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Oļģerts Grāvītis

DZIESMU SVĒTKU SIMTGADE UN LATVIEŠU

MŪZIKAS TRADĪCIJAS

Kā jebkura citu tautu nacionālās mūzikas skola, ari latviešu

profesionālās mūzikas attīstība dziļi sakņojas savas tautas māk-

slā. Sensenās tautas dziesmu dziedāšanas tradīcijas kļuvušas

par pamatni pirmajiem aktīvajiem latviešu koru kolektīviem,

kuru darbība Vidzemē datējama jau ar XIX gadsimta sākotni.

Taču latviešu ļaužu vidū toreiz vēl trūkst prasmīgu koru vadoņu,

dziedātāju rīcībā nav arī latviska repertuāra. Jāpaiet gadu des-

mitiem, līdz gadsimta vidū Valkas un Irlavas skolotāju semināru

izaudzinātie pirmie tautskolotāju — ērģelnieku, kordiriģentu
kadri var apmierināt strauji augošās tautas kultūras alkas dzie-

dāšanas laukā.

Tomēr vajadzības pēc nacionālā kora dziesmu repertuāra tiek

apmierinātas tikai XIX gadsimta septiņdesmitajos gados, kad

savu gaitu sāk «Dziesmu rotas» pirmās daļas — brāļu Jāņa un

Dāvida Cimžu koriem apdarinātās tautas dziesmas, kad ar vīru

koriem harmonizēto tautas dziesmu diviem krājumiem «Latvija»

savu komponista vārdu piesaka arī Vīgneru Ernests, kad dienas

gaismu ierauga Baumaņu Kārļa vokālās mūzikas publicējumi,
kuros līdzās tautas mūzikas apdarēm atrodams pirmais latviešu

oriģinālrepertuārs korim un solo dziedātājiem.
Kurzemes un Vidzemes lauku centru koru diriģentu un viņu

vadīto darbīgāko koru kolektīvu aktivitāte, arvien pieaugošais
koru repertuārs, pirmo tautas mūzikas materiālu vācēju un apda-
rinātāju sajūsma, kā arī «tautiskās atmodas» ideālu spār-
notās jaunās latviešu inteliģences biedrošanās alkas — tie ir

daži svarīgākie faktori, kas 1873. gada vasarā ļāva realizēties

jau labu laiku lolotajai visas tautas apvienoto muzikālo

speķu demonstrācijai: Pirmajiem vispārējiem latviešu

Dziesmu svētkiem. Tiem laikiem grandiozā tūkstoš kora dziedoņu
sapulcēšanās Rīgā nebūt nav no daudzām citām muzikālajām
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parādībām izolējams notikums. Mūzikas vēsturnieki pamatoti

analizējuši jau gadsimta sešdesmitajos gados vērojamos
Dziesmu svētku tradīcijas priekšvēstnešus — dažādu novadu

apvienoto koru koncertus, sākot ar Dikļu svētkiem 1864. gadā.
Tā laika latviešu prese samērā plaši apgaismo arī vācu un

igauņu kora mākslas izcilākos notikumus, nepārprotami aģitējot
muzikālo sabiedrību un augošo latviešu inteliģenci aktīvāk apgūt
citu tautu kordziedāšanas sasniegumu pieredzi. Progresīvie

spēki ne tikai latviešu, bet arī igauņu un jo īpaši latviešu centie-

niem labvēlīgajās krievu inteliģences aprindās labi saprot, ka

folkloras, tautas mākslas dažādo formu, arī dziedāšanas, res-

pektīvi, koru kultūras veicināšanas pasākumiem ir liela sabied-

riski politiska nozīme. Ar dzimtniecības spaidu oficiālo atcel-

šanu Baltijas tautu atbrīvošanas kustībā sperts tikai pirmais
solis. Muižnieku iebiedētais zemnieks jāmodina no verdzības

jūga gadsimtu miega. Viņš jāiedrošina, jāsajūsmina savas tau-

tības apziņai. Kādreiz nicinātās «zemākās kārtas» — latviešu

ļaužu tiesiskais stāvoklis citu tautu vidū jāizkaro ar tautas māk-

slas ieročiem. Un progresīvā krievu, tāpat kā tuvāko kaimiņu —

igauņu prese, vērtējot pirmās dziesmu svētku parādības Latvijā,
priecājas par latviešu tautas garīgo rosmi. Tanī pašā laikā Bal-

tijas vācu prese kā Pirmo, tā Otro dziesmu svētku laikā neslēpj
savu satraukumu. Muižniecības privilēģijas ir jau smagi apdrau-
dētas. «Bauru» biedrošanās gars, vienprātība un Dziesmu svētku

kustībā augošā tautiskā apziņa nesola neko labu. Ar mūzikas

ieročiem latvieši radījuši jaunu politisko spēku, kas draud iedra-

gāt vāciskās Rīgas citadeli, nostiprināt latviešu inteliģences un

jaunās, augošās latviešu buržuāzijas vadošo lomu kā pilsētās,
tā laukos. Taču pretspēku darbība ir veltīga. Sarežģītajā, pretru-
nīgiem sabiedriskiem procesiem pārpilnajā XIX gadsimta septiņ-
desmito gadu vidē dzimst savā sākotnē progresīvā, vistautas

slāņus kopējiem kultūras darbiem mobilizējošā latviešu dziesmu

svētku tradīcija, kas kā pavasara palu straume rauj arvien dzi-

ļāku un platāku gultni. Dziesmu svētku necerēti veiksmīgās
norises sajūsmā jaunus stimulus gūst ne tikai profesionālās mū-

zikas attīstības sākumi — atskaņotājmākslinieku, komponistu
kadru veidošanās, muzikālās izglītošanas darba paplašināšanās,
jaunu mūzikas žanru dzimšana, 1873., 1880. un 1888. gada
Dziesmu svētki iedvesmo arī latviešu literātu, tēlotāju māksli-

nieku, skolotāju, valodnieku, tautsaimnieku un citu profesiju
sarosīšanos. Tādējādi visa Dziesmu svētku tradīcijas simtgade
ir it kā tautas mākslas bagātību apdvestās latviešu kultū-
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ras vēstures simtgade. Dziesmu svētku kupli sažubu-

rotais, simtgadējais ozols ap sevi savijis daudz dažādu kultūras

parādību. Mūsu profesionālā mūzika un Dziesmu svētku tradī-

cija šai ziņā saaugušas kopā nešķirami.
Gadsimts viena cilvēka mūžā ir loti daudz. Gadsimta posms

tautas vēsturē, kultūras dzīves attīstībā nebūt nav ilga laika

vienība. Bet visas cilvēces vēstures gaitā simt gadu ir tikai mir-

klis. Sq mērauklu derētu atcerēties, kad dažbrīd gribam vērtēt

latviešu mūzikas parādības. īstenība ir tāda, ka pasaules mū-

zikas kultūrā, daudzu nacionālo skolu mūzikā klasiskā un

romantiskā laikmeta parādības sen jau bija pārdzīvotas, kad

Latvijā XIX gadsimta septiņdesmitajos gados sākās latviešu

profesionālās mūzikas pirmie soļi, kad radās pirmo kora darbu,
vokālās kamermūzikas, simfonisko sacerējumu paraugi, kad dar-

bību sāka pirmie latviešu mūzikas klasiķi. Kora māksla radīja
Dziesmu svētkus. Dziesmu svētki stimulēja jaunos mūzikas dar-

biniekus, galvenokārt diriģentus un komponistus, kora dzies-

mas žanra nostiprināšanā. Citu latviešu mūzikas žanru izaug-
sme ir krietni vēlāka. Pietiks, ja atgādināsim, ka mūsu klasiskās

operas lepnums — Alfrēda Kalniņa «Baņuta» savu pirmizrādi
pieredzēja tikai 1920. gadā — gandrīz simt gadu pēc pirmajām
krievu nacionālajām operām un vairāk nekā trīssimt gadu pēc

operas žanra sākumiem Itālijā. Kādi gan globāli ekskursi šādā

situācijā būs objektīvi, ja neatcerēsimies mūsu profesionālās
mūzikas simt gadu gaitas jaunumu, ja aizmirsīsim, ka ikvie-

nas tautas nacionālā mūzika, lai kādā laikmetā tā iesāktos, savā

attīstībā pārdzīvo profesionālajā mūzikas kultūrā vispār pār-
staigātos etapus. Ja latviešu solodziesmā XX gadsimtā valdī-

jušas vai vēl valda visas pasaules mūzikas kultūras kopīgajai

gaitai it kā neraksturīgas, sen novecojušas romantisma strāvas,

ja latviešu simfoniķu skola mūsu gadsimta vidū bāzējusies uz

pasaules simfonismā it kā jau atmestiem impresionisma elemen-

tiem, tad ne jau te saskatāms latviešu radošās mākslas vājums.
Drīzāk tas ir latviešu komponistu daiļrades spēka izpaudums.
Šinī latviešu profesionālās mūzikas kultūras, tātad arī republi-
kas komponistu daiļrades attīstības procesā paliekošus sasnie-

gumus pašlaik raksta pēckara gadu jauncelsmes laika notikumi.

Tie pašķīruši pilnīgi jaunas lappuses arī Dziesmu svētku vēsturē.

Visa Dziesmu svētku kustība tās simt gadu gaitā sadalāma trīs

lielos posmos. Pirmais posms aptver tradīcijas sākotni (no I līdz

111 dziesmu svētkiem) un šķiru cīņas procesa iezīmēto pretrunu
pirmos spēcīgos uzliesmojumus (IV un V dziesmu svētki). Otrs
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posms pārstāv nesamierināmu pretišķību pilno buržuāziskās

Latvijas laiku (no VI līdz IX dziesmu svētkiem). Trešais posms

jau saistīts ar Dziesmu svētku seno tradīciju jaunu pakāpienu,
ar šo tradīciju daudzkrāsaino savijumu Padomju Latvijas
Dziesmu svētku periodā. Dziesmu un 'deju svētku jaunā

forma, pašu svētku satura internacionālā būtība, Tautas koru

līdz šim nepazītā kustība, studentu un skolu jaunatnes Dziesmu

svētku patstāvīgās līnijas izveidošanās, orķestru salidojumu un

instrumentālās muzicēšanas tradīciju nostiprināšanās — šīm

parādībām nav atrodams precedents iepriekšējo latviešu Dziesmu

svētku vēsturē. Paralēli līdzīgas sociālas pārvērtības, padomju
laikmeta mūzikas jaunas kvalitātes vērojamas arī latviešu atska-

ņotājmākslā, komponistu daiļradē. Latviešu padomju mūzikas

kultūra jāvērtē tās harmoniskajā kopskaņā ar visu brālīgo re-

publiku mūsdienu mūziku, ar sociālistiskā reālisma daiļrades
metodes bruņoto padomju skaņražu mūzikas kopīgām tendencēm.

Nacionālo un internacionālo parādību mijiedarbība, kas no-

tiek pasaules mūzikā šajā gadsimtā, latviešu mūzikā jo spēcīgi
atspoguļojas vairākās plāksnēs. Nekad agrāk latviešu mūzikas

darbiniekiemnav bijušas tādu starptautisko kontaktu iespējas kā

pašlaik. Rīgas koncertzālēs līdzās klasiskajai mūzikai un pa-

domju autoru darbiem, arī latviešu skaņražu kompozīcijām, ne-

parasti bagātīgi dzirdama dažādu pasaules tautu laikmetīgā
māksla. Klausītājiem ir dotas visplašākās iespējas vērtēt kā pašu,
tā cittautu kolektīvus, solistus, iepazīt tuvu un tālu zemju cie-

miņus. Savukārt latviešu mūziķiem plašāk nekā jebkad agrāk

iespējams debitēt ārzemju koncertzālēs. No profesionālo mūziķu-
solistu starprepublikāniskajiem un starptautiskajiem panāku-
miem neatpaliek tautas māksla — galvenokārt mūsu kora dzie-

dāšanas kultūra, kurai XX gadsimta otrajā pusē pavērušās pil-

nīgi jaunas perspektīvas. Padomju Latvijas labākie Tautas kori

apceļo brālīgās padomju republikas, dodas atbildīgās ārzemju
koncertturnejās, piedalās starptautiskos kora mākslas konkursos,
likdami

par saviem sasniegumiem runāt un rakstīt ārzemju mū-

zikas speciālistiem («Dzintars», «Ave sol», «Dziedonis», «Rīga»,
«Juventus», «Tēvzeme» un citi Tautas kori). Arī Padomju Lat-

vijas komponisti un muzikologi aktīvi piedalās dažādos brālīgo
republiku muzikālajos pasākumos, ir daudzu Vissavienības un

starptautisko konferenču, festivālu, kongresu dalībnieki. Tas viss

vairo latviešu mūzikas starptautisko autoritāti, latviešu atskaņo-
tajās un radošās mūzikas sasniegumus pakāpeniski padara pa-
zīstamus arī tālu aiz PSRS robežām.
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Skolu jaunatnes Dziesmu svētki Rīgā 1972. gadā.
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Padomju mūzikas kultūras kvalitāšu internacionālais vēriens

spilgti atbalsojas arī latviešu padomju autoru daiļradē. Latviešu

mūzikas tematika tieši XX gadsimta sešdesmitajos gados sākusi

kāpt pāri savām lokālo tradīciju robežām. Mūsu komponistu

daiļrade it kā tiecas pretim arvien jaunākiem, tālākiem, nepa-

rastākiem krastiem. Tā, piemēram, latviešu vokālajā un vokāli

instrumentālajā mūzikā pašlaik mērķtiecīgi tiek apgūta citu

tautu dzejas pasaule no antīkās klasikas līdz mūsdienām (Mar-
ģera Zariņa un Romualda Kalsona vokālie cikli, Imanta Kalniņa
«Oktobra oratorija»). Simfoniskās mūzikas centrā izvirzās cilvē-

ces miera cīņas problēmas (no Jāņa Ivanova IX līdz XII sim-

fonijai). Latviešu skaņražu lielajās partitūrās atainojas kosmosa

iekarojumu tēma (Ādolfa Skultes 111 simfonija, Romualda Jer-

maka II simfonija, Paula Dambja oratorija «Zilā planēta», viņa
opera «Kurzemes Ikars» un citi sacerējumi), visā monumenta-

litātē iezīmējas pasaules darba tautas vadoņa V. I. Ļeņina per-
sonība (Jāņa Ivanova «Simphonia humāna», Marģera Zariņa

«Opera uz laukuma»), risinās pasaules tautu brālības un soli-

daritātes ideju apdvesti stāstījumi (Ādolfa Skultes balets «Ne-

gaiss pavasarī», Marģera Zariņa «Nabagu opera», Lūcijas Ga-

rūtas oratorija «Dzīvā kvēle», Ģederta Ramana «Kantāte drau-

dzībai», Paula Dambja «Oda mieram un priekam», Romualda

Jermaka oratorija «Salaspils sirdspuksti», Edmunda Goldšteina

opera-oratorija «ledēstiet rozes zemē nolādētā» un daudzi citi

darbi). Tās visas ir latviešu mūzikā līdz šim nebijušas, nedzir-

dētas tēmas.

Dziesmu svētku simtgades slieksni pārkāpjot, interesanti

ieskatīties arī daudzajās mūsu profesionālās mūzikas žanru pār-
vērtībās, jaunu mūzikas žanru veidošanās procesos. Tos stimulē

atskaņotājmākslas augšupeja, jauno atskaņotāju kolektīvu un

pat jaunu koncertzāļu ietekme. Rīgas estrādes orķestris un Ra-
dio estrādes kolektīvs pēdējo desmit, piecpadsmit gadu periodā
izvirza arvien atbildīgākus uzdevumus šķietami vienkāršajai un

viendienīgajai, taču tautas estētiskajā audzināšanā jo svarīgus
uzdevumus veicošajai estrādes dziesmai, visam mūsdienu lat-

viešu padomju estrādes un džeza mūzikas žanram. Tādu pašu
lomu tautas dziesmas un dejas žanra aktivizēšanā pašlaik veic

LPSR Valsts filharmonijas ansamblis «Daile». Arī nesen nodibi-

nātajam pirmajam latviešu profesionālajam pūtēju orķestra ko-

lektīvam «Rīga» būs jārosina pilnīgi jauns ceļš pūtēju orķestra
mūzikas novadā. Unikālā Doma koncertzāle jau labu laiku dod

neparasti spēcīgu stimulu latviešu padomju ērģeļmūzikas žanra
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atplaukumam. Līdzīgu piemēru ir daudz. Pakavēsimies vēl

vienīgi pie kora dziesmas jautājumiem.
Pirms simt gadiem latviešu kora literatūrā ar vārdu dzies-

ma apzīmēja tautas dziesmu apdares un pirmo t. s. «mākslas

dziesmu» — komponistu sacerēto oriģināldziesmu. Dziesma

a cappella koriem toreizējā izpratnē bija melodiska, neliela kom-

pozīcija ar vienu «dziedamo balsi» un tās pavadījuma balsīm.

Šādā skatījumā kora dziesmas jēdzienu uztvēra arī daudzi vē-

lāko gadu komponisti, kaut arī Jāzepa Vītola, tāpat Jāņa Zālīša

un citu klasiķu daiļradē jau bija parādījušās plašākas kora kom-

pozīcijas — balādes. Tagad, klausoties Ādolfa Skultes poēmu
«Jūra», Aldona Kalniņa sieviešu kora psiholoģisko gleznu «Pulk-

stenis», Jāņa Ivanova vokalīzi «Gubu mākoņi» un daudzus

citus latviešu padomju jaundarbus, runāt par «dziesmu» a cap-

pella kora mākslā būtu pārāk šauri. Koru repertuārā ienāk

instrumentālās mūzikas formu elementi. Klasiskās «kora dzies-

mas» laiks nu jau sen mums aiz muguras. Un, kaut arī it kā aiz

inerces šodienas kompozīcijas saucam par «kora dziesmām»,
a cappella koru literatūrā parādījušās poēmas veida balādes —

fantāzijas — muzikālas gleznas tipa sacerējumi, lielas un monu-

mentālas a cappella kora formas, kuru teorētisko pamatojumu
mūzikas zinātnei palīdzēs izstrādāt tuvāko gadu kora mākslas

prakse.
Tas pats sakāms par tautas dziesmu apdarēm. Jē-

dziena klasisko izpratni mūsdienu komponisti sen jau pārkāpuši.
Paula Dambja, Aldona Kalniņa, Edmunda Goldšteina un citu

autoru šodienas saskarsme ar tautas mūziku kora mākslā rada

jaunus instrumentālām parafrāzēm, mazām variācijām vai nelie-

lām fantāzijām līdzīgus sacerējumus par doto tautas melo-

dija s un tek s t a tēlu. Arī te teorētiskajai domai tagad paveras

jo plašs darba lauks.

Bet pati mūsdienu kora dziedāšanas māksla?

XX gadsimta vidum raksturīgā kamerkoru kustība un līdz ar

to pilnīgi jaunas parādības kā repertuārā, tā kora dziedāšanas

kultūrā («Ave sol»), sieviešu koru, arī bērnu un dubultkoru

literatūras jaunumi, kurus stimulē komponista radošām iespējām
īsti eksperimentālas laboratorijas apstākļus veicinošie koru ko-

lektīvi («Dzintars»), — šīs parādības tikai pastiprina mūsu tēzi

par sociālistiskā laikmeta mūzikas jaunajām kvalitātēm latviešu

skaņu mākslā. Un tieši viss šis jaunais, daudzveidīgais liek

mums ar sevišķu bijību saņemt latviešu Dziesmu svētku tradī-

cijas pirmās simtgades bagātīgos augļus it visās profesionālās



Dejotājas Dziesmu svētku dalībnieku gājienā.

mūzikas jomās. Tieši šo pēckara gadu daudzo latviešu mūzikas

kultūras kvalitatīvo pārvērtību vārdā dziļā cieņā pie-
minam 1873. gada dziesmotās vasaras notikumus, kad, Ausekļa
vārdiem runājot, «lepnās Rīgas vārti atvērās, viņas palodās
pacēlās un nievātā tauta caur tiem iegāja. Rīga nodimdēja, Mā-

ras baznīca notrīcēja, un Ķeizardārzs pārvērtās dziesmu ezerā.»

Nav šaubu, ka tagadējās kora mākslas parādības atmodas laik-

meta dzejnieks jo pelnīti pielīdzinātu dziesmu jūrai. Tā

bango varenā spēkā. Tā ceļ latviešu tautas mākslu līdzvērtībā

citu tautu mūzikas kultūrai. Tā padara mūsu Dziesmu svētku

tradīcijas slaveno simtgadi par visu brālīgo padomju tautu inter-

nacionālās sadarbes koprezultātu, par darba tautas mūžseno mu-

zikālo alku un dziesmu prieka uzvaru visspožāko apliecinā-
jumu.
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Nīlss Grīnfelds

DOMAS PAR KRITIKU

Padomju mākslas vispārējos uzdevumus nosaka komunisma

celtniecības programma, ko izstrādāja Partijas XXIV kongress.
Vēsturiskais laikmets, ko mēs pārdzīvojam, — 9. piecgade ■—

ir liels solis ceļā uz komunismu. Pieaugot tautas labklājībai,

ceļoties dzīves līmenim, aug arī tautas kulturālās prasības,
rodas jaunas iespējas un arī nepieciešamība izmantot padomju
cilvēku brīvo laiku viņu garīgās pasaules pilnveidošanai. Un

savukārt kultūras līmeņa pacēlums, literatūras un mākslas

ietekme, stiprinot darbaļaužu komunistisko apziņu, disciplīnas
un pienākuma sajūtas, izraisot cilvēku radošās potences, visno-

taļ stimulēs arī darba produktivitātes pacēlumu — tātad spēcī-
gāku kāpinājumu visā tautas dzīvē un saimniecībā.

PSKP CX lēmums par literatūras un mākslas kritiku, ko pub-
licēja 1972. g. 25. janvārī, saasinot uzmanību par šiem jautāju-
miem, turpina un attīsta XXIV kongresā izteiktās nostādnes.

Partija izvirza kritikai augstas un atbildīgas prasības — iedar-

bīgāk un principiālāk izvērst partijas līniju visās mākslas noza-

rēs. Par to atgādina CX lēmumā ierakstītie vārdi: «Kritika

aizvien vēl nav pietiekami aktīva un konsekventa sociālistiskā

reālisma mākslas revolucionāro, humānistisko ideālu nostipri-
nāšanā, buržuāziskās «masu kultūras» un dekadentisko strāvu

būtības atmaskošanā, cīņā ar dažādiem nemarksistiskiem uzska-

tiem par literatūru un mākslu, ar revizionistiskām estētiskajām
koncepcijām.» PSKP CX lēmumā trūkumu principiālais novēr-

saistās ar kritikas nopelnu atzīšanu tās rūpēs par sociā-

listiskā reālisma attīstību, bet kritikas stāvokļa asā analīze

saistās ar pozitīvu programmu tās aktivizācijai, tās idejiski estē-

tiska līmeņa pacelšanai. Partejiskā pieeja kritikas darbībai sais-

tās ar tas specifisko grūtību izpratni. «Tālāk veidojot marksis-

tiski ļeņiniskās estētikas tradīcijas, padomju literatūras un
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mākslas kritikai idejisko vērtējumu precizitāte un sociālais dzi-

ļums jāsavieno ar estētisku prasīgumu, saudzīgu attieksmi pret

talantu, pret auglīgiem radošiem meklējumiem.» Ar kritiku reali-

zējas tiešās un atgriezeniskās saites starp mākslas vērtību radī-

tājiem un to patērētājiem — tautas masām. Kritikā izpaužas
mākslas stāvoklis, arī sabiedriskā apziņa attiecībā pret mākslu.

Tuvinot tautai, padarot par «vispārēju īpašumu» tos rezultātus,

kas nāk no dzīves mākslinieciskās izzināšanas, un ar to sekmējot
dzīves pārveidošanu, kritika ir visai iedarbīgs un demokrātisks

līdzeklis mākslas idejiski estētiskai orientācijai. Palīdzot apzi-
nāties mākslas stāvokli ikvienā vēsturiskajā momentā un formu-

lējot laika prasības vai t. s. sociālo pasūtījumu, kritika stimulē

daiļrades virzību no esošā uz vēlamo, uz vajadzīgo. Mēģināsim
ieskatīties, kā ar šādiem uzdevumiem tiek galā mūsu mūzikas

kritika un mūzikas pētnieciskā doma.

Tāpat kā literatūra un citas mākslas, arī mūzika atspoguļo
dzīvi. Pie tam dzīves atspoguļojums mūzikā nav tiešs, bet izriet

no tās literārā atspoguļojuma — vai ar dziesmu un koru tek-

stiem, operu un baletu libretiem, oratoriju un programmatisko
darbu sižetiem. To izvēle un iztulkojuma veids bieži vien skaidri

apliecina skaņraža idejiski estētisko pozīciju, viņa īstenības

izpratnes pakāpi. Jau no 40. gadu otrās puses mūsu mūzikas

kritikas degpunktā bija jautājumi par padomju satura iemieso-

jumu mūzikā — vispirms ar koru un vokāli instrumentālo žanru

dzejas tekstiem, kā arī vēsturiskās tematikas iztulkojumu laik-

metisko revolucionāro ideju garā. Un latviešu komponistu panā-
kumi padomju dzīves atspoguļošanā, padomju tematikas apguvē
saistās ar pareizu kritikas ievirzi. Kritika palīdzējusi komponis-
tiem orientēties jaunrades vispārējos jautājumos, kritika vis-

notaļ sekmējusi labāko padomju komponistu darbu propagandu.
Tā bija ar Jāz. Mediņa, P. Barisona, A. Zilinska dziesmām,
J. Ivanova simfonijām, A. Liepiņa un A. Skultes baletiem (arī ar

A. Skultes simfoniskajiem darbiem un kantātēm), ar M. Zariņa
oratorijām un operām. Vēlāk kritika vērīgi atbalstīja Ald. Kal-

niņa, R. Kalsona, V. Kaminska, Ģ. Ramana, P. Dambja, E. Gold-

šteina, Im. Kalniņa, P. Plakida un citu autoru radošos meklē-

jumus, paplašinot un precizējot laikmetiskās izteiksmes sfēru.

Te sastopam arī ne visiem vēl skaidras problēmas un citas parā-
dības, par ko runāsim vēlāk.

Pēdējā laikā vērojam noteiktu «atjauninājuma procesu»
musu kora dziesmā. Jau sešdesmitajos gados kritika pievērsa
uzmanību zināmai stagnācijai, radošās intereses apsīkumam pie
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mums tik populārā mūzikas kultūras nozarē. Šo stāvokli atspo-

guļoja S. Stumbres, L. Kārkliņa, A. Klotiņa un citu autoru raksti,

kuri atbalstīja jaunu krāsu meklējumus, simfonizācijas mēģinā-

jumus lielākas formas koros — poēmās, harmoniski intonatīvās

sfēras bagātināšanu. Kora daiļrades jautājumu apcerei, tās vēs-

tures izpētei, ko īpaši stimulē Dziesmu svētku simtgade, satu-

rīgas lappuses veltījuši arī J. Vītoliņš, O. Grāvītis, Dz. Kļaviņš.
Te nav iespējams apskatīt daudzus metodiskos apcerējumus un

mācību līdzekļus, bet kora kultūra ir viena no tām nozarēm, kur

visproduktīvāk krustojusies mūzikas kritiskā doma ar sabiedris-

kajām interesēm. Kora kultūra varbūt tiešāk par citām mūzikas

nozarēm saistīta ar tautas daiļradi. Tās pētīšanā paveikts visai

daudz, pēc A. Jurjāna, E. Melngaiļa un J. Graubiņa empīris-
kajiem atzinumiem visvairāk «zinātniskās produkcijas» te

ieguldījuši divi pētnieki — Jēk. Vītoliņš un M. Goldins. Abi par
saviem folkloras pētījumiem kā pirmie Latvijā ieguvuši mākslas

zinātņu doktora grādu.
J. Vītoliņš, vecākais un pirmais profesionālais mūzikas zināt-

nieks Latvijā, daudzu un dažādu darbu autors, pēckara gados
vadīja jauno mūzikas vēsturnieku audzināšanu konservatorijā.
No 1962. gada viņš savu darbību saistīja ar ZA Valodas un lite-

ratūras institūtu. Te J. Vītoliņa vadībā radušās vairākas nozī-

mīgas publikācijas, kā «Cīņu dziesmas» (1957), «Latviešu tau-

tas mūzika Darba dziesmas» (1958), «Kāzu dziesmas» (1968)
v. c. Savos pētījumos J. Vītoliņš pārliecinoši risinājis problē-
mas par latviešu tautas dziesmu klasifikāciju, periodizāciju,

tēlainību, par tekstu un melodiju korelācijas principiem un

citām problēmām. M. Goldins pievērsies galvenokārt melodiju
strukturālām īpašībām un latviešu tautas muzikālās daiļrades
internacionālo sakaru izpētei. Par nožēlu, ļoti aizkavējas daudzu

šo darbu plašāka publikācija.
Varam uzrādīt kādu ceturtdaļsimtu monogrāfisku grāmatu

par latviešu komponistiem un izpildītājiem. To zinātniskais

līmenis, dabiski, nevar būt vienāds. Dažos gadījumos sastopa-
mies ar attiecīgā «objekta» vienpusīgu apjūsmošanu vai diezgan

paviršu iespaidu fiksāciju. Protams, pagrūti rakstīt par kompo-
nistiem, kuru daiļrades loks nebūt vēl nav noapaļojies, kuri vēl

strādā. Pie saturīgākām pieder viena no pirmajām monogrāfi-

jām — 1959. gadā publicētā S. Stumbres grāmata par Emili

Melngaili. Te rūpīgi apkopots bagāts faktiskais materiāls par

latviešu kora kultūras celmlauža daudzpusīgo darbību, rakstu-

rota viņa personība, kuras ietekme, šķiet, pat atbalsojas autora
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izteiksmīgajā literārā izklāsta manierē. Grāmata arī izvirza

problēmas, kuras prasa tālākus un dziļākus pētījumus ne tikvien

par skaņraksta tehnoloģiju, kur šodien jau nepietiek ar nosa-

cītu apzīmējumu «diatoniskais stils», bet arī pieskartos tām pret-
runām viņa radošās potencēs un tendencēs, kuras noteikti sašau-

rināja E. Melngaiļa izteiksmes sfēru, neļāva viņam izvērsties par

«latviešu mūzikas Musorgski», ko varēja sagaidīt no viņa daiļ-
rades ceļa priekšnosacījumiem.

Svarīgiem teorētiskiem atzinumiem bagātā O. Grāvīša grā-
mata «Jāzeps Vītols un latviešu tautas dziesma» jaunā gaismā
atsedz mūsu profesionālās mūzikas pamatlicēja stilu. Pēc

O. Grāvīša pārliecinošajiem analītiskajiem vispārinājumiem
visiem kļūst skaidras J. Vītola rakstības organiskās saites ar lat-

viešu folkloru un jo nozīmīgāka atsedzas krievu skolas rosinošā

ietekme lielākā latviešu komponista izaugsmē. Par šo grāmatu,
kas publicēta arī krievu valodā, autors ieguva mākslas zinātņu
kandidāta grādu. No citām O. Grāvīša grāmatām izceļas apjo-
mīgā monogrāfija par A. Zilinski. Te autoram izdevies uzzīmēt

plašu laikmeta ainu ar raksturīgām vēsturiskām un sabiedris-

kam pargrozībām, kas ietekmēja komponista apkārtējo vidi no

viņa agrās bērnības līdz padomju dzīves gadiem. Tā mūsu popu-
lārā dziesminieka daiļrade guva socioloģisku izgaismojumu, kur

gan vēl iespējami tālāki precizējumi par to, kā A. Zilinska

mūzikas intonatīvā sfērā un viņa tēlu pasaulē vērojama
vecā un jaunā mijiedarbība, kā dažus ar pagātnes noskaņām un

gaumi saistītos elementus nomaina mūsdienīgās dzīves spirgtā
ietekme.

Nepretendējot uz plašākiem vispārinājumiem, A. Verners

sava grāmatā «Dziesmas ceļš» iejūtīgi un izsmeļoši raksturo

Jāņa Ozoliņa daiļradi, apgaismo ievērojamā mūzikas darbinieka

popularitātes cēloņus.
Dabiski, ka mūsu lielo formu meistaru daiļrade jau sen saistī-

jusi muzikologu uzmanību. Bet pirms 10—15 gadiem sacerētās

U Krasinskas monogrāfijas par M. Zariņu un A. Skulti, saturot

vērtīgas analītiskas atziņas, vairs neatspoguļo pilnībā šo kom-

ponistu daiļradi, kas bagātinājusies skaitliski, gan arī evolucio-

nējusi savā mākslinieciskajā izteiksmībā. Līdzīgi ir ar V. Bēr-

ziņas grāmatu «Dzīves simfonija» — izjusti rakstītām impresi-
jam par J. Ivanova mūziku un personību. Jēk. Vītoliņa
neliela grāmatiņa par Alfrēdu Kalniņu ir tikai pirmais skicē-

jums plašākai monogrāfijai par ievērojamo latviešu komponistu,
bet A. Klotiņa pētījums par Alfrēda Kalniņa klaviermūziku, viņa
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klavieru stila rūpīgā analīze, liekas, gan izsmeļoši raksturo šo

skaisto, lai arī ne vissvarīgāko daļu komponista radošajā manto-

jumā. Vispār arī Alfr. Kalniņa dziesmu daiļrade vēl gaida plašu
un izsmeļošu pētījumu, kam būtu liela nozīme komponista man-

tojuma propagandai arī ārpus mūsu republikas.
Pamācoša ir rezonanse, ko ārpus republikas guva krievu

valodā publicētā A. Darkevica sastādītā grāmata par Jāzepu Vī-

tolu. letverot komponista atstātos memuārus (žēl tikai, ka tie bija
īsināti salīdzinājumā ar krājumos «Latviešu mūzika» ievietota-

jiem materiāliem), kā arī izlasi no viņa korespondences un kritis-

kiem rakstiem Pēterburgas presē (tie vēl nekad nebija apkopoti,
un šo darbu veica muzikoloģe V. Muške), šis krājums ne tikvien

spilgti izgaismo Jāz. Vītola personību, bet arī pārliecinoši atsedz

latviešu mūzikas pamatlicēja darbības internacionālo raksturu.

Zīmīgu saikni ar šo Jāz. Vītola novēlējumu var saskatīt jaunā
parādībā, kas vērojama pēdējos gados. Runa ir par latviešu

muzikologu darba internacionalizācijas tendencēm. Tās izpaužas
ne tikvien zinātnisko domu apmaiņā un publikācijās krievu

valodā, bet arī latviešu muzikologu līdzdalībā brālīgo republiku
mūzikas kultūras jautājumu, kā arī vispārēju mūsu laikmeta

problēmu risināšanā. Viens no produktīvākiem šajā ziņā ir

L. Kārkliņš, vairāku pirmpētījumu autors par izcilā padomju
simfoniķa N. Mjaskovska daiļradi. Maskavā publicēta viņa grā-
mata par Mjaskovska harmoniju — jaunā muzikologa kandidāta

disertācija. Runājot par mūsdienu harmonijas jautājumiem, dau-

dzi padomju teorētiķi jau lieto L. Kārkliņa ieteikto terminu «dia-

hromatiskā skaņkārta». Saturīgi ir viņa krievu valodā publicētie
raksti par J. Ivanova, M. Zariņa un Ā. Skultes darbiem. levērību

saista arī L. Kārkliņa priekšlikumi mūzikas teorētisko disciplīnu
metodikas pārkārtošanā uz vēsturiskiem principiem. Metodikas

jautājumiem veltīta viņa 1963. gadā publicētā grāmata par teo-

rētisko disciplīnu mācīšanu.

Baltijas republiku mūzikas attīstības dažus vispārējus jautā-
jumus mēģinājis apkopot A. Klotiņš, ārpusrepublikāniskām
tēmām pievērsušies arī vairāki citi muzikologi. Te nosauksim

tikai dažas disertācijas: L. Krasinskas «Padomju programma-
tiskais simfonisms», J. Bogatirjovas «Faktūras izteiksmība

krievu klasiķu simfoniskajā mūzikā», T. Kuriševas «Padomju
vokālā cikla dramaturģija», V. Krastiņa «Par Baha mūzikas

izpildījuma problēmām», V. Lindenbergas «Par B. Britena operu
dramaturģiju», P. Pečerska «Par Debisī daiļradi» v. c. Ļoti labi,
ka internacionāla tematika sastopama arī krājumos «Latviešu
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mūzika», kas padara interesantāku to saturu un paplašina zināt-

niskās domas diapazonu.

Kopš 1958. gada iznākuši «Latviešu mūzikas» 10 krājumi, ku-

riem pēc ieceres vajadzētu regulāri atspoguļot republikas mūzi-

kas dzīves attīstību. Tajos nopublicēts ap septiņdesmit lielāku

rakstu — teorētisku un vēsturisku apcerējumu, kā arī atsevišķu

mūziķu portretējumu. Interesi aizvien izraisa vēstures materiālu

publicējumi. Te lasītājiem pilnīgi jauns atklājums bija jau pie-
minētie Jāz. Vītola memuāri, vēstules viņa draugam K. Kalējam,
Alfr. Kalniņa, A. Bobkovica sarakstes v. c. materiāli. Hronikālā

un informatīvā daļā ietvertas arī ziņas par svarīgākiem notiku-

miem mūzikas dzīvē — jubilejām, pirmatskaņojumiem v. c.

Pamatoti uzskatot «Latviešu mūziku» par republikas muzikolo-

ģiskās domas tribīni, grāmatu veidotāji —■ sabiedriska redkolē-

ģija, izdevniecība — mazāk vērības pievērš plašāku lasītāju

aprindu ieinteresēšanai. Ja atzīstam, ka mūzikas zinātnes uzde-

vumiem ir sava veida vidutāja funkcijas starp mūzikas patērētā-

jiem un tās radītājiem, nāksies konstatēt, ka daudzu jo daudzu

rakstu pamatā ir šaurākas profesionālas intereses. Tas attiecas

gan uz tematiku, gan arī uz izklāsta manieri. Te ir savi objektīvi
iemesli; viens no tiem ir nepieciešamība publicēt disertāciju ma-

teriālus, kuri ne vienmēr ierosina lasītāju interesi. Aizbildinās

arī ar zinātniskās izteiksmes formu specifiku. Tomēr mākslas

zinātnei ir cita specifika nekā eksaktām zinātnēm. Un mākslas

zinātnes atzinumu vērtību, tāpat kā pašas mākslas vērtību, ko

zinātne aicināta izgaismot un izplatīt, vispirms un visvairāk

nosaka sabiedriskā atsaucība, sabiedriskās domas aktivizācija.
Ir ļoti labi, ka «Latviešu mūzikas» krājumos ievietoti apraksti

par pašdarbības kolektīviem, par atsevišķu novadu mūzikas

dzīvi. Bet ar to nepietiek. Tālāko krājumu autoriem būtu jāat-

gādina, ka mūzikā profesionālās intereses aizvien skar arī ne-

profesionāļus, būtībā nav no tiem atdalāmas. Jāpanāk, lai šis

vienīgais zināmā mērā periodiskais izdevums par mūziku no-

nāktu plašākās masās, piesaistītu mūzikas mākslai jaunus drau-

gus, lai krājuma «Latviešu mūzika» sastādītāju uzmanības

degpunktā būtu jaunatnes muzikālā audzināšana, mūzikas pro-

paganda jaunatnes vidū.

Popularizācijas nolūkiem kalpoja brošūru sērija «Palīgs
mūzikas klausītājiem», kur varēja lasīt par latviešu komponistu
lielākiem darbiem, par mūzikas izteiksmes līdzekļiem, žanriem

utt. Sim izdevumam bija sava pozitīva nozīme mūzikas propa-

gandā. Bet sērijas apsīkumu izraisīja daudzu rakstītāju ne-
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rēja sastapt sausas teorētiskas izziņas, no mācību grāmatām
nereti visai klaji atstāstītus, vienveidīgus, apoloģētiskā tonī ietu-

rētus mūzikas raksturojumus un citus trūkumus. Bet nav izbei-

gusies vajadzība pēc šāda tipa brošūru sērijas, un to derētu

atjaunot, kritiski pārskatot agrāko pieredzi.
Lēni, bet sāk pie mums parādīties izziņu un sistematizē-

joša literatūra par mūziku. Zināmā mērā tie ir priekšvēstneši
latviešu mūzikas vēstures grāmatai, kuras rakstīšana ieilgusi,
salīdzinot ar vairākām citām padomju republikām. Diemžēl

daudz neprecīzu ziņu un citādu robu ir O. Grāvīša sastādītajā
biogrāfiju krājumā «Padomju Latvijas mūzikas darbinieki». Ne

mazums pūļu ieguldīts rakstos par mūziku LME. īpaši nozī-

mīgi ir plašākos rakstos ietvertie vispārinājumi un sistemati-

zētie atzinumi. Var nosaukt rakstus par latviešu mūziku, folk-

loru, dziesmu svētkiem, dziedāšanas biedrībām, kā arī citus

līdzīgus rakstus, pie kuriem bija jāveic pētniecisks darbs un mek-

lējumi arhīvos.

Plašāks vispārinošs pārskats par Padomju Latvijas mūziku

parādās krievu valodā. Runa ir par Maskavā veidojamo kolek-

tīvo darbu piecos sējumos — «HcTopHH My3biKH Hapo/tOB CCCP».

Speciālas nodaļas te veltītas mūsu republikas skaņu mākslai,
kas apgaismota kā visas Padomju Savienības mūzikas kultūras

sastāvdaļa.

Pēdējā laikā ir mēģināts teorētiski vispārināt latviešu mūzi-

kas attīstības procesus. Piesaista uzmanību jaunā muzikologa
A. Klotiņa apcerējumi, kas publicēti no 1970. līdz 1972. gadam

daļēji arī Vissavienības presē. Novērojot mūsu un kaimiņu Bal-

tijas republiku komponistu daiļradi, autors konstatē daudzas

kopējas parādības izteiksmes līdzekļu atjaunināšanā, kā arī

satura paplašināšanā. Pareizi tiek norādīts, ka skaņu māksli-

nieku radošās tieksmes tagad pārsniedz lokālos apjomus, tiecas

integrēties laikmeta kopējo ideju izpausmē. Trāpīgie vērtējumi
par atsevišķiem skaņdarbiem, pētnieciskās domas vēriens, rūpīgi
koptā, brīžiem gan nevajadzīgi samākslotā literārā valoda —

tas viss izraisa nenoliedzamu interesi. Tomēr daži teorētiskie

spriedumi rada pārdomas. Rakstā «Par mūzikas virzieniem Bal-

tijas padomju republikās» 1 A. Klotiņš kritizē pēckara gadu mū-

zikas tradicionālismu, uzskatot, ka tā avoti ir «gan nacionālā

mūzikas klasika», gan arī «XIX gs. krievu klasiskais mūzikas

1 Latviešu muziķa. R., «Liesma», 1972, 24.-49. ]pp.
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reālisms un Rietumeiropas romantisma klasiskie sasniegumi»
(25. lpp.). Tālāk A. Klotiņam liekas, ka PSKP CX 1948. g.

10. februāra lēmuma izkropļojumi, administrējoša kritika vir-

zīja mūziku uz Varenās kopas reālismu, kā rezultātā, runājot

Ļeņingradas muzikologa H. Orlova vārdiem, radās pārrāvums

«padomju simfonijas dabiskās attīstības līnijā» (26. lpp.). Atstā-

sim paša H. Orlova ziņā pēdējā sprieduma neskaidrību. Bet tālā-

kajās rindkopās noskaidrojas, ka A. Klotiņam nepatīk simfo-

nisms, ko viņš sauc par «iztēlojošu» un ko raksturo «iekšēji

patstāvīgu iztēlojošu vai emocionāli ekspresīvu epizožu secīgs

pakāpenisks izklāsts» (27. lpp.). Ar to saistoties nepilnības
J. Ivanova Sestajā (Latgales) simfonijā un A. Skultes Pirmajā
simfonijā. Par pilnvērtīgu tiek atzīts tikai konfliktējoši drama-

tisks simfonisms, t. i., metode, kura ir nepieciešama, lai specifiski

muzikāli, simfoniski (nevis programmatiskā iztēlojumā) atvei-

dotu mūsu laikmeta dzīves aktuālo problemātiku plašā filozo-

fiskā tvērumā (27. lpp.). Te, liekas, sajauktas daudzas lietas.

Pirmkārt. Šajā dramatiski konfliktējošā, īstenību filozofiski vis-

pārinošā simfonisma jomā pēc Bēthovena visaugstākos sasnie-

gumus iezīmē tieši krievu klasiskās mūzikas meistari un Rietum-

eiropas romantisma pārstāvji. Bet no teiktā raksta sākumā nopro-
tam, ka, pēc autora domām, šīs «iepriekšējo laikmetu tradīcijas»

mazināja muzikālās dramaturģijas lomu, izraisīja «simfonijas
zināmu dedramatizāciju» utt. Bet kāpēc autors izslēdz no pagāt-
nes mantojuma Čaikovska un Skrjabina, Brāmsa un Mālera tra-

dīciju potenciālās ietekmes, kas gan nekādi nebūtu «dedrama-

tizējošas»? Cita lieta, ka ne ikviens komponists ir aicināts šādu

tradīciju turpināšanai, ka tikai nedaudzi var celt tādus bētho-

veniska mēroga uzdevumus. Starp citu, pārāk daudziem skaņ-
ražiem pretendējot uz plašiem dramatiski konceptuāliem risinā-

jumiem, uz padziļinātu psiholoģismu, ne vienmēr iznāk

pietiekami spilgta muzikālā iztēle un daudzie šādi vienveidīgie,

apjomīgie darbi veicina pat simfonijas žanra zināmu «devalvā-

ciju» jaunās mūzikas klausītāju uztverē. Otrkārt. Nav nekāda

pamata absolutizēt tikai viena zināma tipa muzikālo daiļradi
laikmeta gara izpausmei. Pilnas dzīves tiesības ir arī episki

iztēlojošam vai liriski apjūsmojošam simfonismam. Un vai uz-

rakstīt šodien orķestrālu darbu, līdzvērtīgu Borodina 2. simfo-

nijai, Rimska-Korsakova «Šeherezādei» vai «Spāņu kapričo»,
būtu mazāk cienīgs sasniegums par dramatiski konceptuālu sim-

foniju? Pie tam atgādināsim, ka_ arī pēdējā daiļrades tipa izci-

lākie pārstāvji — Čaikovskis, Sostakovičs — ne tikvien nav
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vairījušies no programmatisma, bet pat atzinuši šī jēdziena
būtisko identitāti ar mūzikas saturīgumu.

Tā, mēģinot saskatīt normatīvās estētikas žņaugus, kuru pa-
tiesībā nav, A. Klotiņš nonāk pats savu radīto normatīvo uzskatu

gūstā un cenšas «iegrožot» simfoniskās mūzikas mūsdienīgo
attīstību. Dažos gadījumos gribas precizēt romantisma jēdzienu,

kas, piemēram, 39. lappusē liekas raksturots vienpusīgi un

neskaidri. Te nav revolucionārā cīnītāja romantisma, ir tikai

sapņojošais, iluzorais romantisms. Un kādam romantismam tad

autors pretstata «ievērojamo dalu XX gs. mūzikas», ietverot tajā
arī D. Šostakoviča daiļradi un apzīmējot to ar vienīgo vienojošo
saukli «neromantiskā»? Un, ja šajā mūzikā vairs nav reālā un

ideālā duālisma, vai var apgalvot, ka «labais un ļaunais, laime

un ciešanas, dzīvība un nāve ir nedalāmi, vienoti», neatgādinot,
ka šo pretstatu visasākā cīņa tieši nosaka mūsu laikmetu atspo-

guļojošās muzikālās dramaturģijas būtību? Dīvaini skan apgal-
vojums, ka «jaunā mūzika pauž it kā stihiski (pasvītrojums
mans. — N. G.) materiālistisku dzīves uztveri». Ar to jaunās
mūzikas ideoloģiskā bāze būtu «atbīdīta» uz renesanses vai ba-

roka laikmetu, kad mākslā patiešām izpaudās stihiski materiā-

listiskā dzīves uztvere! Nevar arī piekrist apgalvojumam, ka

«klasiskās un romantiskās mūzikas paraugos redzamāku vietu

aizņem liels skaits neitrālu detaļu, fons», «taču šodienas nero-

mantiskos mūzikas strāvojumos šādu neitrālu detaļu skaņdarbā
ir daudz mazāk». Jāaizrāda, ka mākslas darbā nedrīkst būt

neitrālu detaļu. Ir sava izteiksmes līdzekļu hierarhija, bet kom-

pozīcijas meistarība prasa iesaistīt ikvienu detaļu kopējā izteik-

smībā un iztēlē. Mūzikā nav neitrālā fona, kāds var būt foto-

grāfijā vai sienas krāsojumā. Nekonkrēti, tālab patvaļīgi skan

apgalvojums, ka tajos pašos «šodienas neromantiskās mūzikas

strāvojumos (kādos? — N. G.) palielinās intonatīvas izteik-

smības svars uz laika vienību, izteiksme atmet daudzvārdību un

sabiezinās». Vai par šādām lietām var spriest, abstrahējoties no

skaņdarba uztveres, tā iedarbības uz klausītāju? Domājams, ka

vairuma koncertklausītāju pieredze neapstiprinās šo visai sub-

jektīvo uzskatu par XX gs. mūziku. Vēl atzīmēsim dažas nepre-
cizitātes. Ko var dot lasītājam tāds neskaidrs definējums
(44. lpp. attiecībā uz igauņu autora X- Sinka sacerējumu) kā

«skaidri saklausāmi gan dabas tēli, gan arī savdabīgs iracio-

nālu izjūtu priekšmetiskojums asociatīvos mūzikas tēlos»?

Izmantojot A. Sohora formulējumus par stilu, metodi un vir-

zienu, A. Klotiņš nepievērš pietiekamu nozīmību ar jēdzienu
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«virziens» saistītai mākslinieka pasaules uzskata, idejiskās pār-
liecības izpausmei. Bez tā grūti novilkt robežlīniju starp vēs-

turiski progresīviem un vēsturiski reakcionāriem virzieniem

mākslā. Būtu vietā padomāt par jēdziena «virziens» pareizu
sasaistīšanu ar sociālistiskā reālisma jautājumiem, kuriem au-

tors gan pievēršas sava raksta noslēgumā, bet necenšas to

konkretizēt, runājot par Baltijas republiku mūzikas parādībām.
Aizbildinoties, ka sociālistiskā reālisma estētiskā kategorija
«attiecībā uz mūziku ir pavisam maz izstrādāta» (47. lpp.),
A. Klotiņš atstāj savus vērtējumus bez skaidriem idejiskiem

nopamatojumiem. Nerunājot par partejiskuma būtību mūzikas

mākslā, netiek veltīta uzmanība analizējamās mūzikas sabied-

riski audzinošajām, komunikatīvajām īpašībām, netiek pienācīgi
ievērotas «mūzikas patērētāju» — plašo klausītāju masu inte-

reses un spriedumi.
A. Klotiņš ir viens no nedaudziem mūsu republikas muziko-

logiem, kas pilnīgi profesionalizējas pētnieciskajā un literārajā
darbā. Un viņam jāuzstāda visaugstākās prasības pēc teorētis-

kās domas skaidrības. Tādēļ mēs ilgāk apstājāmies pie viņa kļū-

dām, lai gan līdzīgas problēmas skar arī citi jaunie muzikologi,
dažkārt nepietiekami pamatojot savus spriedumus, kuri tad pa-
liek subjektīvi un empīriski. A. Klotiņu zināmā mērā savaldzi-

nājusi viņa paša konstruētās shēmas vienkāršība: līdz piecdes-
mito gadu vidum latviešu mūzikā valdīja tradicionālisms, tās

attīstība bija nobremzēta, bet, ienākot jauniem komponistiem,
kuri pievērsās jauniem izteiksmes līdzekļiem, ienesa latviešu

mūzikā vēl nebijušu valodu, sākas jauns laikmets tās attīstībā.

Būtībā aina ir sarežģītāka. Nedrīkst mākslas attīstību vienādot

ar informācijas uzkrāšanu laikmeta gaitā, ar zinātnes un teh-

nikas progresu. Caur cilvēka jūtu un domu pasauli mākslā vien-

mēr atspoguļojas sabiedrisko attiecību izmaiņas, sabiedriskās

dzīves sarežģītie procesi. Tālab šodien latviešu mūzikā pastāv

auglīgas tradīcijas un neauglīgs tradicionālisms, veiksmīgi
«novāciju» piemēri un formāli eksperimenti, pastāv dažādi un

atšķirīgi skaņu mākslas novadi — vieni vairāk, citi mazāk

izkopti. Problēma — komponists un klausītājs, mūzikas daiļrade
unJās uztvere — kļūst aizvien aktuālāka, un, nepieskaroties tai,

grūti būs produktīvi risināt padomju mūzikas teorētiskos un estē-

tiskos jautājumus.
Kā mūzikas daiļradē, tā kritikā pie mums dažkārt izpaužas

elitārās tendences, orientācija uz «virsējiem desmit tūkstošiem».

Bet nedrīkst aizmirst V. I. Ļeņina slavenos vārdus sarunā ar
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K. Cetkinu: «... nav svarīgi arī tas, ko māksla dod dažiem sim-

tiem, pat dažiem tūkstošiem no iedzīvotāju kopējā skaita, kas

sniedzas miljonos.» 1 Nedrīkst aizmirst, ka nav augstāku uzde-

vumu mākslai un kritikai kā apmierināt plašu tautas masu estē-

tisko badu ar «veselīgu rupju maizi». Te vietā parunāt par kri-

tikas lielāku atbildību dažos republikas mūzikas dzīves aktuālos

aspektos. Nav normāli, ka mūsu komponistu operas daiļrade

ievirzījusies galvenokārt pagātnes tematikā. Nesūdzēsimies, ka

pēdējie mēģinājumi laikmetiskajā operas tematikā — M. Zariņa

«Nabagu opera», O. Grāvīša «Audriņi» un «Sniegputeņos» —

neguva pietiekami vispusīga novērtējuma, ieinteresētāka atbal-

sta. Bet kritika nav spējusi ietekmēt teātra māksliniecisko

vadību, lai izmainītos tās nepiedodamā vienaldzība, pat neti-

cība jaunai, netradicionālai tematikai, mūsdienīgiem darbiem.

Sīs neuzticēšanās rezultātā komponistu intereses noslīd uz «pār-
baudītiem ceļiem», uz teiksmām un pasakām. Bet tieši laikme-

tiskās tēmas mākslinieciski saistošs risinājums liekas būt gal-
venā ķīla publikas intereses pamodināšanai par jaunām operām,
par operas mākslu vispār. Te stāvoklis atgādina dramatiskos

teātrus, kuri tieši ar laikmetisko repertuāru pārvarēja zināmo

krīzi, kas iezīmējās piecdesmitajos gados.
Maz prasīga un tātad maz palīdzīga bijusi kritika attiecībā

pret operetes teātri. No jaunā repertuāra tur parādās tikai

dziesmu spēles, komēdijas ar muzikāliem numuriem, bet neviena

operete ar klasiska tipa izvērstu muzikālu dramaturģiju Latvijā
vēl nav radusies.

Visai nekonkrēti un «apejoši» daudzās recenzijās tiek skarti

vokālās meistarības jautājumi, kuri patiesi saviļņo plašas mū-

zikas mīļotāju aprindas. Publikai rūp gan jauno solistu izaug-
sme operā un operetē, gan vokālās izglītības stāvoklis repub-
likas mācību iestādēs pēdējos gados. Kritika tikpat kā ignorē
«vieglos žanrus» — estrādes dziesmas, to autorus un izpildī-
tājus. Nav turpināta saruna, ko iesāka P. Pečerskis rakstā «Pie-

zīmes par džezu»2, A. Klotiņš žurnālā «Māksla» par R. Paula

dziesmām. Netiek analizētas ikdienā skanošas melodijas, kuru

popularitāte dažkārt pelnīta, bet citkārt radusies neattīstītas

gaumes ietekmē. Klausītājiem atliek pašiem spriest par dažā-

diem «jaunmodīgiem» tautas dziesmu pārveidojumiem, nereti

nosodot kādu iedomātu «normatīvu» pārkāpumus, bet citkārt

1 Ļeņins V. I. Par kultūru un mākslu. R., 1957, 510. lpp.
2 Latviešu mūzika. R., «Liesma», 1970, 158.—174. lpp.
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iecietīgi uzņemot patiesus sakropļojumus. Un popmūzikas pro-

pagandisti mūsu republikā? Jauno ieražu dziesmu meklējumi?
Mūzika deju zālēs, restorānos, kafejnīcās, klubos, jaunatnes
vakaros, skolu sarīkojumos — tas viss aktīvi iedarbojas uz

dzirdi, veido priekšstatus par mākslu, ietekmē masu gaumi. Bet

kritikas audzinošā loma prasa dziļāk, pilnīgāk aptvert visas

sabiedriski nozīmīgas mūzikas dzīves parādības. Partijas CX
lēmumā aizrādīts, ka «daudzas grāmatas, izrādes, filmas, māk-

slas izstādes, skaņdarbi un koncertu programmas vispār paliek
ārpus mākslas kritikas redzes loka» 1

.

Padomju valsts izdod lielus līdzekļus jaunu skaņu māksli-

nieku audzināšanai, valsts un sabiedrības līdzekļi tiek iztērēti

koncertdzīves organizēšanai, mūzikas propagandai. Kritikai te

ir sava veida stimulējošas un kontrolējošas funkcijas. Bez kriti-

kas dažādās mūzikas dzīves nozarēs draud iestāties pašplūsma,

pārtrūkst saites starp mūzikas producētājiem un tās recipien-
tiem. Būtībā ikkatram mūzikas dzīves pasākumam — koncertam,

jauna darba iespiešanai, atskaņošanai, skaņu platei, muzikālā

teātra pirmizrādei, jauna dziedoņa debijai v. c. — vajadzētu savu

kritisku novērtējumu, atsauksmi, kas rosinātu sabiedrības uz-

manību, kā arī orientētu mākslinieku viņa darbībā. Sevišķi nepie-
ciešama šāda kritikas uzmanība ir jauniem, topošiem māksli-

niekiem. Saprotoša, ieinteresēta, bet arī prasīga kritikas

uzmanība vajadzīga ikviena talanta, ikviena mākslinieka spēju
produktīvai attīstībai. Par nožēlu, prese visai maz publicē kri-

tiskus rakstus par mūziku. Pat «Literatūras un Mākslas» slejās
šai mākslas nozarei atvēlēta tik neliela vieta, ka tur nevar atspo-
guļot visu republikas mūzikas dzīvi. Jāpiebilst, ka tāds ir vispā-
rējais stāvoklis mūzikas kritikā Padomju Savienībā. Vienīgie
centrālie žurnāli — «CoBeTCKan My3t>iKa» un «My3biKajibHafl
SKH3Hb» — ir specializēti orgāni, kas apgaismo svarīgākos
vispārējos teorētiskos jautājumus un tikai izcilākos mūzikas dzī-

ves notikumus ar Vissavienības nozīmi. Pirmskara gados stāvok-

lis bija labāks. Tad koncertus sistemātiski recenzēja centrālais

laikraksts «CoBeTCKoe HCKyccTßO»un sāka iznākt arī tikai mūzikai

veltīts nedēļas laikraksts «My3biKajibHan ra3eTa». Protams, tagad
mūzikas dzīve nesamērojami bagātāka un daudzveidīgāka un

nobriedusi nepieciešamība pēc speciāliem preses izdevumiem arī

daudzas republikās, tāpat pie mums Padomju Latvijā.
Musu republikas laikrakstu slejās parādās daudzas lietišķas,

1
Par literatūras un mākslas kritiku. — «Cīņa», 1972, 25. janv.
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vērtīgas recenzijas un apcerējumi par mūziku. Plašas erudīcijas

argumentēta doma, graciozā izklāsta maniere aizvien nodrošina

atsaucību Jēkaba Vītoliņa publicējumiem, spilgti publicistiskā

ievirze, aktualitāte — O. Grāvīša rakstiem. Asi tēmēta sabied-

riska mērķtiecība ir L. Kārkliņa spalvai, ko raksturo sausāka,

lietišķāka izteiksmes maniere. Vairāku kritiķu intereses «lokali-

zējas» kādā vienā noteiktā mūzikas dzīves jomā. Par operu vis-

vairāk rakstījis A. Darkevics un V. Briede-Bulavinova, par ba-

letu T. Kuriševa, par koriem — S. Stumbre, Ņ. Bērziņa, V. Sams,

par pianistiem — B. Briedē, V. Krastiņš, N. Fedorovskis v. c.

Zēl, ka nevar minēt nevienu kritiķi, kas būtu specializējies vo-

kālās mūzikas jautājumos. Paretam sastopam kritikas slejās
L. Krasinskas, S. Vēriņas, L. Vidulejas vārdus Savus pirmos
soļus šai laukā iesāk jaunie — G. Pupa, V. Vītoliņš v. c. Krievu

presē produktīvs autors ir pieredzējušais mūziķis P. Pečerskis,
no jaunākās paaudzes — J. Voskresenska v. c. Tikai informatīvs

raksturs ir E. Jofes korespondencēm par Rīgas mūzikas dzīvi

centrālo laikrakstu slejās.
Tomēr, pietrūkstot plašākas publikācijas iespējām, līdz šim

mūsu mūzikas kritiķiem vēl pagrūti profesionalizēties žurnālisti-

kas jomā. Visi rakstītāji strādā kādā citā pamatdarbā, kas viņiem
dod iztikas līdzekļus, bet arī ierobežo laiku un spēkus, ko varētu

veltīt kritikai. Tāda situācija rada zināmu pašplūsmu un nesta-

bilitāti mūzikas dzīves atspoguļošanā, un to vēl pastiprina vis-

pārējo laikrakstu redakciju darbinieku kompetences un ieintere-

sētības trūkums mūzikas jautājumos. Daudzos gadījumos arī

mūsu mūzikas kritika nav savu uzdevumu augstumos, aprobe-
žojoties ar mazliet «puķaini» pasniegtu informāciju, ar vis-

pārējiem spriedumiem, ar jau popularitāti ieguvušu mākslinieku

un komponistu slavinājumiem. Jāatzīst, ka tādu «komplimen-
tāru» kritiku nereti veicina paši «kritikas objekti» un mūzikas

organizāciju vadītāji, ar aizdomību un neiecietību uztverot visu,
kas nesaskan ar pašiem vēlamo. Protams, kritika var būt arī

nepatīkama, un, lai tā patiesi kļūtu par virzītāju spēku (un tāda

ir kritikas loma padomju dzīvē), vajadzīga lietišķība, takts un

saprašana. Pirms pieciem gadiem žurnālā «CoBeTCKan My3biKa»
publicētajā polemiskajā rakstā «Mocību miljons» V. Muške asi

runāja par trūkumiem latviešu mūzikas kritikā un laikrakstu

nostājā šajos jautājumos. Daudzējādā ziņā viņai bija taisnība,
lai arī ne visos toreiz minētajos piemēros bija pareizi akcentēta

to sabiedriskā nozīmība. Bet, pretstatot viņas līdzjūtību bau-

došos kritiķus un «nelabvēlīgos apstākļus», kuros tiem jādar-
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bojas, koķetējot ar neticību, ka stāvoklis varētu izmainīties,

V. Muške izvairās no trūkumu dziļākas analīzes. Arī šodien, kad

daudz kas uzlabojies, mūsu mūzikas kritikā pastāv trūkumi, par
kuriem atbildību nevar uzvelt uz organizatoriskiem apstākļiem,
uz ārējiem darba faktoriem vien. Jāpadomā par kritikas profesio-
nālo līmeni, ko nosaka sabiedriskā apziņa, teorētiskā bagāža, ar

to saistītais analīzes asums, prasme izteikties. Un te būtu vietā

parunāt par mūzikas zinātnes stāvokli, kas tieši ietekmē un

nosaka arī mūzikas kritikas teorētisko līmeni.

Ir izveidojušies trīs mūzikas zinātnes centri. Vecākais un arī

visproduktīvākais no tiem — Jāzepa Vītola Latvijas Valsts kon-

servatorija, kur gatavo jaunos muzikologu kadrus. Tur zināt-

niskā doma risinās mūzikas teorijas, mūzikas vēstures, kompo-
zīcijas katedrā un dažās izpildītāju katedrās, īpaši kordiriģē-
šanas un mūzikas pedagoģijas specialitātēs. Mūzikas estētikas

jautājumi tiek risināti arī marksisma-ļeņinisma katedrā. Bez tam

līdz 1966. gadam konservatorijā darbojās speciāls mūzikas zināt-

nes sektors, kura līdzstrādnieki savāca lielu kartotēku un saga-

tavoja publikācijai divas grāmatas. Viena no tām — «Dziesma

cīņā» satur materiālus par latviešu mūziķu darbību Lielā Tēvijas
kara laikā. Par konservatorijas zinātniskā darba vērienu liecina

daudzās aizstāvētās un sagatavotās disertācijas. 1972. gadā kon-

servatorijā strādāja 10 speciālisti ar zinātniskiem grādiem, no

tiem viens mākslas zinātņu doktors.

Blakus jau agrāk minētajiem pētījumiem atzīmēsim vēl dažas

konservatorijā risinātas tēmas: «Latviešu operas teātra vēsture»

(S. Vēriņa), «Latviešu mūzikas kritikas vēsture» (0. Grāvītis),
«Viens no pirmajiem latviešu mūzikas zinātniekiem — Straumes

Jānis» (L. Krasinska), «Latviešu padomju baletu mūzika»

(J. Voskresenska), «Polifonija latviešu mūzikā» (J. Mediņš),
«Padomju Latvijas simfoniskā mūzika» (L. Kārkliņš), «Latviešu

kora balāde» (Dz. Kļaviņš), «Muzikāli estētiskie uzskati Lat-

vijā 19. un 20. gadsimtu mijā» (L. Lūse) un daudzas citas.

Uzmanību saista daudzu pētījumu laikmetiskā ievirze.

Konservatorijā sāka veidoties arī latviešu muzikālā memuā-

ristika. Atrastie un iespiešanai sagatavotie Jāz. Vītola memuāri

paver dažu nepazītu lappusi Pēterburgas mūzikas dzīves vēs-

turē, apgaismo viņa mākslinieciskās vientulības sajūtu buržuā-

ziskajā_ Latvijā. A. Viļumaņa atmiņas par darbu latviešu mūzi-

kas teātrī un Jēk. Mediņa grāmata «Silueti» atspoguļo ievēro-

jamo mākslas darbinieku dzīves pieredzi, kaut arī diezgan
sašaurināti un nepilnīgi. Nav iespējams uzskaitīt visas konser-
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vatorijā radītās mācību grāmatas un dažādos mācību palīglī-

dzekļus. 50. gadu sākumā L. Krasinska un V. Utkins uzrakstīja
«Mūzikas elementāro teoriju» — vienu no labākām šāda veida

grāmatām Padomju Savienībā, kas piedzīvojusi jau piecus izde-

vumus latviešu un krievu valodā. Piecdesmitajos gados radās

arī pirmais kolektīvais darbs par mūzikas vēsturi — «Latviešu

mūzikas hrestomātija» trijos sējumos.
Solfedžo, harmonija, polifonija, kora literatūra, muzikālās

audzināšanas, kordiriģēšanas, klavieru, stīgu un citu instru-

mentu spēles metodiskās problēmas — lūk, mācību procesa

nozares, kas atspoguļotas daudzos un dažādos konservatorijas
pedagogu darbos. No pēdējo gadu lielākiem darbiem vēl gribas
īpaši atzīmēt L. Garūtas «Harmoniju», L. Krasinskas grāmatu
«Padomju mūzikas literatūra», L. Kārkliņa vadībā sastādīto

kolektīvo mācību grāmatu par skaņdarbu analīzi. Konservatorijā
iekrātā pieredze un mācību spēku līdzdalība atļāva noorganizēt
1970. gadā Republikas metodisko kabinetu, kas, vēršot savu dar-

bību plašumā, nodrošina visu republikas mūzikas mācību iestāžu

metodiskā darba koordināciju. Konservatorijas zinātniski meto-

diskās domas ierosmē septiņdesmitajos gados uzsākta zināma

mācību procesa pārkārtošana kompozīcijas-teorijas fakultātē.

Vēsturiskās secības ievērošana teorijā, sākot ar melodiju, poli-
foniju, pēc tam harmoniju un analīzi, mūzikas vēstures procesu
sinhronizēta apgaismošana — uz tādiem principiem tagad bal-

stīsies nākamo mūzikas vēstures un teorijas speciālistu profe-
sionālā sagatavošana. Sava nozīme te ir arī studentu zinātnis-

kajai biedrībai un individuāliem darbiem pedagogu vadībā, kas

musu konservatorijā sākas jau no pirmā kursa. Daudzi studentu

diplomdarbi kļuvuši par pamatu tālākai zinātniskai izstrādei un

disertācijām, piemēram, V. Lindenbergas darbs par B. Britenu,
G. Pupas — par mūzikas semiotiku v. c.

Par nožēlu, konservatorijas pedagogu zinātniskie darbi visai

maz publicēti. Nedaudzas grāmatas izdevusi izdevniecība «Lies-

ma», bet vairums darbu publicēts tikai fragmentu veidā «Lat-

viešu mūzikas» krājumos.
LPSR Zinātņu akadēmijas sistēmā produktīvi darbojas Valo-

das un literatūras institūta Folkloras sektors. Kā jau minēts,

kopš 1960. gada tā muzikālo daļu vada J. Vītoliņš. Folkloras

sektoram daudz vērtīgu publikāciju, ierakstu fondi tiek bagāti-
nāti ar ikgadējām ekspedīcijām, savāktie materiāli sistematizēti

un pētīti.
Kopš 1967. gada tajā pašā institūtā nodibinātais Mākslas
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teorijas un vēstures sektors ar muzikologu grupu vēl atrodas

sava darba formu meklēšanas stadijā. Tur tiek veikts dažāds,

galvenokārt vēsturiskas ievirzes darbs. Pie pabeigtiem pieskai-
tāmi V. Muškes pētījums par Jāz. Vītolu kā mūzikas kritiķi,
V. Briedes-Bulavinovas un L. Vidulejas disertācijas par latviešu

operas vēsturi. A. Klotiņš pievērsies mūzikas estētikas problē-
mām un Alfrēda Kalniņa daiļrades pētīšanai, bet G. Pupa —

mūzikas socioloģijai. Abu šo jauno muzikologu zinātniskie vadī-

tāji ir Maskavas institūtu zinātnieki.

Mākslas teorijas un vēstures sektoram publikāciju vēl nav

bijis, bet tā zinātniskie līdzstrādnieki uzstājušies presē ar saviem

darbiem. Ārpus zinātniskiem centriem noris mūzikas publicista
un kritiķa A. Darkevica darbs pie monogrāfijas par Emīlu Dār-

ziņu. Komponistu savienības Mūzikas kritikas sekcija nevada

pētniecisko darbu. Tai piemīt sabiedriskas organizācijas funk-

cijas aktuālu jautājumu apspriešanā, teorētisko konferenču rīko-

šanā, redakcijas kolēģiju izveidošanā. Tā kritikas sekcija rūpē-
jas par «Latviešu mūzikas» krājumu, daudz palīdzēja LME mu-

zikālās daļas sagatavošanā, dažādu grāmatu izdošanā. Visai

nozīmīgas kļuvušas ikgadējās starprepublikāniskās konferences.

Latvijas, Igaunijas un Lietuvas mūzikas zinātniekiem pēdējos
gados aizvien kuplākā skaitā pievienojas arī pārstāvji no Balt-

krievijas, Maskavas, Ļeņingradas. Dažas konferences bija veltītas

speciāliem jautājumiem — mūsdienu operas problēmām (Rīgā,
1970. g.), muzikālās izglītības uzdevumiem (Viļņā, 1971. g.) v. c.

Mūzikas zinātnieku darbības impozantais vēriens, laikmetisko

tēmu lielais īpatsvars neizslēdz vēl zināmas nepilnības pētnie-
ciskā darba nostādnē. Krājumos «Latviešu mūzika» un citos

zinātniskos publicējumos diezgan daudz ir teorētiskā ziņā sašau-

rinātu, tehnoloģisku rakstu, kuros risina vairāk amata nekā

mākslas jautājumus. Vāji tiek apgaismotas mūzikas estētiskās

īpašības, tikpat kā netiek risinātas bezgala nozīmīgās problēmas
par sociālistisko reālismu mūzikā.

Runājot par zinātnes un kritikas mijiedarbību, pazīstamais
padomju muzikologs prof. L. Mazels lieti atzīmē1, ka zinātnes

pareizai funkcionēšanai kritika nav mazāk vajadzīga kā kri-

tikai — zinātne. Ja īstai zinātnei jāizstrādā un jāatklāj aizvien

jaunākas un pilnīgākas mākslas darbu analīzes metodes, tad

tikai kritika, «apbruņojusies» ar šiem zinātnes instrumentiem,

1 CoBepmeHCTBOBaHHe kphthkh — Hama o6inaH — «CoßercKan

My3biKa», 1972, JSTs 4, c. 10.
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mūzikas dzīves parādībām. Ja nenotiek šādas kritikas pārbau-
des, ja tādā veidā zinātnieku atklājumu nepārbauda dzīvē,

praksē, tad zinātnei draud viltus akadēmiskums, noslēgtība,

neauglība.
Padomju mūzika ir sasniegusi augstu brieduma pakāpi, pē-

dējos gados tās attīstība noris apbrīnojamā saskaņā ar sabied-

rības augstākām interesēm. Gribas vēl citēt izcilā dzejnieka
A. Tvardovska vārdus, ko viņš teica PSKP XXI kongresā par
mākslas augsto misiju: «... ikviena īstenība prasa sava ap-

stiprinājuma un nostiprinājuma, un, kamēr tā vēl neparādās
mākslas tēlu atspoguļojumā, tā it kā nav vēl gluži pilnīga un

nevar pilnā spēkā ietekmēt cilvēku apziņu.» 1 Un kritika, zināt-

nes ieročiem apbruņota, te stājas mākslai līdzās, stiprinot tās

iedarbību uz cilvēku psihi, dvēselisko satvaru, ietekmējot viņu
domāšanu un raksturu. Protams, ikvienā konkrētā brīdī viena

komponista daiļradē vai arī visas tautas kultūrā var būt pret-
statu cīņa, grūtības, kļūdas. Te arī kritikai pieder svarīga, pat
pirmšķirīga loma. Kritikai jāiztulko konkrētā mūzikas parādību
būtība, kritikai jāaudzina masu auditorijas gaume, lai visnotaļ
mazinātu banalitātes, mietpilsonības, kropluma ietekmes iespē-
jas uz cilvēkiem. Spēcīgs un pārliecinošs kritikas vārds te ir pār-
baudīts ierocis. Padomju mūzikas kritikai ir daudz sasniegumu,
liela pieredze un tradīcijas. Tas viss apliecina mūzikas kritikas

sabiedriskās funkcijas, tās sociālo nozīmību, pildot savu galveno
uzdevumu — tautas estētisko audzināšanu.

1 CoBepmeHCTBOBaHHe kphthkh — Hama očman — «CoBeT-

CKaa My3biKa», 1972,N2 4, c. 6.
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Arnolds Klotiņš

FOLKLORAS INTERPRETĀCIJA UN MŪZIKAS SATURS

(Kulturoloģiska eseja)

Visai daudzu faktoru komplicēts kopums piešķir dažādu tautu

un laikmetu skaņu mākslai to savdabīgo valdzinājumu, ko va-

ram dēvēt par mūzikas nacionālo iedabu vai — attiecinot uz atse-

višķu komponistu daiļradi — par mūzikas nacionālo stilu. Tajā
arvien savijas tradīcijas ar aktuālo, nacionālā muzikālā apziņa
ar šķirisko, laikmeta vispārējās stilistiskās tendences ar atse-

višķo radošo personību individuālajām un folkloras specifiska-

jām īpatnībām, katras nācijas savdabīgā psihiskā struktūra ar

to, ko tā asimilē no citām tautām. Nacionālais stils nav nemai-

nīgs, katrs atsevišķais to veidojošais elements var vēstures gaitā

iegūt gan lielāku, gan mazāku īpatsvaru, un nācijas dzīves attīs-

tība arvien rada arī jaunus nacionālā stila vaibstus. Tomēr ik-

vienas tautas nacionālās mūzikas attīstībā ir kāds sevišķi notu-

rīgs faktors, kas kļūst par kopēju pamatu daudziem vēsturiski

atšķirīgiem nacionālajiem stiliem. Tā ir folklora.

No pirmā acu uzmetiena varētu likties, ka visi komponisti,
kuri savā jaunradē izmanto tautas mūziku, tās intonācijas, rit-

mus vai žanrus, ar to izsaka vienu un to pašu. Dziļāk nepado-

mājot, mēs gluži vienkārši sakām, ka viņu mūzikai piemīt nacio-

nāls kolorīts, ka tā ir tautiska, latviska uti, un tas, protams, ir

pareizi. Taču neaizmirsīsim, ka folkloras traktējums mēdz būt

ļoti dažāds, ka vienu un to pašu tautas mūzikas elementu iesais-

tīšana atšķirīgos daiļrades stilos un virzienos var izraisīt

(līdzās nacionāli iekrāsotai mākslinieciskās formas savdabībai)
arī pilnīgi atšķirīgu estētisko saturu. Vai vācu tautas mūzikas

elementu izmantošana Bēthovenam un Māleram izsaka vienu un

to pašu? Pat viena laikmeta komponistiem — Rahmaņinovam
un Stravinskim — krievu folkloras interpretācija veido pilnīgi
dažādas mākslinieciskas koncepcijas, saturiski dažādus nacio-

nālos stilus. īsi sakot, nav nevienas tautas, kuras profesionālajai
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mūzikai butu raksturīga vienmēr vienāda attieksme pret folkloru,

viens nemainīgs nacionālais stils.

V. I. Ļeņins runāja par divām kultūrām katrā nacionālā kul-

tūrā un parādīja, ka kapitālisma apstākļos tur cīnās divas ideo-

loģiski asi pretstatītas tendences. Ir saprotams, ka sociālistis-

kajā kultūrā, kurai piemīt ideoloģiski vienota virzība, nav

raksturīgi viens otru izslēdzoši idejiskā satura risinājumi māk-

slas darbos. Bet te vienota pasaules uzskata ietvaros arī, pro-

tams, veidojas daudzas atšķirīgas mākslinieciskās koncepcijas,
ir vērojama arī dažāda tautas mākslas tradīciju interpretācija.
Varam teikt: cik kādas tautas mūzikā ir idejiski estētisku strāvo-

jumu un oriģinālu radošu personību, tik tajā ir arī dažāduattieks-

mju pret folkloru un šajā nozīmē arī atšķirīgu nacionālā stila

risinājumu. Šie risinājumi, to attīstība un nomaiņas izsaka ļoti
daudz par estētisko ideju virzību atbilstošajā mūzikas kultūrā,

un, ja šādi izprasta nacionālā stila spogulī aplūkojam latviešu

mūzikas attīstību — šoreiz it īpaši tās padomju periodu —, tad

varbūt tur saskatām arī ko agrāk nepamanītu. Bet vispirms
jāparaugās,

kad un ka profesionālas mūzikas nacionālais stils naca pasaule.

Tas pamazām sāka iezīmēties līdz ar nācijas un nacionālās

apziņas veidošanos, un tādēļ tā pirmsākumi dažās lielākajās
tautās saredzami jau Renesansē. Taču nacionālā savdabība kā

īpašs mērķis pirmo reizi pilnā spēkā tika izvirzīta 19. gs. sākuma

muzikālajā romantismā. Napoleona karu dārdiem nokļūstot, kad

nacionālās apvienošanās un pašnoteikšanās karogus sev šūdi-

nāja arvien jaunas Eiropas tautas, arī mūzika vairs nevarēja
palikt pie 18. gadsimtam raksturīgā «vispāreiropejiskā» klasiskā

piegriezuma. Protams, arī agrāk — Baha, Hendeļa, Haidna v. c.

komponistu mūzikai piemita zināma tautiska zemaugsne, jo tā

sevī iekausēja toreizējo vadošo Eiropas muzikālo kultūru sav-

dabību un demokrātiskās tradīcijas. Taču līdzās tautisku-

mam, kura dzinējspēks ir demokrātisms, tagad savas pre-

tenzijas skaļi pieteica arī nacionālais raksturīgums, kura

noteicošais faktors bija patriotisms, — Bēthovena mākslas

centrā vēl bija sava laika pilsonis vispār, bet Vēbera operu tēli,

Sūberta, Sopēna un viņu sekotāju liriskie personāži ir jau no-

teikti un savdabīgi nacionāli raksturi. Visur, kur nacionālajai
kustībai bija demokrātisks raksturs, mūzikas tautiskais un nacio-

nālais elements saplūda un kļuva gandrīz par sinonīmiem.
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Sakņodamies folklorā, kā arī savas zemes vēstures un kultūras

tradīciju atjaunotā izgaismojumā, mūzikas nacionālais stils kļuva

par tautu pašapziņas sastāvdaļu — it īpaši tur, kur nacionālā

valstiskuma veidošanos kavēja lielās monarhistiskās impērijas.
Pietiek atcerēties Erkela, Smetanas, Dvoržaka un citu kompo-
nistu misiju savu tautu nacionāli demokrātiskajā cīņā pret Habs-

burgu Austriju. Šādā situācijā nacionālais stils kļuva par mū-

zikas un politiskās cīņas saskares zonu. Sūmanis rakstīja, ka

Krievijas patvaldniekam Šopēna darbi nozīmējot «ziediem pie-
segtus lielgabalus», un vēl 1904. gadā Rīgā Sibēliusa pazīstamā
simfoniskā poēma «Somija», apmānot carisko cenzūru, kāda

koncerta programmā tika iespiesta ar šifrētu neitrālu nosau-

kumu — «Impromts» (protams, tas neesot kavējis brīvdomīgos
rīdziniekus pēc atskaņojuma sarīkot ovācijas). Bet

pie nacionāla stila šūpuļa nostājas arī romantiskais komplekss.

Romantiķu interesei par folkloru un tautas senatni jau no

paša sākuma bija arī cits — daudz romantiskāks aspekts. Jau-

nais, buržuāziskais 19. gadsimts atnesa jaunu, racionālistisku

civilizāciju. Cilvēku savstarpējās attieksmes, ko arvien vairāk

sāka regulēt pirkšanas un pārdošanas princips, zaudēja kād-

reizējo dabiskumu, organiskumu (un šķietamo idilliskumu).
Cilvēka individualitātes emancipēšanās galu galā bija atrāvusi

atsevišķu personību no pirmatnējas sakļautības ar līdzcilvēku

kopumu — t. i., satrūka tās patriarhālo ieražu, morāles, reliģiski
tikumisko priekšstatu utt. saites, kas lielā mērā bija regulējušas
cilvēku attiecības aizgājušajos pirmsburžuāziskajos laikmetos

un likās esam piešķīrušas viņu savstarpējai satiksmei nepiecie-
šamo siltumu un dabiskumu. «Brīvās konkurences sabiedrībā

atsevišķs cilvēks parādās kā atbrīvots no dabiskiem sakariem

utt., kas iepriekšējos vēsturiskos laikmetos to padarīja par no-

teikta, ierobežota cilvēku konglomerāta piederumu.» 1 Satrūkstot

šiem «dabiskajiem sakariem», personība zaudēja arī tautisko,
stihiski objektīvo pasaules skatījumu, ko tik naivā nešaubībā

pauda senās tautas mākslas gars un ko lakoniski formulē folk-

lorai piemītošās estētikas pamatprincips: «es» un «pasaule» ir

nešķirama identitāte.2 Savās galējās konsekvencēs šis process

1 MarkssK. Par politiskās ekonomijas kritiku. R., LVI, 1952., 188.—

189. lpp.
2 PaxManoßa M. O rpojibKJiopHOM HanpaßJieHHH b cobpe:\ieHHOK pyccKofi

My3biKe. «CoBeTCKaH MV3biKa», 1972, N° 1, c. 19.
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personību nostādīja pret sabiedrību un dabu, iedvesa tai vientu-

lības un atsvešinātības izjūtu.
Tā Sūmaņa un Berlioza mūzikas baironiskajiem personāžiem

tiklab dabas varenība, kā tās idilliskais piemīlīgums ir tikai

kontrastējošs fons, kurā reljefi izdalās viņu vientulība un reflek-

sija («Manfrēds», «Fantastiskā simfonija», «Harolds Itālijā»).
Ne Alpu mirdzošās ledus gāles, idilliskie ganāmpulku zvārguļi un

gana stabules pastorālā dziesma, ne arī pirmatnēji vienkāršās

tautas skaistā sadzīve — nekas no tā viņos neraisa dzīves piln-

skanīguma izjūtu, bet vienīgi dīvainas un nekad neremdināmas

ilgas pēc saplūsmes ar šo dabu un ilūziju par iespējamību
atkal iekļauties pirmatnēji dabiskajās cilvēku attiecībās, kuras

kādreiz ir bijušas (bet nu vairs nav!) visu mirstīgo daļa. Citiem

vārdiem, šo personības jauno situāciju, šo principiāli jauno cil-

vēka koncepciju romantiskā mūzika fiksēja šādā savdabīgā
formā — proti, saskaldītas subjektīvās apziņas neremdināmās

ilgās pēc kādas ideālas objektivitātes un viengabalainības.
Šo pēdējo romantiķi savā laikmetā neatrod. Sava laika īste-

nība viņus neiedvesmo nekādam viengabalainam, harmoniskam

dzīves skatījumam, nekādai visu līdzcilvēku, tautas un cilvēces

kopuma izjūtai, un ne velti Hēgelis sava laika cilvēkā konstatē

visdziļākā antagonisma ieviešanos starp individuāli psiholoģisko
estētisko apziņu un tautas dzīves «substanciālo saturu». Tādēļ

viņi pievēršas citiem laikmetiem, tām pagātnes dzīves formām,
kurās sabiedrību raksturoja «dabisks kolektīvisms» (K. Markss),
cilvēka dzīvei piemita pirmatnējs pamatīgums un apziņa nebija
zaudējusi sākotnējo sakļautību ar visu dzīves izpausmju piln-
skanīgo ansambli. Kā draudzīgu un iedrošinošu sveicienu no

turienes — no šī šķietamā zelta laikmeta romantiskie kompo-
nisti uztver folkloru. Tieši tautas senajā mākslā viņi pamatoti
saskata (un arī idealizē) stihiski objektīvu, viengabalainu un

«pirmatnēji laimīgu» dzīves skatījumu un apziņu.
Pievēršanās folklorai izauga no ilgām pēc šādas apziņas. Jau

sākot ar vienu otru Bēthovena sonāti ļoti plaši ieviesās paņē-
miens izmeklētām krāsām harmonizēt tautas vai tautiskā garā
veidotu melodiju, lai izteiktu izsmalcinātas dvēseles lieglaimi
saskarsmē ar lauku dabas un sadzīves valdzinošo vienkāršību. 1

Vai tas nozīmē, ka, romantiskā stilā ietverot folkloras materiālu,
muziķa tik tiešam atkal vēstīja, ka «es» un «pasaule» ir iden-

tiski, t. i. atveido to estētisko uztveri, kas bija raksturīga

1 Piem., Bēthovenam šo muzikāla satura aspektu viņa pētnieki atzīme
12. sonātē klavierēm op. 26, pirmās daļas poētiskajā Tēmā ar variācijām.
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kapitālisma civilizācijas neskartajiem tautas slāņiem pagātnē
vai, teiksim, vēl bija saglabājusies kāda klusāka dabas nostūra

iedzīvotāju vidū? Ne vienmēr, — tāpat kā pievēršanās viduslaiku

tēmām citās mākslās nenozīmēja reālistisku vēstures izpēti, bet

gluži vienkārši romantisko ideālu izteikšanas veidu. Līdzās patie-

sīgiem tautas tēliem mūzikā (piemēram, operās), kuri nāca drīzāk

no sava laika īstenības un tika atveidoti arī bez folkloras starp-
niecības, romantiskais nacionālais stils, izmantojot folkloru,

pauda pirmām kārtām tikai romantiskas ilgas pēc šī tautas dzī-

ves objektīvisma. Sava laika emancipētajai individualitātei pat
estētiskās apziņas sfērā bija grūti saplūst ar aizgājušo kolek-

tīvo dzīves formu pasaules skatījumu. Tādēļ romantisma liris-

kajās lappusēs reizē pat ar vislielāko jūsmu, ko spēja izraisīt

folkloras idealizācija, bieži skan līdzi arī it kā kāda skumja

stīga — nepārvarēta distances izjūta starp lirisko personāžu un

faktisko tautas dzīvi, sava veida variants romantiskajam duālis-

mam starp īstenību un ideālu, personību un kopumu.
Viegli saprast, ka tautiski objektīvo dzīves skatījumu roman-

tisma mūzikā simbolizēja pirmām kārtām senākās — lauku

iedzīvotāju mūzikas kolorīts. Pilsētas folklora ienāca profesionā-

lajā mūzikā it kā negribīgāk un sākumā tikai pašās attīstītākajās
kultūrās — varam atzīmēt Vīnes sadzīves mūzikas lomu Šūberta

un citu komponistu daiļradē, kuru dzīve ritēja Austrijā. Turklāt

arī pilsētnieciskajās dziesmās un dejās toreiz netrūka senās

lauku dzīves smaržu un krāsu. Tā, piemēram, lai gan ir noskaid-

roti autori gandrīz visām verbunkoša stila melodijām, ko

izmantojis F. Lists «Ungāru rapsodijās» un J. Brāmss «Ungāru
dejās», — tie pa lielākajai daļai ir nepazīstami 19. gs. ungāru
komponisti diletanti —, tomēr, kā raksta B. Bartoks, senā

ungāru ganu dziesma ir šī 18. gs. rekrūšu mūzikas stila (ver-

bunkoša) tiešākā priekštece un viens no avotiem. 1 Daudzi 19. gs.
komponisti tomēr raudzījās nelabvēlīgi uz pilsētas folkloru —

raibās stilistiskās izcelsmes dēļ tā bieži nešķita piemērota nacio-

nāli romantisku ideālu izteikšanai. To ignorēja arī visfolkloris-

kakā 19. gs. mūzikas strāva — krievu Varenās kopas komponisti,
un te

par iemeslu J. Kremļovs min zemnieku demokrātijas ideju
vadošo lomu Krievijas sabiedriskajā dzīvē šo komponistu estē-

tiskās formēšanas laikā. 2 Čaikovskis pirmais plaši ievadīja

1 BapTOK B. HapoflHan MV3HKa BeHrpiiH h coce£HHx HapoAOß. M., 1966,
c. 13, 27.

2
KpeM.ieß ĪO. HauHOHajībHbie nepTbi pvccKoii MV3MKH. JI., 1968, c. 38.



krievu pilsētas folkloras intonatīvo sfēru profesionālajā mūzikā,

bet par to viņš saņēma neskaitāmus netaisnus pārmetumus muzi-

kālajā kosmopolītismā, estētiskā neizvēlībā utt. Tomēr jāatzīst,
ka arī pēc Čaikovska nacionālā un senatnes kolorīta radīšanā

19. gs. mūzikai (kā arī tās tradīcijām mūsu gadsimtā) visvairāk

iespēju ir snieguši senākie folkloras slāņi.
Būdama ar saturā plašāku folkloras bāzi, arī Čaikovska

daiļrade vēl vēsta par to, cik mokoši un galu galā nerealizējami
ir šie centieni saplūst ar tautiski objektīvu dzīves uztveri. Par to

liecina vēl arī populārais Čaikovska 4. simfonijas fināls (gan
autora programmatiskais skaidrojums, gan pati mūzika), lai

arī Čaikovska daiļradē psiholoģiskā reālisma metode ir pārsvarā
pār romantisko. Liriskais varonis, kurš cenšas sakļauties ar

vienkāršās tautas dzīves izjūtu viņas prieku virpulī, tomēr ik uz

soļa sajūt savu atsvešinātību. «Ak, cik viņiem ir jautri! Cik viņi
ir laimīgi, jo visas viņu izjūtas ir tiešas un vienkāršas!» Tā Čai-

kovskis raksta fināla satura izklāstā vēstulē N. fon Mekai un,

labi sajuzdams, ka patiesi optimistisks iznākums te ir neiespē-
jams, nobeidz savu skaidrojumu ar šādu vienkāršotu atrisinā-

jumu: «Priecājies ar svešu prieku! Dzīvot tomēr var.» Arī mūzi-

kas bezrūpīgajā svētku līksmē laiku pa laikam ielaužas gan

draudīgā likteņa tēma, gan izmantotās tautas meldijas hroma-

tizēti, subjektīvi psiholoģizēti varianti. Optimistiskais noslēguma
«uzrāviens», kura psiholoģiskais patiesīgums ne reizi vien ir ticis

apstrīdēts, vismaz šajā aspektā izraisa ārišķīgi uzspiesta problē-
mas risinājuma iespaidu.

Ja romantiķi neļāva baudīt tautiski objektīvo dzīves izjūtu
mūzikā kā realitāti, kā atgūtu paradīzi, bet sniedza to kā ilgu un

sapņu priekšmetu, tad to tomēr nevar atzīt par viņu trūkumu.

Drīzāk gan otrādi. Ar to viņi pauda patiesību par cilvēka per-
sonības situāciju buržuāziski racionālistiskajā civilizācijā. Ilgo-
tais tautiski objektīvais dzīves skatījums un apziņas viengaba-
lainība kļuva par vienu no vērtīgākajiem romantiskās (un ne

tikai romantiskās) mākslas ideāliem, un šis ideāls lika atska-

tīties ne tikai uz pagātni. Tas nemitīgi atgādināja par individuā-

listiskās apziņas un kultūras ierobežotību un aicināja to pārvarēt
nākotnē — kādā jaunā universāla, kolektīva dzīves skatījuma
formā.

Romantiskā attieksme pret folkloru ir tik lielas uzmanības

vērta, tādēļ, ka šī attieksme dažādos pārveidojumos un variantos

ietekmēja Eiropas tautu mūziku cauri visam 19. gadsimtam, vei-

dojot t. s. nacionālā romantisma virzienus dažādās zemēs, un tās

353*
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iespaids turpinājās vēl vismaz līdz mūsu gadsimta vidum. Lie-

kas, ka šis iespaids līdzās citiem avotiem ir stimulējis individuāli

raksturīgā nacionālā stila veidošanos arī mūsu — Alfrēda Kal-

niņa, Jāzepa un Jāņa Mediņu mūzikā un tā pieskārienu izjūt pat
arī Jāņa Ivanova agrīnajās Latgales tematikas solodziesmās,

dažā Lūcijas Garūtas opusā un arī vēl citu latviešu komponistu
daiļradē, kuri izauga mūsu gadsimta pirmajos gadu desmitos.

Ja neaizmirstam sabiedriski politiskās un kultūras dzīves gaitas

jūtamo nokavējumu 19. gadsimtā un 20. gadsimta sākumā Lat-

vijā (it īpaši Latgalē!) salīdzinājumā ar lielajām Rietumeiropas
tautām, tad šāda «nosebošanās» neliekas vis paradoksāla, bet

īsti likumsakarīga un savu laiku izteicoša. Tā tas ir arī citu

tautu mūzikas kultūrās, kuru attīstību ir kavējusi relatīva vēs-

turiskā atpalicība.
Ne visi 19. gs. komponisti — romantiķi mokoši pārdzīvoja

duālismu starp sava laika cilvēka individuālo apziņu un folklorā

fiksēto objektīvo dzīves skatījumu. Tādu vidū bija tikai visdziļāk
jūtošie un vistālāk redzošie talanti. Daudzi gluži vienkārši cen-

tās mākslā atdzīvināt tautisko dzīves izjūtu, romantiski idilli-

zējot un idealizējot pirmskapitālistiskās dzīves formas un visu

ar tām saistīto —■ lauku ainavu un sadzīvi, folkloru, senatnes

atribūtus utt. Šis idilliskais tautas un senatnes skatījums arī ļoti

ilgi baroja Eiropas zemju mūzikas nacionālo stilu, jo, kā zināms,

aizejošās dzīves formas vai to elementi praksē saglabājas ļoti
ilgi, un vēl jo ilgāk tie saglabājas ļaužu apziņā. Mūzikā ārkār-

tīgu popularitāti ieguva idealizēti dzimtās dabas tēli, pastorālas

ainavas, pati objektīvi vērojošā un šinī nozīmē tautiskā dzīves

uztvere. Turklāt estētiskais te tika cieši satuvināts ar ētisko —

idillisko dabas tēlu piemīlība un tautiskā skatījuma iekšējais
harmoniskums nozīmēja arī nepārprotamas ētiskas vērtības.

Sāds idilliski romantisks nacionālais stils mākslinieciski visspil-

gtāk ir izteicies lielā norvēģu komponista E. Grīga mūzikā. levē-

rojams īpatsvars tam ir arī mūsu Alfrēda Kalniņa valdzinošajā
lirikā — bieži idilliskums ir skaņdarba pamatnoskaņa, un daž-

kārt vārds «idille» likts arī opusa virsrakstā.

# * *

Lai cik redzama loma Eiropas 19. gs. mūzikas tradīcijās pie-
derēja romantiskam folkloras traktējumam, tas, protams, nebija
vienīgais tautas mākslas interpretācijas paņēmiens. Pievēršanos

folklorai sekmēja arī revolucionāri demokrātisko ideju lielā po-
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pularitāte progresīvi domājošo mākslas darbinieku vidū, un te

dzima prasība parādīt tautas mākslas skaistumu ne romantiskā

distancē, bet — kā vienkāršo ļaužu slāņu aktuālās dzīves vēr-

tību. Folkloriskā pasaules skatījuma objektivitāte un ētiskais

spēks izvirzījās par demokrātisko aprindu sociālās pašapziņas
faktoru. Nebija arī tālu jāmeklē, lai tautas mentalitāti reālis-

tiski tvertu profesionālajā mūzikā, — 19. gadsimtā folklora vēl

daudzās zemēs dzīvoja pilnasinīgu dzīvi, tās radītāju vitalitāte

un garīgais stiprums visuzskatāmāk tipizējās un izpaudās sa-

dzīves žanros, un, domāju, tādēļ pirmām kārtām šo žanru īpa-
šību vispārinājums daudzajās dejās simfoniskajam orķestrim vai

atsevišķiem instrumentiem, sadzīves skatos operās, kā arī koru

mūzikā veidoja reālistiska folkloras traktējuma lielākos sasnie-

gumus. Daudzas Lista, Šopēna, Smetanas, Dvoržaka mūzikas

lappuses tam var sniegt skaistākos piemērus. Tādi atradīsies arī

Andreja Jurjāna, Alfrēda Kalniņa un citu latviešu komponistu

klasiķu partitūrās.
Viena otra 19. gs. meistara daiļrades attīstības gaitā folk-

loras traktējums ar laiku jūtami iegūst arvien reālistiskākus

vaibstus. Te sava loma bijusi arī individuāli psiholoģiskiem
iemesliem: sākotnēji saskaroties ar savas tautas folkloru, kom-

ponists nereti šo viņam jauno un maz pazīstamo estētisko vēr-

tību pasauli tērpj romantikas oreolā, bet, sasniedzot mākslas

briedumu un dziļāk iepazīstot folkloru kā savas jaunrades ma-

teriālu, viņš to spēj tvert visā tiešamībā, dzedri skaidrā un reā-

listiskā skatījumā. Tāda attīstība katrā ziņā saskatāma Grīga
un Dvoržaka attieksmē pret folkloru. Lista daiļrades ceļš šai

aspektā ir vēl komplicētāks, un to nāksies skart vēl, arī runājot

par 20. gs. folkloriskajiem strāvojumiem.
19. gadsimtā romantisku folkloras interpretāciju ierobežoja

par labu reālismam arī klasiskās muzikālās domāšanas ten-

dences, kuras nekad pilnīgi neizzuda, stipri ietekmēdamas, pie-
mēram,Brāmsa daiļradi, un jau uz 20. gs. mūzikas sliekšņa tās

savdabīgi izpaudās arī Pēterburgas komponistu skolā, kura, kā

zināms, izauklēja arī Jāzepa Vītola mākslu. Klasiskā muzikālā

domāšana — šī vārda plašā nozīmē — tver tautas mūzikas ele-

mentus pirmām kārtām ne poētiski programmatiskā aspektā, bet

biežāk kā materiālu arī specifiski muzikālai izstrādāšanai,
nebaidoties zaudēt tā sākotnējo literāri asociatīvo saturu, bet

toties atsedzot folkloras parauga iekšējās tēlainās un formas

veidošanas iespējas. (J. Vītola variācijas klavierēm par «Ej, sau-

līte, drīz pie dieva» tēmu ir tam spilgts piemērs.) Klasiski
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virzītai muzikālai domāšanai piemītošais emocionālā un racio-

nālā elementa līdzsvars jau dabiski ir tuvāks reālistiskai metodei

nekā romantismam raksturīgā nesamērība starp tiem.

Kopumā, kā redzam, 19. gs. Eiropas profesionālajā mūzikā

pilnveidojās paņēmieni arī reālistiski tiešam, nevis romantiski

atsvešinātam folkloriskās dzīves izjūtas atveidojumam sava

laika skaņdarbos. Balstoties uz šiem paņēmieniem un Gļinkas

ģēnija veikumu, 19. gs. krievu nacionālajā mūzikā ar laiku radās

komponisti, pat vesels daiļrades virziens, kurš, figurāli
izsakoties,

seno folkloras garu tomēr spēja izsaukt un pilnīgi materializēt.

Ja romantiskais nacionālais stils, kā redzējām, nesniedza

patiesīgu tautiskās mentalitātes atveidojumu, bet gan pirmām
kārtām romantizētu priekšstatu par to sava laika inteliģences

prātos, tad tautiskās dzīves uztveres autentiskam ietvērumam

nesalīdzināmi tuvāk pienāca Varenās kopas komponisti. Radi-

kālākais un savā ziņā izņēmums viņu vidū bija Musorgskis,
kuram tautiska dzīves izjūta mūzikā vairs nav tikai gatavs
dotums un nepārejoša, kanonizēta vērtība, bet ir sociāli un psi-

holoģiski diferencēta — tautiskā intonācija kalpo krievu sabied-

rības slāņu un tipu raksturojumiem, sociālās patiesības atseg-
šanai. Pilnīgi jauno un revolucionizējošo pieeju Musorgskis
papildina ar to, ka neveido nacionālo stilu vienīgi no folkloras

ķieģeļiem, bet intonatīvi iekausē mūzikā arī sava laika sadzīves

runai un žestiem tipisko. Bet Musorgska nacionālais stils bija
kas pārāk jauns pārlieku vecā laikmetā, tādēļ to pienācīgi novēr-

tēja un attīstīja tikai 20. gadsimts, kamēr tūlītēju un tiešāku

iespaidu uz daudzu tautu, kā arī latviešu nacionālās mūzikas

veidošanos atstāja Balakireva, Borodina un Rimska-Korsakova
tautiskuma metode, kas gan bija mazāk radikāla, bet ne mazāk

spilgta un savā ziņā romantismam polemizējoša.

Tiesa, šie trīs reālisti nacionālo stilu balstīja vienīgi senajā
tautas mākslā, pilnīgi ignorējot sava laika pilsētas folkloru un

intonatīvo sfēru, jo, tāpat kā romantiķi, nesaskatīja estētiskas

vērtības pilsētas sadzīvē, kapitālistiskā urbānisma dzīves prozā
utt. No dzīves prozas viņi vairījās pat zemnieciskās Krievijas tēlo-

juma un saviem estētisko prasību blīvajiem filtriem laida cauri

gandrīz tikai to senās folkloras daļu, kura pauda harmonisko,
viengabalaino, nekonfliktējošo tautas dzīvē. Bet šī daļa katras

tautas folklorā ir milzīga, un, sevišķi izkopjot epu un tautisko

žanriskumu, viņi padarīja folkloras objektīvo pasaules skatījumu
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par savas daiļrades pamattoni. Romantiskā saskaldītiba bija pār-

varēta, mūzika sniedza tautisko, viengabalaino dzīves izjūtu ne

vairs kā kaut ko individuālai apziņai pretstāvošu un nesasnie-

dzamu, bet gan visā tiešamībā, bez refleksijas, kā objektīvu do-

tumu. Tā bija pilnīgi jauna, harmoniska, dzīves optimisma pilna

pasaules izjūta mūzikā, kas izslēdza mūžīgo romantiski kristiā-

nisko duālismu starp personību un kopumu, šopasauli un viņpa-
sauli, dzīves prieku un bijību pret neizbēgamo un citus roman-

tiski polarizētus pretstatus. Varenās kopas reālismā profesionālā
mūzika atguva seno tautas stihiski materiālistisko — var pat
teikt — pagānisko dzīves izjūtu un sasniedza to ne bez sava laika

filozofiskā materiālisma un pozitīvās zinātnes ietekmēm, — ne

velti Borodins un Rimskis-Korsakovs bija saistīts ar laikmeta

progresīvajām Krievijas zinātniskajām aprindām.

Sasniegt tautas mākslai tik tuvu estētisko izjūtu profesionā-
lajā mūzikā un noformēt to kā savdabīgu daiļrades metodi, šķiet,
bija iespējams tikai tādā zemē, kur folklora un pirmatnēji tau-

tiska dzīves izjūta vēl bija ārkārtīgi dzīva visplašākajos tautas

slāņos. Izvirzot folkloristiskā dzīves skatījuma objektīvismu par
estētisko un ētisko kritēriju, Varenās kopas mūzika pievēra acis

tiklab pret tautas dzīves aktuālo un faktisko situāciju, kā arī

pret cilvēka personības pretrunīgo būtību. Atšķirībā no romanti-

ķiem minētie Varenās kopas pārstāvji tik nedalīti nodevās pir-
matnēji tautiskajam objektīvā dzīves skatījuma un apziņas vese-

luma ideālam, tā attēlojumam, ka it kā aizmirsa distanci, kas šo

ideālu šķir no dzīves realitātes.

Taču, neraugoties uz augsto cenu, tomēr bija sasniegts pats
galvenais — radīta metode, kā nacionālajā stilā nepārprotami
ietvert tautiski objektīvu dzīves izjūtu, un šo Varenās kopas pie-
redzi steidzās izmantot daudzas jo daudzas nacionālās skolas.

Tika pārņemti skaņkārtiskie, harmoniskie, formas veidošanas,
žanriskās objektivācijas v. c. līdzekļi, mūzikā tika iekausēti

tādi arhaiski folkloras ieži, kuros ir nogulsnējies dabiskā lauku

cilvēka izjūtu slānis, dzīves uztveres pasaulīgā konkrētība, pan-
teistiska sakļautība ar dabu. Kā te neatcerēties mūsu senatnes

sidrabā iegrimušo Emili Melngaili! Taču arī Alfrēda Kalniņa
nacionālo stilu ir spēcīgi ietekmējusi Varenā kopa. Jāzepam Vīto-

lam, izņemot dažus agrīnos opusus, šī ietekme ir netiešāka; vi-

ņam tā ir nākusi aplinkus caur t. s. Jaunās krievu mūzikas skolas

vēlīno periodu, kur Glazunova un Ļadova daiļradē Varenās

kopas tautiskums bija jau krietni nogludinājies, akademizējies
un sāka izteikties it kā abstraktās formās. Varēja domāt, ka



40

Glazunovs būs pēdējais pasaules mēroga komponists, kurš akcep-
tēs šo senatnes dzīves formas kanonizējošo tautiskuma metodi,

tādēļ ka, jo asāk pasauli graizīja sociālās dzīves pretrunas, jo
skaidrāk izpaudās šīs metodes objektīvisms. Tomēr ne, ■— mūsu

gadsimtā tā deva vēl auglīgus atzarojumus, kas vēlāk nozīmīgi
ietekmēja arī padomju nacionālo republiku mūzikas kultūru.

Bet, pirms runājam par to, jāapzinās, ka 19. un 20. gs. mijā
folkloras interpretācijas metodes bija jūtami sazarojušās. Lists,

kurš savā laikā bija sācis ar gluži romantisku tautas mūzikas

traktējumu, savos beidzamajos darbos kā viens no pirmajiem
19. gs. nacionālo skolu komponistiem apšaubīja nepieciešamību
pēc nacionālas savdabības kā kolorīta, kā īpaša mūzikas iekrā-

sojuma; atmetot folkloras rotājošos aspektus, viņš ungāru mū-

zikas intonatīvajos, improvizatoriskajos, rapsodiskajos v. c. ele-

mentos atklāj īpatnējas psiholoģiskas tēlainības iespējas un, tās

vispārinot, veido savu vēlīno darbu oriģinālo emocionāli estētisko

saturu, nevis tikai nacionālu formu. So metodi uz vēl plašākas
Austrumeiropas tautu mūzikas izteiksmes līdzekļu bāzes turpina
B. Bartoks — šie līdzekļi viņam kalpo ne katrā ziņā nacionālas

tēlainības radīšanai, bet gan laikmetam vispārraksturīgas un

aktuālas satura problemātikas izteikšanai; tas ir pasaules mē-

roga muzikāls stils ar Austrumeiropas tautu nacionālās mūzi-

kas pamatu. 1

Stravinskis ar saviem agrīnajiem baletiem, sākumā attīstīda-

mies Varenās kopas nacionālās savdabības tradīciju gultnē, ātri

nonāk tām gluži pretējās pozīcijās: «Petruškā» izmantoto tautas

un sadzīves mūzikas materiālu stilistiskais raibums ir tik liels, to

traktējums tik naturālistiski atkailināts, pārgalvīgs un pat ironi-

zējošs, ka neuzrāda vairs nekā kopēja ar Varenās kopas klasiskā

reālisma stingro estētiku un ētiku. Paša Stravinska estētiku tu-

vāk neiztirzājot, varam tomēr viņa folkloras traktējumam atrast

vismaz vienu attaisnojumu: izmainījušies sabiedriskie apstākļi
vairs nedeva iemesla tik izsmalcināti vērojošam un tautas senās

dzīves formas akcentējošam nacionālam stilam kā vēl gadus
piecdesmit agrāk.

Tomēr Varenās kopas metodē atradās arī tādi elementi, kas

kļuva par pamatu jaunam — laikmetiskus estētiskus centienus

izteicējam folkloras traktējumam. Kā zināms, mūsu gadsimta
pirmajos gadu desmitos Eiropas mūzikā redzama vieta bija

1 CaSojibmi Eemie. nooneflHHe roĶbi OepeHua JĪHCTa. ByAaneuiT, 1959.



41

postimpresionisma
1 virzienam, kas radās Francijā (Moriss Ra-

vels v. c.) un skāra pirmām kārtām arī pārējās latīņu kultūras

(Manuels dc Falja Spānijā, Otorino Respīgi Itālijā v. c).
Izaudzis no impresionisma, šis virziens ļoti akcentēja estētis-

kas tīksmes noskaņojumus un pozitīvus emocionālos stāvokļus

muzikālajā izteiksmē, pat izvirzīja tos mākslas centrā. Folklo-

ras traktējuma sfērā tas izpaudās, vispusīgi apstiprinot un

aizrautīgi dzīvās žanra ainās un mirdzoši gleznainās

vīzijās cildinot tautisko, nesaskaldīti objektīvo īstenības uztveri

un tēlainību kā izcili pozitīvu vērtību. Bet tiklab lielā tuvība

folkloras estētikai, kā arī prasme to izteikt žanriski ainaviskā

tēlojumā bija Varenās kopas sasniegums. Postimpresionisti no

tās ļoti iespaidojās (piemēram, Ravela «Spāņu rapsodija» grūti
iedomājama bez N. Rimska-Korsakova ietekmes; gadsimtu mijā
Pēterburgā pie viņa mācījies O. Respīgi). Viņi attīstīja Vare-

nās kopas folkloras traktējuma principus estētiskās uztveres

empīrisma un pozitīvisma virzienā un radīja vienu no mūsu

gadsimta nacionālās stilistikas ietvēruma metodēm, kas ietek-

mēja daudzus komponistus. Lai nosauktu tikai nedaudzus, kas

skāruši šo metodi, minētajiem M. Ravelam, M. dc Faljam un

O. Respīgi jāpievieno rumānis Džordže Enesku, bulgārs Pančo

Vladigerovs, armēnis Arams Hačaturjans, zviedrs Kurts Ater-

bergs, gruzīns Aleksejs Mačavariani. Arī — Ādolfs Skulte.

Krievu klasiskā reālisma tradīcijas ir spēcīgi ietekmējušas
arī padomju tautu muzikālo kultūru attīstību. Varenās kopas
metodei te ir bijusi īpaša loma jau tādēļ vien, ka tā sniedz vis-

lielākās iespējas spilgtas nacionālās savdabības sasniegšanai
mūzikā, un šis mērķis allaž ir bijis padomju mūzikas uzma-

nības lokā. Protams, tāds mērķis bija arī agrāk pirmsrevolū-

cijas Krievijā dzīvojošo tautu nacionālajām mūzikas kultūrām,
taču padomju dzīves apstākļos nacionālās savdabības idejis-
kais saturs ir mainījies, — savdabība nekad nav aicināta kal-

pot nacionālai savrupībai, savas īpatnības absolutizēšanai, bet

tās uzdevums ir sekmēt atsevišķo nacionālo kultūru savstarpēju
ietekmēšanos un veicināt kopīgās, saturā sociālistiskās pa-
domju kultūras formu bagātību. Tikai tādā nozīmē būs runa

par latviešu un citu PSRS tautu mūzikas nacionālo stilu.

Varenas kopas metodei nacionālo padomju republiku mū-

zikā bija liela loma arī tādēļ, ka tā spēja iedzīvināt folklorisko,

1 ZtpycKHH M. H3 HCTOpHH (ppaHii,y3CKOH My3biKH XX BeKa. — Gram.:

,ZtK)MeHH;ib PeHe. CoßpeMeHHbie (ppaHiļy3CKne KOMno3HTopbi rpynnbi «lIIecTH».
Jl., 1964, c. 9—lo.
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tautiski objektīvo dzīves izjūtu kā šodienas realitāti, bez reflek-

tējošas distances. Tādēļ tā īpaši uzplauka tajās padomju repub-
likās, kur folklora un pirmatnēji tautiska dzīves izjūta vēl mūsu

gadsimtā bija ļoti dzīva plašos slāņos — pirmām kārtām tau-

tās, kuras savas profesionālās mūzikas skolas sāka veidot uz

nesenā feodālisma kultūras un estētiskās apziņas bāzes, tātad

tautās, kuras pavisam maz (vai nemaz) bija skārusi kapitā-
lisma civilizācija un ar to saistītais asais personības un ko-

puma antagonisms. Šai ziņā zīmīga ir Vidusāzijas padomju

republiku mūzikas sevišķi sekmīgā, organiskā attīstība Varenās

kopas reālisma gultnē.
Ir dabiski, ka sociālistiskā mūzikas kultūra īpašu vērību vel-

tīja šai metodei, kura, interpretējot folkloru, savdabīgā veidā

pauž kolektīvajām dzīves formām raksturīgo estētisko skatī-

jumu un apziņu, lai arī tās būtu tālas pagātnes formas. Te

rodas pat vilinājums satuvināt seno tautiski objektīvo pasaules
uztveri ar kādu jaunu kolektīva dzīves skatījuma formu nā-

kotnē, cilvēces kopīgajā rītdienā, kura pārvarēs individuālis-

tiskās apziņas un kultūras aprobežotību. Šādām paralēlēm ir

savs pamats un racionāls kodols, ko mākslinieki līdz šim, šķiet,
ir tikai neskaidri apjautuši, ne deklarējuši, bet, domāju, šis

kodols skaidrosies un iegūs lielāku lomu turpmākajā dzīves un

sabiedriskās apziņas attīstībā. Taču šobrīd ir labi redzama arī

šādu paralēļu aptuvenība, kas izdod vēlamo par esošo, — apzi-
ņas ceļš uz jauno nav viegls lēciens kādā jaunā gatavā formā,
kurai veidni piegādā pagātne, bet tas nepieciešami ved caur

pretstatu cīņu — ilgu un sīvu. Tai mēs esam liecinieki, un, to

neatspoguļojot, mūzika novērstos no dzīves patiesības. Tieši šai

ziņā ar neradošu sekošanu Varenās kopas tradīcijai komponisti
ir dažkārt snieguši pārāk atvieglotus tautiskuma problēmas
risinājumus.

Pirms nepilna gadsimta ceturkšņa,

kad 40. un 50. gadu mijā latviešu padomju komponistu daiļrade

veidoja pirmo redzamo kvalitatīvo pacēlumu (J. Ivanova Sestā

(«Latgales») un Septītā simfonija, Koncerts vijolei ar orķestri,
A. Skultes balets «Brīvības sakta», Pirmā simfonija, kinomū-

zika v. c), mūsu mūzikā izstrādājās arī savs raksturīgs nacio-
nāla stila virziens, kuru, protams, atšķirīgi niansēja ievēroja-

individualitātes. Jāatzīst, ka šo gadu nacionālais stils,
it īpaši instrumentālajos žanros, arī latviešu mūzikā vēlreiz

visuma atjaunoja klasiskā reālisma, it sevišķi Varenās kopas
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tautiskuma metodi, —• protams, ne dogmatiski, bet savdabīgi

interpretējot arī to atsvaidzinošo izteiksmību, ko šai metodē

bija ienesuši impresionisms un tam radniecīgi mūsu gadsimta

strāvojumi. Tomēr šis posms padomju mūzikas attīstībā, ku-

ram visumā bija raksturīga daiļrades metožu vienādošanās,

cieši sekojot 19. gs. klasiskā reālisma tradīcijām, priekšplānā

izvirzīja pirmām kārtām tieši Varenās kopas un tās sekotāju

pieredzi. -Uzmanības centrā gandrīz vienīgi ir tā folkloras daļa,
kura pauž visu harmonisko, viengabalaino, nekonfliktējošo tau-

tas dzīvē; tādēļ priekšroka tiek dota folkloras liroepiskajiem un

dejiskajiem žanriem un tēliem; tautisko motīvu citāti iegūst vie-

nīgi koloristisku un ornamentālu apdari; to harmonizācijā goda
vieta pieder diatonikai un gleznainai krāsainībai utt.

Taču pats galvenais — Borodina un Rimska-Korsakova tau-

tiskuma principu iespaidā šī laika nacionālais stils spēcīgi
akcentēja minēto folkloriskā dzīves skatījuma objektivitāti,

traktēļa tautas dzīvi kā iekšēji nediferencētu objektīvu dotumu

un tās atainojumā sliecās uz idilliskām gleznām un gludino-
šiem vispārinājumiem. Tāds latviskā nacionālā stila risinājums,
protams, atspoguļoja 40. gadu beigu normatīvo estētiku, taču

tam bija arī dziļāks pamatojums. Krievu mūzikas klasiskā reā-

lisma principu forsēta attīstīšana, ko stimulēja visa toreizējā
mūzikas dzīves atmosfēra, reizē nozīmēja arī dažu latviešu kla-

siskās mūzikas pamattendenču diezgan organisku tālāk veido-

šanos. Neaizmirsīsim, ka Varenās kopas tautiskuma metodei

latviešu mūzika lielā mērā bija sekojusi jau kopš saviem pir-
majiem soļiem, bija to padarījusi gandrīz vai par savu nacio-

nālo tradīciju. Tādēļ līdzās vienam otram stilistiski retrospektī-
vam vaibstam šī laika redzamākie opusi nozīmēja nacionālo

mūzikas vērtību dabisku, gaidītu papildināšanos. Turklāt šis

nacionālā stila virziens atspoguļoja vēl kādu citu svarīgu
dzīves īstenības apstākli. Balstoties vispārpazīstamajos, jau
iepriekšējā laikmetā izstrādātajos nacionālā tautiskuma izpaus-
mes paņēmienos un tāpat arī izmantojot episko elementu kā

izseno tautas kopības izjūtas nesēju, šis virziens ieguva torei-

zējos pēckara dzīves stabilizēšanās apstākļos visai likumsaka-

rīgu nozīmi — ar šo nedaudz tradicionālo nacionāli klasisko

virzienu mēs, būdami viena no jaunākajām padomju tautām,
sevi estētiski apzinājāmies un sevi apliecinājām kā savdabīga
sociālistiska nācija.

Protams, tas nenozīmē, ka toreiz dominējošajam nacionāla-

jam stilam būtu bijusi tikai reprezentabla loma. Ā. Skultes un
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J. Ivanova tā laika redzamāko opusu latviskumu ir iemīlējusi
ļoti plaša klausītāju auditorija, «Brīvības sakta» un «Latgales»
simfonija neapšaubāmi ir pievienojušās mūsu klasikai. Šāda

tipa tautiskums mūsu apziņā ir dzīvs un populārs arī šodien, jo
mēs mīlam mākslas darbā atrast un apzināties savu nacionālo

savdabību kā gatavu un objektīvu dotumu, pie tam sniegtu val-

dzinošā mākslinieciskā vispārinājumā.
Taču, dzīvei progresējot, garīgajiem apvāršņiem paplašino-

ties, komponisti laikus uztvēra arī pārmaiņas sabiedrības nori-

sēs un tās psiholoģijā, lai dotu mūsu mūzikas tautiskajai izteik-

smei jaunas formas. Kad 50. gadu vidū dogmatisma kritika

atbrīvoja jaunu radošu ideju un meklējumu straumi visās dzī-

ves un apziņas sfērās un kad mākslā atdzima subjektīvi psiho-
loģiska izteiksmība, personības problēma, tad kļuva redzamas

arī iepriekšējās nacionālā stila koncepcijas vājākās puses.

Proti, balstot nacionālo stilu gandrīz vienīgi folklorā un tās

vārdā atstājot mazāk ievērotu sava laika intonāciju fondu un

izteiksmes jauninājumus, mūzika neviļus atvirzījās no tautas

aktuālās dzīves atainojuma, runāja par to pārlieku nosacīti,
izteicās klasikā nogludinātās un abstrahētās tautiskās izteik-

smes formās. Izvirzot priekšplānā folkloras episko un sadzīves

žanru objektīvismu, šis stils nespēja dziļi atainot tautas dzī-

ves konfliktus, pietiekami daudzpusīgi atsegt cilvēka personī-
bas iekšējo pasauli un situāciju tautas vēstures griežos.

Pavērsiens uz laikmeta cilvēka un tautas dzīves konkrētāku,

dziļāku tvērumu un tam atbilstošu pieeju mūzikas tautiski na-

cionālajam raksturam 50. gadu otrajā pusē ļoti uzskatāmi

izpaudās Jāņa Ivanova daiļradē. Salīdzinoši aplūkojot vairākas

40. un 50. gadu simfonijas, redzam, ka viņam šis pavērsiens
lielā mērā nozīmēja atjaunot jau agrāk sasniegto laikmetis-

kuma un novatorisma līmeni. Sākot ar 50. gadu otrās puses

darbiem, bet it īpaši ar Devīto simfoniju (1960), J. Ivanova

simfonisms no jauna filozofiski dramatiskā tvērumā skar mūsu

laikmeta vērienīgās sociālās un psiholoģiskās tēmas — mūs-

dienu cilvēces attīstības gaitu, kara un miera antitēzi, aktuālās

īstenības pretmetu drūzmā sevi apliecinošu un dzīves progresu
izcīnošu personību. No vienas tautas dzīves apvāršņa tas ietie-

cas visas cilvēces problēmu lokā, taču tādēļ mūzika nebūt ne-

kļūst nacionāli nenoteikta. Tajā gan pieaug mūsu laikmeta into-

nāciju un ritmu īpatsvars, bet neizzūd arī tautas mūzikas zem-

strāva — tehnoloģiska izteiksmes līdzekļu analīze var pierādīt
un ir pierādījusi folkloras intonāciju lomu ne vienā darbā vien.
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No nacionālā stila attīstības viedokļa, te pats svarīgākais
ir tas, ka tautiskā intonācija tagad tiek iekausēta jaunā, laik-

metīgākā intonatīvi harmoniskās domāšanas sistēmā, kuru ir

izveidojusi mūsu gadsimta mūzikas attīstība. Tā kalpo tagadnes
dzīves izjūtas atveidojumam komponista konfliktējoši dramatis-

kajā, nereti filozofiskajā simfonismā. Latviskā intonācija gan-
drīz vairs nav atdalāma no mūzikas pamatizteiksmes. Šī

intonācija tagad gan ir mazāk uzkrītoša, toties ciešāk ir sakau-

sējusies ar komponista mūzikas valodas intonatīvo pamatma-
teriālu un kopā ar to darbojas izteiksmes galvenajā vir-

zienā, tā nav uztverama kā papildu iekrāsojums. Klausoties
Bēthovenu vai Vāgneru, mums viņu skaņu valodā nekas neliek

īpaši domāt par to, ka tā ir vācu mūzika, — daļēji arī tādēļ, ka

viņu daiļrade ir kļuvusi par pasaules mēroga klasiku. Bet, lūk,
atcerēsimies piemēru no mūsu gadsimta: Belas Bartoka darbos

ungāru intonācija ir tik dziļi ieausta pašā izteiksmes būtībā,

faktūrā, ka nebūt neizdalās kā eksotiska krāsa, — apmēram
tādā virzienā tiecas nacionālā stila attīstība Jāņa Ivanova

šodienas daiļradē.
Folkloras intonatīvā materiāla dziļāka, jaunradošāka ap-

guve kļuva piecdesmito gadu otrajā pusē raksturīga padomju
mūzikai kopumā. Par to pilnīgi pārliecina, piemēram, D. Sosta-

koviča 11. simfonija «1905. gads», kurā revolucionāro dziesmu

melodika tik organiski tiek iekļauta skaņdarba poētiskajā un

muzikālajā dramaturģijā, ka, lai gan ir sižetiski stāstoši citējumi,
notiek visa materiāla vispamatīgākā un dziļākā simfonizācija.
Sajā radikālajā simfonizācijā, protams, atspoguļojas pirmām
kārtām D. Šostakoviča individualitāte, tomēr arī padomju mū-

zikā kopumā bija šai laikā tiktāl nostiprinājusies specifiski sim-

foniska domāšana, ka citējamo materiālu vienkārša ornamentāli

figuratīva apdare, kāda dominēja iepriekšējā gadu desmitā, neli-

kās vairs nekādā ziņa pieņemama.
Jāņa Ivanova simfonismam kļūst raksturīga tautas mūzikas

elementu — melodisko apviju intonāciju, variantveida attīstības

paņēmienu, raksturīgo ritmisko formu v. c. — iekļaušanās
lineāri polifoniskā faktūrā, diahromatiskā tonāli skaņkārtiskajā
izveidojumā, un šajos jaunajos apstākļos folkloras elementi

iegūst radikāli jaunu žanrisko un emocionāli tēlaino izteik-

smību, jaunu kontekstu.

Šāda iekausēšana jaunā muzikālā stilā folkloras intonācijai
gandrīz vienmēr šķietami nodara pāri, jo tā ir tik cieši saau-

gusi ar iepriekšējo stilu, ka tas liekas tai vienīgi iespējamais,
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vispiemērotākais un jau pats par sevi nacionālo izteiksmi garan-

tējošs. Nereti ir jāpaiet zināmam laikam, iekams sabiedrības mu-

zikālā apziņa atzīst arī jaunās izteiksmes nacionālo piederību.
Tā ir bijis, piemēram, ar Karola Šimanovska mūziku Polijā, ar

Belas Bartoka — Ungārijā, un pat Čaikovska daiļrades krie-

viskums tika viņa dzimtenē diezgan ilgi apstrīdēts.
Tomēr šī folkloras elementu iekļaušanās arvien jaunā izteik-

smes līdzekļu sistēmā ir vēsturiski likumsakarīga, jo folklora

var būt īsti pilnvērtīgs un dzīvs profesionālās mūzikas kompo-
nents tikai tad, ja tā saskaņojas ar laikmeta intonatīvo fondu vai

ieņem pret to kādu citu stilistiski noteiktu attieksmi. Pretējā
gadījumā folkloras interpretācijai draud kanonizēšanās, sastin-

gums kādā no pagātnes stiliem, un līdz ar to mūzikā paustā
nacionāli tautiskā dzīves uztvere pārvēršas par abstraktu

dotumu, kam nav saišu ar aktuālo īstenību.

Starp citu, šāds it kā ārpus laika esošs, kanonizēts nacio-

nālais tautiskums visbiežāk ir vērojams t. s. nacionālās mūzikas

masu žanros, t. i., populārajos tautas deju un dziesmu ansam-

bļos, kuri atskaņo folkloras apdares. Belas Bartoka dzimtenē

populāras nacionālās mūzikas ansambļi vēl šodien atskaņo
tautas melodijas neapšaubāmi retrospektīvā nacionāli roman-

tiskā stilā. Protams, piemīt savs valdzinājums arī šādam kano-

nizētam nacionālajam stilam. Tas glaimo, paužot priekšstatu
par nacionālo savdabību kā nepārejošu vērtību. Tas valdzina ar

folkloriskās dzīves uztveres vitalitātes un objektīvā optimisma

akcentējumu; ne velti šie mūsdienu reprezentablie tautas mūzi-

kas ansambļi (atšķirībā no īstiem etnogrāfiskiem kolektīviem)
kultivē gandrīz vienīgi sadzīves žanrus un, ja arī pievēršas
liriskajiem žanriem, tad ekspresiju aizstāj ar dekoratīvi nosa-

cītu, tēlojošu pasnieguma veidu.

Nav noliedzams, ka katrā mūzikas žanrā nacionālais rak-

sturs izpaužas specifiski, tādēļ nevar gaidīt, lai populārajos

ansambļos nacionālais stils būtu tikpat niansēts kā laikmeta

simfoniskajā mūzikā. Tomēr liekas, ka populārie žanri kāpina
folklorā pausto dzīves uztveres objektīvismu bieži vien līdz ga-

lējībai; to īpaši pastiprina un standartizē arī pagātnē noglu-
dinātais, retrospektīvais apdaru stils, un līdz ar to tautas dzīves

atainojums iesliecas paseklā pozitīviskā idillē. Tas nevēlami vei-

cina plaisu starp populārās masu mūzikas saturu un pārē-

jiem žanriem, un te pamatā, liekas, ir aizspriedumainais (un
būtībā masu kultūras doktrīnai tuvais) uzskats, it kā masām

adresētajai mūzikai būtu jāpauž vienkāršoti objektīvisks dzī-
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ves skatījums, bet analītiska pieeja dzīves īstenībai un nova-

toriski meklējoša estētiskā izjūta lai paliktu tikai «augstāko»
žanru ziņā. Tādēļ ir apsveicami, ja tautas deju un dziesmu an-

sambļa «Daile», kā arī radio «Lauku kapelas» un citu līdzīgu
kolektīvu repertuāra veidošanā, apdarinot tautas meldijas, mūsu

komponisti liek lietā arī vienu otru psiholoģiski saturīgu stila

jauninājumu. Šādā virzienā strādājot, ir jau atzīstami sasnie-

gumi: beidzamo gadu darbs ir pierādījis, ka populāro tautas

mūzikas apdaru stils var sekmīgi apvienoties ar tiem spilgta-

jiem nacionālās izteiksmes līdzekļiem (pirmām kārtām harmo-

nisko valodu), kuri 40. un 50. gadu mijā raksturoja J. Ivanova

un Ā. Skultes instrumentālo mūziku simfoniskajā un baleta

žanrā.

Ādolfa Skultes mūzikas latviskā iedaba jau sākotnēji —

40. un 50. gadu mijā — dažā ziņā atšķīrās no Jāņa Ivanova tau-

tiskās izteiksmes, lai gan aplūkotā metode nacionālā stila vei-

došanā abiem bija kopīga, un viņa daiļradē nav bijis tik krasa

pavērsiena uz brīvāku, visai novatoriskiem izteiksmes līdzek-

ļiem pakārtotu attieksmi pret folkloru, kā to atzīmējām J. Iva-

nova 60. gadu simfonijās.
Par intonatīvās domāšanas paraugu arī Ā. Skultem allaž ir

kalpojis latviešu tautas mūzikas meloss. Taču tā interpretācijā

viņš ir it kā akadēmiski atturīgāks, galantāks un sniedz to vai-

rāk kultivētu un disciplinētu tajās tradīcijās un kritērijos, ko

veido pagātnes klasiskā reālisma estētiski stilistiskās nor-

mas — gan skaņkārtiskās un harmoniskās, gan arī struktu-

rālās. Tieši tādēļ folkloras intonatīvā sfēra Ā. Skultes mūzikā

izpaužas akadēmiski nosacītākās formās. Viņa tautiski nacio-

nālā tēlainība un izteiksme sasniedz (taču arī reti kad pār-
sniedz) savdabīgu, valdzinošu pozitīvismu: mūzikas latviskums

viņam nozīmē pirmām kārtām gaišu un līdzsvarotu emociju
sfēru, nemainīgi pozitīvu, lai arī nedaudz abstraktu un it kā

gatavi dotu ētisku un estētisku vērtību, saistītu visbiežāk ar

lieglaimes, cildenuma un starojoša daiļuma tēliem. 40. gadu
beigās, kad radās Ā. Skultes daiļrades centrālais un nacionāli

raksturīgākais darbs — balets «Brīvības sakta», šādai latviskā

stila koncepcijai, kā jau minēts, bija noteikts pamatojums laik-

meta dzīves īstenībā. Vēlāk Ā. Skulte savā 3. un 4. simfonijā un

dažos citos darbos jūtami atsvaidzināja intonatīvi ritmisko

valodu, kas reizē padarīja dzīvāku, sazarotāku arī viņa
mūzikas nacionālo izteiksmi, gan nesniedzot pilnīgi jaunu, no

agrākās būtiski atšķirīgu koncepciju. Lai gan būdama ar mazliet
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retrospektīvu estētiskā satura ievirzi, Ā. Skultes daiļrade ir de-

vusi milzīgu ieguldījumu mūsu mūzikas nacionālā raksturīguma
veidošanā, turklāt viņa iespaidus šai jomā ir uzņēmuši, liekas,
gandrīz vai visi pēckara paaudzes latviešu komponisti. Viņš ir

izveidojis (un varbūt jau arī pabeidzis) veselu etapu nacionāli

latviskā mūzikas stila attīstībā.

Latviešu tautas mūzikas garā veidota tēlainība nes noteiktu

un savdabīgu estētiski idejisko saturu Marģera Zariņa 50. gadu
vokāli simfoniskajos darbos. Operā «Uz jauno krastu» folklo-

riski mūzikas fragmenti ar tiem raksturīgo emocionālo notu-

rību, dvēseles skaidrību un skatījuma objektivitāti ienāk dra-

matisko notikumu drūzmā kā stabilizējošs, jaunās, mierīgās
dzīves ideālus izteicošs elements (piem., koris «Kalnā kāpu
lūkoties»). Nacionāli tautiskais simbolizē jauno — sociālistisko

dzīvi.

Jāatzīst, ka centieni specifisko padomju īstenības tematiku

ietvert folklorā izslīpētajās formās — gan dzejā, gan mūzikā —

toreiz bija visai jūtami. Taču, tā kā tautiskajā formā ir iegul-

snējies arī noteikts saturs, citu laikmetu dzīves skatījums, no

kura tā nav pilnīgi atdalāma, tad visai reti te izdevās novērst

formas un satura neatbilstības izjūtu, un šāda folkloras formu

ekspluatācija drīz izzuda.

Estētiski nozīmīgāks M. Zariņa darbs ar folkloru ir bijis
citos aspektos. Dažā ziņā tas ir principiāli novatorisks. M. Za-

riņš nav tiecies pēc nacionāla stila kā nemainīgas krāsas, nav

traktējis tautisko elementu kā nepārejošu un nemainīgu do-

tumu, bet ir centies to izmantot dramaturģiskam, muzikāli

tēlainam un žanriskam raksturojumam (piemēram, divās pir-
majās oratorijās, gan maksājot meslus arī ilustratīvismam).
Viņš mazāk attīsta tajā laikā dominējošo liroepisko tautisko

tēlainību, bet uzmanības centrā izvirza folkloras sadzīves žan-

rus un ar tiem saistīto izteiksmību. Te bija vairāki etapi. Apda-
rinot tautas deju un rotaļu dziesmas, jau pats žanrs ļāva

viņam ieņemt apzinātu estētisku distanci, pat savdabīgu rota-

ļājoši stilizējošu attieksmi pret folkloras tēliem. Tālāk folkloras

izmantojuma saturiskais diapazons tika paplašināts, gan pie-
vēršot uzmanību agrāk maz skartiem žanriem un slāņiem (arī
revolucionārā dziesma, pilsētas folklora, humoristiskās dzies-

mas, ziņģes utt.), gan arī līdz ar to traktējot tautas mūzikas

izteiksmību ne vairs kā neapšaubāma, kanonizēta estētiskā

ideāla nesēju, bet kā izteiksmes līdzekli kādā plašākā, brīvākā

ētisko un estētisko vērtību sistēmā. «Zaļās dzirnavas» neapšau-
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bāmi ir pirmā opera latviešu mūzikā, kur nacionālais tautis-

kums figurē ne vairs kā iekšēji nediferencēts dotums, bet dažā-

die tautas un sadzīves elementi kalpo arī atšķirīgiem sociālo

slāņu, paaudžu, psiholoģiskiem v. c. raksturojumiem.
Saskaroties vairākām vērtīgām latviešu mūzikas strāvām,

50. gadu otrajā pusē izauga Aldona Kalniņa daiļrades nacio-

nālā savdabība. Mierīgi vērojošs dzīves skatījums kā tautas

mākslas-neatņemama īpašība, emociju līdzsvars un episka no-

svērtība, folkloras intonāciju īpaši krāsains kolorējums — tas

liek atcerēties Varenās kopas tautiskuma tradīciju līniju lat-

viešu mūzikā, kas, impresionisma ietekmju atsvaidzināta, ietie-

kusies arī mūsdienās. Taču Aldonis Kalniņš kā komponists ir

pirmām kārtām smalks liriķis, un viņa attieksme pret tautiski

nacionālo sfēru ir izteikti romantiska. Tādēļ mūzika nedalīti

nepārņem no folkloras raksturīgo tautas dzīves skatījuma ob-

jektivitāti un viengabalainību, tās liriskais varonis pilnīgi nesa-

plūst ar tautisko. Dzimtā zeme, tās daba, tās senatne un rīt-

diena Aldona Kalniņa dziesmās ir vispirms trauslu, lirisku

sapņu un romantiskas apceres objekts, arī klusu sāpju vai ap-
valdīta prieka avots. Tam atbilstoši tautas melodika tiek trak-

tēta kā izcils dārgums, kam piedien saudzīga un rūpīgi smalka

apdare, lai īpaši izceltos folkloras tēlu daiļums, piemīlība, kas

reizē ir jāuztver arī kā neapšaubāmas ētiskas kvalitātes.

Tāds tautiski nacionālā elementa traktējums, kurš, starp
citu, savdabīgi atjauno dažu idilliskā romantisma tradīciju

šajā jomā, ir uztverams kā Alfrēda Kalniņa, varbūt arī kā Pē-

tera Barisona nacionālās izteiksmes īpašību attīstījums, — nav

runa tikai par metodes pārņemšanu, bet arī par šo komponistu
mūzikas nacionālās tēlainības turpinājumu, kā arī par

viņiem raksturīgo liriski poētiskas latviskas runas intonāciju
melodisku iedzīvinājumu. Bet šādu traktējumu baroja arī laik-

meta sabiedriskie procesi. Jāatceras, ka Aldonis Kalniņš uz-

sāka aktīva komponista gaitas 50. gadu otrajā pusē — tieši tai

laikā, kad strauji pieauga cilvēka personības svars visās dzīves

sfērās un līdz ar to atraisījās subjektīvā, liriskā izteiksmība

mākslā, it īpaši dzejā, un latviešu dzejnieku daiļradē sāka plūst
dzimtās dabas un intīmās lirikas poēzijas straumes. Turklāt —

varbūt kā reakciju pret iepriekšējā laikmeta dzeju, kura daudz

runāja plašās, nereti vairāk abstraktās vēsturiskās un sociālās

kategorijās, — 50. gadu otrās puses lirika pastiprināti pievēr-
sās visvienkāršāko dzīves parādību un izjūtu tēlojumam, uzplauka
miniatūra forma, konkrēti priekšmetiska, sajūtu asociācijām
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bagāta izteiksme, dažkārt tuvojoties impresionisma tradīcijām.
Tā laika jaunajos latviešu dzejniekos, kuri kļuva par Aldona

Kalniņa dziesmu pirmajiem tekstu autoriem, viņš atrada

svaigu, savai individualitātei pieskanīgu liriskas

poēzijas strāvu, kura lielā mērā noteica viņa daiļrades metodes

pamatievirzi.
Jāpasvītro, ka ar atziņu par Aldona Kalniņa nacionālā stila

idilliski romantisko ievirzi, protams, nepietiek, lai raksturotu

visu tā emocionālo un psiholoģisko satura bagātību un krāsai-

nību. Galvenajās līnijās būdams tuvs šai metodei, Aldonis Kal-

niņš ar savu iezīmīgo, tai skaitā arī impresionistiskām krāsām

bagāto izteiksmes līdzekļu paleti visai trāpīgi atsedz daudz ko

raksturīgu mūsu laikmeta cilvēka izjūtās, centienos, psihē —

arī caur savu attieksmi pret folkloru un tautiskumu.

Ne visa latviešu komponistu pirmā pēckara paaudze toreiz —

50. gadu otrajā pusē — atrada ceļu uz laikmetīgu nacionālo

savdabību. Dažs mazāk radošs komponists pasīvi atkārtoja na-

cionāli romantisku folkloras interpretāciju. Samērā rosīgi tau-

tas melodiju apdarinātāji bija O. Grāvītis (klavierēm, vijolei),
E. Goldšteins, V. Kaminskis (galvenokārt koriem). Beidzamie

divi polemiski asi nostājās pret romantisku folkloras traktē-

jumu, izvirzot par ideālu E. Melngaiļa idejiski estētiskos prin-

cipus un toreiz, šķiet, tos izprotot reālistiska (dažkārt arī —

naturālistiska) žanriskuma garā. Apdaru stila ziņā E. Gold-

šteins ir neatlaidīgi attīstījis un radoši transformējis E. Meln-

gaiļa principus līdz pat šodienai (piemēram, cikls «Piecpadsmit

latgaliešu tautas dziesmas korim»), sniedzot faktūrā, formā,

harmonijā visai bagātas, muzikālajā tēlainībā komplicētas kora

kompozīcijas par tautas tēmām. Estētiski šāds apdaru stils un

metode norāda uz psiholoģiski padziļinātu, detalizētāku tautas

pagātnes dzīves traktējumu, kas tāls no vienkāršas romantiskas

idealizācijas un uzrāda šai jomā pilnīgi mūsdienīgu dzīves

izjūtu. Kā vienmēr, estētiskā attieksme pret folkloras specifisko
saturu, interpretācija, ko pauž apdares muzikālais stils, ir kom-

ponista estētisko noslieču, dzīves skatījuma izteicējs. Sādā no-

zīmē tautas mūzikas apdares joprojām ir dzīvotspējīgs, aktuālu

saturu izteicošs žanrs.

Taču, atgriežoties pie 50. gadu beigām, jāatzīst, ka toreiz

jauno komponistu vidē bija vērojama arī vēsa, vienaldzīga
attieksme pret folkloru un tās izmantojumu nacionālas savda-

bības veidošana. Viens no svarīgiem iemesliem te bija tas, ka

daļa jauno komponistu uzskatīja līdzšinējās latviešu mūzikas
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šām». Pēc 1948. gada mūzikas dzīves atmosfēra bija likusi mak-

sāt pārāk lielus meslus pagātnes tradīcijām tautiski nacionālā

elementa traktējumā, un tas bija kavējis citu — jaunu nacionālās

savdabības formu veidošanos — bija radies priekšstats, ka folk-

loras intonatīvā sfēra ir uz mūžiem sasaistīta pirmām kārtām ar

19. gadsimtā izstrādāto muzikālo stilistiku. Tādēļ — jau
minēts — instrumentālajā mūzikā tikai Jānim Ivanovam vienam

jau 50. gadu vidū bija pa spēkam atrast jaunu saskaņu starp
folkloras elementiem un laikmeta izstrādātajiem novatoriskajiem
izteiksmes līdzekļiem. Turpretī vairums jauno steidzās apgūt
pašus šos līdzekļus un nacionālas izteiksmes jautājumus

nerisināja.
Plašāk skatot, ir jāatzīst, ka radoši piesavināt tos jaunos

izteiksmes līdzekļus, ko izstrādājušas citas nacionālas kultū-

ras un kas jau kļuvuši par vispārēju ieguvumu, arī ir nepiecie-
šams un likumsakarīgs process ikvienas tautas nacionālās

mūzikas attīstībā, tādēļ desmitgade starp 1955. un 1965. gadu
šai ziņā tomēr nav jāuzskata par tukšuma periodu. Šie gadi
kļuva par vērtību pārvērtēšanas un stilistiskas atjaunināšanās
posmu, kam sekoja jauna interese arī par nacionālo savdabību

un, protams, izveidojās arī

jauna — citāda attieksme pret folkloru.

Ļoti atturīgi ieskicētas mūzikas valodas saites ar latviešu

folkloru vērojamas Imanta Kalniņa simfoniskajos darbos. Tās

nekalpo senatnīguma izjūtas radīšanai, tomēr pirmajās divās

simfonijās tautas mūzikas intonācijas dažviet sniegtas tādā

pietiekami skaidrā un tradicionālā izklāstā, lai rastos folklo-

risks tēls: visspilgtāk tas izjūtams Otrās simfonijas pirmās
daļas blakus partijā («Aijā, Ancīt, aijā» motīvs). Daļēji jau
šeit, bet it īpaši vēlākajos darbos folkloras motīva transformācija
mēdz būt tik stipra, ka tas pilnīgi zaudē to tēlaini emocionālo

jēgu, kāda tam bijusi tautas mūzikā, — tāds, piemēram, ir

«Arājiņi, ecētāji» motīva vairākkārtēji saātrināts izklāsts Kon-
certā orķestrim. Lai arī tik krasa transformācija ir izņēmums,
tad tomēr Imanta Kalniņa darbos folkloras intonāciju ievijums
simfoniskajā audumā ir tik brīvs vai arī nepretenciozs un sa-

plūdis ar citu melodiski ritmisko materiālu, ka tautas mūzikas

elementi te neveido patstāvīgu nacionāli raksturīgu tēlainību. Tie

ir tikai līdzekļi citu vidū ļoti vispārinātas liriski psiholoģiskas

514*
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un nebūt ne folkloriskas tēlainības radīšanai. Un mēs jūtam,
ka tā ir komponista apzināta metode.

Tā redzam, ka te saites ar folkloru ir vēl netiešākas nekā

Jāņa Ivanova pēdējo gadu simfonijās. Un tomēr, lai arī no

folkloras vairs netiek ņemts tajā slēptais dzīves skatījums un

tēlainība, bet vienīgi atsevišķas melodiskas un ritmiskas kon-

tūras, arī tas veicina Imanta Kalniņa muzikālās izteiksmes

savdabību. Sagatavots un atbilstoši noskaņots klausītājs to

varbūt uztvers arī kā nacionālu savdabību.

60. gadu otrajai pusei tomēr raksturīgākais ir nevis folkloras

elementu un komponista individuālā — sava laika muzikālajā
tehnikā veidota stila savstarpēja sakausēšana, sapludināšana,
kā tas —■ lai arī loti atturīgi — izpaužas Imanta Kalniņa sim-

fonijās, bet tieši pretēji centieni. Folklora nevis iekļaujas kom-

ponistam vispārraksturīgajā mūzikas valodā, viņa leksikā, bet

tiek pasniegta kā īpašs muzikāli estētisks fenomens, un folklo-

riskie opusi stila ziņā norobežojas atsevišķā grupā. Te šodien

pieder ne vien tautas dziesmu apdares, bet arī oriģinālkompozī-

cijas ar folkloras tekstiem — pirmām kārtām Paula Dambja
vokāli instrumentālie cikli. Sie cikli ļoti atgādina apdares, jo
dziesmu melodika veidota folkloras raksturā un — tāpat kā

apdarēs — dotā materiāla (teksta) muzikāli stilistiskā inter-

pretācija izteic autora estētisko skatījumu. Šādā žanrā autoram

paveras vēl lielākas iespējas izteikt savu attieksmi pret folklorā

ietverto mentalitāti, jo viņš pats veido arī melodiku, traktējot
tautas dziesmas intonatīvos elementus atbilstoši šai attieksmei.

Sai ziņā kopīgas iezīmes vieno vokālos kamerciklus — «Sie-

viešu dziesmas» un «Vidzemes ierašu dziesmas». Salīdzinājumā
ar nacionālā stila virzieniem, kas bija valdošie iepriekšējos

gadu desmitos, folkloras interpretācija šajos ciklos ir princi-

piāli citāda. Toreiz, 50. gados, dominēja centieni atveidot pir-
mām kārtām tautas mūzikas kopējo — galvenokārt episki
objektīvo — izteiksmes raksturu, vispārējo kolorītu, un to vēl

veicināja samērā tradicionālie, laika gaitā tipizējušies stila

līdzekļi, kuriem tika pakļauts folkloras materiāls. Tagad uzma-

nības centrā ir tā savdabība un izteiksmes svaigums, ko slēpj
atsevišķie folkloras žanri (it sevišķi — liriskie), kā arī spil-

gtākie paraugi un pat kāds atsevišķs ekspresīvs izteiksmes paņē-
miens. Komponistu interesē ne vien tautiskums kopumā, bet arī

folkloras personāžs kā subjekts, un, to atsedzot, viņš šādā

nosacītā formā, protams, cenšas runāt par savu un savu laika-

biedru emocionālo pasauli. Tautiski nacionālā elementa traktē-
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juma akcents ir pārvietojies no episki objektīvas sfēras uz

liriski psiholoģisko.
Protams, kā jau minēts, te nav nekādas senatnes un tagad-

nes satuvināšanas emocionāli psiholoģiskā ziņā; folkloras per-

sonāžs ir distancēts un dzīvo patstāvīgu dzīvi. Taču komponists

pauž savu šodienas estētisko skatījumu ar to, ko viņš folkloras

personāža dzīves izjūtā akcentē, — aktīvu emocionālu attieksmi,

temperamentu, vitalitāti.

Kā vienmēr, kad veidojas jauna attieksme pret folkloru, tajā
tiek meklēts it kā pats raksturīgākais, pirmatnējākais, autentis-

kākais, un tas tiek darīts, lai attīrītu tautisko intonatīvo sfēru

no iepriekšējā — šķietami tai neatbilstoša — stila ietekmēm un

uzslāņojumiem. Taču, tā kā t. s. folkloras autentiskuma estē-

tiskā būtība, stingri ņemot, mums nav izzināma un paliek tikai

iluzora (jo mēs nevaram zināt, kāds estētiskais saturs pie-
mita folklorai tās rašanās brīdī), tad šī attīrīšanas operācija
īstenībā notiek tādēļ, lai pakļautu folkloru jaunām estētiskām

prasībām.
Šodien tās nereti ir prasības radīt pasvītrotu, tagadnei krasi

pretstatītu senatnīguma izjūtu mūzikā. Paula Dambja kora

ciklā «Sērdieņu dziesmas» tas ir sasniegts galvenokārt ar

senatnīgi primitīva melosa izsmalcinātu atveidojumu — tiklab

vokālajās, kā instrumentālajās partijās. Šīs atdzīvinātās pagāt-
nes mūzikas formas un naivi pirmatnīgā dzīves uztvere, kas

no tām dveš, te tiek sniegta pavisam tieši, kā realitāte. Mūzikā

nav nekā tai pretstatīta, nekā tāda, kas norādītu uz distanci

starp mūsdienu dzīves izjūtu un to —• seno, folklorisko. Bet

senajam te piemīt tik ārkārtīgs sulīgums, izsmalcinātība un

pat zināma uzspēle, ka šo īpašību dēļ vien to uztveram kā no-

sacītu. Klausītājs skaidri jūt: autoram ir vēl arī kāds mūsdie-

nīgs, senajam pretstatīts skatījums, ko viņš gan ir iznesis aiz

iekavām, aiz šī opusa ietvariem, bet varbūt tieši tādēļ nojau-
šamā distance starp vienu un otru ir milzīga. Romantiskā folk-

loras traktējumā — ja atceramies — jau pašā mūzikā skan ne-

pārvarēta distance starp ideālo tautisko un īstenību. Varenās

kopas komponisti prata tik ļoti satuvināt šo tautisko ar laik-

meta estētisko izjūtu, ka abi saplūda, un mēs noticam senās tau-

tiskās dzīves uztveres realitātei. Savukārt tādā attieksmē pret
tautisko, kādu sastopam «Sērdieņu dziesmās», distance netiek

parādīta, bet tā ir pašsaprotama, neapstrīdama.
Bet, ja distance, kas mūs šķir no senās tautiskās dzīves izjūtas,

nav mūzikā sataustāma, ja nav apjaušams un kontrolējams,
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cik tā ir liela un vai vispār ir pārvarama, tad mūsu attiek-

sme pret šo tautisko dzīves izjūtu kļūst nekonkrēta, tautisko

tēlainību sāk aizstāt gluži vienkārši abstrakta senatne. Sī dis-

tance, protams, vairs nav netīša, bet ir apzināta un gribēta, un

tas viss būtiski maina senatnes mūzikas formu izmantojuma
estētisko saturu. Tās vairs nekalpo par dabisku un spontānu

vienotāju starp tautas dzīves senatni un tagadni, to uzdevums

vairs nav radīt pašu par sevi saprotamu kopības sajūtu starp

mūsdienīgo un seno tautisko. Tagad šīs distancēti sniegtās se-

natnes mūzikas formas nozīmē mūsdienu cilvēka tīšu atskatī-

šanos uz tautas senatni, apzināti gribētu estētisku iejušanos
savos pirmavotos, lai, baudot pirmatnēji svaigu dzīves uztveri,

atsvaidzinātu savas personības daudzkrāsainības izjūtu.
Šodienas cilvēks, kam laikmets uzspiež racionalizētu dzīves

veidu, meklē estētisku kompensāciju tautas sadzīves tēlos, sti-

hiskā tuvības izjūtā ar dabu, tādos senatnes mākslas iežos,
kuros ir iegulsnējusies pirmatnēja estētiskā apziņa — tik sena,

ka tā liekas vēl neatbrīvojusies no konkrēti priekšmetiska, em-

pīriski naiva dzīves skatījuma. Pie tam te iegūst nozīmi vēl

kāds blakus apstāklis. Proti, mūsdienu cilvēka apziņa, bez šau-

bām, nevar pilnīgi iejusties tik pirmatnējā estētiskajā uztverē.

Viņa gan rod tīksmi tās valdzinošajā svaigumā, bet vienlaikus

arī turpina to vērot it kā no malas, saglabā distanci kā pret
noietu attīstības posmu un no pašas šīs novērtējošās attieksmes

arī gūst savdabīgu apmierinājumu; apziņai glaimo sava estē-

tiskā redzes loka plašums un elastība salīdzinājumā ar to —

pirmatnējo.

Protams, tīšs atskats pagātnes dzīves un apziņas formās

spēj sniegt ne tikai vienkārši estētisku kompensāciju. Ja ielū-

kojamies pārmaiņās, kas 60. gadu beigās manāmas V. Kamin-

ska kora dziesmu nacionālajā stilā, tad redzam, ka arī tur episkā
kopības izjūta ar savu tautu, dzīves vidi, dzimteni vairs ne vien-

mēr izpaužas tik nedalīti un spontāni kā līdz šim. Vīru kora

ciklā «Manas dzimtās zemes dziesmas» (J. Pētera vārdi) tā

vairs neizpaužas kā pašsaprotama un pat neapzināta dzīves

izjūta, bet arī kā gribēta un distancēta ielūkošanās pagātnē (šai
sakarībā raksturīgs ir sena tautiska dziedājuma tiešs atdarinā-

jums, kas V. Kaminskim līdz šim nebija sastopams). Te pievēr-
šanas senatnei sniedz apziņai likumsakarīgas vēsturiskās ģenē-
zes izjūtu, stiprina personības viengabalainību. Sāds estētiskā

satura aspekts nav svešs arī P. Dambja folkloriskajiem
opusiem.
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Tomēr, lai arī kādas satura nianses ienestu šāds senā mate-

riāla distancēts traktējums, ir jāatzīst, ka te ir pilnīga atteik-

šanās no priekšstata par tautas seno, folklorisko dzīves izjūtu
kā šodienas realitāti. Milzīgā un apzinātā estētiskā distance,
kāda šo izjūtu šķir no mūsdienu cilvēka dzīves uztveres (un šī

pēdējā izpaužas citos P. Dambja skaņdarbos un ar pavisam
citiem izteiksmes līdzekļiem), tagad ļauj runāt par stilizācijas
vaibstiem seno tautas mūzikas formu interpretācijā. Liekas, te

savu iespaidu ir atstājusi vispārējā aizraušanās ar stilizāciju,
kas raksturīga mūsu mūzikai beidzamajā desmitgadē. Vai gan

P. Dambja vokāli instrumentālie cikli nav sena materiāla sav-

dabīgi stilizējumi, lai tajā atklātu jaunus aspektus un izteiktu

savus estētiskos centienus? Vēl nepārprotamākas stilizācijas ir

Raimonda Paula folkloriskie opusi estrādes žanrā. Un, tā kā te

tiek atdarināts ne vien pats folkloras materiāls, bet reizēm arī

klasisks tā apdares vai izpildījuma paņēmiens, tad ir vietā

runāt pat par neoklasisku attieksmi pret folkloru.

Taču brīvāka attieksme pret senatnes mūzikas formām un

tradīcijām izpaužas arī citādi — par senas, aizgājušas dzīves

izjūtas nesēju kalpo ne tikai senā lauku folklora, bet arī citi

pagātnes mūzikas materiāli; to lomu, ko mūsu mūzikā agrāk
veica gandrīz vienīgi tradicionālā tautas mūzika, uzņemas arī pil-
sētas folklora, senās profesionālās mūzikas paraugi utt. Kompo-
nisti atrod materiālus, kas spētu radīt stilizētu senās Rīgas tēlu

(senās sadzīves mūzikas atveidojumi teatrālos uzvedumos un fil-

mās, it īpaši R. Paula estrādes un kino mūzikā). Ar sekmēm tiek

izmantots Latvijas pilsētu seno arhitektūru un kulta mākslas

darbus interpretējošs skaņu materiāls (seno kulta dziedājumu,
senas ērģeļu un harmonija spēles stilizēti atdarinājumi P. Dam-

bja un Ļ. Gedrāviča kinomūzikā). Un kas var apgalvot, ka

P. Dambis «Sērdieņu dziesmās» ir stilizējis tieši latviešu tautas

dziesmu melodiku un nevis vispārēju viduslaiku prosodiju?
Dažādu tautu seno profesionālās mūzikas formu stilizāciju ora-

torijā-svītā «Zilā planēta» P. Dambis pielieto, tā sakot, «glo-
bālas» (un ne tautiski nacionālas) senatnes izjūtas radīšanai.

Arī tā ir apziņas atgriešanās pie pirmavotiem. Un visur —■ gan
tradicionālās folkloras, gan arī citas pagātnes muzikālās vielas

interpretācijai — te piemīt neoklasiska nokrāsa.

Tomasa Manna romānā «Doktors Fausts» komponists Ad-

rians Leverkīns sarunā ar savu rēgaino naktsviesi un kārdinā-

tāju nosauc neoklasicismu par mākslu, kas rotaļājas «ar for-

mām, par kurām ir labi zināms, ka dzīve (t. i., saturs. — A. X.)
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no tām jau izgājusi». Jā, tas saturs, ko šīs senatnes formas

izteica sākotnēji, t. i., viņu rašanās brīdī, droši vien ir zudis uz

neatgriešanos. Bet mēs tajās ieliekam jaunu asociatīvu

saturu — savus priekšstatus par atbilstošo pagātnes laikmetu,
tā īpatnībām un kolorītu. Pie tam ieliekam tur pirmām kārtām

to, kas mūs interesē kā sava laikmeta cilvēkus un kas mums

šķiet ar senatni kopējs. Vai mūsdienu klausītājs nejūtas valdzi-

nāts un rosināts, M. Zariņa svītā Partita m barocco saklausot

renesansei raksturīgo starojošo vitalitāti un ironiskas brīvdo-

mības pilno dzīvi apliecinošo garīgo atmosfēru? Vai viņš līdz ar

to nejūtas renesansei tuvs, lai arī izjūt to distancēti — tikai kā

etapu cilvēces gara attīstībā, bet tomēr kā tādu etapu, kas atstā-

jis šajā attīstībā paliekošas pēdas? Estētiski rosina arī P. Dam-

bja «Sērdieņu dziesmu» senatnīgā dzīves izjūta, arī neraugoties
uz stilizācijas iespaidu. Kā gaidītu atsvaidzinājumu tagadnes
cilvēks bauda šajā mūzikā atdzimstošo lauku cilvēka dabisko

izjūtu slāni, dzīves uztveres pasaulīgo konkrētību. To pašu var

teikt par P. Dambja mūziku dokumentālām filmām ar tautas

senatnes, mākslas, etnogrāfijas utt. tematiku.

Protams, šodienas mūzikā, kā redzējām, ļoti satuvinās folk-

loras un citu senatnes skaņu materiālu funkcijas — folklora

izrādās tikai atsevišķs gadījums pārējo senatnīguma «konden-

satoru» vidū. Tas zināmā mērā mazina folkloras īpašo — tau-

tiski nacionālo aspektu, kurš kā iekšēji noslēgts, patstāvīgs do-

tums neizvirzās priekšplānā, bet toties pieaug tautas pagātnes
tēlaini psiholoģiskā diferenciācija mūzikā, tās estētiski detali-

zētāks, elastīgāks traktējums. Te ir saskatāms turpinājums (lai
arī nereti visai brīvs un negaidīts) tai tradīcijai, ko jau piec-
desmito gadu otrajā pusē iedibināja M. Zariņš, proti — turpi-

nājums psiholoģiski un sociāli diferencētai tautiski nacionāla

elementa izpratnei.
Idejiski estētiskā skatījumā tāda diferencēta (arī stilizāciju

ietveroša) attieksme pret nacionālo tautiskumu atspoguļo jaunu,
intelektualizētāku pakāpi sabiedrības apziņas attieksme pret

savu pagātni, senatni.

Rezumējot jauno, kas ir īpatns folkloras interpretācijai seš-

desmito gadu otrajā pusē, varam norādīt uz divām galvenam
tendencēm.

Pirmo raksturo folkloras elementu radikāla pārstrāde un

satuvinašana ar mūsu laikmeta muzikālās valodas pamatprin-
cipiem, lai tautas mūzikas tradīcijas tieši iesaistītu laikmetisku

psiholoģisku tēlu veidošanā. Šajā virzienā Imanta Kalniņa seš-
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to pieeju tautiski nacionālā elementa traktējumam, kas jau piec-
desmito gadu otrajā pusē iezīmējās J. Ivanova simfonismā.

Otrā tendence veido uzsvērtu estētisku un stilistisku dis-

tanci, interpretējot folkloru vai citus pagātnes mūzikas mate-

riālus, turklāt šī distance nereti rada pat tautas pagātnes dzīves

skatījuma stilizāciju — stilizāciju kā šīs pagātnes idejiski estē-

tiskas apgūšanas formu.

Sīs divas tendences, laikmetiski traktējot senās tautas mū-

zikas elementus, krasi atšķiras muzikālās izteiksmes nosacītības

pakāpē un formā. Bet abas tās atspoguļo estētiskās apziņas cen-

tienus pārvarēt attieksmi pret tautiski nacionālo mūzikas saturu

kā gatavi dotu un nemainīgu fenomenu, t. i., tās norāda uz kon-

servatīva objektīvisma pārvarēšanu šai jomā.
Septiņdesmito gadu sākumā turpinās folkloras izstrādāšana

arī Aldona Kalniņa un Edmunda Goldšteina jaunradē, kuru

metode jau izkristalizējās iepriekšējā gadu desmitā. Tautas

mūzikas apdares turpina veidot arī virkne citu komponistu, uz-

rādot tuvību vienam vai otram no aplūkotajiem folkloras inter-

pretācijas virzieniem. Kā parādīja šo virzienu apskats, tie ne

vien veido latviešu padomju mūzikas nacionālo īpatnību, bet

katrs savdabīgi ietver raksturīgus mūsu sabiedrības estētiskās

apziņas vaibstus, tādā veidā paužot laikmetisku mākslas saturu.
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Jeļena Voskresenska

PIRMIE LATVIEŠU PADOMJU BALETI

Daudzveidīgajā padomju mākslas dzīvē balets ieņem redza-

mu, nozīmīgu un goda pilnu vietu. Šis muzikālā teātra žanrs

šodien padomju sabiedrībā iekarojis sev milzīgu popularitāti,
tā augstā mākslinieciskā meistarība ir vispāratzīta un ieguvusi

pasaules slavu.

Nav nejaušība, ka jau tūlīt pēc Lielās Oktobra sociālistiskās

revolūcijas horeogrāfijas māksla izraisīja lielu interesi plašās

skatītāju masās. Atbilstoši laika garam un sabiedrības centie-

niem padomju komponisti un horeogrāfi sāka radoši pilnveidot
šo mākslas žanru, cenšoties iemiesot tajā idejiski dziļu saturu,

vienlaikus novatoriski attīstīt to izteiksmes līdzekļu klāstu, kas

tika mantots no pirmsrevolūcijas krievu baleta. Jaunie meklē-

jumi vainagojās nozīmīgiem panākumiem. Baleta mākslas uz-

plaukums bija vērojams ne tikai tradicionālajos šīs mākslas

centros — Maskavā un Ļeņingradā, arī daudzās savienotajās
republikās sākās straujš un ražens baleta mākslas attīstības

process, dodot savu nozīmīgu ieguldījumu kopējā padomju ba-

leta mākslas attīstības pūrā.
Mūsu gadsimta divdesmitajos un trīsdesmitajos gados

līdzīga parādība vērojama arī buržuāziskās Latvijas mākslas

dzīvē. Arī latviešu nacionālais balets, aizsākot savu darbību,
samērā īsā laikā gūst atzīstamus panākumus.

Dabiski, ka latviešu nacionālais balets, darbojoties un attīs-

toties pilnīgi atšķirīgā sabiedriski politiskā vidē, nebija brīvs

no šīs vides iespaida, kas lielā mērā noteica baleta mākslas ide-

jisko ievirzi. Pirmie latviešu nacionālie baleti, kas radās šajā
laikā, — Jāņa Mediņa «Mīlas uzvara», Jāņa Kalniņa «Rudens»
un «Lakstīgala un roze»

—, nepārsniedz mīlas un dabas lirikas

tematiskos ietvarus.

PSRS Liela teātra baletmeistars V. Tihomirovs 1933. gada
tiek aicināts iestudēt Rīgā R. Gliera baletu «Sarkanā magone».
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Pirmais padomju baleta iestudējums gūst nepieredzētus panā-
kumus latviešu sabiedrībā. Revolucionārā romantisma piesāti-
nātā baleta atmosfēra, augstvērtīgā mūzika, interesantais un

efektīgais skatuves ietērps, kā arī talantīgā baletmeistara

darbs un baleta trupas nevainojamais sniegums vainagojās ar

izcilu radoša darba uzvaru.

Latviešu baletam un padomju baleta mākslas pārstāvjiem
šajā laikā sāk veidoties arvien ciešāki sakari, līdz 1940. gadā,
padomju varai atjaunojoties Latvijā, tiek nojaukti visi šķēršļi
jaunai vispusīgai un pilnīgai radošai sadarbībai.

Straujo Padomju Latvijas baleta mākslas attīstību pārtrauc
fašistu izraisītais karš. Baleta trupas darbs sašaurinās, sāk ap-
sīkt. Vienīgais jauniestudējums okupācijas periodā — Alfrēda

Kalniņa balets «Staburags» — negūst kaut cik plašāku sabied-

rības ievērību.

Jauns darba posms Padomju Latvijas baleta mākslas attīs-

tībā sākas, beidzoties Lielajam Tēvijas karam.

1944. gada 13. oktobrī Rīga tika atbrīvota no okupantiem.
Visās kultūras dzīves jomās kara laikā bija nodarīti milzīgi
zaudējumi. Pirmie pēckara gadi bija smagi arī Operas un baleta

teātra kolektīvam. Sevišķi lielas grūtības bija jāpārdzīvo baleta

mākslai. Patiesībā bija no jauna jāizveido baleta trupa, jo daļa

galveno baleta mākslinieku, nokļuvuši pret padomju varu no-

skaņoto cilvēku ietekmē, emigrēja.
Pie diriģenta pults stājās toreizējais orķestra vijolnieks

A. Jansons (tagad KPFSR Tautas skatuves mākslinieks un Lat-

vijas PSR Nopelniem bagātais mākslas darbinieks).
Lai gan bija daudz grūtību, jau 1944. gada 26. novembrī

notika baleta izrāde. Tas bija baleta solista A. Ozoliņa atjauno-
tais P. Čaikovska «Gulbju ezers».

Lai uzlabotu trupas darbu, bija vajadzīgi jauni kadri.

1948. gadā savu darbu uzsāka Rīgas horeogrāfijas vidusskola.

Lielu palīdzību toreiz sniedza Maskavas un Ļeņingradas speciā-
listi. Tā no 1948. gada līdz 1959. gadam vidusskolu vadīja no

Ļeņingradas atbraukusi A. Vaganovas skolniece Ņina Gavrilova,

kuras klasē mācījās daudzas izcilas dejotājas, starp tām republi-
kas Nopelniem bagātās mākslinieces I. Karule, 1. Gintere un

M. Bilalova.

Sājos gados bieži viesi Operas un baleta teātrī bija Mas-

kavas un Ļeņingradas mākslinieki: M. Semjonova, J. Kondra-

tova, G. Ulanova, M. Gabovičs, N. Dudinska, X- Sergejevs, kā

arī citi.
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Liels atbalsts horeogrāfijas skolai un teātrim bija jauno
Maskavas un Ļeņingradas horeogrāfijas vidusskolu absolventu

V. Svecovas, I. Koškina, N. Korjagina, V. Cukanova un V. Bļi-
nova ierašanās Rīgā. Viņu mākslinieciskās jaunrades ceļš sais-

tīts ar latviešu padomju baleta attīstības un uzplaukuma

periodu.
Jau kopš pirmajiem atjaunotā baleta kolektīva darbības so-

ļiem viens no svarīgākajiem bija repertuāra jautājums. To dau-

dzējādā ziņā noteica izpildītāju iespējas. Līdz ar klasiskajiem
baletiem repertuāru papildināja brālīgo republiku autoru

darbi, piemēram, tādi baleti kā F. Jarullina «Šuralē», I. Moro-

zova «Doktors Aikāsāp», A. Korčmarjova «Sārtais ziediņš» v. c.

Baleta kolektīvs pirmajā desmitgadē tik stipri izauga gan

skaitliskajā, gan profesionālajā ziņā, ka 1955. gadā varēja pie-
dalīties Mākslas un literatūras dekādē Maskavā.

Sajā laikā repertuārā bija 12 baleta izrādes, starp tām divi

oriģinālbaleti — A. Liepiņa «Laima» un Ā. Skultes «Brīvības

sakta». «Laimu» iestudēja galvenā baletmeistare H. Tangijeva-
Birzniece, «Brīvības saktu» — J. Canga, kurš pēc Maskavas

A. Lunačarska Valsts teātra mākslas institūta beigšanas strā-

dāja Rīgā.

Svarīgi, ka šajā laikā kolektīvu papildināja arī pirmie horeo-

grāfijas vidusskolas absolventi, kas ar panākumiem baletos

izpildīja galvenās lomas.

Augstais baleta trupas izpildītāju līmenis veicināja arī na-

cionālā baleta rašanos. Pirmajā latviešu padomju baletā «Lai-

ma» tika nosprausti jauni latviešu horeogrāfijas attīstības ceļi,
bet balets «Brīvības sakta» ir pirmais izcilākais latviešu padomju
baleta paraugs. Tādēļ arī šie mākslas darbi ir sīkāk aplūkojami.

Baleta «Laima» autori — dzejniece Mirdza Ķempe un kom-

ponists Anatols Liepiņš sāka to veidot jau 1945. gadā, drīz pēc
Padomju Savienības uzvaras pār fašistisko Vāciju.

Lielā Tēvijas kara gados M. Ķempe bija Maskavā. Tur viņa
1943. gadā sarakstīja nelielu pasaku ludziņu «Laima pazemē» —

par varonīgo un lepno latviešu meiteni, kuru Melnais bruņi-
nieks ieslodzījis pazemē. No turienes viņu atbrīvo Zvaigznes
varonis. Uz šīs ludziņas pamata tika izveidots baleta librets.

Par savu ieceri dzejniece rakstīja: «Lielā Tēvijas kara gados
es iepazinu krievu tautas dvēseles spēku, izturību un varonību,
to lielo padomju humānismu, kas māca saudzēt un cienīt katras
tautas īpatnības. Vēl atmiņā dunēja Maskavas uzvaras salūti

par godu latviešu atbrīvotajām pilsētām, vēl redzēju Maskavas
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ielās ļaužu masas, kas krievu valodā aizkustināti minēja Lat-

vijas vārdu, jo padomju daudztautu armijā latvieši cīnījās par

Maskavu un krievi atdeva savas dzīvības par Rīgu, — vēl kavē-

jos šajās atmiņās, kad 1945. gada rudenī sāku domās meklēt

sižetu baleta libretam, kam, tāpat kā visai padomju mākslai,

vajadzēja izteikt tautas labākos centienus un dziļākās jūtas.»1
Turpmākajā kopīgajā darbā M. Ķempe un A. Liepiņš nolēma

konkretizēt pasakas notikumus, pārceļot tos XII—XIII gad-
simtā, kad latviešu ciltis cīnījās pret iebrukušajiem vācu bru-

ņiniekiem.
Kā zināms no Latvijas vēstures, krievu un latviešu karavīri

XIII gadsimta sākumā apvienojās, lai kopīgi cīnītos pret krust-

nešiem. Tā bija vēsturē pirmā krievu un latviešu kopīgā cīņa

pret ienīsto ienaidnieku, liekot pamatus tautu draudzībai dau-

dzos gadsimtos.

Saja gadījuma tālas pagātnes notikumiem bija aktuāla

nozīme.

Komponists A. Liepiņš teicis, ka baleta «Laima» pamatdoma
ir latviešu un krievu tautu senā nesagraujamā draudzība un ko-

pīgās cīņas pret vācu iebrucējiem. Kaut arī baleta saturā pār-
cēlāmies senā pagātnē, tomēr tam ir dzīva saskare ar nesen

norimušajām cīņām Lielajā Tēvijas karā. Tieksme tuvināt pa-

gātnes notikumus mūsu dienām, kas izpaudās M. Ķempes un

A. Liepiņa jaunradē, bija raksturīga arī daudziem citiem

padomju mākslas darbiem.

Latviešu baletā vēl nebija darbu, kas atspoguļotu tautas

atbrīvošanās cīņas tēmu. Izveidot šādu mākslas darbu bija ļoti

sarežģīts uzdevums, jo bija jāsper pirmie soļi, jāpiešķir jauna

jēga mūzikas un horeogrāfijas tradīcijām, kas bija raksturīgas
klasiskajam baletam, jārod jauni izteiksmes līdzekļi jaunas
idejas iedzīvināšanai.

A. Liepiņa «Laima» ir balets, kas atspoguļo tautas atbrīvo-

šanās cīņas tēmu.2

1 Baleta «Laima» programma, 1947. g.
2 Tauta svin Līgo svētkus. Starp svētku dalībniekiem ir Laima un tās

līgavainis Austris, arī viņu draugi — krievu karavīri. Visi līksmo, un šajā
brīdī ierodas vācu bruņinieks un viņa ieroču nesējs, pēc tam pagalmā iebrūk

bruņinieka kalpi, satver meiteni un dodas projām.
Vācu pilī mūķenes mēģina pievērst Laimu savai ticībai. Sajā laikā Austris

ar latviešu vīriem dodas uz bruņinieku pili, lai atbrīvotu Laimu. Ceļā Austris

nogurst un aizmieg. Sapnī viņš redz Laimu. Modināt Austri ierodas' Ņikita ar

saviem karotajiem. Cīņā pret ienaidniekiem viņi uzvar un atbrīvo Laimu.

Tauta svin uzvaru pār ienaidnieku.
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E. Melngailis pirmais mēģināja parādīt latviešu tautas un

vācu baronu savstarpējās attiecības savā baletā «Maija», kas

netika uzvests. Baletā «Laima» pirmoreiz latviešu baleta mākslā

tiek atspoguļota latviešu un krievu tautu draudzības tēma, kas

tika noklusēta buržuāziskās Latvijas mākslā.

«Laimā» skaidri saskatāmas dažas iezīmes, kas raksturīgas

pirmajiem latviešu baletiem: saturs saistīts ar senlatviešu dzīvi;

plaši tiek izmantoti folkloras materiāli; liela vieta ierādīta sa-

dzīves žanru elementiem, parādīta tautas Līgo svētku aina;

dramaturģija veidota, pretstatot reālās un fantastiskās pasaules
sfēras; kā viens no izteiksmes līdzekļiem izmantots koris bez

vārdiem.

Taču, lai gan «Laimas» sižetā un idejiskajā iecerē parādās

jaunas latviešu baleta iezīmes, līdzekļi, ar kuriem komponists
īsteno savas ieceres, ir tradicionāli.

«Laima» ir numuru struktūras balets, kurā mūzika pilnīgi
pakļauta skatuves darbībai. Muzikālās dramaturģijas attīstības

pamatā ir pretspēku cīņa, ko raksturo kontrastējošas tēmas un

intonācijas. Tā ir metode, kas bija tipiska arī citu pirmo pa-

domju baletu muzikālajai dramaturģijai. Tradicionāli kompo-
nists izmanto arī daudzās dejas — variācijas, adadžo v. c.

Tautas dzīves skatu atveidošanai un latviešu un krievu tau-

tas personāžu raksturošanai A. Liepiņš izmanto tautas dzies-

mu melodijas, gan latviešu tautas dziesmu un deju tēmas, gan
arī dažas krievu tautas melodijas. Tautas deju skatos kompo-
nists bieži bez jebkādām izmaiņām iekļauj plaši pazīstamas
tautas dejas, dažreiz izmanto tikai tautas melodiju. Šajā gadī-

jumā A. Liepiņām ir divējādas attīstības metodes: 1) viņš pre-
cīzi citē tautas tēmu un to tālāk attīsta, 2) izceļ tautas tēmas

galveno frāzi un pēc tam to brīvi attīsta, ne vienmēr ievērojot
tautas mūzikas tipiskās īpašības. Tematiskā materiāla attīstības

galvenais princips komponistam ir variācijas.
Latviešu tautas dziesmu melodijas raksturo baleta galveno

personu Laimu, turklāt viena no tām kļūst par viņas vadmo-

tīvu. Tā ir tautas dziesma «Kulies pati, kungu rija» 1
— raksturā

gaiša un maiga, mažora skaņkārtā. Sī tēma vijas cauri visam

baletam un finālā kļūst par tautas gaviļu paudēju.

Vairākos numuros šis vadmotīvs ir tuvs tautas variantam.

Tā, piemēram, I cēliena pantomīmas ainā, kur risinās Lai-

1 Komponists izmantojis mazāk populāru šīs dziesmas variantu, pārvei-
dojot to no minora mažorā.
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mas un vācu bruņinieka konflikts, varones vadmotīvs skan mi-

norā. Šādā veidā do minorā vadmotīvs izmantots II cēlienā kā

Laimas Variāciju tēma.

Centrālā aina baleta dramaturģijas attīstībā ir skats bru-

ņinieka pilī. Seit komponists mūzikā mēģina attēlot notikumus.

Arī Laimas vadmotīvs izmainās, tā raksturs tiek saasināts ar

pamazinātu septakordu un hromatiskām harmonijām. Skatā,

kurā mūķenes mēģina pievērst Laimu savai ticībai, vadmotīva

intonācijas skan vēl spriegāk. Sī skata kulminācijas momentā

orķestrī dzirdama dziesmas «Kas tie tādi, kas dziedāja» sociālā

protesta tēma.

Plaši attīstot Laimas vadmotīvu, noslēdzas 111 cēliena pirmā
aina. Arī 111 cēliena otrās ainas priekšspēlē mūzikas materiāla

pamats ir Laimas vadmotīvs kopā ar krievu tēmu.

Lai gan Laimas vadmotīvs vijas cauri visam baletam, tomēr

tas neiegūst īstu simfonisku attīstību. Tādējādi tam zināmā

mērā ir ilustratīvs raksturs. Pārējās ar Laimas tēlu saistītās

tēmas vispār netiek attīstītas. Pirmā cēliena Laimas deja ir ne-

lielas variācijas par tautas dziesmas «Stādīju ieviņu» tēmu,

bet 111 cēlienā Laimas Variācijas tiek veidotas, izmantojot tau-

tas dziesmas «Teici, teici, valodiņa» melodiju.
Pirmā cēliena divos adadžo arī izmantotas tautas tēmas:

pirmajā — tautas dziesma «Puiši jāja pieguļā», kuru pats kom-

ponists raksturo kā mīlas vadmotīvu1, otrajā — «Teici, teici,,

valodiņa».
Austra un Laimas draudzenes Ainas muzikālie raksturo-

jumi doti variācijās, kas veidotas pēc tradicionālo baleta kla-

sisko variāciju parauga: vīriešu — enerģiska rakstura, sie-

viešu — vijīga, viegla.
Baismi drūma ir mūzika, kas raksturo vācu bruņinieku un

viņa ieroču nesēju. No stūrainām lēcienveida intonācijām vei-
dota tēma ar pasvītrotu nonas gājienu, kas skan, Bruņiniekam
ierodoties tautas svētkos. Tā kļūst par viņa vadmotīvu. Sīs tē-

mas sākuma intonācija vijas cauri arī Bruņinieka groteskajai
dejai.

Pils ainā Bruņinieka vadmotīvs atkārtojas pamatveidā. Bez

pārmaiņām tas skan arī viņa dejā.
Baletu ievada un noslēdz plaši tautas svētku skati: balets

sākas ar Līgo svētkiem un beidzas ar uzvaras gavilēm, tādējādi
no formas viedokļa veidojot noapaļojumu. Svētku skatos

Sī tema gan turpmākajā baleta attīstība vairs neparādās.
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komponists izmanto latviešu tautas deju «Ačkups», «Rucavietis»

un «Gatves deja» melodijas. Ir arī komiskas dejas, kas ir latviešu

baleta tautas skatu neatņemama sastāvdaļa, sākot ar E. Meln-

gaiļa baletu «Maija».
«lereibušo puišu dejā» komponists apvieno trīs tautas

tēmas, turklāt «Lienītes polku» citē pilnībā, bet no tautas dzies-

mām «Rīga dimd» un «Dzērājs puisis» izmantotas atsevišķas
———

-
—

3

intonācijas. «Veco ļaužu deja» ieturēta lēna tempā g
taktī, sin-

kopētā ritmā, ar mazurkai līdzīgu dejas soli.

Krievu karavīrus raksturo tautas deju intonācijas. Jau pir-
majā dejā krievu tautas dejas «BapbiHH» motīvs kļūst par galveno
muzikālo materiālu. Uzsverot krievu nacionālo kolorītu, A. Lie-

piņš ar mūzikas izteiksmes līdzekļiem imitē harmonikas skaņas.
Fantastisko ainu veidošanā atšķirībā no latviešu klasiska-

jām operām un baletiem, kas sarakstītas pirms «Laimas», kom-

ponists balstās uz numuru baleta tradīcijām. Tā veidota arī

fantastiskā aina «Austra sapnis». Tas ir divertisments, kura cen-

trālais numurs ir Lielais valsis. Mūzikā atveidota burvju ezera

atmoda, malduguņu deja un citas fantastiskas pārvērtības.

Komponists šeit kā spilgtu izteiksmes līdzekli izmanto kori bez

vārdiem.

No šā cēliena dejām sevišķi jāatzīmē valsis, kura tēma tiek

veidota no tautas dziesmas «Jūriņ' prasa smalku tīklu» sākuma

intonācijas. Tautas tēmas veiksmīgā izvēle kopā ar labo horeo-

grāfisko risinājumu noteica šī numura dzīvotspēju, un tas vēl

tagad ieņem stabilu vietu koncertu repertuārā.
Baleta fantastikas muzikālais raksturojums izraisa aso-

ciācijas ar sapņa ainām baletā «Dons Kihots» un ainu

«Ēnas» — Minkusa baletā «Bajadēra».
Baleta patstāvīgās simfoniskās epizodes nav lielas: uver-

tīra, starpspēle 111 cēliena otrajai ainai un pantomīmas ainas,
kas atspoguļo latviešu un krievu karavīru cīņu ar vācu bruņi-
niekiem.

Uvertīra nav tematiski saistīta ar baleta turpmāko mūziku.

Tā veidota, attīstot divas tautas dziesmu tēmas, kas pilnībā nav

citētas: tās ir līgo dziesma un «Pūt, vējiņi!».
Pantomīmā pretspēku cīņa tiek risināta diezgan primitīvi:

straujajās, kustīgajās pasāžās ievijas fanfaras, kas ievada hero-

isko elementu.

Ka redzams, «Laimas» muziķa ir veidota tradicionāli.

«Laima» ir pirmais lielākais patstāvīgais baletmeistares

H. Tangijevas-Birznieces un diriģenta A. Jansona darbs.
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J. Pankrate — Laima A. Liepiņa baletā «Laima».

«Darbs ar «Laimu» bija mans pirmais sarežģītais darbs. Mūzi-

kas autors arī pirmoreiz veidoja baletu. Viņš ne visur ievērojis
horeogrāfijas mākslas specifiku. Tamdēļ šo to vajadzēja pār-
skatīt darba gaitā,» atzīmēja H. Tangijeva-Birzniece.

A. Jansons pasvītroja, ka galvenokārt gribējis panākt labu

ansambļa saspēli. Gribējies izveidot tādu izrādi, kurā organiski
savienotos mūzika, deja un noformējuma krāsainība.

Baletmeistares darbu, veidojot izrādi, sarežģīja tas, ka ba-

leta trupai trūka dejotāju. Pirmie galveno lomu izpildītāji bija
jaunā baleta soliste J. Pankrate, kā arī A. Ozoliņš un J. Grauds,

kuru mākslas ceļš bija sācies jau 30. gados.
Pirmā padomju baleta uzvedumu sabiedrība novērtēja kā

lielu notikumu republikas teātru dzīvē.

Gatavojot šo baletu dekādei Maskavā, tika izdarītas zinā-

mas izmaiņas, uzaicinot arī jaunus izpildītājus — V. Vilciņu,
I. Ginteri, H. Ritenbergu un M. Liepu.

Sā baleta izrādes dekādes laikā iemantoja maskaviešu atzi-

nību. PSRS Tautas māksliniece Marina Semjonova savā recen-

zijā rakstīja: «Baletmeistare H. Tangijeva-Birzniece radoši

risina izvirzīto uzdevumu, bagātinādama klasisko deju ar
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A. Liepiņa baleta «Laima» fināls.

latviešu tautas deju elementiem. Šis īpatnējais klasiskās un na-

cionālās dejas saliedējums piešķir baletam «Laima» īpašu burvī-

gumu .. . Balets «Laima» nav izticis bez tradicionālā sapņa.
Taču šis sapnis iestudēts tik poētiski, ar tādu izdomu, ka izrādi

pavada nepārtraukti skatītāju aplausi. . . Baleta gaišajā un

priecīgajā finālā pasvītrota tautu brālīgās draudzības dižā

ideja.»
* * *

_

1950. gada 9. maijā Latvijas PSR Valsts operas un baleta

teātrī notika otrā latviešu padomju baleta — Ādolfa Skultes

«Brīvības saktas» pirmizrāde.



Latviešu baleta vēsturē tas bija pirmais paraugs, kura pamatā
latviešu autora literārs darbs — tā veidota pēc Jāņa Raiņa lu-

gas «Spēlēju, dancoju» motīviem. Līdz tam Raiņa 'dzejai'kom-
ponisti bija pievērsušies tikai operas žanrā.

A. Skulte strādāja vienlaikus pie diviem skaņdarbiem, kas

saistīti ar dzejnieka daiļradi, radot mūziku kinofilmai «Rainis»

un baletu.

«Brīvības sakta» pastāv divās redakcijās, kuru tapšana ko-

pumā aptvēra gandrīz desmit gadus ilgu laika posmu. Pirmā

redakcija pabeigta 1949. gadā, otrā — 1955. gadā.
1

Komponists sāka strādāt pie baleta 1946. gadā, sadarbojo-
ties ar libreta autoru dramaturgu P. Aboļimovu 2 un baletmeis-

taru J. Cangu.
Raiņa luga «Spēlēju, dancoju» uzrakstīta 1915. gadā. Sarež-

ģītos simboliskos tēlos tajā izteikta tautas cīņas ideja pret vācu

feodāļiem — apspiedējiem. P. Aboļimovs libretā izmantoja lugas
sižetisko pamatu, brīvi papildinot, izmainot, konkretizējot noti-

kumus. Neapšaubāmi — Raiņa simbolisko zemtekstu nav iespē-
jams ietvert horeogrāfijā, tāpēc libretists atteicās no filozofiski

simboliskās ievirzes.

Libretā, salīdzinot ar Raiņa lugu, jauna jēga tiek piešķirta
cīņas traģiskajam raksturam. P. Aboļimovs izmanto atsevišķas
Raiņa lugas situācijas un personāžus, bet centrā liek saktu, kas

alegoriski personificē brīvību.

Līdz ar to vairāki tēli zaudē simbolisko dziļumu. Bet tajā

pašā laikā tiek saglabāta lugas idejiskā ievirze un darbojošos
personu raksturīgās iezīmes. Baleta galvenie varoņi ir Kalējs
un tautas dziedonis Tots. Tota tēla būtība tomēr ievērojami
izmainīta. Lugā viņš iet bojā cīņā par tautas brīvību, bet baletā

tauta viņu izglābj, un visi kopā svin uzvaru.
3

1 Par otro baleta redakciju sk. S. Stumbres brošūru «A. Skultes balets

«Brīvības sakta»». R., 1955.

2 P. Aboļimovs ir «Vara jātnieka», «Doktora Aikāsāp», «Laimes krasta»

v. c. baletu libretu autors.

3 Baleta saturs īsumā: Leldes un Zemgus kāzas. Viesu vidū ir Kalējs, kas

dāvina Leldei saktu. Dāvanu atņem Kungs. Muzikants Tots aicina tautu cīnī-

ties par saktu, jo tauta būs laimīga, tikai atgūstot saktu. Zemgus seko Kun-

gam, taču krīt viņa gūstā. Tauta kaļ zobenu cīņai ar apspiedējiem. Kalēja
vadībā gūstekņi tiek atbrīvoti, bet Kunga pili nodedzina. Muižnieī<am izdodas

aizbēgt. Viņš dodas uz velnu riju, lai pārdotu saktu velniem. Nepamanīts

viņam seko Tots. Ar mūzikas palīdzību viņš iemidzina ļauno garu. Parādās

tauta, palīdz Totam atrast saktu un nosargāt to cīņā ar pamodušos ļauno
garu. lenaidnieks pieveikts, un tauta svin uzvaru.

675*
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A. Priede
—

Lelde Ā. Skultes baletā «Brīvības sakta».

Baleta dramaturģija balstās uz «gaišo» un «tumšo» spēku

cīņu. Tos pārstāv, no vienas puses, tauta, no otras — Kungs
un viņa palīgi — velni un raganas. Viņu sadursmēs pretstatīti
reālās un fantastiskās pasaules tēli. Pie tam raksturīgi, ka fan-

tastika saistīta tikai ar negatīvo personāžu darbību, kas ir nepa-

rasti latviešu baletam. Sajā gadījumā var novilkt paralēles ar

tradīcijām, kas nāk no latviešu un krievu operas.
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Balets «Brīvības sakta» sastāv no trīs cēlieniem, sešām

ainām. Dažās saglabāts Raiņa dotais virsraksts: «Mežs», «Kal-

ve», «Kapsētā».
Sākumā A. Skulte izvirzīja sev uzdevumu radīt caurkompo-

nētas struktūras simfonisku skaņdarbu. Pēc autora ieceres,
pirmais baleta variants tika apzīmēts par «simfonisku poēmu».
Baleta muzikālā dramaturģija balstās uz divu grupu vadmo-

tīvu attīstību: pirmā saistās ar «gaišajiem» spēkiem — Saktas,
Tota, Leldes, Zemgus vadmotīvi. Otrā grupa — «tumšo» spēku
vadmotīvi — Kunga un velnu rijas iemītnieku vadmotīvs, ko

var nosaukt par «elles spēku» vadmotīvu.

Vadmotīva attīstībā komponists viscaur izmanto simfoniskās

attīstības metodi, plaši izmanto motīvu transformācijas prin-

cipu, pretējo spēku cīņas tēmu kontrapunktiska savienojuma pa-

ņēmienus. Sāda attīstība raksturīga simfoniskai poēmai, tāpēc

komponists tā arī gribēja nosaukt savu skaņdarbu.

Veidojot kontrastējošo sfēru muzikālos raksturojumus,
A. Skulte izmanto dažādus izteiksmes līdzekļus. Tā tautas pār-

stāvjus viņš atveido ar tēmām, kas tuvas tautiskām, tām pret-
statītas «tumšos» spēkus atveidojošās tēmas. Plašas elpas me-

lodijām pretstatīti īsi motīvi, harmoniskai skaidrībai un tonālai

noturībai — harmoniska nenoturība, palielinātās un pamazi-
nātās skaņkārtas, mierīgi plūstošai melodikai — lēcienvei-

dīgs tēmu izklāsts.

Muzikālās dramaturģijas attīstībā sevišķa loma ir Saktas

vadmotīvam, kas pakļauts dažādām izmaiņām, atkarībā no

kopējās dramatiskās attīstības līnijas. Pamatveidā vadmotīvs

pirmo reizi tiek izmantots kāzu skatā. Gaišajā fanfarveida tēmā

jūtami tautas pentatonikas elementi.

Saktas vadmotīvs kalpo par tematisko pamatu tādā svarīgā

dramaturģijas momentā kā Tota aicinājums uz cīņu, kur tas

skan vīrišķīgi un spēcīgi.

Kontrastējoši šis vadmotīvs skan saktas nolaupīšanas skatā.

Tā pirmā frāze ir minora tonalitātē, pasvītroti veselu toņu gā-

jieni lento tempā.

Ainā «Mežs» sniegts viens no žanra transformācijas varian-

tiem, kur Saktas motīvs ievijas drūmā marša epizodē. Ainā

«Kapsētā» komponists izmanto vadmotīvu sadursmes principu:
Saktas vadmotīva intonācijas pretstatītas Kunga vadmotīvam.

Baleta finālā Saktas tema kalpo kā simfoniskas darbības

attīstības un apoteozes pamats, apstiprinot gaišo speķu uzvaru.
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Tota vadmotīva attīstība

norisinās citādi. Viņa mu-

zikālā raksturojuma īpatnības

jau dotas Raiņa lugā, kur va-

ronis spēlē un dzied tautas

dziesmu «Spēlēju, dancoju».
Dabiski, ka arī baletā dzies-

ma kļuva par Tota vadmotī-

vu. Gaišā, dzīvespriecīgā me-

lodija pasvītro tautas varoņa

spēku. Raksturīgi, ka šī tēma,
tēla attīstības procesā trans-

formēdamās, nezaudē savu sā-

kotnējo raksturu, vairumā ga-

dījumu skan mažorā, tikai

divos sprieguma momentos,
skanot minorā, gūst citādu

emocionālu nokrāsu. Bez tam

atsevišķās ainās, kur darbojas
Tots, tā sastopama dažādos

izdevumos. Piemēram, ainā

«Kalve» Tota vadmotīvs kalpo

par visas ainas tematisko pa-
matu. Kā ass kontrasts fan-

tastiskajā velnu rijas ainā

skan Tota spēle — vadmotīvs,

V. Vilciņa — Baronese Ā. Skultes ba-

letā «Brīvības sakta».

kas dots pamazinājumā, ar dažām intonatīvām izmaiņām, sā-

kumā vijoles solo izpildījumā, vēlāk pārejot čella partijā.
Virknē gadījumu komponists izmanto atsevišķas šī vadmo-

tīva intonācijas, bieži apvienojot tās ar citiem vadmotīviem.

Tā rotaļīgajā, valšveidīgajā I cēliena meiteņu dejā Tota vad-

motīvs pakļauts kopējam raksturam, līdz ar to arī metriskām

izmaiņām. Ainā «Mežs» tas izstrādāts kontrastu pretstatījumā
ar Leldes un Kunga vadmotīviem. Šajā gadījumā tas skan pama-

zinātajā skaņkārtā.
Par Leldes vadmotīvu kalpo sociālā protesta tautas dzies-

mas «Ej, saulīte, drīz pie dieva» sākuma intonācijas.
Saglabājot gaišo mažora raksturu, Leldes vadmotīvs pa-

vada varoni, ievijoties kāzu dejā. Triumfējoši tas skan baleta

fināla.

Leldes vadmotīva transformācija notiek aina «Kapsēta».
Attīstot motīvu, komponists izmanto tēmas pamatu — pirmo
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frāzi un izstrādā to minora tonalitātē. Un, kaut arī pilnībā vad-

motīvs netiek izmantots, tā raksturs šeit vistuvāks tautas

dziesmai.

Zemgus vadmotīvs pasvītro varoņa enerģisko, vīrišķīgo rak-

sturu. Tas dinamiski attīstās ainā «Mežs», kur dramatisks sprie-
guma kāpinājums tiek panākts, savienojot divus vadmotīvus —

Leldes un Zemgus.
Raksturīgi, ka kulmināciju momentos Ā. Skulte izmanto

vadmotīvu saplūšanas paņēmienu. Tā baleta finālā apvienojumā
dotas kontrastējošas tēmas. Šeit savijas Leldes, Zemgus, Tota

vadmotīvu intonācijas, pašā kulminācijas virsotnē parādās Sak-

tas vadmotīvs. Tas ir attīstības galamērķis, fināls, kas noved

pie vispārējas līksmes.

Citāda ir mūzikas valoda naidīgo spēku raksturojumam fan-

tastiskajās ainās. Te asi melodiski savienojumi, harmoniska ne-

noturība, veselu toņu un tritona gājieni, lēcienveidīgas melo-

dikas tips, savdabīgu orķestra tembru izmantojums.
Kunga vadmotīvs sastāv no diviem elementiem: pirmais —

divu dominantseptakordu savienojums tritona attieksmē —

Kunga vadharmonija, otrais — trauksmaina lejupejoša trioļu

pasāža, kuras melodiskā līnija balstās uz hromatismiem un

palielinātiem intervāliem.

Jāatzīmē, ka vadharmonijas izmantošana ir jauna parādība
latviešu baleta mūzikā, kas nāk no krievu operu fantastikas ļauno
tēlu atveidojuma.

Kunga vadharmonija nepārtraukti mainās, veidojot muzi-

kālā materiāla pamatu ainās, kas saistītas ar viņa tēlu un dar-

bību, taču viņa vadmotīvs paliek nemainīgs.
Kontrastu pretstatījumā Kunga un Tota vadmotīvi parādās

baleta nelielajā orķestra ievadā. Tā ir pirmā «gaišo» un «tumšo»

spēku sadursme.

Dramatiskajā I cēliena kulminācijā — jautrajā svētku ainā

ielaužas Kunga vadmotīvs, iezīmējot pagriezienu darbības attīs-

tībā pretī traģiskajam noslēgumam — saktas nolaupīšanai un

Leldes nāvei.

Ainā «Mežs» Kunga vadharmonija dota kontrastējošā apvie-
nojumā ar Tota un Leldes vadmotīvu pamatintonācijām.

Centrālais «tumšo» spēku raksturojums sniegts ainas «Kap-
sētā» epilogā un velnu rijā.

Iztēles moments — pulksteņa sitieni ieved fantastikas pa-

saulē. Mazā velnēna parādīšanos pavada motīvs, kuru var

uzskatīt par «elles spēku» vadmotīvu, jo tas caurauž visu šās
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ainas mūziku. Asi disonējoši pamazinātās kvartas, septimas, pa-

mazinātas oktāvas intervāli, kas izkārtoti lēcienveidīgā kustībā,

surdinēti tromboni, fagota stakato, ksilofona skanējums rada

groteska, stūraina rakstura mūziku.

Komponists izmanto efektīgus paņēmienus, kā, piemēram,
velnēna kliedziena imitēšanu, ko panāk ar koka pūšamo instru-

mentu slīdošiem tremolo trilleriem un priekšskaņiem.
Trešais cēliens sākas ar spožu elles iemītnieku neapvaldītas

jautrības ainu. Šī aina ir visdejiskākā. Vispārējā jautrība no-

ved pie kulminējošās raganas dejas. Tas ir ugunīgi temperamen-
tīgs bakhanāliju tipa tango-bolero. Kaprīza, vilinoša tēma, ko iz-

pilda stīgu un koka pūšamie instrumenti, asais, noteiktais ritms,
trauksmainais temps pasvītro dejiskās ainas dēmonisko raksturu.

Kulminācijas brīdī deju pārtrauc Tota ierašanās. Notiek kontras-

tējoša vadmotīvu sadursme, kas noved pie «gaišo» spēku uzva-

ras pār «tumšajiem».
Fantastiskās pasaules tēlojumā komponistam tipiska bieža

spilgtu harmonisku kompleksu izmantošana: dominantsept-
akordu, dažādu tonalitāšu sekstakordu, pamazināto septakordu,
pamazināto un palielināto intervālu savienojumi.

Reālo pasauli — «gaišos spēkus» Ā. Skulte raksturo citiem

līdzekļiem. Seit viņš pievēršas tautas mūzikas sfērai, izmantojot
dažādas metodes. Pilnībā komponists citē tikai divas tautas

dziesmas: «Spēlēju, dancoju visu cauru nakti» un «Edz. kur vīri

alu dzēra». Galvenais tautiskā elementa izmantošanas princips
ir kādai tautas dziesmai raksturīgas frāzes, motīva vai tipiska
intonācijas attīstība. Tā draudzeņu dejā pirmajā cēlienā dzirdam

tautas kāzu dziesmu «Lec, eglīte, dej, eglīte». Vieglā, graciozā
meiteņu un Tota dejas pamattēma valša ritmā tuva latgaliešu
dziesmai «Ai, agri, agri».

Rotaļu ainā izmantotas dziesmas «Aijā, žūžū, lāča bērni» m

kas pavada lāča ierašanos. Bet deju skata noslēgumā
melodiskā materiāla pamatā ir intonācijas, kas tuvas dziesmai

«Švaģera meitiņa dzelteniem matiem».

Leldes, Zemgus un Tota trio tēmas sākuma intonācijas atgā-
dina latviešu tautas dziesmu «Pūt, vējiņi!».

Pēdējā baleta ainā, liriskas izjūtas cauraustā mūzikā tēlojot
Leldes atmošanos, komponists balstās uz dziesmas «Čuči, mana

līgaviņa» intonācijām.
Jāpasvītro, ka_ latviešu baletam neparasta ir pievēršanās ne-

vis tautas deju tēmām un intonācijām, bet dažādu žanru dzies-

mām — rotaļu, humoristiskām, kāzu, kam dejiski ritmi. Liekas,
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ka balstīšanās uz dziesmu saistīta ar to, ka latviešu folklorā dzies-

mu melodijas ir bagātākas nekā deju melodijas, kā arī ar kom-

ponista tieksmi radīt simfoniskas attīstības caurstrāvotu darbu.

Šajā ziņā dziesma paver brīvākas iespējas, jo nesaista ar stingri
noteiktu ritmu un struktūru.

Deju ainās Ā. Skulte līdztekus jaunām iezīmēm attīsta pirma-

jiem latviešu baletiem piemītošās tradīcijas, piemēram, nav iz-

mantoti citāti, bet gan tautas melodikas, ritmikas un formas

īpatnības; finālā skan koris bez vārdiem.

Atbilstoši tautas mūzikas raksturam komponists bieži savām

diatoniskajām harmonijām piešķir lidiskā un miksolidiskā ma-

žora nokrāsu. Tā, piemēram, lidiskajā mažorā rakstīta tēma, kas

atklāj kāzu svinību un draudzeņu dejas ainu. Miksolidiskā skaņ-
kārta izmantota vīru dejā ar alus kausiem, meiteņu un Tota dejā.

Masu dejās bieži sastopami tautas mūzikai tipiski ritmi, kvin-

tas skanējums basā. Raksturīgi, ka I cēliena draudzeņu dejas

otrajā epizodē pasvītrots tipisks trīsdaļu taktsmērs un sinkopēts
ritms, kas nāk no mazurkas.

Virkne epizodu, kas rakstītas taktsmera, tematiska materi-

āla izklāsts dots polkai raksturīgā ritmiskā zīmējumā.
Daudzas dejas ir valša ritmā. Sevišķi spilgti valšveidīgums

izpaužas liriskajās dejās, piemēram, meiteņu un Tota dejā, Lel-

des, Zemgus un Tota trio.

Deju ainu tematiskā materiāla struktūrā un attīstības paņē-
mienos arī vērojamas raksturīgas folkloras īpatnības. Tautas de-

jas uzmanību saista kvadrātveida struktūras kontrastējošu epi-
zodu mija. Liriskajās epizodēs manāma bieža variēšanas prin-
cipa un variacijveida attīstības izmantošana.

Ta Leldes variācijas I cēlienā ir tautas dziesmas tēmas vari-
ētas attīstības piemērs. Uz līdzīga principa balstās arī Leldes,
Tota un Zemgus trio I cēlienā.

Baleta «Brīvības sakta» uzvedumu 1950. gadā veidoja toreiz

jaunais baletmeistars Jevgeņijs Canga. Šis uzvedums bija arī

pirmais darbs viņam kā horeogrāfijas autoram. Izrādi diriģēja
Arvīds Jansons, galvenās lomas izpildīja ievērojamie baleta
mākslinieki: A. Priede, J. Pankrate, A. Ozoliņš un J. Grauds.

Par šo darbu komponists Ā. Skulte, diriģents A. Jansons, ba-
letmeistars J. Canga un galveno partiju izpildītāji saņēma

augstu apbalvojumu — PSRS Valsts prēmiju.
Lai gan balets guva panākumus, kritika atzīmēja dažus trū-

kumus, atzīstot, ka simfonizētā mūzikas attīstība sarežģījusi
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Ā. Skultes baleta «Brīvības sakta» uzveduma dalībnieki pēc pirmizrādes.

baletmeistara uzdevumu un ka balets attīstās nepietiekami
dinamiski.

Patiešām baletmeistaram J. Cangam neizdevās pilnībā iz-

mantot visas mūzikas iespējas, pārnest tās attīstības principus
horeogrāfijā. Tāpēc uzveduma veidotājiem radās doma_ par ba-

leta pārveidošanu. Darbu pie baleta otrās redakcijas A. Skulte

uzsāka 1954. gadā.
Librets tika būtiski izmainīts. Tā, piemēram, parādījās efektī-

gākas, tradicionālam baletam raksturīgas epizodes, jaunas dar-

bojošās personas.
Tomēr baleta autori otrajā redakcijā tuvinās Raiņa iecerei.

Tagad Tots iet bojā sadursmē ar ienaidnieku. Nozīmīgi padziļi-
nāts fantastisko personāžu raksturojums. Katrai otrās redakci-

jas ainai komponists un libretists devuši nosaukumu.

Pirmais cēliens — «Leldes vecāku mājās», tāpat kā pirmajā
redakcijā, paliek bez izmaiņām.

Otrā cēliena risinājums ir jauns. Aina «Mežs» izsvītrota.
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Ainas «Kalve» un «Kapsētā» apvienotas II cēliena I ainā —

«Barona pilī». Seit notiek balle. lerodas Barons ar nolaupīto
saktu. Uz šejieni atved arī Leldi, kura atsakās dejot ar viesiem.

Kā vīzija parādās zobena kalšanas aina (saīsināta aina «Kalvē»).
Kad pulkstenis sit divpadsmit, sākas otrā aina — «Velnu mi-

dzenī». Dāmas un kavalieri pārvēršas par velniem un raganām.

Viņu vētraino izpriecu kulminācijas momentā parādās Tots un

Zemgus ar tautu un uzvar tumsas spēkus.
Pirmās redakcijas 111 cēliena otrā aina — «Leldes vecāku

mājās», kas bija veidota kā neliels fināls, paplašināta līdz vese-

lam cēlienam, izveidojot divertismentu — tautas svētku ainu.

Otrajā redakcijā trešais cēliens sastāv no divām ainām. Pir-

majā — «Leldes vecāku mājās» atkārtota I redakcija, bet tā no-

slēdzas ar jaunu Tota nāves skatu. Otrā aina — «Dzintara pilī»
radīta gandrīz pilnībā no jauna.

Otrajā redakcijā savādāk veidoti galveno darbojošos personu
tēli. Nav vairs Kalēja. Par galveno varoni kļūst Zemgus, kuram

piešķirtas Kalēja un Tota īpašības un kurš nostājas cīņas priekš-
galā, gūstot rūdījumu Kalvē.

Būtiska īpatnība ir tā, ka II redakcijā gaišo un tumšo spēku

dramaturģiskai sadursmei izmantoti citi paņēmieni. Tots spēlē
jautru polku, liekot velniem dejot, līdz to spēki izsīkst, bet pir-
majā redakcijā Tots ar savu dziesmu tos iemidzināja.

Jau tika minēts, ka, no vienas puses, Tota tēla iezīmes pār-
nestas uz Zemgu, bet, no otras puses, Tota tēls tuvināts Raiņa
radītajam tēlam, t. i., viņa raksturojums noslēdzas ar traģisku

risinājumu, cīņā par saktu viņš iet bojā. Lai gan Tota bojā ejas
apstākļi atveidoti citādāk nekā Raiņa lugā, idejiskā iecere ir

identiska ar dzejnieka doto: Tots iet bojā, bet viņa dziesma par
brīvību dzīvo.

Sakarā ar lielajām izmaiņām II cēlienā savdabīgi padziļināta
Raganas loma. Viņa kļuvusi par vienu no vadošajiem tēliem

tumšo spēku sfērā. Radies romantiskajam baletam tipisks dubult-

nieka tēls: Baronese pārvēršas par Raganu. Bez tam Barons

kļūst par Velnu, tāpat kā viesi — kavalieri un dāmas — par ļau-
najiem gariem (velniem un raganām).

Dubultnieku izmantošana akcentē komponista tieksmi padzi-
ļināt konfliktu, pasvītrot idejisko ievirzi; tā rezultātā fantastiskie

spēki guvuši dziļāku jēgu.

lepriekš tika minēts, ka horeogrāfijas prasības lika komponis-
tam ķerties pie otrās redakcijas izveides. Tomēr A. Skulte pilnībā
neatteicās no simfoniskās attīstības principa. Nozīmīga daļa no
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pirmās redakcijas mūzikas tika pārstrādāta atbilstoši libretam.

Virkne numuru tika radīti no jauna. Baleta partitūrā autors devis

deju nosaukumus, apzīmējis nelielas pantomīmas epizodes. Otrās

redakcijas mūzikā saglabājušies tie paši vadmotīvi un nozīmī-

gākais varoņu muzikālais raksturojums.
Baleta ievads paplašināts, tā sākumā izveidojot Saktas vad-

motīvu. Tas saasina kontrastu, izceļ pamatideju. Rezultātā

ievads guvis triju fāžu uzbūvi: tā sākumā un beigās skan gaišās
tēmas akordu izklāstā, bet centrālo epizodi veido kontrastējošs
tumšo spēku raksturojums, kas panākts ar griezīgu harmoniju,

pasvītrotu orķestra tembru palīdzību.
Jaunie numuri organiski iekļaujas darbības attīstībā — tāda

ir Zemgus variācija, kurā pasvītrota šī tēla vīrišķība, enerģija,
tās vidusposmā dzirdamas viņa vadmotīva sākuma intonācijas;
Tota variācija, kuras muzikālā materiāla pamatā arī ir attiecīgā
vadmotīva sākuma intonācijas. Sī variācija tiek izpildīta pirms
«Trio» 1, kur pirmajā redakcijā skanēja Tota dziesma. Tagad
dziesma pārnesta tālāk, dodot vietu solo dejai.

Izveidota jauna Vagara un muižas laužu deja, kā arī kāzu

viesu deja smagnēju, nesteidzīgu tautas deju garā.
levērojami paplašināta Leldes un Vagara aina un tautas ro-

taļu deja ar dvieli.

Papildinājumi, kas sastopami arī citu tēlu raksturojumos un

masu skatos, pastiprina kontrastu gaišo un tumšo spēku pret-
nostatījumā.

Otrā cēliena pirmā aina sākas ar balles skatu, kuru kompo-
nists uzrakstījis no jauna. Tā muzikālā dramaturģija attīstās,

pretstatot un pakļaujot konfliktējošai sadursmei trīs muzikālo

tēlu sfēras —■ seno deju stilizācijas, «tumšo» un «gaišo» spēku
tēmu attīstību. Dejas — Sarabanda, Gavote I, Kavalieru deja,
Menuets — neseko tieši viena otrai, bet mijas ar citām epizodēm.

Sajā ainā «gaišo» un «tumšo» spēku konflikts kļūst drama-

tisks. Par tā kulmināciju var uzskatīt Menueta ielaušanos Lel-

des, Baroneses un Barona skatā, kas noslēdzas ar «Kalves»

vīziju.
Vispilnīgākais «tumšo» spēku pārstāves Baroneses raksturo-

jums sniegts viņas dejā ar kavalieriem un solo variācijā. Abos

gadījumos savdabīgs ir klasiskās dejas apvienojums ar «tumšo»

speķu sfēras muzikālās valodas elementiem. Tā dejā ar kava-

1 «Pas dc trois» — komponists devis nosaukumu «Trio».
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lieriem uz menueta ritma fona parādās asi palielināto trīsskaņu

akordi, hromatismi, stakato, kas it kā atklāj Baroneses tēla

dēmonisko būtību.

Baroneses variācijā apvienots Gavotes noteiktais ritms un

raksturs ar kaprīzu melodisko zīmējumu, kurā daudz palielināto
intervālu lēcienu.

Nelielajā pantomīmā — Barona ierašanās ar saktu — pirmo
reizi ielaužas gaišie spēki, kas izteikti Saktas un Leldes vadmo-

tīvu skanējumā. Bet lielajā Leldes, Baroneses un Barona skatā

notiek dramatiska vadmotīvu sadursme. So vadmotīvu attīstība

ir sekojošās ainas pamatā, un Leldes rokās spoži mirdzošā sakta

dziest, tikko tai pieskaras Barons vai Baronese.

Pakāpeniskā dinamiskā kāpinājumā konfliktējošā sadursmē

attīstās Barona, Saktas un Leldes vadmotīvi. Leldes vadmotīva

izvedums minorā gūst traģisku nokrāsu. Saktas vadmotīvs arī

sākumā skan minorā, bet attīstības procesā sasniedz varenu ska-

nējumu mažorā.

Stipri saīsināts otrajā redakcijā ir Kalves skats, kurā sagla-
bāts tikai kulminējošais posms. Šeit notiek Tota vadmotīva

transformācija. Pantomīmiskā skatā, kur tēlots Zemgus, kaļot

zobenu, gaiši un svinīgi skanošais brīvības dziedoņa Tota vad-

motīvs uztverams kā nākotnes uzvaras priekšnojauta.

Citādi, salīdzinot ar pirmo redakciju, veidota velnu midzeņa
aina, kurā sastopamas arī dažas jaunas epizodes. Pirmajā redak-

cijā skati, kur darbojas «tumšie» spēki, bija sadalīti divās ainās,
bet epizodei «Pusnakts» otrajā redakcijā seko viena aina. Tās

pamatā dejas no pirmās redakcijas. Divas jaunas Vecā velna

dejas un Baroneses variācijas pastiprina šo personāžu rakstu-

rojumu.
Aktīvāka šeit parādīta Tota loma. Dramatiskā konflikta vir-

sotne otrajā redakcijā spilgtāk pārstāvēta: ļauno garu dejām
pretstatīta tautas polka, ko spēlē Tots.

Skatu «Velnu midzenī» noslēdz Barona divkauja ar Zemgu,
kurš ar tautas palīdzību uzvar. Šeit pilnībā atkārtojas pirmās
redakcijas mūzika.

111 cēliena pirmajā ainā — «Leldes vecāku mājās» izman-

tots pirmās redakcijas muzikālais materiāls, taču šeit tas ievē-

rojami paplašināts.
Ainu atklāj drūma epizode, kas skan pirmā cēliena beigās

(saktas nolaupīšanas skats), pēc tam attīstās attiecīgās liriskās

un dramatiskās tēmas (vadmotīvi), kas noved līdz traģiskai
kulminācijai — Tota nāves skatam — atkārtotam brīvības
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dziesmas skanējumam (no I cēliena) un svinīgi gaišajai dziesmai

«Pūt, vējiņi!», izveidojot intonatīvu arku ar I cēlienu un pasvīt-
rojot tēlu attīstības nepārtrauktību.

Pēdējā baleta aina «Dzintara pilī» rakstīta no jauna. Tajā
apvienojas_ caurkomponētas attīstības un numuru struktūras

elementi. Sī aina tieši izriet no iepriekšējās. Lielā masu skatā

ietverti dueti un galveno varoņu variācijas. Tāpat kā pirmo
tautas svinību ainu, finālu caurstrāvo tautas dziesmu intonā-

cijas. Arī varoņu tēlu raksturojumā komponists izmanto dzies-

mas. Masu dejās atklājas tautas mūzikai tipiskas iezīmes.

Pirmā deja intonatīvi tuva pirmā cēliena sākuma dejai. Tā

tāpat rakstīta Re mažorā, sastāv no vairākām epizodēm. Nepa-
-19

rasta metra un ritma ziņa ir dejas centrāla epizode. metrs
o

un melodijas izklāsts triolēs nav tipisks tautas mūzikai. Taču

basā akcentētā četrdaļība piešķir tai polonēzes raksturu.

Visspilgtāk nacionālās īpatnības parādās «Vīru dejā», kas

raksturā identiska dejai «Ar alus kausiem» I cēlienā.

Smagnējo, nesteidzīgo, noteikto raksturu pastiprina akordu

izklāsts, tonāli noslēgti divtaktu posmi, miksolidiskā skaņkārta.
Svētku noskaņu vēl vairāk atdzīvina «Bērnu deja», kas vei-

dota tautas polkas garā.
Nacionālā kolorītā veidoti arī pēdējās ainas dueti un variā-

cijas. Šeit dažos gadījumos jūtama saikne ar tautas dziesmām.

Piemēram, Leldes un Zemgus duetā saklausāmas dziesmas

«Čuči, mana līgaviņa» sākuma intonācijas.
Leldes variācija sastāv no diviem posmiem: pirmajā valda

tautas rotaļu dejām tuva, spraiga, rotaļīga noskaņa; otrajā —

liriskajā atkal izskan Leldes vadmotīva intonācijas.
Cēliena noslēguma dejā vairāki posmi: pirmais — gaišā Do

mažorā ar marša un polonēzes iezīmēm, otrais — jautras tautas

dejas garā; trešais veidots liriskā noskaņā. Ceturtajā — enerģis-

kajā, ātrajā posmā skan Zemgus vadmotīvs un pacilāti svinīgi
3

skanošais (taktsmērs 2 ) Leldes vadmotīvs.

Baleta fināls balstās uz Saktas vadmotīva attīstību orķestrī,
uz kura fona skan koris bez vārdiem. Tomēr otrās redakcijas
uzvedumā kora partija netika izmantota.

Jaunas redakcijas horeogrāfija deja kļuvusi aktīvāka, bet

pantomīmiskie skati daļēji saīsināti.

Jaunajā uzveduma atbildīgas partijas tika uzticētas jau-
niem izpildītājiem — Rīgas horeogrāfijas skolas absolventiem:



I. Ginterei (Lelde), V. Vilciņai (Baronese), H. Ritenbergam

(Zemgus), M. Liepām (Tots).
Balets otrajā redakcijā tika uzvests latviešu Mākslas un lite-

ratūras dekādē Maskavā, kur tas guva pozitīvu vērtējumu presē.

Maija Pļisecka, tai laikā KPFSR Nopelniem bagātā skatuves

māksliniece, recenzijā par baletu «Brīvības sakta» rakstīja:
«Galveno lomu izpildījums bija augstā profesionālā līmenī.

A. Priede atveidoja maigo, dziļi lirisko Leldes tēlu un parādīja
pēdējā cēlienā augstu dejas tehniku. Tāpat arī I. Koškins Zem-

gus lomā nodemonstrēja tehniski nevainojamu un izteiksmīgu

sniegumu. Jaunais mākslinieks M. Liepa, kas tikai šogad beidzis

Lielā teātra horeogrāfijas skolu, viegli un poētiski atveidoja mu-

zikanta Tota lomu, kura varonis ziedo savu dzīvi ļaužu laimei.

Viņš brīvi, nepiespiesti izpildīja grūtās deju variācijas. V. Vil-

ciņa Baroneses lomā dejo lieliski — izsmalcināti un plastiski,
ar lielu temperamentu.

ļ

Maskaviešiem savu mākslu rādīja talantīgi baleta meistari.

Viņi prata radīt spilgtu izrādi, kurā slavināta nesalaužamā tau-

tas tieksme pēc brīvības, ko tik brīnišķīgi apdziedājis latviešu

Tautas dzejnieks Jānis Rainis.» («Pravda», 1955, 26. dcc.)
Kā redzams, savas pastāvēšanas pirmajos desmit gados lat-

viešu padomju balets sasniedzis radošo briedumu, paverot jaunu

lappusi latviešu muzikālā teātra vēsturē. Arī pēc daudziem ga-
diem «Brīvības sakta» saglabā savu nozīmi kā klasisks latviešu

padomju horeogrāfijas darbs.
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Silvija Stumbre

ĀDOLFA SKULTES OPERA «PRINCESE GUNDEGA»

1971. gada pēdējās dienās uz LPSR Valsts Akadēmiskā ope-

ras un baleta teātra skatuves izskanēja Ādolfa Skultes opera
«Princese Gundega» pēc A. Brigaderes skaistās pasaku lugas
motīviem. 1 Gan operas teātra ikdienā, gan paša komponista

daiļradē jaunā opera kļuva par īpaši atzīmējamu notikumu. Pir-

majā gadījumā tādēļ, ka latviešu komponistu oriģināldarbs atkal

izskanēja teātrī pēc ilgas pauzes, šajā gadījumā pēc pieciem ga-

diem, un sakarā ar to katrs jauniestudējums saistās ar daudz

cerībām un arī apziņu, ka gausā latviešu operas žanra veido-

šanās plūsma atkal pavirzījusies par vienu etapu. Šoreiz tas ir

īsti cienīgs, vērienīgs solis.

Otrs šī zīmīgā notikuma aspekts saistīts ar Ādolfa Skultes

daiļrades jaunu izpausmi — «Princese Gundega» komponistam
ir pirmā opera, bet toties radusies viņa daiļrades brieduma laikā

un daudzām stīdziņām saistīta ar viņa simfonisko un vokāli

instrumentālo skaņdarbu raksturīgo stilu, iezīmējot arī jaunus

vaibstus, it īpaši mūzikas vokālajā izteiksmē.

Opera «Princese Gundega» nebūt nav komponistam gluži
pirmā un vienīgā šī žanra iecere. Te der atcerēties viņa muzikālo

1 Operas pirmizrāde notika 1971. gada 30. decembrī. lestudējumu veido-
juši: diriģents J. Lindbergs, režisors K. Liepa, režisora asistents A. Frīnbergs,
scenogrāfs un kostīmu mākslinieks E. Vārdaunis.

Galvenajās lomās: Gundega (soprāns) — 2. Heine-Vāgnere, R. Zelmane;
Māris — karalis Brusubārda (dramatisks tenors) —

A. Frīnbergs, K. Zariņš;
Garzobju karalis (baritons) — G. Antipovs, A. Daiga; Saiva (soprāns) —

A. KHnka, E. Zvirgzdiņa; Elka (mecosoprāns) —
L. Andersone-Silāre, M. Krī-

gena; Sniedze (koloratūrsoprāns) — V. Davidone, L. Vanaga; karaļa Brusu-

bardas sūtnis (baritons) — _M. Andermanis, A. Blaumanis; Saucējs (bass) —

O. Krastiņš, K. Miesnieks; Žņaudzējs (tenors) — I. Krēsliņš, H. Mikalajūns:
Melnais burvis (bass) —

O. Krastiņš, X- Miesnieks; Daris (tenors) — I. Krēs-
liņš, A. Savčenko; v. c.
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biogrāfiju — tieši operas apmeklējumi bērnībā atmodināja skaņu
mākslinieku, izraisīja vēlēšanos nodoties muzikālām rotaļām un,

protams, arī pašam komponēt operu.
Tieksme pēc operas komponistam sekojusi visā daiļrades ceļā,

it īpaši pēckara gados, kad viņa talants atraisījās un sasniedza

briedumu. Ja nebūtu bijušas grūtības un neveiksmes ar libre-

tiem, mēs jau būtu klausījušies gan operu «Kaugurieši», gan
«Plaisu .mākoņos». Pēdējai Andrejs Upīts pats bija apņēmies
izveidot libretu, jo atbalstīja komponista ideju radīt romānam

«Plaisa mākoņos» muzikāli skatuvisku interpretāciju. Diemžēl

jau konkrētās sadarbības pašā sākumā rakstnieks nopietni sa-

slima, — bet kas gan vēl cits labāk par pašu autoru spētu iezīmēt

libretā pamatlīnijas no plašās, personāžu ziņā sazarotās epo-

pejas? Var saprast, ka grūtā uzdevuma priekšā bez rakstnieka

līdzdarbības vērienīgā iecere apsīka.

«Kaugurieši» un «Plaisa mākoņos» ar savu vēsturisko, episki
dramatisko tematikas ievirzi šķiet dabiski izrietam no Ādolfa

Skultes daiļrades virzības un tematiskajām vadošajām tenden-

cēm, taču jau neparastāka šķiet doma par Balzaka romāna «Kur-

tizāņu spožums un posts» operisko variantu, kuru komponists vēl

nesen atzina par grūti libretā veidojamu, bet teicās jau tik kon-

krēti iecerējis, it kā būtu to jau redzējis skatuves uzvedumā.

Komponists nedomā no šīs idejas atteikties.

Tātad paralēli daudzu gadu radošajam darbam aizvien līdzi

nāca sižeta meklējumi, doma par operu, par muzikālo skatuvi.

Sī tieksme līdz šim bija kompensējusies ar divu baletu — «Brī-

vības sakta», «Negaiss pavasarī» — uzvedumiem un varbūt arī

daļēji, strādājot pie mūzikas filmām, kas savā veidā mūziku pie-
tuvina noteiktu personāžu emociju pasaulei, tajā pašā laikā snie-

dzot arī iespējas mūzikā raksturot, tēlaini atspoguļojot notiku-

mus, pat ilustrēt un arī vispārināt. Tādas iespējas jo bagāti
pavērās, rakstot mūziku mākslas filmai «Rainis», kuras partitūrā
var sazīmēt muzikālās dramaturģijas un tēlu veidošanas meto-

dēs daudz būtisku īpašību, kas atspoguļojas arī Ādolfa Skultes

skatuves darbos, ieskaitot operu «Princese Gundega».

Komponista simfonizētās partitūras norāda uz tieksmi izvērst

muzikālo domu plašās, bet monumentālās dimensijās, bet apjo-
mīgās formas izvēli ierosina un iedarbina ieceres saturs, kas vis-

biežāk ir liriski episks vai himnisks, vienmēr skaidras, humānas

domas piesātināts. Kā piemērus tam var minēt: pēc Raiņa simbolu

lugas «Spēlēju, dancoju» veidoto simfonizēto baletu «Brīvības

sakta» (it īpaši pirmajā redakcijā), Pirmo simfoniju, veltītu
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miera cīņas tēmai, Otro simfoniju «Ave sol» ar Raiņa poēmas
vārdiem, Trešo («Kosmisko») simfoniju, plašā formā izvērstās

kantātes «Rīga», «Mums viena partija», «Atbalss» un dažas

balādiskas kora dziesmas — «Klusi klausos», «Meži šalc», «Kā

bērni guļ».

Zīmīgi, ka tieksme uz plašajām formām komponista daiļradē
ir palikusi nemainīga jau kopš pašiem tās sākumiem un ieceru

izvēli, šķiet, nav ietekmējušas jaunās tendences lakonizēt formu

nedz pašu republikā, nedz plašākos mērogos. Joprojām kompo-
nists dod priekšroku plaši izvērstam simfonizētam attīstības

audumam, kurā vadtēma (vai tēmas) variējas, transformējas

skanīgā, kontrastainā veidā. Savām vērienīgajām iecerēm kom-

ponists mīl izmantot daudzskaitlīgu, bagāti skanošu atskaņotāju

masu, tādēļ gan simfoniskais orķestris, gan koris, kā apliecināja
viņa līdzšinējā daiļrade, bijuši īstenākie lielo skaņdarbu idejas

izteicēji. Vienmēr likās, ka komponists kādreiz apstāsies pie nozī-

mīgas oratoriālas ieceres, bet, ja viņš negaidot izvēlējās operu,
žanru, kurā nekad nebija strādājis, tad, iespējams, tādēļ, ka

Ādolfa Skultes mākslinieciskajai personībai raksturīgas un tuvas

vēl citas sfēras — paust krāsu un tātad arī skaņu prieku, aplie-
cināt to kontrastainos raksturojumus pat ilustrācijās. Gan ba-

leti, gan mūzika filmai «Rainis» turklāt pierāda, cik labprāt
episki liriskās līnijas komponists apvij ar košiem tautas mūzikas

kolorītā veidotiem tautas sadzīves skatiem.

Sādā aspektā aplūkojot Ādolfa Skultes līdzšinējo daiļradi,
viņa apstāšanās pie ieceres visbeidzot komponēt operu «Prin-

cese Gundega» šķiet loģiska un savlaicīga.
Annas Brigaderes poētiskajai, saturā un tēlu raksturos bagā-

tajai pasaku lugai «Princese Gundega un karalis Brusubārda»

ir šķietami viss, lai iekvēlinātu komponista iztēli, bet, galvenais,
skaidra, attīstības iespējām apveltīta ideja — Gundegas perso-

nības skaidrošanās daudzu pārbaudījumu krustugunīs. Gundegas
pārtapšana, lai viņa, Māra vārdiem runājot, nebūtu kā «vidū

lauzti zvāni», viņas personības asās šķautnes ar lepno, pārlie-
cinošo «Man jāskan, es skanēšu» ir galvenā svira, kas iedarbina

un iedvesmo mūzikas dramaturģijas vadošos pretmetus un

iepretī Māra — Brusubārdas rāmajam gara spēkam (tāda ir

komponista, bet mazāk A. Brigaderes interpretācija) rosina ope-
ras kontrastus.

Ar A. Brigaderes lugu «Princese Gundega un karalis Bru-

subārda» komponists, kā zināms, nesaskārās pirmoreiz. 1947. ga-
dā viņš rakstīja tai mūziku uzvedumam Jaunatnes teātrī, bet pēc



vairākiem gadiem, kad teātris vēlreiz atgriezās pie šīs lugas,
muzikālo numuru skaitu vēl papildināja. Komponistu tiktāl sais-

tīja darba literārā un skatuvisko iespēju bagātība, ka viņš turpi-
nāja domāt, kā darbu atveidot tīri muzikālā risinājumā. Tika

apsvērta iespēja rakstīt baletu, bet līdz ar to būtu jāzaudē lugas
lielākā vērtība — teksts. Tātad komponists izšķīrās par labu

operai un 1969. gadā pats sāka veidot libretu, stingri pieturoties
pie Brigaderes teksta, lai lugas dramatiskie konflikti precīzi
atbalsotos arī muzikālajā skatuves darbā. Lai tomēr konfliktu

mezglu punktos, kādi ir katrā cēlienā, operas vadtēli, galveno-
kārt Gundega, varētu izteikties izvērstos dziedājumos, dažuviet

lugas teksti mainīti vietām (piemēram, Gundegas un Sniedzes

partijās).
1969. gada nogalē visumā bija pabeigti divi pirmie cēlieni.

Dažādu apstākļu dēļ darbs tika pārtraukts, bet 1971. gada vasarā

turpinājās ar lielu atdevi, un rudens sākumā komponists varēja
novilkt pēdējo taktsvītru operas finālam. Pēc dažiem mēnešiem

jauno darbu jau varēja vērtēt klausītāji.
Operas mūzika tūlīt piesaistīja ar savu vērienu, muzikālo

krāšņumu un saturību. Tā bija patiesi muzikāla drāma ar augstā
emocionālā vilnī uzšūpotu lepnās Gundegas pārvērtības un

skaidrošanās stāstu, kas lika atcerēties latviešu klasiskās muzi-

kālās drāmas — pirmām kārtām Alfrēda Kalniņa «Baņutas» un

Jāņa Mediņa «Uguns un nakts» — tradīcijas.
«Princesē Gundegā» mūzikas valodas simfonizācija atšķirībā

no iepriekš minētajām operām izpaužas jaunā, uzsvērtā veidā,
izteicot tieši Ā. Skultes individuālas kompozīcijas metodes īpat-
nību. Simfoniskais orķestris te ir valdošais muzikālās dramatur-

ģijas atspoguļotājs un risinātājs, kas balsta, izceļ, paskaidro un

atšifrē Gundegas un Māra — karaļa Brusubārdas morālo div-

kauju, ar nepārtrauktas attīstības plūdumu un simfoniskām

starpspēlēm vedot to uz gaišo, apliecinošo risinājumu operas
finālā. Tāpat kā citos skatuves un simfoniskajos darbos un kan-

tātēs, komponists operā dramatisko spriegumu un vienotību pa-
nāk ar vadmotīvu, vadharmoniju, vadinstrumentācijas un kon-

trastējošu tēlu grupu savstarpēju mijiedarbību.
Ar neizsmeļamu izdomu un meistarību, atbilstoši sižetam

intonatīvi tiek attīstīts Gundegas muzikālais tēls, parādot, kā

pakāpeniski drūp viņas spīts, naida un neiecietības dzēlīgums
pret Māra līdzsvarotību un mieru. Varbūt komponists šai ziņā
pat gājis par tālu, jo pirmajā cēlienā skan Gundegas protesta
dziedājums ar lepno kulmināciju Do mažorā — «Es esmu es»,

836*
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akcentējot viņas neatka-

rības tieksmi iepretim Gar-

zobju karaļnama greizi

groteskajai sīkajai videi,

bet pēdējā ainā Gundegas
tēls mūzikā pazaudējis

lepno neatkarības dziņu.

Viņas raksturojums te ne-

dalāmi sakusis ar Māra lē-

nīgumu. Brigaderes teksts

tomēr arī lugas beigās

Gundegu parāda lepnu,
brīvu, kaut arī uzupurēties

spējīgu. Ādolfa Skultes

Gundega savā pārbaudī-

jumu gaitā emocionāli ba-

gātinās. Par to muzikāli

daiļrunīgi pauž Sapņa
aina, Māra modināšanas

skats, Guļošā Gundega, vi-

ņas modināšanas skats un

atbildes dziedājums pret
Mārim izteiktām nievām,
bet viņas muzikālais tēls

aizvien vairāk pakļaujas
Māra tēmas liriski sērajai

intonācijai. Jāpiebilst, ka

intonācija tomēr nav vie-

nīgais zīmīgais elements

Gundegas tēla muzikālajā

pārtapšanā. Ļoti skaidri

tiek novilktas robežas starp

negatīvo un pozitīvo arī ar

harmoniskās valodas palī-
dzību. Pirmajos cēlienos

dominē palielinātu kvartu

harmonijas, politonālas
funkcijas, piešķirot šķautnainību Gundegas tēlam. Pirmajos
cēlienos tikai retā situācijā Gundegas tēlā iezīmējas saskaņas
momenti. Ar šķautnainās harmoniskās valodas izvēli it kā tiek

pasvītroti lugā teiktie Māra vārdi — «Tu pati nemiers būsi sev

un ķilda, līdz divi gabali viens vesels kļūs». Šo Gundegas ceļu uz
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jūtu līdzsvaru komponists raksturīgi iezīmē drāmas attīstības

mezglu punktos, pakāpeniski aizvien skaidrāk parādīdams har-

moniskās valodas dramaturģijā Do mažoru. Šī gaišā, tīrā tona-

litāte plaši nostiprinās tikai operas fināla ansamblī, apliecinot

idejas piepildījumu, apvienojot kāzu un Māra vadmotīvus him-

niskā apoteozē.
Seno skaņkārtu iezīmētā, rāmi episkā Māra un ekspresīvi pie-

sātinātā Gundegas muzikāli dramaturģiskā attīstības līnija ar

lielām kulminācijām ik cēlienā virzās cauri operas darbībai kā

noteicošā dominante. Tai blakus tomēr patstāvīgu dzīvi dzīvo

papildu raksturojumi un atzarojumi. Daudz to ir dzīvas darbības

pilnajā pirmajā cēlienā. Te skan ar senajām skaņkārtām tipizētā
nacionāli iezīmīgā kāzu svinību mūzika — lielais dzīru koris un

dejas, Gundegas precinieku groteskie trāpīgie raksturojumi, abu

māsu — Saivas un Elkas, kā arī Varžu zemes un Magoņzemes
karaļu, tāpat Garzobju karaļa tēlaini ilustratīvie raksturojumi,
kuros daudz kopēju iezīmju.

Jaunas krāsas partitūrai pievienojas otrajā cēlienā, kur atkal

krasi tiek norobežota pozitīvo un negatīvo tēlu sfēra. Te blakus

vijīgi tautiskajam, gaišajam Sniedzes tēlam krasi kontrastē fan-

tastika — ilustratīvi tēlotais Žņaudzējs. Līdzīgiem paņēmieniem
raksturots arī Melnais burvis un Māra cīņa ar to. Abos gadījumos
ar harmonisko valodu — paralēlu kvartu un kvintu, bitonālu

akordu veidojumiem, sekundu zibšņiem, hromatiskām pasāžām,
tremolo un citiem ilustratīvi tēlojošiem instrumentācijas līdzek-

ļiem mūzika uzbur pat efektīgu pasaku fantastikas ainu, bet

šeit komponists par tālu aiziet no mūzikas drāmas žanra un do-

minējošā stila robežām. Abos cīņu skatos tomēr pārāk daudz

naivi ilustratīva šaušalīguma (inscenējumā šī novirze vēl pa-

stiprināta). Žņaudzēja un Melnā burvja atvieglotā interpretācija
varbūt iederētos rotaļīgā bērnu pasaku operā, bet mūzikas

drāmā, kādu ar galveno tēlu konfliktu veido komponists, nelīdz-

svarojas. Māra cīņai ar Žņaudzēju un burvi, viņa heroiskiem

rečitatīviem jārada pavērsiens Gundegas attieksmēs un jūtās,
bet tagadējās cīņas versija nešķiet pietiekami nopietns pretspēks
Gundegas pārtapšanai, turklāt daudz zīmīga teksta noslāpst

skaņu (uz skatuves arī dūmu) masīvajā mākonī.

Ar kontrastainiem mūzikas tēlu pagriezieniem operā tiek ieva-

dīts ik cēliens. Sevišķi zīmīgs šai ziņā ir dzirkstoša allegro tempā
iesāktais trešā cēliena tirgus skats. Simfonizēta aina ar dzīvām

replikām un izsaucieniem atveido sadzīviski raibo cilvēku drūzmu.

Tirgotāji un pircēji, ieskaitot čigānus un nabagus, — šāds dažādu
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]aužu jūklis ierosina komponistu izmantot krāsainu, individuali-

zētu orķestra sastāvu ar visai plašu sitamo instrumentu grupu.
Kolorītu bagātina vēl arfa, čelesta un ksilofons. Kaut gan «tirgus
motīvā», uz kura tematiski ir balstīta vai visa šī plašā aina, var

sazīmēt latviešu tautas dziesmas «Cekulaina zīle dzied» rakstu-

rīgo intonāciju un ritmisko zīmējumu, tikai ar lidisku tonālo

nokrāsu, tomēr dzīvespriecīgajā mūzikā, ieskaitot sekojošo deju
(uzvedumā tā dejiski nav atrisināta), jaušas īsti slāviska vitali-

tāteun kolorīts, zināmā mērā pat asociējoties ar I. Stravinska «Pet-

ruškas» partitūras spoži instrumentētajām lappusēm līdzīgā dar-

bības situācijā. Te piekļaujas arī nabagu žēlīgi intonētais paga-
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rais diedelēšanas un ķildas skats, kurā pakāpeniski ieaug
Gundegas tēla tālākā attīstība ar pēdējiem spīta un naida uz-

liesmojumiem.
Arī ceturtā cēliena ievads sākas žanriski — ar dzīvām pro-

kofjeviskām modulācijām iekrāsota draisko pavārpuiku kauliņu

spēle. Kolorīto ainu gan pārāk ilgi novilcina nenozīmīgie sadzī-

viskie strīdiņi ar Dari, ko klausītājs jau izjūt kā atvirzi no cen-

trālās līnijas. Tautiskas dejas ritmi atved atpakaļ pie Brusu-

bārdas karaļnama tiešās svētku noskaņas un arī Gundegas tagad

jau emocionāli atplaukušās lirikas. Māra un kāzu tēma no pirmā
cēliena, jaunā apliecinošā veidā skanēdama, pauž muzikālās

dramaturģijas tematisko noapaļojumu.

Runājot par Ādolfa Skultes operas «Princese Gundega» mū-

zikas galvenajām kvalitātēm, pirmām kārtām ievērojam tās

simfonizāciju. Patiešām mūzikas vokālais veidojums salīdzinā-

jumā ar simfonizēto attīstību, orķestra kolorītu it kā atkāpjas

otrajā plānā. Ir maz tādu dziedājumu, kuri, atdalīti no kopējās
attīstības plūsmas, spētu eksistēt patstāvīgi, piemēram, uz kon-

certestrādes. Ar to nav jāsaprot, ka vokālās partijas muzikāli

būtu maznozīmīgas. Tieši otrādi. Operas vokālā daļa ir pilnīgi

saaugusi ar lugas tekstu, izriet no tās ritma un satura būtības.

Sai ziņā A. Skultes meklējumi radīt intonatīvi ļoti daudzveidīgu,
turklāt attīstībā mainošos (Gundegas partijā) vokāli melodisko

zīmējumu ir apsveicami. Komponists nav vēlējies A. Brigaderes

lugas literāri bagāto un savdabīgo tekstu fonētisko skanējumu
nogludināt ar tradicionālu vokālu melošu, bet cenšas arī cilvēka

balsi iekļaut simfonizēta tēlu raksturojuma audumā kā līdzvēr-

tīgu izteiksmes nesēju. Tas īpaši attiecināms uz Gundegas par-

tiju, kas operas pirmajos cēlienos veidota intonatīvi ekspresīvā,
dramatizēti rečitējošā stilā, ļoti plašā diapazonā. Gundegas par-

tija nav vokāli «pateicīga», kā mēdz teikt par operu lomām,
kurās dziedātājs izdevīgi var parādīt savas balss iespējas. Pro-

tams, nav izslēgts arī variants, kad šādas iespējas savienojas
ar lielu muzikālu izteiksmīgumu. Tomēr Gundegas partijā kom-

ponists, šķiet, vairāk domājis par Gundegas rakstura atklāsmi

ar ekspresīvi spraigu simfonizētu vokālo izteiksmi, tādēļ viņas
vokālās partijas melodiskais zīmējums nereti ir instrumentāla

tipa, intonatīvi ne vienmēr ērts. Māra vokālā partija turpretī jau
kopš pirmajiem dziedājumiem risināta vairāk melodiskā plānā,
atskaitot darbības rečitatīvus, kuri pietuvināti runas intonācijai.
Kā jau minēts, arī Gundegas dziedājumi, atspoguļojot viņas
pārtapšanas ceļu, pēdējos cēlienos kļūst melodiski plūstošāki. Pla-
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sakai melodiskai līnijai komponists pakļauj arī Māra — Brusu-
bardas idejiskai tēlu grupai tuvo Brusub'ārdas sūtņa vokālo par-
tiju, īpaši viņa pirmo dziedājumu — «Tik viens vārds skan Gar-

zobju zemē», kā arī Sniedzes tēlu, kas risināts liriski tautiskā in-
tonatīvā valoda. Savdabīgi izskan Sniedzes sauciens no kalniem.

Izmantojot latviešu muzikālajā folklorā tipiskās stabuļu motīvu

intonācijas un to variējumus, tiek veidoti īpatnēji, spirgti kolora-



tūru vijumi, šajā it kā izsmeltajā novadā ienesot jaunas kvalitā-

tes. Tautiskā plānā veidotaarī 1. cēliena Garzobju karaļnamā ska-

nošā «Dzīru dziesma» korim. Šis ritmiski un polifoni ļoti dzīvi,

bagāti veidotais koris ir iepriekšējo latviešu operas koru tradī-

ciju spilgts apliecinātājs, kaut gan kori vispār tālākā operas
darbības gaitā nepiedalās kā darbību virzītājs faktors. Te atkal

atgriežamies pie atzinuma, ka Ādolfa Skultes opera «Princese

Gundega» ir ar orķestrālu izjūtu veidots darbs. Pakļaudamies

simfonizācijas tieksmei, komponists ne vien visu galveno, fak-

tiski uz monotematismu (Māra tēma kā kopsaucējs!) balstīto

mūzikas dramaturģijas materiālu visreljefāk atspoguļo orķestrī,
bet ikkatru teksta frāzi, pat vārda nozīmi tēlo, pat ilustrē. Vai-

rākos gadījumos orķestrālā stihija noslāpē zīmīgu vai poētiski
daiļskanīgu tekstu («Dzīru dziesmā», Žņaudzēja un Melnā

burvja dialogos, Gundegas 4. cēliena otrās ainas dziedājuma

beigu daļā, turpat Māra atvadīšanās vārdos). Ne vienmēr solistu

balss attiecīgais reģistrs ir pietiekami skanīgs, lai_ konkurētu ar

blīvi instrumentēto orķestri. Tomēr valdzina šīs Ādolfa Skultes

pirmās operas simfonizācijas lielā elpa, mūzikas krāsainība un

krāšņums.
«Princese Gundega» nepieder pie stingri noteiktas žanra

cilmes. Izsekojot dramatiskai poēmai līdzīgo Gundegas muzi-

kālā tēla attīstību, kas sakļaujas ar episkai leģendai pielīdzināmo
Māra līniju, operā nepārprotami iezīmējas šodienīgas muzikālās

drāmas vaibsti, bet sadzīviskās epizodes un pasaku fantastikas

izvērstās ainas savukārt liek atcerēties krievu, it īpaši N. Rimska-

Korsakova un latviešu klasiskās operas tradīcijas. Tā jaunajā
darbā izjūtama 19. un 20. gadsimta operas virzienu mijiedarbība.
Latviešu padomju operas attīstībā Ādolfs Skulte spējis pateikt

jaunu vārdu — gan ar izvērsto simfonizāciju, gan ar savdabīgo,
kaut dažkārt diskutējamo vokālo risinājumu.
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Dzidra Bērziņa

JĀNIS CIMZE

1972. gadā atzīmējām «Dziesmu rotas» iznākšanas simto

gadadienu, 1973. gadā svinam Dziesmu svētku simtgadi. Sie

divi izcilie notikumi loti cieši saistīti ar kādreizējā Valkas sko-

lotāju semināra direktora, pirmā ievērojamā latviešu mūzikas

folklorista Jāņa Cimzes vārdu.

Viņa organizētā latviešu tautas dziesmu melodiju pirmā siste-

mātiskā vākšana, to iedzīvināšana apdarēs koriem krājumā
«Dziesmu rota» lika pamatus latviešu koru kultūrai. J. Cimzes

sagatavotie koru diriģenti un ērģelnieki sekmēja strauju muzi-

kālās izglītības un koru kustības uzplaukumu Latvijā, it īpaši
Vidzemē. Tas jo spilgti izpaudās arī 1873. gada I Vispārējos
latviešu dziesmu svētkos, ko jūtami rosinājusi J. Cimzes

darbība.

J. Cimze dzimis 1814. gadā Raunā vagara ģimenē. Pirmās

zināšanas mūzikā viņš iegūst Raunas draudzes skolā, mācīda-

mies ērģeļu spēli pie toreiz pazīstamā pedagoga Jāņa Gaiķa.
16 gadu vecumā pabeidzis draudzes skolu, J. Cimze vispirms
strādā par mājskolotāju, bet no 1833. gada — Valmieras drau-

dzes skolā.

Sajā laikā Vidzemes skolas darbojās grūtos apstākļos. Ne-

bija līdzekļu skolu uzturēšanai, trūka sagatavotu skolotāju.
Lai gan lielākā daļa Vidzemes mācītāju lasīt un rakstīt pra-

tējus zemniekus uzskatīja par neuzticamiem cilvēkiem, jautā-
jumu par skolu nepieciešamību izvirzīja pati ekonomiskās dzīves

attīstība. Tā kā vācu muižniecība bija ieinteresēta pakļaut lat-

viešu skolas savai kontrolei un ideoloģiskajai ietekmei, 1834. ga-
dā Valkā notika Vidzemes mācītāju un skolotāju sapulce, kurā

atzina par nepieciešamu dibināt skolotāju semināru. Par semi-

nāra vadītāju izraudzījās Jāni Cimzi, kurš tolaik strādāja Val-

mieras draudzes skolā.
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Tika savākti līdzekļi viņa tālākajai izglītībai, un 1836. gadā
J. Cimze no Valmieras devās uz Veisenfelsas skolotāju semināru

Vācijā. Pēc semināra beigšanas viņš vēl turpināja izglītību Ber-

līnes universitātē, kur studēja filozofiju, pedagoģiju un teoloģiju.
Vācijā J. Cimze ieguva arī savu muzikālo izglītību, mācīdamies

Veisenfelsā pie Henčela un vēlāk Berlīnē pie Ludviga Erka.

Ludvigs Erks bija ievērojams vācu mūzikas folklorists, kurš

nodarbojās ar tautas melodiju vākšanu un harmonizēšanu. Ir

izdoti vairāki viņa apstrādāto vācu tautas dziesmu krājumi. No

daudzajiem 19. gadsimtā iznākušajiem krājumiem Ludviga Erka

apkopojumi bija paši ievērojamākie un savu nozīmi nav zaudē-

juši vēl tagad. Laikā, kad J. Cimze bija Berlīnē, L. Erks jau bija

publicējis daudzus savus krājumus. Viņš bija arī ievērojams vācu

tautas dziesmu pētnieks. Nav grūti iedomāties, cik liela un pro-
duktīva bija L. Erka ietekme uz jauno Cimzi. Sava audzēkņa
uzmanību viņš pievērsa tautas dziesmām, norādīdams uz to ba-

gātību un skaistumu.

Studiļas pie L. Erka nosacīja arī J. Cimzes uzskatus par
mūziku. Seit atmodinātā interese rosināja pirmās latviešu tau-

tas dziesmu apdares koriem — Cimzes «Dziesmu rotu».

Studijas beidzis, J. Cimze atgriežas dzimtenē kā vispusīgi
izglītots pedagogs, un, kad 1839. gadā atklāj Valmieras skolo-

tāju semināru, viņš kļūst par tā vadītāju.
Semināru organizēja un uzturēja vācu mācītāji, un tas bija

pakļauts arī viņu kontrolei. Mācību valoda bija vācu. Ar semi-

nāra palīdzību vācu mācītāji cerēja veikt savas ideoloģijas pro-
pagandu, pārvācošanas darbu Latvijā.

Skolotāju semināra darbība šai laikā ļoti interesēja vienu

no aktīvākajiem «jaunlatviešu» kustības pārstāvjiem — Kron-

valdu Ati. Par Cimzes seminārā valdošo vācisko garu viņš
1872. gadā kādā vēstulē raksta: «... Es esmu caur direktoru

Cimzes kungu iepazīstināts ar Valkas semināru. Se lai pietiek,
ka tik to vienu faktu pieminēju, ka Cimzes kungs man lūdza,

lai ar viņu latviski viņa mājoklī nerunājot, jo citādi viņš varēšot

savu vietu pazaudēt . . .»
!

Bet tas ir laiks, kad latviešu sabiedriskie spēki tiecās atbrī-

voties no vācu jūga un tā sauktās «jaunlatviešu» kustības gars

ieplūda arī Cimzes seminārā, neļaudams realizēt vācu mācītāju
un muižnieku pārvācošanas politiku.

J. Cimzes darbība jāvērtē kā ļoti pretrunīga, jo viņš zināmā

1 Kronvaldu Atis. Kopoti raksti 2 sēj., 2. sēj. R., 1936, 390. lpp.
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Jānis Cimze.

mērā it kā veicināja šo pārvācošanas politiku, bet seminārā ļoti
izvērstā mūzikas mācība izveidoja to par muzikāli pedagoģisku
centru. Mūzika tur bija viena no galvenajām disciplīnām. «Vid-

zemes latviešu semināra plānā» teikts, ka semināra audzēkņi

jāizglīto reizē par tautskolotājiem un ērģelniekiem, jo gandrīz
visās draudzēs skolotāji izpilda arī ērģelnieka pienākumus. Kā

mācību priekšmeti plānā minēti — dziedāšana, vijoles un ērģeļu

spēle un harmonijas mācība. Semināra beidzējam bija jāprot
uz ērģelēm harmonizēt korāli un sacerēt tam priekšspēles un

starpspēles.
Viens no semināra bijušajiem audzēkņiem — Juris Kalniņš

atceras, ka seminārā ar mūzikas priekšmetiem nodarbojušies
sevišķi uzcītīgi. Savā grāmatā, kas izdota sakarā ar J. Cimzes

100. dzimšanas dienas atceri, viņš raksta: «Cimze prata savus

audzēkņus tik ļoti sajūsmināt uz šiem mācības priekšmetiem, ka

viņi ikkatru brīvu brīdi izlietoja to kopšanai, mēģinādamies uz

ērģelēm vai klavierēm, vai arī dziedāšanā.
.

.»'

1
Kalniņš Juris. Jānis Cimze, Vidzemes draudzes skolotāju semināra

pirmais direktors. R., 1914, &1. lpp.
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Cimzes audzinātāja darbs, kas iesākās Valmierā un vēlāk

pēc semināra pārcelšanas 1849. gadā turpinājās Valkā, veicināja
mūzikas dzīves attīstību, jo Cimzes seminārs sagatavoja pirmo
latviešu kordiriģentu un ērģelnieku kadrus. Gandrīz visu pirmo
Vidzemes dziedāšanas biedrību dibinātāji ir Cimzes bijušie
audzēkņi. Pie viņa mācījušies ievērojami latviešu mūzikas dar-

binieki — Baumaņu Kārlis, Atis Kauliņš, Jānis Sērmūkslis, In-

driķis Zīle, dzejnieks Auseklis v. c. Valkas seminārs sagatavoja

skolotājus arī Igaunijai. Tur savu muzikālo izglītību ieguvuši
daudzi ievērojami igauņu mūziķi —

Aleksandrs Kunileids, Alek-

sandrs Tomsons, Aleksandrs Lēte, Fridrihs Sebelmanis— vieni no

pirmajiem igauņu profesionālās mūzikas pārstāvjiem, kas nodar-

bojušies galvenokārt ar igauņu tautas dziesmu apdarēm koriem.

Cimzes semināra izaudzināto skolotāju — diriģentu darbs

sekmēja arvien straujāku koru kustības uzplaukumu. Taču,

augot koru skaitam, arvien vairāk kļuva jūtams dziesmu reper-

tuāra trūkums. To izmantoja vācu mācītāji, lai latviešu koros

ieviestu sev vēlamas dziesmas, kas māca paklausību kungiem
un baznīcai. Parādījās gan mācītāju pašu sacerētas dziesmas,

gan vācu tautas dziesmas sliktos latviskos tulkojumos. Tā vācu

mācītāju nodibinātā «Latviešu draugu biedrība» 1845. gadā
izdod latviešu valodā tulkotu dziesmu krājumu «Dziesmiņas lat-

viešu bērniem un jaunekļiem skolā, mājā un laukā, dziedamas

uz vienas un arī uz vairāk balsīm». Šī krājuma priekšvārdā
izteiktas domas, ka, tās dziedot, bērnu un vecāku sirdis locīsies

uz dievam patīkamu prieku, bet «to lai dievs nedod, ka viens

vienīgs cilvēks caur to paliktu aizkavēts no svēto dziesmu dzie-

dāšanas, — bet to lai žēlīgi palīdz, ka caur to tās dziesmas ļaužu
starpā beidzas, kas patiesi par blēņu dziesmām nosaucamas».

Sentimentālās ziņģes un garīgās dziesmas uz kādu laiku arī

it kā apklusina latviešu tautas dziesmu. Repertuāra trūkums,
kas kļuva arvien jūtamāks, traucēja dziedāšanas biedrību un

koru attīstību. Tāpēc 1869. gadā Vidzemes skolotāju sanāksmē

Turaidā nolemj izdot krājumu, kurā būtu sakopotas vācu laicīgās
dziesmas latviskā tulkojumā. Skolotāji apņēmās tās savākt un

piesūtīt Cimzem, kuram uzdeva krājuma sastādīšanu.

Gada laikā — līdz 1870. gadam bija savāktas apmēram
50 šādas dziesmas, ko apsprieda skolotāju sapulcē Turaidā. Šajā
sanāksmē izvirzījās jautājums arī par latviešu tautas dziesmām.

J. Cimze «Dziesmu rotas» priekšvārdā 1871. gadā raksta: «. . . Kā

bij' palikt ar latviešu tautas dziemām? Vai tās pavisam jāatmet,
kā tauta pati darījusi? Vai jāuzņem tādas pašas plikas un kailas,
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vienā balsī dziedamas, kā vecos laikos dziedāja? Vai gaidīt,,
kamēr kādam vēl nezināmam komponistam patiksies viņas uz

4 balsīm likt? Bija redzams, ka pēc maz gadiem nebūs no lat-

viešu veciem meldiņiem ne jausmas. Te nevarēja kavēties. Vecu

vecie izklīdušie meldiņi bija jāsalasa kopā un jālūko izlietot uz

4 balsīm priekš vīriem un jaunekļiem.»
Sanāksme nolēma, ka jāsavāc arī latviešu tautas dziesmas.

Tā sākās intensīvs tautas dziesmu vākšanas darbs, kurā pieda-

lījās galvenokārt skolotāji. Arī šeit nedrīkst aizmirst Cimzes

semināra nopelnus. Skolotājiem, Cimzes semināra kādreizējiem

audzēkņiem, bija tautas dziesmu pierakstīšanai nepieciešamā
muzikālā prasme.

Jau 1872. gadā iznāk J. Cimzes sakārtotais dziesmu krājums
vīru koriem «Dziesmu rota», kuram divas daļas — «Dārza pu-

ķes» un «Lauka puķes». «Dārza puķēs» ievietotas vācu kora

dziesmas, bet «Lauka puķēs» — latviešu tautas dziesmas Jāņa
Cimzes un nedaudzas arī viņa brāļa Dāvida Cimzes harmonizē-

jumos. Sim krājumam, kuram vēlākajos gados sekoja vēl citas

daļas 1
,

ir ļoti liela nozīme latviešu kora kultūras attīstībā, un

līdz ar to tas uzskatāms arī par latviešu profesionālās mūzikas

sākumu, jo šeit pirmoreiz sastopamies ar latviešu tautas dziesmu

harmonizējumiem.
1874. gadā, kad iznāca Cimzes «Dziesmu rotas» 111 daļa.

«Baltijas Vēstnesī» parādījās Baumaņu Kārļa raksts, kurā viņš
kritizē šo krājumu, norādīdams, ka šeit ar latviešu tautas dzies-

mas nosaukumu ievietotas arī vācu un krievu dziesmas.

Šis raksts izraisīja asu polemiku, kas turpinājās vairāk nekā

gadu un atbalsojās latviešu un pat vācu presē. Izveidojās divas

pretēju uzskatu grupas. No vienas puses — Baumaņu Kārlis,

Ādolfs Alunāns, Varaidošu Zanders, no otras puses — Cimzes

aizstāvji: 17 Vidzemes skolotāji, mācītājs Neilands un bīskaps
Ulmanis. Šai polemikai, kurā ne vienmēr tika ievērotas pieklā-

jības robežas, tomēr bija liela nozīme, jo tā izvirzīja principiālu

jautājumu par to, kas ir latviešu tautas dziesma.

Ar šādu virsrakstu — «Kas ir tautas dziesma?» arī «Baltijas
Vēstnesī» 1875. gadā ievietots Varaidošu Zandera raksts, kurā

izteiktas progresīvas domas šajā jautājumā. Pretēji vācu mācī-

tājiem, kuri savā atbildes rakstā par tautas dziesmām atzīst

1 111 daļa «Lauka puķes» — viru koriem, izd. 1874. g., IV daļa «Lauka

puķes» un V daļa «Dārza puķes» — jauktiem koriem, izd. 1875. g., VI daļa
«Dziesmu rota skolas bērniem», izd. 1876. g., VII daļa «Lauka puķes» un

VIII daļa «Dārza puķes» — jauktiem koriem, izd. 1884. g.
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«Dziesmu rotas» titullapa.

visas «tās dziesmas, ko tauta dzied», Varaidošu Zanders izsaka

domu, ka jāizpētī katras tautas dziesmu raksturs un īpatnības.
Viņš dod arī tautas dziesmas definīciju: «. . .Tādu dziesmu, pie
kuras radīšanas un dziedāšanas visa tauta dalību ņēma, kura

uzglabājas tautas mutē, ilgāku laiku no tēva un mātes uz bēr-

niem pāriedama, kuras pirmo sacerētāju tautas atmiņa vairs ne-

zin daudzināt, kura tautas dzīvi mums patiesi parāda, kāda tā

īstenībā ir, tādu dziesmu mēs, latvieši, saucam par «tautas

dziesmu»...» Sī tautas dziesmas definīcija atzīstama par ļoti
dziļu un pareizu.
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Ar šo rakstu polemika beidzās, un līdz ar to tika noskaidrots

jautājums par to, ka ne viss, ko tautā dzied, ir īsta tautas

dziesma. Zināmā mērā šīs polemikas ietekme atspoguļojas tālā-

kajos «Dziesmu rotas» krājumos, jo Cimzes pieeja tautas dzies-

mām kļuva kritiskāka.

Visumā jāatzīst, ka Cimzem bija progresīvi uzskati par lat-

viešu tautas dziesmu. Pretēji vācu mācītājiem viņš prata sa-

skatīt tās lielo māksliniecisko vērtību. Kādā rakstā sakarā ar

«Dziesmu rotas» iznākšanu Cimze saka: «. . . Tautas dziesma

ir visu dziesmu sakne
...

Ja nu skatās uz latviešu meldiņiem,
tad jābrīnās, kur mūsu vectēvi ņēmuši tādu smalku mērauklu . . .
Te ir likumi piepildīti, par ko biezas grāmatas mēdz sarakstīt. . .»

Latviešu tautas dziesmu melodijas daudzus gadsimtus sa-

glabājās gandrīz vienīgi tautas atmiņā. Vācu mācītāju niknā

vēršanās pret latviešu tautas dziesmu, Vidzemē Brāļu draudzes

ietekme — tas viss stipri ierobežoja latviešu tautas dziesmu dzie-

dāšanu, un 19. gs. pirmajā pusē tautā bieži sāka skanēt arī

ziņģes.
Tikai 1858. gadā divu Jāņa Cimzes semināra bijušo

audzēkņu — Jāņa Kaktiņa un Jura Caunītes izdotajā krājumā
«100 dziesmas un ziņģes ar notēm jaunekļiem par labu» pirmo-
reiz atrodam arī piecas latviešu tautas dziesmas, kas publicētas
praktiskam nolūkam — dziedāšanai. Tās ir divas kāzu dziesmas

(«Kur tu ņēmi, bāleliņi» un «Ko nāci, vācieti?»), viena līgo-
dziesma («Kas tos Jāņus ielīgoja?») un divas sadzīves dziesmas

(«Teci, teci, kumeliņi» un «Es diedziņu šķeterēju»). Pēc 14 ga-
diem Jānis Kaktiņš savā rakstā, kas publicēts «Mājas Viesī»,
stāsta: «Mēs ar Caunīti jau 1856. gadā sākām latviešu tautas

dziesmu meldiņas no ļaužu mutes uzrakstīt. Tos bēdīgos (moli)
meldiņus vien par īsteniem tautas bērniem turējām, nu esam

maldījušies. Piecas uzņēmām par provi savās 100 dziesmās, bet

uz vienu balsi. . .»

Sis Cimzes audzēkņa Jāņa Kaktiņa raksts ļoti skaidri liecina

par to, ka seminārā tikusi rosināta interese par folkloru, taču

vēl neskaidri bijuši principi, ko atzīt par īstu latviešu tautas

dziesmu.

Pirmais ievērojamais tautas melodiju vācējs ir Jānis Cimze,
kura sastādītā «Dziesmu rota» ir pirmais latviešu tautas dziesmu

harmonizējumu krājums.
Kad 1870. gadā pēc skolotāju sapulces Turaidā sākās inten-

sīvs latviešu tautas melodiju vākšanas darbs, liela loma šeit

bija Cimzes bijušajiem audzēkņiem — skolotājiem un diriģen-
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tiem, kuri darbojās dažādos Latvijas novados, galvenokārt Vid-

zemē. Šie skolotāji vāca melodijas un sūtīja uz Valku Cimzem.

J. Cimze tātad ir viens no pirmajiem kolektīvā darba organizē-

tājiem latviešu tautas dziesmu vākšanā. «Dziesmu rotas» sastā-

dīšanas un izdošanas laikā Cimze arī plaši sarakstās ar saviem

palīgiem, un šī korespondence mūs tagad iepazīstina ar viņa
līdzstrādniekiem šai vēsturiskajā darbā.

Kā redzams no vēstulēm, «Dziesmu rotas» sastādīšanā vis-

aktīvāk piedalījušies: Jānis Kaktiņš no Burtniekiem, Juris Kal-

niņš no Vietalvas, Jēkabs Viļums no Umurgas un Jānis Ulpe no

Piebalgas.
Interesanta ir kāda vēstule, ko Cimze rakstījis J. Viļumam

1871. gadā. Tajā laikā bija jau nodota iespiešanai «Dziesmu

rotas» I un II daļa, bet Cimzes tautas dziesmu vācēja darbs

neapstājās. Viņš saņem jaunus melodiju sūtījumus no saviem

līdzstrādniekiem, turpina dziesmu kārtošanu un harmonizēšanu.

Minētajā vēstulē J. Cimze izsaka prieku par Viļuma atsūtī-

tajām dziesmu melodijām. Nosauktas arī vairākas dziesmas no

Viļuma piesūtītajām, kuras Cimze nodomājis apstrādāt. «Dzies-

mu rotas» 111 daļā no tām iespiestas: «Ozolīti, zemzarīti», «Trīs

putniņi skaisti dziedāj'», «Stādīj' vienu baltu pupu» un divas

ziņģes. Svarīgākais, ko uzzinām no vēstulē minētajiem dziesmu

nosaukumiem, ir tas, ka šīs trīs latviešu tautas dziesmu me-

lodijas nāk no Umurgas, kur Viļums tolaik strādāja par

skolotāju.
Saglabājušās arī vairākas J. Cimzes vēstules Jurim Kalni-

ņam un Jānim Ulpem, kuras liecina par ciešu sadarbību līdz

pat «Dziesmu rotas» pēdējo daļu — VII un VIII — tapšanai.
Cimze sāka tās gatavot 1880. gadā, sava raženā mūža novakarē.

Pēc kādas vēstules, ko Cimze rakstījis Viļumam 1880. gadā,
var spriest, ka J. Cimzes folklorista darbs bijis tautā populārs,
jo viņam melodiju pierakstus sūtījuši ne vien bijušie audzēkņi,
bet arī svešas personas. Šeit minēts, ka no Valtenburgas kāds

Daugulis piesūtījis pat divus tautas dziesmu krājumus.
Cimzem folklorista darbā nav vēl tie zinātniskie principi,

kādi pēc gadiem divdesmit ir Jurjānu Andrejam. Viņa galvenais
mērķis ir savākt iespējami vairāk labu melodiju, lai pēc tam tās

apdaru veidā atdotu tautai. Tāpat tikai kā retu izņēmumu varam

atrast piezīmi, no kurienes melodija nākusi. Pie šiem izņēmu-
miem pieder galvenokārt līgodziesmas, kurām pievienoti šādi

apzīmējumi, arī kāda melodija, kam pieraksts — «Malēniešu

dziesma», un «Es izgāju prūšu zemi», kurai atrodama pat
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piezīme: «Šo meldiņu dzirdēju dziedot 1827. gada Rauniešos no

70 gadu veca zaldāta . . .»

Vēlāko latviešu folkloristu melodiju pierakstos šāda piezīme
ir ļoti parasta, bet J. Cimzes tautas dziesmu krājumos tas ir

vienīgais piemērs.
Zinot Cimzes galveno līdzstrādnieku dzīves un darba vietas

(Burtnieki, Piebalga, Umurga, Vietalva), kā arī spriežot pēc
savāktajām līgodziesmām, var secināt, ka vairums melodiju nāk

no Vidzemes.

Kopīgais J. Cimzes apdarināto melodiju skaits visās «Lauka

puķu» daļās ir 245, bet par īstām latviešu tautas melodijām var

uzskatīt tikai 196. Pārējās ir vācu tautas dziesmas vai nezinā-

mas izcelsmes ziņģes, kā arī dziesmas, kas robežojas ar latviešu

tautas dziesmu un ziņģi.
Salīdzinot pirmos un vēlākos «Lauka puķu» krājumus, re-

dzams, ka ziņģu skaits pirmajos ir lielāks. lespējams, ka

J. Cimze «Dziesmu rotas» pirmajās daļās dziesmas daudz nesi-

jāja. Tā viņš arī raksta «Mājas Viesī»: «. . . Pirmoreiz saliekot,

bija jāuzņem daudz dziesmu, lai ļaudis ar tām iepazītos. Pēcāk

var brāķēt. . .»

Galvenais ierosinātājs, kas lika J. Cimzem kritiskāk izvēlēties

dziesmas, bija Baumaņu Kārļa raksts, kas iespiests «Baltijas
Vēstnesī» 1874. gadā pēc «Dziesmu rotas» 111 daļas iznākšanas.

Par polemiku, kas sākās pēc šī raksta, runāts jau iepriekš.
«Lauka puķu» nodaļa, kurai ir apzīmējums «Latviešu tautas

dziesmas», satura ziņā ir diezgan raiba. Lai arī pilnībā nevar

pieņemt Baumaņu Kārļa kritisko rakstu, kurā viņš par īsti

latviskām atzīst tikai divas dziesmas, tomēr pirmajās daļās ir

vairākas, kuras par latviešu tautas dziesmām nav uzskatāmas.

Pirmām kārtām tās ir ziņģes, par kuru izplatīšanu jau sen

bija rūpējušies vācu mācītāji. Viņu popularizētās sentimentālās

ziņģes, kas visbiežāk apdzied mīlestību, tautā iegāja diezgan
ātri, jo likās interesantas jaunās tematikas dēļ, kas nebija sasto-

pama latviešu tautas dziesmās.

Ir pazīstams Stendera dziesmu krājums «Ziņģu lustes». Dažas

no šī krājuma ziņģēm vēlāk parādījās ar melodijām J. Kaktiņa
un J. Caunītes «100 dziesmās un ziņģēs» un pēc tam arī J. Cim-

zes «Dziesmu rotā», piemēram: «Jau visi ciemi priecājas», «Tā

ir īsta meitiņa», «Brāļi, kad tās rozes zied» v. c. Stendera

krājumā katrai no šīm ziņģēm ir piezīme, ar kādu melodiju tā



dziedama. Tā, piemēram, «Jau visi ciemi priecājas», kurai virs-

raksts «Indriķa raudas», dziedama ar melodiju «Das ganze Dorf
versammelt sich», utt.

No dažu ziņģu latviskā un vāciskā teksta pirmajām rindām

redzams, ka Stenders par pamatu ņēmis vācu dziesmas, vācis-

kās melodijas arī paredzot dziedāšanai. Tomēr tautā šīs ziņģes
dziedātas ar dažādām melodijām, jo vienam un tam pašam Sten-

dera tekstam ir pilnīgi atšķirīgas melodijas J. Kaktiņa un J. Cau-

nītes krājumā un Cimzes «Dziesmu rotā» (piemēram, «Pēc daiļas
ciema meitiņas», «Brāļi, kad tās rozes zied»).

Ziņģes dziedādama, tauta bieži tās pārveidoja pēc savas

gaumes, tāpēc radās tādas dziesmas, kas nav pieskaitāmas ne

īsti pie ziņģēm, ne arī pie latviešu tautas dziesmām. Tās ir t. s.

pusziņģes, kam dažkārt diezgan labs melodiskais izveido-

jums, bet teksts ņemts vai nu no Stendera «Ziņģu lustēm», vai

kādiem citiem avotiem. Par pusziņģi uzskatāma arī dziesma da-

biskā minorā — «Ai, meitenītes, ai, zeltenītes».

„Dziesmu rota , 11 A, 46.nr.

Pie latviešu tautas dziesmām «Lauka puķēs» ievietotas arī

divas dziesmas ar Andreja Pumpura vārdiem. Viena no tām ir

«Stāsti manim, Daugaviņa».

„Dziesmu rota', 11 ±,nr.2.

997 *
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Nav daudz tādu dziesmu vai ziņģu, par kuru rašanos varētu

iegūt tiešas ziņas vai norādījumus. Tāpēc interesi izraisa Kau-
dzītes Matīsa «Atmiņas», kur stāstīts, kā radusies dziesma

«Stāsti manim, Daugaviņa».
1867. gada vasarā bijušas «svinamas kādas kāzas vienā no

visievērojamākām dzimtām. Tur, kā protams, mērnieku neva-

rēja trūkt un Pumpura jo ne tik, tāpēc ka to pazina jau vismazais

par omulīgas jautrības veicinātāju, dziesmu mīlētāju, tautas

dziesmu zinātāju, rotaļu un deju rīkotāju. Bet savu īsto vietējo
popularitāti Pumpurs šajās kāzās nodibināja ar savu varbūt

nemirstīgo dziesmiņu «Stāsti manim, Daugaviņa», kuru viņš,
kā likās, bij sacerējis vai turpat uz vietas, taisni tikai kā kāzu

kukuli tā laika jaunai paaudzei... Pēc tam drīz šī pati dzies-

miņa skanēja visā Piebalgas apgabalā gan pa godībām, gan pa
mežiem un laukiem, un, iekam viņa parādījās «Baltijas Vēstnesī»

1869. gadā, tā bija pazīstama jau plaši Vidzemē.»1

Tiešām šī dziesma ir bijusi viena no populārākajām ne

vien pagājušā gadsimta pēdējos 30 gados, bet arī mūsu gad-
simtā. Turklāt ar šo Pumpura tekstu ir pazīstamas vairākas

melodijas.
Vairums nelatvisko dziesmu ir «Dziesmu rotas» pirmajās da-

ļās, bet tālākajās — IV, VI, VII — tās parādās retāk. Lielākā

daļa «Lauka puķēs» ievietoto melodiju ir īstas latviešu tautas

dziesmas. Seit arī meklējama visas «Dziesmu rotas» galvenā
vērtība. Cimzes savāktās latviešu tautas dziesmas, kuru skaits

tuvojas diviem simtiem, ir ievērojams latviešu tautas melodiju
kopojums un pirmais plašais to publicējums.

Jānis Cimze savā «Dziesmu rotā» nav mēģinājis dziesmas

kārtot pēc žanriem, kā, piemēram, vēlāk to darīja Jāzeps Vītols

savās J. Cimzes piemiņai veltītajās «200 latviešu tautas dzies-

mās» balsij un klavierēm. Atsevišķi nodalītas vienīgi līgodzies-

mas. Bez tam žanra apzīmējums ir dziesmām «Sļūcati, vērpjati»
un «Ko nāci, vācieti?», kuras J. Cimze pareizi apzīmējis par
«kāzu dziesmām». Arī rotaļai «Kas dārzā?» pielikts apzīmējums

«spēles dziesma».

«Dziesmu rotā» pārstāvēti vairāki latviešu tautas dziesmu

žanri: gadskārtu un ģimenes ierašu dziesmas, darba, feodālo

kara klaušu un rekrūšu atvadu dziesmas, bāreņu kas

liecina par tautas smago dzīvi un naidu pret kungiem, ka ari

1 Kaudzīte M. Atmiņas no «tautiska laikmeta» un viņa lielākiem aizgā-

jušiem darbiniekiem 2 sēj., 1. sēj. Cēsis—Rīga, 1924, 168.—169. lpp.
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rotaļu, bērnu un šūpļa dziesmas. No gadskārtu ierašu dziesmām

«Dziesmu rotā» redzamu vietu ieņem līgodziesmas — pavisam
14 variantu.

Līgodziesmu virknē ievietota arī kāda dziesma, kas nebūtu

uzlūkojama par līgodziesmu, jo tai trūkst piedziedājuma «līgo»
un nav arī raksturīgā teksta. Dziesma pieder pie apdziedāšanās
dziesmu žanra. Tai ir ļoti savdabīga otrās puses struktūra, kur

viena teksta divpēda izstiepta pa trim taktīm melodijā:

„ Dziesmu roia ,
Vlf d.; nr. Ih

Cimzem parasti pārmet uztakts izmantošanu latviešu tautas

dziesmu metrizēšanā. Tā kā latviešu tautas dzejai ir izveidojušās

stingras likumības pantmērā — tā pazīst tikai krītošo pant-
mēru — trohaju un daktilu, tad melodijai jāsākas smagajā takts-

daļā, t. i., bez uztakts. So likumu J. Cimze, strādādams ar tau-

tas dziesmu, ne vienmēr ir ievērojis. Šādu dziesmu viņa latviešu

tautas dziesmu apdaru vidū nav daudz. Varētu minēt, piemēram,
«Pūt, vējiņi!», «Kur iesi, puisēn?», «Puiši jāja pieguļā», «Dzēru,
dzēru krodziņā», «Karavīri bēdājās» v. c. Šādi melodiju metrizē-

jumi viegli labojami, tomēr koru praksē tie savulaik varēja nepa-
reizi ietekmēt melodijas izjūtu.

Daudz svarīgāks ir jautājums par jauktajiem taktsmēriem.

Kā redzams no vēlāko folkloristu (Jurjānu Andreja, E. Meln-

gaiļa v. c.) pierakstiem, latviešu tautas dziesmās ir ļoti liela

taktsmēru dažādība. Bez parastajiem 4' 4» 4» g / takts-

mēriem ir arī jauktie taktsmēri, kas ļauj melodiju metriskajā
struktūrā izpausties radošai izdomai. Tāpēc ar nožēlu jākonstatē,
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ka J. Cimze nav savā darbā to ievērojis, daudzreiz jauktu
taktsmēru vietā izlīdzēdamies ar fermātām. Dažās dziesmās

viegli atšifrēt jaukto taktsmēru, piemēram, «Mēs, deviņi bāle-

liņi»:

//Dziesmu rota', 11d.,15.nr

So melodiju viegli iedomāties latviešu tautas dziesmas bieži

34
sastopamajā 4 4

taktsmera:

Tomēr nav iespējams atšifrēt visas dziesmas, kurām J. Cimze

būtu «pārlabojis» taktsmēru.

Daudzas, kas pirmoreiz bija publicētas Cimzes krājumos,
tādas arī iegāja tautā, un tāpēc grūti tagad spriest, vai tās agrāk
būtu dziedātas savādāk. Tomēr domājams, ka nepareizs metri-

zējums vien nespēja tās sevišķi sakropļot.
Nozīmīgs ir arī jautājums par J. Cimzes savākto tautas

dziesmu melodiju skaņkārtām, kā viņš ievērojis latviešu tautas

dziesmu tonālās īpatnības. Bieži dzirdēta doma, ka Cimze pēc
vācu tautas dziesmu parauga latviešu tautas melodijas pārvei-
dojis mažora un harmoniskā minora skaņkārtās. Tomēr jau no

J. Cimzes raksta, kas iespiests 1871. gadā «Mājas Viesa» 18. nu-

mura, redzams, ka viņu nodarbinājušas domas par latviešu tau-

tas dziesmu skaņkārtām. J. Cimze latviešu tautas dziesmas pēc
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to vecuma mēģina iedalīt trīs grupās: «. . . Latviešu meldiņi ir

trijādi: vecie, vidējie un jaunie. Tie vecie saiet ar mūsu baznīcas

meldiņiem, kās ap Lutera laiku cēlušies. Meist aeolisch, nach

jonisch modulirend. Tie vidējie tuvojās šim laikam, bet paliek
savādi pirmā un otrā nolaidienā. Moderne Tonart ohne Modu-

lation m die Dominante; Schlu/3 and Halbschlufi durch den 4.

Dreiklang. Tie jaunie meldiņi gandrīz vai arī gluži tādi kā vā-

ciešu meldiņi; daži tiešām no vāciešiem ņemti, gluži reti no

krieviem
..

.» Šīs īsās piezīmes ir diezgan interesantas. Šķiet,
ka J. Cimze ir jau tuvu pienācis latviešu tautas dziesmu dabas

izpratnei. Vecākās melodijas, kuras viņš saista ar «baznīcas

meldiņiem», atzīstot, ka tās «visbiežāk ir eoliskas ...», nepār-

protami ir melodijas senajās naturālajās skaņkārtās, no kurām,

acīm redzot, visvairāk J. Cimzes rokās ir bijušas melodijas
dabiskajā minorā. Neskaidrāks ir «vidējā» perioda melodiju rak-

sturojums; «moderne Tonart» tomēr katrā ziņā var būt tikai

mažors vai minors. «Jaunāko meldiņu» salīdzinājums ar vācu

melodijām, šķiet, norāda sevišķi uz tonikas — dominantes attie-

cību struktūras melodijām.
Par to, ka J. Cimze latviešu tautas dziesmu skaņkārtu īpat-

nības melodijās pašās ne vienmēr iznīcinājis, var pārliecināties,

analizējot tikai melodijas bez harmonizējumiem.
Cimzes apdarināto melodiju vidū redzama primitīvā «teikto»

dziesmu tipa un augsti attīstīta lirisko dziesmu melodika. Vis-

primitīvākā melodija, kas atrodama «Dziesmu rotā», ir kāda

līgodziesma (pierakstīta Ērgļos), kuras apjoms nepārsniedz
mazo tercu, bet kura sevišķi savdabīga ar «līgo» piedziedājuma
sinkopēto ritmu:

„
Dziesmu roič", lld ,nr 62 c
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Primitīva rakstura ir arī kāda melodija, kurai ir tetrahorda

apjoms un kurā, izņemot sākumu, visu laiku atkārtojas trihor-

disks motīvs:

„Dziesmu rota, lld, 25.nr-

Vislielākais skaits J. Cimzes savākto tautas dziesmu melodiju
ir mažorā, taču daudz ir arī interesantu minora melodiju, līdzās

dabiskā minora melodijām arī minoram tuvajā frīģiskajā skaņ-
kārtā. No dabiskā minora melodijām var minēt pazīstamās tau-

tas dziesmas: «Kas tie tādi», «Maziņš biju, neredzēju», «Trīs

sidraba upītes» v. c. īpatnējs kolorīts ir dažās melodijās ar frī-

ģiskās skaņkārtas iezīmēm. Viena no tām ir «Aiz kalniņa miežus

sēju».

Interesanta ir pieguļnieku dziesma «Klausies, mana līga-

viņa», kam īpatnēju raksturu piešķir mažora un minora maiņa
katrā teikumā un arī visa pirmā teikuma pārcēlums kvartu aug-
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stak. Melodiju var izprast arī ka dabiska minora (mi un la)
maiņu. — J. Cimze to tā arī harmonizējis pirmajā teikumā:

„Dziesmu rola", iVd
,

60.nr.

Sājos piemēros redzamas ļoti savdabīgas melodijas dabis-

kajās skaņkārtās, ko Cimze atstājis «nepārlabotas». Tomēr tieši

darbā ar minora melodijām viņam ir arī visvairāk kļūdu. Ļoti
daudzas skaidri izteikta dabiskā minora melodijas J. Cimze pa-

kļāvis tradicionālās harmonijas likumiem, paaugstinot VII pa-

kāpi, tā radot harmonisko ievadtoni. Te minamas «Karavīri

bēdājās», «Div' dūjiņas gaisā skrēja», «Teci, teci, kumeliņi» v. c.

Tomēr šī darba vērtējumā nedrīkst aizmirst laikmetu, kurā

Cimze strādāja. Cimze sāka nodarboties ar latviešu tautas

dziesmu gandrīz tai pašā laikā, kad arī citās Eiropas zemēs tik

tikko sāka izveidoties mūzikas folkloristika kā zinātne, kad vēl

tikai veidojās tās galvenie principi. Tāpēc pilnīgi lieki ir prasīt
no Cimzes, kurš savos studiju gados Vācijā bija iepazinies vie-

nīgi ar vācu tautas dziesmu apdarēm, lai viņa darbā tūlīt būtu

izstrādāti visi tie latviešu mūzikas folkloristikas principi, kas

tikai vēlāk pamazām izveidojās vairāku folkloristu un kompo-
nistu darbā.

Pretēji bieži dzirdētām domām, it kā J. Cimzes «Dziesmu rotā»

būtu sastopamas tikai mažora un minora melodijas, analīze

rāda, ka ne visām savdabīgākajām latviešu tautas dziesmu melo-

dijām Cimze ir iznīcinājis to īpatnību. lepazīstoties tuvāk, var

redzēt, ka Cimzes savāktajās melodijās ir daudz dažādības gan
to tonālajā raksturā, gan metrikā. Tās mums sniedz pirmo plašo
ieskatu latviešu tautas mūzikā 19. gadsimta vidū.

Ar «Dziesmu rotu» latviešu kori ieguva daudz jaunu dziesmu,
kuru nozīmīgākā daļa bija latviešu tautas dziesmu harmoni-

zējumi.
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Cimze latviešu tautas dziesmu ir harmonizējis gan viru, gan

jauktam un bērnu korim, bet nav vienīgi apdaru sieviešu korim.

Tā kā kori organizējās galvenokārt kā dziedāšanas biedrības, tad

ar to arī izskaidrojams, ka dalībnieki sākumā bija tikai vīrieši.

Vēlāk dziesmu svētku ietekmē sāka strauji veidoties arī jauktie
kori.

Pirmās tautas dziesmu apdares Cimzem ir vīru korim, pa-
rasti veidotas četrbalsīgā, retāk trīsbalsīgā salikumā. Cimzes

harmonizējumi ir vienkārši, strofiski. Harmonizējuma vertikālais

stils, kur bieži harmonizēta «nots pret noti», dod pamatu to ap-
zīmēt par korāļu harmonizācijas stilu. Lai gan Cimze visumā

pieturas pie šī stila, dažās apdarēs iezīmējas arī interesanti mek-

lējumi. Ir daudz harmonizējumu, kur var redzēt balsu dalījumu.
Bieži sāk divas kora balsis, tām vēlāk pievienojas pārējās. Viens

no šādiem piemēriem ir «Kāzu dziesma», kur katra panta div-

pēda sadalīta starp basu un citām kora balsīm, turklāt pēdējās
divpēdas atkārtojums nav harmonizēts, bet skan unisonos:

.Dziesrr.J rota
,

lld
,

23 nr.
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Ja salīdzina J. Cimzes pirmo un vēlāko krājumu apdares,
vērojama progresējoša attīstības līnija arī atsevišķu balsu indi-

vidualizācijā. Pirmajās apdarēs atsevišķām balsīm nav gandrīz
nekādas patstāvības, bet vēlāk mēģināts izcelt vienu vai otru

balsi. No lirisko dziesmu harmonizējumiem kā vienu no labāka-

jiem piemēriem ne vien balsu patstāvības, bet arī visa harmo-

niskā izveidojuma un tēlainības ziņā var minēt latviešu tautas

dziesmas «Saulīf tecēj' tecēdama»apdari:

/Dziesmu rota', IVd-j 34nr.

Analizējot Cimzes publicētās melodijas, varējām vērot diez-

gan lielu daudzveidību, taču, apskatot viņa tautas dziesmu ap-
dares, jākonstatē, ka nevienas dabiskā minora melodijas harmo-

nizējumā šī savdabība nav saglabāta, konsekventi visur paaug-
stināts ievadtonis, tā iznīcinot skaņkārtas īpatnību.

J. Cimzes apdaru harmonisko valodu raksturo arī biežas

tonalitāšu maiņas — modulācijas un novirzieni (tie izmantoti

nepamatoti, jo pašās melodijās novirzienu nav), dažādas alterā-

cijas, hromatismi.

Lai gan šo stilu nevarētu atzīt par pareizāko, kā harmonizē-

jamas latviešu tautas dziesmas, tomēr nevar noliegt, ka arī ar

šiem izteiksmes līdzekļiem Cimze daudzās savās apdarēs panācis
labu līdzsvarotību, dziļi poētiski atklājot arī dziesmas saturu.

Jau «Dziesmu rotas» II daļā ir dažas apdares vīru korim, kas

pieskaitāmas pie labākajiem J. Cimzes tautas dziesmu harmoni-

zējumiem novirzienu un hromatismu bagātā stilā. Sīs dziesmas
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ar savu tēlaino mūzikas valodu savā laikā iekaroja dziedātāju un

klausītāju simpātijas, daudz tika dziedātas un arī tagad nav

zaudējušas savu nozīmi.

Te var minēt dziesmas — «Puiši jāja pieguļā» (II d.), «Trīs

sidraba upītes» (111 d.), «Es redzēju jūriņā», «Rīga dimd» v. c.

Apdarē «Rīga dimd», kas ir viens no skaistākajiem J. Cimzes

harmonizējumiem, interesantu nokrāsu harmonijai piešķir aiztu-

ras un pārgāju notis:

, Dziesmu rota* lVd,6s.nr.

Daļa Cimzes harmonizēto tautas dziesmu ir arī pilnīgi diato-

niskas. Tādas ir «Migla, rasa, liela rasa» un arī daudz dziedātā

dziesma «Brālīt's savu īsto māsu».

„

Dziesmu rola ,Uld--, 39-Tir

Visvairāk harmoniskā stila un faktūras dažādības J. Cimze

ir sasniedzis savos līgodziesmu harmonizējumos, no kuriem izvei-

dotas divas līgodziesmu melodiju virknes. Pirmās virknes apda-
rēs daudz interesantu momentu gan balsu individualizācijas
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var uzskatīt par ciklu, kura dziesmās ir vienota noskaņa un

kadenču izveidojumā zināma vienība (parasti nobeigums domi-

nantē). Cikliskumu pasvītro arī pirmās melodijas atkārtojums
beigās citā tonalitātē. Otrajai līgodziesmu virknei nav šīs stila

vienības.

Latviešu tautas dziesma, kas «Dziesmu rotā» ievietota ne

vairs vienbalsīga, bet gan četrbalsīgā apdarē korim, arī noteica

strauju koru kultūras pacēlumu, kura pirmā augstākā virsotne

bija Pirmie vispārējie dziesmu svētki — Cimzes veiktā darba vai-

nagojums. Svētku koncertā no 16 atskaņotajām dziesmām devi-

ņas bija Jāņa Cimzes un viņa brāļa Dāvida Cimzes harmonizētās

latviešu tautas dziesmas. Pirmo reizi Rīgā latviešu tautas dzies-

ma ieguva tik spēcīgu skanējumu, pārsteidzot klausītājus ar savu

skaistumu.

Dziesmu svētkos bija liels Vidzemes koru un diriģentu pār-
svars: no 13 koriem, kuri piedalījās «dziesmu karā», tikai divi

bija no Kurzemes. Tāpat arī uzvarētāji — pirmo vietu un god-
algu ieguvēji bija Vidzemes vīru kori un jauktie kori no Maz-

salacas, Cēsīm, Vecpiebalgas, Trikātas, Straupes, Kokneses un

Beverīnas. Šo koru diriģenti bija Cimzes kādreizējie audzēkņi.

Tagad, pēc vesela gadsimta atskatoties uz Jāņa Cimzes

darbu, jāatzīst viņa lielie nopelni latviešu mūzikas kultūras

izaugsmē, kas deva pamatu vēlāko komponistu — latviešu kla-

siskās mūzikas pamatlicēju — Jurjānu Andreja, Jāzepa Vītola,

Emīla Dārziņa, Alfrēda Kalniņa un Emiļa Melngaiļa mākslai.
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Jānis Mediņš

POLIFONIJA EMĪLA DĀRZIŅA DAIĻRADĒ

Emīls Dārziņš — viens no to komponistu kopas pārstāvjiem,
kuru daiļrade ienāk latviešu mūzikā 20. gs. sākumā un kuru mū-

zikas saturu un jaunrades uzplaukumu tieši nosaka pirmsrevolū-

cijas noskaņas, pati 1905. gada revolūcijas norise un tai sekojo-
šais revolūcijas atplūdu periods.

Spēks un cīnītāja pārliecība dziesmā «Lai vētra krāc» (1898),
romantiska aicinājuma strāvojums «Minjonā» (1900) un «Mē-

ness starus stīgo» (1900) labi raksturo komponista credo daiļra-
des ceļa sākumā. Ekspresīva protesta intonācijām cauraustā

«Sapņu tālumā» (1904), kā arī Raiņa liesmainajai dzejai konģe-
niālās «Senatne» (1904) un jo sevišķi «Lauztās priedes» (1904),

jau visā pilnībā atsedzot to autora talanta iespējas, kļūst par tie-

šiem revolūcijas priekšvēstnešiem un līdzgaitniekiem.
Ne mazāk uzskatāma ir E. Dārziņa skaņdarbu satura tālākā

evolūcija. Te varam minēt pēcrevolūcijas izjūtu apdvesto traģis-
ko kora fresku «Ciānas bērni» (1906), miniatūru «Nāru dziesma»

(1906) ,«Mūžam zili» (1909), kuru izteiksmei vairāk vai mazāk

atbilstošus paraugus atrodam solodziesmās «Rezignācija»
(1907) , «Pie loga ziemas naktī» (1907), «Pazudusī laimīte»

(1907) v. c.

Šeit īsumā ieskicētās E. Dārziņa mākslas pamattendences
cieši saistītas arī ar tādu būtisku faktoru kā homofonoun polifono
izteiksmes līdzekļu īpatsvars komponista daiļrades dažādos

etapos. Solodziesmā «Jaunībai» (1901) un kora dziesmā «Sapņu
tālumā», piemēram, vērojama homofonā un polifonā elementa

pilnvērtīga sintēze, bet vēlākos gados polifonijas loma krasi ma-

zinās. Kora dziesmās, kas sarakstītas laikā no 1906. līdz 1910.

gadam («Nāru dziesma», «Ja uz Betlēmi es ietu», «Mūžam zili»,
«Mirdzi kā zvaigzne», «Es zinu», «Kapsētas klusums», «Nāc man

līdz»), komponists atteicies no balsu polifonas individualizācijas
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iespējam. Neatkarīgi no dziesmu mākslinieciskas kvalitātes te

viscaur ieturēts akordisks izklāsts.

Pēdējā perioda solodziesmās Dārziņš savukārt vairījies no

tādiem agrāk lietotiem paņēmieniem kā vertikāli pārstatāmais

kontrapunkts, stretas un stretveida imitācijas. Kontrapunktējo-
šas melodiskas līnijas, ja tādas sastopamas, maz patstāvīgas. Tā,

piemēram, solodziesmās «Rezignācija» malējo daļu pavadījuma
skanošais tembrālais un ritmiskais kontrapunkts tematiski maz

diferencēts, intonatīvi pasīvs. Tomēr tas neapšaubāmi izriet no

dziesmas ieceres un pasvītro teksta saturu («Ne domu, ne jūtu,
viss tukšs un salts ...»).

E. Dārziņa polifonā domāšana un konkrētās polifonijas iz-

pausmes cieši saistītas ar viņa individuālo stilu, ar viņa oriģi-
nālo pieeju daiļrades problēmu risinājumam. E. Melngaiļa sav-

dabības primāts, piemēram, meklējams tautas daudzbalsības dia-

tonikā; Alfrēdu Kalniņu pazīstam kā smalkas, nacionāli kolorētas

filozofiskas ievirzes skaņu dzejnieku, bet E. Dārziņa stihija ■—

vairāk vai mazāk izteiktu impulsīvu, subjektīvi lirisku pārdzīvo-

jumu sfēra, kas spēj izaugt līdz lielām laikmetu atainojošām
skaņu gleznām. Ja ņemam vēl vērā, ka komponists pārsvarā
bijis miniatūrists, tad saprotama arī tā nozīme, ko viņa
darbos iegūst katras detaļas maksimāli racionāls un iedarbīgs

iztulkojums. Jo uzskatāmi tas izpaudies mikropolifonijas
novadā.

Atšķirībā no klasiski līdzsvarotā Jurjānu Andreja, kurš bieži

vien sīkas imitācijas un vertikālos pārstatījumus lietojis tikai

dzīvākas balsvedības nolūkos, Dārziņa daiļradē tiem vienmēr ir

konkrēta izteiksmes nozīme.

Formas veidojumā šo mikropolifonijas elementu loma ir da-

žāda. No vienas puses, te vērojama diezgan spēcīga 19. gad-
simta krievu komponistu imitāciju tehnikas ietekme1, no otras —

cenšanās rast savdabīgus risinājumus, piešķirot mikropolifoni-
jai būtisku vietu skaņdarba dramaturģijā.

Pirmo tendenci varētu raksturot motīvu imitācijas, kas atse-

1 IlpoTononoß B. HeropHH nojnicpoHHH, m. 1. M., 1962. Par to liecina arī

tāds krājums kā J. Cimzes un J. Sērmūkšļa «Dziesmu rota» (1. izdevums
1871. gada, 2. paplašināts izdevums 1914. gadā), kur sakopotas tajā laikā
sevišķi izplatītās tautas dziesmu apdares, garīgas dziesmas, operu kori, vācu

komponistu oriģinaldziesmas. Šajā attiecīgā laikmeta «intonatīvajā enciklo-

pēdija» līdzīga tipa mikropolifonijas izmantošana nav sastopama.
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Višķu sīkāku struktūras posmu nobeigumos padziļina, atbalso

pārsvarā elēģiskās vai rezignētas apceres intonācijas:

„

Pazudusī laimlte

Ka redzam, tās ir imitācijas oktāvā, unisonā, retāk citā inter-

vala: Funkcionālā ziņā imitācijas parasti pakārtotas savām pro-

postām, izņemot piemēru c, kur harmonija intonācijai fas-mi
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piešķir jaunu krāsu. Lielāku formas posmu noslēgumos lidzīga

tipa imitēšana var pāraugt plašāk izvērstās imitācijās — remi-

niscencēs:

„
Tev nosarkst vaigi

"

(Sk. arī romances «Teici to stundu, to brīdi», «Vēl tu rozes

plūc»).
Ar īsam, bet spilgtām motīvu imitācijām komponists mēdz

izcelt centrālos kulmināciju momentus emocionāli aktīvās, marš-

veida kora dziesmās.

,Pie tevu zemes dārgas
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Pirmajā piemērā imitācija ir kompleksa (t. i., tā ietver sevī

kā vienkāršu, ta arī dubultimitāciju), otrajā — motīvs spilgti
izdalīts, imitējot to apvērsumā apakšējā balsī.

Arī izteiksmes ziņā dažādu, pat diametrāli pretēju iztēlojošu
momentu raksturojumā imitācijas ir ļoti iedarbīgs līdzeklis. Tā,

piemēram, «Lauztajās priedēs» otro periodu uzsāk apvērsta imi-

tācija, kas tīri vizuāli notēlo pretēju spēku sadursmi. Piebildīsim,

ka imitācijas apvērsuma ass te ir subdominantes skaņa (sol).

Turpretī «Minjona» imitācija saistās ar liegu, saulainu dabas

ainavu:
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Ja vēl minēsim, ka komponistam nav svešas arī kulmināciju ga-

tavotājas imitācijas (tāda tipa kā dziesmā «Ciānas bērni», sākot

ar dziesmas 30. takti), tad visumā būtu aptverti tie mikropolifo-

nijas elementi Dārziņa daiļradē, kas savā izcelsmē pieskaitāmi
pie tradicionāliem.

Daudz patstāvīgāki un oriģinālāki ir tie gadījumi, kad poli-
fonie momenti izdala ne tikai vairs kādu atsevišķu epizodi, bet

saplūst ar skaņdarba sižetiskās ieceres kopējo plānu, kļūst par

dramaturģiskās attīstības līnijas savdabīgiem «rezonatoriem».

Ar līdzīgu parādību sastapāmies jau Jurjānu Andreja romancē

«Kā zagšus». Tur līdz ar katra panta dinamizāciju izmainījās,
kļuva sarežģītāki arī polifonie izteiksmes līdzekļi. Dārziņa daiļ-
radē šāda principa izmantošana ir reizē ļoti lokana un mērķtie-
cīga. Te ieskatu varētu sniegt romance «Mana laime» (1903),
miniatūra, kurā jo spilgti ieskanas Dārziņam tik raksturīgā sub-

jektīvi liriskā stīga.
Dziesma rakstīta perioda formā, ar kulmināciju veidotāju pa-

plašinājumu trešajā teikumā. Pie tam kulminācija tiek sasniegta
arvien pieaugošos viļņveida kāpumos, kuru atsevišķās fāzēs (sā-
kot ar otro teikumu) lielu nozīmi iegūst neliels imitāciju motīvs

augšējā reģistrā. Spilgti izdaloties uz homofoni akordiska iz-

klāsta fona, motīva dažādās modifikācijas kļūst par nozīmīgu
formas attīstību virzošu faktoru:
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Kā redzam kontrapunkta shēmā, imitējošais motīvs akcentē

visraksturīgākās, kulminējošās vokālās līnijas virsotnes. Piemē-

ra 6. taktī lēciens sol # — do£ tiek imitēts apvērsumā, 7. taktī —

tieši, sekojošā vokālā frāze sākas ar motīva apvērsumu. Līdzīga
aina arī 9. taktī. Nākošās vokālās frāzes sākumā apvērstais imi-

tējošās kvartas intervāls jau aizpildīts un paplašināts. Attīstībai

dinamizējoties, 10. taktī lejupejošais intervāls fa # — si, to imi-

tējot klavieru partijā, tiek papildināts. 11. takts ienes jaunu —

pretvirzes kontrapunktu. Tālāk — 12. un 13. taktī lejupkrītošais,
papildinātais kvintas motīvs ritmiski brīvi atkārtojas jau div-

reiz. Centrālās kulminācijas un tai sekojošā straujā emocionālā

krituma gaitā raksturīgo kvartu-kvintu intonāciju summa (ko at-

balsta pilnskanīga akordu faktūra) panāk nepieciešamo sprie-
gumu. Te zināma loma ir arī harmoniski funkcionālai attīstībai

(S — Sii6 _ K 6 ), taču jāšaubās, vai tik ierasta kadenc-

veida secība (kā arī visai ordinārā romances harmonija), izolēti

no lineāriem komponentiem, tai skaitā no faktūras diapazona pa-

plašināšanās, spētu nodrošināt nepieciešamo poētiskā un muzi-

kālā tēla vienību.

Romances «Mana laime» polifono iezīmju apskats būtu nepil-

nīgs, ja tiktu apieta vēl kāda Dārziņa stilistikai tik raksturīga
iezīme, proti — mikropolifono elementu saiste attālumā. lekļau-
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soties jau minēto imitējošo motīvu apakšējās, atstatumā izkār-

totajās atbalsta skaņās, ļoti reljefi uztveram augšupejošu
secību:

Tāpat noslēgumā, klavieru pēcspēlē, intonācija dot? —solļf iz-

sauc atmiņā to pašu motīvu 6. taktī. Tādējādi polifonie momenti,
būdami cieši vienoti visā formā un veidojot savdabīgas intona-

tīvas «arkas», iezīmē dažādas emocionāli psiholoģisko stāvokļu
gradācijas. Ar līdzīgām īpašībām sastapsimies arī citos kompo-
nista skaņdarbos.

Viens no Dārziņa polifonās izdomas spilgtākajiem paraugiem
ir solodziesma «Jaunībai», kur redzami jau plašāki kontrapun-
ktiski veidojumi. Te polifonie posmi, gan viscaur pakļaujoties
skaidrai homofonai struktūrai, asi kontrastē ar tām skaņdarba
daļām, kurās valda akordisks izklāsts. Sai ziņā Dārziņš iet tā-

lāk par Jurjānu. Lai gan Jurjānu Andreja darbos arī varējām vē-

rot homofonā izklāsta pāreju homofoni akordiskā («Kā zag-
šus», «Jel nevaicā» v. c), tomēr šāda transformēšanās nepār-
sniedza viena muzikālā tēla ietvarus. Turpretī Dārziņa kora un

solodziesmās faktūras nomaiņa gandrīz vienmēr saistīta gan ar

poētiskās domas, gan muzikālo tēlu pretstatiem.
Dziesmā «Jaunībai» drūmo, traģisko pārdzīvojumu atveids

kontrastē gaiši lirisko, sapņaino tēlu lokam. Pirmo no tiem rak-

sturo monotonu, smagu akordu pavadījums, vienmuļais tonikas

ērģeļpunkts, plagālās harmoniju secības, otro — dzīvāka faktūra,
aktīvāka tonālā attīstība, bet jo sevišķi —■ bagātīga kontrapun-

ktējošu līniju ieviešana, atsevišķu harmoniju, kā arī harmonisko

funkciju melodizācija.
Abu tēlainības sfēru attīstības dialektika labi redzama dzies-

mas trīsdaļīgās formas malējās daļās. Pirmā daļa ir salikts peri-
ods. Tā pirmajā teikumā ietverta jau minētā traģika, otrajā —

kontrastējošais tēls. Turpretī reprīzē tie reducējas daudz īsākā

uzbūvē — periodā ar paplašinājumu. Līdz ar to jo cieši «kon-

taktējas» arī homofonais un polifonais izklāsts.

Turpinot šīs dziesmas analīzi, norādīsim, ka, lai cik patstā-
vīgas arī būtu atsevišķās melodiskās līnijas, E. Dārziņš tās veido

uz ļoti skaidra harmoniskā pamata, šai ziņā vienmēr paliekot
t. s. harmoniskās polifonijas robežās. Un tomēr E. Dārziņa



polifonā meistarība pagaidām vēl nav pilnībā novērtēta. Zināmu

priekšstatu par to varam gūt, dziļāk ieskatoties dziesmas «Jaunī-

bai» kontrapunktējošo līniju attieksmēs:
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Pirmā teikuma noslēguma nelielo starpspēli — saiti un otrā

teikuma sākumu (9.—13. takts) vieno kopēja, brīvi tverta into-

natīva imitācija 1, 12.—13. taktī iestājas kontrastējoša klavieru

melodija; šeit, kā arī tālākā attīstībā tā veido brīvi apvērstu kon-

trapunktu katrai vokālai frāzei. Sākot ar vokālās līnijas kulminā-

ciju 17. taktī, apvērsums top vēl brīvāks, saglabājot tikai tā vis-

pārējās kontūras: klavieru kontrapunkts arvien aktivizējas, līdz

22. taktī sasniedz kulminējošo virsotni, kuras tematiskais ma-

teriāls aizgūts 17. taktī un veido E. Dārziņam tik raksturīgo imi-

tāciju attālumā («arkas» tipa imitāciju). Abu kulmināciju melo-

diskais materiāls balstās mažora pentatonikā, ar to sevišķi
izteikti pasvītrojot tekstā ietverto tēlainību.

Dziesmas attīstošā tipa vidusdaļā izmantots jau cits —

kanoniskas imitēšanas princips:

Ik dzejas rinda galvena raksturotajā loma uzticēta tieši poli-
fonizētajam balss un instrumenta duetam. Bez šaubām, tiešais

1 Sadu instrumentālas interludijas tipu nereti sastopam ari P. Čaikovska
romancēs.
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kanons šajā gadījumā būtu bijis pārāk statisks, tādēļ komponists

pieturējies tikai tā ārējam apveidam, iesaistot attīstībā gan
kanoniskas sekvences principus, gan melodijas un tembru verti-

kālos pārstatījumus. Tā, piemēram, 31.—32. taktī melodiskā sek-

vence veido vertikālu pārstatījumu (Iv +3) attiecībā pret harmo-

niju, bet no 33. līdz 36. taktij lietots retāk sastopamais tembrālais

pārstatījums (IvO).

Reprīzē polifonā izklāsta mērķtiecība un raksturotāja nozīme

sasniedz kulmināciju. Izaugot uz akordiska plagālo secību fona,

sapņaini gaišais pārdzīvojuma mirklis (53.—56. takts) sasaistās

ar motīvu imitācijām un vertikāliem pārstatījumiem dažādos

reģistros:

-imitācija paplašinātā pretkustība

Polifonie elementi ne tikai atdzīvina, melodizē akordus un to

secības, tiem būtiska nozīme arī izteiksmē. Raksturīgo, elēģiski
ieaijājošo intonatīvo figūru
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komponists līdzīgās emocionālās situācijās vēlāk lieto arī citos

savos skaņdarbos — solodziesmās «Mātes gars», «Kad būs

as'ras izraudātas» un «Melanholiskajā valsī».

Ar «Jaunībai» radniecīgu koncepciju sastopamies E. Dārziņa

kora darba «Sapņu tālumā». Arī šī dziesma veidota saliktā trīs-

daļīgā formā ar saīsinātu reprīzi. Arī šeit visas formas indivi-

duālais iztulkojums, tas dialektika balstās tieši homofonās un

polifonās- sfēras kontrastos un savstarpējas transformācijās.

Izsekojot šim procesam, redzam, ka pirmās daļas pirmais tei-

kums (no 1. līdz 4. taktij) viscaur ieturēts divbalsīgā un trīs-

balsīgā intervālu — akordu faktūra; otrajā teikumā (no 5. līdz

8. taktij; jau vērojam četrbalsību, kurā soprāni un alti veido liegi

konstrastējošas (autora remarka — quasi niente), kontrapunktē-

jošas līnijas. Otra perioda pirmajās četrās taktis attīstība akti-

vizējas: uz dominantes ērģeļpunkta fona ieskanas neliela kano-

niska imitācija, it kā sagatavojot sekojošo plaši izvērsto kanonu

dziesmas vidusdaļā. Pirmās daļas noslēgums turpretī atkal

atgriežas pie akordu izklāsta, vienīgi kulminācijas bridi (16. t.)

iezīmējot ar spilgtu intonatīvās imitācijas repliku.
Visnozīmīgākais etaps formas attīstībā ir vidusdaļa, kur ne-

pārtraukti augšupejošais kanons starp soprāna balsīm un tenoru

divisi, kuriem vēlāk pievienojas basi, maksimāli sakāpinot ekspre-

siju, noved pie psiholoģiski sevišķi dziļas pretējo tēlaino sfēru

kolīzijas (32. un 33. takts).
Zīmīgi, ka šinī tonālajā un faktūras lūzuma momentā akor-

diskā izklāsta parādīšanos uztveram kā iepriekšējās attīstības

emocionālā «zemteksta» turpinājumu. To komponists panācis,
saglabājot melodijas monointonatīvo līniju. Paplašinājusies
tikai tas ritmiskā pulsācija:
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Reprīzē dziesmas pamattēma izklāstīta stretveidīgi, gandrīz

pilnībā saglabājot sākotnējo (divbalsīgo un trīsbalsīgo) sali-

kumu. Taču pati stretas loma izteiksmē šajā gadījumā nesaistās

ar ierastiem priekšstatiem —■ to uztveram kā liriski rezumējošu

iepriekšējās asi konfliktējošās attīstības atbalsi:

Jādomā, ka Jāzeps Vītols šo «krāšņo, bagāto, vietām pat kais-

līgi izjusto» 1 dziesmu vērtējis arī kā «tehniski ļoti izveicīgi
izvestu»2 tieši polifonās meistarības ziņā.

1 Vītols J. Raksti. R., 1964, 173. lpp.
2 Turpat, 273. lpp.
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Runājot par klasiskās polifonijas izteiksmes līdzekļu izmanto-

šanu komponista daiļradē, nevaram neminēt viņa instrumentālo

šedevru — «Melanholisko valsi». Sis skaņdarbs, kas satura struk-

tūras un formas elementu individuālo kopsakarību ziņā uzska-

tāms par dziļi savdabīgu nacionālās mākslas parādību, vienlai-

kus sevī sintezējis arī vairākas ietekmju sfēras. Tās samanāmas

gan melodiskā reljefa apveidos, gan instrumentācijā un faktūrā,

gan arī skaņu materiāla lineārās koordinācijas īpatnībās.
Polifonie attīstības līdzekļi «Melanholiskajā valsī» viscaur lie-

toti dinamizācijas un izklāsta kolorēšanas nolūkā formas vidus-

posmos (skaņdarbs rakstīts saliktā trīsdaļu formā ar saīsinātu

reprīzi).

Polifonizācijas konkrētās izpausmes — stīgu instrumentu

picikato kontrapunktējošais fons, tāpat ar vertikāliem pārstatī-

jumiem saistītās motīvu imitācijas koka pūšamo instrumentu

grupā — vistiešākā veidā asociējas ar tamlīdzīgiem paņēmieniem
Čaikovska simfoniskos darbos un baletmūzikā.

Salīdzinot ar Jurjānu un Melngaili, Dārziņš mazāku uzma-

nību veltījis tautas daudzbalsības formām, lai gan jāsaka, ka

gadījumos, kur lietoti kora «pedāļi», asociācijas ar burdona tipa
tautas dziesmām ir loti spēcīgas. To sekmē Dārziņa melodikas

īpatnības — pirmām kārtām motīvu ritmiskās formulas saglabā-
šana kādā skaņdarba posmā vai arī visā skaņdarbā. Sāds ritmis-

kais ostinato pat visdažādākā intonatīvā satura melodijās iztā-

lēm vienmēr sasaucas ar tautas burdona rečitējošo izpildījuma
manieri.

.
Senatne'
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Komponistam bijuši pazīstami arī citi tautas daudzbalsības

paveidi — ornamentēta tercu-kvintu un paralēlo tercu daudzbal-

sība:

„

Senatne

„
Senatne

*
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Interesanti, ka otrajā piemērā konsekventi izturētā «mikstū-

ras» tipu paralēlo tercu kustība dota apvērstā kontrapunktā un,

tāpat kā «Lauztajās priedēs», par apvērsuma asi izvēlētas subdo-

minantes skaņas.

Emīla Dārziņa apjoma ziņā necilā, bet dziļi savdabīgā un

spilgtā daiļrade iezīmēja kulmināciju tajā latviešu mūzikas attīs-

tības virzienā, kas īpaši kora dziesmas žanra parasti saistījās ar

N. Alunāna, Baumaņu Kārļa, E. Vīgnera un Jurjānu Andreja
Arārdiem. Te saplūda vienkopus trīs stilistiskas pamattendences.

Pirmā, sākotnēji būdama saistīta ar «līdertafelisma» tradī-

cijām, pakāpeniski tās pārauga un tika pārkausēta sabiedriski

aktīvā daiļradē. 1 Konkrētu ieskatu te var sniegt kaut vai tādas

kora dziesmas kā Baumaņu Kārļa patriotiskā «Trimpula» un

E. Dārziņa «Pie tēvu zemes dārgās», «Lai vētra krāc», «Mūžam

zili», tāpat — Jurjānu Andreja liriska «Lūk, roze zied» un E. Dār-

ziņa «Mirdzi kā zvaigzne», «Nāc man līdz».

Otrā tendence — latviešu tautas mūzikas, arī tautas daudz-

balsības elementu ieviešana — evolucionēja no tiešiem citātiem

uz smalkāk tvertas tautas dziesmu metrikas un detalizētāku

tautas mūzikas intonāciju, īpaši trihorda intonāciju, sfēras

izmantošanu.2

Trešā tendence, kuras loma pieauga Jurjānu Andreja daiļ-
radē un kuras iespējas jo uzskatāmi realizējās tieši Emīla Dār-

ziņa darbos, bija polifonās attīstības līdzekļu iesaistīšana homo-

fonā rakstības stilā. Te visa pilnībā atklājās tā laika krievu kom-

ponistu skolas radošo principu dzīvinošā ietekme.

Noslēdzot E. Dārziņa polifonijas apskatu, vēl piebildīsim, ka

viņa daiļradē jau diezgan skaidri izteikti arī tie vaibsti, kas ļauj
runāt par dažu polifono iezīmju nacionālo savdabību. Protams,

teikto nedrīkst absolutizēt. Nacionālās iezimes kā universālo li-

kumsakarību izpausmes formas vienmēr skatāmas tikai kā kāda

izteiksmes līdzekļu tipizācijas pakāpe konkrētos

apstākļos. Mikropolifonija savu īpašo nozīmi latviešu mūzikā

pagājušā gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā iegūst

1 Uz to (gan minēto parādību kļūdaini saistot tikai ar E. Dārziņa daiļ-

radi vien) norādījis A. Klotiņš rakstā «Dažas raksturīgas iezīmes un attīstī-

bas aktuālas problēmas latviešu kora dziesmā» (Latviešu mūzika. R., 1969i.
2 Krasinska L. Emīla Dārziņa solodziesmās.

—
Grām.: Latviešu mūzika, I.

R., 1958, 135. lpp.



sakarā ar tās ciešajām saitēm ar skaņdarba dra-

maturģiju mazajās formās. Plašāku kanonisko imitā-

ciju un kanonu īpatnējs iztulkojums tāpat saistāms ar to lomu,
kāda šiem paņēmieniem ir konfliktējošu emocionālu

situāciju raksturošanā. Katrā ziņā līdzīgas parādības

šajā laika posmā nav vērojamas citās radniecīgās mūzikas kul-

tūrās, piemēram, lietuviešu mūzikā, kur attīstās pārsvarā fūgētās
formas un vispār polimelodisks lineārisms (Curļonis v. c). Tā

pirmcēlonis, acīm redzot, izskaidrojams ar šo polifono formu

izplatību lietuviešu tautas daudzbalsībā (sutartīnes žanrā).
Emīlu Dārziņu bieži vien dēvējam par sadzīves intonāciju

simfonizācijas meistaru. Šī viņa daiļrades kvalitāte vistiešākā

veidā saistīta ar polifono izteiksmes līdzekļu mērķtiecīgu izman-

tošanu.
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Vija Briede-Bulavinova

JĀŅA MEDIŅA OPERA «DIEVI UN CILVĒKI»

Sī raksta mērķis — iepazīstināt lasītāju ar Jāņa Mediņa

operu «Dievi un cilvēki», galveno uzmanību pievēršot muzikālās

dramaturģijas pamatlīnijām.
Ikviena dramatiska darba un arī operas darbības specifiku

nosaka konflikts, kura būtība izpaužas pirmām kārtām dramatur-

ģisko pretrunu loģikā. 1 Tātad uzmanības centrā dramaturģiskā
pretruna un tās attīstība. Sis princips diktējis raksta analītisko

metodi.

Pievēršot uzmanību operas mūzikas dramaturģijas centrāla-

jiem momentiem, rakstā ar nolūku mazāk vērības veltīts tām

vietām, kam salīdzinoši ir pakārtota nozīme dramaturģijā.

* * *

Pēdējos gados daudz runāts un rakstīts par Jāņa Mediņa
pirmo operu «Uguns un nakts», turpretī komponista otrā opera
«Dievi un cilvēki» nepelnīti it kā aizmirsta. «Uguns un nakts»

pirmās daļas uzveduma panākumi (1921. gada pavasarī) rosi-

nāja komponistu meklēt libretu jaunai operai. Pārspīlēti būtu

dēvēt Jāni Mediņu par apzinīgu revolucionārās domas nesēju
tautā, tomēr viņa tieksme pēc operu sižetiem, kuros strāvo

lielas, romantiskā izgaismojumā tēlotas progresīvas idejas, ir

nenoliedzama. Dažkārt Jānim Mediņam par to nācās dzirdēt

pārmetumus.

Arī savai otrajai operai komponists tiecas atrast libretu,,

kas gan savas idejiskās nozīmes, gan dzejas mākslinieciskās

1 KapnrHH A. flpaMa KaK acTeTi-mecKan npoSjieivia. M., 1971.
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vērtības un romantiskas kvēles ziņā būtu līdzvērtīgs Raiņa

dzejai. Komponistu beidzot ieinteresēja Leona Paegles luga
«Dievi un cilvēki».

Tā bija Leona Paegles pirmā luga, uzrakstīta 1913. gadā.

Dzejnieks tad strādāja Vecmīlgrāvī Dombrovska fabrikas skolā

par skolotāju. Dzejnieka māsas Olgas Paegles-Frankēvicas at-

miņās lasām šādus vārdus: «Vecmīlgrāvja kārkluvācietības un

mietpilsonības atmosfēra Leons ienāca kā svaiga gaisa plūsma.»1

Vecmīlgrāvī viņš bija kļuvis pazīstams arī kā dzejnieks.
lekāms autors stājies pie lugas rakstīšanas, viņš veicis lielus

priekšdarbus, izlasot visus toreiz Latvijā pieejamos vēsturiskos

materiālus krievu un vācu valodā par seno Ēģipti. Savā lugā

dzejnieks pat izmantojis dažus seno ēģiptiešu himnu tekstus, bet

Jānis Mediņš savā operā savukārt tos komponējis.

«Dievi un cilvēki» bijis viens no Leona Paegles paša vismī-

ļākajiem darbiem. Jaunībā viņš to bieži citējis no galvas, pie tam

darījis to ar īsti aktierisku meistarību un jauneklīgu degsmi. Tas

pilnīgi saprotams, jo aiz autora atveidotajiem senās Ēģiptes no-

tikumiem klausītājiem nebija grūti saklausīt sava laikmeta darba

tautas centienus un revolucionārās cīņas motīvus, autora kvēlos

aicinājumus:

Stiprie nešaubās,
bet droši iet, ja reizi mērķis sprausts,
kas viena gabala, tas netiek lauzts.

Ko drošie grib, tas dieviem jāgrib līdz,
Pats lem sev likteni, un arī dievi lems,
Ar notikušo faktu tie arvienu mierā,
Un pasaules un dzīves mūža gaitās
Tie skatītāji, cilvēks vadītājs.

So un arī daudz citu rindu sabiedriskais skanējums ir neap-
šaubāms un komentārus neprasa.

Savu lugu «Dievi un cilvēki» Leons Paegle tvēris lielos, sa-

biedriski nozīmīgos pretmetos. Vienu pamatgrupu te veido fa-

raons Ramzess un viņa pils, kam ir ciešs kontakts ar svētnīcu un

priesteriem. Pie otras pieder trūkumā un apspiestībā smokošā

tauta. Par tās tiesībām cīnās gudrais Jetro, cilvēks no tautas

1 Atmiņas par Leonu Paegli. R., 1961, 10. lpp.
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vidus, kas savas brīvdomības dēļ no Ēģiptes izraidīts un šeit var

ierasties tikai slepus. Übaga drānās tērpies, viņš aicina cīņā
tautu pret tās apspiedējiem. Ramzesa mazdēls un faraona vienī-

gais mantinieks Hors svārstās starp abām konfliktā pretnostatī-
tajām grupām. Būdams Jetro skolnieks, viņš skaidri saredz un

izprot netaisnību, ko bagātie nodarījuši tautai. Jetro aicina Horu

kļūt par valdnieku mirstošā Ramzesa vietā, aicina atteikties no

savas personiskās laimes, no Berenikas visas tautas labā. Taču

Ramzess noteicis, ka Horu par savu mantinieku neatzīs, ja viņš
neatteiksies no priesterienes.

Cildeni drāmā ievijas Berenikas tēls. Upurēdama savu dzī-

vību, viņa izglābj Horu no nāves, ko tam sagatavojuši priesteri,
bet Hors, faraonu dzimtas atvase, nav rūdīts cīņai. Priesteru vil-

tība to pieveic, un Hors iet bojā.
Ar to pateikta doma, ka tauta savu brīvību var iemantot tikai

cīņā, nevis sagaidīt to no «laba valdnieka».

Lai lugu komponētu, tajā bija nepieciešams veikt dažus īsinā-

jumus. 1921. gada pavasarī ar šādu lūgumu Jānis Mediņš iera-

dās pie Leona Paegles. Abiem — gan komponistam, gan arī dzej-
niekam — toreiz bija 31 gads; abi viņi ar savu mākslu bija jau
plaši pazīstami sabiedrībā. Kā revolucionārais dzejnieks un krei-

sais sabiedriskais darbinieks Leons Paegle sevišķi populārs bija
jaunatnes vidū.

Kad Leons Paegle libreta variantu bija izveidojis, mūzika

tapa atri — sešu mēnešu laikā.

Teksta dramaturģija atbilst klasiskās operas libretu drama-

turģijas principiem. Operas saturs un dramaturģiskā uzbūve

īsumā ir šāda.

Pirmais cēliens — galvena personāža un drāmas pamat-
grupu ekspozīcija.

No tempļa kalpoņu sarunām jau pašā sākumā kļūst sapro-
tams, ka priesteriene Berenika iemantojusi faraona Ramzesa ne-

labvēlību. Nevarēdams Berenikai piedot, ka tā atteikusies būt

viņa sieva, bet iemīlējusi princi Horu, Ramzess pavēlējis upurēt
Nīlai Berenikas un Hora bērnu.

Parādās arī pati Berenika, visa vel neseno pārdzīvojumu vara.

Monologā atklājas viņas ciešanas un mīla pret Horu.

Negaidot no ceļojuma atgriežas Hors. Plašais dueta skats ir

saviļņojošā mīlas atklāsme. Klausītājs uzzina arī par ēģiptiešu
tautas postu, ko savā ceļojumā vērojis Hors. Viņa pienākums ir

palīdzēt tautai. Uzklausīdams Jetro un Berenikas pamudinājumu,
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Hors atvadas. Berenika nu paliek gluži viena, viņas ciešanu

nasta kļuvusi vēl smagāka.
Otrais cēliens — drāmas samezglojums.
Pirmā aina. Hors atkal šaubās par savām spējām sasniegt

nosprausto mērķi. Šaubas izkliedēt cenšas übags Jetro. Pie Hora

nāk tauta. Stāsti par postu, kāds valda Ēģiptē, modina Horā vēlē-

šanos palīdzēt. To novēro kāds no priesteriem. Viņš nolemj Hora

nodomus izjaukt.
Otrā aina. Nakts. Berenika ir viena templī. Viņa grib izbeigt

savu ciešanu pilno dzīvi, kurai nespēj rast piepildījumu. Negai-
dot ierodas priesteri. Berenika dzird, ka dievu vārdā viņi pieņem
lēmumu Ramzesa pirmsnāves dzīru laikā pasniegt Horam sain-

dētu vīnu. Viņa cieši apņemas glābt Horu.

Trešais cēliens — drāmas kulminācija. Ramzesa pirmsnāves
dzīru laikā Horam liek dzert vīnu, lai viņš apreibtu un ātrāk

parakstītu savu atteikšanos no Berenikas. Viena no arfistēm, kas

dzīrēs atskaņo dejas, ir Berenika. Viņa slepus vēro Horu. Kad

svētnīcas kalpone Antipe sniedz Horam kausu ar priesteru saga-
tavoto indi, Berenika izrauj to princim no rokām un izdzer pati.
Berenikas nāve ir visas operas kulminācija.

Ceturtais cēliens — drāmas atrisinājums. Berenikas nāve

Horu satriekusi. Viņā vairs nav vēlēšanās dzīvot tautas labā.

Jetro ar pūlēm gan viņu pierunā tikties ar tautu, jo Ramzesam

drīz jāmirst, taču Horu sadzeļ indīgs zirneklis, ko priesteri ielai-

duši telpā, un viņš mirst. Pirms savas nāves viņš tautai paziņo
jaunas pavēles, kas stāsies spēkā, tikko būs miris Ramzess. Bet

notiek brīnums — Ramzess izveseļojas; Hora pavēles paliek
neapstiprinātas.

Ir atšķirība starp drāmas un operas izskaņām. Jetro, sapra-

tis, ka faraonu dzimtas atvase nespēj būt tautas atbrīvotājs, stā-

jas pūļa priekšā pats ar spraigu aicinājumu celties par brīvību.

Operā šo rindu nav. Tā izskan ar kori «Cik niecīgas ir ļaužu
cerības». Kaut gan visā operas idejiskajā risinājumā tas būtis-

kas izmaiņas nerada, tomēr pati izskaņa iegūst citu niansi —

protests pret notikušo nav izteikts skaļi, klausītājs to izjūt

iekšēji.
Šodien grūti konstatēt, kādēļ izdarīts šis īsinājums un vai to

veicis Leons Paegle pats vai arī Jānis Mediņš. Darba mākslinie-

ciskā un idejiskā vērtība tādēļ necieš. Gluži otrādi — ar mūzi-

kas palīdzību Jānis Mediņš saasinājis operas libreta pamatā
esošo idejisko konfliktu, spilgti izcēlis visus tā zemtekstus, modi-

nājis klausītājā protestu pret varmācību.
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Mūzikas valodas vispārējs raksturojums

Operas mūzikas valoda konsekventi veidota pēc muzikālās

drāmas principa. Tai ir nepārtraukts caurviju risinājums. Atse-

višķie, caurkomponētie dziedājumi cieši iekļaujas plaši veido-

tajos skatos. Operā nav ansambļu, kuros divas vai vairākas per-
sonas dziedātu vienlaikus. Darbība risinās dialogu un vairāku

personu atsevišķu repliku veidā. Solistu partijās galvenais
izteiksmes līdzeklis ir melodizētais rečitatīvs. Tikai pāris dziedā-

jumu ir ar plastisku, plūstošu melodisko līniju (Berenikas
dziesma «Es jūra, tu pērle», Virspriestera himna saules dievam

Ra ar ēģiptiešu himnas tekstu).
Pie noapaļotiem dziedājumiem jāpieskaita arī Dzīru dziesma

un Tempļa kalpoņu dziesma korim. Koru loma operā samērā

neliela, kaut gan konflikts galveno personu starpā izraisās tieši

tautas dēļ. Tauta šajā darbā nav aktīva cīnītāja, bet gan pasīva
žēlastības lūdzēja, tādēļ arī autoram nav bijis loģiska pamata tās

lomu īpaši pasvītrot. Par tautas postu un bēdām klausītājs uz-

zina no galveno varoņu un atsevišķu tautas pārstāvju (Kara-
vīra, Zemnieka, Ebreja) stāstījumiem.

Tādējādi operu «Dievi un cilvēki» žanriski varētu dēvēt par
filozofiski psiholoģisku drāmu. Jāņa Mediņa māksla, kas bāzēta

uz klasisko principu pamata, droši sniedzas to izteiksmes līdzekļu
sfērā, kas mūsu gadsimta pirmajos divos gadu desmitos sasto-

pami arī laikmeta lielāko opermākslas korifeju — Džakomo Pu-

čīni, Riharda Strausa, Leoša Janāčeka daiļradē. Tādējādi tā ir

tipiska mūsu gadsimta mūzika — izcili talantīga, ar intensīvu

māksliniecisku nervu un visām raksturīgākajām sava laikmeta

operas dramaturģijas iezīmēm. Minēsim kaut dažas.

Divas galvenās izteiksmes sfēras — vokālā un instrumen-

tālā — ir sintezētas vienotā, elastīgā mūzikas stilā, kas izaudzis

kā ilgstošas mūzikas mākslas (simfoniskās un vokālās) attīs-

tības rezultāts un ko Jānis Mediņš lieto ar lielu profesionālu
meistarību.

Šim stilam raksturīgs tas, ka solista balss kopējā simfonis-

kajā risinājumā tiek iekļauta ļoti organiski, tematiskajam materi-

ālam brīvi pārejot no instrumentālajām uz vokālajām balsīm vai

arī vokālajai melodijai pārejot krāsu bagātajā orķestra audumā.

Atbilstoši tam elastīga izveidojusies arī operas harmoniskā

valoda, kur autors brīvi rīkojas ar tonalitātēm, pārkausējot vienu

tonalitāti otrā un bieži izvairoties parādīt toniku tās pamatveidā.
Līdzīgi tematiskajam materiālam, arī harmonijai autors devis
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kompaktu vienotību, plaši izmantojot ērģeļpunktus ar interesan-

tiem uzslāņojumiem, bagātīgi pielietojot lineārās harmonijas

principu, ievijot polifonijas elementus dominējošajā akordu sa-

likumā un otrādi.

Operas muzikālajā dramaturģijā noteicošais ir vadmotīvu

princips, ko autors izmanto tajā izteiksmes līdzekļu sistēmā, kas

raksturīga 20. gadsimta mākslai, it īpaši tam opermūzikas virzie-

nam, kas pretendē uz simbolismu (R. Strauss, X- Debisī). Arī

«Dievu un cilvēku» personāžs un tēlu grupas tvertas ar simbo-

lisku nozīmi. Tas jūtami atbalsojas arī J. Mediņa lietoto vad-

motīvu loģikā, kas simbolizē operā sastopamās parādības, gal-
venos darbojošos spēkus. Tikai atšķirībā no Rietumeiropas
simbolisma, kam šajā laikā jau raksturīga attālināšanās no

sabiedriski nozīmīgām tēmām un kas jau pāraudzis ekspresio-
nismā (atsevišķu cilvēku psiholoģiskās pasaules saasināts atspo-
guļojums), Leona Paegles un līdz ar to arī Jāņa Mediņa simbo-

lismam piemīt sabiedriski nozīmīga aktivitāte, revolucionāras

enerģijas potenciāls. Tādējādi šim darbam raksturīgas tās pro-

gresīvās simbolisma tendences, ko pārstāv Strindberga, Ibsena,
bet īpaši Bloka un Gorkija agrīnie literārie darbi.1

«Dievu un cilvēku» vadmotīvu dramaturģija un tātad gal-
venā muzikāli idejiskā slodze uzticēta orķestrim. Balstoties

uz vadmotīvu tematiskā materiāla, orķestra partija attīstās ar

plaši simfonizētu elpu un tajā pašā laikā atbilstoši simbolisko

drāmu specifikai — detaļas iezīmētas ar operiski plašiem otas

vilcieniem.

Ne tikai atsevišķiem tēliem un to izjūtām, ne tikai tēlu gru-

pām, kas simbolizē galvenos pretspēkus — tautu un apspiedējus,
bet bieži vien arī atsevišķām epizodēm autors atrod īpašu muzi-

kālu raksturojumu. Arī tad, ja dotā epizode ar centrālajiem vad-

motīviem nav tieši saistīta, bet izteic kādu visai nozīmīgu starp-

posmu drāmas kopējā risinājumā (II cēliena 1. aina — Karavīra,

Zemnieka, Ebreja stāstījumi Horam). Valdošais muzikālais tēls

aizvien ir noturīgs pa lielākai daļai visa dotā posma robežās. Ne-

kad tas nav statisks, neatkārtojas mehāniski, bet risinās attīstībā,

kas visbiežāk ir sekvenču veidā. Bieži vienkopus sastopami vai-

rāki muzikālie raksturojumi (I cēliena fināls). Dažreiz motīvs

parādās arī kā atkārtota, ostinēta figūra (II cēliena 2. aina —

priesteru sazvērestība).

1 HpvcTOBCKHH B. OnepKH no ApaMaTvprHH onepu XX Bei<a, c. 44.
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Dramaturģijas galveno līniju muzikālais risinājums.
Pozitīva sfēra

Jau pirmajā cēlienā, operas ekspozīcijā, sastopamies ar

visiem nozīmīgākajiem vadmotīviem, kam operas tālākajā gaitā
ir caurviju attīstība.

Tā, piemēram, visa operas priekšspēle izriet no skaņdarba

galvenās muzikālās pamatdomas. Gan satura nozīmes, gan arī

rakstura dēļ to varētu nosaukt par brīvības sauciena tēmu. Tā

cieši saistīta ar Jetro tēlu, bet bieži parādās arī cita pozitīvās
sfēras personāža — īpaši Hora un Berenikas dziedājuma

orķestra balsīs, kad runa ir par tautas brīvību.

Priekšspēle sākas tieši ar šo brīvības sauciena tēmu. Tas ir

ļoti vienkāršs motīvs, kas ietver tikai vienu intonāciju — atkār-

totu lejupejošu, tad augšupejošu sekundu. Raksturīgu kolorītu

tam piešķir minora pazeminātā otrā pakāpe un svārstīgums starp
minoru un paralēlo mažoru (frīģiskā-miksolidiskā skaņkārta):

Ar šo brīvības sauciena tēmu, idejisko pamatdomu (do mi-

norā) opera arī klusināti izskan. Sai tēmai ir liela dramaturģiska
nozīme operas I un IV cēlienā. Šajā saucienā ietverts spēks, kas

pamodina Horā vēlēšanos kalpot savai tautai — operas drama-

turģijā tas ir darbības rosinātājs. Spilgti iezīmējas sauciena

iedarbības spēks, piemēram, I cēlienā Berenikas un Hora mīlas

dueta skatā. Hors atkārtoti dzird Übaga balsi: «Hor, tautas tevi

gaida,» — kam orķestrī līdzās skan brīvības sauciens. Tas

salauž Hora pasīvo tieksmi kavēties personiskā laimē un mudina

viņu ziedoties verdzinātās tautas labā. Kad Hors uz brīdi
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zaudē apņēmību, pienākumu viņam atgādina pati Berenika, —

tādēļ brīvības sauciens atskan kopā ar viņas vārdiem: «Ej,

atvieglini nastu nesējus.»
Šī vadmotīva otra dramaturģiskā arka veidojas IV cēlienā.

Brīvības sauciena tēma dominē plašā skatā kopš tā momenta,

kad, būdams jau tuvu nāvei, Hors izdod pavēles, ar kurām tiktu

atvieglināts tautas smagais jūgs. Tā ieskanas pie vārdiem:

« .. . lai tautas zin, ka Hors ir valdījis.»
Visas operas priekšspēles burtisks atkārtojums izskan IV cē-

liena Jetro dziedājuma fonā: «To zini, Hor, ka šinīs pavēlēs ir

tava vārda nemirstoša slava.»

Jetro tēls operā ir pozitīvās idejas iemiesojums, bet bez spil-

gtas emocionalitātes. Arī brīvības sauciena motīvs, kas cieši sais-

tīts ar šo tēlu, būtībā ir sauciens, kurā ietverta vīrišķīga griba,

spēks. Motīvu it kā raksturo paša Jetro vārdi, kurus tas saka

par Horu: «Mums dzelzi vajaga, tas bij no trausla koka.»

Operas spilgtākais emocionālais spēks toties ietverts Bere-

nikas muzikālajā raksturojumā, kas ir daudzšķautņains, ar plašu
dramaturģisku nozīmi. Berenika ir cildens cietējas tēls, kuru pre-

tēji Horam ciešanas nesalauž, bet dara stipru, lai nestu upuri
tautas labā, lai ziedotu dzīvību tautas brīvības nesējam Horam.

Pirmajā cēliena, Berenikai uznākot, skan hromatiski lejupslī-
došā, elsām līdzīgā Berenikas ciešanu lēma:
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Šī tēma I cēlienā ievada Berenikas monologu, kurā varone

atklāj visu sava likteņa traģēdiju. Tūlīt aiz tās parādās arī otra

Berenikas tēma, kuras melodija iezīmējas ar plašu elpu, lejup-

ejošu viļņveidīgu līniju, sinkopēm, harmoniskām aizturām. Tas

ir spilgti traģisks, emocionāli spēcīgs mūzikas tēls.

Berenikas pirmā monologa mūzika visa izaug no abiem šiem

vadmotīviem: ciešanu tēma skan monologa ievadā un izskaņā,
bet pats monologs — viss stāstījuma dramatiskais kāpinājums
un spēcīgā kulminācija izaug no Berenikas traģēdijas tēmas.

Abām šīm tēmām ir tikpat liela nozīme arī Berenikas mono-

logā tempļa skatā (II cēliena 2. ainas sākumā), tās parādās arī

trešajā Berenikas monologā — viņas nāves skatā (111 cēliena

beigās). Berenikas muzikālajam raksturojumam ir liela nozīme

arī plašajā dueta skatā ar Horu (I cēlienā), kas veido skaistākās

muzikālās lappuses operā. Šeit ieskanas vēl trešā Berenikas

tēma — mīlas tēma, kas cieši saistīta arī ar Horu. Šis mūzikas

tēls ir vienīgais gaišais vadmotīvs operā un pēc sava rakstura

un uzbūves tuvu sasaucas ar Čaikovska liriskajām tēmām (piem.,
mīlas tēma no op. «Pīķa dāma»), taču, bez šaubām, kopība ir tikai

noskaņas un attīstības ziņā.
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Šī tēma pirmoreiz parādās dueta skatā Hora dziedājuma
fonā pie vārdiem «kā Nīlas lil'jas, bālas, maigas, es tevi savos

skatos aproku», bet intonācijas parādās jau pašā skata sākumā,

Berenikai traucoties Horam pretī.
Operas tālākajā gaitā šī tēma mēdz parādīties tikai kā gaišu

atmiņu tēls, kā apskaidrota laimes ilūzija, tādēļ saistās ar zināmu

melodramatismu. Šādu sava rakstura ievirzi mīlas tēma gūst

jau pirmā cēliena izskaņā, kad Berenika, atvadījusies no Hora..

vēl iztālēm dzird viņa balsi, II cēliena 2. ainā Berenikas mono-

loga izskaņā šī tēma dzidra, klusināta, augstā reģistrā pavada
Berenikas rečitatīvu: «Es tagad eju, paliec, paliec sveiks!» Līdzīga
loma mīlas tēmai ir arī Berenikas 111 cēliena monologā, skanot

kopā ar Berenikas pirmsnāves vārdiem «. . . sauli, sauli nesi sejā,
skani saldā dzīru deja». Trešā cēliena izskaņā, pēc Berenikas

nāves, šī tēma turpretī izskan kā patētiski traģiska apoteoze.
Berenikas tēls ir viens no emocionāli dziļākajiem un skaistā-

kajiem latviešu operu literatūrā. Autors viņai devis arī skaistu,

lirisku dziesmu «Es jūra, tu pērle», kuras mūzikai I cēlienā ir

nozīmīga dramaturģiska loma. Dialoga skatā ar Horu Berenika

to dzied kā bijušās laimes atgādinājumu. Kad Hors tiek aicināts

projām, viņa dziesmu uzsāk vēlreiz, cenšoties Horu uz brīdi aiz-

kavēt. Bet uz cēliena beigām tai, līdzīgi mīlas tēmai, jau ir remi-

niscences raksturs.

Tas ir dziedājums, kura melodiskais materiāls uzticēts vie-

nīgi balsij, orķestri atstājot pavadītāja lomā. Tādēļ arī savā

laikā šī dziesma tika uzlūkota kā vienīgais īstais dziedājums
operā.
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Bez aplūkotā materiāla, kas operā saistās ar pozitīvo varoņa

raksturojumiem un kam ir plašāka dramaturģiska nozīme, pir-

majā cēlienā tiek eksponēti arī negatīvās sfēras vadmotīvi.

Ar nesaudzīgu asumu Leons Paegle tēlojis Senās Ēģiptes
varenos — dievu kalpus — priesterus, kas nevairās ne no kādiem

līdzekļiem, lai tautu turētu tumsībā, bet faraonu —• savā

pakļautībā. Viss ļaunums, pret kuru cīnās drāmas un operas

varoņi, nāk no šiem priesteriem. Mūzikā tas tverts nelielā drūmā

vadmotīvā, kas pirmoreiz raksturīgi parādās zemā reģistrā, uz

tremolo fona:

Līdzīgi melnam pavedienam, šis motīvs caurauž visu operu,
asi kontrastējot ar gaišajiem tēliem. Visdažādākos variantos,

nokrāsās, reģistros tverts, tas vienmēr viegli pazīstams ar savām

iezīmīgajām intonācijām — hromatiski lejupejošo virzību, kuru

vidū pārtrauc pamazinātās kvintas gājiens.
Ļauno tēlu vadmotīvu sfērai pieder arī otrs priesteru vides

raksturojums — Virspriestera tēma, kas operā gan neparādās
bieži, toties savu muzikālo piepildījumu gūst himnā saules die-

vam Ra, kur tēma skan Virspriestera vokālajā partijā. Pirmo

reizi Virspriestera motīvs ieskanas šī dziedājuma priekšspēlē,
polifoniskā apvienojumā ar priesteru vadmotīvu:
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Abas šis tēmas cieša apvienojuma parādās ari tempļa skata

ĪI cēliena 2. ainā.

Pie negatīvo personāžu sfēras operā pieder arī faraons Ram-

zess, kas raksturots ar priesteru vadmotīvu. Tādējādi mūzikas

autors priesterus un Ramzesu ar vadmotīvu palīdzību apvienojis
kopējā grupā, saliedējot šo pretspēku monolīti vienotā mūzikas

izteiksmē.

Priesteru motīvs kā atgādinājums ievijas gan Berenikas, gan
arī Hora mūzikā, ikvienā operas dramaturģiski nozīmīgākā epi-
zodē.

Raksturīgi, ka svārstīgajam Hora tēlam operā nav savas

konsekventi vienotas caurviju tematikas. Viņam nav plašāku
nozīmīgāku monologu, kādi doti Berenikai, viņam nav arī

vadmotīvu, kas tēlu pavadītu cauri visai operas darbībai. Šajā
ziņā tēls mazāk interesants. Atsevišķas muzikālās dramaturģijas
iezīmes Horam tomēr ir. Tās ir tēmas, kas atbilst Hora dvēseles

stāvoklim attiecīgajā darbības momentā un kas atkārtojoties
dažkārt gūst arī plašāku attīstību.

Tā, piemēram, skatā ar Galma kungu (II cēliena 1. ainā)

parādās motīvs, kas kļūst noteicošs plašākā mūzikas posmā.
Ar saucienam līdzīgo augšupejošas oktāvas intonāciju un tās

viļņveidīgo, līgano atslābumu tas gūst austrumniecisku noskaņu.

Beigās šī Hora tēma kontrapunktiski apvienojas ar brīvības

sauciena tēmu, jo pēc Jetro aicinājuma Horam gaidāma saruna

ar tautu.

lezīmīgs muzikāls raksturojums Horam dots arī ceturtajā
cēlienā, kas tēlo to dziļo grūtsirdību, kādai Hors ļāvies pēc Bere-

nikas nāves. Pēc kārtas melodiski lejupejošās mazās sekundas,
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palielinātas kvartas un atkal mazas sekundas intonācijas pie-

šķir tēmai šo bezcerīgo, vāgneriski tristānisko raksturu.

No grūtsirdības Horu atkal pamodina Jetro, taču Hors nespēj
dot brīvību tautai, viņš iet bojā un līdz ar viņu arī visi viņa labie

nodomi, uz kuriem tauta veltīgi bija cerējusi.
Pēc līdzīga principa vietēja rakstura vadmotīvi parādās un

attīstās arī citos plašākos operas skatos. Piemēram, priesteru
skatā templī, kur priesteri slepus kaļ savus nodevīgos plānus,

parādās tēma, kuru varētu dēvēt par nodevības tēmu un kura ar

savu attīstību muzikāli aizpilda ļoti plaši izvērsto skatu.

Šādos skatos komponists atklāj savu apbrīnojamo meistarību

un neizsmeļamo simfoniķa fantāziju. Tomēr nevar noliegt, ka

bieži vien šie dialogi un skati ir pārlieku gari. Leona Paegles
valoda ir tēlaina, emocionālām niansēm un poētiskiem salīdzinā-

jumiem bagāta, taču operā, kur to visu var dot mūzika, teksts

varēja būt ievērojami lakoniskāks.

Operā ir dažas sadzīves rakstura epizodes, kas ar drāmas

pamatdarbību tieši saistītas nav un ko komponists interesanti

iekrāsojis austrumnieciskos toņos. Tajā pašā laikā tās muzikāli

cieši saaug ar operas kopējo risinājumu.
Tā, piemēram, tieši pēc priekšspēles operā skan vienkāršs,

trijdaļu formā veidots, melodiski pievilcīgs sieviešu koris, ko

dzied svētnīcas meitenes, kaisot lotosa ziedus.

Kora gaišajam kolorītam nedaudz arhaisku nokrāsu piešķir
kvintas tā pavadījumā.

Šī kora atkārtojums veido ietvaru plašam tempļa kalpoņu
skatam. Tādējādi ar viena muzikālā materiāla palīdzību kom-

ponists panāk kompaktu formas vienotību plašākam mūzikas

posmam. Sādu reprizējuma paņēmienu operā sastopam jo bieži,

un tas ir raksturīgs 20. gs. operkomponistu daiļradei.
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Savdabīgu arhaisku elpu komponists pratis piešķirt tempļa
rituāla skatam 1 cēlienā — priesteru lūgšanai saules dievam Ra.

lai slimais faraons Ramzess atveseļotos. Šo skatu uzsāk jau
agrāk minētais Virspriestera dziedājums, kam seko koris —

«Stiprs ir Ra, bez spēka ļaunais». Skatu, kas dramaturģiski un

muzikāli ir operas negatīvā spēka ekspozīcija, atkal abpusēji
ietver viens muzikālais materiāls — priesteru tēma, kamēr pats
skats balstās uz Virspriestera dziedājuma tematisko materiālu.

Tajā pašā laikā autors mūziku kolorējis, izmantojot tādus paņē-
mienus kā minora tonalitāšu blakusnostatījumu mazās tercas

attiecībās, dabisko minoru, kurā pasvītrotas kvartu-kvintu

intonācijas un šo intervālu harmoniskās saskaņas īpatnības.
Šādi kolorēta ir arī trīsdaļīgā Berenikas dziesma no pirmā

cēliena.

Dziesmā Nīlai, kuru otrā cēliena sākumā Galma kungs lasa

priekšā Horam, komponists izmantojis runātu tekstu. Orķestris
kolorēts ar oktāvu un kvintu ērģeļpunktiem, ar atkārtotu motīvu

paralēlās kvartās. Te parādās arī otrs motīvs, no kura ritma un

intonācijām skata tālākajā attīstībā izaug Hora vadmotīvs (sk,
nošu piemēru 138 lpp.).

Hora skatā ar tautu iezīmīgi ir Kareivja, Zemnieka un

Ebreja dziedājumi, kuriem komponists katram devis savu īpašu
mūzikas tēlu.

Trešajā cēliena faraona pirmsnāves dzīru aina orientālo kolo-

rītu komponists izteicis plašajā deju skatā un dzīru dziesmā.

Abus — deju un kora skatus saista ritmiska, harmoniska un

intonatīva kopība. Bez tam muzikālā ziņā šie skati nav izolēti no

apkārtējās darbības, bet cieši ar to saaug. To ritms un intonā-

cijas ieskanas jau iepriekš notiekošās darbības fonā, kā arī seko-

jošajā spraigi kāpinātajā turpinājumā — 111 cēliena traģiskajā
finālā, Berenikas pirmsnāves monologā. Deja šeit ieskanas

kā apskaidrota reminiscence.

Tikko aplūkotā skata muzikālais saistījums ar tam apkārt-
esošo skatu mūziku ir viens no spilgtākajiem piemēriem, kas

atklāj komponista prasmi elastīgi saliedēt, muzikāli sacementēt

skatus, žanriskas nozīmes motīvus (deja, dzīru dziesma), daž-

kārt pārvēršot par psiholoģiski izteiksmīgiem zemtekstiem dra-

maturģiski nozīmīgos operas mezglu punktos.

Pats galvenais šāds mezgla punkts — operas traģiskā kul-

minācija — ir Berenikas nāves skats, kas muzikāli atspoguļots

viņas plašajā pirmsnāves monologā.
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Šis monologs atgādina mierīgu un dziļu upes lejasteci. No

strautiem un strautiņiem uzkrājusi savus ūdeņus, tā lēni un

nenovēršami tuvojas savas gaitas beigām, lai saplūstu ar jūras
ūdeņiem. Ar savu nāvi izpirkdama Hora dzīvību, Berenika atklāj

priesteru nodevību, savu personisko traģēdiju un apskaidrotā
mierā atvadās no dzīves. Operas cildenākais tēls kļuvis par upuri
dieviem, kuru vārdā nu triumfē zemiskums. Izraisot klausītāja
līdzjūtību Berenikai, autori izteic sava darba humānisma ideju.
Viens pēc otra monologa fonā orķestrī izaug operas galvenie
vadmotīvi, satek visi dramaturģiskā konflikta pavedieni. Bere-

nikas monologs ir sevišķi interesanta visas operas tematiskā

pamatmateriāla kvintesence.

Pirmizrāde un kritikas atsauksmes

Operas «Dievi un cilvēki» pirmizrāde notika 1922. gada
23. maijā. To recenzējuši J. Graubiņš, J. Sudrabkalns, B. Valle,
J. Sproģis v. c.

Var pievienoties recenzentu kopējai domai, ka, neraugoties uz

lugā paveiktajiem īsinājumiem, opera tomēr iznākusi par garu.

Raksturīgi tomēr, ka neviens no autoriem darbu nav anali-

zējis un vērtējis kā pretspēku cīņas idejas iemiesojumu. Jādomā,
ka prese nevēlējās pievērst sabiedrības uzmanību šim faktam.

Līdz ar to nekur nelasām arī mūzikas dramaturģijas analīzi.

Tādējādi darba vērtējumā sastopamies ar nebūtisku detaļu nozī-

mes pārspīlējumiem, kamēr pats būtiskākais — asos pretmetos
veidotā mūzikas dramaturģija nekur nav atspoguļota.

Neredzēdami vai arī negribēdami redzēt, ka aiz Ēģiptes kolo-

rīta slēpjas aktuālas revolucionārā laikmeta idejas, autori gan

pārmet Jānim Mediņam, ka viņš uzņēmies rakstīt operu par
tematiku, kas latviešu klausītājam it kā esot tāla un sveša, gan
arī to, ka «ēģiptiskas operas kvintesence» esot Dž. Verdi opera
«Aīda», tādēļ Mediņam nepavisam nav bijis izdevīgi pievērsties
šim sižetam.

Runājot par operas mūziku, visi recenzenti kā viens atzīmē

Jāņa Mediņa mūzikas maksimālo piesātinātību, disonanču pār-
pilnību un «trokšņainību», kas, operu klausoties, nogurdinot

klausītāju. Jānim Mediņam pārmeta pārliecīgu noslieci moder-

nisma virzienā, neprasmi rīkoties ar orķestri, kaut gan šodien

izkristalizējies uzskats, ka Jāņa Mediņa instrumentētāja talants

ir bijis neparasti spilgts. Tomēr toreizējās Rīgas mūzikas

speciālistu un klausītāju attieksmi pret operas mūziku var sa-
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prast, jo mūzikas dzīve un klausītāju uztvere vēl neelpoja līdzi

20. gadsimtam, bet kavējās 19. gadsimta mākslā. Tas ļoti skaidri,

poētiski un ar atklātu patiesīgumu izteikts Jāņa Sudrabkalna

vārdos:

«Vāgneriskās un pēcvāgneriskās .. . harmonijas noslīpējušās

tālāk, noberzušās šai meklētāja jaunradīšanas nemierā tik asas

kā akmeņu šķeltnes jūras viļņos. Cilvēkam, kurš pieradis pie

Čaikovska, Verdi utt., cilvēkam, tā sacīt, ar basam kājām, grūti

staigāt pa šīm griezīgajām disonanču šķautnēm. . . Un, kad

priekšā iznirst kāda gludāka vietiņa, kur solis drošs, viņš jūtas
tik noguris, ka nepavisam neatpūšas. . . Nekādas atonālisma

tendences, nekādi viskrasākie jauninājumi modernā mūzikā

nenogurdina tā kā nemitīgā lielā straumē pludinātā Jāņa Mediņa
mūzika . .

Tomēr tas viedoklis, kādu savās recenzijās par operas «Dievi

un cilvēki» mūzikas objektīvo vērtību izteikuši tālaika profesio-
nālie kritiķi, atbīdot malā subjektīvo noskaņojumu un pielietojot

nekļūdīgo mākslas progresa un profesionālas pilnvērtības mēr-

auklu, visur runā par labu Jāņa Mediņa mūzikai. Jēkabs Grau-

biņš raksta:

«Mediņa mūziku klausīties patīk tās neliekuļotās iejūsmas
deļ, kura nekad neatstāj komponistu. Patīk novērot komponista
drosmi, ar kādu tas meties iekšā dažādu jaunu harmoniju
pasaulē, ar kādu bezbēdību rada disonanšu haosu un cik asprā-
tīgi šajos haosos atkal nodibina kārtību un simetriju. Šī drosme

ir nepieciešama, ja komponists negrib tikai atdarināt veco un

pastāvošo, bet meklē savai individualitātei vispiemērotākos iz-

teiksmes līdzekļus.» 2

Lai gan profesionālie mūziķi un kritiķi atzina Jāņa Mediņa
mūzikas vērtību, veltījot tai daudz labu vārdu, klausītāju sub-

jektīvā attieksme pret mākslu (un tāda tā ir vienmēr) nespēja
tikt pāri savas uztveres robežai, kas, kā jau J. Sudrabkalns

atzina, nepārsniedza 19. gadsimta romantismu.

Līdz ar to Jāņa Mediņa operai «Dievi un cilvēki» 20. gadu
sākumā klausītāju un sapratēju loks varēja būt visai ierobežots.

Teātris jau pēc 7. izrādes pasteidzās jauno operu noņemt no

repertuāra. Par iemeslu tam bija valdošo politisko partiju anti-

pātijas pret Leonu Paegli, recenzentu pretrunīgās atsauksmes,

1 Sudrabkalns J. Dievi un cilvēki. — «Latvijas Vēstnesis», 1922, 30.,
31. maijs.

2 Arnolds. J. Medina opera «Dievi un cilvēki». — «Brīvā Zeme», 1922.

27., 29. maijs.



kā arī publikas sākotnējā operas muzikālās koncepcijas būtības

neizpratne, jo no kritikām to izlobīt nebija iespējams.
Tagad saprotams, ka pilnvērtīgs nav bijis arī operas uzve-

dums, kaut gan toreizējā kritika atzinusi, ka tā mākslinieciskais

līmenis bijis pietiekami augsts.
Protams, operas autors Jānis Mediņš pie diriģenta pults

darīja visu, lai muzikālais iestudējums sasniegtu savu iespēju
maksimālo robežu. Kā var spriest pēc dekorāciju skicēm, augsti
profesionālas mākslas vērtība bijusi arī Oto Skulmes dekorā-

cijām. Šaubas tomēr izraisa režijas darbs.

Sajā simboliski tvertajā, domu piesātinātajā darbā, kur ska-

tuviskās darbības nav daudz, nosacītības pakāpe ir sevišķi

augsta. Simbolisms opermākslā ienāca ar padziļinātām prasī-
bām pret režiju un operas scenogrāfisko pusi. Bet 20. gadu
sākumā tieši režijas jautājums Nacionālajā operā bija vissāpī-
gākais. Operas režisoru vispār nebija. Šo vietu aizpildīja Ērihs

Lauberts — pieredzējis aktieris un dramatisko teātru režisors,
turklāt ar zināmām praktiska mūziķa iemaņām (vijoļspēlē). Bet

operas žanrs, tā dramaturģijas specifika viņam bija sveša.

Daudz palīdzēja vadošo solistu aktiera meistarība, kas bija gūta
jau agrāk, strādājot dramatiskajos teātros.

«Dievu un cilvēku» uzvedumā bija nodarbināts gandrīz viss

operas personāls. Galvenās lomas bija uzticētas Olgai Pļavniecei
(Berenika), Rūdolfam Bērziņam (Hors), Jānim Niedram (Jetro) r

,
ĀdolfamKaktiņam (Ramzess).

* * *

Pagājusi puse gadsimta kopš šīs operas uzveduma. Kad
1968. gada decembrī vairāki tās dramaturģiski nozīmīgākie
fragmenti tika iestudēti, lai uzvestu televīzijā raidījumu ciklā

«No latviešu operas vēstures», gluži negaidot atklājās mūzikas

lielā mākslinieciskā vērtība, dramaturģiskā noteiktība un kon-

flikta muzikālā skaidrība. Pārsteidza arī instrumentācijas krāš-

ņums un skaņdarba emocionāli piesātināto melodiju skaistums.

Puse gadsimta radikāli pārvērtusi muzikālo uztveri, analī-

tisko attieksmi pret mākslas darbu.

Šodien Leona Paegles un Jāņa Mediņa operu ieraugām kā

augstvērtīgu latviešu klasiskās mākslas paraugu. Ir pienācis
laiks celt to dienas gaismā.

Protams, ka darba pilnskanīga atzīšana un novērtējums var

būt tikai kopā ar labu, mūsdienu mākslai atbilstošu uzveduma

koncerta vai, vēl labāk, augstvērtīgas režijas izrādes veidā.
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JĒKABS VĪTOLIŅŠ — JUBILĀRS

Šogad mākslas zinātņu doktors Jēkabs Vītoliņš atskatās uz

75 dzīves gadiem (dz. 1898. gada 5. augustā). No tiem vairāk

mekā piecdesmit veltīti muzikāli sabiedriskai darbībai. Pateico-

ties spilgtām mūziķa, vēsturnieka un pētnieka dotībām, kā arī

lielām un nenogurstošām darba spējām, Jēkabs Vītoliņš devis

nozīmīgu ieguldījumu latviešu muzikālās kultūras attīstībā. Viņš
patlaban latviešu muzikoloģijā kļuvis par vienu no autoritatīvā-

kajām personībām, kas Padomju Latvijas apstākļos turpina
Andreja Jurjāna un Emiļa Melngaiļa darbu folkloristikā un Emīla

Dārziņa un Jāņa Zālīša — mūzikas kritikā un publicistikā. Viņa

domu rosinošie raksti par aktuāliem latviešu muzikālās daiļ-
rades, republikas mūzikas dzīves, estētiskās audzināšanas jautā-

jumiem iesniedzas daudzos simtos; publikācijas latviešu tautas

dziesmu novadā ieguvušas Vissavienības un arī starptautisku
nozīmi; latviešu folkloras izdevumi, kas tiek realizēti Jēkaba

Vītoliņa vadībā, ir līdz šim fundamentālākie uz progresīvas meto-

doloģijas pamatiem balstīti darbi. Lieli ir jubilāra nopelni «Lat-

vijas mazās enciklopēdijas» izdevuma tapšanā, daudzu teorē-

tisku krājumu un mācības līdzekļu sastādīšanā un rediģēšanā,
latviešu mūzikas vēstures uzrakstīšanā. Plaši pazīstams ir viņa
pedagoga un lektora darbs. Jēkaba Vītoliņa ierosmē radušies

daudzi latviešu vidējās muzikologu paaudzes darbi.

Jubilārs turpina aktīvu, nozīmīgu radošu darbu. Viņa līdz-

šinējie sniegumi guvuši plašu sabiedrības atzinību. Republikas
valdība piešķīrusi Jēkabam Vītoliņam Nopelniem bagātā mākslas

darbinieka goda nosaukumu.

Atzīmējot ievērojamā latviešu mūzikas zinātnieka 75. gads-
kārtu, «Latviešu mūzika» publicē Jēkaba Vītoliņa audzēknes

muzikoloģes Silvijas Stumbres «Atmiņu skices» un paša jubilāra
pētījumu «Latvijas XVII un XVIII gadsimta mūzikas kultūras

attīstības pretmeti».



Mākslas zinātņu doktors Jēkabs Vītoliņš.
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Silvija Stumbre

ATMIŅU SKICES

Laiks ir nesaudzīgs. Arī es tagad varu teikt, ka pazīstu
Jēkabu Vītoliņu jau daudzus, daudzus gadus.

Jau skolnieces vecumā kā jūsmīga mūzikas mīļotāja zināju.
Jēkabu Vītoliņu, tāpat kā pazinu pazīstamo dziedātāju, diri-

ģentu, komponistu un citu ievērojamāko mūziķu vārdus. Jēkabu

Vītoliņu bieži dzirdēju radiopārraidēs, kad līdzenā, tenorāli tem-

brētā balsī viņš stāstīja par programmās ietvertajiem skaņ-
darbiem. Siem regulārajiem komentāriem katrā ziņā bija liela

un svētīga nozīme klausītāju muzikālās izpratnes paplašināšanā.
Tie toreiz, pirmskara gados, noteikti ietekmēja arī manu attiek-

smi pret nopietno mūziku: ļoti iemīļoju simfonisko mūziku. īpaši
patika, kā Jēkabs Vītoliņš stāstīja un programmas izdevumos arī

rakstīja par franču impresionistu darbiem, gleznainiem vārdiem

iztēlē uzburdams īpašās krāsas un noskaņas, kādas piemīt tikai

šiem skaņdarbiem. Šķiet, ka vissvarīgākais, kas atstāja iespaidu
šajos radiokomentāros un anotācijās, bija Jēkaba Vītoliņa spēja
radīt ap šiem skaņdarbiem mākslas neikdienišķības oreolu. Viņa
vārdi nebija vienmuļi, tajos nedzirdēja standartfrāzes. Vijīgā un

vieglā, literāri nevainojamā valoda pilnībā atspoguļoja Jēkaba

Vītoliņa individualitāti.

Vienu reizi Jēkabu Vītoliņu redzēju arī diriģējam. Tas bija
skolā. Toreiz mācījos 2. Valsts (tagad Zentas Ozolas) vidus-

skolā. Pavasarī tur notika kāds plašāks skolu koru mēģinājums.
Zālē valdīja ne vien karstums, bet arī haoss, jo lielākā daļa sko-

lēnu diemžēl dziedāšanas un arī kora stundas aizvien uzskatījuši
par atslodzes brīžiem, veikli izmantojot momentus, kad discip-
līnas groži kaut kādu iemeslu dēļ jūtas vaļīgāki. Arī man ar

draudzenēm galvenais šajā notikumā šķita satraucošā atmo-

sfēra, kādu zālē izraisīja citu skolu koru ierašanās. Mēs maisī-

jāmies starp dziedātājiem, radot vēl lielāku nekārtību. Šajā jūklī
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Jēkabs Vītoliņš centās daudzmaz ieviest kārtību, lai varētu sākt

dziedāšanu. Vēlāk jau redzēju viņu kora priekšā diriģējam. Koris

dziedāja kādu tautas dziesmu, un Jēkabs Vītoliņš to vadīja strau-

jām, bet vijīgām un vieglām, uzsvērti ritmiskam kustībām.

Un tad pēckara gados vai katru dienu sastapāmies konser-

vatorijā. Sākumā galvenokārt tikai gaiteņos, kur viņš naca un

gāja savā vieglajā, elastīgajā, bet noteiktajā solī, allaž ar ietil-

pīgu portfeli pie rokas.

1947. gada rudenī, kad atklāja muzikoloģijas nodaļu, biju

starp mūsu konservatorijā jaunās specialitātes pirmajiem stu-

dentiem. Tagad vai ik dienas tikāmies lekcijās — Jēkabs Vītoliņš

mums lasīja Rietumeiropas un pēdējos kursos arī latviešu mū-

zikas vēsturi.

Kopš pirmās lekcijas un arī pēc studijām, līdz pat šai dienai,
kad mūsu kādreizējais skolotājs ir cienījams mākslas zinātņu
doktors, mēs, viņa audzēkņi, neesam lietojuši citu uzrunu kā

īso, bet visu izteicošo — profesor!
Tātad studiju gadi. Speciālās mūzikas vēstures lekcijas toreiz

notika apakšējā stāvā, trešajā auditorijā. Tas bija izdevīgi stu-

dentiem, kuri mēdza ierasties pēdējā brīdī. Gadījās arī liktenīgās
piecas minūtes nokavēt, bet tas bija sevišķi nepatīkami, jo pir-
mās lekcijas vienmēr notika pie Jēkaba Vītoliņa. Šķiet, viņš tieši

mīlēja agrās stundas un ieradās tajās ar absolūtu precizitāti un

to pašu pamatoti prasīja arī no studentiem.

Tā nu mēs rindā sēdējām, pierakstot lekciju vielu, ko pro-
fesors stāstīja, iepretim sēžot pie maza galdiņa, kārtīgās kau-

dzītēs priekšā nolikdams notis vai konspektu nelielās lapiņas,
vienmēr noteikta formāta —■ pusi no rakstāmpapīra lapas. Uz

šādām lapiņām viņš arī vēlākos gados Komponistu savienības

sanāksmēs mēdza izdarīt atzīmes, vadot kritikas sekcijas
sanāksmes.

Nereti jau pirms lekcijas bijām sākuši dedzīgi pārrunāt kār-

tējo intriģējošo gadījumu mūzikas dzīvē. Profesors labprāt pie-
dalījās sarunā un iecietīgi noklausījās mūsu kategoriskos, ļoti
bieži iznīcinošos spriedumus. Ja uztrāpījām naglai uz galvas,
profesors šķelmīgi smaidīja. Liekas, viņu iepriecināja fakts, ka

mēs aktīvi spriedām un dažkārt pat tīri saprātīgi. Mūsu maldīgās
pārmērības viņš ar pārliecību koriģēja. Kādu laiku viņš tā ļāva
mums izvērsties, bet tad pēkšņi noteica: «Draugi, nu diezgan,

jāsāk strādāt!» Gadījās arī tādas lekcijas, kad nopietnā noskaņa

pajuka, it īpaši tad, kad profesors pie klavierēm skaidroja kādu

skaņdarbu, bet mēs puslokā sēdējām cieši aiz viņa, lai redzētu
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notis. Profesors stāstīja, savā īpašā veidā uzsitot kādus zīmīgus
akordus vai spēlējot tēmas, noslēgumā augstu uzmezdams roku.

Sādā situācijā mūs dažkārt sāka mocīt vieglprātīgas smieklu

lēkmes. Dažkārt laimējās, kad profesors nepamanīja haotisko

noskaņojumu, bet vienmēr tas nebija noslēpjams, un tad

viņš bija sašutis. Tieši sašutis, nevis dusmīgs, ironisks vai

dzēlīgs. Man šķiet, ka profesoram attiecībā pret audzēkņiem
nebija nekādu īpašu disciplīnas metožu kā viena vienīga lo-

ģiskā — esam labprātīgi te sanākuši, lai dziļi iepazītu tik

saistošu zinātni, kāda ir mūzikas vēsture, bet šī procesa trau-

cēšana varbūt pat līdzinājās svētuma zaimošanai. Profesors pats
lekcijas lasīja dzīvi, nopietni, it kā bezgala svarīgu pasauli
atklājot.

Jēkaba Vītoliņa lekcijām būtiskākais bija viņa spēja mūzikas

vēstures procesu sniegt plašā kultūrvēsturiskā panorāmā, kop-
sakarībā ar iepriekšējām, paralēlām un turpmākām parādībām.
Viņa domas aptverošais plašums, vēsturiskais domāšanas profils
atkal un atkal apliecinājies viņa apcerējumos un pat plašajās

recenzijās, kas periodikā veltītas latviešu mūzikas kultūras dzī-

ves nozīmīgākajiem notikumiem, oriģināloperu pirmizrādēm,
kora kultūras vai klasiskā mantojuma problēmām.

Profesora Rietumeiropas kursa lekcijas padarīja bagātākas,
saistošākas tas, ka viņš savos studiju ceļojumos bija daudz

saskāries ar mūzikas vēstures pirmavotiem, stāstīja, kā lasījis,

turējis rokā, piemēram, Amadeja un Leopolda Mocartu unikālās

vēstules, iepazinis Bēthovena simfoniju daudzo melnrakstu vari-

antu lapas — ģēnija radošo moku liecinieces, bijis daudzās

vietās, kur dzīvojuši, par saviem principiem virzienu cīņās kri-

tuši vai uzvarējuši daudzi mūzikas korifeji.
Latviešu mūzikas vēstures kurss kontaktu ar profesoru vērta

ciešāku, jo te viela bija tuvāka — saknes vijās vēl gluži līdzas

to dienu mūzikas kultūras parādībām. Vēl bija dzīvi vaigā vai

darbībā vēroti daudzi tagad jau vēsturei atdoti dižozoli — Alfrēds

Kalniņš, Emilis Melngailis, Pāvuls Jurjāns, Rūdolfs Bērziņš un

citi, kuru darbošanās latviešu mūzikai tik daudz nozīmēja jau

gadsimta sākumā. Ik lekcijā bija izjūtams, cik spēcīgi profesora
zināšanas saistās ar viņa paša pieredzi, personiskajiem kontak-

tiem, līdzdalību daudzos būtiskos latviešu mūzikas dzīves noti-

kumos — kopš 1922. gada vasaras, tātad tieši pirms 50 gadiem,
Jēkabs Vītoliņš uzņēmās latviešu mūzikas dzīves parādību aktīva

vērtētāja pienākumus, tajā pašā gadā sākās ari viņa kordiri-

ģenta darbība.
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Studiju laikā mums jau par uzdotām tēmām vajadzēja pat-

stāvīgi savākt bibliogrāfiju par mazāk pazīstamiem latviešu

mūzikas darbiniekiem, iepazīt materiāla ekscerpēšanu, kā pro-

fesors mēdza teikt.
_

Sākumā_ šis darbs mani nevaldzināja —

varbūt tādēļ, ka O. Sepskis, Ā. Ore, E. Vīgners — bibliogrāfijas
studiju objekti, galvenokārt divi pirmie — kā komponisti šķita
visai neierosinoši. Saskare ar latviešu mūzikas vēsturi vēl neiz-

šķīla vēlamo entuziasma dzirksteli, kaut arī profesors mēdza

uzsvērt, cik šāds pētnieciskais darbs būtisks mūsu nākamajai

profesijai. Tā, protams, bija dzīva taisnība. Un arī par šīs eks-

cerpēšanas pievilcību dabūju pārliecināties pēc dažiem gadiem,
kad sāku patstāvīgi strādāt pie monogrāfijas par Emili Meln-

gaili un ik jauns materiāls un fakta izraksts no sadzeltējušo

lappušu grēdām, papildinot un precizējot jau apjausto ainu, deva

vārdos neizsakāmi līksmu gandarījuma sajūtu.
Daudz pieredzējušais muzikologs, neskaitāmu publikāciju

autors, profesors zināja fakta precizitātes vērtību, vienmēr uz-

svēra nodrukātās kļūdas īpašību atriebties gan pašam autoram,

gan pētniekiem, kuri strādās pēc viņa. Vienmēr profesors ieteica

rūpīgi pārbaudīt faktus un gadu skaitļus, arī tad, kad manu-

skripts jau mašīnrakstā un korektūras lapās.
Varbūt tādēļ, ka studiju gados vairāk saistīja jaunais, maz-

pazīstamais, par diplomdarba tēmu man kļuva Ā. Skultes baleta

«Brīvības sakta» izpēte. Arī to vadīja Jēkabs Vītoliņš. Pro-

fesora prasības un aizrādījumi bija ļoti skaidri. Viņš prata
iedvest pozitīvu attieksmi pret pētāmo vielu, tāpēc baletu no

sirds iemīlēju.
Ne jau vienmēr mūsu — profesora jaunāko kolēģu publikāci-

jas arī vēlāk padevušās bez kļūdām, bet, darbus vērtējot, viņš

neveiksmīgākos momentus, ja tie nav būtiski, neizceļ priekš-

plānā, bet uzsver darba pozitīvo kodolu.

Jēkaba Vītoliņa jubilejas dienās vienmēr dzird vārdus par

viņa personības jauneklīgumu un it kā neizsīkstošo enerģiju un

darbīgumu. Patiešām neatceros profesoru redzējusi sagurušu
un apātisku. Šķiet, tas ir tādēļ, ka muzikologa profesija Jēka-

bam Vītoliņam ir patiess aicinājums. Vienmēr viņš ir kontaktā

ar galvenajām muzikoloģijas problēmām, ir kursā par jaunā-

kajām parādībām mūzikas dzīvē tuvu un tālumā, viņu redz

visos nozīmīgākajos koncertos. Joprojām ar interesi viņš seko

mūsu kora kultūras attīstībai, apzin jaunos kora dziedāšanas

strāvojumus. Viņa skats skaidri apjauš mūzikas virzības jauno
gaitu, nekad neaizmirstot arī klasiskās vērtības, uz kurām var
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celties tagadnes un nākotnes sasniegumi. Esmu pieredzējusi, cik

vērīgi Jēkabs Vītoliņš saskata un atbalsta īsta, nopietna talanta

aizmetņus, cik labvēlīgi reaģē uz eksperimentu, ja aiz tā jūt
māksliniecisku mērķtiecību, patiesu mūzikas dzirksti un perspek-

tīvu, cik nožēlas pilns, ja sākumā daudzsološais, meklējošais
talants apsīkst un paliek pusceļā.

Tomēr esmu novērojusi, ka vislielāko gandarījumu profesors

izjūt, ja komponists, it īpaši jaunais, savu radošo interešu lokā

ietver muzikālo folkloru un ja viņa skaņdarbos ir jaunas māk-

slinieciskas atklāsmes. Viņš pieder pie tiem muzikologiem, kuri

mūsdienās noteikti aizstāv domu, ka jebkuras tautas mūzikas

kultūra kļūst mazkrāsaina, nonivelējas, zaudējot nacionālo kolo-

rītu un saknes ar savas tautas muzikālo daiļradi. Kā ievērojams
zinātnieks folklorists Jēkabs Vītoliņš dažādās sesijās, simpozijos

gan Padomju Savienībā, gan ārzemēs iepazinis daudzu tautu

tautas mūziku un to muzicēšanas veidus un atbalsojumus pro-

fesionālajā mūzikā. Kādreiz viņš izteicis nožēlu, ka latviešu folk-

lorā tik vāji pārstāvēta instrumentālā mūzika. Tieši tā dienvidu

tautu folklorai piešķir tik bagātīgu ritmiku un kolorītu un savu-

kārt arī efektīgu bāzi profesionālajai mūzikai. Un tomēr vienmēr

profesors apliecinājis mīlestību savas tautas muzikālajai daiļ-
radei, to pētīdams un izprazdams dziļumu dziļumos.

Jēkaba Vītoliņa ieguldījums latviešu tautas mūzikas izpētē,
mūsu folkloristikā ir unikāls. Tas tagad rezumējas viņa kārtotās

un komentētās lielo mūzikas folkloras krājumu publikācijās. Jeb-

kurā tikšanās reizē profesors ar neizsīkstošu entuziasmu ir bijis
gatavs stāstīt par savu darbu, dalīties domās par folkloristikas

problēmām, ar prieku bijis gatavs palīdzēt neskaidros jautāju-
mos, vienmēr šai tēmai nācis pretī ar atvērtu sirdi.

Daudz gaišas viesmīlības apstarotu stundu esmu pavadījusi
ar Jēkabu Vītoliņu un viņa jauko dzīvesbiedri Olgu Vītoliņu
viņa mājās ■— gan Rīgā (kur grāmatas, gleznas un daudz citu

mākslas priekšmetu, šķiet, drīz atņems vietu pašiem saimnie-

kiem), gan Bukultos, kad viņu vasaras mītnē «Sauleskalnā» zied

rozes. It īpaši Jēkabu dienā te pulcējas profesora draugi — mū-

zikas un mākslas pasaules ļaudis. Nama saimnieks noteikti

izvadā viesus pa krāšņi ziedošo dārzu un parāda jaukākās
meža ainavas. Rudenī no «Sauleskalna» nevar tikt ārā bez mil-

zīgam ābolu kravām, ziedu veltēm. Šīs mājas viesmīlība un

skaistuma mīlestība nav izmērojama.
Ar profesoru nekad mums nav bijis sīku, sadzīviski prozaisku

sarunu. Jebkura tēma viņa sabiedrībā iegūst īpašu pacilājumu,



allaž aizved pie skaistā, pie daudzām asociācijām no paša pie-
redzes, īpaši daudz atgriežas pie viņa ceļojumos pieredzētā. Pro-

fesors vēl šodien mīl doties tālos un tuvos ceļojumos. Kontak-

tus — īpaši ar cittautu mūziku un vispār kultūru — viņš vienmēr

uzskatījis par nepārvērtējami nozīmīgiem.
No ceļojumiem profesors vienmēr atved kaudzēm programmu,

ceļvežu, skatu kartīšu, arī dažādas grāmatas — profesionāli spe-
ciālās un-arī mākslas izdevumus. Pēc tādiem veiksmīgiem ceļoju-
miem profesors stāsta pieredzēto ārkārtīgi pacilātā jūtoņā. Šai
ziņā atmiņā palikušas tikšanās pēc Bulgārijas, Gruzijas un

Francijas apmeklējumiem, kur profesors bija gan kā lūgts viesis,

ievērojams folklorists, gan vienkārši kā tūrists.

Sevišķi patīkami ir atrasties ar profesoru kādā tālākā ceļo-

jumā, konferencē vai muzikālā sarīkojumā. Svešā pilsētā jau no

paša rīta vislabākajā garastāvoklī, iegādājies iespējami daudzus,

pēc iespējas arī ārzemju preses izdevumus (profesors, protams,
pārvalda vairākas svešvalodas), viņš ir pilnīgi kursā, kur vis-

labāk un ātrāk var pabrokastot, un jau zina, kas attiecīgajā pil-
sētā apmeklējams kultūras jomā — kādas izstādes, saloni,
koncerti.

Tādu pazīstu profesoru Jēkabu Vītoliņu — vienmēr atsaucīgu
skaistumam, patiesām kultūras vērtībām un vienmēr jauneklīgi
darbīgu.
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Jēkabs Vītoliņš

LATVIJAS XVII UN XVIII GADSIMTA MŪZIKAS

KULTŪRAS ATTĪSTĪBAS PRETMETI

Latvijas XVII un XVIII gadsimta mūzikas kultūras vēsture

ir vēl maz izpētīta vai arī ir pētīta atsevišķos tās elementos, bet

ne savā kopumā. Bet tā sniedz ieskatu visai neparastos vēsturis-

kajos procesos, kas atklāj sevišķi grūtos un sarežģītos apstākļus,
Kādos risinājās latviešu mūzikas attīstība, un ļauj arī dziļāk

izprast tās tālākās attīstības norises nacionālo kustību gad-
simtā.

Latvijas XVII un XVIII gadsimta mūzikas kultūra ir sarež-

ģīts konglomerāts, ko veido divas kultūras — vācu muižniecības,

kā arī pilsētu patriciāta un birģeru profesionālā mūzikas kultūra

un latviešu zemnieku tautas muzikālā mutvārdu kuras

attīstījās divu tautību asu feodālo attieksmju apstākļos. So kul-

tūru saskarē eksistēja dažādas starpparādības, Latvijas mūzikas

dzīvē ienāca arī daudzveidīgas kaimiņu mūzikas kultūru

ietekmes.

Latviešu tautai jau tolaik piederēja tās milzīgās tautas

dziesmu bagātības, kuras pilnībā atklājās tikai XIX gadsimta

beigās un XX gadsimtā K. Barona1 «Latvju dainu», Jurjānu
Andreja un mūsdienu2 monumentālajās latviešu tautas melodiju

publikācijās. Tajā pašā laikā latviešu tautas dzīve vairāk nekā

sešu gadsimtu ilgā periodā, kopš XIII gadsimta, kad vācu bru-

1 Barons K. Latvju dainas 6 sēj. Jelgava—Pēterburga, 1894—1915.

2 Jurjānu Andrejs. Latvju tautas mūzikas materiāli 6 sēj. R., 1894—1926.

Melngailis E. Latviešu dancis. R., 1949.

Melngailis E. Latviešu mūzikas folkloras materiāli 3 sēj. R., 1951 —

1953.

Vītoliņš J. Latviešu tautas mūzika, I. Darba dziesmas. R., 1958.

Vītoliņš J. Latviešu tautas mūzika. Kāzu dziesmas. R.. 1968.

Vītoliņš J. Latviešu tautas mūzika. Bērnu dziesmu cikls. Bēru dziesmas.

R., 1971.
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ņinieki — krustneši apmetās Daugavas krastos un sāka ar uguni
un zobenu ieviest kristiānismu, ir vācu feodāļu jūgā nomākto

dzimtļaužu beztiesiskuma vēsture. Visā šajā periodā latviešu

ciltīm, vēlāk — latviešu tautai vēl nebija politiskās vienotības, tā

palika sašķelta dažādos nenoturīgos politiskos veidojumos, kas

radās Latvijas teritorijā. XVII un XVIII gadsimtā, pēc Livonijas
kara, kas sagrāva Livonijas ordeni un viduslaiku sīkos katoļu
bīskapu īpašumus, pastāvēja Kurzemes un Zemgales hercogiste
(1561 —1795), pārējā teritorijā cita citu nomainīja apkārtējo
feodālo monarhiju — Polijas-Lietuvas, Zviedrijas vara. XVIII

gadsimtā notika visu latviešu apdzīvoto zemju apvienošana
Krievijas impērijas sastāvā, kura radīja jaunus vēsturiskos

apstākļus latviešu nācijas izveidei un attīstībai.

Visā vēlīnā feodālisma periodā — XVII un XVIII gadsimtā
latviešu zemnieki palika beztiesīgu dzimtļaužu masa; tas bija

visbargākā dzimtbūtniecības jūga laiks Latvijā. Vēl apgaismības
laikmetā šeit valdīja īsta feodālā verdzība, ne ar ko neaprobežota
vācu muižnieku vara pār zemniekiem, vācu muižnieku un vācu

birģeru bēdīgi slavenās «Baltijas privilēģijas». Līdz ar to auga
arī zemnieku pretošanās, kas izpaudās plašos zemnieku nemieros.

Vācu muižnieku ideoloģiskais ierocis bija feodālā baznīca,

sākumā -— katoļu, pēc reformācijas lielākajā Latvijas daļā —

luterāņu. Reformācija feodālās baznīcas lomu Latvijā nepārvei-

doja. Izmainījās vienīgi forma. Gan katoļu, gan luterāņu baz-

nīcas vēsture feodālajā Latvijā vienlīdz pārsātināta ar varmā-

clbām, asiņainiem notikumiem. Katoļu kulta mūzika viduslaiku'

un renesanses periodā daudzās Eiropas zemēs atstājusi izcilus

polifoniskās kora mākslas paraugus, taču Latvijā tā neradīja ne

vietējo polifonisko skolu, nedz arī kādus vokālās polifonijas pie-

minekļus. Jaunas kulta mūzikas formas ieviesa reformācija.
Liturģija vietējā valodā radīja nepieciešamību pēc liturģisko
tekstu tulkojumiem latviski. Viss XVII un XVIII gadsimta pe-
riods veido vācu protestantiskā korāļa ieviešanas vēsturi latviešu

valodā. Latviešu luterāņu baznīcas dziesmu repertuārs XVI gad-
simtā redzams pirmajā nošu izdevumā latviešu valodā «Undeud-

sche Psalmen und geistliche Lieder oder Gesenge, vvelche m den

Kirchen des Fūrstenthums Churland und Semigallien m Lieff-

lande gesungen \verden», kas laists klajā 1587. gadā Kēnigs-
bergā. Korāļu tekstu tulkojumi veikti vācu mācītāju kroplajā
latviešu valodā. Pēc «Nevācu psalmiem» korāļu tulkojumi lat-

viski ļoti savairojās. Vēlīnā feodālisma divu gadsimtu periodā
latviešu tautā tādā veidā tika ieviests viss luterāņu baznīcas
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dziesmu pamatrepertuārs līdz ar attiecīgajām korāļu melodijām
četrbalsīgos izdevumos ērģelēm. Baznīcas dziedājumu iemācī-

šanai īpaši tika izmantotas skolas, kuras tādējādi kļuva par

ieroci luterāņu baznīcas cīņā pret katolicismu. Visā vēlīnā feo-

dālisma periodā latviešu skola bija tieši pakļauta baznīcai.

Jāuzsver, ka luterāņu korālis Latvijā bija zaudējis arī to

progresīvo, kaujiniecisko lomu, kura tam piemita reformācijas

periodā Vācijā. Bez tam korālim nebija nekādu nacionālo sakņu
latviešu tautā, kā tas bija Vācijā, kur reformācijas darbinieki

dziļi smēlās vācu tautas daiļrades avotos. Reformācija neradīja
ne latviešu mūzikā, ne dzejā neko patstāvīgu, savu. Gluži otrādi,

luterāņu korālis vairāk nekā trīs gadsimtu periodā kļuva par
vienu no būtiskākajiem feodālās baznīcas ideoloģiskās ietekmes

līdzekļiem — līdz pat 1905. gada revolūcijai, kad saskaņā ar

īpašu vēsturisko dialektiku, izmantojot luterāņu korāļu melodijas
kopā ar revolucionāriem tekstiem, latviešu tauta pavērsa korāli

korāļu parodijas veidā pret vācu feodāļiem un arī pret pašu
baznīcu.

Profesionālās mūzikas izplatība vēlīnā feodālisma periodā
Latvijā, neskaitot baznīcu, virzījās pa vairākiem ceļiem. Kurze-
mes hercogistes centrā Jelgavā XVII un XVIII gadsimtā attīs-

tījās galma muzikālās kultūras formas, atspoguļojot analoģiskas
parādības šī perioda vācu feodāļu rezidencēs Rietumeiropā. Pil-

sētu — īpaši Rīgas — izaugsme veicināja laicīgās mūzikas

attīstību birģeru vidē. Joprojām liela loma bija pilsētas muzi-

kantu viduslaiku tradīcijai. XVIII gadsimta otrajā pusē sakarā

ar patstāvīga muzikāli dramatiskā teātra nodibināšanu Rīgā par

sevišķi nozīmīgu kļuva muzikālā teātra, operas kultūras attīs-

tība. Feodālajās muižās un pilsētu birģeru vidē izplatījās sadzī-

ves mūzika, dejas.
XVII gadsimtā īpaši intensivējās instrumentālās mūzikas

attīstība. Daudzi avoti liecina par latviešu tautas mūzikas instru-

mentiem (kokle, dūdas, āžrags, stabule, taure, trideksnis v. c.)
un to spēlmaņiem, par pilsētu muzikantiem — trompetistiem,
bazūnistiem v. c. Sajā periodā uz Latviju pārceļas daudzi vācu,

čehu, poļu v. c. mūziķi, aizvien vairāk rodas latviešu, kuriem

mūzika ir amats, — kā no dzimtļaudīm, tā ari pilsētas mūziķu
kompānijās. XVII gadsimtā Jelgavas galmā, muižās, pilsētu
birģeru sabiedrībā nonāca daudzas dažādu tautu dejas — vācu,

franču, poļu v. c, ieviesās šī laikmeta jaunie mūzikas instru-

menti — klavesīns, klavihords, lauta, vijole v. c. Vijole drīz kļuva
arī par latviešu zemnieku iemīļotu tautas mūzikas instrumentu.
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Latvijas baznīcās šai periodā tika būvētas daudzas ērģeles, tai

skaitā Rīgas Domā un Pētera baznīcā, Sv. Trīsvienības baznīcā

Liepājā v. c.

Aristokrātiskas galma kultūras raksturu ieguva XVII gad-
simta mūzikas dzīve Jelgavā, Kurzemes hercogu rezidencē.

Mūzika plaši kalpoja galma sadzīves hedonistiskai izrotāšanai.

Pastāvēja galma kapela, bija militārā mūzika (12 trompetistu
un bundzinieka sastāvā), baznīcas mūzika. Galma mūziku pār-

zināja īpašs mūzikas direktors, kura pienākums bija vadīt visu

galma mūzikas dzīvi, ieskaitot baznīcas, koncertu, dzīru, deju
mūziku. Savs īpašs mūzikas direktors kādu laiku bija arī citā

lielākajā hercogistes pilsētā — Kuldīgā. Nav zināms, vai Jelga-

vas hercogu mūziķu vidū bijuši arī latvieši. Mūziķa amats pil-
sētās bija privileģēts, mūziķos nevarēja iekļūt nevācieši. Taču

daži latviešu mūziķu vārdi Jelgavā trompetistu vidū tiek minēti.

Jelgavas hercogu galma mūzikai bija laba slava. No hercoga
Jēkaba kapelas mūziķus pie sevis aicināja Krievijas cars Alek-

sejs Mihailovičs 1672. gadā. 1

Visizšķērdīgākā mūzikas dzīve Jelgavā bija XVII gadsimta
beigās hercoga Frīdriha-Kazimira valdīšanas laikā (1682—

1698). levērojami tika paplašināta galma kapela, par mūzikas

direktoriem tika uzaicināti daži pazīstami Eiropas mūziķi, te pa-

rādījās arī itāliešu opera un balets. Viens no mūzikas direktoriem

bija vācu vijolnieks un komponists Johans Fišers (1646—1721),
kurš bija mācījies Parīzē pie Lulli. leradies Jelgavā XVII gs.
90. gadu sākumā, viņš te palika neilgi, tā ka jau 1694. gadā par

mūzikas direktoru Jelgavā kļūst M. D. Freislihs, bet Fišers pār-
ceļas uz Rīgu, kur viņš, acīm redzot, dzīvoja līdz 90. gadu bei-

gām, jo tikai 1701. gadā viņu atkal atrodam Vācijā. Rīgā viņam
bija sakari ar vietējo Collegium musicum, kam viņš sacerējis
mūziku dažādiem gadījumiem, kā arī vadījis tās atskaņojumus.
Jelgavā radīta viņa svīta flautai un basso continuo, kas sastā-

vēja no 9 dejām un 3 ārijām un bija veltīta Kurzemes hercogam.
Acīm redzot, Rīgā sacerēta viņa Tafelmusik divām vijolēm, violai

un basam, kura izdota 1702. gadā Hamburgā. Līdz ar uvertī-

rām, čakonām un jautrām svītām tajā bija arī poļu dejas 4 un 3

instrumentiem. Rīgas periodam pieskaitāms arī viņa «Muzikālais

divertisments» (divbalsīgas svītas), kas izdots 1700. gadā.
Mūzika hercoga galmā un Kurzemes muižnieku pilīs ik uz

soļa kalpoja izklaidēšanai un baudai. «... Ik dienas dejojām,

1 4>iiHn.eii3eH H. no ncTopmi MV3HKH Pocciih, t. 1, c. 315.
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muzicējām . . . iestudējām teātra izrādes, kuras uzveda kopā ar

kantātēm un dejām . . . dzīve bija spožāka nekā galmā . . .» stāsta

par dzīvi Kurzemes muižās XVIII gadsimtā Elīze fon der Reke1
.

Tas notika laikmetā, par kuru pašu vāciešu avoti liecināja, ka

«joprojām vēl pēra zemniekus, ieslēdza tos kauna bluķos . . . pret
viņiem izturējās kā pret zemāku cilvēku . . .»

2.

Jelgavas galma mūzikas dzīve pagrima XVIII gadsimtā, kad

sākās aizvien lielākas hercogistes politiskās un materiālās grū-
tības. Tā ieviesa XVII gadsimtā Latvijā dažas Rietumu mūzikas

dzīves formas, bet nespēja piešķirt tām dziļāku saturu, neko

nozīmīgu neatstāja arī muzikālajā jaunradē, nepacēlās pāri pri-
vileģētās šķiras greznības un izklaidēšanas šaurajiem mērķiem.

XVIII gadsimta otrajā pusē mūzikas dzīve Jelgavā uz zināmu

laiku atkal ieguva attīstītākas formas. Kopš 1766. gada atkal

bija atjaunota galma kapela ar dārgi apmaksājamiem mūziķiem.
1777. vai 1778. gadā tika nodibināts pastāvīgs galma teātris,

kurā uzveda operas un dramatiskās izrādes (dažos avotos to

sauc par Komiskās operas teātri).3 Ilgus gadus (1766 —1790)

galma kapelas vadītājs bija vijolnieks un komponists F. A. Feiht-

ners, F. Bendas čehu vijoļskolas turpinātājs. Jelgavā tika izdotas

viņa četras simfonijas, Rīgā — vijoļkoncerts (1775). No Jelga-
vas Feihtners pārgāja uz Pēterburgu par galma orķestra kon-

certmeistaru. Pie Feihtnera Jelgavā mācījies vijoļspēli Kārlis

Amenda (1771 —1836), kurš Vīnē ar savu spēli pārsteidza Bēt-

hovenu un kļuva par viņa tuvu draugu, bet vēlāk bija Talsu

mācītājs.

Jelgavas teātrī neilgu laiku strādāja par kapelmeistaru kom-

ponists, vācu dziesmu spēles dibinātājs Johans Ādams Hillers

(1728 —1804). Hillers, kuru no Leipcigas uzaicināja hercogs
P. Bīrons, ieradās Jelgavā 1782. gadā, jau būdams apveltīts ar

liela komponista slavu. Vēl nav noskaidrots, cik ilgi viņš palika

Jelgavā — līdz 1785. gadam vai mazāk. Jelgavas Komiskās ope-

ras teātrī viņš uzveda, acīm redzot, četras savas operas. Guvis

no hercoga bagātu atalgojumu, viņš atgriezās Vācijā, kur viņa
tālākās gaitas datētas ar 1786. gadu, kad viņš Berlīnē atskaņoja

Hendeļa oratoriju «Mesija».
Rīgā XVII gadsimtā mūzikas dzīvi galvenokārt noteica baz-

nīcas mūzika un pilsētas mūziķi, izplatījās mūzika sadzīvē. Pil-

1 Elise von der Recke. Aufzeichnungen und Briefe. B. I—2.1
—

2. Leipzig, 1902.

2 Cruse K. W. Curland unter den Herzogen. Miiāu, 1833, S. 214, 322.

3 Sitzungsberichte der Kurlāndischen Gesellschaft fūr Literatur und

Kunst ... Mitau, 1809.
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sētas iedzīvotāju skaita pieaugums izsauca arvien lielāku vaja-
dzību pēc mūzikas. Pilsētas mūziķu vidē XVII gadsimtā,
lai gan vācu mūziķi asi protestēja, sāka iekļūt arī poļi, čehi,

latvieši, lietuvieši. Dokumentālās ziņas par poļu mūziķu kom-

pānijām Rīgā parādās kopš XVII gadsimta otrās puses un

sevišķi kopš XVIII gadsimta vidus, kad Rīgas maģistrātam nā-

cās atzīt viņu statūtus un tiesības spēlēt Rīgas priekšpilsētās.
Seit kopā ar poļu mūziķiem nereti spēlēja arī latviešu mūziķi.
Acīm redzot, ar šo laiku latviešu mūziķu repertuārs sāka papil-
dināties arī ar poļu dejām.

XVII gadsimta beigās jaunais krievu cars Pēteris I no Rīgas
izsauca piecus pilsētas mūziķus uz Pēterburgu. 1

Jau sākot ar XVIII gadsimta vidu, Rīga iegūst izcila Baltijas
mūzikas centra nozīmi. To veicināja Rīgas iekļaušana Krievijas

impērijā, līdz ar to pilsētas — liela tirdzniecības centra ekono-

miskais uzplaukums, kā arī Rīgas izdevīgais ģeogrāfiskais stā-

voklis starp Rietumiem un Krievijas metropolēm — Maskavu un

jauno Pēterburgu. Tajā pašā laikā Rīgā sevišķi saasinājās
sociāli nacionālās attiecības starp valdošo vācu birģerību, kuras

rokās bija arī pilsētas mūzikas dzīve, un latviešu iedzīvotājiem.
Taču mūzikas dzīves attīstība nenorisinājās izolēti, ar to neiz-

bēgami saskārās arī citas iedzīvotāju grupas, kas savukārt

ietekmēja pilsētas mūzikas kultūras attīstību. Bez tam būtiska

Rīgas mūzikas dzīves iezīme bija tās plašie starptautiskie sakari,

lielu ieguldījumu tajā sniedza dažādu tautību iebraucēji mūziķi.

Kopš XVIII gadsimta otrās puses aizvien lielāka kļūst arī krievu '
mūzikas kultūras loma Rīgā, tā iegūst šeit īpašu nozīmi, sākot

ar XIX gadsimta vidu, nobriestot tās klasiskajai skolai.

Eiropas XVIII gadsimta ērģeļmūzikas uzplaukums atspogu-
ļojās arī Rīgas mūzikas dzīvē, kur par ērģeļmūzikas centriem

kļuva lielās baznīcas. Šeit strādāja daudzi ērģelnieki, kas attīs-

tīja vācu ērģeļskolas tradīcijas, to vidū J. V. Mēders (Doma
baznīcas ērģelnieks 1701.—1717. g.), G. M. Tēlemans (Rīgā
1773.—1828. g., Doma baznīcas ērģelnieks 1813.—1828. g.) v. c.

Visnozīmīgākais periods ērģeļu un klavieru mūzikas mākslā Rīgā
XVIII gadsimtā saistīts ar komponista, ērģelnieka un

nista, J. S. Baha skolnieka Johana Gotfrīda Mītela (1728—,
1788) ilgstošo darbību. Uz Rīgu Mītelu uzaicināja pazīstamais
teātra un mūzikas mecenāts O. IT. Fītinghofs. Kopš 1753. gada

1 JliočonbīTHbie h ziocTonaMHTHbie cKa3aHHH o HMnepaTope īleīpe Bc/ih-

kom, co6pannbia Hkobom LUTejiHHOM. Cfir, 1786, c. 269.
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Mītels vadīja divus gadus viņa privāto kapelu, 1755. gadā kļuva

par Doma baznīcas ērģelnieku adjunktu, tad kopš 1767. gada
līdz mūža beigām bija Pēterbaznīcas ērģelnieks. Mītela darbībai

Rīgā neapšaubāmi bija liela nozīme. Viņu uzskatīja par vienu

no sava laika izcilākajiem ērģelniekiem un klavesīnistiem. Mītels

bija viens no pirmajiem, kas komponēja mūziku āmurīšu kla-

vierēm. Viņa Rīgā uzrakstīto un publicēto (J. F. Hartknoha)
darbu vidū ir 2 koncerti čembalam (2 Concerti per il cembalo

concertato, 1767), duets divām klavierēm (Duett fūr 2 Claviere,

2 Fliigel oder zwei Fortepiano, Riga, 1771), iespējams arī 3 so-

nātes čembalam un dažas kantātes ar Herdera tekstiem (Herders

dzīvoja Rīgā 1764.—1769. g.). Agrīnajam Rīgas periodam pieder
arī daļa viņa «Odu un dziesmu izlases ar dažādu dzejnieku

tekstiem», kas izdota Hamburgā 1759. gadā («Auserlesene Oden

und Lieder von verschiedenen Dichtern»). Herders viņu daudzi-

nāja par smalku mūzikas mākslas zinātāju. Čārlzs Bernijs rak-

stīja, ka Mītela darbi ir grūtāki par Hendeļa, Skarlati un.

K. F. E. Baha darbiem, bet pilni jaunu domu un augstas meis-

tarības apdvesti. Mītela koncerti un citi darbi klavierēm pār-
steidz ar faktūras piesātinātību un stila svaigumu, izteiksmes

kvēli, kas atspoguļoja vētru un dziņu laikmeta vēsmas, viņa daiļ-
rade jau ietver sevī daudzas topošā mūzikas klasicisma iezīmes.

Rīgā kopš XVII gadsimta beigām eksistēja instrumentālās

mūzikas cienītāju Collegium musicum, ar XVIII gadsimta otro

pusi, kad 1760. gadā tika dibināta Rīgas mūzikas biedrība, tika

rīkoti vairāk vai mazāk regulāri abonementu kamermūzikas un

simfoniskie koncerti. Atklātos koncertus sniedza arī 1753. gadā
dibinātā O. H. Fītinghofa kapela, kurā bija 24 mūziķi, to vidū

līdz ar angažētajiem mūziķiem arī dzimtļaudis, acīm redzot,

latviešu mūziķi. Kopš 1782. gada kapela kļuva par Rīgas teātra

orķestra kodolu.

Ceļojošo komediantu trupu izrādes Rīgā notika jau XVII gad-
simtā. Pirmo pastāvīgo teātri Rīgā, kurā tika uzvestas operas un

baleti, dibināja 1772. gadā O. H. Fītinghofs. Pārvarot dažādas

grūtības, īpaši Rīgas birģeru sabiedrības neieinteresētību, teātris

eksistēja tikai trīs gadus, tad trupa tika izformēta, bet teātris

atjaunojās pēc desmit gadiem jaunā ēkā, kuru uzcēla O. H. Fī-

tinghofs (tagadējais Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Funda-

mentālās bibliotēkas nams; zālē bija 500 vietu). Seit 1782. gada
ar jaunu trupu tika atklāts pastāvīgs teātris ar nosaukumu «Rī-

gas pilsētas teātris». Pats Fītinghofs pēc diviem gadiem atstāja
teātra vadību. Teātrī apvienojās drāma, opera un balets, tajā



159

bija divas trupas — operai un drāmai. Teātra darbības ievirze

un repertuārs nereti mainījās, tas pārdzīvoja pagrimuma un

uzplaukuma periodus. Šeit no 1837. līdz 1839. gadam par diri-

ģentu strādāja Rihards Vāgners, no 1832. līdz 1834. gadam un no

1839. līdz 1843. gadam — Heinrihs Doms. Pilnīgi teātris nostip-

rinājās tikai XIX gadsimta otrajā pusē, kad 1863. gadā tika atklāta

tagadējā Latvijas PSR Valsts Akadēmiskā operas un baleta

teātra celtne un teātri pilnīgi savā pārziņā pārņēma pilsēta.
Teātra operas repertuāra loma bija tik liela, ka var runāt par

īstu operas teātri; operas kultūras attīstībā Rīgā teātrim bija
liela vēsturiska nozīme. No kopējās Eiropas XVIII gadsimta

operas kultūras viedokļa, Rīgas operas teātris kļuva par jaunās,
rolaik progresīvās buržuāziskās kultūras (nevis feodālās galma
operas!) pārstāvi. Tāds bija arī jaunā teātra repertuārs, kurā

plaši atspoguļojās sava laikmeta — XVIII gadsimta beigu jaunie
progresīvie žanri — franču komiskā opera, vācu dziesmu spēle,
itāliešu opera buffa, daļēji arī lielā dramatiskā opera. No vie-

tējās Rīgas sabiedrības viedokļa, teātrim piemita šauri šķirisks
raksturs, tas bija spilgti izteikts Rīgas vācu patriciāta un birģeru
teātris. Nevar, protams, iedomāties tālāko teātra attīstību bez

sakariem arī ar plašākiem Rīgas iedzīvotāju slāņiem.
Teātra trupas tika angažētas Vācijā; zināmā mērā tās atspo-

guļoja šī laikmeta vācu operkultūras vispārējo līmeni. Teātra

operu repertuārs pirmajos gados bija ļoti plašs: tajā mēs atro-

dam kā sava laika nozīmīgākās operas, tā arī drīz aizmirstus

darbus. Pašu pirmo operu vidū, kuras teātrī tika uzvestas

1782. gadā, ir Gretrī «Zemīra un Azors», Monsiņjī «Daiļā

Arsēna», čehu komponista J. Bendas «Ariadna Naksosā» un

«Lauku gadatirgus» (autors arī pats atbrauca uz Rīgu 1788. ga-

dā, diriģēja savu operu «Ariadna Naksosā» un kopā ar sievu

sniedza koncertu), J. A. Hillera «Medības» v. c. Jāatzīmē, ka jau
XVIII gadsimta beigās Rīgā tika uzvestas Mocarta operas «Bur-

vju flauta» (1798), «Dons Zvans» (1799), «Uzticības pārbaude»
(«Cosl fan tutte» pārstrādājums). Teātra orķestris sniedza arī

simfoniskos koncertus, kuru programmās atspoguļojās XVIII

gadsimta jaunā mūzikas klasicisma darbi — Mocarta simfonijas
un klavierkoncerti, Haidna simfonijas, Pleijēla, Stamica, Hiro-

veca, Vioti, Reinharta v. c. darbi. Jau 1803. gadā Rīgā tika

atskaņotas arī abas Haidna oratorijas — «Pasaules radīšana»

un «Gadalaiki».

1798. gada Rīga pirmoreiz viesojas krievu operas trupa no

Pēterburgas, kas izrādīja tolaik populārāko krievu komisko
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operu — Ablesimova, Sokolovska un Fomina «Dzirnavnieks —

burvis, viltnieks un precinieks». Plašu operu ciklu Rīga sniedza

1800. gadā Moravska poļu operas trupa no Viļņas. Jās reper-
tuārā bija gandrīz tikai itāliešu autoru —■ Pičīni, Cimarozas.

Paeziello v. c. darbi, kā arī poļu komponista J. Stefani opera

«Kāzas Krakovā». Moravska trupa sniedza izrādes arī Jelgavā.
M. Kacinska polu operas trupas viesojās Rīgā arī 1805. un

1809. gadā.
Skicētie procesi liecina, ka feodālisma perioda vēsturiskie

nosacījumi Latvija neradīja priekšnoteikumus latviešu profe-
sionālās mūzikas kultūras attīstībai, bet, gluži otrādi, vardar-

bīgi to bremzēja. Nekur neizpaudās spilgtāk divu ar sociālajām
un nacionālajām barjerām šķirtu kultūru pretrunas. Konkrētie
dati par latviešu tautas politisko, ekonomisko un kultūras dzīvi

vēlīnā feodālisma periodā ar īstenības spēku noliedz Baltijas

feodāļu kultūrtrēģerisko vēsturisko koncepciju arī mūzikas

mākslas novadā.

Ne mazāk asi tas izpaudās arī baltvācu ideologu attieksmē

pret latviešu tautas muzikāli poētisko daiļradi, vācu feodālās

baznīcas niknajā pretdarbībā un naidā pret latviešu tautas

dziesmu.

XVII un XVIII gadsimta literārie un vēsturiskie avoti ir pār-
pilni ar norādēm par latviešu tautas dziesmu. Latviešu zinātnē

jau nostabilizējies viedoklis, ka latviešu tautas dziesmas rašanās

klasiskais periods bija XIII—XVI gadsimts. Var uzskatīt, ka ap
šo laiku jau bija izkristalizējušies tās pamatžanri un to muzikālā

specifika. Sai periodā attīstījās arī latviešu tautas melodika, kas

balstījās uz diatoniskām dabiskajām skaņkārtām, kuru loma lat-

viešu tautas dziesmā ir visai liela (eoliskā, miksolidiskā, frīģiskā,
doriskā, joniskā v. c. skaņkārtas) un kuras veido tonālo pamatu

plašam savdabīgu, augsti attīstītu latviešu tautas dziesmu melo-

diju slānim. Tajā pašā laikā latviešu tautas melodikai, sevišķi
ierašu kolektīvajās dziesmās, raksturīgs arī īpašs deklamatoris-

kais, rečitatīviskais stils (teicamās dziesmas) šaurās tetrahordu

un pat trihordu skaņkārtu struktūrās, ar kurām saistīts arī senā-

kais_latviešu tautas responsoriālā tipa vilcēju resp. burdona

vairākbalsības veids ar teicēju jeb saucēju, locītājām un vilcējām.
Sis teikto dziesmu un vilcēju vairākbalsības tips ieņem īpašu
vietu kāzu dziesmu ciklā, humoristiskajās kāzu tradīciju apdzie-
dāšanās dziesmās. Ja ierašu dziesmas uzskata par vienu no senā-

kajiem dziesmu žanriem vispār, tad arī minētais latviešu tautas

melodikas rečitatīviskais stils rod konkrētu vēsturisko apjēgumu.
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XVII un XVIII gadsimtā, acīm redzot, norisinās latviešu tau-

tas dziesmas lirizēšanās procesi, kas īpaši padziļinās XVIII gad-
simtā un izpaužas tiklab īpašo lirisko dziesmu žanru attīstībā, kā

ari šiem procesiem ietiecoties pašā ierašu dziesmu melodikā.

Liriskā plūsma, starp citu, ir raksturīga arī daudzām jo dau-

dzām latviešu zemnieku darba dziesmām.

Mūsdienu latviešu folkloras fondi, kas aptver pāri par

1 000000 dziesmu tekstu variantu un vairāk nekā 30 000 melodiju

variantu, ar saviem dziļākajiem avotiem iesniedzas XVII un

XVIII gadsimtā.

Netiecoties te sniegt latviešu tautas dziesmas analīzi, skarsim

tikai dažus faktus tās vēsturiskās izziņas īpašās dialektikas

gaismā, kuri zināmā mērā noteikuši arī atsevišķus tautas dzies-

mas vēsturiskās dzīves momentus.

Dokumentāli vērtīgu piemēru, kas liecina, ka uz XVI un XVII

gadsimta sliekšņa jau eksistēja attīstītas latviešu poētikas likum-

sakarības un normas, sniedz pirmā latviešu tautas melodijas un

teksta publikācija 1632. gadā F. Meniusa grāmatā «Syntagma dc

origine Livonorum». 1

Minētā pieraksta interpretācija nav vēl pilnīgi skaidra. Nav

noteikts četrrindes žanrs — to var uztvert tiešajā nozīmē kā

bērnu dziesmiņu, bet arī tēlainā izpratnē kā fallisku dziesmu.

Melodijas tips (mažora kvintas apdziedāšana) ir visai tuvs lat-

viešu bērnu dziesmām. Nav skaidra pēdējo četru nošu funkcija.
Taču nevainojama ir poētiskā teksta metrika — latviešu dainu

trohajs ar tā zilbju kvantitātes un cezūru likumsakarībām, pil-
nīgi svaigi skan mažora melodija, kurai ir vismaz 350 gadu
vecums un kura tātad dzīvojusi jau mažora-minora sistēmas

apgrīnā uzplaukuma periodā. Tādu latviešu tautas dziesmas

stingras klasiskās struktūras parauguvar uztvert tikai kā liecību

par tās jau ilgu vēsturisko briedumu XVII gadsimta sākumā.

F. Meniuss pareizi uzsvēra latviešu zemnieku īpašās dziesmu

improvizācijas dāvanas.

Paši agrīnākie avoti par latviešu tautas dziesmu XVI gad-
simta beigās un XVII gadsimta sākumā sniedz sevišķi daudz

liecību par Jāņu dienas līgotnēm un dejām un kāzu dziesmām,
tas ir, par visbagātākajiem latviešu dziesmu žanriem, kuri ari

mūsu dienās ir visiemīļotākie un izplatītākie. Sie dziesmu žanri

bija saistīti ar senām tautas gadskārtu un ģimenes ierašu tradī-

1 Menii Frid. Svntagma dc origine Livonorum. Dorpati, 1632, p. 43.-47.
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cijām. Luterāņu baznīca XVII gadsimtā pieteica nesaudzīgu karu

latviešu tautas tradīcijām pagānisko ticējumu iznīdēšanas vārdā.

Tas pats izpaudās raganuun burvju vajāšanā, raganu procesos un

dedzināšanā, kas sasniedza Livoniju kontrreformācijas periodā
un nikni šeit plosījās XVII gadsimtā. Vācu mācītājiem XVII

gadsimtā bija jāapgūst latviešu valoda ne tikai sprediķošanai,
bet arī lai vāktu ziņas par pagānisma paliekām zemnieku ticēju-

mos, ierašās. Vācu baznīcas superintendents Kurzemes herco-

gistē P. Einhorns instruēja mācītājus, kā iznīdēt latviešu pagā-
nisko «elku pielūgšanu» un pakļaut zemniekus baznīcai: «... Ja

gribam sasniegt kaut ko nozīmīgu, tad nepieciešams centīgi ievē-

rot modum precendendi... Jo ir skaidrs, ka ar ārējo varu un var-

darbīgi, tas ir, ar sišanu, pēršanu, cietumu, nūjām un bluķiem vai

citiem violentis medys cilvēkus nevar novērst no tādiem mal-

diem ...» ! Tā kļūst skaidrs ari P. Einhorna sniegtais žultainais

latviešu zemnieku kāzu apraksts, ar kuru viņš attaisno to, ka

baznīca vajāja latviešu zemnieku kāzu ierašas: «... Pie tam viņi
dzied tādas bezgodīgas, netikumiskas un vieglprātīgas dziesmas

savā valodā, nepārtraucot ne dienu, ne nakti, ka pats sātans

nespētu tās izdomāt un izpildīt bezgodīgāk un bezkaunīgāk.» 2

Seit P. Einhorna uzbrukumu objekts neapšaubāmi ir latviešu

kāzu humoristiskās apdziedāšanās dziesmas, kurās izpaudās šīs

ierašas asais humors un asprātība, nereti skanēja ari erotiski

dziesmu teksti.

Kopš šī laika bija iegājusies vācu mācītāju dotā nicinošā

latviešu tautas dziesmu iesauka — «blēņu dziesmas», kura pirmo
reizi parādījās G. Manceļa sprediķos 1654. gadā un kopš šī laika

pastāvīgi sastopama līdz pat XVIII gadsimta pēdējiem gadu des-

mitiem. Šajā ziņā Baltijas mācītāji dublēja XVIII gadsimta pir-

majā pusē visā feodālajā Vācijā izplatītos ieskatus, ka tautas

1 «Wenn man etmas wichtiges fūrnehmen und ins Werck richten will, so

muss man mit fleiss den modum procedendi, und wie damit zu verfahren m

acht nehmen, sonst wird man nichts ausrichten. Also ists gemiss, das man mit

eusserlicher Macht und Gemalt, nehmlich mit Schlagen, Streichen, Gefāngniss,
Stdcken und Blocken oder sonst andern violentis medus die Leute von sol-

chem Irrthumb nicht bringen, oder etwass bey ihnenausrichten werde.»

Einhorn P. Reformatio Gentis Letticae m Ducata Curlandiae. Riga, 1636.

Scriptores Rerum Livonorum 11, Riga und Leipzig, 1853, S. 614.

2 «... Darnach werden solche unflātige, unzūchtige und leichtfertige Lie-

der auff ihre Sprache gesungen Tag und Nacht ohn auffhohren, auss sie der

Teuffel selbst nicht unflātiger, und schandloser erdencken und fūrbringen
mochte».

Einhorn P. Historia lettica. Dorpt m Liefland, 1649, Scriptores Rerum

Livonorum 11, Riga und Leipzig, 1853, S. 594.
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daiļrade ir primitīva, vulgāra, turklāt vēl te izpaudās vienīgi tā

laika Baltijas apstākļos iedomājamā «kungu» attieksme pret lat-

viešiem kā pret zemāku tautību.

Uzbrukumi latviešu tautas dziesmai turpinās vairāk nekā

gadsimtu, pie tam vienmēr pretstatot tai korāli, baznīcas dzies-

mas. Tikai XVIII gadsimta otrajā pusē sākās apvērsums vācu

apgaismotāju uzskatos par latviešu tautas dziesmu, iepriekšējo
nicinošo attieksmi sāka nomainīt pozitīva, pat apoloģētiska pozī-
cija. Tomēr iepriekšējo uzskatu konservācija saglabājās vēl ilgi.

Kurzemes mācītājs G. F. Stenders, viens no šī laikmeta baltvācu

ideoloģijas redzamākajiem pārstāvjiem, konstatēdams, ka lat-

viešiem raksturīga īpaša slieksme uz dziesmām un dejām, ka

«nevienas dzīres, nevienas kāzas, nevieni Jāņu vai pļaujas svētki,
nevienas talkas... tāpat linu mīstīšana un aušana mājās neiz-

tiek bez šīm dziesmām», uzskata šīs dziesmas par rupjām, tiku-

mību un dievbijību zaimojošām, atkārto tos pašus latviešu tautas

dziesmas zākājumus, kurus pirms simt gadiem bija izteicis

G. Mancelis, un pretstata tai garīgās dziesmas latviešu valodā.1

Bet Stenders cenšas izskaust latviešu tautas dziesmu ar «augstā-
kas poēzijas» palīdzību — ar sentimentālām mīlestības ziņģēm
romanču garā, kuras viņš izdeva savos krājumos «Ziņģu lustes»

(1774. g., 1783. g.). Tie bija galvenokārt tulkoti un lokalizēti

sliktā vāciskotā latviešu valodā vācu dziesmu teksti, kuru satura

galvenie temati — sentimentāli salkana mīlestības lirika un feo-

dāli moralizējoša ideoloģija. Dziesmu tekstus pavadīja arī to

melodijas, kuras bija atlasītas, kā var spriest pēc norādēm pie
tekstiem, no XVIII gadsimta vidus vācu dziesmu literatūras un

dziesmu spēlēm, bet kuras ienāca latviešu sadzīvē, acīm redzot,
deformēdamās līdz ar izkropļoti latviskajiem tekstu tulkojumiem.
Stenders ar labpatiku atzīmē, ka tagad attīstītākajos Kurzemes
novados rupjo dziesmu kļūstot aizvien mazāk kopš tā laika, kad

tautai iepatikušās viņa ieviestās jaunās latviešu ārijas. Ziņģu
melodiju ģenēzes un to pārveidošanās jautājumi vēl nav pietie-
kami noskaidroti uz tiešo avotu analīzes pamata. XIX gadsimtā
šis žanrs guva plašu tālāko vietējo attīstību kā literārās cilmes

dziesmu joma. Sava satura, poētikas un melodiskā stila ziņā ziņ-
ģes pilnīgi svešas patiesai klasiskajai latviešu tautas dziesmai;
līdz ar latviešu nacionālās kultūras un folkloristikas attīstību

XIX gadsimta otrajā pusē izvērtās cīņa pret tautas masu apziņas
piesārņošanu ar ziņģēm — pseidotautiskām dziesmām.

1 Stender G. Fr. Lettische Grammatik. Zmeite Auflage, 1783, S. 272.-273,
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XVIII gadsimta etnogrāfiskā zinātne sniedz vēl dažas lat-

viešu tautas melodiju publikācijas, to skaitā ļoti skaidru līgo-
dziesmas pierakstu teicamo dziesmu stilā un tipiskajā, daudzkārt

aprakstītajā vilcēju vairākbalsībā, kas vienmēr saistījusi sveš-

zemnieku īpašu uzmanību. 1

Franču enciklopēdistu apgaismības idejas, rusoisms XVIII

gadsimta pēdējā ceturksnī aizvien biežāk lika Baltijas ideolo-

giem revidēt savas pozīcijas attieksmē pret zemniekiem. 1797. ga-

dā iznāca vācu apgaismotāja G. Merķeļa sensacionālā grāmata
«Latvieši», kurā bija bargi un kaismīgi nosodīts vācu feodālais

jūgs Vidzemē.2 Izplatījās estētiskā interese par latviešu tautas

dziesmu, izglītotie vācu mācītāji sāka pierakstīt latviešu tautas

poēzijas tekstus. Radikālu pagriezienu latviešu tautas dziesmas

novērtējumā izraisīja izcilais vācu apgaismotājs, filozofs un

literāts J. G. Herders, kas savus jaunības gadus (1764—1769)

pavadīja Rīgā. Vina slavenās dažādu tautu dziesmu publikācijas
{«Volkslieder», 1778. g., 1779. g., kuras vēlāk — 1807. gadā
iznāca ar nosaukumu «Stimmen der Volker m Liedern») lika

pamatus jaunam viedoklim par tautas daiļradi. Izstrādāt šos uz-

skatus Herderam lielā mērā palīdzēja viņa iepazīšanās ar lat-

viešu tautas dziesmu, kas vispār ierosināja viņu pievērsties tau-

tas poēzijas izpētei. Ir zināms, starp citu, ka Herders ar latviešu

tautas dziesmu tikās jau pirmajā vasarā pēc ierašanās Rīgā 1765.

gadā, klausīdamies līgodziesmas pie Rīgas, Juglas ezera krastā.

Herdera rokās nonāca ievērojams latviešu tautas dziesmu

tekstu daudzums. Viņa rokrakstos Prūsijas Valsts bibliotēkas

fondos Berlīnē L. Bērziņš savulaik bija atklājis 73 latviešu tau-

tas dziesmu tekstus, kā arī vienas melodijas pierakstu. 3 Kā

noskaidrots, šīs dziesmas Herderam tika atsūtītas trīs rokrakstos

pēc viņa lūguma, kad viņš Veimārā 70. gados gatavoja publicē-
šanai savus pirmos tautas dziesmu krājumus. Teksti pierakstīti
galvenokārt Vidzemes ziemeļdaļā. Daļu šo tekstu (11) Herders

publicēja paša veiktā vācu tulkojumā. levadā sava krājuma lat-

viešu tautas dziesmu nodaļai Herders raksturo latviešu tautas

dziesmu ar diviem lieliem citātiem — no J. Hardera apraksta par
latviešu tautas ierašām un no T. Hipela romāna «Dzīves ceļi»;

1 Hupel A. W. Topographische Nachrichten von Lief- und Ehstland, B. 2.

R., 1777, S. 158.
2 Merkel G. Die Letten, vorzūglich m Liefland am Ende des philosophi-

schen Jahrhunderts. Leipzig, 1797.
3 Bērziņš L. Atraktā tautas dzeja. Filologu biedrības raksti, 13. sēj., 1933,

114.—151. lpp.
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pilns latviešu tautas dziesmas raksturojums.
Lai gan Herdera rokrakstos nav doto dziesmu melodiju, tomēr

ar augstu varbūtības pakāpi iespējams noteikt, balstoties uz

analoģijām ar XIX gadsimta tautas mūzikas materiāliem, veselu

virkni konkrētu latviešu tautas melodiju, kuras ir bijušas sasto-

pamas jau vismaz XVIII gadsimta vidū un ir labi pazīstamas
arī mūsu dienās. Tās ir galvenokārt sadzīves, liriskās, ģimenes
ierašu, bāru dziesmas ar augsti attīstītu melodiku. Tādā veidā

Herdera fondi paver mums pirmo plašo pārskatu par XVIII gad-
simta vidus latviešu tautas dziesmu. Izcilā tautas poēzijas atklā-

jēja Herdera pozīcija nozīmēja latviešu tautas dziesmas augstās
mākslinieciskās vērtības vēsturisko atzīšanu.

XIX gadsimta sākums drīz sniedza pirmās patstāvīgās, gal-
venokārt XVIII gadsimta pēdējās desmitgadēs savākto latviešu

tautas dziesmu tekstu publikācijas. 1

Divu kultūru — valdošās vācu feodālās un apspiesto latviešu

tautas masu kultūras antitēze Latvijas XVII un XVIII gadsimta
mūzikas kultūrā ir nepieredzēta, tā mākslas dzīves parādībās
atklāj, cik dziļi postošs un drausmīgs bija latviešu tautas sociā-

lais un nacionālais beztiesiskums periodā, kad pāri visai Eiropai

jau pāršalca buržuāziskās apgaismības atbrīvošanās idejas. Feo-

dālisma periodā latviešu tauta, kurai bija liegtas savas kultūras

institūcijas, varēja izpaust šāvu radošo spēku tikai folklorā —

tautas mutvārdu daiļradē. Tādējādi divu sociālo un nacionālo

spēku konfrontācija noveda — jau citos vēsturiskajos apstākļos,
kad XIX gadsimtā aktivizējās nacionālās atbrīvošanās kustība un

Latvijā_ saira feodāli dzimtbūtnieciskā iekārta, — pie latviešu

nacionālas mūzikas kultūras aizsākumiem, līdz XIX gadsimta
pēdējā ceturksnī tā nonāca savā klasiskā brieduma posmā.

1 [Bergmann G.] Erste Sammlung Lettischer Sinngedichte. Ruien, 1807.

[Bergmann G.] Zmeite Sammlung Lettischer Sinn- oder Stegreifs Ge-

dichte. Ruien, 1808.
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Irēna Lagzdiņa

SPĪTĪGI SAVU CEĻU EJOT

R. Steinberga nav no tām aktrisēm, kas visu pamatskolas un

vidusskolas laiku būtu aktīvi piedalījusies skolas pašdarbībā.
Savu nopietno aizraušanos viņa rūpīgi slēpa pat no tuviniekiem.

Tāpēc liels bija visu pārsteigums, ieraugot Renāti pedagoģiskās
skolas izrādē Paijas lomā.Kluso un noslēgto meiteni nevarēja ne

pazīt. Bez tam pedagoģiskās skolas vokālās meistarības pasnie-
dzēja M. Pūce ieteica savai skolniecei izkopt tālāk labās balss

dotības. To pašu sacīja Kirova rajona Mūzikas skolas pasnie-
dzēja L. Stolce. Kauliņi bija mesti. Renāte stājās Dailes teātra

aktieru studijā un tika uzņemta. Pēc studijas beigšanas otra lie-

lākā skola aktieru meistarības un vokālās mākslas izkopšanā
bija Liepājas teātris un tā izcilie režisori — pedagogi N. Mūr-

nieks un I. Mitrēvice.

Ar lielu spītīgu neatlaidībuR. Steinberga ir palikusi uzticīga
paškritiskajai attieksmei pret visu paveikto, tādējādi intuitīvi

sevi aizsargājot no pašapmierinātības rūsas. Jau studiju gados
aktrise neprata un negribēja viegli strādāt.

R. Steinberga bieži noraidīja un atmeta drošos, gadiem pār-
baudītos atzinumus, dažas vispārzināmas patiesības. Aktrise to

darīja gandrīz katrā lomā no jauna. Viņas labākās lomas radās

tieši šādā nemitīgā tirdošu šaubu procesā. Tāda attieksme nebūt

nebija tīšas oriģinalitātes meklējumi, lai ar to pievērstu skatītāju
uzmanību.

Tas arī nebija vajadzīgs, jo R. Steinberga agri kļuva par pub-
likas mīluli. Taču ar tādu pašu stingru noteiktību viņa iemācījās
atteikties no viegli iegūtās popularitātes, izvēloties grūtāko ceļu
mākslā — meklējumu, moku, šaubu un zaudējumu ceļu, jo jau-
najā aktrisē runāja pašapliecināšanās instinkts. Tas saistīts ar

daudziem interesantiem atklājumiem, taču prasa lielu fizisku un
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R. Šteinberga — Silva.

garīgu enerģijas patēriņu — tik lielu, ka bieži vien gribējās at-

mest visam ar roku. Tiešām! Kāpēc plēsties? Skatītāji jau sen ir

pateikuši priekšā, kādai viņai jābūt, lai uz visiem laikiem nodro-

šinātu piekrišanu, — viņai jābūt šarmantai (tas aktrisei dots no

dabas), pievilcīgi kaprīzai, atjautīgai. Šāda tipa lomās aktrise

vienmēr guva nedalītu skatītāju atzinību. Ko tur slēpt, zināmas

nodevas tika maksātas arī šai daļai.
Taču aizvien noteiktāk, ar katru gadu pārliecinošāk R. Stein-

berga turpina iet tieši pretējā virzienā no viņai ierādītās ērtās

taciņas. Tā laikam ir tā labā spītība, kas raksturīga visu profesiju
meklētājiem — jauniem zinātniekiem, eksperimentatoriem. Tāpēc
teātra kolēģi sen vairs nebrīnās, ja Renāte pēc veiksmīgas izrā-

des vai mēģinājuma jāredz kā sabozies ezis ar saceltām ada-

tām. Visbiežāk laikam ir tā, ka adatas ir uz iekšu. Pašmocošā
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attieksme nav poza, tā ir pārvērtēšana, t. s. «materiāla pārvarē-
šanas» grūtības.

Tāpat pozas nav arī drošās un ērtās publikas mīlules lomas

noraidījumā, lai atgrieztos tajā pašā vietā, tikai augstākā kvali-

tātē. R. Steinberga stingri un kategoriski atteicās būt patīkamu,
ātri sagremojamu psiholoģisku patiesību sludinātāja. Gribas

teikt, ka R. Steinberga ar visu savu attieksmi ir piespiedusi skatī-

tājus ieraudzīt aktierī nopietnu darbu darītāju, kura izpildījuma
vieglumam un graciozitātei pamatā ir smags, sviedros darīts

darbs. Tāpēc arī Silvas pārdzīvojumi bija tik atšķirīgi no daudzu

citu operetes varoņu graciozajām ciešanām. Tas bija neizskais-

tināts stāsts par kādas populāras varietē dziedātājas ne visai

vieglo mūžu, jo R. Šteinbergas Silva neprot sadzīvot ar ērto

kompromisu. Tāpēc operetei tradicionālās laimīgās beigas arī

neļāva skatītājam atviegloti nopūsties; lai gan Silva cīņā par
savu laimi ir uzvarējusi, viņas turpmākajā dzīvē nebūs tikai ro-

žainas dienas. Par to lika domāt neatslābstošais dramatiskais

kāpinājums aktrises tēlojumā, rūgtas smeldzes un skumja hu-

mora cauraustais dzīves vērojums. Tas viss Silvas tēlam piešķīra

neparastu psiholoģisku pavērsienu.
1966. gadā R. Steinberga iestudēja Marijas lomu L. Bern-

šteina muzikālajā drāmā «Vestsaidas stāsts». Loma pārsteidza ar

bagātu dramatiski lirisku skanējumu. Jaunās Marijas ciešanu

kvintesence izteicās atturīgās intonācijās, sakāpinātam drama-

tismam atstājot tikai pāris akcentus. Skatoties toreiz iesācēju
aktrisi Marijas lomā, pārsteidza agrais mākslinieciskais briedums

un spēja ar vokālajiem līdzekļiem attīstīt galveno līniju. Liekas,

tieši muzikāli dramatiskā stihija R. Steinbergai ir vistuvākā. Vi-

ņas izteiksmes līdzekļi vokālajā, kā arī aktieriskajā izpildījumā
vispilnīgāk atraisās tieši šāda tipa darbos.

Tad nāca vesela rinda mūziklu, kas bija visumā vajadzīga

parādība muzikālo teātru repertuārā, jo libretiem tika izmantoti

vērtīgi dažāda žanra literārie darbi. Taču varēja draudēt arī kla-

siskā darba profanācijas iespēja, kas dažreiz jāpatur prātā, iestu-

dējot pārveidojumus. Izrāde varēja izvērsties labi nomaskētā

sliktas gaumes propagandēšanā. Taču izrāde «Skūpsti mani,

Kēt!» (pēc V. Šekspīra «Spītnieces savaldīšanas») teātrī kļuva
savā ziņā par reprezentācijas iestudējumu.

Pec izrādes noskatīšanās bija jādzird dažu R. Šteinbergas
cienītāju apjukumā teiktie vārdi: «Viņa ir tāda ... ļoti nopietna.»
Tie, kas interesējās par teātrī ienākušajām labajām pārmaiņām,
par Renātes meklējumiem, gandarīti pasmaidīja.
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Darbs tiešām bija ļoti

nopietns. Ar lielu, pat zi-

nātnisku rūpību aktrise iz-

strādāja stilistiskās atšķi-
rības starp lugu lugā
(«Spītnieces savaldīšanas»

fragmentiem) un pārējo lu-

gas literāro materiālu. Brī-

žiem pat šķita — tās ir

divas dažādas tēlotājas:
Šekspīra Katarīna un ame-

rikāņu aktrise Lilija Va-

nesī.

Savos dziedājumos
R. Steinberga panāca grū-
tāko, kas ne vienmēr

padodas muzikālo teātru

aktieriem, — viņa ļoti pār-
liecinoši turpināja lomas

līniju. Dzēlīgajās intonā-

cijās, tīrajā un precīzajā
žestu valodā, kā arī ļoti
muzikālajā vokālajā frā-

zē bija milzīgs ironijas
lādiņš.

Var cienīt vai necienīt

operetes žanru, taču jāat-

R. Šteinberga — princese Dollija.

zīst, ka būt labam operetes māksliniekam ir ļoti grūti. Vispirms
grūtības ir tīri fiziska rakstura: jābūt dejojošam un dziedošam

aktierim.

Kad R. Steinbergai uzticēja Mērijas lomu I. Kalmana «Cirka

princesē», viņa bija ļoti uztraukta. Mērija ir operetes libretu

diezgan tradicionāls tēls — jauna cirka artiste, kurai jāmaina
krāšņi efektīgi tērpi, jāapbur skatītājs ar bērnišķīgu grāciju un

mazliet jāpasmīdina noslēguma ainā. Viss!

Taču R. Steinberga turpināja intensīvi nodarboties ar akrobā-

tiku, pārsteidzot savus tuviniekus un kolēģus ar sarežģītu vin-

grojumu treniņiem. Izrādījās — tas vēlāk noderēja svarīgam
lomas akcentam. R. Steinberga par cirka mākslinieces grūto dzīvi

pastāstīja ar šo vingrojumu palīdzību.
Jau no seniem laikiem ir visiem zināma patiesība, ka uz ska-

tuves visgrūtāk būt vienkāršam. R. Benacka komēdija-farss
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R. Šteinberga — Ilona G. Načinska

dziesmu spēlē «Pēter, Pēter!»

«Mana māsa un es» mir-

dzēt mirdzēja ar virtuoziem

efektīgiem dialogiem, veik-

lām situācijām. Turpretī
G. Načinska vodeviļa «Pē-

ter, Pēterī», uzrakstīta vien-

kārši, nepretenciozi, drau-

dēja noslīgt sadzīviskumā.

Abās ir rādīti galvenās va-

rones mīlestības pārdzīvo-
jumi, pat izmisuma asaras.

R. Steinberga, iestudējot
šīs emocionālā ziņā līdzī-

gās lomas, parādīja lielu

izteiksmes līdzekļu bagā-
tību.

Piemēram, izrādes «Pē-

ter, Pēter!» režisoram

X- Pamšem ienāca prātā

laimīga doma, ka ungāru
žurnālistei Ilonai jārunā ar

akcentu. Aktrise acumirklī

šo ideju uztvēra un jau ar

pirmajiem mēģinājumiem
sāka improvizēt. Kaut gan

viņa neizmantoja gandrīz
nevienu tulkotāju ieteiktu

valodnieciski pareizu ungāru akcenta variāciju, ilūzija radās

pilnīga, jo R. Steinberga atdarina intonatīvo ungāru valodas

skanējumu.
Kāds gadījums netieši atklāja R. Šteinbergas mākslinieces

būtību vēl pilnīgāk. Tā bija kāda tikšanās ar Maskavas drā-

mas un komēdijas teātra Tagankas aktrisi Allu Demidovu.

Viešņa toreiz pateica daudz patiesu un nežēlīgu vārdu par

aktiera profesiju. Atbildot kādai sajūsminātai skatītājai uz mūž-

seno jautājumu, kā kļūt par aktrisi, Alla Demidova teica, ka

skatuves darbā bez daudzajiem pievilcīgajiem momentiem (popu-
laritāte, spožums) esot vēl viens, par kuru iesācēji neiedomājas
un pieredzējuši aktieri nemēdzot runāt, — pazemojums. Tas

laikam izrietot no aktiera darba specifikas.
Aizskaroši esot tas, ka viena publikas daļa nemitīgi gaidot,

lai viņus katru vakaru pārsteigtu. Bez tam katrā izrādē notic-
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kot kaut kas līdzīgs aktiera

dvēseles striptīzam, un tas

ne vienmēr esot patīkami.
Būt aktierim nozīmē prast
savā darbā pārvarēt tieši

šos daudzos momentus, jo
bez šī domu un emociju
kailuma nav īstas māk-

slas.

Par to nemitīgi bija jā-
domā, vērojot R. Štein-

bergu mēģinājumu procesā

pie Hannerles lomas. Han-

nerle — tā ir mazas per-
sonības maza sacelšanās.

Vecāki meiteni ir audzinā-

juši birģeliskā pieklājības
garā, taču neklausīt ir

interesantāk. Tas atsvai-

dzina vienmuļo dzīvi, un

R. Šteinbergas Hannerle ir

sirsnīgi aizkustinoša. Emo-

cionāli niansētais dziedā-

jums «Nāc paklausies,
draudziņ!» ir Hannerles

slēptā atzīšanās Sūber-

tam. R. Šteinbergas izpil-

R. Šteinberga — Hannerle «Trejmeitiņās».

dījumā tas izskan ar īpašu sudrabainu trauslumu. Starojoši lai-

mīgajā Hannerlē ir jūtama arī kaut kāda nolemtība. Viņa it kā

nojauš, ka ir beigusies bezrūpīgā rotaļa, ka viņai par savu mīles-

tību būs dārgi jāmaksā. Šādas aktrises tēlojuma izsauktas asoci-

ācijas liecina par viņas mērķtiecīgo lomas traktējumu.

R. Steinberga lieku reizi parādīja savu spēju likt skatītājam
uz tēlu paraudzīties citām acīm, pastāstīt par to vairāk, nekā

uzrakstīts libretā. Izlutinātā meitene savu nepiemērotību dzīvei

sajūt savas dzīves atbildīgākajā momentā. Hannerle notic pirma-
jai tenkai par Šūbertu, un tas ir liktenīgi. Garīgi salauzta, no-

mākta Hannerleklausās Grizī rūgtuma pilnajos vārdos. R. Stein-

berga nepoetizē Hannerles ciešanas, tieši otrādi — viņa nosoda

Hannerles neuzņēmību, egoismu. Viņa necīnās par savām jūtām,
bet gļēvi padodas liktenim. Taču pārdzīvojuma nopietnība
R. Šteinbergas Izpildījumā no tā nemazinās. To aktrise panāk ar



galēja atklāsmes spēka intensitāti, tādējādi it kā dodot iespēju
ielūkoties Hannerles liktenī. Skatītājs gandrīz ar taustāmu

realitāti ierauga Hannerles turpmākās dienas, kas nesola īpašu
prieku.

Var būt dažādas domas gan par Hannerles lomas traktējumu,
gan par citiem R. Šteinbergas skatuves tēliem, taču par šiem

atklāsmes brīžiem skatītāji pateicīgi.
Ar Sūras lomu J. Kaijaka un B. Sosāra «Sendienās» aktrise

atkal pierādīja, ka uz operetes skatuves var vienlaicīgi sadzīvot

dziļa nopietnība un saasināts izkāpināts humors. R. Steinbergai
vienmēr paticis tēlot spēcīgus raksturus, jo tie ļauj caur komis-

kiem izteiksmes līdzekļiem izpausties dramatiskām tēmām un

otrādi — dramatiskos momentos iepludināt daudz smalku komē-

dijisku elementu. Tas gan prasa lielu meistarību, toties tēls atklā-

jas visā sarežģītībā un daudzveidībā. Tāpēc arī Šteinbergas Sura

ir reizē aizkustinoša, nevarīga, drosmīga un vīrišķīga. Sūras

lomā aktrise netieši apcer neparastas personības veidošanos.

Viņa šīs meitenes raksturu rāda tapšanas gaitā, ceļā uz varo-

nību. Viņa, pārvarot bailes, iemācās būt drosmīga, apspiežot maz-

dūšību — kļūst garīgi stipra. Tieši šāda lomas iekšējā attīstība

apveltī Sūras tēlu ar lielu cilvēcisku pievilcību. Virsotne šajā

ziņā ir patriotisma caurstrāvotais Sūras un Kutuzova divskats.

Ir tāda īpaša aktieru «brālība»
i

kurā var nosacīti sapulcināt
dažādu skolu un teātru aktierus. Šiem māksliniekiem ir kopīga
viena īpašība — viņi spēj pavērt kādas slepenas durvis uz savu

tēlu garīgo pasauli. Tādas dvēseles vibrācijas ir grūti vārdos tve-

ramas, taču mēs tās vienmēr izjūtam, vērojot viņu daiļradi.

Viņiem piemīt psiholoģisko procesu atšifrēšanas augsta kultūra

un gandrīz visos darbos jūt šo īpašo cilvēciskās tēmas strāvo-

jumu. R. Steinberga aizvien noteiktāk tuvojas šo mākslinieku

saimei.
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Ludvigs Kārkliņš

KAMERKORIS «AVE SOL!»

Kādā no 1969. gada janvāra vēlīnajiem vakariem mūsu jauno

mūziķu kalves — Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijas
vestibilā bija jūtama rosība. Arvien vairāk saradās konserva-

torijas studentu, absolventu, pedagogu, lai dotos uz kora klasi.

Sprēgāja jautrība, asprātības, savstarpēji apsveikumi, kas nereti

noslēpj to iekšējo satraukumu, kādu pārdzīvojam, stāvot kaut kā

liela un nezināma priekšā. Un šajā brīdī grūti pateikt, vai pat
daudz pieredzējušais latviešu kora mākslas vecmeistara Jāzepa
Vītola krūšutēls, kas konservatorijas vestibilā uz visu norau-

dzījās ar akadēmisku mieru, varēja paredzēt, ka dzimst viena

no skaistākajām un daudzsološākajām iecerēm latviešu izpildī-

tājmākslas druvā.

Pirmajās organizatoriskajās sanāksmēs par kamerkora galve-

najiem uzdevumiem tika izvirzīti divi: latviešu padomju kompo-
nistu jauno kora darbu propaganda un klausītāju iepazīstinā-
šana ar seno mūzikas kultūru izcilākajām parādībām.

Tad sekoja mēģinājumi, mēģinājumi un mēģinājumi. Aktīvi

strādāja kora mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents
Imants Kokars, kā arī abi diriģenti — Gido Kokars un Ilmārs

Matrozis. Bija ne tikai jāiestudē jaunas, neparastas un pavisam
ne vieglas dziesmas, jāapgūst maz pazīti stili. Vēl grūtāks uzde-

vums bija īsā laikā saskaņot jaunizveidotā «instrumenta» trīs-

desmit balsis.

Jaunā repertuāra studijas turpinājās arī vasarā mācību un

atpūtas nometnē «Zvejniekciemā». Visu dažādo grūtību pārvarē-
šanā liels palīgs izrādījās Kultūras darbinieku arodbiedrības Lat-

vijas Republikāniskās komitejas Poligrāfiķu Centrālais klubs,
kur koris ir «pierakstīts» arī šodien. Tā radās kamerkoris «Ave

Sol!» — viens no loti nedaudzajiem kolektīviem republikā,
kas darbojas pilnīgi uz sabiedriskiem pamatiem (diriģenti,
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I. Kokars — «Ave Sol!» mākslinieciskais vadītājs

koncertmeistari algu nesaņem). Varbūt tieši šis apstāklis atļāva
kamerkora vadītājiem izvirzīt neparasti augstas prasības, apzi-
nīgu māksliniecisko disciplīnu.

Pēc pusgada darba koris jau koncertēja republikas rajonos
(Valmierā, Ventspilī, Liepājā, Jelgavā), kā arī devās savā pir-

majā koncertceļojumā uz Lietuvu (Viļņa, Kauņa).
1970. gada 20. martā Universitātes aulā notika «Ave Sol!»

pirmais patstāvīgais koncerts Rīgā. Programmā — vecklasiķu
kora darbi (L. Marencio, Dž. Palestrīna, K. Monteverdi, F. Ane-

rio, O. di Lasso), Imanta Kalniņa «Manu jaunu dienu zeme»,

P. Dambja kora svīta «Kurzemes burtnīca», igauņu komponista
U. Naiso «Karam nē!», poļu autora A. Koševska dziesmas un

latviešu tautas dziesmu apdares.

Koncertā bija vērojama visai neparasta prakse, kad viens no

trim diriģentiem muzicēja, pārējie divi dziedāja korī. Arī tā bija
viena no «augstākās demokrātijas» un pašdisciplīnas pazīmēm.

Pirmajā koncertā «Ave Sol!» parādīja teicamu skaņdarbu
stilu izpratni. Atturīgais muzicēšanas veids piešķīra tonim sam-

tainu skanējumu, noti vibrato dziedāšana veicināja tīrskaņu un

ansambļa izjūtu, emocionāli tiešā skaņdarba satura atklāsme

radīja muzikālās formas risinājuma dzīvīgumu.
Pirmais koncerts bija daudzējādi ierosinošs, par to lasījām

arī presē. O. Grāvītis rakstīja: «... kad klausāmies mūsdienu

igauņu komponista U. Naiso vai poļa A. Koševska lieliskās, sa-
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Diriģē G. Kokars.

režģītās, bet ar meistarību, ar šķietamu vienkāršību un reizē emo-

cionālu pārliecību līdz klausītājiem aizvadītās kompozīcijas, tad

atliek tikai nožēlot, ka mūsdienu latviešu padomju kora litera-

tūra tādus šedevrus pagaidām vēl nepazīst. Bet šķiet, ka jaunā
kamerkora pamatcentieni tieši orientēti komponistu radošo inte-

rešu stimulēšanai, mūsu kora mūzikas jauno meklējumu atbal-

stīšanai. Kolektīva cildeno nosaukumu «Ave Sol!» («Esi sveici-

nāta, saule!») varam uzskatīt kā rītausmas zīmi pilnīgi jaunām,
mūsdienīgām latviešu kordziedāšanas tradīcijām un reizē kā

mudinājumu un aicinājumu republikas skaņražiem — visiem

tiem mūsu aktīvajiem dziesminiekiem, kam talantīgais kamer-

koris pavēris bagātīgas iespējas vēl nebijuša daiļrades ceļa
cirtumam.»1

Nebūtu vērts citēt tik garo vērtējumu, ja tas nebūtu izrādījies
pravietisks. Jaunais daiļrades ceļš virzījās augšup strauji un

brāzmaini. Nākamajā rudenī «kameristi» jau otro reizi stājās
visbargākās kritikas priekšā savās mājās (1970. g. 22. novem-

brī); Valsts Filharmonijas koncertzāle bija pārpildīta līdz pēdē-
jai vietai.

Blakus vecklasiķiem (Ž. Deprē, B. Donato, O. di Lasso,
J. S. Bahs) un jau no pirmās programmas pazīstamajiem mūs-

dienu autoriem otrajā programmā dzirdējām vairākas nēģeru

1 Grāvītis O. Dzied kamerkoris «Ave sol». — «Literatūra un Māksla»,
1970, 4. apr, 2. lpp.
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tautas dziesmas. Klausītājiem bija izdevība iepazīties ar kora

mākslas attīstības ceļiem ļoti plašā amplitūdā — no XV līdz

XX gadsimtam. Visus darbus koris izpildīja oriģinālvalodās.
Nelielā kolektīva sniegumu iezīmēja augsta intonēšanas vir-

tuozitāte. Klusinātais, nepretenciozais dziedāšanas veids ļāva
raisīties mūzikai ļoti dabiski, nepiespiesti, pavēra visplašākās

iespējas visdziļākajai muzicēšanai, vissmalkāko nianšu atklā-

šanai komponista iecerē. Lielu māksliniecisku baudījumu guva

ne tikai klausītāji, bet arī paši dziedātāji un diriģents, kura rokās

tik neparasti jutīgs instruments.

Taču savas grūtības ir arī kamerkorim «Ave Sol!». Lai gan

pastāv dziedātāju īpaša atlase, daudz darba jāiegulda ansambļa

izveidošanā, atsevišķu dziedātāju patstāvības audzināšanā, stila

izjūtas veidošanā, repertuāra atlasē. Un, kad šis darbs daudzē-

jādi jau aiz muguras un koristi neizjūt grūtību pat vissarežģī-

tākajā partitūrā, «Ave Sol!» izpildījumā apbrīnojami iezaigojas
visvienkāršākā tautas dziesma, tā it kā iegūst atturīgi zeltainu

mirdzumu.

1970. gada nogalē «Ave Sol!» pošas trešajam koncertceļoju-
mam uz Bulgārijas Tautas Republiku. Kamerkoris bija ievēro-

jamā bulgāru vīru kora «Gusla» viesis. Koris rūpējās ne tikai par
«Ave Sol!» mākslinieciskajām gaitām un sadzīvi, bet iepazīsti-

nāja arī ar Sofijas skaistākajām vietām, senajiem vēstures piemi-
nekļiem, valdonīgo Donavu, nemierpilno Iskeru. «Ave Sol!» dzie-

dātāji nolika ziedus pie Lielajā Tēvijas karā kritušo padomju un

bulgāru varoņu piemiņai uzceltajiem monumentiem, apmeklēja
Georgija Dimitrova mauzoleju, godinot izcilā bulgāru revolucio-

nāra piemiņu.

Klausītāju draudzība un atsaucība nāca līdzi kamerkorim

visās Bulgārijā pavadītajās astoņās dienās, sākot ar Rīgas drau-

gu pilsētu Rusi un beidzot ar republikas galvaspilsētu Sofiju.
Daudz pozitīvu atziņu koris izpelnījies arī bulgāru kora mākslas

speciālistu vērtējumos. «Koncerta pirmajā daļā, kas bija sastā-

dīta galvenokārt no mūsdienu skaņdarbiem, koris parādīja savas

lielās iespējas dziedāšanas tehnikas ziņā, kas atsevišķos momen-

tos sasniedza virtuozitāti, kā arī lielisku intonāciju, kristāltīru

skaņojumu, cēlu, mīkstu skanējumu. Pilnīgi pietika jau ar vai-

rāku latviešu autoru darbu atskaņojumu koncerta sākumā, lai

mēs pārliecinātos, ka uz skatuves muzicē nobriedis dziedātāju
sastāvs ar pilnīgi apzinātu profesionālās atbildības sajūtu,
uzsvērtu erudīciju un muzikālo gaumi, smalku māksliniecisko

izpildījumu,» rakstīja diriģents Simeons Statelovs.
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Tikai neliela «atpūta» — skaņu ieraksti firmā «Melodija» (top

pirmā skaņu plate), un «Ave Sol!» atkal dodas ceļā. Koncerts

Tartu un it sevišķi Tallinas «Estonia» koncertzālē (1971. gada
6. februārī) bija nopietns pārbaudījums. Tallinas kamerkorim

jau desmit gadu stāžs un līdz ar to republikā izvērstas kamer-

dziedāšanas tradīcijas. Tajā laikā Igaunijā jau bija vairāk par
desmit kamerkoriem.

«Ave Sol!» uzstāšanās bija Igaunijas muzikālās sabiedrības

uzmanības centrā. «Jau no pašām pirmajām skaņām kļuva

skaidrs, ka šī tikšanās ir ļoti nopietna parādība kora mūzikā,»

rakstīja Avo Hirveso. «Baltijas republikās ir grūti pārsteigt ar

koriem. Kori ir dažādas kvalitātes kolektīvi, pat ar ļoti augstu
māksliniecisko līmeni. Taču «Ave Sol!» savā žanrā — kamermu-

zicēšanā, liekas, ir pati virsotne.» 1 Taču autors norāda, ka teh-

niski sarežģītākajos darbos vēl jūtama saspringtība, grūtības, ka

jānostiprina vīru balsis ar spilgtākiem tenoriem un «dziļākiem»
basiem, ka mākslinieciskajās atklāsmēs ne vienmēr valda nepie-
ciešamā estētiskā piesātinātība.

Vēl daži koncerti perifērijā, un «Ave Sol!» divus vakarus pēc
kārtas pulcina pilnu Universitātes aulu, lai nodotu Rīgas klausī-

tāju vērtējumam savu trešo programmu. Koncertiem ir plaša
rezonanse muzikālajā sabiedrībā, un S. Stumbre savai atsauk-

smei ne par velti dod virsrakstu «Radošās domas rosinātājs». Šo-

reiz līdz koncertzālei jau nonākuši latviešu padomju komponistu

jaundarbi, kurus radīt rosinājusi kamerkora «Ave Sol!» aktīvā

mākslinieciskā darbība: Aldona Kalniņa cikls jauktam korim

«lerašu dziesmas» un Raimonda Paula «Trīs dziesmas klavierēm

ar kori».

«Aldona Kalniņa «lerašu dziesmas» kļuva par mākslinieciski

saviļņojošāko, spilgtāko vakara virsotni, apliecinot gan kora

profesionālo gatavību, gan komponista panākumus,»
2 rakstīja

S. Stumbre. Taču pamatotas bija arī piebildes, ka tehniski grū-
tākajos posmos jāiegūst vēl lielāka precizitāte, skaidrāka for-

mas atklāsme. Vienlaikus tā bija diriģenta I. Matroža nopietna
debija, jo iepriekšējos koncertos viņam bija uzticēti mazākas for-

mas darbi.

Vasara atkal divas nedēļas tika pavadītas atpūtas un mācību

nometnē Stirnas ragā — zvejnieku kolhozā «Uzvara». Atpūtai

1 Hirveso A. Neaizmirstama tikšanas. — «Literatūra un Māksla», 1971,
27. febr., 11. lpp.

2 Stumbre S. Radošas domas rosinātājs. — «Literatūra un Māksla», 1971,
29. maijs, 13. lpp.
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gan kā parasti atlika mazāk laika, jo nākamās programmas

centrā bija tāds izcils vecklasikas šedevrs kā A. Vivaldi «Gloria»

korim, solistiem un simfoniskajam orķestrim. Šoreiz vasaras

studiju rezumējumu veidokoncerts Dubultu muzejā, kur «Gloria»

pirmatskaņojumu vada kamerkora dziedātājs, Jāzepa Vītola Lat-

vijas Valsts konservatorijas kora diriģentu nodaļas V kursa

students Uldis Stabulnieks.

Rudenī kamerkoris «Ave Sol!» līdzi gājputniem dodas uz

dienvidiem — uz tālo Armēniju. Saules gan šoreiz bija pamaz,
taisni otrādi — Ļeņinakanā avesoliešus sagaidīja sniegs, taču

atmiņas palikušas vislabākās. Kādā intervijā kora māksliniecis-

kais vadītājs Imants Kokars izteicies, ka «publikas prasību un

stingrā vērtējuma ziņā visgrūtāk, bet arī vispatīkamāk uzstāties

mūsu pašu Rīgā. Tiesa, armēņu klausītāju temperaments emocio-

nālās aizrautības ziņā gan ir daudz spontānāks . ..»
Ziemas sākumā atkal divus vakarus (1971. gada 25. un 27. no-

vembrī) tiekamies ar «Ave Sol!» Universitātes aulā. Kā jau minē-

jām, ceturtajā programmā bija A. Vivaldi svinīgā mesa «Gloria»,

arī E. Britena cikls «Puķu dziesmas», taču kamerkora un arī klau-

sītāju galvenā uzmanība bija veltīta kora darbiem, kas radušies

sadarbībā ar mūsu skaņražiem: J. Ivanova emocionāli spēcīgā

un arhitektoniski skaidrā Vokalīze («Zīmējums»); Ā. Skultes

neparasti komplicētā kora poēma «Jūra», kas pēc būtības paver

jaunu lappusi latviešu kora mākslā; P. Dambja neparastiem kom-

pozīcijas paņēmieniem bagātais filozofiskam dzīves vērojumam
veltītais cikls «Jūras dziesmas» un P. Plakida latviešu tautas

dziesmas «Rikšiem bērīti» spilgti oriģinālā apdare.
Nepievēršoties atsevišķām veiksmēm vai neveiksmēm, kļuva

skaidrs, ka «Ave Sol!» ir republikas profesionāli spēcīgākā dzie-

dātāju vienība, ka radies māksliniecisks kolektīvs, kas kalpo par
savdabīgu radošo laboratoriju komponistiem un paliekoši iespai-
dos latviešu padomju kora mākslas attīstību nākotnē.

«Ave Sol!» turpmākais darbs saistās ar otrās skaņu plates
ierakstiem un gatavošanos Vissavienības koru festivālam Tal-

lina-72, kas veltīts PSRS 50. gadadienai. Konkursa programmai
tiek izvēlētas četras dziesmas — P. Dambja cikls «Jūras dzies-

mas» (111 daļa), U. Naiso «Karam nē!», S. Sloņimska «Spītīgais
vējš» un A. Koševska «Fa-re-mi-do-si».

«Ave Sol!» — «Esi sveicināta, saule!» — šādas asociācijas
patiešām varēja rasties ikvienam pārpildītās koncertzāles «Esto-

nia» klausītājam, kad «koru karā» uz skatuves parādījās
varavīksnes krāsās tērptais dziedātāju kolektīvs. «Ave Sol!»



dziedājums bija pilns radošas dedzības un emocionālas kvēles,

aizsniedzot tik augstu virtuozitāti un māksliniecisko meistarību,
kas robežojas ar instrumentālas muzicēšanas iespējām.

Kamerkora pirmās ugunskristības vainagojās ar sudraba me-

daļu, ierindojoties blakus četrkārtējam Areco konkursa laureā-

tam, Londonas radio starptautiskā konkursa uzvarētājam Sofijas
Tautas Padomes jauktajam korim «Rodna pesen» un ungāru
F. Erkela jauktajam korim «Ars musica».

Domājot par kamerkori «Ave Sol!» un tā diriģentiem, nevaru

atturēties no kāda trāpīga raksturojuma, kuru izteicis Arvīds

Darkevics: ««Ave Sol!» dinamiski klusinātais, bagāti niansētais

priekšnesums vedina uz pārdomām, ka citkārt bangojošais tem-

peraments un tik spoži spēcīgais Kokaru forte te transformējies
citās līdzvērtīgās īpašībās: vieglajās un gaisīgajās kantilēnās,

trauslajos harmoniskajos risinājumos, intīmi smalkajās emoci-

jās, kas saplūst meistarīgi veidotajās, necilajās, bet ļoti pievilcī-

gajās skaņu gleznās. Tieši šajā korī visspilgtāk atklājas viņu
patiesais lielums, jo smalkais un intīmais mīt dvēseles pašos

dziļumos.» 1

Skaņu plate STEREO 33 CM — 02889-90

1. O. di Lasso — Atbalss

2. F. Anerio — Motele

3. Dž. Palestrīna — Daiļie ziedi

4. Alfrēds Kalniņš — Ave Sol!

5. A. Skulte — Meži šalc

6. U. Naiso — Karam nē!

7. Nēģeru t. dz. Dž. Livingstona apd. — Sausie kauli

8. Nēģeru t. dz. V. Dausona apd. — Kādas labas ziņas
9. Nēģeru t. dz. V. Dausona apd. — Kāds rīts

10. Nēģeru t. dz. N. Keina apd. — Vecais zārks

11. Nēģeru t. dz. R. Šova apd. — Ja man būtu biļete
12. R. Pauls — Trīs dziesmas klavierēm un korim

1 Darkevics A. Talantu tandēms. — «Māksla», 1971, N°. 3, 33. lpp.
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Ēvalds Siliņš

VALMIERAS NOVADA MŪZIKAS DZĪVE LAIKA RITUMĀ

Jau septiņus gadsimtus no augstā krasta Gaujas viļņos lūko-

jas Valmiera — Ziemeļlatvijas sirds. Valmieras novada ļaudis
mūsu tautas vēsturē ierakstījuši ne vienu slavenu lappusi vien.

1802. gada Kauguru nemieri, 1905. gada notikumi Rūjienā un

Mazsalacā, Valmieras brīvprātīgo bataljona un Valmieras kom-

jauniešu varonīgā cīņa 1919. gadā, pagrīdes darbs buržuāziskās

Latvijas laikā stāsta par slavenām revolucionārām tradīcijām.
Bet Valmieras novads var lepoties ne tikai ar saviem varonī-

gajiem un drosmīgajiem cīnītājiem.
Sī raksta autoram gandrīz pirms diviem gadu desmitiem

nelielā Igaunijas pilsētiņā Vendrā bija reta izdevība noklausīties

ievērojamā igauņu komponista M. Līdiga atmiņu stāstījumu.
Sirmais komponists bija labi pazinis daudzus mūsu izcilos

mūziķus, studiju laikos Pēterburgā dzīvojis kopā vienā istabā ar

Emīlu Dārziņu, vasarā bieži vien kā pavadītājs piedalījies Jur-

jānu Andreja sniegtajos mežraga koncertos Vidzemēun Igaunijā.
Viņš atcerējās arī savus koncertus gadsimtu mijā Valmierā

un tās apkārtnē, šo novadu raksturojot šādiem vārdiem: «Gaišs

apvidus, lieli mūzikas mīļotāji un labi dziedātāji.»
Valmieras novads var tiešām lepoties ar gandrīz pusotra gad-

simta senām mūzikas kultūras tradīcijām, sevišķi kora dzie-

dāšanu.

Par latviešu kora dziedāšanas sākumu mēdz uzskatīt 1843. ga-

du, kad notika J. Cimzes vadītā Vidzemes skolotāju semināra

pirmais izlaidums. Tomēr liekas, ka daudzbalsīga dziedāšana

Valmieras apkārtnē sākusies jau senāk.

Milzīga nozīme kora dziedāšanas attīstībā, it sevišķi Vid-

zemē, ir bijusi Cimzes skolotāju semināram, kurš no 1839. līdz

1849. gadam darbojās Valmierā, sagatavojot muzikāli labi izglī-
totus skolotājus — koru diriģentus un iepazīstinot ar daudzbal-

sīgas dziedāšanas daiļumu plašas ļaužu masas.
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Ēka Valmierā, Ļeņina ielā, kur no 1839. līdz 1849. gadam atradās

Cimzes seminārs.

Nenoliedzama nozīme Pirmo latviešu vispārējo dziesmu

svētku sagatavošanā un koru kultūras celšanā ir bijusi 1864. ga-

da pavasarī Dikļos notikušajiem vietējiem dziesmu svētkiem,

pirmajiem mūsu republikā. Par svētku sarīkošanas idejas un

paša nosaukuma «Dziesmu svētki» rašanos Dikļu dziesmu svētku

organizators, bijušais Cimzes semināra audzēknis, rakstnieks

Juris Neikens laikrakstā «Ceļa Biedrs» raksta, ka 1863. gada
rudenī iepriekšējā vakarā pirms kādiem baznīcas svētkiem viņš

bijis aizbraucis uz Ārgali. legājis pie vietējā skolotāja, viņš
atradis pulciņu dziedātāju, noturot kora mēģinājumu.

«Bija lasījušies gan no Ārciema, gan arī no tāliem nāburgiem
un dziedājuši jau daudz stundas, bet piekusis neviens vēl nerā-

dījās, un acis visiem spīdēja no prieka.
— Jau šodien mums bija svētki, — viens jauneklis teica

šķirdamies.

— Dziesmu svētki! — otrs tam atbildēja.
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«Neikena kalniņš» Dikļos, kur 1864. gadā notika pirmie dziesmu svētki.

Un šis vārds man ar tādu skaņu iekrita ausī, ka tūlīt ar tiem

dziedātājiem sāku aprunāties, vai citreiz nevarētu sanākt uz

dziesmām vien . ..»

Ar interesi varam lasīt Dikļu dziesmu svētku norises ap-
rakstu:

«Ap pulksten astoņiem jau viesi sāka rasties, visvairāk tēl-

nieki, kas nebija zinājuši, cikos dziesmas sāksies. Tie nāca arvien

biezāki kājām un braukšus, līdz pēdīgi bija lasījies tāds ļaužu
pulks, kā reti te būs redzēts.»

«Šīs draudzes pagasta skolnieki, 120 skaitā, bija pulcējušies
Dikļu pagasta skolā, kas tepat tuvu pie baznīcas, tie, garā strēķī
stādīti, pa trim un pa četriem līdzās, ap pulksten divpadsmitiem
dziedādami nāca uz dziesmu placi. Lai smalkās balsītes ir plašā
birzē būtu dzirdamas, tad visas četras skolas savu spēku savie-

noja un dziedāja kopā bērnu korī gan baznīcas, gan lauku dzies-

miņas uz divi, trīs un arī četrām balsīm.

Kad pāris stundas bija dziedājuši, tad mazie, kas citi tai

dienā agri cēlušies un labu ceļa gabalu nonākuši, pusdienas
saulē stāvot, palika gurdeni. To manīdami, metām agrāk mieru,

nekā papriekš bija domāts, un steidzāmies pie kliņģeru kurvja ...»
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«Pa tam bija sanākuši dziedātāju pulki — vīru kori, gaidīti
un negaidīti, no sešām draudzēm.»1

Dikļu dziesmu svētkos piedalījās Dikļu, Lielsalacas (taga-

dējā Salacgrīva), Mazsalacas, Rūjienas, Straupes un Limbažu

kori. Katrs koris uzstājies atsevišķi, koncerts tikai sākts un no-

slēgts ar apvienoto koru dziedātu korāli. Vairums dziesmu izpil-
dītas vācu valodā, latviski dziedājis vienīgi Straupes koris. Par

to stāstīts Ziemeļlatvijas Pirmās dziesmu dienas piemiņas lapā:
«Pirmais koris, kas ar latviskām dziesmām uzstājies atklātā

izrīkojumā Jura Neikena 1864. gada vasarā Dikļos sarīkotos pir-
mos dziesmu svētkos, bija Straupes vīru koris sekojošā sastāvā:

M. Arnītis, P. Liepiņš, P. Moors, M. Moors, P. Legzdiņš, M. Ro-

zēns, brāļi Baloži, J. Neikens, A. Velēns, J. Ādamsons un

J. Vītoliņš.»

Koris nodziedājis 2 latviskas dziesmas.

1865. gada Matīšu dziesmu svētkos dziedātas latviski «Mēs

visi šodien sanākuši», «Cik jauks ir mežs un lauks», «Kad zaļā
mežā tieku» un «Es grib' rītā mežā braukt».

Neraugoties uz Dikļu 1864. gada dziesmu svētku nelatvisko

repertuāru, zīmīgs ir fakts, ka tajos piedalījušies tikai latviešu

kori.

Pieaugušo kori dziedājuši galvenokārt katrs atsevišķi, bet,

izpildot bērnu dziesmas, «visas četras skolas savu spēku savie-

noja un dziedāja kopā bērnu korī». Tātad arī mūsu skolu dziesmu

svētku pirmsākums meklējams Dikļos.

Dziedāšanas mācīšana toreizējā Valmieras apriņķa pagasta
skolās bijusi uz samērā augsta līmeņa, jo bērni dziedājuši uz

«divi, trīs un arī četrām balsīm». Bērnu koru repertuārā ir biju-
šas arī latviešu tautas dziesmas, kuras tanī laikā sauca par

«lauku dziesmiņām». Tas bijis samērā plašs, jo nav izsmelts pat
pēc divu stundu dziedāšanas.

Dikļu dziesmu svētku laikā Valmierā latviešu kora nav bijis.
Sešdesmito gadu otrajā pusē kora dziedāšana kļūst arvien

populārāka, dibinās dziedāšanas biedrības un jauni kori, katru

vasaru pēc Dikļu dziesmu svētku parauga notiekkoru sabraukumi

uz novada dziesmu svētkiem: 1865. g. — Matīšos, 1866. g. — Rū-

jienā (pirmo reizi piedaloties jauktajiem koriem), 1876. g. —

Smiltenē, 1869. g. — Cesvainē, 1870. g. — Dobelē.

1 N—n. Dziesmu svētki, treša vasarsvētku diena 1864. Dikļos un 1865.

Matīšos svētīti. — «Ceļa Biedrs», 1865, 9. sept., 23. sept., 7. okt.
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Valmieras draudzes skolas skolotāji. No kreisās: Neikens, Millers, Balodis,
L. Brēža, J. Cimze un Struņķis. (T. Ūdera glezna).

Arvien lielāku īpatsvaru šo svētku repertuāra sak ieņemt
dziesmas latviešu valodā un latviešu tautas dziesmas.

Par Valmieras kora dibināšanu saglabājušās ziņas, ka tūliņ

pēc Dikļu dziesmu svētkiem Valmieras draudzes skolotājs Leop.
Brēža nodibinājis vīru kori, kuru pēc viņa nāves vadījis viņa pēc-
nācējs Millers, kas izstrādājis arī Valmieras dziedāšanas bied-

rības statūtus, kurus tomēr neapstiprina. Neraugoties uz to,
šī neapstiprinātā Valmieras dziedāšanas biedrība Mūrmuižas

meldera Eliāsa vadībā tomēr darbojas, apvienojot sevī tā laika

dziedātājus.
1872. gada 26. martā (brīvlaišanas atceres dienā) savu dar-

bību atklāj koris «Dziesmu rota», kura statūti pēc ilgākas gaidī-
šanas beidzot apstiprināti. Tos parakstījuši Kārlis Vītols (1871.
gadā Vītols vadīja zemnieku delegāciju, kura aizveda uz Pēter-

burgu un iesniedza cara kancelejā 50 000 zemnieku parakstītu

lūgumu, lai tos pasargātu pret vācu muižnieku patvarību. Par

K. Vītola sabiedrisko darbību A. Deglavs rakstījis romāna «Rīga»
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P. Hincenbergs — Mazsalacas dziedāšanas

biedrības vīru un jauktā kora diriģents.

I daļā), V. Balodis, Mil-

lers, Andersons, Toža,

Johansons, podnieks Lūsa,
V. Eiduks, M. Eiduks un

brāļi Reismaņi.
No Valmieras apriņķa

Pirmajos vispārīgajos lat-

viešu dziesmu svētkos Rīgā
1873. gadā piedalās 7 kori:

Dikļu (dib. 1864. g.,

diriģents H. Smits), Strau-

pes (dib. 1864. g., diriģents
D. Garklāvs), Umurgas

(dib. 1869. g., diriģents
J. Viļums), Burtnieku «Be-

verīnas» b-bas jauktais un

vīru koris (dib. 1872. g.,

diriģents J. Kaktiņš), Maz-

salacas (dib. 1872. g., diri-

ģents P. Hincenbergs).
Visi diriģenti bijuši vietējie
skolotāji.

Par Valmieras apriņķa
koru labo sagatavotību lie-

cina svētku «dziesmu karā»

iegūtās vietas.

Mazsalacas vīru koris ar 20 dziedātājiem ieguva pirmo god-
algu — sudraba liru, Straupes vīru koris ar 24 dziedātājiem

ieguva piekto godalgu — zīda lentu ar sudraba sprādzi, Burt-

nieku «Beverīnas» jauktais koris ar 16 dziedātājiem ieguva sep-
tīto godalgu — zīda lentu ar sudraba sprādzi.

Pirmo dziesmu svētku laureāta ■— Mazsalacas vīru kora

sākumi saistīti ar «Oru» mājām. Tur dzimis ērģeļu virtuozs un

komponists Ādams Ore (1855 —1927). Ādama Ores tēvs bijis
labs dziedātājs, liels dziesmu mīļotājs un kora dziedāšanas

atbalstītājs.
Mazsalacas kora diriģenta Pētera Hincenberga mazmeita

A. Mazlazdiņa, kura tagad dzīvo Rīgā, zina stāstīt sava vectēva

atmiņas par braukšanu uz Pirmajiem vispārējiem dziesmu svēt-

kiem Rīgā. Ores tēvs speciāli šim nolūkam esot izgatavojis ratus

un devies uz Rīgu ar visu ģimeni.
Otrajos vispārīgajos latviešu dziesmu svētkos 1880. gadā no
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Valmieras apriņķa piedalās Maz-

salacas dziedāšanas b-bas vīru

un jauktais koris (dir. P. Hin-

cenbergs), Rūjienas vīru koris

(dir. E. A. Svehs) un Valmieras

«Dziesmu rotas» vīru koris

(dir. J. Enkmanis).
Koru sacensībās sesto god-

algu — takts zizli iegūst Rūjie-
nas vīru koris.

1881. gadā rakstnieks Apsīšu
Jēkabs nodibina Kocēniešu pa-

gasta kori. Tajā pašā gadā darbu

sāk arī Ipiķu izglītības b-bas

«Atmoda» koris. 1882. gada tiek

apstiprināti Valmieras latviešu

biedrības statūti un «Dziesmu

rotas» koris pāriet minētās bied-

rības pārziņā. Par biedrības kora

diriģentiem apstiprina J. Jaun-

zemu (Apsīšu Jēkabu) un J. Enk-

mani.

E. A. Švehs — Rūjienas vīru kora

diriģents.

1883. gada 26. jūnijā, atzīmējot Valmieras latviešu biedrības

pirmos gada svētkus, notiek plašs koncerts, kurā bez biedrības

kora piedalās arī Andrejs un Juris Jurjāni, kā arī Nikolajs

Alunāns, kurš taja laikā bija vēl Pēterburgas konservatorijas
students.

1885. gada 12. janvārī atklāj jauno Valmieras latviešu biedrī-

bas sarīkojumu zāli (celta arhitekta Kampes vadībā), kas dod

iespēju rīkot koncertus un teātra izrādes piemērotās telpās.
1888. gadā Trešajos vispārīgajos latviešu dziesmu svētkos

piedalās Valmieras latviešu biedrības, Rūjienas, Matīšu un Ru-
benes kori, «Dziesmu karā» otro godalgu — lielāko liru iegūst
diriģenta M. Gerliņa vadītais Valmieras latviešu b-bas jauktais
koris, goda diplomus saņem Rūjienas jauktais koris (diriģents
J. Krauze) un Rubenes vīru koris (diriģents J. Ozoliņš).

1889. gadā Dikļos notiek dziesmu svētki, veltīti 1864. gada

Dikļu dziesmu svētku atcerei. Sajā gadā notiek arī Valmieras

apriņķa dziesmu svētki, kuros piedalās Valmieras, Rubenes,

Murjāņu, Matīšu, Vilzēnu, Limbažu, Dikļu, Umurgas un

Burtnieku kori.

1895. gada Ceturtajos dziesmu svētkos Jelgava Valmieras
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latviešu biedrības jauktais koris diriģenta T. Grīnberga vadībā

«dziesmu karā» izcīna V godalgu — karoga lentu ar sudraba

sprādzi.
1898. gada 21. jūnijā Valmierā notiek plašs apvienoto koru

koncerts, veltīts Pirmo latviešu vispārējo dziesmu svētku atcerei.

20. gadsimta sākumā Valmieras mūzikas dzīvē nozīmīgu vietu

ieņem Valmieras skolotāju seminārs. Sī mācību iestāde pozitīvi
ietekmējusi visas latviešu tautas mūzikas kultūras attīstību, dau-

dzi tās absolventi kļuvuši par koru vadītājiem un nozīmīgiem
mūzikas darbiniekiem, tāpēc par Valmieras skolotāju semināra

darbību jārunā plašāk.

Valmieras skolotāju seminārs

Semināru 25 gadu pastāvēšanas laikā (1894 —1919) apmek-
lējuši un ar skolotāju tiesībām beiguši 520 jaunieši (seminārā
meitenes neuzņēma). Absolventu skaita ziņā tas pārsniedza
Tērbatas skolotāju semināru (1828—1889), kuru apmeklēja

505, un Cimzes semināru Valkā (1839 —1890), kurā mācījušies
508 jaunieši.

Lai iekļūtu seminārā, vienmēr bija jāiztur liels konkurss.

No 100—150 kandidātiem ik gadus uzņēma tikai apmēram 30 ar

labām priekšzināšanām.
Seminārā bija tiem laikiem augsts nemantīgo šķiru jauniešu

procents, kas daļēji noteica arī semināra audzēkņu kolektīva

sabiedriski politiskos uzskatus. Cara valdības iestāžu ieviestais

stingrais režīms seminārā aizliedza ikviena brīvāka uzskata

paušanu. Tomēr jau pirmajā semināra darbības gadā sāka iznākt

nelegāls skolēnu žurnāls, 1899. gadā tika noorganizēta plaša
nelegāla bibliotēka (lasīt grāmatas latviešu valodā audzēkņiem
bija aizliegts), kurā ietilpa arī neatļauti izdevumi. Viena no vis-

vairāk lasītajām grāmatām bijusi Č. Darvina «Sugu izcelšanās».

Valmieras periodā bibliotēka vairākus gadus glabājusies pie Val-

mieras dzirnavnieka J. Morovska. Neatļautās grāmatas slēptas
ari ērģelēs. 1905. g. revolūcijas laikā no semināra par revolucio-

nāru darbību izslēgti pavisam 28 audzēkņi; no tiem daudzi

notiesāti. Jāni Staprānu, Kārli Knohu, Artūru Bahmani, Kārli

Ozoliņu un Krišu Grīnbergu soda ekspedīcija nošāvusi.

No semināra absolventu vidus nākuši vairāki redzami revo-

lucionāri un padomju varas darbinieki:

Jānis Bērziņš-Ziemelis (1881 — 1938), KSDS(b)P CX un VCIK
loceklis, padomju diplomāts;
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Valmieras 11 varoņu
— komjauniešu vidusskola, agrākā Valmieras skolotāju

semināra ēka.

Kārlis Janelis — 1919. gadā Padomju Latvijas CIK loceklis,
latviešu strēlnieku divīzijas komisārs;

Jūlijs Kiršs — partijas darbinieks, vēsturnieks, no 1920. g.
līdz 1922. g. bija Fergānas apgabala revolucionārās komitejas
priekšsēdētāja vietnieks, Turkestānas izglītības tautas komisāra

vietnieks;
Fricis Medens — Valmieras brīvprātīgo bataljona koman-

dieris 1919. g.;
Jēkabs Alksnis — 1937. gadā PSRS aizsardzības tautas

komisāra vietnieks.

Seminārā slepeni tika izdots literārs žurnāls. Tā aktīvi līdz-

dalībnieki bija semināra audzēkņi Fricis Bārda, Leons Paegle
un Jānis Ezeriņš.

Muzikālajai izglītībai seminārā pievērsta nopietna uzmanība.

1875. g. 4. jūlijā apstiprinātajā instrukcijā par skolotāju
semināriem teikts:

«106. Dziedāšanas mācību mērķis semināra ir attīstīt audzēk-

ņos muzikālās spējas un dziedāšanas prasmi tādos apmēros, lai
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tautskolā visi varētu uzņemties dziedāšanas mācīšanu. Kur tas

iespējams, semināros māca arī vijoles spēli vismaz tādos apmē-

ros, ka audzēkņi var mācīt skolēniem dziedāšanu ar vijoles palī-
dzību.

107. Audzēkņu pienākums ir piedalīties baznīcas dziedāšanā

seminārā vai kādā citā baznīcā, kamdēļ viņiem jāiemācās baz-

nīcas svētdienu, svētku, gavēņa, lieldienu v. c. garīgās dziesmas,

pie tam tik droši, ka varētu nodziedāt glīti un daiļskanīgi. Tur-

pmāk audzēkņu pienākums ir iemācīties tautas un citas himnas,

saturā vērtīgas dziesmas un vērtīgas melodijas. Beidzot —

audzēkņi jāiepazīstina ar tautas dziedāšanu.

108. Mūzikas teorijā audzēkņiem jāsniedz tikai tās zināšanas,
kas nepieciešamas nošu pareizai lasīšanai un izpratnei un nošu

mācībai skolēniem tautskolā.

109. Semināra mācību skolas vecākās klases skolēnu dziedā-

šanas mācībās ietilpst nošu ābece, dažu lūgšanu, garīgu dziesmu

un tautas himnu dziedāšana. Šīs skolas skolēni sastāda atse-

višķu kori, lai semināra vecākās klases audzēkņi varētu prakti-
zēties kora vadīšanā.»

Semināra pirmajos pastāvēšanas gados katrā klasē bija divas

dziedāšanas stundas nedēļā. Ar 1898. gadu stundu skaits palie-
linājās uz trim stundām nedēlā. Dziedāšanu mācīja: no 1894. g.
līdz 1901. g. V. Lafins, 1901./1902. mācību gadā P. Hvalovskis,

no 1902. g. līdz 1906. g. G. Peins, no 1906. g. līdz 1919. g. Jēk.

Mediņš. Atsevišķs priekšmets bija baznīcas dziedāšana, kuru

mācīja G. Ufers.

Dziedāšanas skolotāji vadīja arī audzēkņu kori. Daudzus

mācību gadus seminārā pastāvējis arī otrs koris, kuru vadījuši

paši audzēkņi un kurš iestudējis galvenokārt latviešu dziesmas.

Instrumentu spēlei Valmieras skolotāju seminārā bijusi ierā-

dīta nozīmīgāka vieta, nekā tas paredzēts instrukcijā — 2 stun-

das nedēļā. Seminārā bijušas divas ērģeles, kā arī pūtēju un

stīgu orķestru instrumentu komplekti. Paši par saviem līdzek-

ļiem semināristi nomājuši vairākas klavieres.

Ērģeļu spēli seminārā mācījuši G. Ūfers, G. Peins un Jēk.

Mediņš. Vijoles spēles skolotāji bijuši Ruševskis, Gaiļevičs,
G. Peins un Jēk. Mediņš. Vijoles skolotāju uzdevums bijis vadīt

arī pūtēju un stīgu orķestri. Instrumentu spēles apmācībā peda-
gogiem lielu palīdzību snieguši vecāko kursu audzēkņi, kuriem

līdz semināra beigšanai bijis pienākums sagatavot katram savu

aizstājēju — attiecīgā instrumenta spēlētāju.
Valmierā semināristi nodibinājuši arī balalaiku orķestri.
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Vislabākos rezultātus muzikālajā audzināšanā sasnieguši

pedagogi Gustavs Peins un it sevišķi Jēkabs Mediņš.
Valmieras skolotāju semināra absolventi guva labas zinā-

šanas mūzikas teorijā, zināmas instrumentu spēles iemaņas,

izkopa muzikālo dzirdi (uzņemot seminārā, bija pārbaudījums

muzikālajā dzirdē) un, galvenais, guva interesi par mūziku. Tā-

pēc, beiguši semināru, daži no absolventiem kļuva par profesio-
nāliem mūziķiem — Jānis Reinholds, Jēkabs Graubiņš, Pēteris

Rība, daudzi, strādādami par skolotājiem, vadīja pašdarbības
korus.

Regulāri notikuši semināra audzēkņu vakari un atskaites kon-

certi, piedaloties korim un orķestrim, kuros izpildīti arī kori no

operām (piemēram, R. Vāgnera «Svētceļnieku koris») orķestra

pavadījumā. Programmā, kas saglabājusies no 1914. gada 13. feb-

ruāra audzēkņu vakara, lasām, ka tur piedalījies koris, vijoles

solists, balalaiku orķestris un simfoniskais orķestris. Orķestris

atskaņojis E. Dārziņa «Melanholisko valsi», bet koris orķestra
pavadījumā dziedājis puišu kori no Čaikovska operas «Cere-

vički». Vijolnieks spēlējis Guno-Sanželē «Fausta fantāziju».
Līdztekus darbam seminārā Jēkabs Mediņš mācījis dziedā-

šanu arī sieviešu ģimnāzijā, tirdzniecības skolā un reālskolā, arī

tur izveidojot labus korus.

Pēc tam radusies ideja apvienot semināristu vīru kori ar ģim-
nāzijas meiteņu kori, tā iegūstot spēcīgu jaukto kori. Šis apvie-
notais koris ar lieliem panākumiem atskaņojis Bortņanska
Devīto koncertu.

20. gadsimta sākumā turpinās jaunu koru organizēšanās
Valmieras apriņķa pagastos: 1902. g. darbu sāk Rubenes

izglītības b-bas jauktais koris, 1904. g. — Naukšēnu izglītības
b-bas jauktais koris, 1907. g. — Ķoņu dziedāšanas b-bas koris,

1909. g. —■ Valmieras pagasta izglītības b-bas koris, 1913. g. —

Kauguru lauksaimniecības b-bas koris. Rūjienā rosīgi darbojas

jauktais koris diriģenta A. Zalcmaņa vadībā (sācis darbu

60. gadu sākumā E. Svena vadībā kā vīru koris, 80. gadu vidū pār-
organizēts par jaukto kori un darbojies līdz gadsimtu mijai
J. Krauzes vadībā) un orķestris 20 mūziķu sastāvā, ko vada

A. Zuments. Orķestris sniedz patstāvīgus koncertus un piedalās
dziesmu spēļu uzvedumos (1902. gadā uzvesta dziesmu spēle
«Tēvijai» ar N. Kneifa mūziku).

Mazsalacas vīru koris beidz pastāvēt ap 1900. gadu, kad
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Afiša, kas vēstī par muzikāli dramatisko vakaru Rūjienā 1902. gada
27. oktobrī.

noorganizējas jauktais koris pie Valtenbergas muižas. To vadījis
muižas alus brūža rēķinvedis Gaikins. 1905. gadā Mazsalacas

dziedātāji piedalās draudzes skolas skolotāja Reiņa Cukura

(Mazsalacas vīru kora organizētāja un pirmā diriģenta Pētera

Hincenberga znots) organizētajā mītiņā Mazsalacas baznīcā.

Dziedāta revolucionārā dziesma «Mostieties, jūs darbaļaudis» ar

garīgās dziesmas «Ak, Jeruzaleme, mosties» melodiju.
Izcili notikumi Valmieras mūzikas dzīvē ir Pēterburgas Ceļo-

jošās operas viesizrādes laika posmā no 1908. gada līdz 1910. ga-

dam. Valmieriešiem ir iespēja labā izpildījumā noklausīties

A. Rubinšteina operu «Dēmons», P. Čaikovska «Jevgeņiju Oņe-

ginu» un «Pīķa dāmu».

No 1905. gada līdz 1917. gadam Valmierā par skolotāju semi-

nāra paraugskolas vadītāju strādā Eduards Zicāns, kurš ir arī

labs mūziķis. Drīz pēc pārnākšanas uz Valmieru viņš uzņemas



Sākoties pirmajam pasaules karam, mūzikas dzīve Valmierā

un tās apkārtnē kļūst klusāka. Zināmu dzīvību ienes latviešu

strēlnieku rezerves pulka ierašanās Valmierā 1916. gada sep-

tembra vidū — vairākus koncertus sniedz pulka orķestris (pulks

paliek Valmierā līdz 1917. gada augusta vidum, tad tiek pārcelts
uz Tērbatu).

13 - 1339 193

Mazsalacas (Valtenbergas) muižas koris ap 1903. gadu. Diriģents Gaikins.

Valmieras latviešu biedrības jauktā kora vadību. Sim korim

tajā laikā Valmieras mūzikas dzīvē bijusi nozīmīga loma.

1908. gadā E. Zicāns noorganizē Valmierā arī nelielu sim-

fonisko orķestri, kurš kopā ar Valmieras latviešu biedrības kori

piedalās ar vietējiem spēkiem uzvestās M. Gļinkas operas «Ivans

Susaņins» izrādē, kura notiek 1913. gadā.
1914. gada vasarā Dikļos grib noorganizēt plašu sarīkojumu

sakarā ar 1864. gada Dikļu dziesmu svētku 50. gadskārtu. Kori

jau ir iestudējuši repertuāru un veikti visi svētku sagatavošanas
darbi, bet sākas pirmais pasaules karš, un gubernators atļauju
nedod.
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Rosību sabiedriski politiskajā dzīvē ienes Februāra revolūcija

un cara gāšana. Laikā no 1917. gada 16. līdz 18. aprīlim Val-

mieras latviešu biedrības zālē notiek Latvijas bezzemnieku kon-

gress, kas nolēma konfiscēt muižnieku un baznīcas zemes, kā

arī ievēlēja Latvijas Bezzemnieku deputātu padomi.
Oktobra revolūcijas uzvara liek uzbangot neredzēti augstam

vilnim arī Valmieras novada politiskajā un vēlāk arī kultūras

dzīvē.

No 1917. gada 29. līdz 31. decembrim Valmieras luterāņu
baznīcā notiek Latvijas strādnieku, zaldātu un bezzemnieku

padomju kongress, kas Latvijā pasludina padomju varu.

Mūzikas dzīve Padomju Valmiera 1919. gada

(1918. g. decembris — 1919. g. maijs)

1918. gada 17. decembrī Padomju Latvijas Pagaidu valdība

publicē manifestu, pasludinot padomju varu Latvijā. Latviešu

strēlnieki, no Pleskavas virzoties uz Rīgu, 1918. gada 22. de-

cembrī izdzen no Valmieras vācu okupantus.

Par tā laika mūzikas dzīvi var spriest pēc materiāliem, kuri

publicēti laikrakstā «Valmieras apriņķa strādnieku un bezzem-

nieku padomes biļetens», kurš iznāk no 1919. gada 16 janvāra
līdz 23. maijam (pavisam 27 numuri). Biļetena pirmais numurs

ziņo, ka 1919. gada 18. janvārī Valmieras Strādnieku teātrī

notiks tautas izrāde, uzvedīs igauņu rakstnieka Kjcberga sociālo

drāmu «Viesulī».

Teātra izrādes notiek sestdienas un svētdienas, dažreiz ari

trešdienās.

Ar 1919. gada 1. februāri Valmieras strādnieku teātri savā

pārziņā ņem apriņķa Izglītības nodaļa un to pārdēvē par
Padomes teātri. Tiek noorganizēts teātra koris un vēl otrs jauk-
tais koris koncertiem.

2. februārī sak darbu pieaugušo vakara kursi — strādnieku

vakara universitāte, kurā iestājas 442 cilvēki.

Lielu rūpību veltī aizbēgušo muižnieku un kontrrevolucionāru

atstato mūzikas instrumentu, bibliotēku, gleznu un citu mākslas

priekšmetu saglabāšanai un nodošanai tautas pārziņā. Par to

apriņķa Izglītības nodaļa izdod īpašu rīkojumu.
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8. martā Valmierā notiek Raiņa darbiem veltīts literāri dra-

matisks vakars, kurā referātu par Raini nolasa rakstnieks

Linards Laicens. Pēc tam seko deklamācijas, vijoles solo priekš-
nesumi un kora dziesma — E. Melngaiļa «Senatne» (biļetena
11. numurs).

16. martā teātra telpās notiek LSD JaunatnesSavienības Val-

mieras apriņķa I konference. Tai seko koncerts, kurā izpilda
skaņdarbus klavierēm un kora dziesmas — «Senatne», «Nāc,

rīts» v. c. Šajā konferencē dziesmas izpilda jaunorganizētais
Valmieras komjauniešu koris.

Biļetena 16. numurā ziņots, ka pie latviešu strēlnieku 3. bri-

gādes noorganizēts koris, aicināti tajā piedalīties arī vietējie
iedzīvotāji. Latviešu strēlnieku brigādes štābs ar trīs pulkiem
atrodas Valmierā no 1919. gada janvāra līdz maijam. Vairāk-

kārt snieguši koncertus arī pulku pūtēju orķestri.

Teātris kopā ar Valmieras progresīvo inteliģenci, kuras

priekšgalā atrodas Linards Laicens, organizē arī koncertus un

lekcijas.
24. martā notiek koncerts, kurā piedalās mākslinieki no Rī-

gas: Lilija Kalniņa (klavieres), Padomju Latvijas operas solists

Pauls Sakss (tenors), Arturs Kornets (baritons) un Edmundo

Lučīni (vijole).
Sakarā ar skatuves modernizēšanu un tās pārbūves darbiem

Padomes teātra oficiāla atklāšana notiek 29. martā. No 1919. ga-
da janvāra līdz maijam teātris uzvedis 14 lugas un sniedzis

vairāk nekā 40 izrādes.

Lai iesaistītu kultūras dzīvē plašas darbaļaužu masas, sā-

kas strādnieku klubu organizēšana. 14. aprīlī apriņķa Izpildu
komiteja publicē strādnieku klubu statūtus, bet 24. aprīlī atklāj
Valmieras strādnieku klubu. Atklāšanas svinības sākas ar

orķestra atskaņotu Internacionāli. Pēc atklāšanas seko referāts,

apsveikumi un koncerts. Jauktais koris izpilda E. Melngaiļa
«Senatni», A. Kalniņa «Lūk, kāda tāle» un Marseljēzu. Koncertā

atskaņo arī skaņdarbus vijolei un klavierēm. Dzejas skandē

aktieri Zariņš un Strauts. Noslēgumā koris un orķestris atkal

atskaņo Internacionāli.

Strādnieku klubus organizē visos apriņķa centros, kur dar-

bojas partijas organizācijas, — Dauguļos, Mazsalacā, Rencēnos

un citās apdzīvotās vietās.

1919. gadā krāšņi ir L Maija svētki, it sevišķi Valmierā. Tie

sākas ar plašu darbaļaužu manifestāciju. Gājienā spēlē divu
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strēlnieku pulku orķestri. Pilsēta greznota sarkaniem karogiem
un lozungiem. Pēc tam luterāņu baznīcā notiek koncerts.

Maija svētku svinēšanu organizē arī Mazsalacā, Dikļos, Ren-

cēnos, Rūjienā, Burtniekos (Burtnieku baznīcā notiek mītiņš).
Uz ceļiem, kas veci uz frontes pusi, izlikti lozungi ar sveicieniem

sarkanajiem cīnītājiem.
13. maijā publicēts rīkojums pagastu Izglītības nodaļām

ieplānot budžetā līdzekļus strādnieku klubu ierīkošanai.

22. maijā teātris rīko koncertu, kurā piedalās latviešu strēl-

nieku simfoniskā orķestra solisti — Līna Berlina (klavieres),
Arturs Kornets (baritons), Pauls Berkovskis (čells).

Diemžēl jauncelsmes darbs ilgst tikai 5 mēnešus. Pārspēka

spiesta, Sarkanā Armija atkāpjas. Darbaļaužu entuziasms ir tik

liels, ka kultūras dzīve neapsīkst pat tiešā frontes tuvumā. Tā,

piemēram, Rencēnos notiek A. Upīša lugas «Viens un daudzi»

izrāde, kad fronte atrodas jau pie Sedas upes — tikai 10 kilo-

metru attālumā. Tikai tad, kad pienāk ziņa, ka somu un igauņu

baltgvardi sākuši uzbrukumu, izrādi pārtrauc un pēdējo cēlienu

publika vairs nedabū noskatīties.

Valmieras mūzikas dzīve no 1920. gada līdz

Lielajam Tēvijas karam.

Buržuāziskās Latvijas laikā Valmiera ir apriņķa pilsēta ar

nelieliem amatniecības, rūpniecības un tirdzniecības uzņēmu-
miem. Kultūras dzīve balstās galvenokārt uz atsevišķu entu-

ziastu un dažādu biedrību iniciatīvu. Masu svētkus — dziesmu

dienas un dziesmu svētkus valdošās aprindas centās izmantot

savas ideoloģijas propagandai.
1920. gadā A. Ķirpīte Valmierā nodibina mūzikas skolu.

Sajā gadā no jauna organizējas Valmieras latviešu biedrības

jauktais koris. Šis koris kļūst par apriņķa respektējamāko muzi-

kālo izpildītāju kolektīvu, kas iestudē nopietnu repertuāru un

regulāri koncertē gan apriņķī, gan aiz tā robežām. Sis koris ir

viens no tiem nedaudzajiem kolektīviem, kas piedalījies visos

deviņos pirmspadomju laika dziesmu svētkos. Valmieras kori

(sākumā vīru, pēc tam jaukto) vadījuši šādi diriģenti (gadus
nav iespējams pilnīgi precizēt): L. Brēža (dibinājis kori

1864. gadā), A. Millers (piedalījies ar kori 1873. g. dziesmu svēt-

kos), J. Enkmanis (piedalījies ar kori 1880. g. dziesmu svētkos),
J. Jaunzems (Apsīšu Jēkabs) — apstiprināts kopā ar J. Enk-
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mani par diriģentu 1882. gada rudenī, M. Gerliņš (piedalās ar

kori 1888. g. dziesmu svētkos), T. Grīnbergs (piedalās ar kori

1895. g. dziesmu svētkos), E. Zicāns (1907—1917), V. Kunst-

manis (1920—1921).
1921. gadā darbību atsāk Valmieras teātris. Tajā darbojušies

pazīstami aktieri — L. Spīlberga, A. Mihelsons, A. Dimiters,
O. Lejaskalne v. c., režiju vadījuši A. Mierlauks, A. Zommers

v. c. Pie teātra izveidots arī neliels orķestris.
1912. gadā uzvesta Humperdinka opera «Ansītis un Grietiņa»,

1934. gadā iestudēta I. Kalmana operete «Silva», bet

1935. gadā — P. Ābrahama operete «Pavasara mīla».

1923. gadā Valmierā notiek Ziemeļlatvijas I dziesmu diena.

Šādas dziesmu dienas pēc tam kļūst tradicionālas. Tām bijusi
liela nozīmekoru kultūras celšanā.

Pirmajā Ziemeļlatvijas dziesmu dienā piedalījās pavisam
14 kori (Koku, Rencēnu, Kauguru, Dikļu, Dauguļu, Sprēstiņu,

Umurgas, Ēveles, Idus, Rauskas, Katvaru, Valmieras pagasta
un divi Valmieras pilsētas kori). Kopkori, kura sastāvā bija
510 dziedātāji, diriģēja Valmieras latviešu biedrības jauktā kora

diriģents A. Sineps. Kopkoris dziedājis galvenokārt tautas

dziesmu apdares.
1924. gada februāra beigās Valmierā sasauktā kultūras bied-

rību konference nolēma 1924. gada vasarā sarīkot Valmierā Zie-

meļlatvijas II dziesmu dienu un koncertu Dikļos, veltītu 1864.

gada Dikļu dziesmu svētku 60 gadu atcerei.

Ziemeļlatvijas II dziesmu diena Valmierā notika 1924. gada
20. jūlijā, piedaloties 25 jauktiem un 10 vīru koriem. Pavisam

kopkorī bija 895 dziedātāji.
Dziesmu dienas programmā bija ietvertas 19 dziesmas (J. Vī-

tola «Upe un cilvēka dzīve», «Beverīnas dziedonis», «Rudens»,

A. Jurjāna «Tēvijai», «Rindām auga ozoliņi», A. Kalniņa «Meža

meita», «Kādi augsti kalni», P. Jurjāna «Ej, saulīte, drīz pie

dieva», vīru koriem: E. Grīga «Alvis Trigvasons», E. Vīgnera
«Kā Daugava vaida», J. Cimzes «Pūtin pūta melnais mednis»,

E. Dārziņa «Mirdzi kā zvaigzne»).

Ziemeļlatvijas 111 dziesmu diena notika Valmierā 1925. gada
2. augustā, piedaloties 28 jauktajiem koriem. Virsdiriģenti bija
E. Melngailis un A. Sineps.

Ziemeļlatvijas IV dziesmu dienā, kura notika Valmierā

1926. gada 25. jūlijā, piedalījās tikai 12 kori.

Ziemeļlatvijas V dziesmu diena notika 1927. gadā Valmierā.

Virsdiriģents — P. Jozuus. Koncertā piedalījās 14 kori.
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Ziemeļlatvijas VI dziesmu diena notika Valmierā 1928. gada
5. augustā. Virsdiriģents — Teodors Kalniņš. Piedalījās 9 kori.

Programmā — 17 jauktā kora dziesmas.

Tā kā daudziem koriem bija par grūtu katru gadu iestudēt

jaunu, samērā plašu un sarežģītu dziesmu dienas programmu un

koru skaits, kuri piedalījās dziesmu dienās, arvien saruka, tad

1929. gadā, kas bez tam bija arī neražas gads, Ziemeļlatvijas
dziesmu diena nenotika.

VII dziesmu diena notika Valmierā 1930. gada 27. jūlijā.
VIII — 1933. gada 9. jūlijā Valmierā, piedaloties 12 koriem.

Apvienoto koru koncerti 20.—30. gados notikuši arī citur

Valmieras rajonā. Bauņu Jēkaba kalnā 1925. gada 19. jūlijā
atzīmēta Bauņu dziesmu svētku 60 gadu atcere, apvienotos korus

diriģējot E. Melngailim un A. Sinepam.
Lielu popularitāti iemanto Burtnieku novada dziesmu svētki

(I — 1928. g., II — 1931. g. (?), 111 — 1933. g., IV — 1936. g.),
koru un dziedātāju skaita ziņa pat pārspējot Valmiera rīkotas

Ziemeļlatvijas dziesmu dienas (1933. g. — 32 kori ar 1200 dzie-

dātājiem, 1936. g. — 40 kori ar 1500 dziedātājiem). Par šo

svētku popularitāti jāpateicas izcilajam diriģentam Teodoram

Kalniņam, kurš bijis visu Burtnieku novada dziesmu svētku virs-

diriģents.
1939. gadā, atzīmējot Dikļu dziesmu svētku 75. gadadienu,

Dikļos notika dziesmu svētki, kuros piedalījās kori no visas

Latvijas.
20.—30. gados Valmieras apriņķī darbojas daudzi sīki koru

kolektīvi. Vairums no tiem nespēj sasniegt vērā ņemamu māksli-

niecisko līmeni. Laba daļa šo koru darbojas neregulāri. Šāda

parādība tajā laikā raksturīga visai republikai.
Jēkabs Graubiņš 1931. gada vispārējo dziesmu svētku pro-

grammā par šādiem koriem raksta: «Tie ir kori — viendienīši,
kas izaug ātri un negaidīti, bet tikpat ātri un negaidīti atkal

izjūk.»

Nozīmīgi notikumi Valmieras mūzikas dzīvē ir franču vijol-
nieka Anrī Marto vieskoncerts 1934. gadā un Reitera kora kon-

certs 1939. gadā.
1940. gadā līdz ar padomju varas atjaunošanu notiek lielas

pārmaiņas gan politiskajā, gan saimnieciskajā, gan kultūras

dzīvē. Tās skar arī pašdarbības koru dzīvi.

Valmierā 1940. gadā nodibinās arodbiedrību jauktais koris,

kuru vada skolotājs K. Bariss. Pirmo koncertu koris sniedzis

Oktobra svētku sarīkojumā, arī pēc tam vairākkārt koncertējis.
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Toreizējā kora dalībniece Antone atceras, ka svinīgajā sanāksmē

1941. gada pavasarī, kurā jaunievēlētai PSRS Augstākās Pado-

mes deputātei Annai Liepai pasniegts deputāta mandāts, koris

dziedājis E. Dārziņa «Lauztās priedes».
Mazsalacā skolotājs A. Salmiņš 1940. gadā noorganizē strād-

nieku kori pie Mazsalacas tekstilfabrikas. Rodas arī citi kolektīvi.

Mūzikas dzīves organizēšanas darbs apriņķī gūst plašāku

vērienu, bet tad sākas fašistiskās Vācijas nodevīgais uzbru-

kums.

Okupācijas laika kultūras dzīve un koru darbs Valmieras ap-

riņķī gandrīz pilnīgi apsīkst.

Mūzikas dzīve Valmieras novada pec Liela Tēvijas kara

1944. gada rudenī fašisti atkāpjoties nodedzina gandrīz visu

Valmieras pilsētu un lielu daļu Rūjienas, uzspridzina visus dzelz-

ceļus, sabojā tiltus un sakaru līnijas. Tāpēc pēc Valmieras ap-

riņķa atbrīvošanas padomju iestādēm milzīgas pūles prasīja
normālu dzīves apstākļu atjaunošana pilsētās un laukos, bez pa-

jumtes palikušo iedzīvotāju apgāde ar dzīvokļiem un pārtiku,

postījumu likvidēšana. Neraugoties uz milzīgām saimnieciskām

grūtībām, jau pirmajās nedēļās pēc atbrīvošanas ļoti daudz tiek

darīts izglītības un kultūras laukā. Darbu sāk skolas, pēc tam

durvis ver bibliotēkas, klubi un kultūras nami. Organizējas jauni
kori, orķestri, dziesmu un deju ansambļi, aģitbrigādes, drama-

tiskie kolektīvi.

1945. gadā noorganizējas jauni pašdarbības kolektīvi visās

apriņķa pilsētās un pagastos.
1945. gadā Valmierā noorganizējas komunālo darbinieku

arodbiedrības jauktais koris (diriģents E. Vikmanis, vēlāk I. Gei-

dene) un pūtēju orķestris (diriģents V. Mačs, vēlāk J. Dainis).
Arī Rūjienā un Mazsalacā jaunatvērtajos kultūras namos sāk

darboties kori; tie organizējas pat tādos pagastos, kur agrāk
nekad nav pastāvējuši.

Par mākslinieciskās pašdarbības ārkārtīgi plašo vērienu spil-
gti liecina 1948. gada 10. un 11. jūlijā notikušie Valmieras ap-
riņķa dziesmu svētki, kuru dalībnieku skaits tālu pārsniedz visu

līdz ta_m_redzēto: svētkos piedalās 50 kori ar 3250 dziedātājiem
un 5 putēju orķestri ar 62 dalībniekiem.
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1948. gada Padomju

Latvijas dziesmu svētkos

no Valmieras apriņķa pie-
dalās 582 pašdarbnieki.
Apriņķu sacensībā par sa-

gatavošanos svētkiem Val-

mieras apriņķi atzīst par

labāko, un valmierieši iet

dziesmu svētku gājiena
priekšgalā.

Aktīvi kultūras dzīves

rosinātāji 40. gados Val-

mierā ir komunālo darbi-

nieku arodbiedrības jauk-
tais koris (līdz 1951. g.),
Valmieras ekonomiskā teh-

nikuma jauktais koris (līdz
1950. g.)\ Valmieras peda-

goģiskās skolas jauktais
koris (dir. I. Geidene —

līdz 1959. g., kad pedago-

ģisko skolu pārcēla uz

Rīgu), Valmieras 11 kom-

jauniešu varoņu vidussko-

las jauktais koris (dir.
E. Vikmanis).

Mazsalacā par labu ko-

lektīvu izveidojas J. Menca

Diriģents V. Mačs.

vadītais Mazsalacas kultūras nama jauktais koris (līdz 1957. ga-

dam). 1950. gadā pie Rūjienas kultūras nama izveidojas labs

pūtēju orķestris (diriģents V. Mačs, tagad — U. Zuments), kas

1951. gada republikāniskajā orķestru skatē iegūst 3. vietu un

vēlāk kļūst par Jaunatnes festivāla republikāniskā konkursa

laureātu.

1952. gadā nodibinās Valmieras vīru koris «Imanta» (diri-
ģents E. Vikmanis, pēc tam N. Dūze, V. Liepiņš, I. Lazo), kas

tagad ir visā republikā pazīstams kolektīvs.

1955. gada dziesmu svētkos Valmieras un Rūjienas rajonos
(atbilst tagadējā Valmieras rajona teritorijai) piedalās pavisam
117 pašdarbības kolektīvi ar 3110 dalībniekiem.

Republikānisko 1955. gada Padomju Latvijas dziesmu svētku

koru sacensībās II vietu izcīna I. Geidenes vadītais Valmieras
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pilsētas medicīnas darbinieku arodbiedrības sieviešu koris un

Valmieras arodbiedrību apvienotais vīru koris, goda rakstus pie-
šķir Mazsalacas kultūras nama jauktajam korim (dir. J. Mencis)
un Rūjienas vidusskolas jauktajam korim (dir. Ē. Šiliņš).

1959. gadā pie rajona kultūras nama sāk darbu spēcīgs jauns
kolektīvs — sieviešu koris «Kokle» (dir. I. Geidene), iekļaujot
sevī bijušā medicīnas darbinieku sieviešu kora dziedātājas. Ta-

gad šis koris jau vairāk nekā gadu desmitu nes rajona labākā

sieviešu kora nosaukumu.

1960. gadā par plašiem tautas svētkiem izvēršas Valmieras

rajona dziesmu svētki. Koru sacensībās kā labākie rajona kori

izvirzās Rūjienas kultūras nama jauktais koris (dir. E. Šiliņš),
Valmieras kultūras nama vīru koris «Imanta» un sieviešu koris

«Kokle» (dir. I. Geidene). Dziesmu svētku karogu piešķir rūjie-
niešiem. Par labāko rajona pūtēju orķestri tiek atzīts Rūjienas
kultūras nama orķestris.

1960. gada Padomju Latvijas dziesmu svētkos no Valmieras

rajona piedalās 9 kori, kā arī Rūjienas pūtēju orķestris.

1960. gada decembrī mira rajona koru virsdiriģents Elmārs

Vikmanis, kuram ir lieli nopelni Valmieras mūzikas dzīves

organizēšanā. Par viņa darba turpinātāju kļuva Niklāvs

Dūze.

1962. gadā par mūzikas skolas direktoru ieceļ Tālivaldi Du-

bavu, par rajona virsdiriģentu — Ē. Šiliņu, bet, sākot ar

1971. gadu, Valmieras rajona koru virsvadību uzņemas LPSR

Nopelniem bagātais mākslas darbinieks D. Gailis.

Jāzepa Vītola 100. dzimšanas diena Valmiera

Valmierā kārts šūpulis izcilajam latviešu komponistam Jāze-

pam Vītolam. Viņš pats par savu dzimto vietu raksta ar lielu

siltumu:

. «Netālu no Valmieras, pusceļā starp kapsētu un senāko drau-

dzes skolu, bija arī stūrītis, kuru es ļoti mīlēju: Ģīmja dzirna-

viņas. Mazā, zemā, pelēkā būdiņā — viņas tur bija ielejā iegū-

lušas, it kā atvainodamās par to, ka braucējam, kājniekam iedro-

šinājušās stāties ceļā. Šo kluso dzirnavu skaistums bija zaļa,
vēsa, noslēpta grava ar simtgadu veciem kokiem, kuri ne kar-

stajā vasaras pēcpudienā vien saukdami sauca paslinkot viņu
ēnā . ..
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Ēka Valmierā, pie kuras piestiprināta Jāzepa Vītola piemiņas plāksne.

Jāzepa Vītola piemiņas plāksne Valmierā.
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Visa šī stūrīša elpa bija miers — dziļš miers, gandrīz kā

pasakā. Un šo mieru es kādreiz traucēju, pasaulē ierodoties. Jo

piedzimu šinīs Ģīmja dzirnavās, puskilometru starp pašu Val-

mieru un sirmo draudzes skolu. Un tas notika 14./26. jūlijā
1863. g.» (Jāzeps Vītols. Manas dzīves atmiņas. Krājums «Lat-

viešu mūzika». LVI, 1958, 244.-245. lpp.).

Tāpat kā Jāzepam Vītolam mīļa bijusi dzimta Valmiera, arī

valmieriešiem vienmēr tuva bijusi Vītola daiļrade. Jau gatavo-

joties 1888. gada 111 vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem, Val-

mieras un apkārtnes kori iestudē vienu no komponista pirmajām
kora dziesmām — «Bērzs tīrelī». Pēc tam koru repertuārā Vītola

kompozīcijas ieņem arvien nozīmīgāku vietu. 20. gados Valmierā

rīkotajās Ziemeļlatvijas dziesmu dienās bieži skan Vītola kora

daiļrades pērles — «Gaismas pils», «Beverīnas dziedonis», «Sau-

les svētki», «Upe un cilvēka dzīve».

1932. gada 13. martā par izcilu Valmieras mūzikas dzīves

notikumu kļūst J. Vītola skaņdarbu vakars, kuru rīko Valmieras

mūzikas skola. Sirmais komponists pats, ieradies dzimtajā pil-
sētā, saka ievadvārdus. Koncerta pirmajā daļā viņa skaņdarbus
klavierēm un vijolei, kā arī solodziesmās izpilda mūzikas skolas

audzēkņi. Pati pirmā skaņdarbu «Albumā» spēlē deviņus gadus
vecā 3. klases skolniece Vilma Cīrule, tagad pazīstama pianiste,
LPSR Nopelniem bagātā skatuves māksliniece.

Pēc Lielā Tēvijas kara J. Vītola dziesmas vienmēr ir gan
vīru kora «Imanta», gan Rūjienas pilsētas kultūras nama, gan
citu rajona koru repertuārā, tās skan rajona dziesmu dienās un

dziesmu svētkos.

Par nozīmīgu kultūrvēsturisku notikumu izvēršas J. Vītola

100. dzimšanas dienas atzīmēšana. 1962. g. 21. decembrī Val-

mieras 1. astoņgadīgās skolas zālē Jāzepa Mediņa mūzikas

vidusskolas audzēkņi sniedz Vītola skaņdarbu koncertu, veltītu

viņa 100. dzimšanas dienai. Pēc tam seko divi koncerti ar vie-

nādu programmu: pirmais notiek 1963. gada 21. aprīlī Rīgā,
otrais — 1963. gada 11. maijā Valmierā. Abos koncertos pie-
dalās Valmieras rajona kultūras nama vīru koris «Imanta»

(diriģents Niklāvs Dūze), Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas
Tautas koris (diriģents Jānis Dūmiņš, solists Georgs Jankov-

skis — tenors), ievadvārdus saka mākslas zinātņu doktors

Jēkabs Vītoliņš.
Svinības sākas ar koru gājienu no Valmieras rajona kultūras

nama uz komponista dzimšanas vietu — tur, kur aiz Valmieras

11 varoņu komjauniešu vidusskolas Gaujas ielejas malā atrodas
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divstāvu sarkana ķieģeļu eka — bijušas Ģīmja dzirnavas. Ag-
rāk blakus tai bijusi neliela koka mājiņa, kurā dzimis Jāzeps
Vītols.

Tiek atklāta ari piemiņas plāksne.

Valmieras koncertzāle — muzejs

Ar Latvijas PSR Valdības 1963. gada lēmumu Valmieras

Sīmaņa baznīcu tika paredzēts pārvērst par koncertzāli

muzeju.
Sī baznīca ir viens no musu republikas ievērojamākajiem

arhitektūras un vēstures pieminekļiem.
Ta celta 1283. gada jaukta romaņu-gotu stila.

Ērģeles uzstādītas 1886. gadā. Tās būvējis ievērojamais

ērģeļu meistars Fridrihs Lādegasts (1818—1905), kurš 1879. ga-

dā būvējis arī Tallinas Doma ērģeles. Valmieras baznīcas ērģe-
lēm ir 1890 stabules (garākā — 6 metri, īsākā — 18 milimetri),
33 reģistri, 3 manuāli.

Koncertzāles atklāšana notika 1964. gada 25. jūlijā. Kon-

certā piedalījās Pēteris Sīpolnieks (ērģeles), Leonarda Daine

(soprāns), Mārtiņš Grīnbergs (čells) un Valmieras kultūras

nama vīru koris «Imanta», atskaņojot Baha, Vāgnera, Mocarta,

Vītola v. c. komponistu skaņdarbus.

Ērģeļu skanējumu un koncertzāles akustiku klausītāji novēr-

tējuši ļoti atzinīgi, tāpēc koncerti seko cits citam. Tajos pieda-

lījies Oļģerts Cintiņš, Veronika Pilāne, Druvis Kriķis, Jānis

Svinka, Pēteris Sīpolnieks, Māris Villerušs, Zermēna Heine-Vāg-

nere, Elfrīda Pakule, Ernests Bertovskis, Ilga Tiknuse, Rasma

Lielmane, Kārlis Zariņš, Pēteris Grāvelis, kā arī Tautas vīru

koris «Tēvzeme» Haralda Medņa vadībā, Valmieras vīru koris

«Imanta» N. Dūzes vadībā, Latvijas PSR Radio un televīzijas
koris E. Račevska vadībā.

1963./64. gada ziemā Valmierā darbu sāka neliels pašdarbī-
bas simfoniskais orķestris Arvīda Rozenberga vadībā. Orķestrī
darbojas gan mūzikas skolas pedagogi un skolēni, gan arī pil-
sētas iestāžu un uzņēmumu darbaļaudis. 1964. gada 19. maijā
orķestris sniedza savu pirmo koncertu astoņgadīgās skolas zālē,

piedaloties solistiem: Elgai Auzenbergai (mecosoprāns), Aijai
Selēnai (vijole), Pēterim Vidriķim (klarnete), Jurim Freima-

nim (klavieres).
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Valmieras koncertzāles ieeja.

Orķestris sarīkojis koncertus ne tikai Valmierā, bet arī citās

P11 T966 gada Valmierā atklāja jaunu kultūras namu. Tajā ir

skatītāju zāle ar 800 vietām, lekciju zale un plašas nodarbību

telpas daudziem pulciņiem. .
Jaunā kultūras nama atklāšana pavēra ceļu uz Valmieru ari

citu republiku māksliniekiem. Laika no 1967. līdz 1969. gadam

tur notikuši apmēram 70 vieskoncerti (Latvijas PSR, Igaunijas,

PSR Armēnijas PSR un Omskas simfoniskie orķestri Azer-

baidžānas Valsts dziesmu un deju ansamblis Moldāvi] as

dziesmu un deju ansamblis «Fluerašs», Kirgīzijas Valsts tautas
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instrumentu ansamblis, LPSR Operas un baleta teātra kolektīvs,

LPSR Valsts Akadēmiskais koris, Urālu tautas koris, Rīgas

kamerorķestris un čellistu ansamblis, B. Gutņikovs, E. Testeļeca,
E. Bertovskis, Ņ. Ļeļčuka, Maskavas arfu kvartets, N. Akopjana,
V. Beļčenko v.c.).

Vidzemes zonas jaukto koru salidojums

1967. gads, Lielā Oktobra 50. gadskārtu sagaidot, bija pats

skanīgākais visā Valmieras novada vēsturē. Jau ziemā visās

rajona pilsētās un ciemos bija jūtama nepieredzēta aktivitāte —

notika Vissavienības mākslinieciskās pašdarbības festivāla

pasākumi.
Galvenais notikums bija Vidzemes zonas jaukto koru sali-

dojums Valmierā 15. un 16. jūlijā. Tas izvērtās ne tikai par vienu

no izcilākajiem mūsu republikas pasākumiem Vissavienības māk-

slinieciskās pašdarbības festivāla ietvaros, bet sakrita ar otru

nozīmīgu notikumu — Krievu kultūras dekādes atklāšanu mūsu

republikā.
Valmierā ieradās dziedātāju pulki no Alūksnes, Cēsīm, Val-

kas, Gulbenes un Limbažiem, rajona centrā pulcējās arī vietējie
pašdarbnieki — 62 kori ar 2750 dziedātājiem (virsdiriģenti I. Ce-

pītis un A. Krastiņš, orķestru virsdiriģents A. Rozenbergs).

Liepu smaržas pilns atausa 16. jūlija rīts. Gaujmalas priedēs
uz estrādes notika apvienoto koru mēģinājums, bet pie Valmie-

ras un Cēsu rajona robežas, kur bija uzcelti zaļumiem vīti goda-
vārti, Valmieras rajona pārstāvji sagaidīja brālīgās Krievzemes

dziedātājus —■ KPFSR Valsts Akadēmisko kora kapelu A. Jur-

lova vadībā. Viņi devās uz Kultūras un atpūtas parku, kur tos

jūsmīgi sveica apvienoto koru dziedātāji. Pie diriģenta pults
stājās A. Jurlovs, un sagaidītāji ar viesiem saplūda vienā korī,
dziedot G. Sviridova «Satikās tēvs ar dēlu» un «Pūt, vējiņi».

Pēcpusdienā visi salidojuma dalībnieki un viesi devās svētku

gājienā caur pilsētu uz Kultūras un atpūtas parka estrādi, kur

tos ar aplausiem sveica pāri par 10 000klausītāju.
Pēc plaša koncerta visi klātesošie sumināja «dziesmu kara»

uzvarētājus — Cēsu rajona skolotāju kori (diriģents Imants Ko-

kars) un Alūksnes rajona kultūras nama kori (diriģents J. Kra-

valis), kurus izvirzīja uz mākslinieciskās pašdarbības festivāla

noslēguma koncertu Rīgā.
1970. gadā Valmieras rajonā regulāri darbojās 12 jauktie

kori (498 dalībnieki), 3 sieviešu kori (145 dalībnieki), 1 vīru
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koris (65 dalībnieki), 12 vīru vokālie ansambļi (81 dalībnieks).
20 sieviešu vokālie ansambļi (168 dalībnieki), 5 pūtēju orķestri
(89 dalībnieki).

Putēju orķestru tradīcija

Pirmie orķestri — deju kapelas Rūjienas pusē sākuši rasties

pirms apmēram 100 gadiem. Pirms tam godībās un krogos rīko-

tajos deju vakaros spēlējuši tikai atsevišķi mūziķi, galvenokārt

vijolnieki. Pierakstītas viena šāda vijolnieka — Daniēla Zu-

menta, kurš dzīvojis Rūjienas «Kalna Vagaļos», atmiņas, kurās

viņš stāsta, ka pagājušā gadsimta 50.—60. gados muzikantu

bijis ļoti maz un viņš aicināts spēlēt kāzās un citās godībās ne

tikai Rūjienas draudzē.

Gadsimtu mijā Rūjienā darbojas samērā labs orķestris, kurš

atskaņo deju mūziku, uzstājas arī koncertos. To vadījis Augusts

Zuments, Daniēla Zumenta dēls, izcili apdāvināts mūziķis, ku-

ram diemžēl nav izdevies iegūt profesionālu izglītību. Kad viņam

bijis 12 gadu (dz. 1871. g. 5. febr.), Rūjienā viesojies brāļu Jur-

jānu mežragu kvartets. Jurjānu Andrejs noklausījies mazā Au-

gusta vijoles spēli, kuru zēnam iemācījis tēvs, atzinis viņu par

ļoti apdāvinātu un aicinājis sev līdzi uz Harkovu mācīties mū-

zikas skolā. Tēvs piekritis, bet māte nav bijusi ar mieru laist dēlu

tik tālu prom no mājām. Tā arī zēns nav kļuvis par profesionālu

mūziķi, tomēr sasniedzis atzīstamu gatavību. Viņš bieži uzstājies
koncertos kā solists.

Vēlāk Augusts Zuments nodibina savu orķestri, kurš 20.—

30. gados ir pazīstams plašā apkārtnē. Viņš bijis arī pašdarbības
komponists, rakstījis skaņdarbus gan savam orķestrim, gan arī

kora un solodziesmās. Tās savā repertuārā uzņēmuši arī profe-
sionāli dziedātāji. Zumenta orķestra sastāvā ietilpuši gan stīgu,
gan pūšamie instrumenti.

1923. gadā Leonards Bošs, kurš dzīvojis «Pausku» mājās uz

Sedas upes krasta, noorganizē orķestri, kura sastāvā ietilpst gan

stīgu, gan pūšamie instrumenti. Jauno kolektīvu nosauc par
«Sedas orķestri». 1925. gadā to pārveido par pūtēju orķestri.
Sakot ar 1927. gadu, kolektīvs sāk iestudēt arī koncertrepertuāru
un sniedz priekšnesumus daudzos sarīkojumos dažādās Ziemeļ-
vidzemes pilsētās un pagastos. Orķestra sastāvs nav bijis skait-

liski liels (12—14 mūziķi), bet tas darbojies regulāri līdz pat
Lielajam Tēvijas karam.
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1926. gadā bijušais 8. latviešu padomju pulka mūziķis Edu-

ards Podiņš un Kārlis Uzkalis noorganizē orķestri pie sporta
biedrības «Krauze» Rūjienas nodaļas. 20. gadu beigās sāk dar-

boties vēl vairāki orķestri pie dažādām biedrībām un organizā-

cijām.
1932. gada vasarā Naukšēnu parkā notiek Rūjienas apvie-

noto pūtēju orķestru koncerts profesora J. Jurjāna vadībā, kas

ļoti stimulējis orķestru darbu un mudinājis jauniešus mācīties

instrumentu spēli.
Lielu ieguldījumu jauno orķestra mūziķu audzināšanā devusi

Rūjienas vidusskola. Tās pūtēju orķestris ilgus gadus bijis re-

spektējamā mākslinieciskā līmenī. Par to jāpateicas vidusskolas

mūzikas skolotājiem — orķestra vadītājiem, kuri visi bijuši tei-

cami mūziķi un lieli sava darba entuziasti: pianists Paulis Krie-

viņš, bazūnists un komponists Jānis Aizpurietis, trompetists
Valdis Vikmanis, flautists Kārlis Mors, trompetists Vilfrīds

Mačs.

Pūtēju orķestru popularitātes un Rūjienas vidusskolas mū-

zikas skolotāju ietekmēti daudzi jaunieši nopietni sāka mācīties

pūšamo instrumentu spēli. Vēlāk daudzi no viņiem kļuvuši par

profesionāliem mūziķiem: Eduards Mednis — J. Vītola Latvijas
Valsts konservatorijas docents (klarnete), LPSR Nopelniem ba-

gātais skatuves mākslinieks, Teodors Miķelsons (mežrags) —

ilggadējais operas un radio orķestru mūziķis, Augusts Bundzis

(mežrags) — ilggadējais radio orķestra mūziķis, Kārlis Mors

(flauta) — mūzikas skolotājs, Gunārs Bošs (trompete) — Kār-

savas mūzikas skolas direktors, LPSR Nopelniem bagātais māk-

slas darbinieks Valdis Vikmanis (trompete), Edgars Brīnums

(fagots) — LPSR Valsts Akadēmiskā operas un baleta teātra

orķestra mūziķis, Voldemārs Glāzers (fagots), Jānis Pitāns (ba-

zūne) — LPSR Televīzijas un radio orķestra mūziķis, Arnolds

Pope (klarnete) — LPSR Televīzijas un radio orķestra mūziķis
un E. Dārziņa speciālās mūzikas skolas pedagogs, Arvīds Res-

nis (fagots) — J. Vītola Latvijas Valsts konservatorijas vecā-

kais pedagogs, Zigurds Smits (trompete) — J. Mediņa mūzikas

vidusskolas pedagogs, Jānis Pasītis (bazūne) — LPSR Televī-

zijas un radio simfoniskā orķestra mūziķis, Pēteris Jēkabsons

(fagots) — Rīgas Operetes teātra orķestra mūziķis, Ēriks Leit-

lands (oboja) —■ Bobruiskas Operetes teātra orķestra mūziķis.
Kā redzams, mazās Rūjienas pilsētiņas un tas tuvākās ap-

kārtnes devums mūsu profesionālo mūziķu saimei patiešām nav

mazs.
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Sedas orķestris XX gs. 20. gados. Otrajā rindā trešais no kreisās —

E. Podiņš.

Pēc Liela Tēvijas kara saimnieciskās un ari kultūras dzīves

atjaunošana nebija viegla. Ar lielām grūtībām sadūrās arī pirmie
mēģinājumi pēc" kara noorganizēt pūtēju orķestri: mūziķi bija
izklīduši, nebija instrumentu. Apvienojot vidusskolas un kultūras

nama spēkus, izdevās sapulcināt apmēram 10 cilvēku, kuri vidus-

skolas skolotāja X- Mora vadībā izveidoja nelielu orķestri. Tā

darbība ierobežojās ar himnu un dažu maršu nospēlēšanu valsts

svētkos. Ar tādu sastāvu nebija ko domāt par nopietnāku māksli-

niecisku mērķi.
1950. gadā Rūjiena kļuva par jaunizveidotā rajona centru,

sāka darbu rajona iestādes, ieradās daudz jaunu darbinieku. No

bijušās Valmieras rajona Izpildu komitejas uz Rūjienu pārnāca
strādāt rajona Izpildu komitejā par plānu daļas vadītāju Vilfrīds

Mačs — ilggadējs orķestra mūziķis un liels mūzikas entuziasts.

Viņš enerģiski sāka jauna pūtēju orķestra organizēšanu pie
rajona kultūras nama. Pirmajā nodarbībā 1950. gada jūlijā iera-

dās tikai seši dalībnieki. Vēlāk šis skaits palielinājās līdz devi-

ņiem. Tomēr diriģents izvirzīja mērķi — sagatavot nelielu kon-

certprogrammu Oktobra svētkiem.
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1951. gadā orķestra sastāvs jau pieauga līdz 11 mūziķiem.
Gada beigās orķestris izcīna pirmo vietu Rūjienas rajona māksli-

nieciskās pašdarbības skatē un tiek izvirzīts uz republikānisko
skati Rīgā. No pieciem kolektīviem rūjienieši izcīna trešo vietu,

spēlējot Čaikovska «Tarantellu», Aņisimova «Koncertvalsi» un

«Maršu».

Pēc panākumiem republikāniskajā skatē ievērojami pieaug
orķestra popularitāte un palielinās skaitliskais sastāvs. Orķestris
sāk regulāru koncertdarbību, viesojoties Rūjienas un kaimiņu

rajonu klubos un kultūras namos. 1954. gada 5. aprīlī Rūjienas

rajona kultūras nama pūtēju orķestris koncertē Rīgā, pavisam
atskaņojot 12 skaņdarbus. Koncertā piedalās solisti: flautists

K. Mors un ksilofonists Ē. Šiliņš. Debija republikas galvaspilsētā
ir veiksmīga. Lūk, republikas pūtēju orķestru virsdiriģenta Au-

gusta Krisberga atsauksme: «Tas ir pēckara gados pirmais māk-

slinieciskās pašdarbības pūtēju orķestra koncerts Rīgā ar pilnīgi

patstāvīgu programmu. Sniegums neapšaubāmi bija labs.» 1

Koncerts Rigā pierādīja, ka kolektīvs ir nobriedis nopietnu
māksliniecisku uzdevumu veikšanai. Orķestra sastāvs jau bija
pieaudzis līdz 20 dalībniekiem.

1955. gada vasarā orķestris veiksmīgi piedalījās Padomju
Latvijas 15. gadadienai veltītajos republikāniskajos Dziesmu

svētkos. Par orķestra sniegumu šajos svētkos orķestru virsdi-

riģents A. Krisbergs izteicās: «Viss orķestra kolektīvs izaudzis

par mākslinieciski respektējamu vienību, kas godam pārstāv
mūsu republikas orķestru labākās tradīcijas.» 2

1955. gada rudenī orķestris ar plašu koncertu Rūjienas kul-

tūras namā atzīmēja 5 gadu darba atceri. Kolektīvu un diriģentu

.apbalvoja ar LPSR Kultūras ministrijas Goda rakstiem, daudzi

ilggadējie mūziķi saņēma rajona Goda rakstus un balvas. Pir-

majos 5 darba gados orķestris 70 reizes sniedzis koncertus ārpus
Rūjienas un 30 reizes koncertējis savā pilsētā.

1957. gadā Rūjienas rajona kultūras nama orķestris kļuva
par Pirmā Latvijas PSR jaunatnes festivāla republikāniskā kon-

kursa laureātu.

Orķestra repertuārs bija plašs un daudzveidīgs, tajā ietilpa

pāri par 100 skaņdarbu, neskaitot deju mūziku: latviešu padomju

komponistu skaņdarbi un klasika (J. Ozoliņa Svīta no mūzikas

1 Melnbārdis A. Rūjienas rajona kultūras nama pūtēju orķestris. Izdevis
E. Melngaiļa Tautas mākslas nams 1959. gadā.

2
Turpat.
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lugai «Dace meklē laimi», Jēk. Mediņa «Valsis», J. Ivanova

«Dzimtenes ainavas», J. Ivanova «Rāzna», Alfr. Kalniņa Lat-

viešu tautas dziesmu svīta un Karodziņu polonēze, Jāz. Vītola

Latviešu tautas dziesmas, A. Jurjāna «Ačkups»), daudzi krievu

un aizrobežu klasiķu darbi (fragmenti no Čaikovska baletiem,

Mocarta uvertīra operai «Titus», Bizē «Intermeco», Brāmsa «Un-

gāru dejas», M. Oginska «Polonēze»), citu padomju tautu mū-

zika (N. Lisenko «Ukraiņu svīta», Fantāzija par I. Dunajevska
kinofilmu melodijām) un daudz citu darbu.

1960. gadā orķestri apbalvo ar LPSR Kultūras ministrijas
Goda rakstu par sekmīgu piedalīšanos Padomju Latvijas 1960.

gada Dziesmu svētku pūtēju orķestru sacensībās.

1961. gada 28. janvārī rūjienieši sumināja diriģentu V. Maču

un orķestra mūziķus viņu 10 gadu darba atceres koncertā. Or-

ķestrim svinīgi pasniedza Latvijas PSR Kultūras ministrijas
Goda rakstu.

Sākot ar 1963. gadu, V. Mačs slimības un darba apstākļu dēļ

vairs nevarēja intensīvi nodoties darbam ar orķestri un kļuva
par tā konsultantu. (Viņš mira 1968. gadā.)

Kopš 1964. gada orķestra vadība pilnīgi pārgāja Ulda Zu-

menta rokās.

Nevar nepieminēt orķestra ilggadējos dalībniekus V. Kauci

un J. Zumentu, kuri, uz mēģinājumiem ierazdamies, mēro katr-

reiz gandrīz 10 kilometrus garu ceļu, Ē. Vorpu, L. Alpu un

V. Sprinci, kuri teicami strādā savās darba vietās un tikpat apzi-

nīgi jau kopš kolektīva dibināšanas veic savus pienākumus
orķestrī. īpaši jārunā par orķestra veterānu Eduardu Podiņu
(1888 —1971). Viņa tēvs bija trompetists cariskās Krievijas
armijā. E. Podiņš mūziķa — baritonista gaitas sācis armija
1910. gadā. 1917. gada viņš strādājis revolucionārajā Petrogradā
un spēlējis orķestrī, sagaidot Ļeņinu Somijas stacijā 1917. gada

pavasarī. So brīdi viņš atcerējies kā vienu no savas dzīves

izcilākajiem notikumiem: «Tanī laikā strādāju Lesnera fab-

rikā un spēlēju strādnieku orķestri. Orķestrī bijām visi lat-

vieši, vairums — no Rīgas evakuētie strādnieki, pavisam ap
20 cilvēku. Rīdzinieks bija arī diriģents — trompetists Treimanis.

Fabrikas boļševiku komiteja mus aicināja doties uz Somijas sta-

ciju sagaidīt Ļeņinu. Stacijas laukuma bija sapulcējies milzums

strādnieku no visām pilsētas fabrikām. Laiks vēl bija vēss un

jāgaida ilgi. Cilvēki sala, bet neviens prom negāja. Kad Ļeņins
izkāpa no vagona, viņu sāka apsveikt fabriku strādnieku dele-

gācijas, bet mēs spēlējām sagaidīšanas maršu. Pēc tam kad
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revolūcijas vadonis bija uzcelts uz bruņumašīnas un sākās

mītiņš, mēs spēlējām Internacionāli.»

Pēc atgriešanās Rūjienā 1919. gadā E. Podiņš iestājies Val-

mieras brīvprātīgo bataljonā, lai cīnītos pret baltgvardiem. Ne-

varēdams dzīvot bez aktīvas muzicēšanas, viņš sāk organizēt

bataljona orķestri. Pirmie mūziķi esot bijuši alojieši, pēc tam

pievienojušies vīri arī no citiem pagastiem. Kopā sanācis apmē-
ram 15 cilvēku. Kaut arī muzikālās zināšanas un instrumenta

spēles prasme dažam labam bijusi visai niecīga, darbs veicies

labi, jo visi mācījušies ar lielu sajūsmu. Drīz vien jau pratuši
nospēlēt Internacionāli. Pēc neilga laika bataljons pievienots
1. latviešu divīzijas 8. latviešu padomju pulkam. Brīvprātīgo
bataljona orķestris iekļauts pulka orķestrī, kura diriģents bijis

kapelmeistars Fjodorovs. Tā sastāvā bijuši apmēram 35 vīri.

Pulks atkāpies uz Varakļāniem. Tur orķestris sniedzis vairākus

koncertus. Pulka orķestrī E. Podiņš izpildījis orķestra vecākā

pienākumus.
1921. gadā E. Podiņš atgriežas Rūjienā un atkal enerģiski

darbojas mūzikas laukā gan kā orķestru organizētājs, gan to

dalībnieks. Viņa orķestra mūziķa stāžs — 56 gadi, atalgojums

par to — daudz goda rakstu, pateicību un visu rūjieniešu cieņa.

Valmieras mūzikas skola

1970. gadā Valmieras mūzikas skola atskatījās uz 50 darba

gadiem. Sākumā skola bijusi privāta. Tās dibinātāja un pirmā
vadītāja bija pianiste Anna Ķirpīte. Pirmajā darba gadā uz-

ņemti 175 audzēkņi, strādājuši 9 skolotāji. Darbojušās klavieru,
solo dziedāšanas un vijoles klases, mācīti arī teorētiskie priekš-
meti un ritmoplastika.

1944. gada rudenī pēc Valmieras atbrīvošanas no vācu fašis-

tiskajiem iebrucējiem mūzikas skola atsāk darbu kā Kultūras

ministrijas Valmieras bērnu mūzikas skola. Par tās direktoru

kļūst Elmārs Vikmanis. Pirmie pedagogi, kas 1944. gada rudenī

sāk darbu, ir pianistes Marga Vintere un Ausma Sīle, vijolnieks
Kārlis Veilands (apvienoja darbu Cēsu un Valmieras mūzikas

skolās). Augot skolēnu skaitam, kolektīvs papildinās ar jauniem
pedagogiem — Valmieras mūzikas skolā sāk strādāt dziedātājas
Z. Gotharde, F. Eglīte, mežradznieks A. Dēliņš, pianists P. Pē-

tersons, vijolnieks A. Riekstiņš, dziedātāja V. Miezīte. Skolas
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Padomju saimniecības «Burtnieki»

direktors E. Vikmanis vienmēr aktīvi piedalās visu Valmieras

pilsētas un apriņķa mūzikas dzīves jautājumu risināšanā. Viņš
māca dziedāšanu Valmieras vidusskolā, nodibina vīru kori un

izveido to par nozīmīgu māksliniecisku vienību, uzņemas apriņķa
virsdiriģenta pienākumus, organizē koncertus un lekcijas par

mūziku, tā kļūstot par Valmieras mūzikas dzīves dvēseli.

1959. gada Rūjiena un pec tam arī Mazsalaca atver Val-

mieras bērnu mūzikas skolas filiāles.

Diemžēl E. Vikmaņa raženo un veiksmīgo darbu pārtrauc
pēkšņa smaga slimība, un viņš mirst pašā radošo spēku brie-

dumā 1960. gada decembrī.

Pēc E. Vikmaņa nāves Valmieras bērnu mūzikas skolas direk-

tori bijuši: Velta Miezīte, Niklāvs Dūze, Māra Trauberga un

Tālivaldis Dubavs.

T. Dubavs sevišķi plaši izvērsis mūzikas propagandas darbu

un aktīvi darbojies kā lektors un pavadītājs. Viņš ieviesis ari

jaunu koncertu organizācijas formu, mūzikas skolai cieši sadar-
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bojoties ar LPSR Valsts filharmoniju. 1964. gadā šāda veida
pirmo reizi Valmieras mūzikas vēsturē tiek organizēts koncertu
abonements uz LPSR Valsts Akadēmiskā kora, LPSR Valsts

filharmonijas čellistu ansambļa, Igora Oistraha, Bibigulas Tuli-

genovas, Ilgas Tiknuses un Māra Villeruša vieskoncertiem.

Valmieras mūzikas skolu pusgadsimtā beiguši vairāk nekā

500 audzēkņu. Daudziem jauniešiem mūzikas skola pavērusi ceļu
uz profesionālu mūziķu gaitām, no tiem jāmin J. Ķepītis, E. Vik-

manis, V. Cīrule, J. Putniņa, Ā. Simsone, M. Ozoliņš, I. Geidene,
A. Tauriņa, U. Balodis, D*. Zaķis, S. Vēriņa, G. Kalniņa-Ungure,
M. Legzdiņa, V. Salaks.

Valmierieši pamatoti var lepoties ar savām darba uzvarām,

lepoties ar to, ka viņi savām rokām Valmieru pacēluši no dru-

pām un izveidojuši par ziedošu pilsētu, kuras rūpniecība šodien

ražo pirmklasīgas mēbeles un stikla audumus, ugunsdzēšanas

aparātus un daudzveidīgu piena un gaļas produktu sortimentu.

Bet tikpat pamatoti Valmieras novads var lepoties ar savas

kultūras dzīves augšupeju.
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