„Gyvulizmo“ ritmika – tai „ritminės užduotys, susijusios
su asimetrija, kur nėra tolygiai plaukiančio grožio. Griežtus,
idealius ritminius-melodinius apskaičiavimus pritaikiau
baisiausiems gyvulizmams išreikšti. Muzikinė sistema tapo
kalėjimu, o „palaida“, nekontroliuojama muzika atitiko
laisvai skraidančių dvylikos brolių (garsų) sampratą“
(A. Martinaitis) (Gaidamavičiūtė, 1996, p. 26).
Nurodome ne kūrinio taktus, o partitūros puslapius dėl
konkrečios priežasties: „Winterserenade“ sutaktuotos tik
kelios padalos, o kitose vyrauja atlikėjui suteikta laisvė. Todėl
sudėtinga ištisai sunumeruoti taktus.
Kaip pati kompozitorė nurodo kūrinio partitūroje, tarp
atskirų segmentų daromos trumpos, laisvai pasirenkamos
trukmės pauzės.
Muzikos istorijoje yra žinoma, kad daug parafrazių F. Schuberto dainų, kartu ir W. A. Mozarto, R. Wagnerio, G. Verdi
operų temomis yra parašęs vengrų kompozitorius ir pianistas
F. Lisztas.
Čia galime pacituoti muzikologą R. Taruskiną, itin susižavėjusį šiuo O. Narbutaitės šedevru: „Dėl smulkių štrichų
prisotintos faktūros ir į ilgalaikį sąstingį panardinančios
nuotaikos kūrinys trunka triskart ilgiau nei originalas ir
priverčia jį užmiršti iki pat pabaigos, kai atpalaiduojamas
dėmesys pašnabždom cituojant F. Schuberto fortepijoninę
įžangą“ (Taruskin, 2004, p. 69).
Kūrinio partitūroje kompozitorė nurodo, kad kartojant
bloką (motyvus) atskirų segmentų tvarka keičiama pačių
atlikėjų nuožiūra [tai arka į aleatoriką – L. K.].
Amerikietiškojo minimalizmo tradicijos, veikiamos europietiškos muzikinės kultūros, ilgainiui transformavosi ir
prarado savo pirminį grynumą. Taip 8-ajame dešimtmetyje
išryškėjo „antrosios kartos“ kompozitoriai minimalistai
(S. Reich, Ph. Glass, M. Torke, J. Adams, etc.), atsisakę
kai kurių ankstyvojo minimalizmo technikos apribojimų,
savo kompozicijose minimalizmo kompozicines priemones
pradėję naudoti atsitiktinai arba papildę jas „lengvesnių“
muzikos žanrų detalėmis (Jasinskaitė-Jankauskienė, I.

15

16

17

18

19

20

„Minimalizmas“. In: Muzikos enciklopedija, t. 2, Vilnius:
Lietuvos muzikos enciklopedija, Mokslo ir encikolpedijų
leidybos institutas, 2003, p. 444–446).
Interneto prieiga: http://www.mic.lt/lt/classical/persons/
bio/urbaitis?ref=%2Flt%2Fclassical%2Fpersons%2F41.
Rekompozicijos idėja – iš naujo perkurti, perorganizuoti ar
naujai sudėlioti kitų kompozitorių jau sukurtas muzikines
mintis.
Lauros Kaščiukaitės pokalbis su kompozitoriumi Mindaugu
Urbaičiu 2009 m. spalio 15 d.
Lauros Kaščiukaitės pokalbis su kompozitoriumi Mindaugu
Urbaičiu 2009 m. spalio 15 d.
It savitas refrenas (svetimos medžiagos interpretavimo požiūriu) originaliu pavidalu 606–638 taktuose imitaciškai
cituojamas ir Fugos (iš J. S. Bacho Sonatos Nr. 2 smuikui
solo, BWV 1003) fragmentas – techniškai sudėtingas ir
virtuoziškas. Panašiai su „svetima“ muzikine medžiaga kompozitorius elgiasi „Bachvariationen I“ 811–820 taktuose, kur
skamba Fugos iš Sonatos Nr. 1 smuikui solo (BWV 1001)
fragmentas, vėliau pakartojamas 831–842 kūrinio taktuose.
Šį fragmentą M. Urbaitis „nurašė“ iš J. S. Bacho opuso tiksliai, nieko nepažeisdamas: išlaikytas ir garsų aukštis, ir lygių
šešioliktinių ritminis piešinys.
Sekvencijos „Dies Irae“ paskutiniojo posmo tekstas:
Lacrimosa dies illa, Qua resurget ex favilla Judicantus homo
reus. Huic ergo parse, Deus: Pie Jesu Domine, Dona eis
requiem. Amen.
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Summary
A deeper analysis of Lithuanian Neo-Romantic works
from the perspective of intertextuality has revealed that
various methods of work with “borrowed” material and
its nature are reflected not only at the level of the entire
generation but also in separate authors and separate
works. It is worthwhile remembering that both Bartulis
and Martinaitis are alumni of the same composition class
(led by Professor Balsys) whilst Narbutaitė and Urbaitis
graduated from Professor Juzeliūnas’ class. This leads us
to the conclusion about different experiences of the compositional schools and individualities of the teachers: it is
known that Balsys did not restrain his students’ aspirations
for creative freedom; on the contrary, Juzeliūnas always
stressed the priority of a rational system and discipline of
composition that is considered in advance. Thus, these
differences are rather obvious in the works by the Lithuanian Neo-Romantic composers. Bartulis and Martinaitis
create opuses that breathe compositional freedom and
emotionality; Narbutaitė and Urbaitis usually follow a
thought-out form of compositional organization rationally
observing compositional possibilities.
The treatment of the music of the past by the Lithuanian Neo-Romantic composers is also individual and
relate to the knowledge and paradigms acquired in their
compositional school. For instance, in Mozartsommer
(1991) by Narbutaitė, the entire musical material is
formed of the original snippets of music by Mozart though
the exposed micro-citations of the predecessor later grow
into larger recognizable citations.
As regards other analyzed works, we can claim that
they are dominated by a more dynamic model of intertextual relationships both in the sense of work with
previous musical material and in the relation between
the modified past and individual modern music. For example, Winterserenade (1997) by Narbutaitė is composed
of the distinctively interpreted predecessor’s music and
the clearly individual, composer’s own, music. From the
perspective of intertextuality, this work is characterized by
a specific compositional method: the motifs of Schubert’s
song Gute Nacht from the cycle Die Winterreise (1827) are
integrated by the composer in “her own” musical texture in
retrograde shape alongside their combinatorial rearrangement. However, such treatment of the music of the past
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is not maintained throughout the whole piece: the motifs
of Schubert’s song that are introduced in retrograde shape
in the beginning are later cited in their original form. In
Winterserenade we can also observe the citation progress
of the pre-existing material in the sense of the augmentation of the quantity of the “borrowed” text – small-scale
motifs in the beginning are in the long run replaced by
longer cited fragments.
In our examination of Urbaitis’ re-compositions
Bachvariationen I (1988) and Bachvariationen II (2000),
we were faced with the in-texts of Bach’s works (Sonatas
and partitas for solo violin, 1703–1720, Suites for solo
cello, 1717–1723) the fate of which in the space of postmodernist canon techniques was determined by Urbaitis
himself. The application of previously created music in
Bach variations is revealed at three levels: by direct citation
and the use of quasi- and micro-citations. Through the use
of authentic and modified fragments of the predecessor’s
works, Urbaitis models a specific collage of the music of
the past that in fact does not contain any individual music
created by the composer himself.

On the contrary, in his pieces Nebaigtoji simfonija
(Unfinished Symphony, 1995), Serenada panelei Europai
(Serenade for Mistress Europe, 1999), Mirtis ir mergelė
(Death and the Maiden, 1997), Europos pagrobimas iš
Lietuvos (The Abduction of Europe from Lithuania, 2001)
Martinaitis does not cite the music of the past directly
but rather does it at the level of allusion. The previously
created musical material functions here as an allusion to or
stylization of a creative script or composition by a certain
author in the past.
Having got acquainted with the theory of intertextuality in more detail and analyzed the above mentioned
compositions of the Lithuanian Neo-Romantic composers
from this perspective, we have encountered the problem
of systematizing the models of inter-textual relationships.
In our view, the works have revealed an almost complete
palette of all possible inter-musical relationships: from a
new work composed entirely of original bits of the sources
created in the past to barely distinguishable allusions to
or stylizations of predecessors’ musical opuses.
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R. Barthes’as
Kūrinys
(kūrinys funkcionuoja
kaip ženklas; tai savaime
išaugančio organizmo
vaizdinys)

Tekstas
(struktūravimo procesas;
kūrinys, suvoktas ir priimtas
kaip visa jo simbolinės
prigimties visuma; teksto
metafora yra tinklas)
Intertekstas
(bendrasis anoniminių
formulių, nesąmoningų ar
savaiminių citatų (pateiktų
be kabučių) laukas)

J. Kristeva
Fonotekstas
(hierarchiškai
organizuotas,
struktūruotas semiotinis
produktas, turintis gana
stabilią prasmę)

Genotekstas
(suvereni „skirtumo“
karalystė, kurioje nėra
centro ir periferijos,
subjektyvumo ir
komunikacinės užduoties)
Intertekstas
(citatų sankirtos erdvė)
Tekstas
(kitų tekstų presupozicijų ansamblis)

Tekstas
(citatų mozaika; kito
teksto „sugėrimo“
ir transformavimo
produktas)

Klaidinanti citata
(teksto fragmentas, sukeliantis
anomaliją, kuri negali būti
neutralizuota gretinant vieną
tekstą su kitu)
Tekstas tekste
(teksto sudvejinimas, kuris
nėra paprastas pakartojimas;
„įtrauktasis tekstas“ nurodo į
intertekstą, sukurtą iki jo paties)

Hipercitata
(citata tampa hipercitata
tuo atveju, kai vieno šaltinio
nepakanka jai „normalizuoti“
teksto audinyje)

Intertekstas
(tekstas, į kurį nurodo citata)

M. Riffaterre’as
M. Jampolskis
Intertekstinė citata
Interpretantė:
(ženklas, „išverčiantis“ teksto paviršiaus (teksto tekste atmaina)
ženklus, paaiškinantis, kas slypi teksto
gelmėse)
Išskiriamos:
leksiminė
(dvilypis ženklas, „atstovaujantis“ kitam
tekstui nagrinėjamame tekste ir kartu
nurodantis pastarojo prasmę) ir
tekstinė
(teksto, „pacituoto“ iš kito teksto arba
nurodančio į kitą tekstą, fragmentas)
Citata
(anomalinis teksto fragmentas;
teksto fragmentas, pažeidžiantis
linijinę jo plėtotę)

M. Bachtinas

Priedai
„Svetimo“ ir „savo“ tekstų santykių ir adaptacijų būdų klasifikacijų lentelė

Kontaminacija
(tekstas, sudarytas iš įvairių
kitų tekstų)

Derivacija
(praeitis kaip pavyzdys,
kaip kažkas svetima, nuo ko
judama link sava)

Mikrocitata
Trumpa, reprezentatyvi
svetimos medžiagos dalis
(intonacijos ar akordai)
Kvazicitata
Netiksli citata, paties
autoriaus papildyta ar savitai
pratęsta implikuota medžiaga
Amalgama
(kuriamo teksto ir inteksto
samplaika, kai jų neįmanoma
atskirti)

Citata
(bet kokio svetimo teksto
įtraukimas)

M. Aranovskis

Mikrocitata
Trumpa, reprezentatyvi svetimos
medžiagos dalis (intonacijos ar
akordai)
Kvazicitata
Netiksli citata, paties autoriaus
papildyta ar savitai pratęsta
implikuota medžiaga
Retroversinė muzika
(muzika, atsigręžusi atgal, tačiau
neabejotinai savita, individuali,
išgyventa, be jokių stilizacijos
kabučių)
Stilizuota muzika
(apgalvotai įvedamos tam tikros
esminės kito stiliaus ypatybės, ir tas
kitas stilius interpretuojamas kaip
svetimas)
Eklektinė muzika
(muzika, sukurta iš margiausios
medžiagos)
Sintetinė muzika
(visuma, įvariais būdais susaistyta ir
sudėliota; sintezuojamos ankstesnės
savos ir svetimos kūrybos patirtys)

Inkliuzyvinė muzika
(sąmoningai naudojamos citatos;
svetima muzika įpinama į pačią
kūrinio struktūrą)

Reminiscencinė muzika
(praėjusių laikų muzika
prasiskverbia tarsi ne visai
sąmoningai)

M. Tomaszewskis

Skolinys
(egzistuojančių medžiagų
panaudojimas viename kūrinyje)

Simuliavimas
(praeities detalės, ryškios savybės
derinamos ir modifikuojamos
tik šiuolaikinėmis intonacijomis,
technika)
Parafrazė
(praeities transformavimas į
dabartį)

Skolinys
(egzistuojančios medžiagos
panaudojimas)

L. B. Meyeris

