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REZUMAT 
Termenul de dihotomie îşi găseşte aplicabilitatea atât în analiza structurală, cât şi în cea 
hermeneutică a secţiunii finale a operei Le Grand Macabre de György Ligeti. Analiza 
hermeneutică plasează demersul într-un plan semiotic, în care semnificaţiile gestului 
muzical sunt subordonate nuanţelor dramaturgice ale operei. Analiza structurală 
explorează forma variaţională de passacaglia cu implicaţiile care vizează divizarea logică a 
conceptului formal în paradigma raportului dihotomic constantă-variabilă. Bunăoară, 
tema ostinato, o succesiune de 24 de diade în mixtură de sexte similară unui cantus 
gemellus reprezintă dimensiunea constantei, iar planul celor 11 variaţiuni reprezintă 
dimensiunea variabilei. Dihotomia se manifestă multistratificat ca disjuncţie ritmică, 
metrică, melodică, armonică, timbrală, aspecte prezentate şi din perspectiva analizei 
comparate, cu referinţe la universul modal-cromatic al lui Carlo Gesualdo da Venosa sau la 
elementele orchestrale ale secţiunii Crucifixus din Missa în Si minor de Johann Sebastian 
Bach. Lucrarea analizează şi prezintă un plan sinoptic al evoluţiei armonice ce se dezvoltă 
rizomic în cele 11 variaţiuni prin adiţie intervalică înspre totalizarea cromatică de la final. 
 
CUVINTE CHEIE  
Passacaglia, gest muzical, dezvoltare rizomică, modal-cromatic, cromatism încrucişat 
 
INTRODUCERE 
Passacaglia, alături de Ciaccona, se încadrează în categoria formelor variaţionale polifonice 
de tip continuu şi au la bază principiul ostinato-ului. Derivat din ostinate care se traduce 
din italiană prin „încăpăţânat”, ostinato se referă la sintagme de scriitură muzicală 
repetitive. Aceste sintagme pot fi identificate în celule, motive, fraze sau, dacă ne referim 
la forma de passacaglia, chiar în unităţi tematice. În secţiunea finală a operei Le Grand 
Macabre, Ligeti recurge la tehnica ostinato în sensul unui adevărat gest metalingvistic. La 
reperul 674 din partitură, indicaţia Finale: „Passacaglia” Andantino con moto atrage 
atenţia prin prezenţa ghilimelelor. După Gérard Genette (Genette, 1982), acest gest al 
comentariului, al relaţiei critice se încadrează în categoria metatextualităţii, abordare pe 
care Ligeti o întreprinde cu consecvenţă în mai multe secţiuni ale acestui opus. Ligeti 
comentează ostinato-ul multistratificat dintr-o perspectivă pe care am putea-o numi 
fractală. Termen introdus de Benoît Mandelbrot, fractalul reprezintă o figură geometrică 
fragmentată sau frântă care poate fi divizată în părţi, astfel încât fiecare dintre acestea să 
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fie (cel puţin aproximativ) o copie miniaturală a întregului. Astfel, în Passacaglia finală a 
operei Le Grand Macabre, ostinato-ul se manifestă în straturile  intervalic-armonic și 
ritmic-melodic precum şi ritmic-timbral, o abordare detectabilă atât micro-morfologic cât 
şi sintactic, la nivelul articulării formei.  
 Ligeti şi-a manifestat interesul asupra formei de passacaglia şi în alte lucrări, dintre 
care amintim Passacaglia ungheresse (1978), cât şi în partea a IV-a a Concertului pentru 
vioară şi orchestră (1990 – 1992). 
 
MATERIALE ŞI METODE 
Tema: ostinato 
Primul strat se desfăşoară la nivelul unui ostinato intervalic-armonic, detectabil la nivel de 
microstructură. Persistenţa intervalului armonic de sextă îl transformă într-un dublu gest 
muzical, pe de o parte instrumental, direcţionat spre propriul material al scriiturii, pe de 
altă parte, gest de comunicare. Persistenţa intervalului de sextă comunică gestual ideea 
dramaturgică a cuplului de amanţi Amando – Amanda. În versiunea iniţială a premierei de 
la Stockolm, Royal Opera, 12 aprilie 1978, aceste personaje erau denumite foarte sugestiv 
„Spermando” respectiv „Clitoridia”. Gestul muzical susţine sugestia sexuală a scenariului 
prin apelul la intervalul de sextă. Cunoscând că învăţătura catolică şi luterană leagă a şasea 
poruncă de adulter, desfrânare și sex, nu se poate evita interpretarea numerologică, chiar 
dacă insolită, prin care, în acest context, intervalul de sextă face trimitere la Decalogul 
Vechiului Testament. Peter Edward aduce în dezbatere termenul de diadă (Edwards, 2017, 
pp. 93-98), astfel materialul intonaţional al acestei teme de passacaglia este compus 
dintr-o secvenţă de 24 de diade, precum se vede în figura 1.a 
 

 
Figura 1.a 

 
Figura 1.b 
 
 Distribuţia celor 12 sexte mari şi celor 12 sexte mici coincide cu o schemă a cărei 
desfăşurare demonstrează un echilibru al alternanţei şi, în acelaşi timp, al contrastului 
complementar. Astfel, cele 24 de diade sunt distribuite pe o structură anacruzică pătrată 
de 8 măsuri. Primele 4 măsuri cuprind diadele de la 1 la 12, următoarele 4 măsuri cuprind 
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diadele de la 13 la 24. Exemplul 1 descrie raportul dintre sextele mici şi mari. Bunăoară, 
4:1 reprezintă raportul dintre numărul diadelor reprezentate de sextă mică şi numărul 
diadelor reprezentate de sexta mare. În primele 4 măsuri, raportul este 7 sexte mici – 5 
sexte mari, pentru ca în următoarele 4 măsuri, raportul să se inverseze: 5 sexte mici – 7 
sexte mari.  
 
Aspecte ale disjuncţiei ritmice 
Repartiţia ritmică a materialului clasei de înălţimi se desfăşoară pe o structură mono-
ritmică, în care distribuţia pauzelor fragmentează cursivitatea continuă a diadelor, ceea ce 
are ca rezultat modelul de grupare: pauză + 1 (o diadă) + pauză + 5 (cinci diade 
consecutive), model a cărui repetiţie generează structura temei: 1+5+1+5+1+5+1+5 (Fig. 
1.a). Celula X formată dintr-o singură diadă şi derivatele acesteia alternează cu gruparea 
celulară formată din cinci diade în dubla sa ipostază A şi V, ambele ipostaze cu variantele 
lor A1 şi V1. A şi V reprezintă aceeaşi tipologie cantitativă ritmic, ceea ce le diferenţiază 
este direcţia melodică contrară pe care acestea o prezintă,  celula V fiind o variaţie prin 
inversare a celulei A, aspecte remarcate şi de către Michael Searby (apud Edwards, 2017, 
p. 94). 
 
Aspecte ale disjuncţiei melodice 
Dincolo de aspectul armonic, această formă de organizare a materialului intonaţional 
vizează şi aspecte ritmico-melodice. Desenul melodic al temei prezintă conturul linear 
frânt a unui cantus gemellus – mixtură de sexte la două voci – fragmentat ritmic cu pauze 
şi distribuit orchestral după tehnica klangfarbenmelodie. Alternanţa ascendent (↑) – 
descendent (↓) descrie un traseu melodic definit cu rigoare, în care mersul treptat este 
evitat cu desăvârşire iar saltul devine regulă.  
 În Figura 2, salturile sunt notate cu săgeţi: în rândul a) fiecare săgeată reprezintă 
relaţia dintre două diade şi este poziţionată grafic corespunzător numerelor din rândul b). 
Din punct de vedere al repetiţiei şi diferenţei, se observă alternanţa formulei: două salturi 
descendente succesiv urmate de două salturi ascendente succesiv. 
 

 
 
Fig. 2. a) Direcţia ascendentă sau descendentă a salturilor; b) Numerotarea diadelor; 
cratima indică conjuncţia melodică a diadelor; lipsa cratimei indică fragmentarea cu 
pauze; c) Extensia frazeologică. 
 
 Diferenţa, trei salturi descendente succesiv, face legătura dintre finalul şi începutul 
temei, o joncţiune ce subliniază specificul de formă variaţională de tip continuu al 
passacagliei. În virtutea acestor observaţii preliminare, se pune întrebarea dacă există 
vreo legătură între logica acestor salturi, a acestor „căderi,” şi semnificaţia noţiunii de 
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cadenţă, aşa cum apare aceasta în tradiţia teoretică şi practica muzicală occidentală de la 
Rameau încoace, legată de corelativitatea autentic – plagal. Relaţia funcţională are la bază 
raportul dintre cele trei funcţii ale acordurilor, în care tonica joacă un rol central: 
dominantă – tonică – subdominantă. Dacă D-T = cadenţă autentică, atunci T-D = cadenţă 
plagală. Deci, între două monade diferite, T (tonică) şi D (dominantă), pot exista două 
tipuri de relaţii. Diferenţa este dată de direcţia pe care o implică axa succesivităţii. În 
consecinţă, putem vorbi despre două gesturi muzicale ce indică şi un dublu sens melodic 
ascendent (T-D) sau descendent (D-T), gesturi integrabile într-o retorică bine-definită a 
relaţiei arsis-thesis. Relaţia dintre fundamentala tonicii şi fundamentala dominantei 
descrie un salt descendent de cvintă, deci o cădere – thesis – de o cvintă (în latină cadetia 
înseamnă „a cădea”). Relaţia dintre fundamentala tonicii şi fundamentala dominantei 
descrie retoric gestul elevaţiei la cvinta superioară, deci un arsis.  
 În cazul acestei passacaglia, chiar dacă nu respectă regula cantitativă a cvintei, 
salturile se înscriu într-o logică retorică proprie ce susţine analogia lansată în ipoteza 
iniţială. Completată de secvenţialitatea pauzelor de pătrime, retorica salturilor contribuie 
strategic la un model de grupare structurală analogic cu cel a unei strofe bipodice, 
compusă din 2 fraze din câte 4 măsuri (Figura 2.c). În virtutea acestei interpretări, fraza 
antecedentă se încheie cu semicadenţă (măsura 4, salt ascendent între diadele 13-14) iar 
fraza consecventă se încheie cu cadenţă autentică, măsura 8, salt descendent între diadele 
23-24. Legătura dintre diadele 24 şi 1 este realizată într-un gest cadenţial autentic de tip 
thesis.  

 
Aspecte ale disjuncţiei cromatice: de la cromatismul încrucişat la passus duriusculus 
Denumit şi falsă relaţie, cromatismul încrucişat este caracteristic bimodalismului. Este 
detectabil şi în universul polifoniei modale palestriniene – de esenţă eminamente 
diatonică – cu rolul evitării cromatismului deschis. Spre deosebire de cromatismul deschis 
în care evoluţia melodică cromatică ascendentă sau descendentă se manifestă la aceeaşi 
voce, cromatismul încrucişat presupune o relaţie cromatică între două voci diferite, deci 
într-un cadru polifonic, de unde şi termenul de „încrucişat”. Max Eisikovits (Eisikovits 
1966, pp. 257-258) discută cazuistica acestui fenomen indicând patru situaţii în care 
succesiunea a două entităţi armonice din cadrul acordicii de consonanţă (Firca, 1966, 91-
97) are ca rezultat falsa relaţie (↔): 
 1. trison major – trison minor pe fundamentală comună:  terţa ↔ terţă; 
 2. trison major – trison major în raport de terţă mică:  terţa ↔ fundamentală; 
 3. trison minor – trison minor în raport de terţă mică: cvinta ↔ terţă; 
 4. trison major – trison minor în raport de triton: cvinta ↔ fundamentală. 

 
 Armonic, prin adiţie intervalică ce urmăreşte acelaşi principiu distanţal, Ligeti extinde 
mulţimea celor 4 situaţii. Tehnic, pe parcursul celor 11 reiterări variaţionale ale temei, 
diadele îşi vor extinde sensul armonic, prin adiţia intervalelor de sextă inferioare sau/şi 
superioare. Rezultatul duce şi la o sporire a ambiguităţii modale. 
 Fragmentat prin salturi, traseul melodic al mixturii de sexte prezintă complementar şi 
o dimensiune convergentă, respectiv a coeziunii dintre diade, în care secunda mică are 
astfel rolul unui liant. Se conturează astfel cadrul latent al unor fragmente de mers 
melodic preponderent cromatic, indicat grafic în Figura 3, cu linii negre sau roşii. 
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Figura 3. 
 
 Liniile negre marchează legătura cromatică încrucişată dintre sunetul superior al unei 
diade cu sunetul inferior al diadei următoare sau invers, iar liniile roşii marchează relaţia 
cromatică deschisă. De factură diatonică, legătura dintre perechile de diade 9-10 şi 21-22-
23 face excepţie de la regula înlănţuirii cromatice, ceea ce este încadrat cu roşu în 
Figura 3. În acelaşi loc (măsurile 3, respectiv 7), săgeţile negre indică cele două momente 
de cezură a evoluţiei cromatice.  
 Cercurile care includ, două câte două, numerele celor 24 de diade reprezintă grafic, 
acolo unde este cazul, legătura diadelor prin falsa relaţie, aspectul cromatic al acesteia 
făcând mai potrivită terminologia de cromatism încrucişat. Relaţia dintre diadele 4-5 
prezintă un exemplu de cromatism încrucişat asociat cu schimb enarmonic: Fa# este 
enarmonic cu Solb. Alături de cromatismul încrucişat, se remarcă şi relaţia de cromatism 
deschis între diadele 7-8, 12-13 și 14-15. Gruparea reductivă a acestor relaţii cromatice 
deschise în cadrul aceleiaşi octave şi în ordinea succesiunii lor are ca rezultat schema din 
figura 4.   
 

 
 
Figura 4. 
 
 Pe de o parte, fenomenul cromatismului se manifestă în desenele melodice transpuse 
ale formulelor melogramatice DEsCH (Dmitri Schostakowitsch) şi BACH, bine-încetăţenite 
ca toposuri ale culturii muzicale occidentale. Aceeaşi referinţă topologică se distinge şi în 
evoluţia formulei cromatice întoarse γ (Figura 4) prin repetiţie şi inversare. Pe de altă 
parte, ca aspect al polifoniei latente, fenomenul cromatismului se manifestă scalar. Se 
disting astfel mai multe profiluri de passus duriusculus ale căror evoluţii sunt prezentate în 
figura 5. Cadrul multistratificat şi astfel complex a acestei evoluţii cromatice poate fi privit 
şi dintr-o perspectivă concisă, în care pilonii Lab – Reb şi variantele enarmonice Sol# - Do# 
sunt puncte de reper, piloni care marchează limitele de evoluţie cromatică de sens 
melodic ascendent sau descendent, într-un desen al mersului contrar dinspre Lab spre 
Reb. 
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Figura 5. 
 
 Figură retorică proprie barocului, passus duriusculus poate fi întâlnit însă şi la 
madrigalişti ai Renaşterii precum Luca Marenzio și Gesualdo da Venosa. Aceasta este 
specifică şi formei de variaţiuni pe bas ostinato, cum ar fi ciaccona şi passacaglia. De 
regulă, basul ostinato are de la bază formula diatonică a tetracordului frigian descendent,  
reminiscenţă modală care supravieţuieşte şi clasicismului, aşa cum se întâlneşte printre 
altele şi în  partea mediană a madrigalului  Lamento della Ninfa, compusă de Monteverdi 
în formă de passacaglia. 
 Săgeţile din Fig. 6 trasează limitele de evoluţie melodică între pilonii treptelor I şi V.  
Exemplul a fost ales în ideea analizei comparate cu cel din Fig. 5, unde, chiar dacă este 
prezentat într-o ipostază cromatică, gestul muzical este similar. 
 

 
 
Figura 6. Claudio Monteverdi, Lamento della Ninfa 
 
 De fapt, sensul melodic descendent al tetracordului frigian este dat tocmai de 
configuraţia acestuia de a conţine la bază semitonul, care întotdeauna are o tendinţă de 
rezolvare, de aici şi investirea acestuia cu funcţie de sensibilă. Această direcţionare 
descendentă lamento, depresivă ca expresie, a fost amplificată şi „înăsprită” prin 
cromatism deschis, de regulă pe extensia unei cvarte, passus duriusculus fiind tradus din 
latină ca „mers aspru”.  
 Johann Sebastian Bach a exploatat frecvent forţa expresivă a acestei figuri retorice. 
Crucifixus din Missa în Si minor atrage în mod deosebit atenţia deoarece este compus în 
formă de passacaglia a cărei bas se repetă de 13 ori. Bach abordează tema crucificării 
christice prin fragmentare timbrală şi prin efectele retorice ale cromatismului deschis 
(passus duriusculus). Ligeti preia în mod ironic acest gest al morţii, într-o manieră 
postmodernă, raportată la o apocalipsă erotic-macabră eşuată. Alte coincidenţe, cum ar fi 
şi problematica falsei relaţii (în Figura 7, indicată prin linii) ar presupune un spaţiu analitic 
special alocat acestei tematici. În acest caz comparativ, se impune totuşi sublinierea unor 
aspecte de tehnică ostinato care se regăsesc atât în Cruscifixus cât şi în Passacaglia.  
 Bach contrapune liniei continue ostinato din bas (continuo) un plan complementar 
reprezentat de blocurile fragmentate prin pauze din orchestraţia superioară (Figure 7). 
Acest plan secund prezintă un ostinato ritmic de schema: 5+2+2 (Flaut 1 + Flaut 2) 
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raportat antifonic la schema 2+2+2 (Viori + Viole), ostinato comparabil ca gest cu cel 
propus de Ligeti atât în structurarea tematică a passacagliei (Fig. 2a): 1-5-1-5, cât şi în 
orchestraţia acesteia, care prezintă aceeaşi tipologie a fragmentării.  
 Bazată pe efectul de pizzicati şi tehnica Klangfarbenmelodie, ţesătura pointilistă 
creează un puzzle sonor deosebit de complex (Fig. 7) din blocuri sonore bine-relaţionate, 
într-o stratificare ce are ca rezultat polimetria. Aspectele polimetrice sunt relaţionate după 
principiul raportului dintre structura planului metric variabil şi structura planului metric 
constant. 
 

 
 
Figura 7. Johann Sebastian Bach, Missa în Si minor BWV 232, Crucifixus, măsurile 8 – 15. 
 
 În Figura 8, planul metric variabil este reprezentat de cele trei straturi distribuite 
instrumentelor de suflat din lemn: 1) Flaute, 2) Clarinete şi 3) Fagoturi. Natura variabilităţii 
sale constă în faptul că relaţia dintre blocurile de atacuri ale acestuia este aparent liberă. 
Elasticitatea structurală a acestui stat are ca element constitutiv pauza şi felul în care 
aceasta participă într-un algoritm complex al regulilor de grupare după care aceste blocuri 
timbrale sunt dispuse în partitură. 
 Astfel, între clarinete şi fagoturi există o corespondenţă aritmetică care priveşte 
numărul pătrimilor grupate simetric, prin recurenţă: Clarinet 3-4-5 / crescător – Fagot 5-4-
3 / descrescător. Dinamica (ppp-pp-p) contribuie la efectul de transparenţă, la claritatea 
timbrală a suprapunerilor, similar simetric prin recurenţă. Flautele prezintă alternanţa 
grupărilor: 1-2. Aceste pattern-uri ar putea fi urmărite ca elemente generale şi generative 
structural, însă acest demers ar constitui însă un studiu aparte.  
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Figura 8. Relaţia dintre blocurile orchestrale. Planul metric ternar, ostinato secund. G. 
Ligeti, Le Grand Macabre, extras din partitura generală, reper 675.  
 
 Reprezentat de instrumentele de coarde cu arcuş şi harpă, planul metric constant 
reprezintă o structură ritmică ostinato. Deşi distribuit în diverse ipostaze timbrale, acest 
ostinato secund este menţinut pe parcursul întregii passacaglii după tiparul: 5 cinci măsuri 
pizzicato pe timpul 1 + 1 m. pauză + 1 m. pizzicato (Fig. 9). 
 Succesiunea valorilor de note şi pauze conturează imaginea metrică ternară a acestui 
plan ostinato secund. În contextul în care metrica generală a acestei secţiuni este notată 
cu 4/4 şi dincolo de rolul dinamizant, acest aspect polimetric este şi un gest referenţial 
îndreptat înspre passacaglia ca formă şi gen, în sensul în care, de regulă, passacaglia are o 
metrică ternară. 
 

 
 
Figura 9. 
 
Aspecte ale disjuncţiei armonice 
Parcursul fiecărei reiterări variaţionale a temei, diadele se vor dublu-reflecta ascendent şi 
descendent, creându-se astfel premisele unei mixturi de sexte la 4 voci. Asemenea unei 
oglindiri care modifică prin inversare sensul de citire, diadelor tematice alcătuite din sexte 
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mici le sunt juxtapuse ascendent sexte mari şi, invers, diadelor tematice alcătuite din sexte 
mari le sunt juxtapuse descendent sexte mici, precum se vede în figura 10. 
 

 
 
Figura 10. Aspecte al disjuncției armonice 
 
DISCUȚIA REZULTATELOR 
Juxtapunerea are ca rezultat o structură ce însumează două straturi armonice paralele în 
relaţie de terţă.  
 Principiul generator al acestor trisonuri aminteşte de teoria lui Dimitrie Cuclin (Cuclin, 
1933) cu privire la acordul de sens direct (ascendent: Do-Mi-Sol) şi la cel de sens invers 
(descendent: Mi-Do-La) precum se vede în figura 11. După această teorie, trisonul minor 
pe fundamentala La îşi are originea în şirul armonicelor inferioare 3, 4 şi 5 a lui Mi simetric 
cu trisonul major pe fundamentala Do care, după cum bine se cunoaşte, se regăseşte în 
rezonanţa superioară a armonicelor cu aceleaşi numere de ordine. Generate astfel, cele 
două trisonuri se află în relaţie de terţă sau în relaţie de gradul III. 
 

 
 
Figura 11. De la teoria lui Cuclin la structura armonică bistratificată. 
 
 Surprins de faptul că Ligeti interpretează această structură bistratificat, Peter Edwards 
remarcă doar aspectul monolitic al structurii (acord cu septima în bas) şi caracterul non-
funcţional al înlănţuirilor dintre respectivele secundacorduri (Edwards, 2017, p. 98). 
Edwards nu semnalează însă şi sensul polimodal al acestor structuri investite cu o 
ambiguitate armonică în deplin acord cu imaginea cuplului de amanţi. Din corespondenţa 
dintre compozitor şi libretist, reiese că Ligeti a ales ca aceste personaje să fie voci 
feminine, sopran şi mezzo, a insistat asupra ambiguităţii sexuale a acestor caractere, 
făcând trimitere spre desenele erotice ale pictorului şi ilustratorului austriac Franz von 
Bayros (Edwards, 2017, p. 18). Această ambiguitate armonică a înlănţuirilor face posibilă o 
interpretare (Figura 12) după care între cele două straturi există latenţa corespondenţei 
prin relaţie de terţă, atât pe verticală, sincronic, cât şi pe orizontală şi pe diagonală, pe axa 
succesivităţii diadelor. 
 În figura 12, relaţia de terţă pe orizontală sau diagonală – dintre două acorduri 
succesive – este marcată cu linie roşie. Fm este în relaţie de terţă pe verticală cu Ab în 



MUSiQ Research Journal 1/2019 

  

98 
 

cadrul aceleiaşi diade 1, în acelaşi timp fiind în relaţie de terţă pe orizontală cu Dm din 
diada 2. Dm (2) se află în relaţie de terţă pe orizontală cu Gb (3) şi, în acelaşi timp de 
succesiune, cu Bbm (3).   
 

 
 
Figura 12. Relaţia de terţă dintre straturile armonice. 
 
 Ambiguitatea este iscată de simultaneitatea straturilor şi, metaforic, reprezintă natura 
duplicitară a celor două personaje ale operei. Caracterul modal al acestor relaţii de terţă 
face trimitere la universul angoasant, tulburător-cromatic al lui Carlo Gesualdo da Venosa, 
madrigalist renascentist preocupat obsesiv de îmbinarea temei dragostei cu cea a morţii. 
 În legătură cu Gesualdo, exegeza confirmă că ar fi participat la uciderea propriei soţii 
adulterine şi a amantului acesteia. În urma acestui omor, căinţa l-ar fi motivat să compună 
ciclul religios Tenebre Responsorie. Exemplul motetului O vos omnes este deosebit de 
concludent. Lamentaţia textului latin „O vos ómnes qui transítis per víam, atténdite et 
vidéte/Si est dolor símilis sícut dolor méus” – este redată plastic prin succesiunea 
armonică a acordurilor în relaţie de terţă, după cum este expus în figura 13/ 
 

 
 
Figura 13. Carlo Gesualdo da Venosa, Tenebrae Responsories, Nr. 5. „O vos omnes”, ms. 
1-6. 
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 Trecerea „transítis per víam” şi suferinţa „Si est dólor símilis sícut dolor méus” („dacă 
există o durere ca a mea”) este redată prin succesiunea trisonurilor consonante: Bm – 
falsă relaţie – B – G – Em – cromatism deschis –E, aspecte redate în Figura 13. Continuarea 
acestui moment (măsurile 7 – 14) urmează acelaşi principiu: Am – A – F – Dm – C. Tabloul 
sinoptic de mai jos (Figura 14) prezintă evoluţia structurilor armonice şi traseul acestora.  

Figura 14. Evoluţia structurilor armonice şi traseul acestora. 
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 Figura 14 prezintă exclusiv parametrul armonic. Notată pe câte două portative, 
aspectele variaţionale ale celor două straturi sunt raportate astfel la planul ostinato al 
temei. Cifrele numerotează cele 24 de diade. Planul sinoptic al evoluţiei armonice se 
dezvoltă rizomatic în cele 11 variaţiuni prin adiţie intervalică înspre totalizarea cromatică 
de la final (Variaţiunea XI). Trăsătura rizomatică se manifestă gradat, începând cu 
Variaţiunea VI, eveniment care coincide cu intrarea în ţesătură a încă două personaje – 
Prinţul Go-Go (soprană) şi Mescalina (mezzo-soprană dramatică) – care se alătură cuplului 
iniţial. Densitatea ţesăturii se amplifică în Variaţiunea VIII, după introducerea a încă patru 
voci masculine şi, în continuare este legată în mod direct de această participare vocală de 
tip coral a celor 8 personaje. 
 
CONCLUZII 
Passacaglia din finalul operei Le Grand Macabre se înscrie în stilistica postmodernă a 
reevaluării elementelor istorice de limbaj muzical, de parafrază, citat, colaj, de 
fragmentare şi de îndepărtare de la centrul tonal. Alternanţa structurilor de tip trison cu 
intervalele diade face posibilă interpretarea diadelor ca trisonuri eliptice sporind 
libertatea de evoluţie armonică. Tonalitatea este descentrată, pulverizare care are la bază 
cele două principii de dezvoltare ale rizomului: conexiunea şi eterogenitatea. În aceste 
condiţii, dihotomia – care în sens logic înseamnă divizarea unui concept în alte două 
contrare – este aplicabilă în cazul acestei passacaglia, care, în urma analizei, a rezultat că 
are la bază tocmai binarul, disjuncţia. Ligeti se inspiră din lumea lui Breugel (1525 – 1569), 
succesiunile armonice întotdeauna surprinzătoare amintesc de modalismul cromatic al 
compozitorului olandez Cipriano da Rore (1515-1565) (Burney, 1789). 
 

 
 
Figura 15. Cipriano da Rore, Calamisonum, măsurile 6-11. 
 
 La fel ca Breugel, Ligeti „evită figurile de mare format” (Friedlander, 1975, p. 212) şi 
se centrează pe un dinamism general al întregului, în care detaliul se dizolvă textural. 
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