










“Elēģija” ir tapusi pēc Silvestrova kolēģa un laba drauga Ivana Karabica 
(1945–2002) aiziešanas mūžībā. Dzīves beidzamajā gadā Karabics, Latvijā 
labi pazīstamā diriģenta Kirila Karabica tēvs, tika iecerējis kompozīciju ar 18. 
gadsimta filozofa, dzejnieka un fabulu autora Grigorija Skovorodas tekstiem. 
Būdams slimnīcā, Karabics meta uz nošlapām nodomātā opusa skices, un 
šo apmēram nedēļas laikā tapušo uzmetumu kopumu Valentīns Silvestrovs 
izmantoja kā pamatu, lai vienkop ar paša muzikālajām idejām izveidotu 
skaņdarbu, kas ir kā divu draugu dialogs. “Elēģija” veltīta Ivana Karabica dzī-
vesbiedrei muzikoloģei Mariannai Kopicjai.

BERIO
 
Lučāno Berio ir viens no 20. gadsimta nozīmīgākajiem komponistiem un 
mūzikas filozofiem, intelektuālis, gara aristokrāts, vētrains dzīves izzinātājs 
un baudītājs.

Berio literārās intereses sniedzās no Homēra un Dantes līdz Lorkam, Džo-
isam un Beketam. Viņš aizrāvās ar Levi–Strosa darbiem, cieši draudzējās ar 
Umberto Eko (caur ko, iespējams, īpaša interese par vārdu, kas, pēc Berio 
domām, tiek skatīts kā fenomens, kad no skaņas mūsu apziņā rodas jēga). Ar 
spilgtu pēckara avangarda bagāžu un neremdināmu interesi par iepriekšējo 
gadsimtu sasniegumiem, šis klasiķis aizrautīgi ļāvās savai ziņkārei par laika-
biedru pētījumiem ne vien mūzikas, bet arī literatūras, lingvistikas, strukturā-
lās antropoloģijas un etnomuzikoloģijas nozarēs.

Lai cik racionāla būtu Berio pieeja skaņu materiāla organizācijai un lai cik 
apzināti strukturētas viņa koncepcijas, šis itālis nekad neļāvās kalkulāciju 
automātismam, viņa radīto mūziku drīzāk varētu aplūkot kā brīvu, instinktīvu 
mākslu, un to apliecina arī komponista pārliecība: “Mūzika ir viss, ko klausās 
ar nodomu sadzirdēt mūziku.”

Berio skaņumākslā lieliski sadzīvo pietāte pret tradīcijām un interese par 
novatorisku izteiksmības iespēju meklējumiem, kas vainagojās arī ar jaunu 
spēles un arī vokālo iespēju atradumiem, paplašinot priekšstatus par instru-
menta un cilvēka balss būtību un vienlaikus to nekropļojot (piemēram, sa-
gatavotās jeb preparētās klavieres komponists asprātīgi salīdzinājis ar Monu 
Lizu, kurai kāds piezīmējis ūsas).

Lučāno Berio Folk Songs jeb veltījums dzīvesbiedrei – nesalīdzināmajai 
armēņu izcelsmes amerikāņu dziedātājai Ketijai Berberianai – tapis laikā, kad 
viņu abu laulībai tuvojās paredzams fināls. Berio bija sastapis studenti Sjūze-
nu Ojamu, kuru apprecēja 1965. gadā. Neraugoties uz armēņu un itāļu asiņu 
sadursmju izraisītajām jūtu vētrām, Ketijas Berberianas un Lučāno Berio 
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III

Loosin yelav, armēņu tautasdziesma 

Mēness uzlēcis pār kalnu, tas karājas kalna virsotnē, un viņa rozīgais sejs lej spožu 
gaismu pār zemi. Ak, mīļais mēnes, ak, tava rozīgā gaisma! Vēl pirms mirkļa zemi 
ietina tumsas palagi, un mēnessgaisma medīja tumsu mākoņu vālos.

IV

Rossignolet du bois, franču tautasdziesma

Mazā meža lakstīgala, iemāci man savu valodu, iemāci man runāt, iemāci 
man, kā mīlēt. Es zinu, kā vajag mīlēt – jādzied serenādes divas stundas pēc 
pusnakts un dziesmā jāsaka: mīļā, šī dziesma ir tev. Man stāsta, ka tavā dārzā 
ir āboli, ļauj pieskarties tiem. Nē, es neļaušu; vispirms nocel sauli un mēnesi 
no debesīm, tad ļaušu pieskarties maniem āboliem.

V

A la femminisca, sena sicīliešu dziesma

Lai Kungs sūta labu laiku manam mīļotajam jūrā. Viņa kuģim ir zelta masti 
un sudraba buras. Lai Dievmāte gādā, ka viņš neskarts atgriežas mājās. Un 
ja nu vēl vēstule pienāktu, dari tā, lai tajā būtu kādi maigi vārdi, kas vēsta, kā 
manam mīļotam klājas jūras tālēs.

VI
La donna ideale, Lučāno Berio melodija ar tekstu Dženovas dialektā

Kad puisis grasās ņemt sievu, viņam jāzina četras lietas: kāda ir viņas ģime-
ne, kā viņa māk uzvesties, vai viņa ir gana smuidra, kāds ir viņas pūrs? Ja viss 
kārtībā, lai precas vesels.

VII

Ballo, Lučāno Berio melodija

Mīla pat gudrāko vīru padarīs glupu. Jo stiprāk mīl, jo dumāks top. Mīlai 
nerūp, kādu postu tā nodara. Mīlas elpa uzsūta tādu drudzi, ka pat vissaltā-
kais sals nespēj to vēsināt.

VIII

Motettu de tristura, Sardīnijas melodija

Skumjā lakstīgala, tu esi man rada. Mierini mani, ja vari; es raudu par mīļoto. 
Skumjā lakstīgala, kad mani apraks, dziedi man savu skumjo dziesmu.


























