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Triadų (konsonansinių trigarsių)
junginių algoritmizavimo galimybės
ANOTACIJA. Mažoro ir minoro sistemą sudarantys konsonansinės
prigimties trigarsiai (triados) yra kelių epochų muzikos struktūrų
pagrindas. Ankstesnėse epochose dominavęs funkcinės harmonijos
kontekstas XX–XXI a. kompozicijose praranda reikšmę, tačiau at
skleidžiamos naujos, balsavada grįstos triadų sisteminio jungimosi
galimybės. Tokios ne funkciniais ryšiais paremtos jungtys aprašy
tos dar XIX a. (dualistinė „Schritte / Wechsel“ sistema, pristatyta
Oettingeno (1866), plėtota Riemanno (1880), tačiau trigarsių, kaip
matematinės grupės elementų, transformacijos plačiau imtos tyrinė
ti pastaraisiais dešimtmečiais (Lewin 1987; Hyer 1989; Cohn 1997;
Hook 2002 ir kt.) ir tampa aktualia šiuolaikinės muzikos teorijos
tema. Šių teorijų pritaikymo komponavime galimybės vis dar mažai
nagrinėtos, o juk būtent generatyvumo (algoritmiškumo) aspektas
galbūt leidžia triadai išlikti aktualiu objektu kompiuterizuotose šių
dienų kompozicijose. Publikacijos tikslas – atskleisti triadų junginių
algoritmizavimo galimybes; uždaviniai – apžvelgus triadų funkcio
navimo pobūdį posttonacinėje XX–XXI a. muzikoje ir jo teorines
interpretacijas, ištirti triados potencialą ir aktualumą šių dienų
kompozicijose. Siekiant atsakyti į iškeltus uždavinius pasitelkiama
mokslinės literatūros bei R. Kabelio ir R. Mažulio kūrinių analizė,
pateikiami kompiuteriu generuojamų struktūrų eskizai.

Tyrimo išeities tašku pasirinktas darinys – tercinis / konsonansinis trigarsis (Forte
klasė 3–11), ne vienos epochos muzikos struktūrose vyravęs akordas, laikytas tobulu
sąskambiu, natūraliu gamtos fenomenu (Rameau 1722), bene labiausiai pažįstamas ir
dažniausiai naudojamas akordas muzikoje.
Tiesa, šiame tyrime tradicinis trigarsio terminas yra keičiamas Lietuvoje dar neįsi
tvirtinusiu „triada“ (iš lot. trias – angl. triad), nes:
 darbo kontekste sąvoka „triada“ siekiama atriboti svarstomus objektus bei reiški
nius nuo tonacinės sistemos funkcinių ir diatoninių ryšių konteksto;
 siekiama atsiriboti nuo tradicinių su sąvoka „trigarsis“ susijusių konotacijų, tokių
kaip apvertimas, išdėstymas, melodinė padėtis ir pan., todėl atsisakoma kvinta
kordo (sekstakordo, kvartsekstakordo) sąvokų;
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 sąvoka „triada“ tiksliau žymės su standartine trigarsio samprata nesusijusias
aktualias XX–XXI a. kompozicijas, ji labiau tiks įvairiuose kontekstuose, pvz.,
kalbant apie kompozicijos makrolygmenį ir pan.;
 norima išvengti triados painiojimo su kitais, neterciniais, trijų garsų sąskambiais
(trichordais);
 žodis „triada“ tinka etimologiniu požiūriu, nes siejasi tiek su lotynų kalbos tradi
cija (trias), tiek su neorymaniškoje literatūroje vartojamu anglų k. terminu triad.
Nors, anot muzikologo Willio Apelio, nuo XX a. vyrauja posttercinės harmonijos
laikotarpis, kuriame po triados išeikvojimo buvo trokštama naujų harmoninių darinių
(Apel 1969: 372–374), kalbant apie triadų raišką XX a. pab. – XXI a. kompozicinėje
technikoje ir estetikoje, triada aptinkama minimalizmo, postminimalizmo, naujojo pa
prastumo (new simplicity), spektralizmo, sonorizmo technikoje ir estetikoje, dažniausiai
harmonijos plotmėje, kompozitorių Philipo Glasso, Michaelo Gordono, Gavino Bryar
so, Arvo Pärto ir kitų kūryboje.
Žvelgdama iš kompozicijos perspektyvos rusų muzikologė Elena Tokun pažymi,
kad XX–XXI a. muzikos plėtotė pasižymi nuolatine kūrybinių, taip pat garsinių pro
cesų algoritmizacija (Tokun 2011). Kad geriau suprastume algoritmizacijos vaidmenį
kompozicijose, verta pasiremti amerikiečių muzikologo ir kompozitoriaus Ciro Scotto
siūloma komponavimo teorijų klasifikacija. Jo teigimu, kompozicijos teorijos (t. y. mu
zikinių struktūrų generavimo teorijos) suformuoja spektrą pagal tai, kokiu lygiu teorija
determinuoja kompozicijos muzikinio paviršiaus organizaciją (Scotto 2000: 169).
Teorija
nedeterminuoja
muzikinio paviršiaus

Aleatorinės
teorijos

Dodekafonija

Tonalumas

Algoritminės
teorijos

Teorija visiškai
determinuoja
muzikinį paviršių

1 schema. Kompozicijos teorijos ir rezultato (muzikinio paviršiaus) ryšys:
komponavimo teorijų klasifikacija (pagal Scotto sudarė Žiūkaitė)

Viename kompozicijos teorijas apibendrinančio spektro gale – vadinamosios „alea
torinės teorijos“1, išplėtotos Johno Cage’o ir panaudotos jo kompozicijų ciklui „Music
for Piano“ (1952–1956). Kadangi medžiaga ir / ar ją organizuojančios procedūros neapi
brėžtõs (angl. indeterminate) kompozicijos teorijose yra atsitiktinės, specifinė muzikinio

1

Kompozicijos teorijas Scotto įvardija siūlydamas komponavimo būdų analogiją.
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paviršiaus prigimtis negali būti nuspėjama iš teorijos2. Kitame skalės gale – determinis
tinės, arba algoritminės, kompozicijos teorijos (naudojamos amerikiečių kompozitorių
Lejareno Hillerio, Larry Austino ir kt.). Kai medžiagos organizavimas yra algoritminis,
„kai tik apibrėžiami tam tikri teorijos detalizuojami kintamieji, iškyla muzikos kūrinys“
(Morris 1987: 3). Tai reiškia, kai tik kompozitorius pasirenka komponavimo būdą ir
laikosi konkrečios komponavimo teorijos reglamento – medžiagos generavimo algorit
mo ir tolesnių komponavimo procedūrų, partitūra tarsi randasi savaime, kadangi apsi
sprendimas prekompozicijoje nulemia daugelį partitūros aspektų. Atitinkamai pasirink
ta konkreti komponavimo teorija sąlygoja galimybę gauti pakankamai aiškų vaizdinį,
kaip atrodys (iš ko bus sudaryta) partitūra. Kitaip tariant, jei yra duotas partitūros dalių
rinkinys ir jų surinkimo instrukcija, kompetentingam profesionalui bus nesunku nuspėti,
kaip vizualiai atrodys ir skambės kompozicija3.
Triados teorinių interpretacijų lauke, nagrinėjant nefunkcinius junginius tarp triadų,
dėmesys tenka jų matematiniams resursams, leidžiantiems traktuoti triadas kaip mate
matinę grupę. Šios ypatybės rodo, kad triada yra, ko gero, išskirtinis muzikos elementas,
palankus programavimui, o pagalbą kuriant ir analizuojant algoritmizuotą triadinę mu
ziką žada nuoseklia balsavada tarp triadų grįsta neorymaniška teorija (angl. Neo-Riemannian theory – NRT) ir triadų junginius trumpa formule aprašanti unifikuotų triadinių
transformacijų teorija (UTT). Šių teorijų stiprybė dvejopa: pirma, tai jų visapusiškumas
(viena ar keliomis transformacijomis galima aprašyti bet kurį dviejų mažorinių / minori
nių triadų junginį), antra, kadangi jose nesvarbus triados apvertimas, transformacijos gali
atsirasti bendresnėje aukščių klasių (angl. pitch-class) erdvėje. Visa tai leidžia analizuoti ir
generuoti akordų sekas už tradicinės tonacinės sintaksės rėmų.

Neorymaniška teorija ir nuoseklios balsavados operacijos
Neorymaniška teorija – tai pastaruosius 30 metų ypač Šiaurės Amerikos muzikolo
gijoje klestinti analitinė sistema, jungianti XIX a. vokiečių teoretikų, iš kurių įtakingiau
sias buvo Hugo Riemannas, idėjas (triadų transformacijas) ir XX a. analitinę techniką
(pvz., setų teoriją).
2

3
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Taikant aleatorines teorijas neįmanoma įsivaizduoti, kaip skambės partitūra, nes teorija negali numa
tyti muzikinės struktūros išdėstymo tvarkos partitūroje. Aleatorinės teorijos pašalina komponavimo
proceso pasirinkimo galimybę (arba suteikia neribotą pasirinkimą).
Scotto klasifikaciją galima papildyti pastebėjimu, kad įmanoma sujungti aleatorinį ir deterministinį
polius, nes yra atsitiktinai apibrėžta kompozicija, kurioje algoritmai sugeneruojami atsitiktinai (pvz.,
Xenakio stochastiniai metodai).
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Neorymaniškoje teorijoje matematiškai konceptualizuojama triados samprata: tria
da – tai objektas, kurį, apibrėžus balsavados taisykles (P, L ir R operacijas), galima trans
formuoti į kitą tos pačios šeimos objektą mažiausiu žingsniu (pakeitus vieną iš trijų
tonų) ir taip sukurti įvairias triadų sekas ir ciklus.

1 pav. C triados PRL transformacijos (Mason 2013: 18). P (Parallel) jungia bendravardes
triadas, R (Relative) – giminingas, L (Leittonwechsel) – vedamojo tono transformacijas

Svarbus konceptas šioje teorijoje yra Richardo Cohno terminas „balsavados parsi
monija“, apibūdinantis „konsonansinės triados gebėjimą generuoti daugiau savo rūšies
narių (triadų) remiantis vienintelio tono judėjimu mažiausiu žingsniu ir išsaugant du
bendrus tonus“ (Cook 2005: 109).
Neorymanistų darbai4, kuriuose setų teorijos aspektai taikomi tonalios muzikos me
džiagai ir harmoniniams ryšiams analizuoti, vedė prie keleto ryškių įžvalgų apie struk
tūrines triadų ypatybes. Atskleista, kad ypač gerai žinomos Vakarų Europos muzikoje
triados (tradiciniai kvintakordai, trigarsiai ir jų apvertimai) ilgai (nuo Rameau) vertintos
kaip idealūs akustiniai objektai žvelgiant iš balsavados perspektyvos, taip pat yra idealūs
matematiniai objektai. Richardas Cohnas teigia, kad mažorinės ir minorinės triados yra
dviejų skirtingų prigimčių: viena pagrįsta jų akustinėmis ypatybėmis, o kita – jų polinkiu
nuosekliai tarpusavio balsavadai chromatinėje sistemoje. Šis balsų vedimo potencialas
nesusijęs su triadų akustika ir kyla iš grupių teorijos ypatybių, kuriomis dėl savo vidi
nės sandaros pasižymi triados lygiai temperuotame 12 garsų lauke, tačiau „mūsų juslės,
paveiktos nepaliaujamo muzikos tradicijos, realizuojančios akustines triados ypatybes,
poveikio <…> neleido pastebėti svarbių triados resursų“ (Cohn 1997: 5).
Taikant neorymaninę analizę, t. y. trigarsių sekos logiką interpretuojant kaip mate
matinės grupės elementų muzikines transformacijas, išryškėja ryšiai, kurių neatskleidžia
įprasta funkcinė (laipsnių) analizė.
Pavyzdžiui, pakartotinai taikant L ir P operacijas, po šešių triadų sugrįžtama į
pradinę, o visos šešios ciklo triados viena nuo kito skiriasi tik vieno pustonio žingsniu.
Tai – vadinamasis maksimaliai nuoseklus ciklas.
4

Pvz., Johno Clougho „Diatonic Interval Sets and Transformational Structures“ (1979) ir Richardo
Cohno „Maximally Smooth Cycles“ (1996) ar „Neo-Riemannian Operations“ (1997).
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2 pav. LP ciklas (dar vadinamas heksatoniniu), pasižymintis nuosekliausia balsavada

Tokia lietuvių kompozitorių kompozicija, sudaryta vien tik iš triadų, besikaitalio
jančių tarsi atsitiktine tvarka, yra Ričardo Kabelio (g. 1957) trio „Cell“ (1992) smuikui,
violončelei ir fortepijonui. Šio veikalo harmoninėje vertikalėje skamba vien tik triados,
tačiau jungimo (transformacijų) metu jos nuolat perstatomos. Taip nutinka todėl, kad
kompozitoriaus „balsavados sprendimą lėmė „garso nekartojimo balse“ principas, ku
riuo siekta ir tembrų persipynimo“5. Iš čia kylanti „šuoliuojanti“ balsavada nesutampa
su siekiama neorymaniška balsavados parsimonija, kurioje triados išlaikytų bendrą toną
viename balse, o kiti balsai judėtų nuosekliai.
Svarbu ir tai, kad greitas harmonijų pasikeitimas atskiria šią muziką nuo triadinės
vėlyvojo romantizmo ar Renesanso muzikos. R. Kabelio kompozicijoje triados keičiasi
tokiu tempu (6 triados tetrunka 52 sekundes), kad nespėja sukelti konotacijų, klausytojas
nepajėgia užfiksuoti šių harmonijos poslinkių, tad šis nuolatinis triadų kaitaliojimasis
praranda savo harmoninių vingių konotacijas ir virsta tam tikra atmosfera, būsena. Pa
našiu pavyzdžiu gali būti ir Ryčio Mažulio „Čiauškanti mašina“ (1986) bei „Grynojo
proto klavyras“ (1994) ar Philipo Glasso „Spaceship“ scena iš operos „Einstein on the
Beach“ (1975).
Kūrinio pradžioje randame besikaitaliojančių šešių triadų grupę – E, e, C, c#, A, a.
Pažymėtina, kad visos jos dalijasi bendru tonu mi. Išdėsčius šias šešias triadas į seką
taip, kad tarpusavyje jos jungtųsi minimalia balsavada: C–a–A–c#–E–e (C), ir sužymėjus
NRT operacijas tarp triadų: C į a transformuoja Relative (R) operacija, tuomet a į A
transformuoja Parallel operacija (P), ir t. t., matyti, jog iš tiesų šis šešių triadų setas yra
vadinamoji trinario generatoriaus LPR kilpa, aprašyta Cohno (1997: 44). Kaip teigia
Cohnas, „svarbus šių kilpų bruožas yra tas, kad šešios triados dalijasi viena aukščio klase
(tonu)“ (ibid.: 44), t. y. šešios triados sukasi apie vieną ašį. LPR generatorius, pritaiky
tas du kartus iš eilės (LPRLPR), sugrąžina į pirmąją triadą, uždarydamas kilpą / ciklą
(angl. loop).

5
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Iš asmeninio susirašinėjimo su R. Kabeliu, 2018 12 11.
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3 pav. R. Kabelis,
„Cell“ (1992),
1–42 t. partitūra
su darbo autorės sužymėtomis
triadomis
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4 pav. LPR kilpa aplink
E toną tonų tinkle (Tonnetz). Žiūkaitės schema

Taigi R. Kabelio kompozicija „Cell“ (Ląstelė) pradedama besikaitaliojančiais LPR
kilpos apie E ašį (mi) nariais. Po kurio laiko palaipsniui įvedamos triados iš kitų grupių,
t. y. iš trinario generatoriaus kilpos apie F ašį, kur šešios triados dalijasi bendru fa garsu
(5 pav. pažymėta tamsiai pilka spalva). Dar vėliau ši grupė atsitraukia ir įvedama trečioji
LPR kilpos grupė apie mi bemol ašį (pažymėta šviesiai pilka spalva). Taigi triadų laukas
plečiasi nuo pradinio E centro į abi puses po pustonį. Galiausiai pasirodo likusios triados
(5 pav. pažymėtos taškuotai), jas vienija arba D, arba Fis tonas. Taip išsemiamas visas 24
triadų laukas, tačiau pirmoji E ašies grupė skamba visą laiką. Galime sakyti, kad kitos
grupės sąveikauja su pradine E ašies grupe, tad ši grupė tampa viso kūrinio ašimi (inter
pretuojant iš tonacinės muzikos perspektyvos, tai galėtų būti prilyginama pseudotonikai,
valdančiam, generuojančiam pseudocentrui).

5 pav. Visos LPR kilpos R. Kabelio kūrinyje „Cell“:
aplink E (juoda),
F (tamsiai pilka),
E  (šviesiai pilka),
D/ Fis (taškuota).
Žiūkaitės schema
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Taigi iš pirmo žvilgsnio atsitiktinis triadų kaitaliojimas gali būti sisteminamas į
LPR kilpas. Toks triadų grupavimas patvirtinamas ir taikant setų analizę6. Remiantis
Audronės Jurkėnaitės seto analizės duomenimis, triadas akivaizdžiai jungia vienas ben
dras išlaikomas tonas: a grupėje pastovus e tonas, b grupėje – f, c grupėje – es, d grupėje
vienas arba du tonai – d ir fis.
Jos pavyzdyje setai (triados) išdėstyti nuoseklaus jungimo tvarka (NRT parsimoniš
ka balsavada išlaikant vieną arba du nepakitusius triados tonus).

a1:
a2:
a3:
a4:
a5:
a6:

[4, 8, 11]
[0, 4, 7]
[9, 0, 4]
[4, 7, 11]
[9, 1, 4]
[1, 4, 8]

b1: [5, 8, 0]
b2: [5, 9, 0]
b3: [2, 5, 9]
b4: [10, 2, 5]
b5: [10, 1, 5]
b6: [1, 5, 8]

c1:
c2:
c3:
c4:
c5:
c6:

[8, 11, 3]
[0, 3, 7]
[3, 7, 10]
[3, 6, 10]
[11, 3, 6]
[8, 0, 3]

d1: [7, 11, 2]
d2: [2, 6, 9]
d3: [7, 10, 2]
d4: [11, 2, 6]
d5: [6, 9, 1]
d6: [6, 10, 1]

6 pav. R. Kabelio „Cell“ seto 3–11 formos (Jurkėnaitė 1996: 56)

Įdomiausia tai, kad R. Kabelis nebuvo susipažinęs su neorymaniška teorija ir LPR
kilpų struktūra: R. Cohno straipsnis apie trinarių generatorių kilpas pasirodė tik 1997 m.,
o kūrinys parašytas 1992 metais. Vis dėlto kūrinyje akivaizdūs algoritmo bruožai, nors
kompozitorius seką sudarinėjo „remdamasis trigarsių ir jų apvertimų melodiniu jun
gimu ir improvizuotai perstatinėdamas balsus“7, ir nors atrodo neįtikėtina, visuma yra
sistemiška. Tai parodo trigarsių nefunkcinio jungimo variantų cikliškumą ir dvylikos
tonų harmoninės sistemos galimybių ribas. Nuo centrinio E tono (mi) abiem kryptimis
įmanoma išsiplėsti tik iki d2 intervalo, nes, ašiniams tonams plečiantis dar toliau, tria
dos grįžtų į tuos pačius ciklus, imtų kartotis, tercija jau priklausytų tam pačiam ciklui,
pvz., G būtų toje pačioje grupėje (cikle, būtų ekvivalentiška) su E ir pan. Tai diktuoja
vidinė triados intervalinė struktūra.
6

7

Kūrinį sudarančios triados verčiamos aukščių klasių setais.
Iš asmeninio susirašinėjimo su R. Kabeliu, 2018 12 11.
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Tad nors kompozitorius balsavadą rinkosi improvizuodamas, intuityviai, remdama
sis melodine balsavada, visuma vis tiek stulbinamai sistemiška. Toks sistemos projektinis
poveikis komponavimo procesui matomas visoje Kabelio kūryboje, kurioje priimami
vien racionalūs sprendimai. NRT analizuojamą triadų sisteminės balsavados potencialą
kompozitorius intuityviai pajuto anksčiau, nei jį aprašė teoretikai. „Pastebėjau, kad pa
sitelkiant nuoseklią balsavadą atsiveria daug netikėtų, funkcinei harmonijai nepriimtinų,
jungimo būdų. Gali jungtis tolimos „tonacijos“, taip sukuriant kitokios (ne funkcinės)
muzikos tėkmės įspūdį“ ( Janušaitė-Vanagienė 2018: 42), todėl balsavada kūrinyje tampa
svarbiausiu harmoniją formuojančiu veiksniu.

J. Hooko unifikuotos triadinės transformacijos (UTT)
Dar viena transformacijų formalizavimo sistema yra Juliano Hooko veikale Uniform Triadic Transformations (2002 m.) pristatytos unifikuotos triadinės transformacijos
(angl. Uniform Triadic Transformation – UTT). Tai paprasta algebrinė struktūra, kurioje
transformacija aprašoma trijų komponentų formule, nurodančia du kaitos parametrus:
dermę ir atstumą tarp triadų pagrindinių tonų.
žymi, ar UTT išsaugo, ar pakeičia triados, kuriai taikomas, dermę

žymi intervalą (mod12), kuriuo UTT
transponuoja mažorinės triados
pagrindinį toną

žymi intervalą (mod12), kuriuo UTT
transponuoja minorinės triados
pagrindinį toną

7 pav. UTT formulės sudedamųjų dalių paaiškinimas

Pliuso arba minuso ženklas žymi, ar dermė kinta (-), ar išlieka tokia pati (+). Pir
masis skaitmuo nurodo, keliais pustoniais aukštyn transponuojamas akordo pagrindinis
tonas (triados pagrindinio pavidalo apatinės tercijos apatinis tonas), jei transformacija
taikoma mažorinei triadai, o antrasis skaitmuo – jei minorinei.
Pavyzdžiui, pritaikykime e minorinei triadai transformaciją <-, 9, 8>. Kadangi tai
minorinė triada, pagrindinį jos toną mi transponuojame aštuoniais pustoniais aukštyn
(pagal antrąjį formulės skaitmenį). Gauname garsą do. Vadinasi, rezultatas bus triada,
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kurios pagrindinis tonas yra do. Kadangi minuso ženklas nurodo kintančią dermę, va
dinasi, atlikę e minorinės triados transformaciją <-, 9, 8>, gauname C mažorinę triadą
(do-mi-sol). Pritaikę tą pačią transformaciją mažorinei triadai, pagrindinį jos toną trans
ponuosime aukštyn nebe aštuoniais, o devyniais pustoniais (jei pradinė triada yra mažo
rinė, transformacija atliekama pagal pirmąjį skaitmenį). Pvz., pritaikę <-, 9, 8> C triadai,
gautume a minorinę triadą, kurios pagrindinis tonas yra la, t. y. la-do-mi).

8 pav. UTT formulės <-, 9, 8> pritaikymas minorinei ir mažorinei triadai

Iš šio pavyzdžio matyti, kad, skirtingai nei L, P ir R operacijų atveju, kurias pritai
kius dukart iš eilės grįžtama į pirminę triadą, du kartus pritaikius tą pačią UTT, į pradinę
triadą grįžtama ne visada. Tai suteikia galimybę tai pačiai transformacijai sugeneruoti
ilgesnes sekas. Pateikiame keletą pagrindinių triadų operacijų, išreikštų per UTT (pagal
Hook 2002):

9 pav. Keletas pagrindinių triadų operacijų, išreikštų per UTT. Dvi apatinės operacijos,
pritaikytos dukart iš eilės, sugeneruoja ilgesnes sekas (pagal Hook 2002 sudarė Žiūkaitė)
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Tyrinėdamas triadų transformacijas Hookas iš viso išskiria net 288 įmanomus UTT
atvejus (Hook 2002: 59). Redukcijos ir sisteminimo požiūriu galima daryti tam tikras
analogijas su Hauerio tropais ar Forte’o setų lentele.
UTT sistemos formalizmas leidžia generalizuoti ir supaprastinti triadų transfor
macijų teoriją, tad gali praversti tiek analizėje, tiek kompozicijoje. UTT gali pateikti
kitokius analizės rezultatus nei neorymaniška analizė, ilgesnę kūrinio padalą išreikšda
mas viena trumpa formule. Kūryboje ši sistema gali padėti sugeneruoti triadų sekas ir
ciklus.
Lyginant NRT P, L ir R operacijas su Hooko siūlomomis UTT, svarbu pažymėti,
kad Hooko unifikuotos triadinės transformacijos ignoruoja parsimoniją ir atstumą tarp
triadų tonų, kitaip tariant, nuoseklią balsavadą. Transformacija išreiškiama per interva
lą, susidarantį tarp triadų pagrindinių tonų (angl. root-interval). Tai galėtų būti prieš
priešinama bendrų tonų ir nuoseklios balsavados aspektui, laikomam pagrindine NRT
vertybe.
Pažymėtina, kad užrašyti tas pačias sekas NRT P, L ir R operacijomis būtų sudėtin
giau, pvz., Hooko (Hook 2002: 90) pateikta triadų seka H–e–Fis–h–Cis... iš Beethoveno
styginių kvarteto op. 18 Nr. 6, IV dalies 20–28 taktų telpa į vieną trumpą UTT formulę
<-, 5, 2>, o štai slinkčiai H–e aprašyti reikėtų jau trijų NRT operacijų (PLR), slinkčiai
nuo e iki Fis – net penkių operacijų (LPRPR), nes tai labai tolimos triados (šis ryšys
vadinamas Tonnetz’o poliumi).
Unifikuotų triadinių transformacijų teorijos pranašumą demonstruoja R. Mažulio
(g. 1961) kūrinio „Grynojo proto klavyras“ (1994) analizė – jame sukasi mažorinių ir mi
norinių triadų begalinė seka, grojama 48 kompiuterinių fortepijonų, įstojančių kanono
principu. Greitu kūrinio tempu kas taktą suskamba vis nauja triada.
Kūrinys pradedamas tokia triadų seka: A–b–Fis–g–Es–e–C–cis–E–f–As–a.
Pirmosios septynios transformacijos tarp triadų gali būti aprašomos UTT formule
<-, 1, 8> (dermė kinta, mažorinė triada į minorinę transformuojama tik vienu pustoniu,
minorinė į mažorinę – aštuoniais pustoniais). Taigi ši formulė pritaikoma septynis kar
tus. Pasiekę cis ir pritaikę ją dar kartą, grįžtume į A ir ciklas užsidarytų, tačiau kūrinio
seka pakrypsta kitaip: pritaikoma transformacija <-, 1, 3>, sudaranti antrąją grandies
pusę, ir po penkių žingsnių, kai pasiekiamas cis (ciklas išeikvojamas), transformacija vėl
pakeičiama į <-, 1, 8> (2-os schemos antra eilutė) ir ciklas kartojamas. Taigi kūrinio
triadų kaitos algoritmą būtų galima užrašyti formule (<-, 1, 8> *7 + <-, 1, 3> *5) *4.
Šią formulę pritaikius keturis kartus, išsemiamos visos 24 triados, vėl pradedama nuo A.
Per šį laikotarpį palaipsniui suskamba visi 48 fortepijonai, pasibaigia pirmoji padala ir
procesas kartojamas nuo pradžių.
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10 pav. R. Mažulio „Grynojo proto klavyro“ pradžios fragmentas

2 schema. R. Mažulio „Grynojo proto klavyro“ triadų sekos schema su
UTT transformacijomis
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Panagrinėję šių triadinių sekų ryšius aukštesniu lygmeniu ir pažvelgę į transforma
cijas tarp kas antros triados, matome, kad vieną eilutę sudaro dvi pusės: pirmoje pusėje
judama mažųjų tercijų, dalijančių oktavą į keturias dalis, žingsniais žemyn A–Fis–Es–C,
tarp jų transformacija <+, 9, 9>; tuomet pasiekus C, kitoje pusėje kylama didžiųjų tercijų,
dalijančių oktavą į tris dalis, žingsniais C–E–As, transformacija <+, 4, 4>. Taigi slinkties
algoritmas čia yra trys žingsniai žemyn mažosiomis tercijomis ir trys aukštyn didžiosio
mis. Žvelgdami į transformacijas makrolygmeniu matome, kad keturios grandys (eilutės
2-oje schemoje), kurių pradinės triados yra A, C, Es, Fis, santykiauja mažosios tercijos
žingsniais aukštyn, UTT formulė <+, 3, 3> (2-osios schemos kairėje). Čia būtina pažy
mėti, kad išties tai ta pati transformacija mažosios tercijos žingsniais, tik kita kryptimi,
todėl vietoj skaičiaus 9 UTT formulėje yra skaičius 3. Taigi nors seka tokia pati, skirtin
gas UTT užrašymas leidžia išskirti jos kryptį.
Analizė atskleidė, kaip vos kelios triadinės transformacijos, išreikštos Hooko UTT
formulėmis, pagrindžia ištisą kūrinio struktūrą. UTT analizė padėjo atrasti visą kūrinį
apimančią struktūrą, algoritmą, judant nuo mikro- iki makroryšių.

Prekompozicinės muzikinės medžiagos analizė ir generavimas
PWGL programa
Triadinių transformacijų algoritmizavimas neišvengiamai nurodo šių struktūrų
generavimo kompiuteriu galimybę. Prekompozicinės medžiagos generavimą ir analizę
galima atlikti tokiomis programomis kaip PWGL ar OpenMusic. Tai – vizuali progra
mavimo aplinka, skirta komponavimui kompiuteriu (angl. computer-aided composition) ir
garso sintezei.
PWGL ir OpenMusic (OM) naudoja Lisp programavimo kalbą ir integruoja keletą
programavimo paradigmų (pvz., grįstų funkcijomis ar taisyklėmis) su vizualia duomenų
reprezentacija. Vizualios programos sukuriamos surenkant ir sujungiant ikonas, kurios
vaizduoja funkcijas ir duomenų struktūras, t. y. įvedant muzikinius duomenis skaičių
išraiška ir nurodant šių duomenų apdorojimo procesą. Tokios kompiuterinės programos
gali būti naudojamos sprendžiant plataus spektro komponavimo uždavinius, tokius kaip
darbas su setais, virštonių serijomis, akordų, melodijų ir ritmo generavimas, procesua
lumas. Jos gali praversti serializmo, spektralizmo technikoje (OpenMusic plačiai nau
dojo spektralistas Tristanas Murailas), stochastinėje ir algoritminėje kompozicijoje.
Šios programos paspartina komponavimo procesus, prekompozicinės muzikinės me
džiagos apdorojimą. Be to, muzikinio proceso idėjos formalizavimas gali lemti naujų
muzikinių idėjų plėtojimą.
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11 pav. PWGL programos langas su triadų atsitiktinio generavimo ir transformavimo sistema

Atsitiktinis triadų generavimas PWGL programa ir jų modifikavimas pagal duotus
parametrus pateiktas 11-ame paveiksle. Triados aprašomos skaitine išraiška nurodant
naudojamų tonų lauką bei triadą sudarančius intervalus, joms taikomi procesai pertei
kiami vizualia programavimo kalba.
PWGL programoje sudarytas generatorius atpažįsta triados dermę ir atitinkamai ją
modifikuoja pagal UTT formulę <-, 9, 8>. ( Jei triada yra mažorinė, ji transponuojama
devyniais pustoniais (į viršų), jei minorinė – aštuoniais.) Taigi transponavimo operacija
priklauso nuo triadų dermės. Galutinis rezultatas – triados ne tik transponuojamos, pa
keičiama ir jų dermė (jei buvo mažorinė, pakeičiama į minorinę ir t. t.).
Iš dvylikos pradinių tonų, atsitiktinai parinktų (objektas g-random) dviejų oktavų
(c–C 2) diapazone8, atsitiktinai (objektas nth-random) sugeneruotos mažorinės ir minori
nės triados aprašomos intervalais: jei minorinė – 0, 3, 7, jei mažorinė – 0, 4, 7 (11 pav.)9.
8
9

C (mažosios oktavos do), kurios skaičius MIDI protokole yra 48, o C 2 (antrosios oktavos do), kurios
skaičius MIDI protokole yra 72.
Formalizuojant akordai matematiškai yra apibrėžiami aukščių klasėmis ir tarp jų susidarančiais
moduliniais intervalais (intervalų klasėmis, kai m2 = 1, d2 = 2, m3 = 3, d3 = 4, g4 = 5, tritonis = 6)
(Wright 2009: 33–34). Mažorinė triada yra apibrėžiama aukščių klasių setu (0, 4, 7) ir moduliniais
intervalais (4, 3, 5) – tai reiškia, kad tarp triados pagrindinio tono ir tercijos yra d3 intervalas, tarp
tercijos ir kvintos yra m3 intervalas, o tarp kvintos ir pagrindinio tono – kvartos intervalas. Bet kuris
iš akordo tonų gali būti pakeistas ar / ir dubliuotas oktavos intervalu.
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Tuomet objektas pwgl-if tikrina visų gaunamų triadų antrą intervalą, pagal tai atpa
žįsta jų dermę (objektai second ir equal) ir atitinkamai triadas modifikuoja. Priklausomai
nuo antrojo intervalo (3 minore, 4 mažore) triados transponuojamos devyniais pusto
niais aukštyn, jei triada mažorinė, ir aštuoniais – jei minorinė. Pakeičiama ir triados
dermė: mažorinė triada perskaičiuojama į minorinę ir atvirkščiai (objektas g+). Gauti
rezultatai rodomi Score-Editor lange. Viršutinėje penklinėje rodomos atsitiktinai suge
neruotos triados, o apatinėje – jų transformacijos (kiekvienos triados transformuota pora
yra jos apačioje).
Padidinę rezultatą Score-Editor lange (12 pav.) matome, kad visos triados buvo
transponuotos pagal jų dermę bei iš mažoro paverstos minoru ir atvirkščiai. Kaskart
„atnaujinus“ (evaluate komanda) šį langą su akordais, atsiras vis kitos triados. (Nors trans
ponuojama visada aukštyn, programa triados tonus perkelia oktava aukščiau ar žemiau,
kad garsai liktų pirmojoje oktavoje, todėl triados yra įvairiai apverstos ir to reikėtų ne
paisyti.)

12 pav. PWGL programos Score-Editor langas su triadų
generavimo / transformavimo rezultatais

Toje pačioje PWGL programoje galima simuliuoti Arvo Pärto tintinnabuli stilių,
kuriame, kaip pažymėjo E. Tokun, veikia algoritminiai procesai. 13 paveiksle pateik
tas tokio programavimo tintinnabuli stiliumi kodas. Kairiajame kampe įvesta a-moll
gama – tintinnabuli M-balsas. Algoritmas Multi-PMC pagal duotas taisykles (du tonai
nekartojami iš eilės; tonai išdėstyti sekundos intervalais) iš pradinio a-moll garsaeilio
elementų sudaro 20 tonų seriją.
T balsas, kuris sudaromas iš triados tonų, sugeneruojamas dešinėje pusėje. Objek
tas Dx -> x generuoja tonų seką iš duotų intervalų ir text-box lange esančius intervalus
kaskart prideda prie kiekvienos la natos, pradedant nuo didžiosios oktavos la (45 pagal
MIDI protokolą).
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13 pav. PWGL programos langas, iliustruojantis A. Pärto tintinnabuli stilių
imituojančią muzikinę struktūrą (autorius – Achim Bornhöft)

T voices programos langas išskirsto duotus triados garsus į du balsus, todėl, T balsui
apsupus viduryje esantį M balsą, gauname tribalsius akordus.

14 pav. PWGL programos Score-Editor langas su triadų
generavimo / transformavimo rezultatais

Rezultato (Score-Editor) lange matome 20 tribalsių akordų, kurių vidurinis balsas
yra kairėje sugeneruota melodija (M balsas), o kraštiniai balsai sudaryti iš a minorinės
triados tonų (T balso).
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Apibendrinus galima teigti, kad tiek neorymaniška, tiek unifikuotų triadinių trans
formacijų teorija yra svarbūs įrankiai, pagrindžiantys triados egzistavimą XXI a. kom
pozicijose. Komponavimo procese jų pagrindu sukurti metodai gali padėti sugeneruoti
prekompozicinę triadų struktūrų medžiagą, neparemtą tradiciniais funkcinės harmoni
jos dėsniais. Kiekvienas kompozitorius, siekdamas meninio rezultato, privalo individua
lizuoti NRT principus, nes šios teorijos tėra trigarsės medžiagos generavimo įrankis.
Kabelio kūrinio analizė rodo, kad triadų perstatymo veiksmai, panašiai kaip ir serijinėje
technikoje, yra baigtiniai ir riboti. Nefunkcinės harmonijos kontekste triados nesveti
mos ir lietuvių kompozitorių kūryboje, tačiau tai nėra sąmoninga NRT teorijos praktika.
Svarbu pabrėžti, kad tiek Kabelio, tiek Mažulio triadų sekas algoritmizuojantys kūriniai
buvo parašyti anksčiau, nei paskelbta neorymaniška teorija, tad kompozitoriai dar nebu
vo susipažinę su teoriniais trigarsių algoritmiškumo apibrėžimais, jie sistemines trigarsių
sekų savybes atrado intuityviai.
Šios teorijos keičia ne vien komponavimo procesą, bet ir analizės techniką (meto
dus). Kadangi triada yra archetipas, tam tikra muzikinė „konstanta“, jos transformaci
jas / sekas palanku užrašyti formulėmis (kaip triadų ryšiai ir plėtotė gali būti suvedami į
trumpą, bet talpią formulę, atskleidė atliktos analizės), o pasitelkus kompiuterines pro
gramas – ir greitai atlikti.
Įteikta 2019 11 16
Priimta 2019 12 23
LITERATŪRA
Cohn, R. Neo-Riemannian Operations, Parsimonious Trichords, and Their ‘Tonnetz’ Representations.
Journal of Music Theory, 1997, Vol. 41, Nr. 1, p. 1–66.
Cook, R. Parsimony and Extravagance. Journal of Music Theory, 2005, Vol. 49, Nr. 1, p. 109–140.
Hook, J. Uniform Triadic Transformations. Journal of Music Theory, 2002, Vol. 46, No. 1/2, p. 57–126.
Janušaitė, A. Makrointervalinės sistemos šiuolaikinėje muzikos kompozicijoje. Magistro darbas. Vadovė
G. Daunoravičienė. Vilnius: LMTA, 2018.
Jurkėnaitė, Audronė. Teoriniai ir praktiniai seto analizės aspektai. Bakalauro darbas. Vadovė G. Dauno
ravičienė. Vilnius: Lietuvos muzikos akademija, 1996.
Mason, L. Essential Neo-Riemannian Theory for Today’s Musician. Magistro darbas. University of
Tennessee, 2013. Prieiga per internetą: http://trace.tennessee.edu/utk_gradthes/1646
Morris, R. Composition with Pitch-Classes. New Haven London: Yale University Press, 1987, p. 3.
Roeder, J. Transformational Aspects of Arvo Pärt’s Tintinnabuli Music. Journal of Music Theory, 2011,
Vol. 55, No. 1, p. 1–41.
Scotto, C. A Hybrid Compositional System: Pitch-Class Composition with Tonal Syntax. Perspectives
of New Music, 2000, Vol. 38, No. 1, p. 169–222.
Shenton, A. The Cambridge Companion to Arvo Pärt. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

144

VII  2019  Ars et praxis

Triadų (konsonansinių trigarsių) junginių algoritmizavimo galimybės



Raimonda Žiūkaitė

Tokun, E. Formal algorithms of tintinnabuli in Arvo Pärt’s music. In memory of Yevgeny Vladimirovich
Nazaikinsky. Moscow: Moscow Conservatory Publishing House, 2011. Prieiga per internetą:
https://www.arvopart.ee/en/arvo-part/article/formal-algorithms-of-tintinnabuli-in-arvo-partsmusic/
Wright, D. Mathematics and Music. American Mathematical Society, 2009, p. 33–34. Prieiga per in
ternetą: www.math.wustl.edu/~wright/Math109/00Book.pdf

The algorithmisation of triadic progressions
SUMMARY. The line of development of post-tonal 20th–21st-century
music “points to the steady algorithmisation of sonic processes”
(Tokun 2011). Important tools to analyse the consonant majorminor triad in the context of such music are Neo-Riemannian
theory, which deals with non-functional, voice-leading based
triadic relations and Uniform Triadic Transformations (UTT),
the simple algebraic framework, proposed by Julian Hook. These
theories help to formalise non-functional triadic relations
and discover that “triads are not only ideal acoustic objects,
but also ideal mathematical objects: the potential of conso
nant triads to engage in stepwise voice-leading is a function of
their group-theoretic properties as equally tempered entities”
(Cohn 1997).
Some pieces of Lithuanian composers Ričardas Kabelis and
Rytis Mažulis are good examples of the usage of a triad in
contemporary composing techniques. After applying NRT and
UTT analysis, the harmonic processes of Kabelis’ piece “Cell” and
Mažulis’ piece “Clavier of Pure Reason” were expressed in a short
algebraic formulas. UTT-based triadic transformations and tintinnabuli style can also be generated in PWGL, a visual programming
language specialising in computer aided composition.
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