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Pastoralizmo parafrazės lietuvių muzikoje: keletas
semantinių interpretacijų topoi teorijos aplinkoje

Paraphrasing Pastoral in Lithuanian Music: Some Semantic Interpretations in
the Context of Topoi heory
Anotacija
Straipsnyje gvildenami XX–XXI a. muzikos semantinio universumo tyrimo klausimai. Semantinei šiuolaikinės muzikos analizei pasitelkiama
muzikos semiotiko Raymond’o Monelle’io išplėtota muzikinių topoi teorija. Plėtojant muzikos diskurso semantinių-stilistinių vienetų (topos)
tyrimą, nagrinėjamos pastoralės parafrazės šiuolaikinėje lietuvių muzikoje. Straipsnyje siekiama atskleisti platų kultūrinių tropų lauką, pasitelkiamą perkuriant praeities muzikos semantines igūracijas. Gilinantis į pastoralės topos sklaidą daugiausia dėmesio skiriama relektyvios
nostalgijos raiškai lietuvių kompozitorių kūriniuose.
Reikšminiai žodžiai: pastoralė, topoi teorija, restoratyvi ir relektyvi nostalgija, šiuolaikinė lietuvių muzika.
Abstract
In this article the author addresses the issues related to the research of the semantic universe in the music of the 20th and 21st centuries. he
theory of musical topoi provided by Raymond Monelle is applied while conducting the semantic analysis of contemporary music. Within
this context, the analysis of the semantic–stylistic units (topoi) of musical discourse is developed through the investigation of the pastoral
paraphrases in contemporary Lithuanian music. he article aims to discuss the wide scope of cultural tropes employed in recreations of semantic igurations of inherited musical gestures. While analyzing the articulation of pastoral topos, the author focuses on the representations
of relective nostalgia in Lithuanian music.
Keywords: pastoral, topoi theory, restorative and relective nostalgia, contemporary Lithuanian music.

XX a. muzikos semantinio universumo tyrinėjimus
linkstama laikyti alternatyva formalistinei šiuolaikinės
muzikos analizei*. Vis dėlto šias, atrodytų, kontrastuojančias praeito amžiaus muzikos tyrimo prieitis sieja pamatinė
modernios muzikos savivokai problema – tradicijos įveikos
ir perimamumo santykio klausimas. Verta pažymėti, kad
net tais laikais, kai vyravo naujosios muzikos kaip tradicijos
radikalios įveikos vaizdinys, muzikinės praeities ir dabarties
sąveika buvo interpretuojama nevienareikšmiškai. Pavyzdžiui, heodoras W. Adorno rašė, kad Naujosios Vienos
mokyklos atstovai paveldėjo tradicijos prasmes, nors ir
atsisakė remtis svetima muzikine medžiaga1. Kaip ir daugelis
kitų naujosios muzikos ideologo verdiktų, kategoriškas teiginys apie semantinius modernios muzikos ryšius su tradicija
nusipelno išsamesnio nagrinėjimo. Pasirinktos temos svarstymus reikia pradėti nuo pastebėjimo, kad XXI a. muzikologiniams tyrinėjimams būdinga radikaliai priešinga žiūros
pozicija, nei buvo suformuluota T. W. Adorno embleminėje
„Naujosios muzikos ilosoijoje“: lyginant su technologinių
transformacijų ištirtumu, semantinių XX a. muzikos saitų su
tradicija analizės užima gana marginalią poziciją disciplinos
lauke. Arnoldas Whitallas mano, kad chaotiškas modernios
muzikos semantinio universumo vaizdinys yra susijęs su
šiuolaikinei muzikologijai būdingomis konfrontacijomis,

nagrinėjant teksto ir konteksto sąryšių klausimus2. Oponuodamas kultūrinės muzikologijos atstovų pozicijai, kad
muzikos teksto atvirumą vis naujoms interpretacijoms lemia
„muzikos kaip kultūros multitekstualumas ir muzikinės
signiikacijos nesubendrinamas kompleksiškumas“3, muzikologas siūlo rinktis priešingą strategiją: gilinantis į tariamai
subversyvias kompozicines iniciatyvas, chaotiškus tekstų ir
kontekstų ryšius, siekti aptikti XX a. raidą įprasminančią
semantinių kontrapunktų tvarką ir logiką4.
Plėtojant fundamentalių XX a. muzikos komponavimo
raidai skirtų darbų autoriaus įžvalgas, verta pasiremti tomis
teorinėmis prieitimis, kurios pateikia analitines strategijas
ir interpretacinius įrankius, padedančius aptikti kintančius,
tačiau apibrėžiamais ryšiais susijusius semantinių parafrazių ansamblius, o prasmės artikuliacijas leidžia nagrinėti
visais muzikos lygmenimis, įskaitant ir struktūrą5. Šioje
aplinkoje itin svarbi tampa Raymond’o Monelle’io išplėtota
muzikinių topoi interdisciplininė analizės kryptis, susiejanti
muzikologinius tyrinėjimus su socialine istorija, literatūra,
populiariąja kultūra, ideologija ir kitomis disciplinomis6.
Literatūros mokslų ir žanrinės sklaidos analizės inspiruotus
klasikinės muzikos diskurso semantinių-stilistinių vienetų
(topos) tyrinėjimus (Ratner, 1980; Agawu, 1991; Hatten,
1994, 2004) R. Monelle’is susiejo su muzikos semantikos
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teorija, siūlydamas išplėsti koncepto taikymo istorinę aprėptį. Šis raginimas pagrįstas teorine nuostata, kad kultūrinių
topoi dekonstrukcija ir yra muzikos signiikacijos pamatas,
dar daugiau – pati muzikos prigimtis yra dekonstruktyvi7. Dėstydamas muzikinių topoi konceptualų modelį ir
plėtodamas konkrečias juo paremtas muzikos analizes,
R. Monelle’is teigė, kad kai kurios semantinės igūracijos ir
gestai aptinkami kultūrinėse praktikose nuo XVI ligi XXI a.
Iš tiesų muzikologo darbuose daugiausia selektyviai nagrinėjami medžioklės topos, karo topos ir pastoralė, pasitelkiant
platų muzikos reiškinių ansamblį nuo Italijos madrigalų
iki Claude’o Debussy, Vaughano Williamso ar Benjamino
Britteno kūrinių. Apibendrindamas minimus tyrinėjimus,
autorius kartu glaustai aptarė postmodernios muzikos semantinių igūracijų klausimus, pagrįstai atsižvelgdamas ir į
šiuolaikinei muzikai būdingus naujus topoi pasaulius.
Nesileidžiant į išsamią svarstomos teorinės koncepcijos
rekonstrukciją, verta pažymėti, kad ji skatina įdėmiau ištirti
praeities muzikoje įsitvirtinusių semantinių igūracijų sklaidą šiuolaikinėse muzikinėse praktikose ir nuolat ieškoti dar
neaptiktų topoi, įprasminančių naujas kultūrines patirtis.
Remiantis R. Monelle’io išplėtota teorine koncepcija, kituose straipsnio skyriuose svarstomos muzikologo pasiūlytos
interpretacinės prieities perspektyvos, tiriant XX–XXI a.
muzikos santykį su tradicija ir aiškinantis šį santykį artikuliuojančias semantines parafrazes ir kultūrinius tropus.
Topoi ansambliai ir šiuolaikinė muzika
Sisteminant šiuolaikinėje muzikoje išplėtotus topoi
rinkinius pastebima ta pati logika, būdinga novacijų ir
tradicijos sąveikai muzikinėje kultūroje nuo XX a. pradžios. Kaitos naratyvas, akcentuojant naujumą, ir tradicijos
peržengimo siekis lėmė didesnį dėmesį naujų semantinių
igūracijų ir gestų kūrybai ankstyvojoje recepcijoje. Topoi
išradinėjimą labiausiai paveikė muzikinės (garsinė medžiaga, kompozicinės technologijos) ir užmuzikinės (socialinės,
technologinės, psichologinės ir kt. sritys) atvertys. Simptomišku pavyzdžiu galėtų būti urbanizmo artikuliacijos
akademinėje ir populiariojoje muzikoje, vienas tvariausių
šiuolaikinės kultūros tropų. Pavyzdžiui, Julianas Johnsonas
ankstyvąsias miestietiškos aplinkos reprezentacijas aptinka
dar XX a. pradžios Arnoldo Schönbergo ir Antono Weberno kompozicijose, pasiremdamas šių kompozitorių kūrinių
struktūrinių ypatybių ir modernių miestų topografijos
homologijomis8. Tuo pat metu urbanizmo muzikinėms
igūracijoms būdinga itin radikali transformacija tiek kūryboje, tiek jos recepcijoje, kas, beje, nutiko ir su daugeliu
kitų naujai suformuotų topoi. Tai tipiška ne vien tokios
plačios aprėpties kultūriniams tropams, koks yra „miesto
muzika“ (city life), bet ir speciiškesniems topoi, pavyzdžiui,
mechaninės arba mašinistinės muzikos idiomoms. Pažymėtina, kad naujovių euforiją simptomiškai atspindėjo ir su
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paties naujojo amžiaus garbinimu susiję topoi, programiškai
susipinantys su embleminio šiuolaikiškumo ideologija grindžiama Neue Musik koncepcija. Dar ankstyvųjų naujosios
muzikos ideologų (Ferruccio Busoni, Paul Bekker, Heinrich
Strobel, Hans Mersmann) darbuose poreikis ir galimybė
atverti muzikoje laiko dvasią deklaruoti nubrėžiant aiškią
distanciją su muzikine praeitimi per muzikinės medžiagos
ir jutiminio patyrimo atnaujinimą ir išplėtimą. Naujojo
amžiaus garbinimas suformavo nemažai muzikinių gestų
ir topoi. Pavyzdžiui, Jacques’as Amblard’as atkreipia dėmesį
į būdingą pradžios gestą Gustavo Mahlerio, Aleksandro
Skriabino, Arnoldo Schönbergo, Dariaus Milhaud, Bélos
Bartóko kūriniuose, pagrįstą kvartine harmonine progresija, atmetančia tradicinės harmonijos „determinizmą“
– deklaratyvų „įžengimo“ į naują harmoniją ir pakitusią
tikrovę simbolį9.
XX a. recepcija (ir joje susiformavusių topoi pajauta bei
supratimas) pakito išblėsus naujumo apologijai ir ja pagrįstai imanentiškos, laipsniškos, vienakryptės, teleologinės
muzikos evoliucijos vaizdiniui. Šitai paskatino tradicijos
aktualizavimo tendencijas, o kartu ir ankstesnių amžių
topoi sklaidos šiuolaikinėje muzikoje analizę. Šiuo požiūriu
XX a. muzikoje išskirtinę vietą užima pastoralės topos. Pasak
R. Monelle’io, nuo pat in de siècle laikų pastoralizmas „savaime buvo prarasto praeities pasaulio ženklas“, pasitarnavęs
naujų nostalgijos objektų ir muzikinių igūracijų paieškai10.
Šiuolaikinėje muzikoje su pastoralės topos susiję muzikinių
priemonių kompleksai įsiterpia į daugybinius kultūrinių
tropų ansamblius, formuojančius praradimo, ilgesio ir eskapizmo menines igūracijas. Tai būdingas topoi istorinėms
transformacijoms procesas, kai signifikantas (signifier)
išlieka nepakitęs ar šiek tiek įvairuojamas, bet smarkiai keičiasi su juo koreliuojantys signiikatai (signiied), kultūrinės
vaizduotės artikuliuojami objektai ir perkuriamų reikšmių
kontekstai. Apibrėždamas naujojo pastoralizmo kontūrus,
R. Monelle’is išskiria rekonstrukcinio pobūdžio muzikinius
reiškinius, reprezentuojančius kultūrinėmis ikcijomis paremtą modernų erotizmą (Claude Debussy) ir nacionalinės
praeities idealizavimą (Vaughan Williams). „Moderni pastoralė – tai tobulumo atradimas nekaltybėje, tikro moralumo atvertis atsakomybės stokoje, brandžios mistinės vizijos
išraiška per jaunystės ir paprastumo alegoriją.“11
Naująjį pastoralizmą galima apibrėžti ir kaip platesnio
šiuolaikinio koncepto, plačios aprėpties kultūrinio tropo –
nostalgijos – sudėtinę dalį. Toks susiejimas suteikia galimybę aptikti pastoralinius motyvus šiuolaikinės muzikos
kūriniuose, kuriuose oponuojama modernybės utopijoms
ir idealizuojami represuoti ar marginalizuoti reiškiniai.
Modernybei priešinamas Kitas (kitybė, kitoniškumas)
gaivinamas pasitelkiant individualią patirtį ir kolektyvinę
atmintį. Tokios paieškos ypač sustiprėja socialinių krizių,
permainų ar traumų periodais. Trauminis dabarties išgyvenimas skatina idealizuoti ne vien šiuolaikinės civilizacijos
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nutylėtas, į paribius nustumtas ar nuožmiai deformuojamas
socialines sanklodas (pavyzdžiui, vadinamąjį valstietišką
(rural) pasaulį), tikrovės dalis (gamta), patyrimo sritis
(pavyzdžiui, metaizikos plotmė) ar žmogiškosios patirties
periodus (vaikystė), bet ir šiuolaikinės kultūros vertybinėse hierarchijose nuvertintas muzikinės išraiškos formas.
Minimos muzikinės raiškos kritinės reinterpretacijos yra
susijusios su šiuolaikinės kultūros ar tiesiog XX a. kritine
releksija: modernybės utopijos nuvainikavimo ilgą kelią galėtų simbolizuoti muzikinių kūrinių grandinė nuo G. Mahlerio „Das Lied von der Erde“ (1908) ligi Gerard’o Grisey
„Quatre chants pour franchir le seuil“ (1998). Šį recepcijos
virsmą taikliai apibūdina Svetlanos Boym pastebėjimas, kad
„XX a. pradėjo futuristinė utopija ir užbaigė nostalgija“12.
Žinoma, pastoralizmas formuoja tik nedidelę dalį tokių
antiutopinių idealizacijų ir nostalgiškų reprezentacijų.
Tačiau šiuo požiūriu svarbesnis yra tas aspektas, kad pastoraliniai motyvai patys yra tam tikrų platesnių šiuolaikinių
kultūrinių konceptų simptomas. Ne mažiau svarbu ir tai,
kokiu būdu su pastoralės topos susijusios muzikinės priemonės ar jų fragmentai yra perkuriami ir į kokius reikšmių
kontekstus pakliūva. Todėl toliau nagrinėjamos pastoralės
topos apraiškos šiuolaikinėje lietuvių muzikoje, mėginant
aptikti tradicijos kritinės releksijos reprezentacijas ir pačios
nacionalinės muzikos prasmių transformacijas. Pasitelkiant
selektyvią paskirų topoi sklaidos lietuvių muzikoje analizę,
siekiama išryškinti muzikinių kompozicijų semantinius
ryšius ir interpretuoti jų formuojamą kultūrinių konotacijų
lauką.
Pastoralizmas ir nostalgijos reprezentacija
Broniaus Kutavičiaus muzikoje
Lietuvių muzikos recepcija nestokoja paradoksų, ypač
gilinantis į nacionalinės tradicijos tęstinumo releksiją ir
analizę. Tiek istoriniuose tyrinėjimuose, tiek analitinėse
studijose labiausiai plėtojami formalių ryšių tarp kompozitorių ar kūrėjų kartų klausimai, pirmiausia paremti
kompozicinių mokyklų ar kompozicinių technikų perimamumo analize, o paskiri kūriniai dažniausiai lokalizuojami
apsiribojant individualia kūrybos biograija ir stilistine
raida. Ši susiformavusi nacionalinės tradicijos recepcija ir
su ja koreliuojantys kritinės analizės būdai formuoja joje
artikuliuojamų reikšmių ansamblių redukuojantį supratimą.
Ryškius pokyčius šį dešimtmetį inicijavo intertekstualumo
apraiškų lietuvių muzikoje tyrinėjimai, juos savaip paskatino svetimos muzikos parafrazių gausa pastarųjų dviejų
dešimtmečių lietuvių kompozitorių kūryboje13. Tačiau šių
analitinių studijų akiratin dažniausiai pakliūva akivaizdūs
intertekstai, tokiu būdu nuošalėje lieka ne vien lietuvių
muzikos ryšiai su platesne vakarietiška akademinės muzikos
tradicija, bet ir nacionalinės tradicijos vidinės transformacijos ir tęstinumo klausimai, paskirų kompozitorių kūrybos

veikmės istorijos momentai. Tokia situacija darsyk patvirtina, kad interpretacinių bendruomenių kultūriniai įgūdžiai
ir įpročiai turi nemažą įtaką muzikos kūrybos recepcijai,
kurios procesuose muzikos kūriniams priskiriami topoi įgyja
įvairuojančius prasmės efektus.
Kitokiai nacionalinės muzikos prasmių lauko releksijai
neabejotinai galėtų padėti visuotinesnių kultūrinių tropų ir
su jais susijusių muzikinių topoi raiškos analizė. Čia nagrinėjamos temos atžvilgiu pravartu aptarti keletą simptomiškų
atvejų, kuriuose formuojami rekonstrukciniai praeities
idealizavimo modeliai, interpretuojami praradimo ir ilgesio
kultūriniai tropai. Radikalų lūžį lietuvių muzikos scenoje
iksuoja kompozitoriaus B. Kutavičiaus istorizuojančia vaizduote paremtos praeities rekonstrukcijos. Plačiausią atgarsį
pelnė vadinamasis pagoniškųjų kompozitoriaus oratorijų ciklas („Panteistinė oratorija“, 1970; „Paskutinės pagonių apeigos“, 1978; „Iš jotvingių akmens“, 1983; „Pasaulio medis“,
1986) ir svarbiems valstybės bei kultūros istorijos įvykiams
skirta monumentalių kūrinių serija (ciklas „Jeruzalės vartai“,
1995; simfonija-oratorija „Epitaphium temporum pereunti“, 1998; opera „Lokys“, 2000; sceninis diptichas „Ignis et
ides“, 2003; ciklas „Pavasario linksmybės“, 2005, „Vasaros
darbai“, 2006, „Rudens gėrybės“, 2007, „Žiemos rūpesčiai“,
2008). Kompozitoriaus nacionalinės praeities evokacijos
kritikų interpretuojamos pasitelkiant tokius apibūdinimus
kaip „nekalta baltų vaikystė“ (Krzysztofas Droba), „naujoji
archaika, [...] siekianti tautinio identiteto ištakas“, „nepaliestos kultūros ieškojimas“ (Andrzejus Chłopeckis), „intuityvus
Lietuvos pirmapradiškumo pažinimas“, „lietuviško ilgesio
persmelktas epifaniškasis prarastojo Rojaus vaizdinys“,
„muzikinė baltų kultūros studija, [...] persunkta kuriamos ir
nuolat prarandamos, suplėšomos Lietuvos valstybės dramos
skausmo“ (Gražina Daunoravičienė)14. Remiantis S. Boym
klasiikacija tokio pobūdžio kūrinius galima priskirti restoratyvios nostalgijos (restorative nostalgia) tipui: „restoratyvi
nostalgija pabrėžia nostos [grįžimą namo – R. S.] ir ragina
atkurti prarastus namus bei užpildyti atminties plyšius [...]
[čia] glaudžiamasi prie kolektyvinių simbolių ir sakytinės
kultūros.“15 Ji mano, kad ši modernios nostalgijos forma
„grindžia šiuolaikinius nacionalinius atgimimus“, plėtojant
sugrįžimo prie ištakų siužetus ir siekiant „atkurti preities
pasaulio tobulumą ir grynumą“16.
Pagoniškojo pasaulio rekonstrukcijai skirtuose kūriniuose lietuvių kompozitorius drastiškai keitė įsigalėjusius nacionalinės praeities atvaizdavimo būdus, plačiai paplitusius ne
vien Lietuvoje, bet ir kitose nacionalinėse muzikos tradicijose. Praeitis čia ne idealizuojama, o veikiau reprezentuojama pasitelkiant modernią didingumo (sublime) pajautą,
eksponuojant „pamatinį [šios kategorijos] nesuderinamumą
su mūsų patirtimi, kurios nepajėgia išspręsti nei praktinis
protas, nei teorinis supratimas“17. Atkuriant „hipotetišką
praeities akimirkų skambesį“ (Gražina Daunoravičienė) šis
efektas pasiekiamas muzikinėmis priemonėmis, artimomis
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modernaus egzotizmo (Igoris Stravinskis, Carlas Orfas)
ir barbariškojo stiliaus (Béla Bartókas), taip pat istoriškai
vėlesnėms minimalistinio ambiento ir naujojo dvasingumo
idiomoms. Taigi praeities „tobulumas ir tyrumas“ rekonstruojami kontroversiškai, kaip akivaizdi modernaus pastoralizmo inversija. Šis efektas sustiprinamas dažname kūrinyje
pasikartojančiu kulminacijos tipu, kai įsivaizduojamam
praeitį atkuriančiam homogeniškam muzikiniam audiniui
priešinamas „kito pasaulio ženklas“, dažniausiai pasitelkiant
vėlesnių kultūrinių tradicijų reminiscencijas ar inkliuzus18.
Tokiu būdu praeities utopijos žlugimas įkoduojamas pačioje
kūrinio struktūroje kaip atsikartojanti istorinė trauma.
Restoratyvios nostalgijos tendenciją reprezentuojanti
B. Kutavičiaus kūrybos dalis akivaizdžiai užgožia kitokias,
idealizuojančias, praeities igūracijas kompozitoriaus muzikoje. Jose lietuvių kompozitorius pasitelkė vietinės ir tolimų
kultūrų artefaktus ir įvaizdžius prarastų pasaulių reprezentacijai, kurią galima susieti su S. Boym išskirtu kitu šiuolaikinės
nostalgijos tipu – relektyvia nostalgija (relective nostalgia).
Autorės žodžiais, „relektyvi nostalgija apsistoja ties algia
[skausmo būsena – R. S.], ilgesiu ir praradimu, susitelkia į
neužsibaigantį atminties kultivavimo procesą“19; „ji linksta
į detalę, o ne į simbolį“20. Lietuvių kompozitorius šiai
tendencijai atstovaujančius kūrinius dažniausiai išaugina
iš praeities kultūrinių fragmentų, istorinių dokumentų
nuotrupų, materialinės kultūros liekanų, tiesioginių ar netiesioginių liudijimų ir pan. Pažymėtina, kad aptariamose
kompozicijose nesitenkinama nacionalinės kultūros arealu – kompozitoriaus vaizduotę įveiksmino senovės keltų,
indų, japonų kultūriniai artefaktai ir kt.
Šioje, daugiausia kamerinių, kūrinių grupėje specialią
vietą užima negausūs vokaliniai ciklai, savitai koreliuojantys
su R. Monelle’io išskirto naujojo pastoralizmo bruožais.
Simptomiški aptariamos tendencijos pavyzdžiai – „Du
paukščiai girių ūksmėj“ (Rabindranato Tagorės žodžiais)
sopranui, obojui, pianinui ir fonogramai (1978) ir „Trys
A. Mickevičiaus sonetai“ sopranui ir styginiams (1992).
Du skirtingu laiku ir labai skirtingiems adresatams (turima
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omenyje užsakymo institucija, premjeros kontekstas, atlikėjai) parašyti B. Kutavičiaus vokaliniai ciklai yra panašios
tematikos ir struktūros. Abiejų tematinė ašis – gyvenimo
prasmę įkūnijančios meilės praradimas; neviltimi tampantis
ilgesys; atmetimas / atsiskyrimas, peraugantis į egzistencinę
netektį. Nors kantatoje pasakojama apie dviejų asmenų
susidūrimą, o sonetuose ilgimasi Tėvynės, muzikinis realizavimas, t. y. poetinių tekstų muzikalizavimas, leidžia kalbėti apie platesnį semantinį kontekstą, slypintį už intymios
lyrikos pavyzdžių.
Naujojo pastoralizmo aplinkoje „Du paukščiai girių ūksmėj“ – embleminė kompozicija, poetiniame ir muzikiniame
lygmenyse telkianti gausias būdingąsias pastoralės topos
ypatybes. Tačiau Arkadijos ilgesio ir modernaus erotizmo
motyvai kūrinyje yra tik fonas talpiai Orfėjo mito metaforai,
atkuriamai per laisvo ir mechaninio paukščių dialogo. Kūrėjo ir kūrybos / muzikos laisvės ir sąlygotumo konotacijoms
išskleisti kantatoje pasitelkiami solistų – aukšto moteriško
balso ir obojaus – tembrai, XX a. muzikiniam pastoralizmui atstovaujančiuose opusuose itin dažnai įsimbolinantys
paukščius. Pažymėtina, kad paukščių čiulbėjimo imitavimas – vienas tvariausių pastoralinio „gamtos balsų“ atvaizdavimo būdų. Jis įsitvirtino kaip pastoralės topos indeksas.
Vis dėlto B. Kutavičiaus kantatoje vengiama iliustratyvumo,
būdingo daugeliui panašius motyvus plėtojančių praeito
amžiaus kūrinių. Vaizdumo dėlei galima paminėti Igorio
Stravinskio operą „Lakštingala“ (1914): čia pagrindinės
solistės („laisvojo paukščio“) partijoje (sopranas) nevengiama imituoti realios lakštingalos giedojimo, o šis efektas dar
sustiprinamas gausiomis melizmomis, oktatoniniu koloritu
ar, pavyzdžiui, gana tiksliai gamtos paukščio čiulbėjimą atkartojančia palydimąja leitos partija (1a pav.). B. Kutavičius
renkasi priešingą kelią, veikiau pasitelkdamas struktūrinius
paukščių čiulbėjimo principus, kuriuos perteikia per trumpų
melodinių formulių repeticijas, trūkinėjantį frazavimą ir
konstruktyvų pauzių vaidmenį, pastoralinį aido efektą ir
panašias priemones (1b pav.).

1 a pav. I. Stravinskio operos „Lakštingala“ (1914) I v., leitos partija (fragmentas)
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1 b pav. B. Kutavičiaus kantatos „Du paukščiai girių ūksmėj“ (1978) I dalis, soprano partija (fragmentas)

Kantatos „Du paukščiai girių ūksmėj“ III dalyje siužetinė linija pasiekia kulminaciją, ją signalizuoja jau pirmosios poetinio teksto eilutės: „Buvo vidurdienis, kai išėjai.“
Keliomis taupiomis priemonėmis kompozitorius atkuria
ir lyrinės herojės gėlą, ir, atrodytų, jai radikaliai kontrastuojantį tikrovės foną. Vidudienis yra laikas, kai sukurtos
tikrovės gausa ir pilnatvė išsiskleidžia, kai itin ryškiai matyti
visos – prigimtinės ir antgamtinės – dovanos. Tokiame fone
dar labiau išryškėja praradimo ir atmetimo būsena. Poetinio
teksto sugestijuojamus įvaizdžius kompozitorius perteikia
pasitelkdamas jo muzikai būdingą ikoniškąjį simbolizmą:
„sproginėjantį“ saulės švytėjimą ir gamtos suvešėjimą – per
šiek tiek varijuojamą instrumentinį pedalą, dažniausiai paremtą „tuščios“ kvintos intervalu; o herojės gėlą ir atmetimo
išgyvenimą – per repetityviškai plėtojamą, fragmentuotą
melodinę liniją, suformuotą iš dviejų įsimbolintų intervalų – kvintos („tuštuma“) ir sekundės („skundas“), kurie kaip
ornamentas pinami aplink pedališkai palaikomą atraminį
g toną. Šios priemonės pajungiamos svarbiausiam kontrastui
atskleisti: kontrastui tarp netekties masto ir kasdienybės
fono, kurio įvaizdį savaip atkuria ir neįmantraus, tarsi namų
muzikavimo, imitavimas. Muzikiniame audinyje šiam kontrastui atskleisti pasitelkiamos gėlos (pianto) ir pastoralės
topoi būdingos priemonės: harmoninis ir ritminis paprastumas (modalumas, variantinis ostinatiškumas), emfatiškai
lėtas tempas („rustika“), charakteringas pučiamųjų (obojus)
tembrų naudojimas, krintančia sekunde paremti melodiniai
gestai, vokalinis lamento21. Tokiu būdu idealizuojančiam
gamtos atvaizdavimui (pastoralės topos) kontrastuoja skausmo, ilgesio, praradimo išraiška (pianto) kaip egzistencinės
individo būsenos emocinis indeksas (2 pav.).

Panaši tikrovės ir individo būsenos priešprieša eksponuojama ir „Sonetuose“. Pavyzdžiu pasitelksime „Trijų
A. Mickevičiaus sonetų“ ciklo I dalį „Akermano stepės“.
Poetinis tekstas čia atkuria vakarėjančio peizažo vaizdinį:
gamta nurimsta, temstant viską užklojančioje tyloje lyrinio
herojaus ausis iksuoja menkiausią garsą. Įsitempusi jo klausa
desperatiškai trokšta išgirsti balsą – iš Lietuvos. Ilgesį keičia
nusivylimas – solistės artikuliuojama poetinio teksto eilutė
„nieks nešaukia...“ Atsižvelgiant į B. Kutavičiaus muzikos
platesnį kontekstą, galima sakyti, kad vakaro simbolika
kompozitoriaus kūryboje turi gana tvarų konotacijų lauką.
Viena vertus, tai dienos įvykių ir darbų, kartu – ir gyvenimo
tarpsnio apibendrinimo metas. Kita vertus, tai riba, pereinant į kitą – nakties – laiką, poilsio, drauge ir metaizinių
akistatų metą. Šiame kontekste negalėjimas išgirsti Balsą
įgyja gilesnį, antgamtinį, matmenį. B. Kutavičiaus muzikoje
tai embleminė būsena, ypač dažnai naudojama kūrinių pabaigoje ar dalių kodose – įkoduojama poetiniame lygmenyje
nurodama pastanga išgirsti balsą, patvirtinimą „iš anapus“,
ir iliustratyviai atkurianti retorinę situaciją muzikos priemonėmis. Pirmame sonete įsiklausymas / lūkestis ir nusivylimas / neišsipildymas perteikiamas vienodai – melodijos
išnykimu, pasitelkiant Sprechgesang. Klausimo kontūras – ir
vieno garso repeticija, imituojanti žingsnius (3 pav.). Nors
šiame B. Kutavičiaus kūrinyje pastoralės topos bruožai nėra
tokie akivaizdūs kaip anksčiau aptartoje kompozicijoje, čia
susiduriame su gamtos mistiniu išgyvenimu ir antgamtės
pėdsakų sukurtoje tikrovėje paieška. Ją nuspalvina ilgesio,
kuriam nelemta išsipildyti, tragizmas. A. Whitallas manė,
kad „pastoralės kaip panteistinės Gamtos–Dievo pasaulėjautos susiejimas su tragizmo perspektyva“ yra būdinga
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2 pav. B. Kutavičiaus kantatos „Du paukščiai girių ūksmėj“ (1978) III dalis (fragmentas)
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3 pav. B. Kutavičiaus ciklo „Trys A. Mickevičiaus sonetai“ I dalis „Akermano stepės“ (fragmentas)
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šiuolaikinio pastoralizmo atmaina22. Jis išskyrė du skirtingus
pastoralizmo ir tragiškos patirties sankirtos atvaizdavimo tipus: viename pastoralė kaip nekaltybės įvaizdis sunaikinama
tragedijos, kitame įvyksta jų susijungimas. Pateikti B. Kutavičiaus kūrinių pavyzdžiai rodo, kad lietuvių kompozitorius
aktyviai eksploatuoja abu aptartus pastoralinio idealizavimo
ir egzistencinio tragizmo maišymo tipus, kartais juos net
„suplakdamas“ ir šitaip siekdamas gauti moderniai pasaulėjautai būdingą didingumo (sublime) efektą.
Selektyviai aptarta B. Kutavičiaus kūrybos semantinė
aplinka leidžia teigti, kad tiek lietuvių kultūroje, tiek užsienio recepcijoje iksuojami jo muzikos reikšmių ansambliai
akivaizdžiai susiaurina kompozitoriaus muzikos konotacijų
prasminį lauką. Teikiant pirmenybę išimtinai kompozitoriaus unikalumui ir universalizuojant kompozitoriaus
muzikos pasaulio savitumą, apribojamos galimybės ištirti
neeksponuojamas, iš kitų muzikos tradicijų ateinančias
inspiracijas ir visuotinesnių kultūrinių tropų transformacijas
jo kūryboje, o kartu aptikti pamatą B. Kutavičiaus paveldo
bei veikmės istorijos vėlesnėje lietuvių muzikoje studijoms23.
Pastarasis uždavinys ypač svarbus prisimenant išskirtinę
kompozitoriaus muzikos vietą lietuvių kultūroje, kurią
patvirtina ne vien paskirų jo kūrinių kaip XX a. kanoninių
kompozicijų vertinimai, bet ir kelių jaunesnių kartų lietuvių
kompozitorių prisipažinimai apie šio kompozitoriaus kūrybos patirtas įtakas. Kita vertus, topoi teorinis kontekstas
leidžia susieti konkrečių įtakų ir intertekstualių nuorodų
nesaistomus kūrinius į platesnį semantinį tinklą, padedantį
interpretuoti tradicijos prasmių lauką.
Pastoralės topos pakartojimai:
nuo naujosios Arkadijos ligi balso metaizikos
Išnagrinėsime keletą reprezentatyvių XX a. pabaigos–
XXI a. lietuvių muzikos pavyzdžių, suteikiančių galimybę
aptikti B. Kutavičiaus muzikoje išryškintų muzikinių
gestų ir jų semantinių kontekstų vėlesnes reinterpretacijas.
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Remdamiesi anksčiau minėtais kultūrinės nostalgijos tropais ir pastoralės topos, išskyrėme kelias muzikines igūracijas, pasitelkiamas mistinei gamtos pajautai ir akistatų su
transcendencija metaforoms įsimbolinti. Savita B. Kutavičiaus gamtos (kaip mistinės tikrovės pajautos ir kultūrinės
praeities evokacijos) idealizavimo būdo parafraze laikytina
Ramintos Šerkšnytės kantata-oratorija „Saulėlydžio ir
aušros giesmės“ Rabindranato Tagorės tekstais sopranui,
mecosopranui, tenorui, baritonui, chorui ir simfoniniam
orkestrui (2007). Šį kompozitorės kūrinį su B. Kutavičiaus
kūryba sieja ne vien poetinė inspiracija, bet ir bendrasis
igūratyvus rėmas – emocinių būsenų susiejimas su paros
laikais. Imdamasi įprasminti lietuvių muzikos klasikui būdingą gamtos pirmapradiškumo ir jos kaitos ciklų tvarumo
simboliką, R. Šerkšnytė perkeitė nacionalinėje tradicijoje
susiformavusius įvaizdžius. Toks interpretacinis veiksmas
atliktas kuriant platų intertekstualių nuorodų tinklą į
naujojo pastoralizmo idiomas, nesusijusias su nacionalinės
praeities ir gamtos idealizavimu vietinėje tradicijoje. Priešingai, gamta čia tapo pastoralės kaip modernios kultūrinės
ikcijos parafraze, o muzikinis audinys pirmiausia kreipia į
C. Debussy ir I. Stravinskio įsteigtas pastoralizmo idiomas
ir vėlesnes jų transformacijas Olivier Messiaeno, Osvaldo
Balakausko ir kitų kompozitorių muzikoje. Nacionalinėje
tradicijoje išplitusių pastoralizmo apraiškų inversija ypač
akivaizdi kantatos-oratorijos III dalyje („Rytas. Amžinasis
rytas“). Joje pirmiausia poetiniame lygmenyje sugretinamos
„reali tikrovė“ ir „metaizinė tikrovė“ („amžinybė“). „Realusis“ rytas muzikoje perteikiamas naujojo pastoralizmo
tradicijai būdinga repetitatyvine jubiliacija („paukščių
čiulbėjimas“), pasitelkiant tokias priemones kaip speciinė
„pastoralinė“ instrumentuotė (eksponuojant pučiamųjų
ansamblius ir sureikšminant leitų ir obojaus partijas, melodinius mušamuosius instrumentus), emfatiškai greitas
jubiliacinis tempas (Allegro misterioso), tridalis metras,
repetitatyvinis ostinatiškumas, polimodalumas ir kt. Čia
sugrąžinama „nepaliestos tikrovės“, pirmapradės gamtos

4 pav. R. Šerkšnytės kantatos-oratorijos „Saulėlydžio ir aušros giesmės“ (2007) III dalis, leitos partija (fragmentas)
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tyrumo ir tobulumo simbolika, kuriant distanciją su anksčiau aptartomis praeitam amžiui būdingomis pastoralizmo
ir tragizmo sankirtomis. Lietuvių muzikinei tradicijai gana
retą naujosios Arkadijos vaizdinį kompozitorė sustiprina per
pastoralės topos itin emblemišką „gamtos balsų“ atvaizdavimą, ikoniškosios imitacijos principais grįsdama su paukščiais
tradiciškai asocijuojamų instrumentų partijas (4 pav.).
Trečios dalies koda – „Amžinojo ryto“ muzikinis įvaizdis – tampa kontrastu ligi tol eksponuotam intertekstualiam
tinklui. Šis muzikinis fragmentas grindžiamas vienos natos
repeticija, pasitelkiant Sprechgesang, ir fone suskambančia
„sferų harmonijos“ imitacija. Manytina, kad tai yra būdingo
B. Kutavičiaus muzikiniam žodynui gesto veikiausiai intuityvi repeticija24. Vis dėlto šių pakartotų priešpriešų prasmių
kontekstai įvairuoja. B. Kutavičiaus muzikoje susidūrimas
su antgamtine paslaptimi visuomet nuspalvintas tragizmo,
o R. Šerkšnytės kūrinyje transcendencijos akivaizdybė apgaubiama paslapties šydu. Simptomiškas pats pasirėmimas
iš tradicijos perimtu muzikiniu gestu: Slavojus Žižekas tokį
svetimos muzikos skolinimąsi vadina trūkumo struktūravimu, nuolatinio troškulio, kuris yra esmingas moderniam
subjektyvumui, pėdsaku25. Verta paminėti analizuojamos
kompozicijos ir plačiau R. Šerkšnytės kūrybos santykį
su praeito amžiaus suformuotais nostalgijos tipais. Nors
kompozitorės kuriamuose intertekstualiuose tinkluose
akivaizdžios nuorodos į įvairias relektyvios nostalgijos
reprezentacijas praeities kultūroje (ne vien muzikoje ir
literatūroje, bet, pavyzdžiui, ir Andrejaus Tarkovskio nostalgiškame kinematografe), vis dėlto nostalgijos konceptas
čia nėra eksponuojamas. Jis veikiau numanomas pačiame
atsigręžime į XX a. kultūros „įsivaizduojamą muziejų“,
oponuojant šiuolaikinės muzikos scenose tarpstančioms
skaitmeninės muzikos utopijoms26.
Relektyvios nostalgijos mechanizmai kaip pamatinis
kūrybinis įrankis persmelkia kitos lietuvių kompozitorės
Onutės Narbutaitės muziką. Atminties darbas (memorywork) jos kūriniuose paremtas itin individualizuota ir selektyvia tekstų tinklo paieška, pabrėžiant lietuvių kultūrinės
tradicijos daugiakultūriškumą. Kritiškai permąstant paveldėtas kultūrines tradicijas ir gaivinant praeitį, kompozitorės
kūriniuose specialią vietą užima pastoralės idioma. Šį topos
reprezentuojančios igūracijos ypač akivaizdžios O. Narbutaitės kūrinių cikle, dedikuotame muzikos klasikams
(W. A. Mozartui, F. Schubertui, F. Chopinui)27. Greta to,
kompozitorės muzikoje galima aptikti nemažai jos kompozicijos mokytojo B. Kutavičiaus suformuotų muzikinių
idiomų kritinės reinterpretacijos pavyzdžių. Pažymėtina,
kad nors aptariamų kompozitorių kūrybos stiliai ryškiai
skiriasi, O. Narbutaitės muzikai būdingos lietuvių muzikos
klasiko transgresyvios parafrazės gali būti aptinkamos labai
skirtinguose lygmenyse: nuo makrostruktūros ligi paskiro
muzikinio gesto28. Simptomiškas makrostruktūrinės transgresijos pavyzdys – „Symphonia prima. Angelus Domini“

dalis iš O. Narbutaitės kūrinio Tres Dei Matris Symphoniae
mišriam chorui ir simfoniniam orkestrui (2004). Čia pateikiama itin individuali anksčiau aptartos pastoralizmo
ir tragizmo sankirtos versija, akivaizdžiai oponuojanti
B. Kutavičiaus kūrybai būdingoms praeities evokacijoms
ir metaizinio ilgesio reprezentavimui. O. Narbutaitės kūrinyje krikščioniško slėpinio artikuliavimas muzikos audinyje
metaforizuojamas per daugiatekstualumą, tarsi žaidžiant
skirtingomis klausymosi perspektyvomis. Toks muzikinio
teksto komponavimo principas leidžia autorei nutolti nuo
muzikinėje tradicijoje įsitvirtinusių Apreiškimo Marijai
vaizdinių, dažniausiai siejamų su angeliškojo giedojimo
idiomomis, ir sugrįžti prie pirminio evangelinio šaltinio
suponuojamos pasakojimo kaip liudijimo matricos 29.
Vieną perspektyvą brėžia šiuolaikinės kultūros intertekstualus tinklas kūrinyje, kompozitorės papildomas įvairių
literatūrinių tekstų (Raineris Maria Rilke, Umberto Eco,
Bruno Schulzas) ir autorinių impresijų panorama autorės
kruopščiai parengtoje anotacijoje. Muzikiniame audinyje šią
žiūros / klausymosi relektyvią perspektyvą įkoduoja gausios naujojo pastoralizmo ir kitų XX a. muzikinių idiomų,
susijusių su mistinės pajautos reprezentacija (pirmiausia
O. Messiaeno, Ch. E. Iveso, W. Lutosławskio, naujojo
dvasingumo muzikinės srovės kūriniuose), reminiscencijos:
nuo tipiškos „pastoralinės“ instrumentuotės (charakteringas
pučiamųjų ir melodinių mušamųjų vaidmuo), emfatiškai
lėtų („mistinių“) arba greitų „taškuotų“ („jubiliacinių“)
tempų ir jų „kaktomušos“, pamatinio krintančios sekundės vaidmens (pianto) ligi tipiškų „Apreiškimo trimitų“
epizodų (koresponduojančių su Ch. E. Iveso muzikiniais
gestais), nepakeliamai lėto, „sustingusio“ tempo (sietino su
O. Messiaeno muzikos idioma), metaizinį nerimą imituojančios „klaidžiojančios faktūros“ ir kt. Kitą, rekonstrukcinę,
perspektyvą O. Narbutaitės kūrinyje įkoduoja taupiai naudojamas choras, kurio partija paremta grigališkojo choralo
parafrazėmis. Šioje krikščioniškos tematikos muzikinėje
dramoje jis atlieka antikinės tragedijos komentuojančio
choro funkciją, būdingą ir pastoralizmo tradicijai, kartu
tarsi siekiant atvaizduoti, o veikiau įspėti įvykių ir ženklų
apreiškiamą ateitį anuomečio liudininko lūpomis, t. y. tarsi
nežinant tolimesnės įvykių eigos. Yra ir trečioji, „muzikos
mistikų“, perspektyva, sukuriama reminiscencijomis į
Hildegardos von Bingen ir Johanno Sebastiano Bacho kūrybą. Taip krikščioniškas slėpinys relektuojamas trejopai:
anapusybės įsiterpimo žmogus negali paaiškinti (pirmoji
ir antroji perspektyvos), tačiau slėpinį gali kontempliuoti
tas, kas priima pažadą, nes tai suteikia jam galių aptikti
anapusybę epifaniškai (trečioji perspektyva)30. Įsiklausant
į O. Narbutaitės muziką, ryškėja dar vienas prasminis
sluoksnis: trijų perspektyvų heterofonija perskaitoma kaip
dabartinės kultūros santykio su praeitimi metafora. Remiantis kompozitorės estetinių idėjų ir kūrinių analize galima
teigti, kad jos muzikoje sugestyviai suponuojama nuostata,
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jog praeities kultūros artefaktų neįmanoma tobulai pažinti
ir paaiškinti, juos tik galima kontempliuoti per individualias
patirtis, išlikusias detales (relektyvios nostalgijos tipas).
Tokia individualaus tragizmo nuspalvinta pastoralinės
tematikos reprezentacija ne vien pabrėžiamas oponavimas
deklaratyviam praeities pažadinimui B. Kutavičiaus kūryboje, joje išplitusiam restoratyvios nostalgijos tipui, bet ir
šalinamasi tos pat tematikos XX a. muzikinių opusų (pavyzdžiui, R. M. Rilke’s inspiruoto Paulio Hindemitho ciklo
„Das Marienleben“, 1922–1948), kuriuose siekta atsiriboti
nuo subjektyvių meninių patirčių31.
Kaip minėta, O. Narbutaitės muzikoje galima aptikti
ir kitokių paskiro muzikinio gesto pakartojimu paremtų
B. Kutavičiaus muzikos parafrazių. Vaizdžiai tą atveria „Pas
de deux“ ( Jacques’o Prevert’o žodžiais) mecosopranui ir violončelei (2006), savita „dainos be žodžių“ parafrazė. Didžiąją vokalinės partijos dalį vokalizuojamos dvi raidės – „a“ ir
„m“, žodžio „meilė“ (amour) likučiai (5 pav.). Iš sekundinių
aimanos intonacijų į ilgus tęsiamus atodūsius išsiliejanti
vokalizė tris kartus trumpam prasiveržia melodija: dukart

trumpais post scriptum vokalo partijoje ir vieną kartą – ilgu
apibendrinančiu violončelės monologu. „Pas de deux“ konceptualus branduolys – semantinė širdgėlos igūra (pianto),
Vladimiro Karbusickio nuomone, išplitusi dar renesanso
muzikoje susiejant šią emocinę būseną su aimaną („ach“)
įsimbolinančiu melodiniu kontūru32.
Kūrinio pabaigoje po ilgo violončelės monologo galima
aptikti akivaizdžią aptarto B. Kutavičiaus pirmojo soneto
Balso laukimo scenos parafrazę: poetiniame lygmenyje
formuluojamas klausimas („Kas ten?“), tyla („Nieko“), – ir
nevilties situaciją / lūkesčių neišsipildymą simbolizuojanti
vienos natos repeticija, šįkart „imituojanti“ širdies dūžius
(6 pav.). Minima kompozicija sugrąžina prie naujojo pastoralizmo ankstyvosios idiomos – modernaus erotizmo, kurios
plėtotei išskirtinę reikšmę turėjo balso (ir plačiau vokalinės
technikos) kaip modernaus subjektyvumo indekso traktavimas. Čia pravartu šiek tiek išplėtoti teorines įžvalgas. Vakarų
ilosoinės metaizikos, individo tapatybės ir muzikinio
vokalo ryšius tyrinėjęs Gary Tomlinsonas teigė, kad balso
ir dainavimo reikšmę bei kultūrinį funkcionavimą apibrėžia

5 pav. O. Narbutaitės „Pas de deux“ (2006) fragmentas

28

Pastoralizmo parafrazės lietuvių muzikoje: keletas semantinių interpretacijų topoi teorijos aplinkoje

„bendroji subjektyvumo įbalsinimo funkcija“ per dainavimą
ir sykiu per supratimą, jog „dainavimas [...] yra veiksminga
tiek metaizikos, tiek realios tikrovės patirtis“33. Šiuo požiūriu esama modernios balso ir vokališkumo muzikinės
reprezentavimo koreliacijos su kai kuriomis ilosoinėmis
Balso kaip esaties metaizikos interpretacijomis (Barthes,
1975, 2007; Dolar, 2006; Lyotard, 1998; Žižek et al., 2002).
Sonetuose ir „Pas de deux“ eksponuojama embleminė situacija, kai lyrinis herojus ilgisi Kito, yra ne vien metaizinės
tikrovės ilgesio indeksas, bet ir modernaus individo egzistencinės būsenos atvaizdavimas. Analizuodamas muzikos
galias nusavinti balsą, Mladenas Dolaras pabrėžė, kad „toks

gestas visuomet nevienareikšmis: muzika pažadina balsą ir
jį maskuoja, imasi jį fetišizuoti, o kartu atveria plyšį, kuris
negali būti užpildytas“34. Šis pertrūkis, plyšis (gap) suponuojamas negalimybės reprezentuoti esantįjį (the present),
modernaus subjekto išsisklaidymo. S. Žižekas subjekto
desubjektyvizacijos procesus muzikoje sieja su melodijos
„saulėlydžiu“ romantizme, kurių atbaigimo ženklu, jo nuomone, tapo desubjektyvizuotas Sprechgesang A. Schönbergo
„Gurrelieder“35. Jeanui-François Lyotard’ui modernus „dekonstruotas vokalas“ yra transgresyvaus meno lūžio vienas
ryškiausių pavyzdžių36. Šiame kontekste pažymėtina, kad
abu aptariami lietuvių kompozitoriai tokias „dekonstruoto

6 pav. O. Narbutaitės „Pas de deux“ (2006) fragmentas

29

Lietuvos muzikologija, t. 12, 2011

vokalo“ formas naudoja speciinėms subjekto atmetimo ir
vienatvės (alienation) būsenoms įkoduoti. B. Kutavičiaus
muzikoje atmetimo būsena išreiškiama per defragmentuotą
melodiją, lūkestis – per Balso „iš anapus“ (kvazimetaizinio
balso) paiešką. O. Narbutaitės atveju atmetimas išreiškiamas
per negalią dainuoti, o artumo atributais tampa dalykai,
kurių neįmanoma reprezentuoti muzikoje: šitaip vokalinės
kompozicijos „Pas de deux“ poetikoje artumo atributas –
nuoroda į lytėjimą, prisilietimą, sykiu muzikinėmis priemonėmis atkuriant šios patirties fundamentalią stoką.

rūta sTANeviČiŪTĖ

ilgą laiką buvo siejamas praeities kultivavimas nacionalinėse
tradicijose, ypač atgimimo, išsivadavimo, praeities traumų
„išgydymo“ laikotarpiais.
Praeities muzikos reinterpretacijoms analizuoti pasitelkta topoi teorija suteikė naujų strategijų nagrinėjant tradicijos kritinę releksiją šiuolaikinėje muzikoje ir gilinantis
į XX–XXI a. muzikos semantinį universumą. Tikslinga
pabrėžti, kad topoi (re)igūracijų analizė gali reikšmingais
duomenimis papildyti šiuolaikinėje muzikologijoje išplėtotus recepcijos, muzikos kūrinių įtakos ir intertekstualumo
tyrinėjimus.

Išvados
Nuorodos
Analizuojant pastoralizmo parafrazes šiuolaikinėje lietuvių muzikoje, atskleistas platus kultūrinių tropų laukas,
pasitelkiamas praeities muzikos semantinėms igūracijoms
adaptuoti ir perkurti nagrinėtose kompozicijose. Išgvildenus
su pastoralės topos sklaida sietinus lietuvių kompozitorių
kūrinius, reikia pažymėti, kad pastoralizmo apraiškos
XX–XXI a. muzikoje nesitenkina modernaus erotizmo ir
nacionalinės praeities idealizavimo tematika, su kuria naujojo pastoralizmo kryptis dažniausiai tapatinama šiuolaikinės
muzikologijos darbuose. Selektyvi B. Kutavičiaus, O. Narbutaitės, R. Šerkšnytės muzikos analizė leido išryškinti
pastoralės tvarumą relektyvios nostalgijos tropo raiškoje ir
atskleisti semantinius lietuvių kompozitorių kūrinių ryšius
su užnacionaliniais akademinės muzikos pasauliais.
Apibendrinant tyrinėjimą apie nostalgijos tropo ir
pastoralės topos apraiškas lietuvių muzikoje, tikslinga
nurodyti paradoksalų ryšį tarp kūrinio originalumo ir
jo veikmės istorijos. Čia pirmiausia pravartu prisiminti
Haroldo Bloomo teiginį, kad „didieji kūriniai visuomet
yra [pirmtakų kūrinių] perrašymas arba revidavimas, jie
pagrįsti (per)skaitymu, išlaisvinančiu erdvę sau pačiam
arba atveriančiu naujus žinomų kūrinių išgyvenimus“37.
Plėtodamas H. Bloomo įžvalgas, Kevinas Korsynas pabrėžė veikmės istoriją grindžiančius inversiškus atgarsius
ir transgresyvias strategijas: „kompozicijos reikšmė gali
būti tik kita kompozicija, pats kūrinys, ir ne kito opuso
reikšmė, bet naujojo kūrinio kitoniškumas, atveriamas ir
per pirmtako esamybę, ir per pastarojo stokos, nebuvimo
igūraciją.“38 B. Kutavičiaus muzikos semantiniai ryšiai su
O. Narbutaitės ir R. Šerkšnytės kūryba rodo įvairuojančias
tradicijos aktualizavimo ir jos įveikos strategijas, taip pat
suponuoja platų interpretacinių strategijų spektrą, gvildenant šiuose procesuose konstruojamus prasmių pasaulius.
Atsižvelgiant į S. Boym mintį, kad nostalgija padeda kaip
pamatinė strategija ginčijantis dėl praeities ir konstruojant
identitetą, šiame straipsnyje gvildenta problematika leidžia
konstatuoti akivaizdžius identiteto pokyčius XXI a. lietuvių
muzikoje. Ypač simptomiškas restoratyvios nostalgijos tendencijos išnykimas iš muzikinės apyvartos, nors su kaip tik
tokio pobūdžio atminties darbu (memory-work) tradiciškai
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Summary
he analysis of semantic relationship between the 20thcentury music and tradition is only marginally addressed
in musicological research. While exploring the semantic
universe of the past century, the author relies on theoretical
approaches that provide analytic strategies and interpretive
tools, helping to trace the variable, yet identiiably related
ensembles of semantic paraphrases that allow the articulations of the meaning to be analysed from the perspectives of
all musical layers, including structure. Within such context,
productive approaches are found in the interdisciplinary
analysis of musical topoi developed by Raymond Monelle.
Based on the conceptual model provided by music semiotics, one may conduct a more thorough investigation into the
articulation of the semantic igurations of the music from
the past within the contemporary music practices and may
continue searching for the yet undiscovered topoi that would
give meaning to the new cultural experiences.
he pastoral topos occupies a special place in the music
of the 20th century. In contemporary music, the pastoralrelated complexes of musical means penetrate the multiple
ensembles of cultural tropes, forming the artistic igurations
of loss, longing and escapism. When drawing the outline
of the new pastoralism, the musical phenomena of reconstructive character are distinguished, representing modern
eroticism based on cultural ictions (Claude Debussy) and
the idealisation of the national past (Vaughan Williams).
he new pastoralism might also be deined as an integral
part of the wider modern concept and broader cultural
trope – nostalgia. Such association allows to detect the
pastoral motifs in contemporary music works, which oppose
modern utopias and idealise the repressed or marginalised
phenomena. Indeed, the pastoralism forms only a small
portion of such anti-utopian idealisations and nostalgic
representations. Yet, from this perspective, it is important
to take into account that the pastoral motifs themselves represent a symptom of certain broader contemporary cultural
concepts. No less important is the manner how the musical
means associated with the pastoral topos are recomposed and
what contexts of meaning do they fall into.

Pastoralizmo parafrazės lietuvių muzikoje: keletas semantinių interpretacijų topoi teorijos aplinkoje

With regard to the formation of reconstructive models
that idealise the past and interpretation of the cultural
tropes of loss and longing, the paradigmatic position in
Lithuanian music belongs to the compositions by Bronius Kutavičius. he widest response was triggered by the
composer’s so-called pagan oratorio series and the works
commemorating important state and events in the history
of culture, which might be regarded as representing the
type of restorative nostalgia. Here, the “perfection and
purity” of the imaginary past are reconstructed controversially, as an obvious inversion of modern pastoralism.
Meanwhile, the paraphrases of pastoralism are most
pronounced in the works representing the cultural trope
of relective nostalgia. he latter tendency is especially
evident in Kutavičius’ chamber music, where the musical
means characteristic of the pastoral topos are employed to
symbolise the wide circle of cultural ideas – from the myth
of Orpheus to the pantheistic Nature-God worldview.
Still, these works digress from the world of traditional new

pastoralism imagery, oten creating the musical textures
saturated with pastoral idealisation and existential tragedy. Original interpretations of modern pastoralism can
be found in the works by Onutė Narbutaitė and Raminta
Šerkšnytė, which also demonstrate the transformations
of cultural images and musical gestures established in the
national tradition by Kutavičius. he analysis of Lithuanian
composers’ works attributable to the spreading of pastoral
topos has revealed that the manifestations of pastoralism in
the music of 20th and 21st century are not limited to the
topics associated with modern eroticism and idealisation of
the national past, i.e. the themes that modern musicology
works oten associate with the trend of new pastoralism.
Selective analysis of music by Kutavičius, Narbutaitė and
Šerkšnytė allows to emphasise the sustainability of the
pastoral within the expression of relective nostalgia trope
and to reveal the semantic relations between the works by
Lithuanian composers and the extra-national worlds of
academic music.
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