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Ievadam

Neparastu spirgtumu baudām, smeļot no mūsu tautas mākslas

dzidriem pirmavotiem, lepnu prieku saulē ceļot mūsu tēvu, māmuļu
ilgi apslēpto gara mantu brīnišķīgās bagātības. Ir acumirklī kaut

kas svaigs, cerību pilns: jūtam, ka arī skaņās_ atdzimstam. Bet šis

prieks par acumirkli mūs arī saista nopietniem 'pienākumiem — pie-
nākumiem pret nākamām dienām, rūpēm par mūsu skaņu mākslas

tālākajiem likteņiem.

Mūsu tautas mūzika dzima, auga kā zieds brīvā dabā; vienīgi
Dieva saulītes sildīta, debess rasas veldzināta. Kaut kādam dina-

miskam procesam tā gandrīz nebija padota,- gadsimti pagāja, tai

varbūt savu zīmogu uzspiežot, tomēr savā īpatnībā to maz mainot.

Avots palika tīrs, nesajaukts. Tikai jaunie laiki tai nesa briesmas.

Maz_ pamazām apklusa čaklās dziesmu teicējiņas; tai vietā vienmēr

biežāk parādījās rīmnieku ziņģes. Manāms kļuva skolās ievesto cit-

tautiešu dziesmu iespaids. Bet sevišķi mūsdienu mākslas surrogāti —

saukti palīgi pratēja, posts neprašas rokās — draudēja tautas dzie-

smu izspiest no savas iedzimtās vietas, to nobīdīt pie malas, ja ne

pat pavisam iznīcināt. Tai tomēr laikā radās enerģisku glābēju
rokas. — Tanī pašā laikā sākās tas ilgi aizturētais dinamiskais pro-

cess, kas mūsu līdz tam snaudošajai mākslas mūzikai spēji atvēra

jaunas, plašas, aci žilbinošas tāles. Agrāk tikai ar lielām grūtībām
staigājamais, tagad atbrīvotais ceļš uz vispusīgu mūzikālu izglītību
modināja rindu apdāvinātu latvju mūzikas darbinieku, gadu no gada
ievadīja mūsu skaņu mākslu plašākajās gultnēs. Tagad mums jā-
uzmanās uz divām pusēm. Mūsu tautas mūzika jāsargā no viegl-
prātīgiem bojājumiem; mūsu mākslas mūzika — no lētas pašapmie-

rinatības,_no nevērtīga, ārīga skaļuma kārdinājumiem. Abus — tau-

tas un mākslas mūzikas elementus apvienojot, sakausējot, kļūsim pie
kārotā mērķa — pie nacionālās mākslas.

Katram dinamiskam procesam nepieciešams rēgulātors, spēks,
kas to sargā no galējībām kā vienā, tā otrā virzienā. Tāda spēka —

regulatora uzdevumus visos laikos, visās zemēs, izpildījusi pagātnes
piedzīvojumu kvintesence — vēsture. Vēsturē atspoguļojamies, kādi

bijām, kadi esam; vēsture mums palīdz sameklēt ceļus uz pilnīgāku
nākotni. Mūsu skaņu mākslai tāda vēstures spoguļa līdz šim vēl
trūka; sevišķi tā, ko zinām par mūsu pašu mūzikas senlaikiem, pat

par tās tuvāko pagātni, ir gaužām maz. Kā lai stāstām par latvju
tautas mūzikas īpatnībām, vāji izpētījuši tās pamatus, tās savda-

bīguma cēloņus? Kā aizstāvēsim mūsu skaņu mākslas patstāvību,
neiepazinušies ar tās dziļajo elpu, radošo dvašu? Un pierādījumu
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netrūkst, ka mūsu mūzika patiesi īpatna, savdabīga, ka latvju dzie-

sma — patiesi latviska. Pats par sevi tas izsauc arī vajadzību sa-

līdzināt, novērot, kā citur mūzika tapusi, kā laikmeti no laikmetiem,

nācijas no nācijām atšķiras, kā māksla aug, krīt, gadsimtiem

ties. Ilgas pēc skaistuma, pēc taisnības tās pašas_visur;
dažāda to-

mēr līdzekļu izvēle. Citus pētot, salīdzinot, mēs gūstam cilvēkam ie-

spējamo kritēriju arī pašu sasniegumiem, to kompasu, kas soli pa

solim mūs vada, mūsu ilgu tālēm — latvju nacionālai mākslai pretim.

Šiem vārdiem vispārīgiem vilcieniem atrisināta mūsu grāmatas

programma. Tā nav mūzikas vēsture gluži parastajos rāmjos. Latvju
mūzikai tajā iedalīta izņēmuma vieta; tā apgaismota iespējami plaši,

gan neaizsteidzoties nākamai latvju mūzikas monogrāfijai priekšā,
tomēr tādai piedāvājoties kā rūpīgi izlasīts, drošs pamatmateriāls.

Sevišķa vērība pēc iespējas piegriezta arī jaunām nacionālām sko-

lām, tām tautām, kas tikai pasaules apvērsumam pateicoties atguva

savu agrāk zaudēto polītisko patstāvību: mūsu likteņu biedriem igau-
ņiem, leišiem, arī somiem, čechiem, poļiem; redakcija rūpējusies par

attiecīgiem šīs nodaļas speciāliem līdzstrādniekiem. Plašāki apska-
tām arī tās lielās cilts mūzikālās uzvaras gaitu, kas mūs mācīja
skaņu mākslā spert pirmos patstāvīgos soļus — krievu mūzikas spējo
attīstību. Pildot šo programmu, bija sevišķi jārūpējas par visa plašā
materiāla pareizu sadalījumu, attaisnojot arī grāmatas pirmmērķi:
dot atskatu par pasaules mūziku no senvēsturiskiem laikiem Hdz mūsu

dienām. To cerējām panākt, mazliet ierobežojot telpas tam, kas

jau miris,- piešķirot turpretim pienācīgo uzmanību tam, kas vēl dzīvo,
līdz šim mūs valdzina: baroka, klasiskā un romantiskā laikmeta mūzi-

kai un viņas meistariem; beigu beigās — mūsdienu izcilus parādībām.
Vārds visur pabalstīts illustrācijām; arī mūzikas piemēriem, ciktāl grā-
matas apjoms to atļauj.

Šis darbs nav saprotams kā nejaušības produkts. Tas mūsu lite-

ratūrā sen jau jūtami trūka; tam jāpilda robs ne uz plaukta vien, bet

uz paša galda, visur, kur mūzika tiek kopta un cienīta, kur tā aicināta
ka labs mājas draugs. Kā šī aroda pirmais latvju darbs, tas cenšas

griezties ne pie speciālista vien; tas cer atrast ceļu arī uz mūzikāli

neizglītotāku lasītāju, to neatbaidot ar sausām formulām, teorijām,
mūziķim saprotamiem termiņiem. Profesionālais mūziķis parasti

griežas pie bagātās speciālliterātūras; bez tās viņš nav mūziķis. Bet

arī tas atradīs šinī grāmatā visas vēlamās informācijas; un latviešu mū-
zikas nodaļā to, ko neviena cita mūzikas vēsture viņam sniegt nevar.

Visiem, kas pie grāmatas roku pielikuši, sirsnīgs paldies. Un

musu pirmai mūzikas vēsturei — daudz draugu!

Prof. J. Vītols.
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Ēģiptiešu muziķi, cheironomi, dziedātāji un dejotājas
Sienas reljefs Neršeftkaju kapenēm Sakkarā, 5. -dinastijas laiks, ap 1700. gadu pr. Kr.

Senā mūzika

Mūzikas pirmsākumi

Cik vien tālu sirmā senatnē sniedzas mūsu skats, visos laikos

cilvēks ir pazinis un kopis mūziku. Gan mēs labi vēl nezinām, kā

pirmatnējais cilvēks ir nonācis pie šīs mākslas, kas viņu pamudinājis
dziedāt —: vai putnu balsis, vai spēka, enerģiju pārpilnība, rotaļa,
prieks; nezinām pat īsti, kas bijis prīmārāks — runāts vārds, vai

mūzikālā intonācijā fiksējams sauciens, un vēl vairāk minējumos jā-
dodas, ja gribam zināt, vai pirms dziedāšanas cilvēks nav pratis jau
izsist ritmu ar plaukstām, vai izvilināt toni no raga vai uzvilktas loka

stīgas. Pat tik svarīgais jautājums par to, kā radusies prīmitīvā toņ-
kārta — katras melodijas pamats, vēl nepavisam nav atbildams. Ne

tikai mūzikas zinātne, bet vēl vairāk dabas zinātne ir stādījusi šos

jautājumus. Pazīstamākās no šīm teorijām pirmatnējā cilvēka iz-

pausmi skaņās saista ar tā uztraukuma stāvokļiem, erotiskajām dzi-

ņām (Čarļa Darvina teorija), vai izskaidro to ar nervu enerģijas pār-
pilnību (Herberts Spensers), pakaļdarināšanas dziņu (putnu dziesmu

imitācija), patiku, baudu — vispāri, ar dažādiem psīcholoģiskas da-
bas momentiem. Plašu ievērību ir guvis no tām stipri atšķirīgais
Kārļa Būchera uzskats par ritma prīmāro lomu mūzikas pirmsāku-
mos un visā tās tālākajā attīstībā; pēc tā, mūzikas izcelšanās meklē-

jama cilvēka darba kustību ritmā, un darba dziesmas arī būtu vis-

senākās dziesmas.

Viena no spilgtākajām salīdzinošās mūzikas zinātnes uzstādīta-

jām hipotēzēm par mūzikas izcelšanos, ko pamato un attīsta franču
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mūzikas vēsturnieks 2. Kombarjē, mūzikas pirmsākumus saista ar pri-

mitīvo tautu maģiju. Primitīvajam cilvēkam visa daba bija viņam

naidīgu vai labvēlīgu dievību pilna. Šo naidīgo dievību dusmas

vajadzēja novērst, un mūzika tam bija brīnišķīgāka, lielāka vara, ar

ko tuvoties dievībai. Tāpēc taisni primitīvo tautu maģija butu auk-
lējami visas mūzikas pirmsākumi. Ne vardi, žesti, noslēpumainas

zīmētās figūras, tēli, šķidrumi un dedzināmās vielas neiespēja bur-

vībā nekā bez viņus pavadošās mūzikas, dziedājuma; balss bija

maģiskās varas nesēja. Kur visur prīmitīvā cilvēka dzīvē nebija šis

mūzikas burvīgais spēks vajadzīgs: bija dziesmas dažādu nelaimju

novēršanai, dziesmas karam, mīlai, atriebībai, pret negaisu, sau-

sumu, slimībām, jaunu garu aizdzīšanai v. t. t. Pirmatnējais cilvēks

ticēja, ka ar maģiskās dziesmas palīdzību viss iespējams. Nostāsti

par mūzikas brīnišķīgo varu sastopami visu tautu teikās; senajās

austrumtautas to milzums, bagāta ar tām arī grieķu mitoloģija (Or-

fejs!), arī senajam latvim "dziesma aizdzina karu", un igauņu Vane-

muinem ir tā pati dziesmas_ vara, kas grieķu Orfejam. Pie taga-

dējām primitīvajām tautām Āzijā, Āfrikā, Amerikā vēl šobrīd mūzi-

kas stāvoklis ir gluži līdzīgs. Šo tautu maģiskie dziedājumi, kas

kļuvuši plašāki pieietami pētīšanai, uzņemti fonografos, sķaņufilmās,
sniedz mūzikas zinātniekam daudz materāla, un Jauj arī secināt, ka

pie visām tautām viņu pirmatnējā attīstības stāvoklī mūzika cieši sai-

stās ar maģiju, vēlāk ar kultu, reliģiozām ceremonijām.

Ja pieņem, ka pirmatnējā māksla ir bijusi lielā mērā sintētiskas

dabas, tad sāķumā visas ritmiskās mākslas — dzeja, mūzika, deja
ir bijušas apvienotas. Saistošā, vadošā vara šajā priekšnesumā bija

ritms, kas kārtoja reizē vārdus, skaņas i solus. Katrā ziņā, arī šai

pirmatnējai dejai ir bijis noteikts maģiskas ceremonijas raksturs. Tā

piemēram līdz visdziļākajai senatnei sniedzas kara dejas, kas imitē

cīņas kustības, lai cilvēks tās pārvaldītu un tā nodrošinātu sev uz-

varu; erotiskās dejas, kas grib modināt kaislības, imitējot mīlu, kais-

lību žestus un kustības; pateicības dejas, svinīgās dejas un c. Pro-

tams, šai senajai dejai nav nekā kopīga ar mūslaiku moderno salonu

vai skatuves deju. Tā ir drīzāk valoda, rituāls, kur sevišķa nozīme

mīmikai.

No pirmatnējā cilvēka maģijas, mūzikas tālākais attīstības ceļš
ir uz reliģisko kultu. Mūzikai, dejai visu senajo austrumu kultūrtautu

reliģiskās ceremonijās ir vadoša nozīme. Par to mums jau liecina

no tālās senatnes uzglabājušies pieminekļi — mūzikas instrumentu,

procesiju attēli ēģiptiešu, babiloniešu, asiriešu un c. tautu architek-

tūra, Reliģiozam kultam mūzika ir kalpojusi daudzus gadu
tūkstošus, visās tautās, un kalpo vēl līdz mūsu laikiem; deju turpretim
kristīga_baznīca padzina no sava kulta. Bet blakus maģijai, blakus

reliģiskam ceremonijām, mūzika drīz sāk kalpot arī pati saviem pat-
stāvīgiem mērķiem, kļūst neatkarīga māksla.

Pirmie cilvēka mūzikas instrumenti bez šaubām būs bijuši
balss un plaukstas. Tie zināmā mērā ir arī citu mūzikas in-

strumentu prototipi. Pastiprinot cilvēka balsi, radās taure, rags,
flauta, oboja. Plaukstu sitieni deva ritmu; to vietā sāka lietot koka

vai akmens gabaliņus, kas deva sitienam vairāk asuma; izdobtam
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kokam pārvilkta āda radīja pirmās bungas. Stīgu instrumentu pro-

totips ir mednieka šaujamais loks, kā šņore pie raušanas dod skaņu.
Daudz grūtāks ir jautājums par prīmitīvo gammu. Kā īsteni

rodas toņkārta? Kā varējušas ir izveidoties tik daudzas, tik dažādī-

gas skaņu sistēmas, kā tās redzam dažādajās zemēs, pie dažādām

tautām un rasēm, dažādos laikos, kas katras šīs tautas mūzikai dod

citu seju, citas īpatnības? Šī ir viena no vissarežģītākajām problē-

mām, kādas stādītas salīdzinošajai mūzikas zinātnei. Viena no pri-

mitīvākajām gammām ir piecu toņu gamma, ar tikai veselu

toņu un pusotra toņa kāpieniem (fa — sol —la — do—re — fa), ko

pazīst ne tikai ķīniešu, japāņu, polinēziešu, javājiešu mūzika, bet

arī Eiropas ziemeļrietumi — ķeltu tautas — skoti, īri, bretāņi, un pat
acteki un peruāņi Amerikā. Te gandrīz jādomā, ka šāda piecu toņu

rinda, bez pustoņiem, ir pati senākā toņkārta, visu tautu mūzikālās

attīstības pirmā stadija. Melodijai, būvētai no šādas gammas to-

ņiem, ir pilnīgi savs, īpatnējs raksturs. Bet blakus tai senatnē lieto-

tas ir arī daudz komplicētākas toņu rindas, pastāvošas no septiņiem
toņiem, visdažādīgākā toņu, pustoņu, pusotru toņu un pat vēl sīkāku

toņa daļu iekārtojumā, pie ēģiptiešiem, grieķiem, indiešiem, ķīnie-
šiem un c. Vai te primitīvais cilvēks vadījās tikai no dzirdes, vai,

piemēram, pie lautas skaņu caurumiņu izurbšanas, arī no matēmati-

skiem aprēķiniem, vai arī no reliģioziem motīviem ("svētie skaitļi" —

5, 7 etc.)? Par pēdējo liecina starp citu apstāklis, ka dažu Austrum-

āzijas tautu — Ķīnā, Siāmā, Annamā, Kambodžā un c. — pasaules
uzskatā šiem skaitļiem ir sevišķi liela nozīme, un tie — vai nejauši? —

atkārtojas arī šo tautu toņu sistēmās.

Šādi ir daži no svarīgākajiem jautājumiem, kam jāpieskaras, ru-

nājot par mūzikas pirmsākumiem. Kā jau norādījām, atbildes uz

tiem jādibina pa lielākai daļai uz varbūtībām, jo pētīšanas rīcībā

nav tiešu materiālu, tikai salīdzinoši novērojumi par mūzikas kultu

pie tagadnes primitīvajām, uz ļoti zema attīstības līmeņa stāvošajām
tautām. Šādā ceļā iegūstamie slēdzieni, ja arī nevar galvot par viņu
nemaldību pāri hipotēžu robežām, tomēr ir dziļu perspektīvu ba-

gāti, vedot sakarā prīmitīvo tautu spontāno mūziku ar rietumtautu

kolosālo mākslas mūzikas templi.

Senatnes kultūrtautu mūzika. Prīmitīvo tautu mūzika

Kā Rietumāzijas senās tautas ir bijušas visas cilvēces garīgās
kultūras šūpulis, tā arī mūsu mūzikas saknes sniedzas dziļi atpakaļ
šo tautu senatnē. Visus mūsu mūzikas elementus — skaņu sistēmas,
mūzikas instrumentus, mūzikas uzskatu, aistētiku jau redzam pie šīm

tautām. Bet cik ilgs jau ir šīs mūzikas senums, varam iedomāties no

tā, ka mūzikas instrumentu attēli, kas atrasti vissenākajos mākslas

pieminekļos, seno būvju reljefos, vissenākajā tēlniecībā, piemēram
ēģiptiešu skulptūras no 4. tūkstošajiem gadiem pirms Kristus dzim-

šanas, jau pilnīgi atgādina mūsu kokles, flautas un c, tā tad liecina

par jau īstu, lielu mūzikas kultūru tajos tālajos laikos. Tāpat

nav_ jābrīnās, piemēram, arī par to, ka jau 2000 gadus pirms Kr.

Ķīnā Ling-Luns, uz ķeizara Hoang-Ti pavēli, ir izstrādājis gammu
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teoriju; Ķīnas mūzikas kultūra arī ir viena no visvecākajām. Diem-

žēl, no šīs tālās senatnes mūzikas mums nav saglabājušās pašas

melodijas; visvecākās mums zināmās melodijas ir tikai no apmēram
kristīgās ticības ēras sākumiem. Tikai salīdzinoši, pēc pētījumiem

par to laiku mūzikas instrumentiem,

par vecajām toņkārtām, var secināt

kādus slēdzienus arī par melodiju
raksturu.

Senatnei piegriežoties, mūs vis-

pirmā kārtā saista tā zeme, kuras vē-

sture visdzijāk sniedzas pagātnē:

Ēģipte. Ēģiptes izrakumi rāda ļoti
daudz mūzikas instrumentu attēlu, mū-

zikālu scēnu sienu gleznojumos un rel-

jefos, devuši ir arī ievērojamus mūzi-

kas instrumentu atradumus. Jau visse-

nākajā mums zināmā Ēģiptes kultūras

laikmetā, 5000—6000 gadus atpakaļ,

ēģiptieši ir pazinuši harfu un ļauti, ku-

ru attēli sastopami to ļaiku kapu pie-
minekļu zīmējumos. Ēģiptiešu harfas

stīgu skaits sākumā bija ļoti neliels,
bet pamazām pieauga līdz 20, un tā

pieņēma mūsu laiku harfām visai lī-

dzīgu izskatu. Šie instrumenti bija ļoti

lieli, augstāki par cilvēka augumu,

spēlēt tos varēja gandrīz tikai stāvot,

vai uz ceļiem. Otrs izplatītākais ēģip-
tiešu stīgu instruments bija nab I a,

kas visai atgādina mūsu mandolīnu;
tai bija viena līdz trīs stīgas. Vēlākā

Ēģiptiešu sieviete ar sistrumu

laikā ēģiptieši no semitiem vai asiriešiem pārņēma arī liru. No pūša-
miem instrumentiem ēģiptiešiem ir bijušas flautas; tās bieži zīmētas

pieminekļos, un arī izrakumi ir devuši krietnu flautu skaitu, kas pa da-

ļai arī lieliski uzglabājušās. Flautas bieži savienoja kopā pa divas.

Sitamo instrumentu ēģiptiešiem bija daudz un dažādu, tos bieži lie-

toja dejotājas. No tiem ēģiptiešiem visraksturīgākais ir sistrums;

gluži kā krokodils vai ibiss, kā lotos zieds vai papiruss, sistrums

grieķu-romiešu literātūrā bija viens no zīmīgākajiem Ēģiptes atribū-

tiem. Sistrums bija īpaši reliģiozu ceremoniju instruments, Izis-die-

vietes kultā. Tāpēc daudzu Ēģiptes sieviešu attēli redzami ar sistrumu

rokās, norādot, ka tās ir bijušas dievietes dziedātājas vai dejotājas.

Šos dažādos instrumentus ēģiptieši bieži savienoja veselās or-

ķestrālās grupās, kur kopā mūzicēja flautisti, harfisti, dziedātāji.
Ritmu deva plaukstu vai dažādo trokšņa instrumentu sitieni, dziedā-

tāju roku kustības norādīja melodiju (cheironomija). levērojama no-

zīme reliģiskās ceremonijās bija dejai. Ēģipte ir arī pirmo ērģeļu
šūpulis: pirmo hidraulisko ērģeļu ("Pana flautas, ko spēlē ar rokām"),
izgudrotājs, pēc visdrošāko senatnes autoritāšu liecinājumiem, ir

kads Ktezibioss, kas dzīvojis Aleksandrijā 2. gadusimtā pr. Kr. Mū-

zikalas notācijas ēģiptiešiem laikam nav bijis, lai gan ēģiptiešu prie-
steri nebija bez mūzikāli-teorētiskām zināšanām.
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Arī Asīrijā un Babilonē mūzikai ir bijusi liela loma

kultā, dzīrēs, pilīs. Bet par asiriešu-babiloniešu mūziku zinām vēl

mazāk, nekā par ēģiptiešu mūziku; nav atrasti instrumenti, kā

Ēģiptē, kas- dotu vēl skaņas. Starp asiriešu mūzikas instrumentiem

ir dažādi harfu

veidīgi, tipiski asi-

riskas izcelšanās

ir lira.

Asiriešu mū-

zikas kultūru man-

toja persieši.
Viņu mūzikas in-

strumenti bija gal-
venokārt tie paši,
kas asiriešiem-ba-

biloniešiem: har-

fas, kitaras, psal-

tēriji, dubultflau-

tas. Kādā attēlā

redzams bagāts
orķestra veids: 7

harfas, 1 psaltē-

rijs, 2 dubultflau-

tas, kopā ar kori,
kurā dzied 6 sie-

vietes un 9 bērni;
viena no sievie-

tēm ar plaukstu si-

tieniem dod ritmu.

Pēc Herodota no-

stāsta, persieši mū-

ziku tomēr neesot

pielaiduši dievkal-

pojumā (?). Bet

Asiriešu mūziķi

(harfas, liras, dubult-stabuļu spēlētāji), no sienas reljefa asiriešu valdnieku

pilī Ninīves drupās, 8. un 7. gadsimtā pr. Kr., ķēniņu Sennaheriba un Asur-

banipala laikā

daudz bija mūziķu valdnieku pilīs.
Par sen-ebrēju mūziku daudz ziņu sniedz bībeI c.

Ebrēju mūzikas kultūrai ir bez šaubām bijis liels iespaids uz mūzikas

tālāko attīstību. Viņu tempļu dziedājumus ir pārņēmuši arī pirmie

kristīgie savā baznīcā, tie ir kļuvuši arī par ievērojamu gregoriāni-
sko dziedājumu avotu. Līdz ar Jeruzalemas izpostīšanu gāja bojā
arī jūdu tautas mūzika. Zināmi ir daudzi ebrēju mūzikas instru-

menti: no ēģiptiešiem patapinātā laute —■ nebeI s, ar līdz

10 stīgām; kinnors — harfai, dažkārt arī psaltērijam līdzīgs in-

struments, kā pirmdzimtene šķietas ir bijusi pie fēniķiešiem. "Šofārs"

— viens no senebrēju īpatnākajiem tautas instrumentiem — taure

no auna raga; flautas, cimbālas, sistrums, taures un c. Kanaanas

zemes milzīgo aitu pulku ganiem bija daudz laika dziedāt, mūzicēt.

Viena no skaistākajām viņu teikām stāsta par ķēniņa Dāvida brī-

nišķīgo likteni. Piecpadsmit gadu vecs, viņš bija kļuvis ar savu

jauko kinnora spēli visuvarenā ķēniņa Zaula mīlulis. Bet kad Dāvids

spēlēja, lai remdētu ķēniņa Zaula neciešamās sāpes, .Zauls iedegās
greizsirdībā un divreiz lūkoja Dāvidu nogalināt. Dāvidam bija jā-
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bēg no pils; piecpadsmit gadus viņš cīnījās ar savu biedru pulciņu

pret Zaulu. Beidzot viņš kļuva par visa Izraēla valdnieku, trīsdesmit

pieci gadi vecs. Nekad sen-ebrēju mūzika nav skanējusi tik krāšņi,
kā ķēniņa Dāvida un viņa dēla Zālamona laikā. Ķēniņa Dāvida

Ķīniešu čengs
(Eiropiešu harmonija

prototips)

laiKa eoreiiem raaas ari proTesionaiu muziKu-pne-
steru kārta, un Zālamona laikā mūzikas attīstība

šķietas aizsniegusi savu augstāko pakāpi. 4000

priesteru stāvējuši reliģiski-mūzikālo cermoniju
kalpībā vienas pašas Jeruzalemes tempļos. Kāda

tempļa iesvētīšanā ņēmuši dalību 120 taurētāji. Bet

kad jūdus Nebukadnēcars aizveda gūstā uz Ninīvi,

ap 586. gadu pr. Kr., viņu tautas mūzika klusēja,

par ko stāsta nemirstīgā Dāvida dziesma: „Pie
Bābeles upēm tur mēs sēdējām un raudājām, ķad

pieminējām Ciānu. Savas kokles tur pakārām vī-

tolos, jo mūsu aizvedēji cietumā tur no mums pra-

sīja dziesmas un mūsu spaidītāji līksmību-. "Dzie-

dat mums dziesmu no Ciānas!" — Kā mēs varētum

dziedāt tā Kunga dziesmu svešā zemē?.."

Daudz mūzikas pētniecībai dod Ķīna, varbūt

visvecākās cilvēces kultūras šūpulis. Pie ķīniešiem
atrodam visvecāko un visbagātāko mūzikāli- teo-

rētisko literātūru. No tās var konstatēt, ka ķīniešu
kultūras attīstībā ir nomainījusies valdošā mūzikas

sistēma: agrākajai stadijai ar 5 toņu gammu vie-

nas oktāvas apjomā (ko parasti arī sauc par „ķī-
niešu" gammu), kurai nebija nemaz pustoņu, vēlāk

(apmēram otrā gadutūkstotī pr. Kr.) sekoja 7 pa-

kāpju toņkārta. Šai reformai, ko pieraksta ķeizaram Tsai-Ju (Mingu

dinastijas, ap 1550. gadu pr. Kr.), bija stipri pretojušies ķīniešu gu-

drajie; pēc vecāko ķīniešu filozofu domām, senā piecu toņu gamma
atbilda pieciem dabas elementiem: zemei, ūdenim, gaisam, ugunij un

vējam. Vēlāk tomēr „Debesu impērijas" mūzika ir attīstījusies ne tikai

šīs 7 toņu gammas virzienā, bet pat uz 12 toņu (chromatisko) gammu,
lai gan priekšroka ķīniešu mūzikā līdz pat mūsu laikiem ir 5 toņu

gammai. Mūzikai kopš gadu tūkstošiem ķīniešu dzīvē ir bijusi iz-

cila loma.- ar to audzināja augstmaņu bērnus, tā bija „mājās" tiklab

pilīs, kā tempļos, mūziku kopa tiklab virtuozi, kā zinātnieki, gudra-

jie, karavīri un pat ķeizari. Jau dziļā senatnē ķīnieši bija radījuši
arī veselu ētisku mācību par mūziku. „Māci augstmaņu bērnus, lai

viņi būtu laipni, taisnīgi, lai tie izturētos cienīgi, bet bez augstprātī-
bas. Izteic šīs pamācības dzejā un mūzikā, lai tās varētu dziedāt.

Mūzikai jāseko vārdu saturam: lai tā būtu vienkārša un skaidra.

Gļēvulīga ūn pārsmalcināta mūzika jāatmet, jo mūzika ir dvēseles

pārdzīvojumu izteicēja. Ja cilvēka dvēsele šķīsta, tad arī viņa mū-

zika būs cēla un savienos dvēseli ar debesīm", bija teicis pustreša
tūkstoša gadu pr. Kr. ķīniešu ķeizars Tšūns savam galma mūziķim
Hūi. Un Konfūcijs vēlāk sacīja: „Ja gribiet zināt, kā valda zemi un

kāda ir tās tikumība — ieklausaities tās mūzikā."

No ķīniešu mūzikas instrumentiem īpaši attīstīta sitamo instru-

mentu grupa, starp tiem visievērojamākais — k i n g s, kas pastāvēja
no pēc lieluma un skaņas sakārtotām akmens tāpelītēm, pa kurām
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sita ar āmuriem, tālāk gongi, bungas, visādi koka sitamie v. t. t.

Loti senas ir arī ķīniešu flautas, un joti īpatnīgais ķīniešu instruments

čengs — 12—24 dažāda lieluma bambuka stabuļu savienojums,
ar apakšējiem galiem izdobtā apaļā koka vai izlobīta ķirbja kor-

Ķiniešu tautas dziesma

Tipisks melodijas veidojums no piecu toņu gammas

pusā, ar īpašu burtam „S" līdzīgu trūbiņu, pa ko iepūta gaisu; sta-

buļu caurumus ar pirkstiem nosedzot, radās tonis. Kad ceļotāji šo

instrumentu pārnesa Eiropā, no tā radās harmonijs. No stīgu in-

strumentiem ievērojamākais ķīniešu instruments ir kin s, citaram lī-

dzīgs instruments, ar plakanu, iegarenu korpusu, virs kura savilka

līdz 25 zīda stīgas; vēlāk ķīnieši iepazina arī ēģiptiešu lautes. Lie-

lākā daļa šo ķīniešu instrumentu tiek lietoti arī vēl tagad. Ķīniešu
nošu raksts pastāv no zīmēm, kas atbilst atsevišķu toņu nosauku-

miem.

Japāņi savu mūzikālo kultūru pārņēmuši no daudz vecākās

ķīniešu-korejiešu mūzikas. Arī daudzi japāņu instrumenti no Ķīnas

nākuši; visbiežāk lietotie ir: ko to — gulošas harfas, resp. citaras

veids, ar 13 stīgām; samizena — lautei, resp. ģitārei līdzīgs in-

struments ar 3 stīgām; šakuhaši — kautkas bambusa klarnetei

līdzīgs, ar 6 skaņu caurumiņiem. Kā japāņu dzeja, arī viņu mūzika

mīl poētiskus dabas priekšstatus, "programmu": jūra, debess, mē-

Japāņu himna

Arī piecu toņu gamma melodijai pamatā; toņkārtai svešs tonis «si»

Ki-mi-ga yo - wa, tsi yo-ni, ya - tsi yo -ni sa-za-rē;

i-si -no i - wa-o -tona- ri - te, ko-kē-no mou - sou ma - dē.

ness, ziedošs ķiršu koks, vēja čaukstoņa lapās vijina japāņu mūziķi
izteikt savu pārdzīvojumu pret dabu skaņās. Arī japāņu mūzikas

pamatā ir piecu toņu gamma.

Indiešiem ir visai veca mūzikas kultūra. Indiešu teikas

ir bagātas ar nostāstiem par melodiju maģisko spēku. Dievam

Krišnam šajā ziņā nav ko apskaust dievišķīgo Orfeju vai Apollonu
Viņš apbur un valdzina visas dzīvās būtnes, modina ar mūziku visi



dabu. „Dzirdot viņu, iedrebējās lotosa, rozes sirdis... Govis, pie

viņa flautas skaņām palika ar zāli mutē, mazie teliņi aizmirsa sūkt

mātes pienu, gaceles un citi meža zvēri apstājās, kaklus izstiepuši;

viņa saldās melodijas mulsināja askētus un gudrajos... Upes izlo-

nākais no

tiem ir in-

diešu vin a:

apm. 4 pē-
das garu cau-

ru bambuka niedru uzstādīja uz diviem tukšiem

ķirbjiem, gar to uzvilka ar grifa un steķīšu palīdzī-
bu septiņas metalla stīgas, no kurām trīs bija uz-

vilktas vajīgāk, radīja itkā basu. Vina bija pazī-
stama tikai indiešiem. Ģitārei līdzīgais instruments

m a g ū d i šķietas aizņemts no arābiem, kas to sa-

vukārt bija pārņēmuši no ēģiptiešiem. Abiem šiem

instrumentiem spēlējot stīgas tika rautas; bet indie-

šiem bija jau arī lociņa stīgu instrumenti, pazī-
stami ar nosaukumu rāvanastra vai sāran-

gi. Ja izdotos pierādīt, ka tie ir radušies senajā
Indijā, bet nav pārņemti no citām tautām (arā-

biem?), tad te būtu pirmie lociņa instru-

menti mūzikas vēsturē. Indiešu "ragas" —■
tautas melodijas — dibinātas uz bezgala daudzām

dažādām toņkārtām. Parastā indiešu gamma pa-
stāv no 7 toņiem, bet indiešu mūzikas praksē sa-

stopams arī oktāvas dalījums 22 toņos, kas katrs

par sevi atkal var kļūt par gammas sākumu. Indiešu

dzirde ir daudz jūtīgāka, izsmalcinātāka, nekā eiro-

cījās kā čūskas un viņu strau-

me apstājās tecēt... putni pār-
trauca savu lidojumu, lai lai-

stos pie viņa, un greizsirdīgi,
ciešām acīm, klausījās viņa
flautu..." Indiešu literātūrā rā-

da, cik liela loma mūzikai —

vokālajai un instrumentālajai,

tāpat arī dejai ir bijusi visās

kulta ceremonijās, svinībās,
visos viņu dzīves brīžos. In-

diešu mūzika un melodijas

pēc sava rakstura mums ievē-

rojami tuvākas, nekā ķīniešu.
Salīdzinot ar ķīniešiem, indieši

savā mūzikā izteicas ar daudz

dzīvāku temperāmentu, māk-

slinieciski spēcīgāk. Ciešais

tās sakars ar deju dara ļoti

bagātu arī tās ritmiku. Se-

višķi interesanti daži indie-

šu instrumenti. Visīpatnākais
uh arī visse- .

Indiešu vina,

līdzīga mandolīnai vai

ģitārei

Japānietes spēle samizenu
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piešu, un katrs indiešu mūzikants prot izmantot daudzās gammas
dažādu noskaņu panākšanai. Pēc indiešu mūzikas teorētiķu traktā-

tiem, var konstruēt vai simtiem gammu variantu; indiešu teikās iespē-
jamās gammas skaita pat tūkstošos. Indiešiem ir arī sava īpatnēja
mūzikas notācija.

Arābu mūzikas ziedu laiki iekrīt ti-

kai viduslaikos. Saskaršanās ar arābiem

Eiropai ir bijusi auglīga daudzās kultūras

nozarēs (architektūra, literātūrā, zinātnes),

un arī mūzikā nepagāja garām nesajusta.
Gan arābu mūzikas sistēma, ar loti sīkiem

oktāvas dalījumiem (17 toņos!), bija eiro-

piešu mūzikālai dzirdei pārāk sveša, to-

ties Eiropa pārņēma arābu un vispāri isla-

ma iecienītāko mūzikas instrumentu —

ļauti, ko arābi ieveda Spānijā un Itāli-

jas dienvidos, un kas no turienes kopš
14. gadsimta izplatījās pa visu Eiropu un

kļuva uz pāris gadsimtiem par vienu no

svarīgākajiem- un visvairāk spēlētajiem ei-

ropiešu mūzikas instrumentiem. īpatnēji
arī arābu lociņu instrumenti, īpaši re-

bebs un vijolei līdzīgais kamen d ja,

kas uzglabājušies arābu mūzikas praķsē
vēl līdz mūsu laikiem. Tagad, kad no arā-

bu kultūras varenības palikusi vairs tikai

slavenā pagātne, kad šī lepnā vald-

nieku, iekarotāju tauta ir nospiesta atpa-

Indiešu sārangi,
lociņa instruments, atgādina eiropiešu

vijoli

kaļ pusprīmitīvā stāvoklī, mūzika arābiem ir vienīgā māksla, kas sa-

glabājusi seno tradiciju, palikusi patiesi dzīva pāri gadusimtiem. Brī-

nišķā kārtā tā palikusi gandrīz nemainījusies, tāda, kādu to arābu

tauta pazina jau no Harun-al-Rašida laikiem, līdzīgi tam, kā arī ko-

rāns saglabājis ir arābu valodu. Musulmāņu muedzina lūgšanas sau-

ciens ticīgajiem no minaretu torņiem rītos un vakaros atskan gluži
tāpat, kā kopš tūkstoš un vairāk gadiem, reliģioza vai laicīga, mūzika

ir visos arābu svētkos, ceremonijās, kultā un sadzīvē, mošejās vai

pilīs un būdās, visur saglabājusi visu varu par šīm sensitīvām dabām.

Ja no šīm orienta kultūrtautām metam salīdzinošu skatu uz ek-

zotiskajām dabas tautām, redzam, ka ne vienas nedz otras no

šīm tautām nepazīst daudzbalsības mūsu eiropejiskās mūzi-

kas nozīmē. Uz harmonijas vai kontrāpunkta principiem dibināta

daudzbalsība baltajo rases tautām mākslas mūzikā ir pirmais
un svarīgākais ieguvums, kas to atšķir no tālās senatnes kultūrtautu

vai vēl tagadnes prīmitīvo tautu mūzicēšanas. Bet vai tāpēc aistēti-

skā un arī mūzikas radāmā psīchiskā resp. arī jūtekliskā pārdzīvojuma
intensitātes ziņā mūsu mākslas mūzikai būtu kādas sevišķas priekš-
rocības pretī šo dabas'tautu mūzikai, to nebūt nevar vēl apriori ap-
galvot. Ko šī senā un mežoņtautu mūzika šķietami (no mūsu vie-

dokļa) zaudē tālab, ka tā vēl nepazīst mūsu mūzikas kultūrieguvumu,
to tā atsver ar dažām citām savām īpašībām, ko savukārt mēs eiro-

pieši neizjūtam tik smalki, kā tās tautas, uz kurām mēs gribētu norau-

dzīties no savas civīlizācijas augstumiem. īpaši tas sakāms par prī-
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mitīvo tautu — un pēc analoģijas varam domāt, ka arī par senatnes

austrumu kultūrtautu mūzikas melodiku un ritmiku. Jau no-

rādījumi par dažu tautu toņkārtām (indiešu, arābu etc.) liecināja, ka

'eiropiešu auss toņu atšķirības ziņā nekādi nevar sacensties ar šo

Arabu kamendja,

lociņa instruments ar 4 stīgām.

Blakus lociņš

tautu dzirdes smalkumu; treš- un ceturtdaļ-

toņi mūsu mūzikā nav iegājuši un laikam arī

neieies, neskatoties uz dažu mūsdienu kom-

ponistu attiecīgu propagandu. Pie dažām

tautām apbrīnojama ir toņkārtu nianšu izjū-
ta, piemēram indiešu melodiju tonālās uzbū-

ves smalkums, kur melodiju īpatnība bieži

dibinās uz kādas toņurindas izlaistajiem to-

ņiem vai kur īpašs svars piekrīt dažādām pa-

kāpēm (ne tikai tonikai un dominantei, kā

mūsu mūzikā), kur zināmus melodiju tipus pie-
saista ne tikai atsevišķiem gadalaikiem, bet

pat atsevišķām dienas stundām — rītam,

pēcpusdienai, vakaram etc, — eiropieša
dzirde, radināta citā virzienā, īsti nemaz ne-

prastu novērtēt un izjust. Šai prīmitīvo tau-

tu mūzikas vienbalsībai itkā preī runā viņu

orķestri. Bet tur vairāk nozīmes vari ā c i-

ju principam, nekā reālai daudzbalsībai.

Javājiešu, siāmiešu, kambodžiešu un c. au-

strumtautu orķestros mūziķi melodiju ved

ūnisonā vai oktāvā, bet katrs instruments to

izpušķo saviem izrotājumiem, ornāmentiem,
melizmiem. Tāpēc loti svarīgs moments šo

tautu mūzicēšanā ir pats priekšnesums, kur

mūziķis spēlē nevis gatavu, viņam priekšā no-

liktu mūziku no nošu lapas, bet pats brīvi, rado-

ši veidodams, kur mūzika dzimst, tā sakot, no

asins un miesas. Vēl brīnišķīgāka ir šo prī-

mitīvo tautu mūzikas ritmika. Ne tikai tajā sastopam visdažādā-
kos nesimmetriskos laika dalījumus, bet nepārtraukti mainošies

taktsmēri, sinkopētie akcenti, fermātas v. t. t. tā apgrūtina mūsu

dzirdei ritmisko iekārtojumu, ka pie šādas mūzikas uzrakstīša-

nas bieži jāatsakās pilnīgi no mūsu taktsmēriem, dažkārt pat
trūkst racionālu iespēju šo ritmu pavisam autentiski uzrakstīt. Jā,

pat var izlikties, ka šādā mūzikā ritms ir pilnīgi patvaļīgs, ne-

jaušs. Bet kad dzird, ka arī atkārtojumos šī mūzika skan tāpat,
ka ikviena šķietami nejauša detāle paliek apbrīnojami noteikti pati
savā vietā, tad nevar liegt, ka šajā ritmikā ir sava stingra loģika, —

tiesa, ko piesavināties eiropiešu mūziķiem gandrīz neiespējami. Dziņa

ritmiski izteikties. — mūzikā, dejā — ritma kaislība pie dažām tautām

izvērtusies par īstu ritmisku apsēstību. Tādi piemēram ir nēģeri, kam

viss, kas var dot troksni vai skaņu, kļūst par ritma objektu, kad viņam
uznāk tieksme dejot. "Kad nēģeru sievietes dzird bungu rīboņu vai

kāda instrumenta spēli, viņu ķermeņus tā uztrauc skaņa, ka tie ne-

spēj palikt mierīgi, pat kad tām ir bērns vēderā un otrs kurvī uz mu-

guras." (Dappers, Āfrikas apraksti.) "... Nēģeru dejas aizrautība

ir tik liela, ka viņu bungu rīboņu dzirdēju, bez pārtraukuma, no sest-







Ēģiptietes spēlē dubultflautu, ļauti un harfu

Sienas gleznojums kādās Tēbu kapenēs. Ķēniņa Tutmozisa III. epocha, ap
1475. gadu pr. Kr.
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dienas vakara līdz pirmdienas rītam, trīsdesmit sešas stundas dejo-

jam, dziedam, kliedzam un. plaukstas sitam," raksta kāds cits Āfrikas

pētnieks. Šī ritmu kaislība arī izskaidro, kālab pie primitīvajām un

arī pie senajām kultūrtautām visur pirmā kārtā ir bijusi loti bagāta
sitamo instrumentu saime: dažādas bungas, koka, akmens un metalla

skaņu plates, dažādi kastanjetu līdzīgi sitamie etc, dažādos veidos,
dažādos lielumos. īstenie mūzikas instrumenti — melodiju radošie

gandrīz visur nāk tikai otrā plānā, aiz trokšņa un ritma instrumen-

tiem. Šajā ziņā redzam, ka eiropejiskā mūzika gājusi no sitamiem

instrumentiem uz dominējošu melodisko instrumentu lietošanu.

Ēģiptiešu piramidas, grieķu skulptūras, romiešu templi uz mums

vēl vienmēr runā dzīvu, varenu valodu. Vai mūzika, kas skanēja šos

tālajos laikos, būtu bijusi mazāk zīmīga, lai arī toreiz nebija mūsu

simfonisko orķestru, mūsu četr- un piecbalsīgo fugu, mūsu operu —

visa tā, uz ko mēs tagad esam tik lepni, itkā mūzika tikai tagad būtu

aizsniegusi savas attīstības īstos kalngalus?
Tāpēc vien, ka nošu raksts — pēdējo triju-četru gadusimtu pro-

dukts —■ nav saglabājis mums seno melodiju, ka īstenībā mūsu mūzi-

kas dzīve neiet daudz atpakaļ savā mūzikas kultā par pāris simts ga-
diem, vēl neiedomāsimies, ka "pirms tam jau nekādas sevišķas mūzi-

kas mākslas nav bijis", vismaz tādas, kas varētu nopietni interesēt

arī to "nespeciālistu", kam pienākums nespiež grimt senatnes putek-
Jos. Vai nebūs pareizāki, ja domāsim, ka cilvēka gars visos laikos

ir piepildījis sevi, ka mākslas pieminekļi, ko radījušas ir senās kultūr-

tautas, arī mūzikā varbūt nebūs bijuši zemāki par dzejā, tēlojošās
mākslās, būvniecībā atstātajiem? Daudzbalsība, nošu raksts, mūsu

laika mūzikas instrumenti ir vēl tikai mūzikas ārējā čaula, technikā,
kas var mainīties, kļūt pilnīgāka. Bet vai tāpēc mūziķis, kas šo tech-

niku lieto, jau būtu ar to nepieciešami augstāks un ģeniālāks par
Orfeju?

Grieķu mūzika

Grieķi ir senākā mūzikas kultūras tauta, par ko mūzikas vēsture

vislabāk orientēta. Daudz plašākais šeit pieietamo avotu daudzums

agrāk pat bija pavedinājis izveidot uzskatu, ka grieķu mūzika vispār
būtu pati senākā mūzikas kultūra, neatkarīga un liela pati sevī izvei-

dojusies. Jaunākie senatnes pētījumi, salīdzinošās mūzikas zinātnes

un valodniecības studijas ir pavērušas turpretim ārkārtīgi plašu skatu

uz Āzijas kultūrtautu pagātni, kas grieķu mūzikai neapšaubāmi laupa
mūzikāli-vēsturisko prioritāti. Tāpat kā visa hellēniskā kultūra, lielā

mērā sakņojas vecā orienta, īpaši tuvākās Rietum-Āzijas un Ēģiptes
kultūrā, tā arī grieķu mūzika daudziem pavedieniem saistīta ar šo

Āzijas tautu mūziku. Bet grieķu mūzika un mūzikas kults jau ievēro-

jamā mērā atšķiras no šīm tautām. Pie ēģiptiešiem un ebrējiem mū-

zikai bija jādara cildenāks, svinīgāks reliģiskais kults, pie Mazāzijas
tautām tai bija jāvairo valdnieku piļu greznums, to uzticēja parasti

vergiem vai samaksātiem mūzikantiem. Pie grieķiem mūzika pirmo
reizi jau pāriet pāri kulta robežām, uz brīvu mākslu, lai gan vēl

savu augstāko, lielāko izteiksmes varu tā gūst ne kā patstāvīga
māksla, bet tāpat reliģijas, īpaši arī valsts kalpībā. Bet grieķu tautas
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acīs mūzika jau bija viens no tās augstākajiem ieguvumiem garīgajā
sfairā. Kā faktors, kas izdaiļo sirdi un prātu, vienlīdz citām mākslām

un pat filozofijai, mūzika grieķu kultūrā un dzīvē ieņēma sevišķi lielu

vietu. Nav grieķu zinātnieka, filozofa, kam nebūtu nācies savā zi-

nātniskā vai filozofiskajā sistēmā nodarboties ar mūziku, un grieķu
dzeja, lielās traģēdijas ir arī lieli mūzikāli darbi. Tamdēļ arī līdz

mūsu laikam nonācis tik bagāts literāru avotu krājums par grieķu mū-

ziku, kā par nevienu citu senatnes tautu.

Grieķu mūzikas teorijas pamatu licējs ir filozofs Pitagors, kas

savu mācību izteica vēl mutiskā formā, bet viņa skolnieki ir atstā-

juši to .rakstos. Pitagora skola mūziku izskaidroja ar tīri matēmati-

skām skaitļu attiecībām, kas atbilda stīgu garumiem. Turpretim

Platona (kas pats arī bija izglītots mūziķis) stāvoklis pret mūziku

bija vairāk ētisks, viņu nodarbina jautājumi par mūzikas nozīmi valsts

un jaunatnes dzīvē. Dziļi ietekmēja grieķu mūzikas teoriju A risto-

t cI s, kā skola vēlāk attīstīja grieķu mūzikas teoriju līdz tās augstā-

kajai pakāpei. Viņa skolnieks bija Aristoksēns (4. gadsimtā

pr. Kr.), ko senatne sumināja kā vispāri lielāko mūzikas teorētiķi.

Pitagoriešu matēmatiski-akustiskajai mūzikas uztverei Aristoksēns stā-

dīja pretī mūziku uzņemošā individa tiesības, tādējādi vairāk ievē-

rojot māksliniecisko fantāziju; līdz ar to viņš radās arī, kopā ar Ari-

stoteli, par pirmās īstās mūzikas aistētikas nodi-

binātāju. Pitagoriešu viedokli turpretim turpināja citi matēma-

tiķi, E v kI i d s, vispār Aleksandrijas skola, kas ap šo laiku mūzikas

teorijā sāka kļūt atkal ļoti aktīva, savu virsotni aizsniedzot Klau-

dija Ptolomeja (2. gadsimtā pēc Kr.) darbos, no kuriem mū-

zikai sevišķi svarīgas viņa trīs grāmatas par mūziku. Pēc-Kristus laikā

rodas arī virkne rokas grāmatu mūzikas teorijā, kas bieži vienkārši

izraksta agrākos darbus; bet taisni tāpēc dažas no tām mūsu laikiem

ir kļuvušas visai vērtīgas, jo daudzi senākie darbi ir pazuduši. Tā

no Aristida Kvinti liāna darbiem iegūstamas izsmeļošas ziņas

par grieķu nošu rakstu, no Alip ija — pilnīgs visas grieķu mūzikā-

lās sistēmas izskaidrojums. Plutarcham pieder (ko gan pēdējā
laikā apstrīd) ievērojams raksts par mūziku, pirmās mūzikas vēsture:

mēģinājums, kas rodas par vienu no vissvarīgākajiem senās mūzika:

avotiem. Romiešu mūzikas teorija nav tik bagāta, bez tam tā

paliek arī pilnīgi atkarīga no grieķiem. levērojamākais romiešu mū-

zikas teorētiķis bija 6. gadusimtā pēc Kr. B o ē cij s, kā piecu sējumu
traktāts "Dc musica" visos viduslaikos bija autoritātīvākais un vai vie-

nīgais avots, no kurienes smēla zināšanas par grieķu mūziku. Boē-

cijs bija Pitagora uzskatu piekritējs, Aristoksēna pretinieks. Boēcija
traktāta rokraksti (latīņu valodā) atrodas daudzās bibliotēkās;
15. gadsimta beigās to Venēcijā nodrukāja.

Šiem mūzikāli-teorētiskajiem traktātiem klāt nāk jau arī dažas

uzrakstītas sengrieķu mūzikas melodijas, līdz mūsu laikam tādas at-

rastas 8. Vecākā no tām ir melodija Pind ar a pirmai pitiešu odai,
no 5. gadusimtā pr. Kr., jādomā, paša Pindara uzrakstīta; tās īstenību

tomēr apšauba. Viens no vērtīgākajiem atradumiem ir divas Apol-
ona himnas, atrastas Delfās, iegrieztas kāda tempļa mūrā, vēl daži

melodiju fragmenti atrasti uz kādiem kapu pieminekļiem, kādos papi-
rusos v. t. t. Šo nedaudzo melodiju protams vēl daudz par maz, lai

iegūtu pilnīgu ainu par to, kāda īsti ir bijusi un kā skanējusi sengrieķu
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mūzika, bet šīs melodijas tomēr ir jau pirmie pašas mūzikas vēstneši

no tālajiem laikiem. Bet paies vēl ilgs laiks, vai gadu tūkstotis, līdz

dziedātās melodijas sāks uzglabāties nākotnei, ne vairs tikai atmiņā,
bet arī uzrakstītas; un tad arī vēl to raksts būs tāds, ka vēl šobrīd

mūzikas zinātnei to vai neiespējami absolūti droši atšifrēt, pārlikt
mūsu nošu rakstā.

Līdzīgi austrumtautu mūzikai, arī sengrieķu mūzika nepazina
daudzbalsības; akords, harmonija, kontrāpunkts mūsu nozīmē tai ir

pilnīgi sveši jēdzieni. Tā pazīst tikai melodiju, ko kārto visai izsmal-

cināta ritmika. Dziedāt ķopā vienā laikā vairākas dažādas melo-

dijas grieķiem likās vienkārši nemūzikāli. Skaņu materiāls, no kāda

veidojās grieķu mūzika, — skaņu sistēma grieķiem bija tikai mazā-

kajā daļā analoga mūsējai. Grieķu mūzikas sistēma ietvēra sevī tre-

jāda rakstura skaņkārtas: tā sauktās diatoniskās, chromati-

skas un enharmoniskās.

Diaton i s k i:

La |Si do re mi ļmi fa sol lasi do1 re1 mi l | mi l fa 1 sol l la 1

la sib do 1
re

1 ' "

Chromatiski:

La ļSido do# mi ļmifa fa # lasi |si do1 do #
1 mil ļ mi l fa 1 fa # 1 la1

*

la sib si re
~" '

Enharmoniski:

La Si, Si-ļ-Vvdo mi 1 mi, mi-ļ-V4,Fa lasi, [si, si-ļ- 1/ 1
/

do1 mil | mi l, mil-)-
1/ 4
'

fa1/la 1

la, la-ļ-iy 4f
sib re

1

No šīm tikai diatoniskās atbilst mūsu tagadējiem mūzikas jēdzie-
niem (gan tagadnes mākslas mūzikā tikpat kā nemaz nepraktizēja-

mas), bet ar chromatiskajām un enharmoniskdjām skaņkārtām grieķu
mūzika ļoti tālu atšķiras no mūslaiku mūzikas. Mūsu chromatiskā

gamma nav nekas cits, kā starptoņu ievešana diatoniskajā gammā;
šeit turpretim pats skaņkārtas raksturs pilnīgi pārmainās (raksturīgie

pustoņu un pusotra toņa gājieni). Vēl vairāk atšķiras grieķu enhar-

monika no tā, ko mēs tagad mūzikā zem šī vārda saprotam: grieķu
enharmoniskajā skaņkārtā ievesti 14 toņi, kas dod mūsu dzirdei tik

neiedomājamu toņu secību: 1/4 +ļ4+2. Šie ārkārtīgi mazie toņu gā-
jieni grieķiem droši vien ir vēl palikusi ietekme no austrumtautām;
acīmredzot tie ir sevišķi valdzinājuši grieķu neparasti aso mūzikālo

dzirdi.

No šīs diatoniskās mūzikas sistēmas veidoja dažādas oktāvas,

gammas:

dorisko gammu: mi fa sol la ļsi do1
re1 mi l

friģisko „
re mi fa sol | lasi do1

rel

lidisko
„

do re mi fa j sol lasi do1

miksolidisko
„

Si do re mi ļfa sol lasi
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Ja šo gammu augšējo tetrachordu pārceļ oktāvu zemāk un pie-

vieno klāt vienu sistēmas toni, tad dabū blakus toņkārtas:

hipodorisko gammu: La |Si do re mi ļmi fa sol la

hipofriģisko „
Sol ļ La Si do re ļ re mi fa sol

hipolidisko „
Fa | Sol La Si do | do re mi fa

Otrādi, ja apakšējo tetrachordu pārceļ oktāvu uz augšu un pie-
vieno vienu toni klāt augšā, dabū blakus toņkārtas:

hiperdorisko gammu: si do1
re

1 mi l ļ mil fa1 sol 1 la1 ļ si l

hiperfriģisko
„

lasi do 1
re

1 j re
1 mil fa 1 sol 1 | la 1

hiperlidisko „
sol lasi do1 | do1

re
1 mi l fa1 | sol 1

Jāpiezīmē vēl, ka grieķu gammu pamatkustība bija krītoša

(pretēji mūsu gammām, kas ir kāpjošas), kāpēc visas šīs gammas jā-
lasa no augšas uz leju (gammu pakāpes skaitīt no apakšas uz augšu

sāka tikai romiešu ķeizaru laikā).

Mūzikas skaņu uzrakstīšanai grieķi lietoja savas valodas un vel

pa daļai arī cita vecāka alfabēta burtus; ar laiku tiem izveidojās

divi skaņu raksti, viens vokālajai, otrs instrumentālajai mūzikai. Takti

un ritmu īpaši neatzīmēja, tas jau izrieta vokālajā mūzikā pats no

teksta rituma. Visumā, šis skaņu raksts ir bijis ievērojami skaidrs, gan

absolūti nelīdzinādamies tagadējam nošu rakstam. Atšifrēt to izde-

vās tikai pagājušā gadsimta vidū, diviem vācu zinātniekiem parallēli
nākot pie vieniem un tiem pašiem slēdzieniem.

Sevišķi svarīga vieta grieķu mūzikas sistēmā bija ritma teo-

rijai, kas bija izstrādāta tik plaši un pilnīgi, ka tā saglabājusi savu

nozīmi vēl līdz pat mūsu laikiem. Tā kā pie grieķiem mūzika un

dzeja bija saistītas mākslas, tad visi mūzikālās ritmikas likumi bija
reizē arī dzejas metrikas likumi. Tādu lielu ritmisku vienību uzbūvei,
kā piem. grieķu lielās traģēdijas vai Pindara odas, grieķiem bija vis-

noteiktākā un visizsmalcinātākā likumība. Šādā ritma sistēmā ietilpa
viss dzejas, himnas resp. mūzikas iekārtojums, ritms norādīja plānu,
kādā sakarībā jāsasaistās visām vienībām, kas kalpo ilgumu mērī-

šanai. Tā ir pilnīga kompozicija — tikai bez skaņu augstumiem, —

līdzīga piemēram klasisko simfoniju un sonāšu uzbūves loģikai. Šo

uzbūves likumu nemaz nepazina viduslaiki, un tikai 19. gadsimtā pil-
nīgi sāka izprast grieķu ritma-teorijas īsto nozīmi.

No mūzikas instrumentiem grieķi sevišķi cienīja abas liru pasu-

gas — liru un kll ar v, kas mums pazīstami no daudziem attē-

liem un aprakstiem. Šķietas, ka tie abi sākumā būs bijuši identiski,
un tikai vēlāk ieguvuši atšķirīgu formu. Sevišķi lira pie grieķiem kļuva

par ļoti skaistu instrumentu. Stīgu skaits tiem nebija liels, parasti no

7—ll, arī skaņa tāpēc nevarēja būt sevišķi stipra. Kitara bija visai

iecienīts virtuozu instruments, ko varēja dzirdēt visās svinībās. Lo-

ciņa stīgu instrumentu grieķiem nebija; ne sevišķi izplatīta bija arī

harfas un lautas spēle (Olimpisko un Delfu spēļu sacīkstēs no stīgu
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instrumentiem pielaida tikai liras un kitaras). Akustikas mācīšanai

lietoja monochordu, instrumentu ar vienu stīgu, bet pārbīdāmu
steķīti. No pūšamiem instrumentiem sevišķi iecienīts bija aulos s,

obojai līdzīgs instruments, ar stipru skaņu, ko gandrīz vienmēr sa-

vienoja pa di-

viem kopā.Ga-
ni spēlēja pan-
flautu — si -

rink sv; svēt-

ku gājienos un

karā kā sig-
nālinstrumen-

tiem bija se-

višķa nozīme

metalla t a v -

r ē m.

Liru un au-

ļošu — grieķu
galveno mūzi-

kas instrumen-

tu — lietoša-

nas novadi

bija stingri di-

ferencēti. Ja

Grieķietes spēlē harfu, kitaru un liru

Vāzes zīmējums, 5. gadsimts pr. Kr.

liru varēja uzskatīt par Apollona instrumentu, tad auloss bija Dionisa

instruments. Tādā kārtā liras un kitaras spēle vairāk izteica grieķu
rakstura "apollonisko" apskaidrotību, garīgumu, attiecīgi episkajā un

liriskajā dzejā; aulosa spēle turpretim ietilpa vairāk "dioniziskajā" —

jutekliskajā, kaislību sfairā, līdz ar to kļuva par drāmas — Dionisa

kulta mūzikālās izteiksmes nesēju.
Savā pamatraksturā, neraugoties uz izplatīto mūzikas instru-

mentu solo-spēli, grieķu mūzika bija tomēr vokālas dabas. Par

Grieķu dzirotājs spēlē dubultflautu (aulosu);
augšā, vidū flautas somiņa. Kāda kausa iekšiene, ap500 g. pr.Kr.

mūziku grieķis saprata
dzeju un mūziku reizē, arī

dzejas un mūzikas radīša-

nas akts bija tiem viens,

abas šīs mākslas bija ne-

saraujami saistītas, un tām

bieži vēl piebiedrojās tre-

šā — priekšnesuma māk-

sla. Visu seno grieķu
dzejnieku darbi bija do-

māti dziedāšanai. Arī grie-
ķu traģēdija bija savā lie-

lākajā daļā mūzikas

darbs: korus tajā dziedā-

ja un dejoja, tāpat dzie-

dāja daudzus monologus

un pat dialogus. Deja

grieķu traģēdiju spēlēs

protams nepavisam nebi-

ja līdzīga mūsu laiku ba-
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letiem: tajā nebija ne virtuozitātes, ne piruetu, ne "solo", ne

dejotāju pāru (dejoja tikai vīrieši), bet lēnas, kollektīvas solu un roku

kustības, ķermeņa stāvokļu maiņas, vaibstu valoda (komēdijās
turpretim bija dejas grotesks, kas nogāja līdz vispilnīgakai izlai-

dībai).

Mūzikas bija grieķu dzīvē ļoti daudz. Kā mums, latvjiem, arī

grieķiem bija dzīva tautas mūzika — šūpļa, darba, kāzu, bēru, deju
un c. dziesmas. Dziesmas (n 6mo s) skanēja dieviem par godu, svi-

nībās, svētkos, kur tauta ņēma visplašāko dalību. Ja olimpiskajās

spēlēs mūzikai tomēr nebija tik lielas lomas, kā sportam, tad Delfu

pītiskajās spēlēs Apollonam par godu mūzika bija taisni visa deg-

punktā, Spartas svētkos mūzika bija ārkārtīgi augstā cieņā, un se-

višķi izcila loma mūzikai bija Eleuziniskās mistērijās un Dionisa svēt-

kos Atēnās (no tiem radās vēlāk traģēdija). Šīs Dioniziādes parasti
sākās ar priesteru un visu svētku aktīvo dalībnieku svinīgu ienākša-

nas dziesmu, tai sekoja rapsodu (dziedātāju) un kitarodu, aulodu un

beidzot koru priekšnesumi. Uzvarētājus mājās vienmēr vēl sagaidīja
sevišķas svinīgas uzvaras dziesmas (to sacerēšanā sevišķu slavu gu-

vis Pindars un viņa skola). Ja Orfejs, Marsiass, Olimps un

citi grieķu leģendārie mūziķu brīnumtēli ir gandrīz tikai mītiskas per-

sonības, tad vecākā vēsturiskā senās grieķu mūzikas personība
ir Te rpa ndc r s (7. gadsimtā pr. Kr.), dievināts kitarods, „nomosa"

radītājs, ko dziedāja kitaras pavadījumā. Archilochs, Sapfo,
Alkajs, Anākreons izcēla grieķu solistisko liriku. Koru lirikas

spilgtākais pārstāvis bija Pindars (5. ggdusimta pr. Kr.); viņa dīti-

rambi, himnas, odas v. t. t. bija paredzētas tikai kora izpildījumam.
No nedaudzajiem līdz mums nākušajiem grieķu mūziķas fragmentiem
ir Pindara pirmās pītiešu odas sākums; tās piederība pašam Pinda-

ram nav gan gluži pierādīta, bet arī nav sevišķi šaubu. Ar mūsu

koriem gan šai grieķu koru lirikai būs bijis maz kopīga, jo, pirmkārt,
tā nebija vairākbalsīga kompozīcija, un otrkārt, to vienmēr pavadīja
deja vai pantomīma. Korim spēlēja līdz instrumenti. Visaugstāko

izpausmi grieķu koru lirika ir guvusi dīt ir a m bo s.

No šiem koru dītirambiem pamazām radās grieķu traģēdija, se-

višķi sakarā ar Dionisa kultu. Atēnās šiem Dionisa svētkiem bija iz-

būvēts milzīgs amfiteātris, "dionizijas" notika reizi gadā. Grieķu
traģēdija visaugstāko uzplaukumu aizsniedza Aisch iI a, So-

fokla unEuripida darbos (5. gadsimtā pr. Kr.). Kā jau bija
teikts, mūzikai šajos drāmatiskajos uzvedumos bija sevišķi liela vieta.

Ir zināms, ka tiklab Sofokls kā Euripids ir paši sacerējuši mūziku sa-

vām traģēdijām. Jādomā gan, ka dziedājumiem būs bijis vairāk

rečitatīvisks, nekā melodisks raksturs; pavadījumus spēlēja vienīgi
auloss, tikai daudz vēlāk tam blakus iespiedās arī kitara. Traģēdiju
izrādes grieķiem bija visas tautas lieta, ar gandrīz reliģiozu raksturu;
tās gandrīz līdzinātos Bacha "Ciešanu mūzikas" uzvedumiem vai

lielajām orātoriiām. Vēlāk grieķu mūzikā izpaudās jau arī tieksme

uz tīri virtuozo stilu (jau Euripida traģēdijās grieķu publika bija vairāk

cienījusi dziedātāju bravūrārijas un duetus, mazāk viņa korus). Tra-

ģēdija ar to sāka tuvoties pagrimumam. Bet ap šo laiku sāka iestā-

ties mākslas teorētiķu, vēsturnieku, filozofu laikmets. Tā laika iz-

glītoto cilvēku acīs klasiskā hellēniskā kultūra un māksla kļūst par
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augstu garīgu vērtību, ko vajadzēja pasargāt. Šis laikmets tad arī

ir radījis to grieķu mūzikas sistēmu, kas kjuva par pamatu ne tikai

viduslaiku mūzikai, bet kuras iespaidu jūt pat vēl mūsu laiks, un kuras

pazīšana nepieciešama kā pamats ikvienām nopietnām mūzikāli-teo-

retiskām zinā-

šanām.

Grieķi mū-

zikai iedomā-

jās lielu varu

pār cilvēka

gribu. Viņu fi-

lozofi ir visai

noteikti defi-

nējuši katras

toņkārtas iz-

teiksmi resp.

morālisko rak-

sturu — ēt o-

su. Pēc viņu

pārliecības,
mūzika spēj

trejādos vir-

zienos vadīt

mūsu gribu:
mūzikas varā

mūs tieši iero-

sināt darbī-

bai, tā spēj
stiprināt visu

mūsu būtni, bet

Fragments no Euripīda «Oresta» pirmā kora,
vienīgais mums pazīstamais grieķu dziedātās traģēdijas teksts no5. gadsimta pr. Kr.

spēļ arī mazināt mūsu morālisko līdzsvaru vai pat pilnīgi at-

ņemt mums mūsu gribu, absolūti pakļaut mūs savai varai, tā

ka mēs vairs it nemaz neapzināmies sevis, savu darbu (Dio-

nisa kulta ekstāze). Mūzika spēj radīt drosmi, aktivitāti; bet

arī ietīstīt cilvēka garu kaislībās, baudās. Abi šie poli bija do-

riskā gamma ar kitaru, no vienas, un friģiskā gam-

ma ar aulos v, no otras puses. Vienīgi doriskajai gammai

piemita vara, darīt cilvēku stiprāku par likteni; arī hipodoriskā
gamma ir vīrišķīga un ierosina darbiem. Turpretim friģiskā
gamma ir bakchiska kaislību un ekstaza, dītirambu toņkārta; h i p o-

friģiskā tāpat rada garīgu nemieru, bet uztraukumā var dzīt tik-

lab darbībā, kā izvirtušā dzīves baudā. Lidiskā kļuva par maigu,

sirsnīgu noskaņu nesēju (Aristotels to tāpēc ieteic jaunatnes audzinā-

šanai), hipolidiskai — uztraucošs, bakchantisks ētoss, m i k s o-

lidiskā — žēlabu toņkārta.

Sakarā ar šo toņkārtu resp. mūzikas ētosu, bērnu un jaunatnes
audzināšanā mūzikai pie grieķiem piekrita visaugstākā nozīmība, to

uzskatīja par nepieciešamu rakstura audzināšanai. Filozofi Platons

un Aristotels, šķirot mūziku, kas bojā tikumus, no tādas, kas cilvēkā

attīsta pozitīvās rakstura īpašības, mūzikālo audzināšanu pacēla val-

stiskā plāksnē. Valstij jārūpējas par morāli, tāpēc arī jākārto mūzi-
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kas lietāšana. Pēc Platona domām, vajadzētu noteikt pilnīgi daijās,
labās dziesmas, un jaunatnei mācīt vienīgi tās. — Nekad un nekur

citur mūzikai nav ticis piešķirts tāds stāvoklis valstī. Lai šajos uzska-

tos ir arī sava tiesa māņticības, tomēr vai mēs tagad esam tik pārāk
tāļu no šiem slēdzieniem?

Grieķu mūzika vēlākajam laikam nav devusi tiešu mūzikas pa-

raugu, bet tomēr daudzos laikmetos aizvien atbalsojusies ir tās ie-

tekme: viduslaikos grieķu mūzikas teorija iet cauri visam kristīgās
baznīcas mūzikas pirmajam gadu tūkstotim, renesanses laikmetā dzi-

ma opera no tieksmes atdzīvināt seno grieķu traģēdiju, vēlāk Gluka

operas reforma izgāja no šī paša mūzikas traģēdijas ideāla, arī

Rich. Vāgners smēlies hellēnistisko ideju dzīvajos avotos v. t. t. Ja

arī mazāk mums saredzami, grieķu ģēnijs tomēr ir izpaudies arī mū-

zikā ne mazāk spilgti, kā savā literātūrā, celtniecībā, tēlniecībā ■—

mākslās, ko mūsu laiks vēl tagad apbrīno, kā brīnišķīgākos cilvēces

gara uzlidojumus.

Romieši kristīgās ēras sākumā nebija vēl mūzikāli patstāvīgi ra-

doša tauta. Tie pārņēma grieķu mūzikas kulta ārējo čaulu, kad

jau grieķu mūzika bija savu augstāko uzplaukumu pārdzīvojusi un arī

polītiski kļuvusi par Romas provinci (2. gadsimtā pr. Kr.). Grieķu
lielie mūzikas svētki, virtuozā mūzika Romā atbalsojās vispirmā. Bet

traģēdija romiešiem apnika, tās vietā stājas komēdija, jautri tautas

uzvedumi, vēlākās commedia dēli' arte un buffa-operas priekšteči,
īpaši pantomīma, tas ir, tēlojoša deja, kļuva par ķeizariskās Romas

iemīļotāko žanru; mūzika tajā bija zemā līmenī, bet galvenais bija

deja. Aizvien vairāk izplatījās virtuozitātes patika, augstmaņu sie-

vietēm nāca modē mācīties pie slavenajiem virtuoziem, bagātie ro-

mieši turēja mājas orķestrus un mājas korus, lai ikbrīdi varētu saldi-

nāt savu dzīvi mūzikas skaņās. Mūziķu un dziedātāju grupas devās

pat tālos ceļojumos, tādu pēdas sniedzas pat pāri Alpiem, līdz Kel-

nai, Maincai, dienvid-Francijas romiskajām pilsētām. Mūzikas iz-

teiksmes līdzekļi tika techniski ievērojami kāpināti, radās jauni uzla-

bojumi instrumentu būvē, un, pretēji grieķiem, romieši mēdza bieži sa-

vienot tos lieliem masu efektiem, monstrkoncertiem. Protams, ka pati
mūzika līdz ar to Romā strauji gāja uz leju. ledomīgs virtuozitātes kults,

no vienas puses, un ne mazāk pašapmierināts diletantisms, pat vis-

augstākajās aprindās (Nērons!) darīja savu. Visai raksturīga ir Nē-

rona tieksme kļūt par pirmo mūziķi pasaulē. Tika rīkotas sacensības,
kur viņš varēja likt sevi sumināt kā aktieri, dziedātāju, dzejnieku,

komponistu. Visapkārt tam bija zema glaimošana, lišķība. Divdesmit

divu gadu vecumā viņš vēl uzstājās gan tikai savā pilī un dārzos; bet

pēc kādiem gadiem jau Neapolē un tad visas Romas priekšā, atklātā

teātrī, prasīdams, lai viņu vērtē pēc "visbrīvākās sirdsapziņas" (kas
nebūt nebija par šķērsli novietot publikā algotus apbrīnotājus, kā arī

izspiegot tos, kas aplaudēja pakūtri). Viņš dodas pat mākslinieciskā

ceļojumā, "turnejā" pa Grieķiju.

Virtuoziem, kādus Roma uzaicina no ārzemēm, no Grieķijas,

Mazāzijas un citurienes, maksā milzīgus honorārus (ķeizars Vespa-
ziāns kitarodiem Terpnam un Diodoram devis 200.000 sesterciju), ceļ

statujas, apbalvo ar Romas pilsoņu tiesībām, zelta vaiņagiem. Sla-

venajam kitarodam Aneksēnoram piešķirta dievības cieņa, uzcelta
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bronzas statuja ar uzrakstu, ka viņš pielīdzināms dieviem ar savu

balss saldumu,- Marks Antonijs tam deva tiesības ievākt tribūtus no

četrām pilsētām, deva pat kareivju sardzi. Nērons uzdāvināja pili un

veselu bagātību Mēnēkratam. Šie "dievi un pusdievi" — galmu spēl-
maņi, aktieri, dziedātāji bieži kļuva favorīti, ar kuriem nācās rēķinā-
ties pat visievērojamākajiem šā laika vīriem. Tāds flautists-dziedātājs
Tigellijs, kam bija uzsmaidījusi laime iepatikties Cēzaram, bija vare-

nāks, nekā Cicerons.

Senās mākslas augstais ētiskais lidojums bija jau sen garām.
Mūzikas kults gan kļuva ārēji aizvien spožāks, tomēr, ap 3. un 4. gad-
simtu pēc Kr., arī aizvien seklāks. Gan šajā laikā starp romiešu

filozofiem radās daudzi, kas nodarbojās ar mūzikāli-teorētiskiem jau-

tājumiem (Kvintiliāns, Plutarchs, Ptolomejs, Nikomachs, Gaudencijs

un c), tomēr tas nespēja glābt mūziku no dekadences. Romieši aiz-

vien vairāk zaudēja interesi garīgam darbam. "Visos stūros dzird

tikai dziesmas un stīgu ļarkšķoņu; filozofu vietā sastop tikai dziedā-

tājus, retorikas skolotāju vietā tika i tīkamo mākslu skolotājus." Ar

ķeizarvalsts sēdekļa pārcelšanu uz Bicanci Roma pazaudēja tiklab

garīgā kā mākslinieciskā centra nozīmi. Mūzikas kopšana kļuva pe-

lēkāka, kari ar gotiem iznīcināja Itālijā tautu, izpostīja kultūru. Vis-

ilgāk vēl turējās dziedāšana ar kitaru, kā mājas mūzika. Bet sākot

ar sesto gadsimtu nedzirdam vairs nekā par mākslinieciski nozīmīgu
laicīgās mūzikas piekopšanu. Vismaz uz pusgadutūkstoti noslēdzas

pār to mūsu skats. Tagad turpretim mākslas mūzikas kopšanu pār-
ņem baznīca, klosteris, mūks. Virsroku iegūst kristīgā baznīcas mū-

zika.

Silēns ar dubultflautu un bachante

Daļa no romiešu marmora sarkofaga, 2. gadsimtā pēc Kr.
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Eņģeļu koris

(taures, nesamās resp. portātīvērģeles, harfa, viola), no Hansa Memlinga ērģeļgleznas kādā Spānijas bene-

diktiniešu baznīcā, 1480.

Viduslaiki

Apmēram tūkstots gadu, kas šķir seno grieku-romiešu kultūras

iaikmetu no samērā jaunajiem laikiem, mūsu apziņā parasti iztēlojas

kā kautkas visai tumšs, noslēpumains, nenoteikts, kad sabruka antīkā

kultūra un no jauna dzima lielas valstis, kad Eiropu postīja mūžīgi

kari, bet kad arī pacēlās visā Eiropā brīnišķās romāņu un gotiskās
katedrāles, brīnišķu skulptūru greznotas, šie varenākie mākslas pie-

minekli, kādus cilvēce ir cēlusi blakus senās Ēģiptes, Grieķijas, Ro-

mas tempļiem. Tagadne nu atklāj arī tik ilgi nesaskatīto, nesapra-

sto viduslaiku mūzikas mākslas katedrāli, vienlīdzīgu to pašu lai-

ku romāniskajai un gotiskajai celtniecībai un tēlniecībai. Ne tikai

dzima šajos ilgajos gadusimtos pati rietumu mūzika,

pārveidojot visus agrākos un svešos elementus, kas bija tās pamatā.

Viduslaikos norisinās arī vislielākā pārvērtība, kādu mūzikas māksla

jebkad ir pārdzīvojusi. Gadusimtos, kad preti debesīm sāk snieg-
ties pirmās gotiskās celtnes, mūzika, kas tūkstošiem gadu vienmēr

bija bijusi māksla kārtot tikai vienu otram sekojošus toņus, kļuva

par mākslu savienot kopā dažādas vienā laikā, kopā atskano-

šas skaņas. Akords stājās atsevišķa toņa, vairākbalsība vien-

balsības vietā. Tas bija tīrs rietumu izgudrojums, austrumi palikuši
tam sveši vēl tagad. Jau agrāk norādījām, ka austrumu tautu mū-

zika ar to nav kvalificējama kā neattīstījusies; gluži otrādi, pie-



27

daudzām no šīm tautām mūzikas māksla ir ārkārtīgi izsmalcinā-

ta un bagāta, pilnīgi šo tautu agrāko augsto civilizāciju cienīga.
Bet tā ir sava īpaša pasaule, ar ko Vakareiropas mūzikai, pēc

vairākbalsības ievešanas, kļūs aizvienu mazāk sakara. No dzi-

ļajām saknēm, kas tālu iesniedzas seno austrumtautu un grieķu-

latīņu vienbalsības mūzikā, Rietumeiropas tautās tagad izaug brī-

nišķīga jauna māksla, kuras virzienā līdz pat tagadnei gājusi visa

mūsu mūzikas attīstība.

Laika posms, kas ietver šo mūzikas attīstības stadiju, mums —

no tūkstots gadu tāluma skatoties — var izlikties ārkārtīgi ilgs,
mūzikas ieguvumi tajā pārāk niecīgi. Bet neaizmirsīsim, ka bija
jārada pavisam jauni jēdzieni, jātiek cauri vēl nezināmam, lai iz-

lobītu kādus noteiktus principus, likumības dzimstošajai daudzbal-

sībai, bija jānoteic skaņu ilgumu mēri, jārada nepārprotama notā-

cija skaņu augstumiem un ilgumiem. Mūzikas sevišķais stāvoklis

viduslaikos starp zinātnēm un mākslām šos jaunos uzdevumus gan

lielā mērā atviegloja. Mūzika bija reizē zinātne un māksla. Kā

zinātni, to mācīja ūniversitātēs, blakus aritmētikai, ģeometrijai,

astronomijai. Viduslaiku scholastiskā tendence arī jo drīzi izstrā-

dāja mūzikas likumus. Bet kā dzīvai mākslai, šie rīgorozie likumi

brīvai mūzikas attīstībai meta arī šķēršļus ceļā, zināmā mērā aiz-

kavējot tās dabīgo augsmi.
Lielā tautu mācītāja un cilvēces gara valdniece, vienīgā vara,

kas spēja sakopot un apvienot tautas uz valšķu katastrofu drupām,
viduslaikos bija kristīgā baznīca. Tie ir lielie bīskapi, mūku

ordeņi, pāvesti, ķeizari, kas, vairāk kā pusgadutūkstoti, pirmos rie-

tumu mūzikas likteņus satur savās rokās. Milānas Sv. Ambrozijs,

pāvests Gregors Lielais to iestāda. Benediktīniešu klosteri to iz-

plata. Kārlis Lielais ar monarcha varu to ieved reliģiskā kultā savā

milzīgajā valstī. Laicīgā mūzika, pēc Romas ķeizarvalsts sabru-

kuma zem barbaru spiediena, bija tiklab kā iznīkusi. Teātri un

cirki pilsētās bija nopostīti, dzīvei atjaunojoties iekārtot vispirms
steidzās dzīvojamās mājas, baznīcas. Uzvarošais kristiānisms mū-

ziku centās izskaust no visām laicīgajām ceremonijām; vēl kādu

laiku palika kitarodu māksla, tik ziedoša Romas laikā, bet to no-

zīme vairs nav senākā un drīz arī tā izzūd. Tikai pēc dažiem ga-
dusimtiem tos sastapsim atkal truvēru interprētu — spēlmaņu veidā.

Tā mūzika uz ilgu laiku ieslēdzas baznīcu, klosteru sienās, un tāpēc
arī reliģiozai mūzikai mums viduslaikos jāpiegriežas vispirms.

Viduslaiku vienbalsīga baznīcas mūzika

Kristīgās baznīcas mūzikas izcelšanās. Gregoriāniskā baznīcas

mūzika, tās raksturs, liturģisko dziedājumu formas.

Kristīgās baznīcas mūzikas sākums ir neapšaubāmā sakarā ar

ebrēju sinagogālo mūziku; tai klāt piemaisījās vēl sengrieķu ietek-

mes. Ebrēju dievkalpojumos mūzika bija bagāta un grezna,-

Dāvida, Zālamona laikos Jeruzalemes tempļos to kopa milzums

dziedātāju un mūzikantu. Pat deja ir bijusi bieža sinagogālo ce-
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remoniju sastāvdaļa. Ebreji savu Jehovu slavēja kaislīga, aizrau-

tīgā mūzikā; šķietas, tajā nav bijis nekā mistiska.

Kristiānisma doktrīna šo mūzikas sensuālismu noliedza. Tāpēc
no visa šī bagātā mūzikālā kulta kristīgā baznīca pārņem tikai

vienkāršāko, tīrāko, gandrīz varētu teikt — nabadzīgāko, bet no

kā vēlāk izveidojas gluži savdabīga un vēl augstākas aistētiskas

vērtības liturģiskās mūzikas forma. Pirmie kristīgie tika vajāti, to

dievkalpojumiem bija jāslēpjas, un arī tamdēļ viņu dziedājumi ne-

varēja būt tik triumfējoši. No dievkalpojuma topošā kristīgā baz-

nīca pa daļai tāpēc izslēdza mūzikas instrumentus. Šim apstāklim
vēlāk rietumu baznīcas mūzikas attīstībā piekrita svarīga nozīme,-

ap 5. gadsimta sākumu mūzikas instrumentu spēli baznīcās pavi-
sam noliedza, pielaižot tikai balsis. Tikai austrumu greznumu mī-

lošie Bicances ķeizari vēlāk baznīcā ieveda visskaistāko instru-

mentu — ērģeles. Kristīgā baznīca atmeta arī chromatiskās un

enharmoniskās skaņkārtas, kā pārāk pasaulīgas, „piemērotas tikai

kurtizāņu bezkaunīgās orģijās".

Kristīgo dziedājumi vispirms izveidojas Mazāzijas klosteros —

Sirijā, Chaldejā, Ēģiptē. īpaši divas pilsētas — Antiochija un Alek-

sandrija kļuva par ievērojamākajiem jaunās kustības izejas cen-

triem, no kurienes nāca arī liturģisko dziedājumu paraugi. Pirmo

dziedājumu teksti itin dabīgi tika ņemti no bībeles psalmiem; bija
un arī tagad vēl pastāv trīs to mūzikālā izpildījuma veidi: 1) psa I-

modiskais solo, 2) dialogveidīgi: solo ar kora at-

bildi — responsoriālais dziedājums, un 3) di v v koru

pārmaiņus dziedājums viena un tā paša psalma melodijas priekš-
nesumā — antif 6na i s dziedājums.

Kristīgās ticības pacelšana par valsts reliģiju Konstantina Lielā
laikā (4. gadsimtā) izsauca strauju mūzikāli-liturģisko formu attīstī-

bu, līdz ar ko dievkalpojumu dziedājums sāka kļūt par mākslu,
kas prasīja jau labu ievingrināšanos. īpaši solista, "kantora" psal-
modijas kļuva melodiski bagātākas, izrotātas melodiskiem ornā-

mentiem, dziedot bez vārdiem, ko iesauca par jubilācijām un

Allej v jā. Blakus bībeles tekstiem, drīz radās arī pašu kristīgo
saceretļ jauni psalmi — himnas, Dieva slavēšanai, kas sevišķi
iepatikās draudzēm, ātri izplatījās un kādas sāka sacerēt ārkār-

tīga daudzumā. Tādējādi radās daudz garīgo dziesmu, ko gan
atskaņoja rīta un vakara dievkalpojumos, bet kam nebija necik sa-

kara ar svētajiem rakstiem. Tāpēc daudzi baznīcas koncili nāca ar

dažādiem to ierobežojumiem un noliegumiem, „lai zem mūzikālā

daiļuma apsega baznīcā neievazātu mēri un sairumu". Baznīcas

mūzikas attīstībā šī cīņa pret himnām vēl ilgi turpinājās, ar mainī-

giem panākumiem. Viens no ievērojamākajiem himnu autoriem

bija Milānas bīskaps Sv. Ambrozijs (333—397), kā vārds mūzikā se-

višķa mirdzuma apstarots; viņš radīja īpašu mūzikālās liturģijas
iekārtojumu, ko Milānas baznīca saglabājusi pa daļai līdz pat
musu laikam un ko pazīst ar "ambroziāniskās" nosaukumu,- vēlāk

par „ambrozianiskam" saka saukt pat citas himnas, sacerētas viņa
garā.

Austrumu baznīcas mūzika, ejot caur grieķu baznīcu uz rietu-

miem, sākumā ievērojami ietekmēja rietumu baznīcas mūziku. Vēlāk
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tomēr ne tikai katrā no tām baznīcas mūzika aizgāja savus

ceļus, bet pat latīņu baznīcai pašai vairs nebija vienotas liturģijas,

tajā jau agri nodibinājās četras dažādas liturģijas formas un līdzi

tam citāda
„
liturģiskā mūzika Romas, Milānas, Gallijas un Spānijas

baznīcā. Romas baznīca bija visvarenākā un ievērojamākā,
un tiklīdz apstākļi atļāva, tā lūkoja izmantot savu pāvesta baznīcas

prīmātu pār citām baznīcām, lai izkoptu baznīcas mūziku vienā

virzienā. Daudzu pāvestu pūles bija veltītas šim mērķim, līdz ga-

līgu katoļu baznīcas mūzikas organizāciju izve-

da pāvests Gregors Lielais (dz. 540. gadā, pāvests no 590.—604.

gadam). Viņš lika sastādīt un pats rediģēja Antif6 nār v —

krājumu, kurā sakopoti visi katoļu baznīcā lietājamie dziedājumi,
visām gada dienām, dienas un nakts dievkalpojumiem; šīs melo-

dijas ir palikušas par nesatricināmu pamatu katoļu baznīcas mūzikā

Antifons gregoriāniskais dziedājums

Sla - - tu -it c- i do ■ - mi - - - nus sta-men-

tum - - - - pa - - cis, et prin - - cipem fe - - cit c -
- um,

%\ I - i :
7171f - - 1

ut sit il - - - li sa - - cer-do-tii di-gni - - - tas

m -------- aē -
. tcr - - - - num.

līdz tagadnei. Pats orīģināimanuskripts, kas kādreiz esot bijis ar

zelta ķēdi piestiprināts pie Romas Pētera baznīcas altāra, ir nozu-

dis; bet daudzo norakstu vienādīgums neapšaubāmi liecina par

to vienu vienīgu pirmavotu. Viss šis milzīgais melodiju krājums
stilistiski vienots, pārāk prīmitīvās melodijas darītas muzikāli bagā-

tākas, pārāk krāšņajām dots stingrāks, baznīcai piemērotāks veids.

Melodiju sevišķā lokanība un saldums norāda uz viņu sakariem

ar itāļu tautas mūziku, kam pievienojas grieķu un ebrēju elementi.

Antifonāra melodijas vēl visas ir vienbalsīgas; tām nebija sākumā

arī pavadījuma. Tā kā, blakus bībeles psalmiem, tajās bija daudz

arī tekstu bez dzejas pantmēra, tad melodiju ritms bija ļoti brīvs,
īstenībā prozas, labas latīņu teksta deklamācijas ritms — dzīvs,

bagāts, taktīs neiekārtojams. Atsevišķai zilbei atbilda gan atse-

višķa nots, gan arī vesela nošu grupa, locījumi. Tikai sākot ar

daudzbalsības attīstību ap 12. gadsimtu, šo melodiju brīvais, bagātais
ritms sāka sastingt, pārvērsties dziedājumā vienāda ilguma notīs, kā-

pēc to sāka saukt par cantus plānus — līdzeno dziedājumu,
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kur ritma īstenībā nebija vairs nemaz. Tas būtu apmēram tāpat, kā

ja mēs ņemtu kādu dzīvas kustības tautas dziesmu, dziedātu to

lēnām un visus toņus vienādā ilgumā, ar savu īpašu konsonējošu
akordu zem katra toņa, — mēs dabūtu korāli, kas atgādinātu ta-

gadējos gregoriāniskos dziedājumus daudzās baznīcās. Bet par to

būs runa vēl tālāk savā vietā. —■ Melodiju uzrakstīšanai antifonārā

ir īpašas zīmes, ko sauc par neum ām, kas stipri mīklainā kārtā

rāda melodijas gaitu. Mūsu laikos, kad aizmirsta senā gregori-
ānisko dziedājumu tradicija, neumu raksta atšifrēšana stāda ārkār-

tīgas grūtības.
Gregoriāniskais korālis tā pareizam atskaņojumam prasīja arī

zināmu māku, lai gūtu īsto iespaidu uz klausītāju. Šādu dziedā-

tāju sagatavošanai Gregors Lielais Romā nodibināja īpašu skolu —

Schola cantorum, kas kļuva par viņa iemīļotāko lolojumu.
Šīs dziedātāju skolas slava drīzumā izplatījās pa visu kristīgo pa-
sauli. lespējams, ka Gregora reformas darba tīri mūzikālo pusi
lielā mērā būs kollektīvi strādājusi viņa dziedātāju skola, un pāvests
šīm melodijām būs devis tikai savu autoritātīvo apstiprinājumu. Schola

cantorum arī pēc Gregora Lielā nāves turpināja darboties, un

īpaši kalpoja, organizējot gregoriānisko dziedājumu ievešanu citās

kristīgajās tautās. Skolā uzņēma bērnus, galvenokārt bāreņus,
deva tiem pamatīgu mūzikālu un arī baznīcas mācību izglītību. Sko-

las nosaukumu atjaunoja Francijā pagājušā gadsimta beigās Ven-

sāns d'Endī, nodibinot Parīzē augstākās mūzikālās izglītības iestādi

Schola cantorum, kas sākumā bija domāta tieši gregoriānikas stu-

dijām.

Gregoriānisko katoļu mūzikālo liturģiju kāds sens, 9. gadsimta
mūzikas traktāts apraksta šādi: „Mesas dziedājumā vispirms nāk

antifoni (divu koru vienas un tās pašas melodijas pārmaiņus dzie-

dājumi), ko sauc par Intro itu s. Šāds nosaukums tiem dots tā-

pēc, ka tos dzied, kamēr dievlūdzēji sanāk bazilikā, un tie ilgst
līdz brīdim, kamēr garīdznieki ieņems savas vietas baznīcā. Pēc

tam atskaņo litāniju, lūgšanas dziedājumu Kungam vai Kristum,
lai viņš ir žēlīgs tautai. Pēc litānijas nobeigšanas, no altāra kāp-
nēm koris vai solo dzied responsoriju, ko sauc par graduālu.
AI lelu jā mēs pieņēmām no ebrējiem. Šis vārds nozīmē: sla-

vējiet Kungu, to parasti netulkoja nevienā citā valodā. Šā dziedā-

juma atskaņojums visai piemērots pirms svētā evaņģēlija lasīšanas,
lai sagatavotu dvēseli glābšanas vārdam. Par oferto rijām
sauc dziedājumus, ko izpilda garīdznieks svēto upuru nešanas brīdī.

Svētā vakarēdiena laikā dzied „A gn v s dc i, qui tollis peccata

mundi, miserere nobis", lai ticīgie, pieņemot Kristus miesu un asinis,
slavētu ar savu balsi To, kas, pēc baznīcas mācības, nācis zemes

virsū un krustā sists, miris un aprakts par mums. Sakarā ar to, iz-

pilda vēl vienu dziedājumu, lai tauta, pieņemot debesu svētību,

saldajā dziedājumā pacilātu savu garu un stiprinātos ticībā." —

Šis mūka Aureliāna Rēomē apraksts attiecas tikai uz Gregora Lielā

iestādītajām formām. Vēlāk katoļu mesā ienāca vēl arī citas daļas.
Mūzikālā ziņā mesas antifonie (koru) dziedājumi — introitus, kora da-

ļas ofertorijās, Agnus dc: bija samērā vienkārši, izpildot pavadī-

juma lomu svinīgajām uz altāra notiekošajām ceremonijām; solo

daļas turpretim bija melodiski visai bagātas (ofertorijās, graduā-
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los, alielujos v. t. t.). Taisni no šiem psalmodiskajiem solo dziedāju-
miem ir dzimušas daudzas brīnišķas kompozicijas un pat īpaši to

veidi. Jau augstāk tika pieminētas himnas; tās dogmatisku
iemeslu dēj baznīca no mesas liturģijas izslēdza (mesā paturēja
tikai tekstus no svētajiem rakstiem); ārpus pašas mesas tām tomēr

palika goda vieta. To vietā cauri visiem viduslaikiem sevišķu no-

zīmi ieguva sekvences, sevišķas reliģiozas dziesmas, kuru

ievešanu pieraksta slavenā Sen-Gallas klostera mūkam Notkēram

(miris 912. g.). Viņš ir bijis pirmais, kas sācis zem aIIe Iv jā noslē-

dzošajām garajām, gandrīz tīri kolorātūrrakstura vokalizēm likt

pret katru toni apakšā teksta zilbi, lai tā atvieglotu dziedātājiem
šo melodiju atcerēšanos un izdziedāšanu. Vēlāk šāda veida dzie-

dājumi atdalījās no allelujā-teksta nost, kļuva par patstāvīgu for-

mu, kādā sāka sacerēt gluži jaunas dziesmas, ar tekstu dzejas
formā, pat ar atskaņām. Tautai sevišķi patika viņu melodiju silla-

biskā uzbūve, kas lāva tās vieglāk saprast, tuvināja vairāk tautas

mūzikas garam. Šādā nozīmē sekvences kļuva par vienu no ievē-

rojamākajiem rietumu pienesumiem liturģiskajos dziedājumos. Vi-

duslaikos tās bija viena no visiemīļotākajām formām, daudzas no

tām katoļu baznīca pazīst vēl līdz tagadnei. Tās dziedāja koris

vai divi kori pārmaiņus; jau no paša sākuma viņu izpildījumu pa-

vadīja ērģeles, kas jau savā primitīvākajā veidā sāka ieviesties

rietumu baznīcā, pārņemtas pēc Bicances parauga. Par Notkēru

vēsture zina stāstīt, ka viņš bijis brīnum valdzinošs cilvēks, lai gan

ir stipri cietis no stostīšanās; viņa radīto sekvenču formu vēl viņam
dzīvam esot apstiprināja arī baznīcas autoritāte, 15. gadsimtā viņu

atzina par svēio. No viņa skaistākajām reliģiozām dziesmām

apbrīnotākā ir „Media vita m morte sumus"; tauta šai dziesmai

iedomājās tīri brīnumvaru, ticēja, ka tā spēj cilvēku pasargāt no

slimības un nelaimēm. Blakus sekvencēm, plašu izplatību ieguva
arī tropos. Tie bija papildinoši vārdi un melodija, ko mēdza

iespraust lūgšanu vidū, jaunu domu un ideju ievešanai, zināma

svētku rakstura piešķiršanai reliģioziem dziedājumiem (festivae

laudes). Bet atšķirībā no sekvencēm, tropas nekad nekļuva par

patstāvīgu formu, gan vienmēr tikai par baznīcas melodiju pieli-

kumu, paplašinājumu.
Visas šīs reliģiozus dziesmas un arī jaunās formas palika, kaut

arī pa dajai netieši, atkarīgas no gregoriāniskā korāļa. Tas savu-

kārt, izplatoties pa visu kristīgo pasauli, pa dažādu zemju kloste-

riem un baznīcām, pamazām zaudēja savu pirmējo raksturu. Ne

visur gregoriānisko reformu arī uzņēma bez pretestības. Sevišķi

stipra tā bija Spānijā, kur tikai 11. gadsimtā lūza pretošanās romi-

skajai liturģijai, bet blakus tai dažās baznīcās, neskatoties uz visu,
tomēr palika spāniešu resp. arābu laikā nodibinājusies mozara-

biskā liturģijas forma. Itālijā Milānas baznīca paturēja pilnīgu

patstāvību, sakarā ar ambroziāniskās liturģijas lielo iespaidu. Vis-

drīzāk ārpus Itālijas gregoriāniskā liturģija izplatījās Eiropas zie-

meļos, Anglijā, Gallijā, sevišķi lieli nopelni tās ievešanā franku ka-

ralim Kārlim Lielajam, kas pats „dienām ilgi varējis šīs dziesmas

dziedāt vai klausīties", un kas bija stādījis sev mērķi, apvienot visas

savas plašās valsts ticīgos kopējās reliģiozās dziesmās un liturģijā.
Savā melodiju uzbūvē viduslaiku baznīcas mūzika vēl nepazina



mūsu mažoru un minoru; toņkārtas, kādas tajā sastopam, mūzikas

teorija sauc par baznīcas gammām. Viņu attīstība un teo-

rija ir diezgan juceklīga, pa daļai līdzīga senajām grieķu toņkār-

tām, bet dažādu apstākļu un pārpratumu dēļ ievērojami no tām arī

atšķirīga. Vispirms, baznīcas gammu pamatkustība nav vairs, kā

pie grieķiem, no augšas uz leju, bet otrādi: no apakšas uz augšu,

kāpjoša. Otrkārt, baznīca no lietošanas pilnīgi izslēdza toņu
chromatiskas un enharmoniskas secības, tā tad atstāja tikai stingri
diaton i s ko. Šādā veidā tad visa viduslaiku baznīcas mūzika,
vienbalsīgā un vēlāk arī daudzbalsīgā, tālu iesniedzoties kontrā-

punkta ziedu laikos, dibinājās galvenokārt uz četrām pamattoņkār-

tām, sauktām par autentiskajām, un četrām blakus toņkār-
tām resp. pI a g āla jā m.

Autentiskās Plagālās

Doriskā Hipodoriskā

Friģiskā _ . Hipofrigiskā

Lidiskā Hipolidiskā

Miksblidiskā Hipomiksolidiskā

if
Plagalas toņkārtas atvasināja no galvenajam, tas ir, autentiska-

jām, pārceļot viņu augšējos četrus toņus (t. i., augšējo tetrachordu)

oktāvu zemāk. Tādā kārtā galvenais resp. nobeiguma tonis plagā-

lajās gammās nav vis oktāvu norobežojošais, bet gammas vidū, kā

ceturtais tonis (mūsu nošu paraugos ar veselu noti uzrakstītais). Tā-

pēc piemēram gammas Nr. 1. un 8. nebūt nav identisks, lai gan pa-

stāv no vienādām skaņām. Tālāk, ievērojat, ka starp četrām galve-

najām resp. autentiskajām toņkārtām nav nevienas, kas nobeigtos
ar toni d o un I a; citiem vārdiem sakot, nav to abu melodijas

tipu, kas pārvalda tagadnes mūziku: (Do) mažora un (la) mi-

nora. Tikai 16. gadsimtā, kad jau bija rasti harmonijas pamat-
jēdzieni un līdz ar to ceļš uz jaunajām toņkārtām, minētajām toņ-
kārtām pienāca klāt vēl divas autentiskās, kopā ar savām plagā-
lajām:

Jonisķā Hipojoniskā

t\ I i
cļ Eoliskā '§>| Hipoeoliskā
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Šīs divas gammas joniskā un eoliskā arī ir tās, kas vēlāk, pār-

vēršoties par mažoru un minoru, monopolizēja visu Eiropas mūziku.

Gregoriāniskā korāļa skaistums varbūt neatveras uz reizi. Tajā

vajag iejusties. Bet kam nācies dzirdēt to labos izpildījumos Eiropas

katoļu zemēs, Itālijā, Francijā, Austrijā un c, turienes ievērojamāko

katoļu baznīcu dievkalpojumos, to neatvairāmi savaldzina šo dzie-

dājumu skaistums, dziļā izteiksmība un reizē varenība. Ar to katoļu
baznīcas mūzika nesalīdzināmi bagātāka par mūsu evaņģēlisko. Un

gandrīz var saprast, ka viduslaikos tauta nav spējusi pretoties dažu

melodiju burvībai (jau minētā "Media vita"), tā ka baznīcai pat nā-

cies ir noliegt tās izpildījumu, izņemot visretākajos, ārkārtīgākajos

gadījumos. Gregoriāniskais korālis ir vēl joprojām dzīvs katoļu baz-

nīcā. Daudzi krājumi glabā to (Antifonāri, Graduāli, Processionāli

un c.j. Tādā veidā šī ir senākā mūzika, ko vēl dzīvam kultam ir sa-

glabājusi tagadne.

Viduslaiku vienbalsīgā laicīgā mūzika

Trubadūri un truvēri. Spēlmaņi, menestreļi. Minnezengeri un meistar-

dziedoņi.

Baznīcas iespaids uz mūziku viduslaikos bija tik liels, ka mūsu

laikiem nav palicis vai nekādu pēdu no tās pašas epochas — vai

gandrīz vesela gadu tūkstoša — tautas mūzikas. Nevarētu

iedomāties, ka tāda tais laikos nemaz nebūtu kopta. Gluži otrādi,

tā būs bijusi visai ziedoša, baznīcai vienmēr ir bijis gana cīņu ar "ne-

šķīstajām" dziesmām, ar dejām, ar spēlmaņiem, kas tik bieži taisni

baznīcu laukumos uzjautrināja ļaudis, vienkāršo tautu i augstmaņus.

Mūki, kas gandrīz vienīgie rūpējās tolaik par mūzikas rakstīšanu,

protams, neuzskatīja par vajadzīgu uzglabāt arī tautas mūzikas me-

lodijas, un labākajā gadījumā pagāja tai garām ar noklusēšanu.

Viņu acīs žēlastību rada tikai slavas dziesmas Dievam, Dievmātei,

svētajiem; bet tautā un ārpus baznīcas atskanēja arī dziesmas sie-

vietei vispāri, zemes mīlai, un nebūt ne vienmēr vulgāras, bet bieži

gandrīz tikpat šķīstas, ideālistiskas, kā Dievmātei dziedamās (bruņ-
nieciskā lirika!). Cilvēku jūtas, kas tik ilgu laiku bija turētas baznīcas

askētisma gūstā, sāka atgūt savas tiesības mākslā. Šīs tautas mūzi-

kas radošie spēki viduslaikos bija Francijā galvenokārt trubadūri

un truvēri, Vācijā minnezengeri un meistardzie-

doņ i. īpaši laikmetā no 11.—14. gadsimtam klosteru sienās ieslēg-
tajai baznīcas resp. mākslas mūzikai spēji stājas preti arī spirgta pa-

saulīgā tautas mūzika, nesaistīta nekādiem likumiem, pilnīgi brīva un

patstāvīga. Pie britu tautām vēl agrāk bija izveidojusies privilēģēta

galma mūzikantu-dziedoņu šķira — bardi; to dziesmas tomēr bija

galvenokārt episki-reliģiska rakstura. Līdzīgi iecienīti bija skandi-

nāvu tautās viņu skaldi, kādi bija katra valdnieka svītā un kas

savas hēroiskās dziesmas dziedāja mazas harfes pavadījumā. Jau

8. gadsimtā pa Eiropas ceļiem, sādžām, pilīm, pilsētām apkārt klīda

spēlmaņi ("žonglēri"), nesot sev līdz visur jautrību, dziesmas, jau-
nas vēstis, visur gaidīti, reizē mūzikanti, bet ari jokupēteri, akrobāti.
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Kur tālu mēs šeit esam no senajiem virtuoziem — kitarodiem, kuru

mākslu bagātnieki samaksāja ar zeltu un godinājumiem! Šāds na-

baga klejojošs spēlmanis bija bieži pilnīgi beztiesīgs, sabiedriskā

stāvokļa ziņā — itnekas, valsts varas uz tiem skatījās ar neuzticību —

tikumu kodeksu pildīšana jau arī nebija viņu stiprā puse. Bet tauta

bez tiem negribēja iztikt, visādās svinībās, turnīros, kara gājienos,
kāzās un dzīrās, visur šie tautas muzikanti ienesa dzīvību. Nebūt

nebija mazas prasības, kādas stādīja- labam spēlmanim; vai ikkatra

māksla bija tam jāprot. "'Proti būt veikls un asprātīgs, pantus kalt

un strīdū pastāvēt. Proti labi sist bungas un cimbālas un pamatīgi

spēlēt zemnieku kokli. Proti pamest gaisā mazus ābolus un tos ar

nažiem uztvert, atdarināt putnu dziesmas. Spēlman, tev jāprot kār-

tīgi rīkoties ar manichordu un ģitāri, vijoli un kokli, dūdām un stabuli,

psaltēriju un krottu. Ja tu pratīsi tos labi spēlēt, tu būsi pieaudzis
visām vajadzībām," māca kāds sens spēlmaņu likums. Ja arī šo spēl-

maņu māksla bieži bija vulgāra, tā tomēr stipri veicināja tautas māk-

slu,- svarīga viņu nozīme viduslaiku instrumentālās mūzikas attīstībā,

jo to rīcībā atrodam veselu rindu tautas mūzikas instrumentu.

Spēlmaņu mākslu atdarināt sāka arī pilsētu vidusšķira (mūzikantu

trupas pilsētās — Stadtpfeifer'i, pilsētas mūzikanti); izsmalcinātāku

toni tai deva aristokrāti — bruņinieki, kas pievienojās tai vēlākajā
laikā. Trubadūru māksla dzima Francijas dienvidos, zem Pro-

vānsas zilajām debesīm, kur bruņnieciskā kalpošana sievietei radīja
sevišķu dzīves stilu un spožumu. Trubadūri ir dienvidu dzejnieki-mū-
ziķi, viņu dzimtene ir Provānsas apgabals, no Luāras upes uz dien-

vidiem, starp jūru, Alpiem un Pirenējiem. Ziemeļu Francijas dzej-

niekus-mūziķus sauca par truvē ric m. Tiklab vienu kā otru māk-

slas laikmets aptver 11., 12. un 13. gadsimtus. (Vārdi cēlušies no

"trobar", "trover" —■ izdomāt, izgudrot, rast.) Vienus no otriem šķīra
dažādā valoda: trubadūri runāja un rakstīja provānsāliešu izloksnē,
truvēri — ziemeļ-franču valodā. Franču dziesmas brīnišķais uzplau-
kums, kas saistīts ar trubadūru un truvēru vārdiem, iekrīt visskaistā-

kajā viduslaiku bruņnieciskuma laikmetā. Šajā laikā Vakareiropas
bruņinieki pirmo reizi krusta karos nāca saskarsmē ar austrumiem,
turienes dzīves iespaidi stipri pārvērta viduslaiku rupjos bruņinieku
tikumus, un pirmā kārtā izsauca liriskās dzejas uzplaukumu. Šīs dze-

jas saturs bija vai vienīgi sievietes kults, kas iedvesmoja visu

12. un 13. gadsimta franču dzeju. Gandrīz nekā jutekliska nebija šai

bruņnieciskajā mistiski-ideālistiskajā mīlā, ko tie veltīja savai dāmai.

Bet tautas ģēnijs šai trubadūru,truvēru mākslai deva apbrīnojamu
svaigumu melodikā, kas lika aizmirst dažkārt arī gluži konvencionālos

dzejas pantus.

Sākumā gandrīz visi trubadūri un truvēri bija tikai no augstāka-
jām bruņinieku kārtām, daudzi no tiem atstājuši vārdu vēsturē; tāds

bija grāfs Gijoms dc Puatjē, pirmais šīs mākslas meistars. Viņu starpā

bija lieli valdnieki, pat karaļi, piemēram Tibo IV., Navaras karalis,

neapstrīdēts truvēru lielmeistars. Bet starp tiem bija daudz arī pa-

putējušu bruņnieku ļaužu, kas ziedojās dzejas un dziedāšanas māk-

slai un gāja kā labi ieredzēti viesi bagātu valdnieku pilīs, kur tiem

atmeta labu atalgojumu, gan drēbju, gan naudas, pat īpašumu veidā.

Kļuva aizvienu grūtāk atšķirt trubadūru no spēlmaņa. Par spēlmani
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parasti sauca to, kas mūziku un dzeļu piekopa kā amatu, trubadūra

vārds piekrita jau godinājumam, par augstākas mākslas kopšanu.
Zināmu vidusstāvokli starp abiem ieņem menest re Is, ko truba-

dūri mēdza algot savu dziesmu izpildīšanai, jo sākumā trubadūri

Truvēru melodija

Moņjo d'Arrā ~Maija dziesma", 13. gadsimtā

Cc fut en May Au douz tems gay que la sai -

Main mc le - vay Jo -er m'a -
lai lesu - - ne

sons est be -le En un vergierclos
fon - te - ne - le. La -vi dan-cier un

d'es - glen-ter o - i v - ne pu - cc - le

che - va-lieret u-ne da
- moi-scl-ļe

paši visai reti uzstājās kā savu dziesmu atskaņotāji. Menestrels daž-

reiz arī spēlēja pavadījumu (ar ļauti, kokli, ģitāri un c. instrumentu),
kad trubadūrs pats dziedāja. Dzīvoja menestrels kā spēlmanis, bet

sacerēja arī pats savas dziesmas kā trubadūrs. Menestreļi dažkārt

bija arī viduslaiku bruņinieku romānu stāstītāji — piemēram par Tri-

stanu, karali Marku un c. Trubadūru dziesmas, ja tās iepatikās, spēl-
maņu pārnēsātas, izplatījās ļoti tālu. Tās dziedāja dzīrēs, svinībās;
daudz kopa dziedāšanu arī dāmas, kopā ar instrumentu spēli.

Trubadūru mākslas pētīšanā līdz vēl samērā nesenam laikam

galvenā vērība bija piegriezta tikai dzejai; bet ir atrasts arī pietie-
košs trubadūru dziesmu melodiju materiāls (tuvu pie trīssimti truba-

dūru dziesmu, ap 2000 truvēru dziesmu). Sākumā tās ir vienīgj vien-

balsīgas, apbrīnojami plastiskas uzbūves un priekš sava laika nepa-
rasti bagāti izstrādātas melodikā. To raksturs visai tuvs tautas mū-

zikai, izteiksme pacilāta, atbilstoša patiesiem dvēseles pārdzīvoju-
miem. Trubadūru dziesmās parasti dzeja i melodija ir dzimušas kopā
nešķirti. Visvairāk trubadūru mūzikā bija dejas dziesmu, kurās ļoti
skaidra ritmiskā uzbūve; blakus tām trubadūru lirikā daudz skaistu

bruņniecisko mīlas dziesmu, erotiska rakstura un stāstījuma dziesmu.

Valdzinošas trubadūru ganu dziesmas, pastur cII es, kas, kopā
ar dejas dziesmām, vistuvākās īstai tautas dziesmai, tāpēc arī vis-

svaigākās melodikā (ganu dziesmu sižetā vai vienmēr kāds galants
bruņinieks grib iegūt gani; bieži tā viņu izsmej, dažkārt viņš to ņem

ar varu, citkārt tam jābēg no greizsirdīga gana, vīra vai mīļākā).

Dziesmām, kas bija tuvas tautas dziesmas raksturam, bija pieņemts
nosaukums Laī, galanto galmu dzeju mēdza visbiežāk saukt par
"chanson" — dziesmu. Loti iemīļots trubadūru un truvēru dzejas
žanrs bija tā saucamais tenso — sarunas veidā starp divām vai

trim personām, kas dialoģizē atsevišķiem pārmaiņus kupletiem par
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mīlas, satiriskiem vai komiskiem jautājumiem: kas mazāk nelaimīgs —

kurls vai akls mīļākais? kas mīl labāk — tas, kas gana apķērīgs, lai

pieviltu savu draudzeni, vai tas, kas ļaujas pats sevi piekrāpt, nemaz

tā nepamanīdams? Jautājumus un atbildes dziedāja vienā melodijā.

Vecākās mums pazīstamās trubadūru melodijas ir no 12. gad-
simta, to autori ir Šatlēns dc Kusī (Chatelaine dc Coucv), Navaras

karalis Tibo
un

Adāms dc la Halls, iesaukts arī par "Arrā

kuprīti" — "le Bossu d'Arras" (Dienvid-Francijas pilsētiņa Arrā

bija ziedošs trubadūru mākslas centrs). īpaši pēdējais ir interesants,

tiklab ar savu dzīvi, kā darbu. Būdams garīdznieks, viņš bija bēdzis

no klostera un dzīvoja raibu, dēkainu dzīvi. Grāfa Robēra Artuā

svītā viņš 1282. gadā devās uz Neapoli, kur arī beidzās pēc četriem

gadiem viņa mūžs. No viņa dziesmām uzglabājušās un atšifrētas

ļoti daudzas, tās liecina sevišķi graciozu melodiķi, ļoti tuvu tautas

stilam. Viņš ir arī triju vecāko drāmatisko dziesmuspēļu autors, no

kurām populārākā ir "Robēna un Marionas rotaļa", ar ganes un gana
mīlas stāstu sižetā. Ganes mīlas velti tīko dižciltīgs bruņinieks, bet

neskatoties uz visiem kārdinājumiem un mēģinājumiem to iegūt ar

varu, viņa atgriežas sava iemīļotā apkampienos. Šis Adāma dc la
Halla darbs ir izrādīts jau arī uz skatuves.

Trubadūru un truvēru melodiju pieietamie manuskripti vēl nav

pilnīgi vienprātīgi atšifrēti; ir daudz notācijas neskaidrības, sevišķi
ritmikā. Jādomā, ka ir bijuši seši ritma pamatveidi (modi), gatavas

ritmiskas formulas, kādas komponists varēja likt pamatā savai dzie-

smai. Trīs galvenie no tiem: senais jambs:

■3| |
— =

4 * &

Otrais, pirmā apgriezums, līdzīgs trochajam:

_3 I I
— —

4 h ģ

Trešais daktils:

_6| | |
—— 4 0

Tos lieto visbiežāk; komponists parasti izvēlas vienu no tiem un

visu dziesmu izved tajā, no sākuma līdz beigām.
Ja šim uzskatam būtu taisnība — tam arī visvairāk piekritēju, —

tad trubadūru melodijas ritmiskā ziņā būtu iespraustas vienmēr pa-
visam formulā, kādu būtu tikai ļoti nedaudzas, tas ir, gal-
venokārt šie pirmie trīs modi. Dzejas teksts tādā gadījumā vienmēr

ar savu latento ritmu jau iepriekš noteiktu vajadzīgo ritmisko formulu.

■—■ Pec ša principa arī izvestas ļoti daudzu trubadūru un truvēru melo-
diju transkripcijas. Tam pretī, ir ieskats, ka šo melodiju ritms ir tomēr

bijis_ daudz brīvāks, ne tik saistīts (Rīmans, Kombarjē); tādā gadī-
juma, par apmierinošu to atšifrēšanu šobrīd vēl nenāktos runāt. To-

nālā ziņā trubadūru melodijas jau noteikti iesniedzas vēlākajā ma-

žora-minora sistēmā, kurpretim baznīcas mūzika tai laikā vēl pilnīgi

palika veco baznīcas toņkārtu varā. Tas liecina par viņu neapšau-
bāmu tuvumu tautas dziesmai.
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Pati franču tiešā tautas dziesma bija savu uzplaukumu

aizsniegusi ap 13. gadsimtu. Daudzas no šīm melodijām ir pārgā-

jušas tuvāko laiku mākslas mūzikā, visdažādākajos pārstrādājumos
lielo meistaru lielajos baznīcas skaņdarbos. Šādā veidā tās gan

zaudēja savu pirmējo ritmu, pārveidojās varbūt līdz nepazīšanai; bet

interesanti, ka nemainīti palikuši to nosaukumi, jo pēc tiem bieži sauca

attiecīgās kompozicijas, kur šīs melodijas bija izmantotas.

Kas Francijā bija trubadūri un truvēri, Vācijā bija minnezen-

geri (mīlas dziedoņi). Lai gan vācu minnezengeru māksla bija ne-

apšaubāmi attīstījusies zem franču trubadūru ietekmējn, tomēr radu-

sies tā bija gluži neatkarīgi. Minnezengeru laiks ir mazliet vēlīnāks par

trubadūriem, kuplāko uzplaukumu tie arī pārdzīvoja 13. gadsimtā.
Arī minnezengeri piederēja bruņinieku kārtai, bet bija starp tiem arī

garīdzniecības kārtas personas, arī pilsētu iedzīvotāji. īpašu spēl-

maņu resp. menestreļu, kādus turēja sev franču truvēri un trubadūri,
vācu minnezengeriem nebija, viņi paši savas dziesmas dziedāja i pa-

vadīja. Viņu māksla bija arī vienkāršāka, ne tik spoža formā, bet arī

intimāka, vēl tuvāka tautas mākslai. Sievietes kults minnezengeru
dziesmās bija arī šķīstāks, ideālizētāks, cieši saistīts ar Dievmātes

kultu. Slavenākie no vācu "mīlas dziedoņiem" bija Volframs fon

Ešenbachs, Valters fon der Fogelveide (dzimis Tirolē), Gotfrīds fon

Strasburgs, Ulrichs fon Lichtenšteins, Heinrichs fon Ofterdingens un c.

Ir saglabājušās loti daudzas šo dziedoņu melodijas. Svarīgākais to

avots ir slavenais Jēnas rokraksts, kurā ir vairāk kā simts

dziesmu kopā ar melodijām. Savus spožākos ziedu laikus pie-
dzīvojusi 13. gadsimtā, minnezengeru māksla jau nākamajā gadsimtā
pilnīgi panīka. Bet . viņu mantojumu pārņēma cita kārta ■— cechos

organizētie pilsētu amatnieki, no kuriem izveidojās slavenie vācu

meistardziedoņi. Viņu galvenā rezidence bija vidus un dien-

vidu Vācijas pilsētās — Minchenē, Nirnbergā, Vormsā, Frankfurtē pie
Mainas, Strasburgā, Maincā, Augsburgā un c. Meistardziedoņu

māksla, ietverta stingru mākslas likumu rāmjos (viņu "tabulātūras"),
kas bija izmācāmi īpašajās meistardziedoņu skolās, bija pedanti-
stāka, saistītāka, nekā spontānākā minnezengera dziesma. Līdzīgi
amatnieku cechiem, arī šeit bija jāiziet vairākas pakāpes — mācekļa,

dziedoņa, dzejnieka un meistara gadi. Šīm mūziķu korporācijām drīz

radās ļoti liels iespaids uz visu Vācijas mūzikālo dzīvi, kulminējošs
16. gadsimtā, kad viņu vara aptvēra visu mūzikālo Vāciju. Pēc tam

pamazām tie sāka zaudēt savu nozīmi, pēc gandrīz trīssimts gadu
meistardziedonisma vēstures. Grandioza freska no meistardziedoņu
dzīves ir Richarda Vāgnera opera "Nirnbergas meistardziedoņi",
kurā nežēlīgas ironijas šausts meistardziedoņu sastingušais mākslas

pedantisms (Bekmesers), pretstatējot to jaunai, brīvai, tikai radošas

personības likumībai padotai mākslai, kā arī augstākajai, ideālistiski

izprastai meistardziedoņa mākslai (Hansa Zaksa personā). Meistar-

dziedoņi savas melodijas sauca par toņiem; tā kā vienu un to

pašu melodiju bieži dziedāja ar dažādiem vārdiem, tad pazīšanas
labad tām deva zīmīgus nosaukumus. Tā, piemēram, bija zelta,
melns, koši-zaļš tonis, krusta, ķēdes, galma dziedājums, rīta, maija,

jautrā, kalnu melodija,- vēlāk, kad melodiju skaits kļuva vēl plašāks,
to nosaukumi bija arī jāmeklē vēl nebijuši, un tad var sastapt pašus
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negaidītākos, kā piem. "rijīgā melodija", "īstais mērkaķa dziedā-

jums", "draņķīgā bābu melodija" un t. t. Šādi nosaukumi gan ir ku-

riozs, taču pilnīgi raksturo meistardziedonisma dekadenci. Arī mei-

stardziedoņu melodiju rokrakstu pārcēlums mūsu nošu rakstā vēl nav

pilnīgi drošs, lai gan vispārēja aina par meistardziedoņu mūziku ir

iegūta. Viņu dziedājumi visumā, šķiet, bijuši diezgan vienmuji, lai

gan iemīļots ir bijis patētiski-cildens, mazliet gregoriāniskam korālim

līdzīgs raksturs,- melodiju mēdza izrotāt kolorātūrām. Teksti ir bi-

juši laicīgi un garīgi. Meistardziedoņi nāca kopā savās skolās, ko tie

pēc pusdienas dievkalpojuma turēja baznīcā. Mēlnā tērpā, ar baretu

galvā, soļoja tie uz baznīcu. Dziedātājam bija jāsēstas īpašā dziedā-

tāju krēslā. Aizsegtā būdā sēdēja kļūdu skaitītāji. Tās novērtēja jo

stingri pēc attiecīgiem likumiem jeb tabulātūrām. Labākajam dziedā-

tājam šajā dienā uzkāra kaklā uzvaras ķēdi, otrajam —■ zīda puķu
vaiņagu. levērojamākais no meistardziedoņiem mūzikas vēsturē ir

Hanss Zakss, kas dzīvoja Nirnbergā (1494—1576), ārkārtīgi iemīļots
savu skaisto dzeju un komēdiju dēļ, kam pieder milzums melodiju.

Meistardziedoņu mākslas cīņas lielā mērā norisinājās viņu skolu

sienās, plašākajā atklātībā, tautā neieejot. Tautas māksla pastāvēja
blakus tiem. Vācu tautas dziesmas uzplaukuma laikmets

šķiet 14. gadsimts, 15. gadsimta vidū jau ir radies ievērojams krā-

jums uzrakstītu vācu tautdziesmu, slavenais "Lochheimas dziesmi-

nieks", ar 36 dziesmām, vissenākajām vācu tautas dziesmām, kādas

pazīstamas. Vācu tautas dziesma šajā laikā ir bijusi ziedoša un ba-

gāta, kādu vēlāk vairs to neredzam. Blakus tām, bija vācu garīgas
tautas dziesmas, vecākas, kādu ir līdz mums uzglabājies lielāks

skaits. Tādas bija svētceļnieku dziesmas, Ziemassvētku, Lieldienu

dziesmas un t. t. To vilnis tautā vienmēr šļāca augstu laikos, kad

zemei gāja pāri posts, kad ļaudis meklēja mierinājumu un ticību re-

liģijā; tā piemēram uzglabājušās ir "trīspadsmit flagellantu dzie-

smas",_no šausmīgā 1349. gada, kad Vācijā plosījās mēris (flagellanti
bija kādas sektes locekļi, kas paši sevi pēra, lai izlūgtos sev Dieva

žēlasjību). Tās atstāj vislielāko iespaidu (izdevis P. Runge, 1800). Re-

formācijas laikmeta baznīcas mūzika prata labi izmantot šīs daudzos

gadsimtos sakrājušās vācu garīgās tautas dziesmas bagātības, un tās

bez šaubām bija arī viens no faktoriem, kas palīdzēja vāciešiem šo

evaņģēliskās baznīcas reformu izvest. Dīvainā kārtā laicīgā tautas

dziesma Vācijā sāka drīz vien izzust, zaudēt savu mūzikālo nozīmi.

Vēl 16. gadsimta otrajā pusē radās daudz studentu, deju, dzīru, mīlas

dziesmu, bet pēc tam tautas dziesma galīgi pakļaujas augšējo šķiru
mākslas mūzikas ietekmei, vācu tautas radošais mūzikālais ģēnijs no-

vīst un nokalst.

Daudzbalsīgas mūzikas sākumi

Pirmie vairākbalsības mēģinājumi: brīvā vairākbalsība un organums.
Mūzikas rakstības problēmas: neumu raksts, mensūrālais nošu. raksts,
Pirmie vairākbalsīgās mūzikas aizsniegumi: Ars antiqua, franču Notr-

damas skola.

Nav visā pasaules mūzikas vēsturē lielāka brīnuma, kā daudz-

balsības izgudrojums viduslaikos. Ja ir kur novelkama strīpa starp
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seno mūzikas pasauli un tagadējo, tad taisni tas laiks, kad mūzikā

dzima pirmie vairākbalsības mēģinājumi, ir kļuvis par šo

par šo šķirošo robežu. Neviens cits mākslas līdzeklis nav*tā atraisījis
mūzikā iemītošus jaunus, vēl nepazītus spēkus, tik ātri pārveidojis
visu Vakareiropas mūziku un mūzikālo domāšanu, ka — jau pēc ne-

daudziem gadsimtiem — daudzbalsība kļūst par mākslas mūzikas

valdošo un vienīgo izteiksmes principu, pilnīgi pretstatā klasiskajai

senatnei, kas tās vispāri nemaz nepazina, un arī tagadējām austrum-

tautām, kas palikušas tai svešas, ciktāl to nav iemācījušās no eiro-

piešu mākslas mūzikas. Grieķi praktizēja gan tādu mūzikas izpildī-

jumu, kur balss un instruments mūzicēja kopā, bet pavadošais in-

struments te spēlēja to pašu melodiju balsij līdz, tikai izrotājot to da-

žādiem izpušķojumiem; šādu izpildījuma veidu sauca par hete ro-

foniju. Antīkās pasaules apziņai turpretim bija gluži neiedomā-

jami, ka divi, trīs vai vairāki dažādi toņi, kopā atskanot, varētu

mūzikai dot sevišķu daiļumu. To, ilgos, maldošos meklējumos, bija
lemts atklāt viduslaikiem. Kādu tur nebija grūtību, šķēršļu, kļūdu,

pārpratumu! Cik vēl aizvienu tumši mums ir tie laiki, tas pusgadu-

tūkstotis, no apmēram 9. gadsimta vidus līdz 14. gadsimta beigām,
no pirmajiem taustošiem divbalsības mēģinājumiem līdz epochai, kad

mūzika iemācījās suverēni pārvaldīt un lietot šo jauno, tik nesalīdzi-

nāmo savas izteiksmes ieroci. Līdzīgi tanī pašā laikā dzima arī go-
tiskā celtniecība, architekti meklēja un rada līdzekļus, kā saturēt va-

reno gotisko dievnamu velves. Daudzbalsīgās skaņu mākslas celt-

niecība sasniedza 15. un 16. gadsimtā vienu no saviem augstākajiem
kalngaliem. Abas mākslas mums no šiem gadusimtiem atstājušas

daudzus, brīnišķus pieminekļus, bet kamēr lepnie domi vienmēr, visos

laikos ir saistījuši pie sevis cilvēku skatus un prātus, tā laika mūzikas

katedrāļu smailes vēlākā laikā cilvēces skatam ir aizvienu vairāk

tinušās dūmākā, mūzikā aizvienu dzimstošās modernās formas un

vienmēr jaunākie, pilnīgākie materiālie izteiksmes līdzekļi ir tiktāl pār-
vērtuši mūzikālo gaumi, mūzikālās prasības un pierašas, ka mūzikas

jaunākie laiki ir nostājušies šīm senajām formām pretī gluži neieinte-

resēti, kā kautkam pilnīgi apputējušam un sen pārietam, pārdzīvotam.
Tikai pašos pēdējos gadudesmitos ir vairojušies šo pirmo daudzbal-

sības pieminekļu pētījumi, atklājot brīžam gluži brīnišķas perspektīvas
uz pagātni. Mūzikas pētniecībai šajā ziņā ar aktīvu līdzdalību pē-
dējā laikā talkā ir nācis Vīnes zēnu koris; arī šo rindu rakstītājs at-

ceras to dziļo saviļņojumu, kādu Bēthovena simtsgadu nāves dienas

piemiņas svinībās Vīnē 1927. gadā izsauca no visas pasaules turp
sabraukušajos mūziķos šā kora koncerts vecās ķeizarpils baznīcā,
veltīts gotiskajai daudzbalsībai — pirmajiem daudzbal-

sības darbiem, no 13. un 14. gadsimta. Tie ir tālie avoti, no kuriem
vel tagad dzīvo visa mūsu mūzika. Tikai rezultāti, kādus sasniedza

toreiz radošais mūziķis, rīkodamies, eksperimentēdams ar vēl jaunu,
nepazīstamu, nepārbaudītu vielu, bija mums jo neparasti, bieži pat
šķietami chaotiski.

Vienbalsības laikmets bija radījis savas pilnīgi izveidotas formas

(gregoriānisko korāli etc); grūti būtu pateikt, kurp ietu mūzikas ceļš,

ja nebūtu nācis vairākbalsības izgudrojums: mūzikas izteiksmes

līdzekļu attīstība mūsu laika nozīmē taisni no šejienes uzsāk savu, tik
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daudzām sekām bagāto gaitu. Bet līdz ar to tomēr grūti apgalvot,
ka vairākbalsība būtu radusies kā nepieciešama, no vienbalsīgās mū-

zikas attīstības nenovēršami izrietoša mūzikas tālākattīstība. Tam

pretī runā jau pieminētā tagadējo austrumtautu vēl vienmēr palik-
šana vienbalsīgas mūzikas principā. Tāpēc mūzikas daudzbalsības

rašanās pieskaitāma kā viduslaiku radošā ģēnija nopelns; tas lauza

ceļu tolaik vienīgi iespējamam mūzikas progresam.
Kur ir tā ģēnija šūpulis, kas pavēra tik brīnišķas jaunas iespēja-

mības mūzikai? Kāda tauta to izauklējusi? Kā daudzi lieli izgudro-
jumi nav tikai viena cilvēka panākti, bet radušies no daudzu paaudžu
kopdarba, arī par daudzbalsīgās mūzikas pirmajiem sākumiem nav

pilnīgas noteiktības. īpaši grūti pasakāms, vai baznīcas mūzika pie
vairākbalsības nākusi patstāvīgi, vai zem tautas mūzikas ietekmes.

Bet ja arī tautas mūzikā vairākbalsība būtu bijusi agrīnāka, tomēr

baznīcas mūzikai piekrita to vest uz pirmajām virsotnēm. Katrā ziņā,

agrīnajos _viduslaikos ir pastāvējuši blakus divi vairākbalsības veidi:

brīva vairākbalsība tautas mūzikā un "mācītā", stingrā vairākbalsība

baznīcas mūzikā.

Tautas mūzikā reālu vairākbalsību šķietas pa-

zinusi vispirms Anglija. Angļu 12. gadsimta rakstnieks bīskaps
Džeralds dc Bari (Geraldus Cambrensis) liecina, ka Anglijas zieme-

ļos, īpaši Skotijā, Velsā, bardu dzimtenē, jau no seniem laikiem bijusi

iemīļota divbalsīga' dziedāšana parallēlās tercās. Šī angļu tautas

mūzikas divbalsība ir atbalsojusies pa daļai arī angļu "mācīta|ā"

mūzikā, kur to sauca par gime II v (dvīņi): tajā dotu melodiju pa-

„Gimella" paraugs, no 12. gadsimta beigām

Aizlūgums kādam Svētajam moceklim

1. Nobijis, humilis, M <gne, martyr stabilis, et tutor lau-
ha-bi-lis, u-ti-lis, comes ve -ne - - - - ra -bi - lis

I I I i 1 l i i r r *f llt I 1 I CjH
da-bi-lis, tu-os subdi-tos ;ervacarnis fra-gi-lis mole po - si-tos.

vadīja otra balss augšējā vai apakšējā tercā, ar noteikumu, ka bei-

gās abas balsis ar pretkustību sanāk vienā tonī. Šādu vienkāršu

divbalsīgas dziedāšanas veidu bieži -var dabūt dzirdēt arī mūsu lai-

kos brīvā dziesmu dziedāšanā sabiedrībā, tautā; ar mūsu tautas mū-

ziku tam sakara nav, tāds otras balss brīvs piedziedājums tagad iz-

skaidrojams ar neapšaubāmu mākslas mūzikas ietekmi.

Radniecīgs gimellam bija arī otrs angļu vairākbalsīgāš mūzikas

veids, tā saucamais foburdons (faux bourdon — nepareizais
burdons resp. bass). Tas bija dziedājums trijās balsīs, kur dotajai

melodijai pie katra toņa klāt dziedāja pa divi tercu toņus uz leju

(piemēram pie sol pievienoja uz leju mi un d o). Šis tonis do
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bija tā tad bass, jeb kā toreiz sauca "burdons" (itaju vārds "bass"

radās tikai vēlāk), bet — nepareizs bass, bass tikai rakstībā, jo īste-

nībā šo toni dziedāja oktāvu augstāk, tā tad nevis kopskaņu do, mi,
sol, bet gan mi, sol, do. Tādā kārtā izpildījumā te radās sekstakordu

Foburdona paraugs, no 14. gadsimta sākuma

f111,1,11111i1 i i i I I I I
i J

i
J i

Be-a - ta vis - ce-raMa-ri - aevir - ginis, quaefruc -tu gra - vi-da ae-

virkne, parallēlu tercu un sekstu secība, kas pilnīgi atbilst elementārā-

kajiem mūsu harmoniskās dzirdes jēdzieniem.
Varētu sagaidīt, ka vairākbalsības attīstība arī vispār mākslas

mūzikā ies šajā virzienā; tad ceļš līdz mūsu laiku harmonijas jēdzie-

nam nebūtu bijis tik garš. Bet dīvainā kārtā viduslaiku "mācītā" mū-

zika savos pirmajos vairākbalsības meklējumos aizgāja pavisam citus

ceļus. Te sava loma bija vēl vienmēr viduslaiku zinātni savā gūstā

turošajai senajai grieķu-latīņu mūzikas teorijai. Viduslaiki bija pār-

liecībā, ka tie mūzikā turpina grieķu senatni; viduslaiku augstākā
autoritāte mūzikāli-teorētiskos jautājumos bija Boēcijs, 4. gadsimta

filozofs, kas vēl reizi spīdoši izteica sengrieķu mūzikālo doktrīnu, kas

viduslaikiem tā kļuva par svētāko kanonu. Pēc viņa, mūzika nav

māksla, bet zinātne. Zinātne, ko regulē augstākie matēmatikas li-

kumi, līdzīgi aritmētikai, ģeometrijai, astronomijai. Ar to mūzika pašā
sākumā nostājās uz maldu ceļa, no kā tai vēlāk nācās grūti izkļūt.

Pitagora un viņa skolnieku ietekme radās, vairākbalsības dzimšanas

laikā, par galveno mūzikas brīvas attīstības šķērsli. Tie bija teikuši,
ka oktāva, kvinta un kvarta ir vislabākās konsonances; uz to pama-

tiem tāpēc viduslaiku teorētiķi grib dibināt vairākbalsīgu mūziku.

Terca un seksta turpretim — pēc tiem pašiem ieskatiem — ir nepil-

nīgas konsonances, ko var pielaist tikai izņēmuma kārtā un ko katrā

ziņā vajag atrisināt. Kā tad gan pielaist vairākbalsīgā mūzikā šos

intervallus! Praktiskajā mūzikā tikai 14. gadsimtā sāka pamazām

atmest senos aizspriedumus. Pēc vairāk kā divi simts gadu taustīša-

nās pa tumsu, pēkšņi uzausa gaisma: mūziķi atzina tercu kā konso-

nanci. Valters Odingtons, angļu mūks, pirmais teorētiski sankcionēja
mažora un minora tercu kā arī "pilnīgo akordu" (mažora un minora

trijskani) kā konsonējošus ("Dc speculatione musices", 1280).

Pirmos uzrakstītos vairākbalsīgāš mūzikas paraugus atrodam

traktātā "Musica enchiriadis" (= pamācība, vadonis mūzikā), kā

autors noteikti nav zināms, bet ko pieraksta flāmu mūkam Hukbaldam

(dz. ap 840., miris 930. vai 932. gadā). Hukbalds baznīcas di v balsī-

gai dziedāšanai bija noteicis likumu, ka pie dziedamās korāļa me-

lodijas otrai, pavadošai balsij jāiet visu laiku līdz noteiktā,
kvartas attālumā no pirmās, tikai pašā sākumā un beigās abām bal-

sīm jāsaiet vienā tonī, ūnisonā. Tāds dziedāšanas veids Hukbalda
dzirdei bija licies sevišķi jauks, salīdzinot ar ziemeļu tautu vairāk-

balsīgo dziedāšanu tercās un sekstās. Šāds pirmais divbalsības

veids ieguva nosaukumu organ vm s. Jāatzīmē, ka Hukbalds pats
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nebija organuma izgudrotājs; viņš par to runā kā par jau pazīstamu
lietu, un traktātā dots jau esošas prakses teorētisks pamatojums.

Dzimstošajai vairākbalsībai dotais "organuma" vārds pavedina do-

māt, ka pavadošā balss būs sākumā spēlēta uz ērģelēm; tādā kārtā,

«Organuma» paraugs

Hoc est pulcrum evangelium

SolO. —

N —yo.O. —^.

Do-mi-nus vo -biscum, et cum spiritu tu -o. Sequen ci-a sancti c - van - -

Koris.

iirfls ry f i
(
Hf i

W Vi/

ge -li - i Se - cun-dum — — — — — — Lv - cam.

pēc šīs varbūtības, pirmā baznīcas mūzikas divbalsība būtu instru-

mentālas dabas: dziedamai liturģiskajai melodijai pievienots ērģeļu
spēlēts tēmas atkārtojums kvartas intervallā uz augšu vai kvintas in-

tervallā uz leju. Šajā sakarībā ievērību pelnī arī versija, ka vairāk-

balsīgā mūzika taisni no instrumentālās mūzikas (ērģeļu, dūdu, dažu

stīgu instrumentu, kur stīgas bija sakārtotas tā, ka lociņš vienmēr

skāra arī zemākās, un c.) ietekmēm dzimusi. Ja šo stipri ticamo ie-

spējamību pieņemtu, tad tomēr jo vairāk apbrīnojama viduslaiku mū-

zikāli-teorētiskās doktrīnas sausā nelokāmība, kas tik ilgi bija spējusi
noturēt savos rāmjos, ar savu varu virzīt vairākbalsības praksi. Tā

vai citādi, šie paši pirmie divbalsības rezultāti mūsu dzirdei izliekas

visai kaili un askētiski. Neteiksim nejauki, kā rakstīts dažās visai, pa-
zīstamās mūzikas vēsturēs,- pie labas gribas, var iejusties šādas mū-

zikas cietajā, stingrajā plūdumā; no tās dveš preti miers un plašums,

taja nav nekā sensuāla.

Pēc Hukbalda, kā darba lauks bija franču Nīderlandē, vairāk-

balsīgā mūzikā ieskanas arī balsis no Itālijas, kur tās sākumus mēdz

saistīt pa daļai ar ievērojama viduslaiku mūziķa, benediktīniešu mūka

Gvido d'Arecco vārdu (no apm. 995.—1050. g.). Gvido nopelni vai-

rāk mūzikas praksē, nekā teorijā. "Boēcijs pilnīgi labs filozofiem,
bet diez' vai noder dziedātājiem," šī viņa frāze jau norāda uz viņa
reformātora tieksmēm. Dažādos laikos viņam pierakstīts vai bezgala
visādu ievērojamu atklājumu mūzikas teorijā. Ja daudzi no tiem īste-

nībā arī atkrīt, tomēr viņā mūzikas vēsture redz vienu no saviem ie-

mīļotākajiem varoņiem. Divbalsīgo dziedāšanu, 10. gadsimta vidū,
Gvido dara jau nedaudz brīvāku, ievedot arī pretkustību, mēs zinām

arī noteikti, ķa pie viņa šī divbalsība ir tīri vokāla, tas ir, otro balsi

arī vienmēr izpilda dziedātājs. Šai divbalsības praksei Gvido dod

arī citu nosaukumu — di a f o nij a, lai gan blakus vienmēr paliek
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tāpat arī organuma nosaukums. Bet Gvido darbība mūs spiež at-

griezties mazliet vēl agrākajos laikos un izēsties cauri dažiem mūzi-

kas teorijas jautājumiem, bez kuriem viduslaiku reformu darbs mū-

zikā mums paliktu neskaidrs.

Vispirms, jautājums par mūzikālo notāciju viduslaikos.

— Viduslaiku atstāto mūzi-

kas materiālu pieietamību ār-

kārtīgā mērā apgrūtina to

ļoti nepilnīgā mūzikala rak-

stība. Sākumā, līdz vairāk-

balsīgāš mūzikas rašanai, ne-

sajuta spiedošas skaņu rak-

sta nepieciešamības, vēlāk,

skaņu raksta attīstības pir-

majā stadijā, tas bija vē;

visai neskaidrs un nenoteikts.

Pirmās skaņu raksta zīmes

galvenokārt stādīja sev par

uzdevumu, atgādināt sapro-

tošam dziedātājam tās melo-

dijas, ko viņš jau prata,- dzie-

dātājus mācīja ne no raksta,
bet pēc dzirdes, dzīvā prak-
sē. Ap vairākbalsības dzim-

šanas laiku viduslaikos prak-

tizēja vairākus skaņu raksta

paņēmienus. Galvenie no

tiem bija alfabētiskā un neu-

mu rakstība,- tās pastāvēia

ilgu laiku kopā, abas lietā-

šanas pilsonību ieguvušas.
Alfabētisko rakstību

viduslaiki bija pārņēmuši no

grieķiem. Apmēram 10. gad-

Viduslaiku neumu raksts,
11. gadsimts

simtā — neumas tad jau sen bija arī lietošanā — uzstādīja balsij pie-
ietamo diatonisko toņu skālu, un tos nosauca latīņu alfabēta burtiem,

dodot zemākajam pirmo burtu, A:A, B, C, D, E, F, G, a, b*) v. t. t. Šī

rakstība bija galvenokārt instrumentālajai mūzikai, un šie burti ir pa-
likuši par nosaukumu vācu mūzikā vēl līdz tagadnei. Vecāko baz-

nīcas dziedājumu uzrakstīšanai turpretim lietoja tā saukto neumu

rakstu. Vecākais mums pazīstamais neumu rokraksts ir Sen-Gallas

klostera antifonārs (tā kā Gregora Lielā sastādītā antifonāra oriģi-
nāls nav atrasts, tad minētā viņa kopija ir arī vecākais gregoriāniskā
antifonāra manuskripts), no 9. gadsimta. Bet neumu zīmes šķiet lietā-

šanā ir bijušas jau no daudz agrākajiem laikiem, pat varbūt no

4. gadsimta. Domājams pat, ka neumas nemaz nav Eiropas, bet gan

kristīgo austrumu izgudrojums. Neumu zīmes nebija nošu zīmes

mūsu laiku nozīmē. Tās neapzīmēja vis noteiktas skaņas pēc viņu

*) Šis tonis bija svārstīgs, viņu apzīmēja divējādi: ka b quadratum un b rotun-

dum; no pirmā izveidojās vēlāk vēl viens nots nosaukums: h.
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augstuma, bet norādīja tikai virzienu, kādā jāiet balsij. Tādē-

jādi neumu zīmes papildināja viduslaiku kora vadoņu praksi —

cheironomiju, — vecāko diriģēšanas paņēmienu, kurā diri-

ģenta roka zināmā mērā "zīmēja" gaisā melodiju, ar tās augstumiem
i izpildījuma nokrāsām. Neumu pamatformas bija Accentus acutus /,
kas nozīmēja balss gājienu uz augšu, un Accentus grāvis

N
,

balss

gājiena uz leju norādīšanai. Tam pievienojas dažādas citādas zī-

mes, gan abu iepriekšējo savienošanai, gan vairāku skaņu sagrupē-

jumiem, atkal īpašas āķveidīgas neumas dažādiem melodijas izgrez-

nojumiem, melizmiem, daudz nenoteiktākas vēl, nekā minētās akcent-

veidīgās. No neumu raksta varēja apmēram noskart melodijas vir-

zienu, tas ir, vai balsij jāiet uz augšu vai leju; turpretim nekas tajās
nebija redzams, cik liels šis gājiens, kāds skaņu prēcīzs augstums, cik

tās ilgi jāiztur, cik stipri vai klusu jādzied v. t. t. Pirmajām melodijām,
kas bieži bija vairāk rečitējumi, nekā melodijas, neumas kā atgādi-
nošs palīglīdzeklis vēl bija pietiekošs rakstības veids. Gregoriāniskie
korāļi gadusimtiem ilgi ir izplatījušies tikai neumu rakstā; bez šau-

bām, te ārkārtīga nozīme būs bijusi mutiskajai izplatīšanas tradicijai,

drošai, paļāvīgai atmiņai. Vēlāk tomēr aizvienu vairāk iezagās ne-

drošība, un cik lielā mērā vēlākais laiks ir pazaudējis mērauklu to

izprašanai, rāda tas, ka pat mūzikas pētniecībai mūsu laikos dažas

neumas ir vēl vai pilnīgi neizprotamas. Mūsu laikam nepalīdz vairs

tradicija, kas ir pazaudēta laiku straumē; bet bez tās, neumas pašas

par sevi melodijas uzminēšanai nesaka vai neko. Par laimi vēlākajā,
vēl neumām tuvākajā laikmetā tās ir daudz pārrakstītas uzlabotajā
rakstībā, kur jau bija ievilktas dažas līnijas, un no šiem rokrakstiem
tad arī kļūst iespējams saprast un iztulkot pirmās neumu zīmes, ja
kāda melodija ir saglabājusies abējādā rakstībā.

Ka šādu neumu rakstu tiešām bija iespējams jau arī "uzminēt",
liecina Gvido skolnieku panākumi, kas — tā laika dziedātāju skolām

par lielu brīnumu — spēja katru melodiju dziedāt "no lapas", pēc
neumu raksta. Šie panākumi bija tiešā sakarā ar tā saukto sol mi-

zacijas sistēmu, īpašu dziedātāju apmācības paņēmienu, kā ieve-

šana arī saistās ar Gvido vārdu un kas baznīcas kordziedātāju
praksē uzglabājās vairākus gadsimtus. Solmizācijas pamatā bija
skanīgie jaunie nosaukumi gammas pirmajām sešām notīm: ut, (vē-
lāk d o), re, mi, fa, sol, I a, ko Gvido bija ņēmis kā katras
rindiņas pirmās zilbes no baznīcas kora zēnu lūgšanas svētajam Jā-
nim, lai tas viņus pasargā no aizsmakuma:

U t queant laxis

Re sonare fibris

Mi ra gestorum
F a muli tuorum

SoI ve polluti
L a bii reatum

S anete Joannes.

Dziedot šo tekstu, katra rindiņa tika sākta vienu pakāpi aug-
stāk par iepriekšējo, kāpēc arī šīs zilbes vēlāk kļuva par itāļu nošu

nosaukumiem. Bet Gvido laikā šie nosaukumi vēl noteiktu skaņu
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augstumu neapzīmēja; tie bija tikai gammas pakāpju simboli, ar

kuru palīdzību dziedātājiem bija iespējams vienmēr izsaukt iekšējā
dzirdē katru toni, kas bija apzīmēts ar šīm zilbēm. Nelaime nu

bija tā, ka šī sistēma bija būvēta tikai uz sešu toņu rindu (h ek s-

akordu), pretēji baznīcas toņkārtu oktāvas apjomam (septī-

tajai notij deva vārdu si tikai 16. gadsimtā). Baznīcas dziedātā-

jiem, kam šīs melodikas sistēmas prašana kļuva nepieciešama, tā

uzlika "smagu krustu". Kamēr jāsolmizē bija tikai viena heksakorda

apjomā, lieta bija viegla, jo katrā sešu toņu rindā pustoņa vieta

bija nepārprotami apzīmēta ar mi- fa. Bet tiklīdz melodija sešu

toņu apjomam pārgāja pāri, nācās — lai varētu pareizi tālākos to-

ņus izdziedāt — tiem meklēt attiecīgus nosaukumus, tā, lai pustoņa
vietā vienmēr būtu zilbes mi-fa. Šī solmiz āci ja s jeb mu-

tācijas (mutatio — heksakordu maiņa) sistēma bija ļoti grūta,

tāpēc tai palīgā ņēma dažādus vieglākus atminēšanas līdzekļus,

starp citu arī slaveno "Gvido roku", pēc kuras dziedātājs varēja
sameklēt vajadzīgo solmizēšanas zilbi, skatoties uz savu kreiso roku,
bet kora diriģents, rādot ar zizlīti uz savas rokas pirkstu loceklī-

šiem, atgādināja tam melodiju. Šāds paņēmiens tais laikos ir bijis
acīmredzot visai noderīgs un atvieglojošs.

Bija daudz mēģinājumu padarīt neumu rakstu skaidrāku, noteik-

tāku. Tomēr pagāja vēl ilgs laiks, līdz tika uztverts tas princips, uz

kā dibinās mūsu laiku nošu raksts, proti, zīmju iekārtojums telpā pēc

skaņu augstuma un zemuma. Dīvainā kārtā ne visur uz reizi iz-

prata šāda jauninājuma nozīmi. Šim principam jau stipri tuvs bija
Hukbalda mēģinājums likt melodijas teksta zilbes līniju starpās; bet

viņa līniju sistēmā bija dažreiz pat līdz 15 līniju, ar to starpās ierak-

stītām zilbēm, kas rakstu beigu beigās darīja tomēr visai grūti at-

risināmu. Hukbalda sistēma neieguva populāritātes, mūzikālā prakse
palika pie neumām. Izšķirošais jaunievedums neumu rakstā bija pir-
mās nošu līnijas ievešana; to vilka virs teksta, sarkanā krāsā,
un tā norādīja toni fa. Tāds neumu raksta iekārtojums parādās
10. gadsimta beigās. Drīz pirmajai līnijai piebiedrojās arī otra, to-

nim do, dzeltenā, retāk zaļā krāsā; tālāk arī trešā līnija, toņa la

apzīmēšanai, ko lika vidū starp abām pirmajām līnijām un vilka mel-

nā krāsā. Ar tām varēja noteikti uzrakstīt jau daudzus liturģiskos

dziedājumus, un trūka vēl tikai ceturtās līnijas, lai sistēmā ietvertu

visus deviņus toņus, gregoriānisko korāļu parasto apjomu. Gvido

d'Arecco bija tas, kas šo soli arī spēra; ceturtā līnija bija zemākā,
apzīmēja toni re, to ievilka arī melnu. Neumu zīmes tagad nu

tika iekārtotas tiklab uz līnijām, kā to starpās,- noteiktības labā līniju
sākumā rakstīja arī tās apzīmējošos burtus, no kuriem dažādu rak-

stības pārmaiņu ceļā izveidojās mūsu nošu atslēgas. Vēlākajos lai-

kos radās arī citādi līniju iekārtojumi, lietāja arī lielāku līniju skaitu.

Neumu skaņu raksta reforma, nošu līniju ievešana, attiecās tikai

uz skaņu augstumu apzīmējumiem. Skaņu ilgumu dažādī-

bas vēl tajos nemaz nebija redzamas. To apzīmēšanai bija arī

dažas sevišķas grūtības. Līdz vairākbalsīgāš mūzikas uznākšanai

liturģisko dziedājumu ritms bija ļoti brīvs, kā dabīgas runas ritms.

Gregoriānisko korāli ilgumu ziņā mēs nemaz nevaram iedalīt simme-

triskās taktīs, kā piemēram kādu mūsu laiku mūzikas gabalu, kas
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viscauri iet kādā noteiktā taktsmērā, div-, trīs- vai četrdaļīgā. Šādā

runas ritmā bija arī pavisam neiespējami prēcīzi nosacīt ilgo un īso

vērtību attiecības. Mūsu mūzikā pusnots vienmēr līdzīga divām

ceturtdaļām; primitīvajā gregoriāniskajā korālī turpretim nebūt ne-

bija nosakāms, ka viena garā skaņa līdzinātos taisni divām īsajām:
tā bija tikai vispār ilgāka, bez tālāka precizējuma, gluži tā, kā runā

ir garākas un īsākas zilbes, bet starp kurām tomēr nav noteiktu,
nemaināmu ilguma attiecību. Kad aizvien biežāka kļuva vairākbal-

sīgās mūzikas lietāšana, radās nepieciešamība nepārprotami norā-

dīt skaņu rakstā arī skaņu ilgumus, lai balsis ritmiskā ziņā neaizmal-

dītos viena no otras. Tādā veidā 12. gadsimtā radās tā sauktā

ars mensurabilis, samērīgā resp. proporcionālā
mūzika un mūzikas notācija, kas atrisināja skaņu ilgumu apzīmē-
šanas problēmu, nostādot skaņu dažādos ilgumus noteiktās, samē-

rīgās attiecībās vienu pret otru,- šai jaunajai mūzikas notācijas si-

stēmai ar to piekrita visai liela nozīme modernā nošu raksta izveido-

šanā. Galvenās mensūrālā raksta zīmes bija Longa H| (garā nots),
■ Brevis (īsā nots) un � Semibrevis (īsākā nots). Bet dīvainās

viduslaiku loģikas dēj šo nošu attiecības sākumā iedomājās tri j-
dajīgos samēros, vedot tās sakarā ar svēto Trīsvienību. Tā iznāca,
ka katra Longa sākumā līdzinājās trim Brevis, un katra Brevis —

trim Semibrevis, tas ir, viduslaiku teorētiķi pielaida tikai vienu takts

veidu_— trijd aļī g o takt i, ar tālāku sadalījumu atkal trešdajās.
Mensurala rakstība izplatījās pa visu Eiropu, tās veidošanā ņēma
dalību tiklab Francija, kur, šķietas, tā ir dzimusi, kā Itālija, Anglija,
Nīderlande; franču skola beigu beigās tajā kļuva valdošā, bet itaju
mūzikas iespaids 14. gadsimtā iznīcināja trijdajīgās takts vienval-

dību, dodot arī d i v daļīgai taktij līdzīgu vietu mūzikā. Takts strī-

Mediču antifonārs mensūrālā rakstībā,
13. gadsimts
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pa, kas, vienmēr atkārtojoties, atvieglo kora ansambļa izpildījumu,,
nošu rakstā parādījās tikai ap 16. un 17. gadsimta maiņu.

Ap 12. gadsimta vidu vairākbalsīgā dziedāšana sāka jau pie-
ņemt jauņas formas, bagātākas, pilnīgākas. Tāds vairākbalsīgāš
dziedāšanas veids bija diskants, kas ap šo laiku ievērojami uzplauka
Francijā un no turienes izplatījās pa visu Eiropu. Primitīvais diskants

vēl bija divbalsīgs: vienu no balsīm, kas dziedāja gregoriāniskā ko-

rāļa melodiju vai tā saucamo cantus firmus (nemaināmo me-

lodiju), sauca par tenoru (=turētāju, vadošo balsi). Virs tās,
kvartas un kvintas intervallos, dziedāja diskants ( = augstākā balss),
kas savu partiju brīvi improvizēja, ievedot tajā arī visādus melodijas iz-

pušķojumus; dziedātāja priekšā bija tikai gregoriāniskā korāļa melo-

dijas raksts. Vēlāk šādā veidā sāka dziedāt arī trīs- un četrbalsīgi;
trešā balss — kontrātenors — varēja būt gan augstāka, gan
zemāka par tenoru, un četrbalsīgajā dziedājumā tā pārdalījās-,
bass dziedāja zem tenora, bet kontrātenors jeb alts (alta vox =

augstākā balss) virs tenora, diskants turpretim kļuva par visaugstā-
ko balsi (supremus), sopr ā nu. Mūzikāli sakārtojās katra balss at-

sevišķi pret tenoru, tā ka savā starpā šīs balsis parasti bija stipri
disonējošas. Tas bija vēl neapvaldīts daudzbalsības zaļoksnības
laiks, kad auss vēl nebija iemācījusies daudzbalsību rēgulēt, iekļaut

normās; daži šā laika vairākbalsības rezultāti mūsu laikam izliekas

tāpēc harmoniskā ziņā tīri pārdroši, pat "moderni". Šī māksla ļoti
ātri attīstījās un jau no 12. gadsimta vidus nodibinājās spēcīgs tās

centrs Parīzē; tur dzima ko ntrā punkta — diskanta mākslas

tiešā turpinātāja — teorija un prakse, dzima īpaša mūzikas skola,
kam piekrita būt par visai ievērojamas un tālu sniedzošas mūzikas

attīstības sākumu.

Šajā laikā sastopam trīs galvenās vairākbalsīgāš vokālās mūzi-

kas formas: jau minēto organ vm v, 2, 3 vai 4 balsīgu, vienmēr

būvētu pār dotu tēmu — gregoriānisko korāli; Konduktu, arī

div- līdz četrbalsīgu kompoziciju, kurā komponists radīja patstāvīgi
visas balsis, lietādams tikai savas orīģināltemas; tos bieži atskaņoja
lielās baznīcas svinībās. Pati svarīgākā forma bija motete, vie-

na no visievērojamākajām formām visā vokā-

lās mūzikas attīstībā. Pa lielākai daļai, tās nebija garas

kompozicijas; visbiežāk to rakstīja trīsbalsīgi. īpatnākais tajā bija
tekstu dažādība balsīs. Tenors tajā palaikam dziedāja
kā cantus firmus kādu korājmelodijas posmu, lēnās, garās notīs,- šo

tenora partiju bieži pat nedziedāja, bet spēlēja uz ērģelēm. Pārē-

jās divas balsis, kontrāpunktiski saistītas, dziedāja pavisam citus

vārdus, kuru saturs bieži bija pilnīgi negaidīts; tie varēja būt ne-

tikai reliģiozi, bet pamācoši, morālizējoši, un pat polītiski, sati-

riski v. t. t. Bez šīm formām, var vēl pieminēt arī Rondo (Rondel-

lus), jau vairs ne baznīcas, bet laicīgas mūzikas formu, kanona

priekšteci, kur balsis dziedāja vienus un tos pašus vārdus, vienu urr

to pašu melodiju, tikai no dažādām grupām dažādā laikā uzsākot;
pamatā tam bija dejas ritms.

Tās ir galvenās formas, kādās ietvērās šīs vecākās skolas —

Parīzes "ars antiqua" (senās mākslas) komponistu radošais

darbs. Pirmais ievērojamākais no šiem mūziķiem ir Leonēns (12.
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gadsimta beigās), kas savas brīnišķās ērģeļspēles dēļ bija iesaukts

par optimus organista. Vispār starp Parīzes Notrdamas

katedrāles ērģelniekiem jau no 12. gadsimta sākuma bija rinda

ievērojamu komponistu, kuru ietekme sniedzās tālu ārpus savas baz-

Parīzes Notrdamas katedrāle,

no kurienes 12. gadsimtā uzsāka savu izplatību Eiropā kontraupnktiskā
daudzbalsīgā mūzika

nīcas sienām. Leo-

nēna atstātajam
plašajam divbalsīgu

kompoziciju krāju-
mam bija dziļš ie-

spaids uz visu 13.

gadsimtu. Leonēna

pēctecis Notrdamas

ērģelnieka vietā bi-

ja Perotēns, ko

viņa laikabiedri sau-

ca par meistaru un

Lielo; par viņu maz

kas zināms, izņe-
mot to, ka viņa
māksla esot vēl pār-

spējusi viņa priekš-
teča un skolotāja—
Leonēna mākslu.

Viņš bija Notrda-

mas īstā dvēsele,

tajā darbojās ļoti

ilgu laiku, apmēram
laikā starp 1180—

1236. g. Viņu var

uzskatīt par vie-

nu no galvenajiem
daudzbalsīgās (po-

lifonās) mūzikas ra-

dītājiem. Perotēna

darbus pagājušā

gadsimtā pazina ti-

kai nedaudzi mūzi-

kas pētnieki, un arī to acīs tiem nebija vairāk kā kuriozitātes

nozīmes. Bet ka tie nebūt nav tagadnei „miruši", liecina Vīnes
zēnu kora prakse, kas savos koncertos tos daudzkārt dziedājis
pēc neaizmirstamā 1927. gada, kad Bēthovena piemiņas svinībās

Vīnē tie atskanēja, uz Vīnes ūniversitātes mūzikas zinātnes prof.
Dr. Fikera ierosmi, pirmo reizi plašas starptautiskas mūziku saimes

priekšā, atstājot negaidītu, dziļu iespaidu, paceļot tos uz reizi pāri
sausai vēsturiskai interesei dzīvā mūzikā.

Arī Anglijā ļoti agri uzplauka daudzbalsīgā mūzika. Nekas
labāk neliecina augsto angļu daudzbalsīgās mūzikas mākslu jau tajā
laikmeta, kad pārējā Eiropā norisinājās vēl tikai pirmie vokālās vai-

rākbalsības mēģinājumi, kā no 13. gadsimta vidus uzglabājušais sla-

venais vecangļu "vasaras kanons", "Sumer is icumen". Tas ir ve-

cākais sešbalsīgais kanons, pilnīgi pārsteidzošs savā techniskajā iz-

vedumā un tīri tautiski-vieglu raksturu. Uz ļoti vienkārša harmo-
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niska pamata — mainās tikai divi akordi — reizē atskan divi ka-

noni, viens divu basu izvedumā, otrs augšējās četrās balsīs. Pieve-

dam šeit gabala sākumu:

• - Angļu „vasaras kanons"

«Sumer is icumen m», 13. gadsimta vidū

Su-mer is i - cu-men m - - - Lhude sing Cu-cu;

Sumer is i - cu-men m - - -

ļ Sing Cv --- cv nu, sing Cv - - cv;

Sing Cv cv; Sing Cv -- cv nu,

Gro-weth sed and bloweth mcd,Andspringht the w- dc nu;

Lhu- dc sing Cu-cu; Gro - weth sed and blooweth mcd, And

Su - mer is i-cu - men m- - Lhu --dc sing Cv -

cv;

Su - mer is i
- cumen m - •

m^^mEE^EĒEm^mĒEEīEE^E=
Sing Cv - -cv nu„ sing Cv cv;

ļ YSĪ=m^^^ĒĒ
sing Cv -

- - cv; Sing Cv - - - cv nu,

(etc.)

Pārējā Eiropa šajā laikā dzīvo no Notrdamas skolas ietekmēm.

Itālija tajās ieved jaunus, savus pārveidojumus, īpaši brīvākā ritmikā

(Perotēns vēl bija aizsprieduma vergs, ka vienīgi trijdaļīgais takts-
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mērs ir "pilnīgais", mūzikā pilntiesīgais), itāļi arī vispār vienkāršo

franču daudzbalsības pārlieko komplicētību, un rezultātā rodas

darbi, gan mazāk "mācītā" stilā rakstīti un varbūt arī ne tik dziļi,
bet toties bieži tiešāki izteiksmē, melodiskāki, svaigāki.

Vēl reizi baznīcas vara saceļas pret uzvarošo daudzbalsību:
1324. gadā pāvests Joanns XXII. savā bullā asi uzbrūk diskanta un

mensūrālajai mākslai, kas "reibinot dzirdi, nedodot tai atpūtas, iz-

ķēmojot mūzikas izteiksmi, iznīcinot dievkalpojuma svētumu". Bet

jau tanī pašā laikā dzimst, Francijā un Itālijā, jauna māksla,
kurai lemts būs radīt jaunu laiku, jaunu mūziķas gaumi visā Eiropā.

Instrumentālā mūzika un mūzikas instrumenti viduslaikos

Mūzika, ko kopj viduslaikos baznīca, klosteri, mūki, ir pirmā
kārtā dziedama mūzika, saistīta ar vārdu, liturģiskajiem diev-

kalpojumiem, svinīgajām baznīcas ceremonijām. Kristīgā baznīca

sākumā mūzikas instrumentiem bija naidīga, tie patvērās tāpēc it

īpaši tautas mūzikā, un samērā vēlu baznīca sāka novērtēt pat

ērģeļu brīnišķo varu. Tīrā instrumentālā mūzika, tas ir, mūzika,
kas iecerēta tikai un tieši kāda mūzikas instrumenta izpildījumam,

par cilvēka balsi nedomājot, ir vispāri samērā jaunāko laiku iegu-
vums, un pilnam kļūst patstāvīga tikai no 17. gadsimta. Līdz tam

ikkatru mūziku, kas bija rakstīta balsij, varēja dot arī instrumentu

spēlei un pat neatkarīgi no instrumenta rakstura, tiklab violai, kā

ērģelēm, flautai; arī otrādi, instrumentam domāta mūzika bija
tikpat labi pieietama balsu izpildījumam. Citiem vārdiem sakot,
mūzikālā izdoma nemaz nejutās atkarīga no materiālajiem līdze-

kļiem, kādi paredzēti tās atskaņojumam, jo gandrīz katra mūzika

varēja būt tiklab dziedama, kā spēlējama, tā pati mūzika kalpoja
balsīm i instrumentiem. Brīvāk instrumentālā mūzika jutās tautas

mūzikā; tur trubadūrs, menestrels, spēlmanis nevarēja nemaz iz-
tikt bez lautes, violas, ģitāres vai kāda cita instrumenta. Nav do-

Eņģelis ar mandolu,
daļa no Sano di Pjetro gleznas,
«Svētās Dievmātes kronēšana»,

15. g. s.

mājams, ka šeit mūzikas

instruments būtu bijis
vienīgi pavadītāja lo-

mā; bez šaubām, veik-

lākie spēlmaņi centās

arī parādīt savu spēles
mākslu dziesmu ieva-

dos, pat varbūt īpašās
fantāzijās, deju spēlē,

palaižot droši vien arī

pa virtuozitātes efek-

tam, kas balss iespēja-
mības pārsniedza. Bet

visu to varam tagad ru-

nāt tikai minējumos, jo
šāda instrumentu spēle
būs neapšaubāmi bijusi
vienmēr tikai improvi-
zēta, un no viduslaikiem

Eņģelis ar violu,

daļa no Sano di Pjetro gleznas

«Svētās Dievmātes kronēšana»,

15. g. s.
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mūsu rīcībā nav vai nevienas lappuses nošu raksta, par ko droši

varētu teikt, ka tas bijis speciēli domāts mūzikas instrumenta iz-

pildījumam. Vēl sliktāk: nav arī gandrīz neviena puslīdz labi

uzglabājušās viduslaiku mūzikas instrumenta, Eiropas tautu vecākie

līdz mūsu laikam nonāku-

šie mūzikas instrumenti ir ti-

kai no 15. gadsimta. Un arī

tie netiešie avoti, kā pie-
mēram mūzikas instrumen-

tu attēli tēlojošajās mākslās

un dažādie to apraksti chro-

nikās vai literātūrā par

agrīnajiem viduslaikiem ir

pat nabadzīgāki, nekā pie-
mēram par sen-ēģiptiešu
mūziku. Visvairāk ziņu par

šo instrumentu formu un lie-

tošanu mums devuši minia-

tūrgleznojumi dažādos vi-

duslaiku rokrakstos.

Visbagātākā un arī vis-

interesantākā instrumentu

grupa viduslaikos ir ar I o-

ciņu spēlējamie stī-

gu instrumenti. Tie

mūzikas vēsturē nu parā-
dās pirmo reizi, ap 9. gad-
simtu, sākumā vēl joti pri-
mitīvi, bet no tiem izveido-

jas vēlāk mūzikā tik nozī-

mīgā plašā vi 6Iv ģints,
vēl vēlāk vij o j v un če I-

Io saime. Nenoskaidrots
vēl ir, vai tos bija izgudro-
juši arābi, vai Eiropa,- ir

Eņģeļi ar rokas liru (lira da braccio) un lauti,

Bartolommeo Montaņjas glezna, ap 1500

daudz datu par to, ka īstā lociņa instrumentu dzimtene ir ziemeļu vai

Vidus-Eiropa. Par to pirmo priekšteci mēdz uzskatīt angļu crvvth

(vāciski Kru th, franču cro vt, italiski crotta). Visticamāks būs,
ka tā lociņa instrumentu pamatforma, kādu tagad redzam mūsu or-

ķestru stīgu instrumentos, būs attīstījusies no šo k rūtas instrumen-

tu un arābu Rebeba sajaukšanās. Trubadūru laikā šis instru-

ments bija ieguvis nosaukumu vielle pie francūžiem, viola

pie itāļiem, un bija jau kļuvis par viduslaiku vispilnīgāko un arī

visiecienītāko mūzikas instrumentu. Tas aptvēra visu tolaik lietā-

jamo skaņu apjomu, ar to mēdza spēlēt arī visas vokālo kompo-

ziciju instrumentālās transkripcijas. Stīgu instrumentu nosaukumu

ziņā viduslaikos daudz pretrunu, neskaidrību. Bieži ļoti vienādīga
izskata instrumentiem bija dažādi vārdi, bieži arī otrādi, vienādā

vārdā sauca stipri atšķirīgus instrumentus; tā piemēram vielle's

vārdā attēlos redzami dažādos avotos visdažādīaākā izskata in-

strumenti. Loti iemīļots franču truvēru instruments bija lau te,

angļu menstreļi mīlēja nēsājamu har fv, itāļu un spāņu trovatori

un trobadores turpretim labprātāk spēlēja ģitā ri. Laute un ģi-
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tāre šajā laikā iegūst jau gandrīz savu galīgo veidu, un no 14.

gadsimta līdz pat mūsu laikiem tās ir visai maz mainījušās savā

būvē; tām klāt nākusi mūzikāli nenozīmīgākā mandolīna, pa

daļai abu to pēctece.

Viduslaikos Eiropa iepazīstas arī ar ērģelēm, pārņemot tās

no austrumiem un ar laiku izveidojot par savu ķēnišķīgāko instru-

mentu. Bet viduslaiku ērģeles vēl ir ārkārtīgi prīmitīvs mūzikas

instruments, kurā vēl neviens nevarētu uzminēt viņu brīnišķo nā-

kotni. Tās ir sākumā vēl tikai ar B—ls8—15 stabulēm, pārnēsājamas.
Baznīca tikai gausi sāk par tām interesēties (Francijā piemēram
dievkalpojumos tās sāk ievest tikai 11. gadsimtā), tās lieto galvenā
kārtā baznīcas dziedājumu mācīšanai, tad lēnu melodiju spēlei.
Jūtamāks ērģejspēles progress sākās ap 12. gadsimtu, kad parā-

dījās jau īstāka ērģeļu tastatūra, bet līdz ar ērģeju mēchanisma

komplicēšanos, spēles technikā kļuva smaga, taustiņi jānospiež bija
ar visu roku vai pat elkoņiem. Vajadzēja vēl daudzu izgudrojumu

un pārlabojumu ērģeļu būvē, līdz tās sāka iegūt savu tagadējo
izskatu. Vecākais ērģeļu kompozicijas nošu raksts uzglabājies ir

no 14. gadsimta, Britu muzeja seno rokrakstu krājumos.
Pūšamo instrumentu saime viduslaikos, gan daudz kopta, to-

mēr nekādu sevišķu jaunieguvumu nerāda, dažādi ragi, flautas

un c. instrumenti kalpo karaģājieniem, medniekiem, ganiem, sar-

giem, turnīros, mazāk tīri mūzikāliem mākslas mērķiem.

Vācu ērģelnieks Pauls Hofhaimers pie pozitīvērģelēm

(«uzstādāmām»), no Hansa Burkmaira gravīras «Maksimiliāna triumfs»,

16. g. s. sākumā
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Sv. Cecīlija ar portatīvērģelēm (nesamām) un Jānis Kristītājs,
Sv. Bartelemī glezna, 15. g. s. beigās

Renesanse

Vokālās daudzbalsības (kontrāpunkta) ziedu

laikmets 15. un 16. gadsimtā

Ars nova („Jaunā māksla") Francijā un Italija 14. gadsimtā

Viduslaiki mūzikā bija radījuši jaunas formas, jaunu techniku,

jaunas iespējamības. Pakļaut tās brīva radoša ģēnija fantāzijai,
atraisīt no sastingušajām baznīcas dogmām, iepūst visās tajās

svaigus vējus, jaunu, īstu dzīvību, bija lemts nākamajam laikme-

tam — renesansei. Tās pirmie vēstneši parādās jau ap
14. gadsimta sākumu, reizē Francijā un Itālijā, tajā jaunajā mūzi-

kas stilā, ko ar nosaukumu „Ar s nova" (= jaunā māksla] pret-
statē agrākajai ars antiqua — franču Notrdamas skolas,
Perotēna mākslai. Dzimst jauna mūzika, tuvāka dzīvei, reālistiskā-

ka, arī pasaulīgāka, mazāk no baznīcas atkarīga, dzīvāka, dažā-

dīgāka kustībā. Sāk kompozicijās izzust korāļu tēmas, salūzt trij-
daļīgā taktsmērā vienvaldonība, daudzbalsības tīklā iekļūst tercas

un sekstas, kas ar savu saldumu drīz izskauž parallēlo kvartu un

kvintu secības, aizvienu vairāk daudzbalsīgajā mūzikā ieviešas
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mažora un minora gammas. īsā laikā pārmainās mūzikas gaume,

mūzika ieiet no viduslaikiem savā renesansē.

Francijā šo „ars nova" visspilgtāk pārstāv trīs ievērojami mū-

ziķi: Filips dc Vitrī, Johanns dc Muriss un Gījoms dc Mašo, kura

spēcīgā ietekme sniedzas pāri visam 14. gadsimtam. Filips dc

Vitrī, Francijas karaļa padomnieks, pāvesta labi ieredzēts bī-

skaps, ievērojams franču mūzikas domātājs, pirmais formulēja jau-
nā daudzbalsības stila teorētiskos pamatus un deva tam arī vē-

sturisko kļuvušo nosaukumu „ars nova". lespējams, ka viņš ir bi-

jis, kas radījis parallēlo kvintu un oktāvu noliegumu mūzikā, kam

piekrita tik liela nozīme visā daudzbalsīgās mūzikas attīstībā. Kopā

ar Jo h. dc Muri sv, otru „ars nova" slavenu teorētiķi, viņš
izveda arī ievērojamas mensūrālā nošu raksta reformas. Lielākais

franču "ars nova" pārstāvis ir Gijoms dc Mašo (Machault),
ģeniāls mūziķis-dzejnieks, pār kuru ilgi ir klājusies aizmirstība, bet

Gijoms dc Mašo, Fragments no balādes

Pas dc tor

mf f-' ~

tt
,

Kontrā- {FBf-»-t:=;-p-- f-f-p ft** ff*-
tenors ī± —FP

mf jp.

Tenors \^^^^=^^!^^^^^^^

en tni - - - es pa - is

ko tagadnes mūzikālā pētniecība ir izcēlusi kā vienu no spēcīgā-
kajām, lielākajām mūzikas vēstures personībām. Viņa milzīgais
radošais darbs rezumē sevī visu franču skolas darbu viduslaikos,
viņa ietekme pārvaldīja visu 14. gadsimtu, tvēra visu tolaiku mūzi-

kālo pasauli. Dzimis ap 1284. g., viņš piedzīvo 93 gadus ilgu mūžu,
pec visai raibas dzīves, Bohēmijas un Francijas karaļu tuvā dienestā,
ir izšķērsojis visu Eiropu, pabijis arī mūsu zemes tuvumā, Lietavas ro-

bežās; mūža galā dzīvo Reimsā, bagāts un cienīts, ir klāt karaļa Kār-

ļa V. kronēšanā, tai raksta arī savu slaveno mesu. Tas ir darbības vīrs,
kas pazīst galmus, dažādu tautu dzīvi un tikumus, klāt bijis ne vie-

nās vien cīņās, karu postījumos un slepkavībās, redzējis mēra

briesmas, bet arī galmu svētku lieliskumu Itālijā, Francijā, Vācijā,
Bohēmijā. Viņš ir rakstījis gandrīz vienīgi laicīgu mūziku, apdzie-

dājis mīlu un dzīves priekus biežāk un labprātāk, nekā sāpes un
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ciešanas un mūzikā ir licis tikai savas dzejas. Sākot ar Gijomu dc

Mašo, mums jau rodas atsevišķu komponistu pilnīgi uzglabājušies

rokraksti; viņa darbi ir uzglabājušies gandrīz visi, skaistākie to

rokraksti atrodas Parīzes Nacionālā bibliotēkā, skaistām minia-

tūrām izgreznoti. Skaitliski lie-

lākā viņa darbu grupa ir ba-

lādes, tolaik īpatnēja deju
dziesmu forma, visbiežāk

solobalsij instrumenta pavadī-

jumā; joti skaista, tīri uzkrīto-

ši moderna mūzika, sevišķi
jauki solodziedājumi. Viņa sla-

venā mesa mūzikas vēsturei

svarīga kā vecākā vairākbal-

sīgā mesa. Apbrīnojamas ir

uzbūves technikas izsmalcinā-

tībā viņa mote te s. Motete

bija kļuvusi par franču daudz-

balsīgās mūzikas galveno for-

mu 13., 14. un 15. gadsimtā.
Tā izauga no garīgās mūzi-

kas, sākumā tai vienmēr pa-
matā bija gregoriāniskā ko-

rāļa melodija tenorā (ar lati-

ņu tekstu), bet dīvainā kārtā

pārējās balsīs ieviesās pavi-
sam naturālistiski, pasaulīgi
teksti, un parasti franču valo-

dā, tā vienā mūzikālā notiku-

mā kopā sajaucot visdažādā-

kās lietas: korāja tekstu ar

dziesmām par politiku, valsts

notikumiem, mīlu, visādiem sa-

dzīves notikumiem v. t. t. Vē-

Basviola un pošete

(„kabatas" viola), vācu akvarels, 1582.

lāk korāli tajā pavisam atmet, motete kjūst pilnīgi pasaulīga. Mo-

tetes dziedāja joti ātrā tempā, tekstus saprast droši vien ne-

bija lāgā iespējams. Ritmiskā ziņā tenors — apakšējā balss —

gāja lēnākā kustībā, augšējās dzīvākā. Gijoma dc Mašo motete

ir tā sauktā i z ori tmis kā motete. I z ori tmi ka ir visai zīmīga
14. gadsimta kompozicijas technikā, kuras būtība ir vienmēr at-

kārtojošos vienādos ritmiskos periodos, kuros

mainījās tikai melodija, bet ne ritms, toņu ilgumi. Sākumā izorit-

miski būvēja tikai apakšējo balsi, vēlāk arī augšējās. Mašo mote-

tēs tādējādi redzam visās balsīs šo uzbūvi pa atkārtojošiem vienā-

dīgiem ritmiskiem posmiem, bet tā kā katrai balsij savukārt ir savs

ritms un mainās melodijas toņi, tad šī ritmu atkārtošanās nav uz-

krītoša, nekļūst vienmuļa, bet gan, gluži otrādi, kompozicijai pie-
šķir lielu vienību, stingru konstruktīvu principu. Tā ir ļoti grūta
kompozicijas techniku, izoritmiskās motetes techniskā ziņā ir ļoti

augsti sasniegumi, \ ,sai komplicēti mākslas darbi. Harmoniskā

ziņā Mašo 3 un 4 baisfgās motetes ir stipri moderna mūzika, tajā
bieži sastopam balsu vešanā pat parallēlas sekundas, akordos



56

kopā piemēram mi ar mi-bemol, do ar do-diēzu v. t. I. Skan in-

teresanti, krāsaini, tām vajadzēja būt ar lielu iespaidu savā laikā.

Vēlākā laikā, 15. gadsimtā šajā ziņā mūzika kļuva nabadzīgāka,
izzuda modulācijas, ar akorda jēdziena skaidrošanos mūzika kļuva

Taures un bazūnes,
vācu akvarels, 1582

konsonantāka, bet līdzi arī

vienmuļāka, tonālā ziņā nein-

teresantāka. Ir tiešām rakstu-

rīgi, cik šajā ziņā vecākā,
14. gadsimta māksla ir bijusi

bagātāka, komplicētāka par

tai nākamajos divos gadsim-
tos sekojošo.

Itālijā 14. gadsimts ir lielā

renesanses laikmeta sā-

kums. Itāļu valodai tas dod

lielos Dantes, Petrarkas, Bo-

kačo meistardarbus, itāļu glez-
niecībā dominē Džotto, lielais

itāļu glezniecības ciltstēvs, itā-

ļu spīdošākā mākslas laikme-

ta iezvanītājs, un arī itāļu mū-

zika iet šai spēcīgajai jaun-
laiku strāvai līdzi, Floren-

cē rodas par jaunā mūzikas

virziena, itāļu „ar s no-

va" centru. Arī šis mūzikas

laikmets ir bijis līdz šim samē-

rā maz izpētīts, samērā nesen

vēl domāja, ka piemēram, itā-

ļu instrumentālās mūzikas sā-

kumi ronami tikai 16. gadsim-
ta beigās; tagadējie itāļu ag-

rās renesanses pētījumi rāda,
ka jau 14. gadsimtā Florencē

ir sācis izveidoties jaukts vokāli-instrumentāls stils, kas savukārt ir

ietekmējis citu tautu skolas 15. gadsimtā. Vēl vairāk nekā Francijā, itā-

ļu „ars nova" ir pasaulīga rakstura, arī šajā ziņā atbilst renesan-

ses vispārējam garam, kas asi stājās pretī viduslaiku reliģiozai mistikai.
Jau pašā sākumā parādās arī itāļu sevišķās metodiķu dāvanas, tiek-

sme uz vokālu un instrumentālu virtuozitāti, uz to īpašo melodisko sti-

lu, ko viņi vēlāk iesauks par b c I c a nt o un ko nekur, neviena cita

tauta nespēs atdarināt. Viss, kas nāk no šā laika Itālijas dzejā,

gleznā vai mūzikā, ir sevišķa valdzinājuma pilns. Plaša Florences

mūziķu skola saistās ar 14. gadsimtu,- ievērojamākais šīs grupas

meistars ir Frančesko Landīno (1320 —1397), slavenais Florences

komponists un ērģelnieks (agrā jaunībā viņš bija kļuvis akls). lemī-

ļotākās itāļu mūzikas tā laika formas bija baII āt a, madri-

gāls unkačā. Bailota bija 2 vai 3 balsīga dejas dzie-

sma, kurā parasti tikai vienu balsi dziedāja, bet pārējās spēlēja

ar kādu lociņa instrumentu. Madrigāls sākumā bija idilliska

rakstura, ganu dziesma; to sevišķi mīlēja piebārstīt visādiem lo-

cījumiem, vokalizēm. Kačā (caccia = mednieku dziesma) -bija
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īpaša itāļu specialitāte; to rakstīja divām balsīm kanonā, ar in-

strumenta pavadījumu. Interesanti bija šo mednieku dziesmu tek-

sti, dzīvespriecīgi, reālistiski. Tā kāda no tām komiski tēlo jaunas

meitenes,' kas mežā meklē puķes un kas bīstas no ikkatra kukai-

nīša, vaboles vai mušas; kādā citā attēlota pilsētas iela, ar tās

trokšņiem, pārdevēju izsaucieniem, pircēju kaulēšanos etc. Tā

Kačā jau zināmā mērā ieskaras programmas mūzikā.

Pēc šī sava skaistā „trečento" / agrīnās renesanses laika, itāļu
mūzika 15. gadsimtā būs spiesta piekāpties nīderlandiešu, flāmu

skolas hēgemonijas priekšā; dīvainā kārtā itāļu mūzika itkā pil-

nīgi pazūd, tanī pat laikā, kad itāļu glezniecīiDa, tēlniecība, celt-

niecība pārdzīvo savu tik apbrīnojamo, ne ar ko nesalīdzināmo

hēroisko laikmetu. Bet ne uz ilgu laiku; jau gadsimtu vēlāk itāļu
mūzika dzimst no jauna, daudz lielākai un tālākai nākotnei.

Angļu mūzikas uzplaukums un loma 15. gadsimtā

Ar 15. gadsimta sākumu Eiropas mūzikālās kultūras attīstībā

norisinās ievērojama spēku pārgrupēšanās. Uz īsu laiku — apmē-

ram pusgadusimtu — vadošo stāvokli tajā iegūst angļu mūziķi;
franči, kas stāvēja pie daudzbalsīgās mūzikas šūpļa un radīja tās

pirmos meistardarbus, savu mūzikālo hēgemoniju Eiropā zaudē

Teorba (basa laute)

Venēcija, 1517

līdz ar saviem nelaimīgajiem
kariem ar Angliju. Bet ilgi arī

angļiem nenāksies nest šo

mūzikas scepteri Eiropā; vi-

ņiem no rokām to izņems

spēcīgā nīderlandiešu

skola, kurai lemts būs savas

pusotra gadsimta valdonības

laikā mūziku vest uz nekad

vēl nesniegtiem kalngaliem.

Anglijā vienmēr ir bi-

jušas spēcīgas tautas mūzi-

kas tradicijās, dzīvs mūzikas

kults, kas brīžam bija devis

tīri pārsteidzoši attīstītus sa-

vus mākslas darbus, kā pie-
mēram jau minēto „vasaras

kanonu". Kamēr Vācijā feo-

dālajai muižniecībai un pat

bagātajai pilsētu iedzīvotāju
kārtai nodarbošanās ar mū-

ziku šķita sava stāvokļa ne-

cienīga, angļu augstākā sa-

biedrība, tāpat kā itāļi, visus

savus brīvos brīžus veltīja
mūzikai. Anglijā bija jau arī

attīstījusies, kā redzējām,
vienkāršākā, mūsu laiku har-

monijas jēdzienam tuvākā
Teorba

mugurpuse
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vairākbalsības forma — foburdons, ar balsu kustību tercās un

sekstās. Pirmais angļu klasiskais meistars radās Džons Denstēbls

(Dunstable), ko 15. gadsimts uzskatīja par sava laika lielāko

mūziķi. Denstēbla dzīve ir tikpat kā nezināma. Viņa dzimšanas

gads pavisam nenoskaidrots (1370?), nāves gads 1453; kaps Lon-

donas Sv. Stēfana baznīcā, tā uzraksts viņu cildina kā astronomu

un mūziķi. Šķietas, tikai mazāko mūža daļu viņš pavadījis savā

dzimtenē; viņa pēdas saskatāmas Parīzē, viņa rokrakstu visvairāk

atrasts Itālijas pilsētās — Romā, Bolonjā, Modēnā un c. Viņš lielā

mērā ir bijis nākošā laikmeta — lielo nīderlandiešu skolotājs, Gi-

joms Difē (Dufav), Bēnšuā ir tieši viņa mākslas turpinātāji, viņa
skolas garabērni. Denstēbla personība ir visai ievērojama. Viņa
darbiem ir sevišķs svinīgums, izteiksmes noblese. Tas īpaši sakāms

par viņa baznīcas mūziku, kurā viņš atmeta korāļu tēmas, radot

brīvāku garīgās dziesmas veidu. Valdzinošas ir viņa melodijas,
plūstošas, plašas; tajās vairs nav daudzo cēzūru, sadrumstalo-

jumu, kā bija vēl pie Mašo. Viņš pirmais arī ir sācis meklēt harmo-

niju secību skaistumu, labskanīgumu; viņa daudzbalsība ir pavisam
tuva angļu tautiskā foburdona vairākbalsības principam, tikai iz-

smalcinātākā technikā.

Denstēbla ietekme uz savu laiku Anglijā bija visai liela; ap

viņu grupējās plaša angļu skola, kas gan neaisniedza sava

meistara mākslas augstumu. Foburdona lietāšana noveda pie ci-

ta rakstura kompozicijām, kas harmoniskā ziņā kļuva visai vien-

kāršas. Bieži pat notēja vairs tikai vienu balsi, pierakstot
tai klāt „faux bourdon", u.n tad jau zināja, kā tā ir jāspēlē. Mūzika

tā kļuva stipri nabadzīgāka izteiksmē. Kamēr angļu mūzikai pašai
1ā pietrūka spēka turpināt Denstēbla darbu, to pārņēma angļu tu-

vākie kaimiņi — nīderlandieši.

Nīderlandiešu muzikālā hegemonija 15. un 16. gadsimtā

Vēl reizi tie ir Eiropas ziemeļi, kas uz ilgu laiku pārņem
mūzikālo valdonību,- un tik absolūtu, neapstrīdamu, ar kādu var-

būt vienīgi itāļu opera, tālākajos divos, 17. un 18. gadsimtos, pa-

kļāva savai hēgemonijai visu mūzikālo pasauli. Ziemeļu un dien-

vidu mūzikālajā sacensībā dienvidi, Itālija vēl reizi ir kaislīga mā-

cekļa, svešas mūzikas importētājas lomā, pirms kļūt par visas Eiro-

pas mūzikālo apgādātāju. Tā ir liela un cildena māksla, , kas izsta-

ro uz visām pusēm 15. un 16. gadsimtā no samērā mazā apgabala

pie Ziemeļjūras, starp Māsas un Šeldas upēm. Bet tajā šajos gadu-
simtos koncentrējās liela polītiska vara, ziedēja bagāta, grezna

dzīve, augsti attīstītas mākslas — atceramies tikai tā laika lielos

flāmu gleznotājus — Van Eikus, Memlingus, Rožjē van der Veide-

nus v. t. t., — un arī mūzikā šeit sakopojās visas tās enerģijas,
kas bija līdz šim stāvējušas daudzbalsīgās mūzikas kalpībā Fran-

cijā, Anglijā, Itālijā. Šis nīderlandicš v laikmets vēl ne-

pieredzētā kārtā kāpina daudzbalsīgās mūzikas techniku, iegūstot
suverēnu varu pār šo mūzikas izteiksmes līdzekli, pārvēršot to par

rotaļu komponistu rokās. Mūzikas vēsturē tas iezīmējas kā viens
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no visulielākajiem, varenākajiem, dēvēts par vokālās p o-l i fo-

ni jas (daudzbalsības) ziedu laiku, kontrā-

punkta zelta laikmetu. Lielākajai šo „nīderlandiešu"

komponistu daļai vēl franču valoda ir mātes valoda; tā īstenībā šeit

varam runāt par franču-flāmu skolu. Bet šo mūziku darbības loks

nelokālizējas tikai Nīderlandē. Tie sāk ceļot, dodas lejā uz Itā-

liju. Šī nīderlandiešu māksla uzplaukst arī pie pāvesta galma, pie
itāļu bagāto laicīgo valdnieku galmiem, Romā, Venēcijā, Ferrārā,

Milānā, Florencē, Mantujā... Līdzi tam, kā nīderlandiešu mūzika

iegūst ūniversālu nozīmi, tā, bez pašu flāmu mūziķiem, ietver sevī

arī citu tautu mūziķus,- ja sākumā tā ir vēl tieši saistīta ar franču,

angļu mākslu, turpinājumā, tālākajā tās attīstībā piejaucās bez fran-

ču aizvienu vairāk arī vācu un itāļu elementi. Apbrīnojamā kārtā

šīs mākslas saulē nolīdzinās visas nacionālās pretešķības, tā ka ap
tās vidusepochu visa mūzikālā pasaule, no Ziemeļjūras līdz Vidus-

jūrai, runā vienu vienīgu polifonās (daudzbalsīgās) mūzikas valodu.

Nīderlandiešu laikmets mūzikā nāk ar lielu skaitu ievērojamu

personību. Ja, laikmeta labākas pārskatāmības dēļ, dažādās tā

attīstības epochas saistām ar ikvienā no tām vadošo meistaru, tad

visu nīderlandiešu mūzikas laiku varam iedalīt piecos diezgan
skaidri nošķiramos posmos. Šīs attīstības līnija tādējādi iet no di-

viem pirmajiem, vecākajiem tās meistariem Difē un Bēnšuā,
15. gadsimta sākumā, uzOkegemu un Obrechtu, tad tā-

lākā paaudzē uz Žoskēnu Dēprē, vienu no visslavenākajiem

komponistiem šajā plejādē, kā darbi bija paraugam veselam gad-
simtam, uz Adriānu Viila c r tu, Venēcijas skolas nodibinātā-

ju, un beidzot noslēdzoties ar lielo meistaru Orlando di Las-

so Minchenē, 16. gadsimta beigās, kas bija laikabiedrs tolaik

jau ziedoši uzplaukušās iļaļu mūzikas lielmeistariem Palestrī-

na m Romā un abiem Gabr iē I i Venēcijā. Tā ir attīstība līdz

Eņģeļi spēlē stabuli, timpanonu, taures

daļa no Jakoba Kornēlija van Ostcanena gleznas, „Kristus dzimšana", 1512,
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vokālās, kontrāpunktiskāš daudzbalsīgās mūzikas augstākajam, pil-

nīgākajam sevis piepildījumam, pār kuru tālāk vairs nebija kur iet

šajā virzienā. Mūzikas attīstība bija aizsniegusi vienu no saviem

gala punktiem, tālākais tās ceļš izgāja no pavisam citiem avotiem—

nāca instrumentālās mūzikas negaidīti spožais laikmets, instrumen-

tāli pavadītās monodijas (solobalss), operas laikmets.

Nīderlandiešu laikmets kā neviens cits ir kopis koru mūziku.

Formas, ko šie mūziķi veido daudzbalsīgam korim, ir apbrīnojamas

savā izstrādājumā, technikas komplicētībā. Balsu izlietošanas

mākslu korī šī epocha ir novedusi tik tālu, kā nav aizsniegts varbūt

pat nekad arī vēlākā laikā. Kompozicijas technikā tā ir kont rā-

punkta māksla savā tīrkultūrā. Četr-, piec- vai vairākbalsīgā
kora kompozicijā katra balss prasīja vienlīdzīgu klausītāja uzma-

nību, visas balsis bija melodiski vienvērtīgas, tēmas gāja cauri

balsīm, imitējoties, savijoties, bēgot un sekojot viena otrai, veidojot

visbrīnišķākos mūzikas audumus, kādus cilvēka fantāzija ir radījusi.
Šīs varenās kontrāpunktiskāš mākslas pirmais lielais meistars nīder-

landiešu epochas sākumā ir Gijoms Difē (Dufay), slavenās

Kambrē katedrāles dziedātāju skolas audzēknis, no kurienes

bija izgājuši tik daudzi šā laika lielie mūziķi, kas apgādāja arī pā-
vesta dziedātāju kapellu Romā. Dzimis ap 1400. gadu, Difē pēc
saviem mūzikas studiju gadiem ceļoja pa Itāliju, bija ilgāku laiku

pāvesta kapellas dienestā, vēlāk Parīzē bija ieguvis teoloģijas dok-

tora grādu, mūža galu lielā godā dzīvoja atkal Kambrē, uzturot

vēl vienmēr dzīvus sakarus ar Itāliju, īpaši ar Mediči galmu Floren-

cē. Mira 1474. gadā, drīz pēc Kambrē jaunās katedrāles iesvētī-

šanas. Viņa ievērojamākie darbi ir garīgās mūzikas sfairā,

īpaši mesu kompozicijā. Te raksturīgs viņa paņēmiens — kam

pēc tam sekoja visa nīderlandiešu skola, — baznīcas mūzikā kā

cantus firmus vairs nelikt vis korāļa melodiju, bet kādu laicīgu, īpaši
tautas dziesmas melodiju. Protams jau, šīs tautas dziesmu melodi-

jas garīgās mūzikas dziesmās neienāca ar visu savu dzīvo orīģināl-
ritmu, bet garās, smagās korāļa notīs. Tomēr šāda veida kompozi-

cijām bija tādi panākumi, ka piemēram tautas dziesmas melodiju no

Difē četrbalsīgās mesas „L'h om m c arme" vēlāk ir vienmēr

par jaunu kontrāpunktiski apstrādājuši vai visi vēlākie nīderlandie-

šu meistari, to sastopam pat Žoskēna Dēprē un Orlando di Lasso

mesās.

Blakus Difē, Bēnšuā [ap 1400—1460) ir arī meistarfigūra, lai

gan ne ar tik plašu vērienu,- viņš raksta galvenokārt laicīgas dzie-

smas, kurās ievērojami brīvi rīkojas ar imitāciju techniku, šajā ziņā
jau aizsteidzoties savam laikam priekšā.

Ģenerācija pēc Difē ārkārtīgā mērā kāpina kompozicijas tech-
niku. 15. gadsimta beigas, 16. sākums ar kanonu, imitācijām, vi-

sāda veida polifonām mākslotībām nonāk jau pie non plus ultra.

Kompozicijā bieži pārvēršas par rēķināšanas uzdevumu, mīklu.

Balsis iekārto tā, ka visas balsis dzied vienu un to pašu melodiju,
vienus un tos pašus toņus, tikai sākot nevis kopā, bet viena pēc
otras (kanons); vai arī otrai balsij jādzied tie paši toņi, kas pirma-

jai, tikai divreiz ātrāk, resp. uz pusi lēnāk; vai arī balsis ved pret-

kustībā, tas ir, kur viena balss iet zināmu gājienu uz augšu, otra
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tādu pašu uz leju (spoguļkontrāpunkts), vai viena balss otrai ir

gluži līdzīga, ja tās notis lasa no otra gala („vēzis"). Kanoni-mīk-

las kļūst par vienu no visiemīļotākajām kompozicijas techniskajām

rotaļām: kanonus neizraksta vairs notīs, bet parasti tikai vienā

rindiņā, īpašās, tikai no pāris notīm pastāvošās mūzikālās formulās,
kurām dod klāt īsus, latīņu valodā rakstītus norādījumus, kas arī

vēl ne tik daudz izprotami, cik uzminami. Šos paskaidrojošos virs-

rakstus, kā kanonu izpildīt, arī centās izteikt pēc iespējas asprā-

tīgi. Tā, piemēram, virsraksts dziedātājam ieteic „dziedāt žīdiski",
tas ir, katru mūzikālā teksta rindu no pakaļējā gala atpakaļ, vai arī

„kliegt bez mitēšanās", tas ir, dziedāt, izlaižot visas pauzes, vai arī

prasīja, lai „nakti pārvērš par dienu", tas ir, visas melnās notis la-

sīt kā baltas, un otrādi, visas baltās kā melnas, rakstīja notis, ko

nemaz nevajadzēja dziedāt v. t. t. Šādas formulas nemūziķim, pro-

tams, palika pilnīgi mīklainas, un arī visiem skolojumiem cauri gā-

jušajam mūziķim ne vienmēr tās bija viegls uzdevums. Šādu ka-

nonu-mīklu meistars ir beļģis Žans Okegems (ap 1430—1495), kas

kontrāpunktiskāš mākslas kāpināja līdz īstai virtuozitātei un kas kā

skolotājs radīja veselu jaunu nīderlandiešu komponistu paaudzi

(starp tiem bija arī slavenais Žoskēns Dēprē, daudzi citi, kas vēlāk

ieguva lielu meistaru vārdus). Viņa laikabiedrs, holandietis Jā-

kobs Obrechts (1450 —1505) šo kontrāpunktisko kompozici-

jas mākslu gandrīz vai vēl kāpināja. Okegems dzīvoja Francijā,
bija karaļa Kārļa VII. dienestā, kur guva tik lielu cieņu un ievērību,
ka viņu iecēla par bagātās Tūras katedrāles un klostera īpašumu
pārvaldnieku, vēlāk kļuva par karaliskās kapellas vadītāju. Viņa
nāve bija vispārējas sēras, Erazms cildināja viņu latīniskā dzejā,
2oskēns Dēprē piecbalsīgā lamentācijas kora kompozicijā, viņa

paraugam sekoja arī daudzi citi komponisti. Kanoniskais stils, īpaši
visādām kombinācijām, sarežģījumiem bagātais, pie Okegerna aiz-

sniedz savas attīstības virsotni. Starp Okegerna darbiem ir 36-bal-

sīga motete, kurā ik 4 balsis dzied savu kanonu, ārkārtīgi kompli-
cēta savā uzbūvē. Šajā kompozicijā ir taisni 36 taktis, ikkatrā

taktī no jauna iekrīt jauna balss; korī ir pa 9 soprāni, alti, tenori

un basi, melodija sākas augšējās balsīs un pamazām aiziet uz dzi-

ļajiem basiem. Tomēr nav jādomā, ka Okegems ir bijis tikai šāds

mūzikas šarādists; viņa darbos ir arī daudz patiesas un dziļas iz-

teiksmes, kas pilnīgi liek aizmirst par techniskajām grūtībām, kādas

ar to saistītas. Tāpēc arī izprotams tas ārkārtīgais iespaids, kādu

Okegems ieguva kā veselas komponistu skolas galva 15. gadsimtā.
Obrechts, Okegerna apbrīnotājs un sekotājs, savā laikā ne ma-

zāk sumināts, dzīvoja galvenokārt Brigē, Antverpenā, vēlāk Itālijā,
Ferrārā, kur mira mēra epidēmijā. Blakus dziļai, svinīgai mūzikālai

izteiksmei, arī viņa darbos sprēgā mūzikāli-technisku asprātību dzirk-
stis. Mūzikāli-vēsturiski svarīga viņa četrbalsīgā Kristus ciešanu mū-

zika, kas kļuva par paraugu daudziem vēlākajiem komponistiem.

Okegerna skola viscauri vēl mīl šos kontrāpunktiskos knifus, ša-

rādes, mīklas, technisko grūtību sablīvējumus. Bet šajā laikā mū-

zika meklē jau arī jaunu, harmonisku principu. Daudzbalsība

bija dzimusi skarba, asi disonējoša; trīs pirmie gadsimti tās attīstībā

rezultējās šo skarbumu nolīdzināšanā, pēc kam venēcieši (Montē-
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verdi) tai atkal dos jaunus, bagātākus izteiksmības līdzekļus, izman-

tojot tam taisni disonējošus skaņu kompleksus, bet nu_ jau pavisam

citādā nozīmē, nekā prīmitīvie. Obrechts šajā virzienā jau ir zīmī-

Žoskēns Dēpre,

ievērojamākais komponists ap 1500. gadu

ga pārejas figūra. Bet lai nonāktu līdz

šiem jaunajiem uzdevumiem, bija vis-

pirms jārada konsonējošo akordu stils,

jāiemācās tos saistīt, savienot. Visa šī

elementārā harmonijas mācība tolaik

bija vēl tikai jāatrod, un tādējādi kon-

sonējošo akordu ķēdes rāda daudz

tālāk attīstītu mūzikas stadiju, nekā

piemēram Mašo daudzbalsība, kas

gan mums izliekas daudz interesantā-

ka. Šajā laikā tādējādi pamazām
skaidrojas modernās harmonijas jē-
dziens un atrisinās visgrūtākās kom-

pozicijas technikas problēmas — ka-

nons, imitācijas stils,- palielinājumu un

saīsinājumu techniskie paņēmieni (pa-

lielinājumā melodijas notis iegūst div-

kāršu un vairākkārtēju savas vērtības

pagarinājumu, saīsinājumā — tāpat attiecīgi to ilgums tiek samazi-

nāts), kas kļūst par augstākā nozīmē auglīgiem mūzikas uzbūves

principiem, ar ko mūzika vēl mūsu laikos ceļ savas varenās skaņu

celtnes.

Visa šī milzīgā darba pirmais mantinieks ir beļģis Žoskēns Dēprē

(Josquin des Prēs, 1450—1521), ievērojamākais no Okegerna skol-

niekiem, ko mūzikas vēsture uzskata savukārt par jaunā, trešā laik-

meta radītāju nīderlandiešu skolas mūzikā. Nav zināms skaidri ne

viņa dzimšanas gads, ne pilsēta, kur viņš dzimis. Jau drīz viņu redz

Itālijā, kā kapellas dziedātāju Milānas Sforcu dienestā, tad pāvesta
kapellā Romā. Šeit viņš gūst jau komponista slavu, un tik lielu, ka

neviens vairs neuzdrošinās ar viņu sacensties, un tā jo drīz aiz-

ēno visus citus savus laikabiedrus. Pēc pāvesta Siksta IV. nāves,

viņu aicina Ferrāras hercogs Herkuless d'Este, kam viņš raksta vienu

no saviem slavenākajiem darbiem, mesu "Hercules Dux Ferrariae".

Tad viņš nokļūst Francijas karaļa Luija XII. dienestā, augstā stāvoklī,

kur paliek līdz savai nāvei. Vienlīdz ievērojama viņa baznīcas i lai-

cīgā mūzika. Lielākā daļa viņa darbu jau tika iespiesti vēl viņa
dzīves laikā. Līdz mūsu laikiem saglabājušās 32 viņa mesas, dau-

dzas motetes un laicīgas daudzbalsīgas dziesmas. Viņa mākslas

vieglums ir apbrīnojams, tajā nav ne pūļu, ne pedantisma. Mūzika

tajā runā cēlu, cildenu valodu, viņš vienkāršo visus sava lielā priekš-
gājēja Okegerna kontrāpunktiskos pārspīlējumus un pakļauj mūzi-

ku dziļākai dvēseles pārdzīvojumu, jūtu izteiksmei. Mārtiņš Luters

par viņu teicis: "Žoskēns ir īsts skaņu meistars. Tās viņam klausa,
ko vien tik viņš vēlas, kurpretim citi komponisti padodas tam,-ko grib
skaņas". Poētiskas ir viņa motetes un dziesmas, spēcīgi patētiskas,

stingras viņa mesas. Ir, protams, arī Žoskēnam kompozicijas, kurās

viņš speciāli grib rādīt savu virtuozo kompozicijas mākslu, bet tās

bieži ir veselīgi humoristiskas. Tā, piemēram, viņam ir skaista mesa

"La, sol, fa, re, mi", kuras virsraksts un tema parodizē viņa valdnieka,
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Ferrāras hercoga izteicienu "Lasci fare mi"; motetē "Memor esto

verbi tui" viņš karalim Luijam XII. atgādina kādu dotu, bet neturētu

solījumu, un šim pašam karalim, kam nebija nekādas balss, bet to-

ties liels dziesmu gars, viņš komponē atkal kādu citu gabalu, kurā

karalim domātajā balsī atkārtojas visu laiku tikai viens vienīgs tonis,

v. t. t. Žoskēna slava bija milzīga,- vienīgi Orlando di Lasso atskai-

tot, neviens cits nīderlandiešu mūziķis nav ticis tā cildināts, viņam vēl

dzīvam esot kā arī pēc nāves. Laikabiedri viņu sauca par mūzikas

valdnieku, Žoskēns bija kļuvis īsts modes komponists, viņa darbus

kopēja, pārrakstīja, pētīja.

Žoskēns Dēprē, Fantāzija

t§* 1 v—r ; U f
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Ap Žoskēnu Dēprē bija vēl vesela plejāde lielu nīderlandiešu

mūziķu, pa lielai daļai no Okegerna skolas nākušu, no kuriem

daudzi ir ar vēsturisku vārdu, tādi piemēram Pjērs dc la Ru

(dc la Rue), Brirn cI s, Agrik oI a, ievērojamākais sava laika

vācu dziesmu komponists Heinrichs Izāks unc. Plaši izzaro-

jās arī Žoskēna Dēprē skola, kurā arī ir daudzi vēsturē iegājuši
vārdi: beļģis Nikolā Gombērs (Gombert), viens no visizcilā-

kajiem Žoskēna skolas meistariem, kā cildeni-patētisko mūziku vē-

sturnieks Fētiss jau sauca par Palestrīnas stila sagatavotāju,- Zans

Mut6 ns, slavenā Adriāna Villaerta skolotājs; Arkā-

de 11 s, sevišķi ražens meistars, kas nīderlandiešu skolas tradicijas
pārnesa uz Itāliju un tur sagatavoja ceturtās nīderlandiešu mākslas

epochas ceļus, kuru centrs kļuva Venēcija. No frančiem ievēroja-

mākais Žoskēna skolnieks kļuva Klēmānss Žannekēns (Jan-

nequin), vecākais tā saucamās programmas mūzikas priekšstāvis.
Par viņa dzīvi nav nekas zināms, ne kur un kad viņš dzimis, nedz

arī kad un kādos apstākļos miris. Viņa darbiem bija Eiropas slava,
vēl viņam dzīvam esot tos iespieda Venēcijā un Romā, Antverpenā,
Lionā, Parizē, labākie tā laika rakstnieki ir viņu cildinājuši gan dzejā,

gan prozā. Viņa dziesmās (franču chansons) parādās dzīvi,

viegli tempi, strauja kusfība, ātri, gandrīz dejiski ritmi, kādu līdz

tam vēl kontrāpunktiskā mūzika labi nepazina, un arī aprakstoši, tē-

lojoši elementi. Šajā ziņā sevišķi interesanta viņa "Mariņjānas
kauja", kurā attēloti lielgabalu grāvieni, tauru signāli, šauteņu

sprakšoņa, tūkstots kaujas trokšņu, pie kam visa kompozicijā uzrak-
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stīta bija tikai korim, bez instrumentāla pavadījuma; vēlāk gan ta

bieži spēlēta ar instrumentiem, Itālijā pat parādījās tās iespiedums

bez teksta, domāts tieši instrumentiem. Tādā veidā, no analogas

prakses dzima pamazām instrumentālā mūzika. Žannekenam patika

„Rokas lira" (lira da braccio),
visvecākais šāda veida instruments, 16. g. s.

sākumā. „Lira da braccio", ar 5 stīgām uz

kakliņa un 2 pavadījuma stīgām, ir pārejas
instruments no viduslaiku violas uz „viola da

braccio" (vijoli)

"Lira da braccio",

mugurpuse

ori muzikālas žanra glezniņas: viņam ir kora dziesmas Parīzes bal-

sis, Sieviešu pļāpas, Greizsirdība, v. t. I. Šinī Žannekēna laikā ie-

skaitāms arī G v d i m cI s (1505 —1572), hugenots, ko nogalināja Pa-

rīzes Bērtuļa nakts atkārtojumā Lionā un ko ilgu laiku uzskatīja par
Romas skolas nodibinātāju, no kuras iznāca Palestrīna; šo nopelnu

gan tam jaunākie pētījumi ir atņēmuši.

Ar Žoskēnu Dēprē tīrā nīderlandiešu skola aizsniedza savu kul-

mināciju. Bet 16. gadsimta vidū nīderlandiešu skolā augusē itāļu
mūzika jau kļūst pati tik spēcīga, ka tai piekritīs uzlikt galīgo vai-

nagojumu lielās nīderlandiešu mūzikas laikmetam; tās tālākos izza-

rojumus tāpēc mums nāksies apskatīt jau citā vietā.

Kā jau redzējām, šā laika komponisti galvenokārt raksta mūziku

4 un 5 balsīgam korim; tas ir 16. gadsimta iemīļotākais izpildījuma
veids, ko ar sevišķu mīlu turpinās arī Palestrīna, Orlando di Lasso.

Tam raksta mesas, motetes, laicīgās dziesmas, dominējošās 15. un

16. gadsimta mūzikas formas. Mesa sastāv no piecām daļām:

Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus dci, kuras visas tiek kompo-
nētas pār vienu temu; šo pamatmelodiju ņem tiklab no gregoriāni-

skajiem korāļiem, tā no tautas dziesmām. Kā baznīca pret šīm pē-







Bavārijas galma kapella Orlando di Lasso vadībā

Lasso pie spineta, vijole (pa labi), 3 brāčas, tenorvijole, pusbass (pa kreisi priekšā),
laute(pa labi), flauta (vidū), pa kreisi no tās fagots, pa labi bazūne, tālāk taures.

3 kora zēni dzied no nošu grāmatas, aizmugurē kora dziedātāji
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dējām nesacēlās? Bija taču jo bieži šīs tautas dziesmas tīri erotiska

rakstura. Vispirms, atkrita šo dziesmu teksti. Otrkārt, šīs melodijas,

zaudējot savu pamatritmu, stipri gausinātas, dažādo blakus balsu

apvītas, nemaz arī savā orīģinālveidā līdz klausītāju apziņai vairs

neaizgāja. Mesa šajā laikā bija varenākais kompozicijas veids. Ar

savām piecām dažādām, kontrastējošām dalām, ko vienoja dotās

tēmas tenorā, kā arī vienas galvenās toņkārtas paturēšanu visā kom-

pozicijā, mesa prasīja visaugstāko formas veidojuma mākslu no kom-

ponista, līdzīgi simfonijai 19. gadsimtā. Līdz ar to tā radās par vienu

no visvarenākajiem cilvēces mūzikālā ģēnija reālizējumiem.

Motete 15. un 16. gadsimtā stipri atšķīrās no formas, ko ar

tādu pašu vārdu pirms tam lietoja Gijoms dc Mašo. Mākslīgās izo-

ritmiskās motetes būves prasmi šis laiks zaudē, motete kļūst brīvāka.

Jaunums ir arī, ka nu vairs neliek katrai balsij dziedāt citu tekstu;
tā izzūd tā smalkā gara rotaļa, ko tā mīlēja viduslaiku artisti, kom-

binējot dažādus tekstus, gan lai panāktu kādus teoloģiskus nolūkus,

gan vienkārši zīmīgus norādījumus, mājienus. Žoskēns Dēprē moteti

padara par vairākdaļīgu formu, kā to pēc tam bieži praktizē arī viss

16. gadsimts; motete no miniatūrformas kļūst plaša, varena, lielu

vilcienu mūzika. Neaizmirsīsim, ka visas šīs formas tiek rakstītas

stingrajā kontrāpunktiskajā stilā, parasti 4 un 5 balsīgi, vienmēr tikai

balsīm, bez instrumentu pavadījuma. Tā raksta arī laicīgo
dziesmu, tā saucamo franču chanson, kas 16. gadsimtā kļuva
tīri par modes žanru visā Eiropā. Nesamainīsim šo mākslīgo, kon-

trāpunktisko dziesmu ar vienkāršo tautas dziesmu. Tā zināmā mērā

pēc sava stāvokļa atbilda 19. gadsimta kamermūzikai — tikpat iz-

smalcināta, tikpat komplicēta. Bet tā pakļāvās visiem uzdevumiem,
no visstingrākajiem sižetiem līdz visfrivolākajiem, tajā sacerēts mii-

Pirmās drukātās notis,
O. Petruči izgudrojums, 16. g. s. Soprāna partija noAgrikolas mesas
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zums darbu. Itālijā 16. gadsimtā attīstījās tai joti līdzīgs žanrs —

madrigāls.
Nīderlandiešu mūzikas iespaids sevišķu izplatību ieguva caur

nošu drukas izgudrojumu, 15. gadsimta beigās. Tās izgudro-
tājs bija itālis Ottāvio Petruči. Pāvests Leo X. 1513. gadā
viņam deva tiesības drukāt visus darbus dziedāšanai un ērģelēm
visai kristīgai pasaulei. Petruči izgudrojums joti ātri izplatījās, un

jau 16. gadsimta pirmajā pusē Vācijā, Itālijā, Francijā, Nīderlandē

parādījās vesela rinda lielu nošu spiestuvju. Pirmais Petruči iespie-
dums 1501. gadā bija trīsdesmit trīsbalsīgas motetes, starp to auto-

riem Žoskēns, Brimels, Agrikola un citi. Tālāk drīz sekoja divas

Žoskēna mesu grāmatas, tad dažādu franču autoru laicīgu dziesmu

krājums. Visi šie izdevumi tagad ir visaugstākās vērtības bibliogrā-
fiski retumi.

Mūzikālā renesanse Italijā

Itāļu mākslas renesanses raksturs. — Tautiskās mūzikas formas,
madrigalisti.

Kāda gaisma līst mums pretim, tuvojoties itāļu augstās renesan-

ses laikam! Kāds neaptverams mākslas darbu daudzums runā uz

mums no Itālijas 15. un 16. gadsimta architektūrā, glezniecībā, tēl-

niecībā! Nepārredzama virsotņu rinda šajā mākslas kalnājā: Leo-

nardo da Vinči, Mikelandželo, Raffaels, Ticiāns, Botičelli, Donatello,
Bramante, Korredžo, Andrēa dcl Sārto, Džordžone, Veronēze, Tin-

toreto, Giberti, nebeidzama rinda citu, arī gandrīz tikpat augstu.
Gleznu galerijas visās pasaules mētropolēs, Romas, Florences, Milā-

Spēlētājas
(basviola, pozitīvērģeles, flauta, psaltērijs, lira da bracoio), Tintoreto glezna, ap 1550.
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nas, vai ikkatras Itālijas pilsētas katedrāles un pilis pauž mums ša

laika varenību, nesalīdzināmību. Bet kur ir itaju renesanses_ muziķis,

kam būtu pa ceļam ar šiem gara milžiem? Šķietas, nacionālais ģē-

nijs ar tik milzīgu varu sagrābis tikai vienas plāksnes — tēlojošās,

telpas mākslas, lai tajās
tad tvertu pašu augstā-
ko, kas cilvēka garam

vispāri aizsniedzams. Ti-

kai kad plastisko mākslu

renesanse jau bija pie-
pildīta, iestājās arī itaju
mūzikālā renesanse,- ar

pusgadusimta novēloša-

nos. Cik daudzi lielie itā-

ļu gleznotāji, tēlnieki, ar-

chitekti — to starpā Raf-

faels, Leonardo daVinči,

Korredžo, Andrēa dcl

Sārto, Perudžīno, Dona-

tello, Luka della Robbia,
Botičelli, nava jau no-

beiguši savas mūža gai-
tas, kad nāk dzīvē iekšā

ar saviem brīnišķīgajiem
darbiem lielie itāļu mū-

zikālās renesanses mei-

stari — Palestrīna,
abi Venēcijas Gab ri-

ē I i... Itāļu mūzikas at-

tīstībā ir dīvains tukšums,
robs — 15. gadsimts—,
kad itāļu mūzika vai pil-
nīgi klusē. Pēc itāļu „ars
nova" spožā, bet īsā uz-

„Serenāde"
(laute 16. g. s. beigās), Judītes Leisters glezna

plaukuma 14. gadsimtā, vienā laikā ar itāļu tēlojošo mākslu agro re-

nesansi varēja sagaidīt itāļu mūzikas strauju tālākattīstību, līdztekus

plastiskajām mākslām. Bet tā izprovocē gan franču radošā mūzikālā

ģēnija atjaunošanos, savā zemē turpretim paliek bez tiešas atbalss. Ir

tā, itkā katra epocha būtu sakopojusi savas enerģijas tikai kādas vie-

nas mākslas piepildīšanai: 14. gadsimts deva itāļu valodas renesansi-—

Dante, Petrarka, Bokačo; 15. gadsimts un 16. gadsimta pirmās divas

trešdaļas — piepilda Itāliju visbrīnišķīgākajiem plastisko mākslu mei-

stardarbiem, kādi uz šīs svētītās zemes jel kad uzplaukuši; 16. gad-
simta beigās itāļu ģēnijs no jauna izlaužas arī mūzikā, ved to drīz

pie agrāko formu galīga piepildījuma, tad manifestē ar pavisam jau-
nu formu — o p c r v, ar ko iegūst mūzikālo suprēmātiju Eiropā līdz

visjaunākajiem laikiem, līdz pat tagadnei, — 17. un 18. gadsimtā
absolūtu, nekādas citas mūzikas nācijas neapstrīdētu, vēlāk un līdz

mūsu dienām vēl vienmēr dominējošu operā, kā itāļu mūzikas spe-

ciālformā.

Šī itāļu mūzikas renesanse nedzimst bez ietekmēm no ārienes,-

gluži otrādi, tā ir lielā mērā lielās nīderlandiešu skolas garabērns,
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gan uz savas tautas mūzikas pamatiem. Gandrīz visu 15. gadsimtu

un vēl ilgi 16. gadsimtā no ziemeļiem nākuši mūziķi pārplūdināja
Itāliju, nav gandrīz neviena liela nīderlandiešu meistara, kas nebūtu

bijis pāvesta kapellas loceklis ilgāku vai īsāku laiku, bagātās her-

cogu rezidences, baznīcas, šķietas, pavisam nespēja bez tiem iztikt.

Itāļu pašu mūziķi ne iedomāties nevarēja tolaik mēroties ar šiem sve-

šajiem, īpaši viņu speciālajā nozarē — baznīcas mūzikā. Patstāvīgu
eksistenci itāļu mūzika bija saglabājusi tikai savās tautiskajās
formās (un arī tajās nācās sastapties ar svešajo spēcīgo konkuren-

ci). Pašā itāļu tautā šādu formu bija krietni daudz. Vienkāršākās

un populārākās no tām bija dažādās frottolas (mīlestības rak-

stura vairākbalsīgāš dziesmas), vil I a n cI I a s (=ielas dziesmas, fri-

volas, komiskas kora dziesmas) v. t. t. Visas tās komponēja ļoti
vienkāršā technikā, visbiežāk visās balsīs vienādā kopīgā kustībā,

ar tikai nedaudzām imitācijām, pat dažkārt bez kautķādiem sting-
riem kompozicijas likumiem,- izpildīja bieži solo-veidīgi, lautes vai

kāda cita instrumenta pavadījumā. Tautai tās sevišķi patika, daudz

vairāk, nekā augstās polifonās motetes. Pat visievērojamākie mūzi-

ķi nav atturējušies no to komponēšanas (Žoskēns Dēprē, Adriāns

Villaerts, daži itāļu "speciālisti" šajā žanrā), neskaitāmi šādu kompo-
ziciju krājumi iznāca Parīzē, Londonā, Antverpenā un c.

Bet daudz ievērojamāka itāļu laicīgās vairākbalsīgāš dziesmas

forma kļuva madrigāls, kā ietekmei piekrita pārveidot ne tikai polifonās

(daudzbalsības) formas, bet zināmā mērā pat pašu mūzikālo valodu.
Ar madrigālu sastapāmies jau itāļu "ars nova" laikā, 14. gadsimtā;

tagad, 16. gadsimtā, tā jēdziens ievērojami paplašinājies, tas kļuvis

par speciālu mūzikas formu. Madrigālos sāk izmantot ne tikai ganu

dzejas tekstus, bet arī mīlas liriku, īpaši Petrarkas sonetas un kan-

conas kļūst iemīļoti madrigālu teksti. Madrigāla mūzikālā būve kļūst
bagātāķa, nekā piemēram frottolu žanrā, laimīgi apvienojot itāļu
tautas stilu ar nīderlandiešu kontrāpunktisko. Pirmajos madrigālu
krājumos, kas parādās ap 1530. gadu, to autori vēl ir galvenokārt
slavenie nīderlandiešu meistari, kas dzīvo Itālijā, un liekas, ka paši
itāļi par šo formu neieinteresēsies. Bet pēc pāris desmit gadiem

strauji madrigālu kompozicijā ienāk arī itāļi, un tūdaļ ieņem tajā

pirmo vietu. Ātrā laikā, un uz vismaz savu pusgadusimtu — līdz pat

operas triumfu sākumiem, pie kuras dzimšanas arī madrigālam būs

savi ievērojami nopelni, — tas tagad kļūst par pašu izplatītāko un

iemīļotāko mūzikas formu, viņā arī ietveros visa 16. gadsimta mūzi-

kālā avangarda gars. Madrigālu mode bija izplatījusies tīri neiedo-

mājamā kārtā. Komponēja tos diletantizējoši hercogi, kardināli, vis-

pelēkākie komponisti; izdevēji drukāja visu, ko vien viņiem nesa šajā
žanrā. Meistaru madrigālu krājumi gāja šim laikam fantastiskos

daudzumos, izplatījās pa visu Eiropu, tika pārdrukāti, kopēti. Itāļu
hercogi sacentās dēļ labākajām virtuozu trupām, madrigāli prasīja
arī lielu dziedāšanas mākslu. Tos nedziedāja nekad korī, kā tagad

praktizē, bet vienmēr solistu kvartets, kvintets vai sekstets, atkarībā

no madrigāla balsu skaita. Bezgalīgs daudzums mūziķu ir pielikuši
savu roku madrigāla žanram (no slavenākajiem lai minam kaut tikai

Villaertu, Orlando di Lasso, Palestrīnu, abus Gabriēli, Orācio Vekki

un c); itāļu madrigāla attīstībā tomēr ir trīs vislielākie vārdi: Luka
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Luka Marencio, Madrigāls 6 balsīgi
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Marencio, Klaudio Monteverdi un Džezualdo da Venoza. Luka Ma-

rencio (1553—1599) ir neapšaubāmi madrigāla lielmeistars. Laika-

biedri viņu sauca par "vissaldāko gulbi" (il piu dolce cigno), "die-

višķīgo komponistu" (divino compositore), v. t. I. Romā viņš bija

Sistrs

Itaļu mūzikas instrumentu būvnie-

cības meistardarbs. Taisījis Džiro-

lāmo Virki, Tiroles erchercogam
Ferdinandam, 1574,

Virki sistra galva

ar Lukrēcijas bisti

kardināla d'Este kapelmeistars, vēlāk kalpoja Polijas karaļa Sigiz-
munda 111. galmā, neilgi priekš savas nāves, 1595. g., kļuva par pā-
vesta kapellas ērģelnieku Romā, mira kādā ceļojumā Polijā, itkā

mīlas sāpju dēļ, jo liktenis bija licis viņam iemīlēt kāda kardināla

radinieci, par ko domāt nabaga mūziķim nebija ļauts. Luka Maren-

cio madrigālos sevišķi valdzina viņa melodiju saldums, harmoniju
krāsainība; kas krāsās un zīmējumā Korredžo, tas mūzikā šis "sal-

dais gulbis". īpaši ievērojams technisks jauninājums viņa madrigā-
los ir bagātais chromatiskais stils; modulāciju ērtības dēļ viņš lie-

toja daudz diēzus un bemolus, ko tolaik nošu rakstā vēl sastapa

visai reti. Viņa madrigālu krājumi 16. gadsimta beigās un 17-tā sā-

kumā drukā iznāca vai ikkatru gadu.

Sevišķi liela nozīme madrigāla vēsturē ģeniālajam itāļu oper-

komponistam Klaudio Monteverd'i, bet viņa māksla mūs

jau ieved 17. gadsimtā, kur par to būs runa īpaši. Daudzi viņa ma-

drigāli bija rakstīti solobalsij ar instrumentu — violu vai lautes pa-

vadījumu. Raksta ziņā vispārdrošākais, tīri 20. gadsimta nozīmē

moderns madrgalu komponists ir bijis Dons Džezualdo da Venoza

(1560—1614), Venozas hercogs, neapolitānietis, rados ar visslave-
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nākajām Itālijas ģimenēm, Torkvāto Tasso draugs, savā laikā pazī-
stams ar sensacionālo savas pirmās sievas Martas d'Avalos un viņas

mīļākā Fabricio Karafas nogalināšanu. Pēc šī traģiskā notikuma otrā

laulībā apprecējās ar Eleonoru d'Este un nodevās mūzikai, madri-

gālu komponēšanai. Arī viņa madrigāli drukāti daudzos izdevumos.

Viņa kompozicijās tik izšķērdīgi, pārmērīgi lietoti chromatismi, enhar-

monismi, disonances, ka savā laikā kritika viņu — kopā ar Klaudio

Monteverdi — uzskatīja gluži vai par mūzikas Antichristu.

Itāļu madrigāls mūzikai pienesa klāt milzumu jaunu technikas

un izteiksmības līdzekļu. Sevišķi liela tā ietekme uz visiem agrāka-

jiem mūzikas žanriem, īpaši uz moteti, franču dziesmu un pat uz

instrumentālo mūziku, un īpaši operu. Tā madrigāls kļūst par pa-

matu licēju jau tuvajai itāļu mūzikas pasaules valdonībai.

Katoliskās baznīcas mūzikas augstais ziedu laikmets Italijā

Baznīcas mūzikai 16. gadsimts ir vēl nepiedzīvota uzplaukuma

laiks,- vienīgi Joh. Seb. Bacha lielās garīgās mūzikas formas un Hen-

deļa orātorijas pusotra gadsimta vēlāk spēj vēl to kāpināt. Nīder-

landiešu kontrāpunktiku skola, pēc Žoskēna Dēprē nāves, 16. gad-
simta sākumā ir jau vareni visā Eiropā izzarojusi māksla,- tās tālākā

attīstība nava vairs izsekojama chronoloģiski, bet jau tikai līdztekus

gultnēs dažādās zemēs. Blakus nīderlandiešu pirmavotam rodas

jauni centri, ar saviem lieliem meistariem, kuru orbitā top jau savas

jaunas skolas, savs īpatns stils. Pietiek iedomāties, ka laikā, kad

Romā darbojas Palestrīna — kā vārds simbolizē visu laikmetu, —

Venēcijā pārdzīvo savu lielisko uzplaukumu nīderlandieša Vilto-
ērta radītā skola ar saviem lielmeistariem Andrēa un Džovan-

ni Gabriēli; Minchenē ir kļuvusi par pēdējā lielā nīderlandieša

Orlando di Lasso pilsētu; ap to pašu laiku jaunus pamatus

mūzikālai kultūrai Vācijā rada Mārtiņa Lutera baznīcas re-

forma. Kopīga visam šim laikam ir tendence panākt garīgajā mū-

zikā lielāku skaidrību, vienkāršību, gaišumu. īpaši itāļi, ar savu ie-

dzimto melodijas un tīru, caurspīdīgu harmoniju izjūtu, rāda ceļus,
kā padarīt baznīcas mūzikas smago kontrāpunktisko stilu vieglāku,
izteiksmīgāku. Ritmi kļūst mierīgāki, līdzenāki; pa daļai sakarā ar

vieglāko tautas mūzikas formu (frottolu, madrigālu etc.) ietekmēm,
arī baznīcas mūzikā sāk ieviesties vienkāršā rakstība "nots pret noti",
tas ir, ritmiski vienādīga kustība visās balsīs. Aizvienu uzmanīgāki
komponisti baznīcas mūzikā kļūst disonanču lietošanā, (bet zīmīgi,
ka madrigalisti, gluži pretēji, tiecas savu mūziku darīt pikantāku ar

disonanču pastiprinātu izmantošanu); disonances pielaiž tikai rūpīgi
sagatavotas un atrisinātas (kā aizturos, pārejas notis v. t. t.)> Melo-

diju kustībā balsis iet cik vien iespējams pakāpeniski, laužot šo

gludo plūdumu tikai mierīgiem lēcieniem, melodija un visa mūzika

tiecas radīt neparasta maiguma, miera sajūtu. Bet mūzikā šajā lai-

ka norisinās vēl cita, daudz dziļāka iekšēja pārvērtība — pēdējā
un lielākā, ko mūzika pārdzīvojusi līdz mūsu dienām: tā ir pāreja
no tīri kontrāpunktiskāš uz harmonisko mūziku. Polifonās

daudzbalsības tīklā, kur katra balss par sevi eksistē pilnīgi patstā-



72

vīgi, to satvstarpējo sakarību aizvienu vairāk sāk nu rēgulēt vēl ne-

kur nerakstīti, nekur neizteikti harmoniju izjūtas principi.
Mūzikā dzimst pamazām jauns jēdziens: akords. Līdzšinējai kon-

trāpunktiskajai daudzbalsībai šāds ne no kā neatkarīgs, pats par

sevi iedomājams kopskaņas fainomens bija gluži svešs jēdziens. Ne

jau uz reizi norisinās šī pārmaiņa; tā īstenībā ir gadsimtu darbs.

Un pirmajā laikā komponisti tajā iekļaujas tīri intuitīvi. 16 gadsimts
taču vēl ir vokālās polifonijas augstākais ziedu laikmets. Bet

visu tās lielo meistaru darbos jau redzam, ka tie mūziku dzird un

izjūt citādāku, nekā agrākā epocha; tajos jau parādās vietas, kas

būvētas tīri akordiski, un arī posmos, kur valda vēl īsta polifonija,
tas ir, kontrāpunktiski patstāvīga balsu vešana, vērojama daudz lie-

lāka uzmanība iepretim harmoniskajai kopskaņai, mūzika tā pama-

zām sāk pāriet no prīmāri polifoni iecerētas prīmāri harmoniski ie-

cerētā. Sevišķi skaidra un apzināta šī pārmaiņa ir jau pēdējo lielo

16. gadsimta mūziķu darbos, pie Orlando di Lasso, pie Palestrīnas,
kuru mūzika savieno abus stilus — ārkārtīgi izsmalcinātu, virtuozi

izkoptu stingro kontrāpunktisko ar jauno harmonisko, resp. akor-

disko. Šis jaunais mūzikas stils deva citas, jaunas iespējamības arī

mūzikas izteiksmībai. Piecpadsmitais gadsimts bija ārkārtīgi pakal-
pojis daudzbalsīgās mūzikas technikai; 16. gadsimts, darot šo

techniku vēl bagātāku, attīstītāku, dod mūzikas valodai daudz īstāku

valdzinājumu, spēju izteikt cilvēcīgi patieso, spēju saviļņot.

Itāļu baznīcas mūzikas attīstībā 16. gadsimtā sevišķa
nozīme ir diviem spožiem tās centriem: Venēcijai un Romai.

Venēciešu skolas nodibinātājs jr Adrians Villaerts (1480

līdz 1562), nīderlandietis, dzimis Briggē, Žoskēna Dēprē skolnieks.

Villaerts, no MagniFikata
2 koriem
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Liela, spilgta figūra nīderlandiešu mākslā. Nīderlandiešu mākslas

ieguvumi, viņa pārnesti Venēcijā, krita uz ārkārtīgi auglīgu zemi,
venēciešu baznīcas mūzikai paverot liela krāšņuma epochu. Venē-

cijā Villaerts nokļuva jau vīra gados, ap 1527. gadu, pēc dzīves Pa-

rīzē, Romā, Ferrārā un Ungārijas karaļa galmā; šeit viņš kļuva par
slavenās Sv. Markus baznīcas pirmo ērģelnieku un palika šajā po-
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stenī līdz savai nāvei 1562. gadā. Fantastiski greznajā, mozāikam

un daudzkrāsainu marmoru, bezgalīgi daudziem mākslas priekšme-

tiem izrotātā Sv. Markus baznīcā jau tolaik bija divi ērģeles, vienas

otrām iepretim, un arī tāpat divas koru telpas. Tas Villaertu pamu-

dināja korus sada-

līt divās grupās un

arī rakstīt mūziku

diviem patstā-

vīgiem koriem

(vēlāk arī trim _un

četriem), kas dzied

gan pārmaiņus,
viens otram atbil-

doši, gan savieno-

joties kopā spēcī-

gos akordos astoņ-

balsīgi. Šādā stilā

bija daudz vokāla

krāšņuma, skaņu

efektu, krāsainības,

skanīgumā lielisku-

ma, aizgrābtības.
Nav brīnums, ka

tas ātri radīja sko-

lu,- venēciešus šī

mūzika apreibināja,
kā Jīstošs zelts",

pēc viņu pašu iztei-

ciena. Šī zeltainī-

ba, krāsu bagā-
tība raksturīga arī

venēciešu gleznie-
cībai; iedomāsimies

tik Ticiānu. Villaer-

ta radītā venēciešu

skola arī mūzikā

kļuva par šādu ko-

loristu skolu. Villa-

erts publicēja ļoti
daudz motešu, him-

nu, psalmu, madri-

Pāvesta („Sikstīnas") kapella Romā, Vatikānā,

katoļu baznīcas mūzikas centrs 15. un 16. gadsimtā

gālu; instrumentālās mūzikas attīstībā ievērojami viņa ērģeļu darbi,
kas pieder vecākajiem drukātajiem itaju ērģeļmūzikas dokumentiem.

Venēciešu mūzikai pēc Villaerta radās vesela rinda lielu

turpinātāju, kas tās krāšņumu prata vēl ievērojami kāpināt. No tiem

pirmais, tiešs Villaerta pēcnācējs pie Sv. Markus baznīcas ērģelēm —

sevišķi augsts postenis, kopš Villaerts tam bija apvījis savu slavu, —

bija beļģis Čipriano di Rore (1516—1565), Villaerta skolnieks, viens

no sava laika meistariem baznīcas mūzikā, madrigālā, ērģelspēlē.
Pirmais ievērojamais venēcietis starp Villaerta skolniekiem bija Džu-

zepe Carlīno (Giuseppe Zarlino, 1517—1590), ilggadīgs kapelmei-
stars Sv. Markus baznīcā, lielākais 16. gadsimta mūzikas teorētiķis.
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Savā ievērojamā teorētiskajā traktātā "Institutioni harmoniche" (1558)

viņš pirmo reizi noteic harmonisko duālismu (mažors —- minors) kā

visas harmonijas pamatu.
Bet visaugstāk pacel + venēciešu skolas mākslu bija lemts diviem

vārda Gabr iē I i nesējiem ■— vecākajam And rē a un tā brājdēlam

Džovanni, abiem tās galvenajiem reprezentantiem. Andrēa

Ģabriēli (1510—1586), ievērojamākais no visiem Villaerta skolnie-

kiem, mūža pēdējos divus gadu desmitus Sv. Markus baznīcas ērģel-
nieks, slavens visā Eiropā, rakstīja varenas izteiksmības un spēka
6—16 balsīgus korus — motetes, psalmus, magnifikatus, arī daudzus

madrigālus un ērģeļkompozicijas. Viņa psalmi un motetes būvēti tā,
ka tos iespējams arī atskaņot bez teksta, resp., spēlēt ar instrumen-

tiem; šķietas, ir praktizēts arī to kopīgs izpildījums — dziedot kopā
ar pūtēju orķestri un ērģelēm. Lielāko daļu viņa darbu savāca un

izdeva viņa brāļa dēls, skolnieks un pēcnācējs Sv. Markus baznīcas

ērģelnieka amatā Džovanni Ģabriēli (1557—1612), blakus Palestrīnam

un Orlando di Lasso, lielākais 16. gadsimta itāļu meistars. Apbrīno-

Džovanni Gabrieli

6 balsīgs koris
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jamas mūzikālas fantāzijas apbalvots, viņš veido grandiozas skaņu
celtnes, kādas arī venēciešu mūzika vēl nepazina pirms viņa. Viņš
raksta bieži četriem balsu un instrumentu koriem, novietojot tos da-

žādās vietās baznīcā, viņa "Garīgajās simfonijās" ("Symphoniae
sacrae") balsis un instrumenti gan dialoģizē, gan savienojas kopā
dažādos sagrupējumos, līdz beidzot saplūst visi vienkopus varena

plašuma nobeigumos. Te valda vairs ne tik daudz nīderlandiešu

stila balsu mākslīgie kontrāpunktiskie savijumi, cik to vietā plašiem
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otas vilcieniem mesti skaņu krāsu plankumi, kā milzīgā freskā. No

viņa tīri vokālajiem darbiem jāiedomājas viņa motetes, madrigāli,

psalmi, magnifikati; daudzus no tiem, tāpat arī no Andrēa Ģabriēli

darbiem, var. uzskatīt par visgrandiozākajiem un reprezentātīvāka-

jiem itāļu muzikālās renesanses pieminekļiem. Harmonijās te redzam

jau plaši izmantotus madrigalstila iekarojumus, ļoti drošas disonances,
bieži bagātus chromatismus; pēdējo labi illustrē pievestais piemērs.

Sevišķi izcila viņa nozīme instrumentālās mūzikas attīstībā; ar

viņu īsteni sākas patstāvīgais instrumentālais stils. Kā skolotājs viņš
ir veidojis vācu 17. gadsimta lielāko mūziķi Heinrichu Šitcu (Schūtz).

Romas mūzikas dzīves centrā bija pāvesta kapella,
kurā bija savākti sava laika labākie mūziķi. Sākumā, 15. gadsimtā,

tajā dominēja nīderlandieši, 16. gadsimtā turpretim pārsvaru ņēma

jau itāļi un spānieši. Tā šajā laikā izveidojās arī spāniešu mūzi-

kas skola, no tiem spāņu mūziķiem, kas dzīvoja Itālijā, Jezuītu orde-

ņa nodibinātāja Ignācija Loijolas ievesti. Tās redzamākais repre-
zentants ir Kristofors Moraless (1512 —1553), seviļietis, kā mesas, mo-

tetes, magnifikati, lamentācijas izturētas vienkāršā svinīgā stilā, ļoti

Moraless, No responsorija „0 vos omnes"
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tuvā Palestrīnas mūzikas garam. Viņa moteti Lamentabatur Jacob

vienmēr dziedāja pāvesta kapellā gavēņa laikā. Viņa tautietis

Vittorio (1540—1613), Palestrīnas laikabiedrs, arī pieder ievērojamā-

kajiem spāņu tā laika komponistiem, mūža otro pusi dzīvoja Spā-

nijā, kur tika uzskatīts par izcilāko Palestrīnas stila kopēju.
Romiešu skolas lielākais meistars 16. gadsimtā bija Džovanni

Pjerluīdži da Palestrīna (dzimis ap 1526, Romas apkārtnē, miris 1594,

Romā). Ir zināms, ka savu mūzikālo izglītību viņš guvis Romā, pie

Si - - cut do-lor mc
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kāda nīderlandiešu kontrāpunktiķa. Vispirms redzam viņu kā ērģel-
nieku un kapelmeistaru savas dzimtenes pilsētiņas Palestrīnas (no tu-

rienes viņa vārds] domā. Bet jau pēc dažiem gadiem, 1551. gadā,

viņš nokļūst Romā, pāvesta Jūlija 111. aicināts, par kapelmeistaru Sv.

Palestrīna pasniedz pāvestam Jūlijam III. savu pirmo mesu

grāmatu

(grāmatas titullapa, Romā, 1584)

Pētera katedrālē.

Savu pirmo iespie-
sto darbu krāju-
mu — četrbalsī-

gas mesas —viņš
velta savam lab-

vēlim. Drīz pēc
tam pāvests viņu

iecej savas kapel-
las dziedātāju kol-

lēģijā, lai gan Pa-

lestrīna nav ga-

rīdznieks un ir pat

precējies. Arī Jū-

lija 111. pēcnācējs,

pāvests Markells

11. ir viņam labvē-

līgs; Palestrīna vi-

ņam velta savu

slaveno sešbalsīgo
Missa papaeMar-

celli. Bet nākamais

pāvests, Pauls IV.,

Palestrīnu no ka-

pellas padzen;
pēc kāda laika

darba kapelmei-
stara amata da-

žās lielās Romas

baznīcās, Palestrī-

na atkal kļūst _Pē-
tera katedrāles

mūzikas vadītājs,
1571. gadā. Vēlāk pāvests Siksts V. viņu ieceļ par pāvesta
kapellas komponistu; mūža beigās viņš nododas vēl paidagoga
darbam, vadīdams Romā mūzikas skolu, ko bija. nodibinājis
viņa jaunākais draugs Džovanni Maria Nanīno, un kas

vēlāk ieguva ilgstošu ietekmi uz Palestrīnas-stila tālāku kopšanu.
Palestrīna mira sava drauga svētā Filipa Nēr i, orātorijas no-

dibinātāja, rokās,- viņam sarīkoja bēres kā kardinālam, viņa

kaps ir sv. Pētera katedrālē Romā. — Palestrīna kulminē visu 16. gad-
simta baznīcas mūzikas attīstību, un līdz ar to rodas par lielāko

katoļu baznīcas mūzikas komponistu visos laikos. Pretēji venēciešu

skolai, romiešu skola ir zināmā mērā konservātīva; tā kopj tikai tīro

a-cappella kora stilu, bez instrumentu pavadījuma, un nav arī tik

avangardiska citu mūzikas jauninājumu meklējumos. Tas raksturo

arī tā saucamo Palestrīnas stilu: kā tādu saprot tīru vokālu

baznīcas mūziku (a-cappella, tas ir, korim vien, bez instrumentāla
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pavadījuma), rakstītu vienkāršā kontrāpunktā ar tikai nedaudzām

imitācijām, kur var labi saprast tekstu, harmoniskā ziņā dibinātu gal-
venokārt uz tīru trijskaņu secības, tā tad joti konsonējošu, kas dzir-

Palestrīna, Fragments no lamentācijas
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dci rada gaišu, caurspīdīgu, gandrīz mistēriozu izjūtu. Kas vien ir

iedomājams daijskanīgumā, ir pie Palestrīnas rasts. Viņa baznīcas

mūzikā nav nekādu asumu, rupjumu, nekāda izteiksmes reālisma, tā

ir augstākā mērā apskaidrota, nemateriāla, ideāla skaista. Vispil-

nīgāk šis viņas stils izpaužas viņa slavenajās i m p r o p ē r i jā s, I a-

mentāc i jā s, viņa Stabat Mater, Pāvesta Markella

Orlando di Lasso,
1530—1594, blakus Palestrīnam lielākais 16. gadsimta komponists

mesā un c. Vēstu-

riska īstenība un le-

ģenda ir samaisīju-
sies nostāstos par

Palestrīnas lomu

kontrāpunktiskāš
mūzikas "glābšanā"
Trientas koncilā. Ka

koncils ir bijis nai-

dīgi noskaņots pre-
ti polifonajam baz-

nīcas mūzikas sti-

lam, kur nekas nav

saprotams no vār-

diem, kur mesās

ieved laicīgas me-

lodijas, pat bieži

visai izlaidīga rak-

stura, naidīgs arī

pret instrumentu

spēli baznīcā, ir

īstenība. Koncils ne-

bija varējis nākt pie

galīgiem slēdzie-

niem,- tad pāvests
Pijs IV. bija iecēlis

īpašu komisiju jau-

tājuma izšķiršanai.
Pēc koncila atlaiša-

nas, Palestrīnam bija
uzdots uzrakstīt pa-

raugmesu vēlamā

stilā. Palestrīna ir iesniedzis pavisam trīs mesas, no tām vienu jau
ievērojami agrāk rakstīto, Pāvesta Markella mesu. Šie paraugi ir

pilnīgi apmierinājuši kollēģiju un tā Palestrīnas stils ieguvis oficiālu

baznīcas atzinumu.

Palestrīnas darbi ir tagad pieietami Breikopfa un Hārtela kop-

izdevumā, 33 sējumos. Tie aptver kopā 93 mesas, 179 motetes,
lielu daudzumu dažādu citu baznīcas mūzikas formu, madrigā-
lus un t. t.

Nīderlandiešu skolas pēdējais un pats spožākais pārstā-
vis, 16. gadsimta beigās, ir Orlando di Lasso (1532—1594), Palestrī-

nas lielais laikabiedrs. Pēc dzimuma beļģis (dzimis Beļģijas pilsē-
tiņā Monsā), ar franču valodu kā mātes valodu, viņš drīz pāritalisko-

jās, jo jaunības gadus viņam nācās pavadīt Itālijā, kurp viņu, tā

skaistās balss dēj, bija aizvedis Ferdinands Goncāga, bet mūža lielo
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daļu viņš nodzīvoja Minchenē, un tā par viņa darbības loku kļuva

Vācija. Visu šo tautību ietekmes arī ir savienojušās Orlando di Lasso

darbā, tā radot viņa apbrīnojamo ūniversālģeniju. Itālijā viņš ir pa-
beidzis savu mūzikālo izglītību; tur viņš uzturējās līdz balss lūzuma

laikam, galvenokārt Sicilijā, Milānā, Neapolē. Pēc tam dažus gadus

viņš ir pavadījis ceļojumos, pa Franciju, Angliju, Nīderlandi, un no

1560. gada līdz mūža galam viņš ir Bavārijas hercogu lielās galma

kapellas vadītājs un dzīvo Minchenē, godinājumu apbērts. Visur,

kurp viņš vēl reizēm ceļo, viņu saņem kā "mūzikas valdnieku"; viņš
ir "dievišķīgais" Orlando di Lasso; Francijas karalis Kārlis IX piedāvā

viņam savas galma kapellas vadību, un 1571. gadā, kad Lasso, sa-

vas intereses dēļ, ierodas Parīzē, viņu uzņem ar visaugstākā goda

Orlando di Lasso, Motete

„Jerusalem plantabis vineam", 5 balsīgi
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parādījumiem. Viņš ir atstājis tīri neaptveramu daudzumu darbu —

pāri 2000; visā pasaules mūzikas vēsturē tikai nedaudzi komponi-
sti darba produktīvitātē būs tik pārbagāti. Viņa ģēnijs vienlīdz ap-

tver baznīcas i laicīgo mūziku. Baznīcas mūzikā pāri visām citām

formām daudzuma ziņā stāv viņa motetes (ap 1200); 516 no tām

izdeva (1604. gadā) viņa abi dēli, krājumā ar nosaukumu "Magnum

opus musicum". Te redzama Orlando di Lasso māksla vispilnīgākie
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visā tās skaistumā un varenumā. Tās rakstītas 2—12 balsīm, rāda

apbrīnojamu kompozicijas meistarību. Visslavenākās viņa kompozi-
cijas, tikpat daudzinātas, kā Palestrīnas impropērijas, ir viņa septiņi
Dāvida nožēlas psalmi, rakstīti 5-balsīgam korim (Psalmi Da-

vidis poenitentiales), kuru greznais, miniatūrām rotātais rokraksts gla-
bājas vēl tagad Minchenē; tāpat viņa magnifikati, mesas, lamentāci-

jas ir, blakus Palestrīnas darbiem, klasiskā baznīcas mūzikas stila aug-
stākie paraugi 16. gadsimtā. Savā laicīgajā mūzikā — madrigālos,
franču, itāļu, vācu dziesmās Orlando di Lasso ir drošs jauninātājs,-

tajās jau noteikti dominē harmonisks rakstības stils. Viņa franču

dziesmām bija ārkārtīgi panākumi Francijā, kur tās bezgala dziedā-

tas un kur vesela komponistu plejāde producējās viņu stila atdarī-

šanā.

Orlando di Lasso vārds tikpat bieži kopā minēts ar Palestrīnu,
kā vēlāk Bachs ar Hendeli. Ne tikai tāpēc, ka viņi abi vienā gadā
miruši (1594), bet tie, kā varenākie sava gadsimta mūziķi, augstu pa-

ceļas pāri visiem sava laika citiem meistariem, tiklab laikabiedru kā

vēstures vērtējumā. Orlando di Lasso un Palestrīna noslēdz veselu

laikmetu, ar ko vokālais polifonais stils un tajā iecerētā katoļu baz-

nīcas mūzika aizsniedz savu augstāko piepildījumu. Baznīcas mū-

zikā kāpinājums pēc viņiem vairs būs iespējams tikai ar jauno, no

operas pārņemto drāmatisko elementu ievešanu. Mūzikas raksturā

Orlando di Lasso un Palestrīna atšķiras kā ziemeļnieks no dienvid-

nieka. Orlando di Lasso mūzika meklē vairāk raksturu nekā skai-

stumu, tajā ir spēcīgāki, drāmatiskāki vilcieni, tumšākas krāsas, nekā

Palestrīnas mūzikas maigumā, aitēriski-gaišajā vizmojumā. Ja Pale-

strīnu pielīdzina Raffaelim, tad Orlando di Lasso ir Mikelandžeio

gara radnieks. Ar Orlando di Lasso Nīderlande izbeidz savu vē-

sturisko misiju daudzbalsīgās mūzikas attīstībā. Divi gadsimtus ilgi
tai piekrita vadība šajā laukā, tagad uz ilgu laiku lielie mūzikas

notiķumi atradīs sev citu galveno arēnu.

Vācu mūzika 16. gadsimtā

Vācu dziesma. Reformācija, protestantiskā baznīcas mūzika.

Lielajā Eiropas mūzikas koncertā Vācija līdz 16. gadsimtam tikpat
kā nemaz nebija spējusi likt uzklausīt arī sevi. Mūzikas attīstība 15.

un 16. gadsimtā šajā Eiropas daļā norisinās ar stipru novēlošanos,

iepretim tai augstajai mūzikas mākslas dzīvei, kāda tanī pat laikā

valda Itālijā, Francijā, Nīderlandē, Spānijā, Anglijā. No viduslai-

kiem vēl daudzās Vācijas pilsētās bija palikusi līdz pat 16. gadsim-
tam pasausā un bieži tīri formālistiskā meistardziedoņu māksla, kas

dzīvam mūzikas garam deva visai maz. Blakus šai mākslas mūzikai

toties brīvi uzplauka itkā vācu tautas dziesma. Tai 15. un 16. gad-
simtā piekrīt stipra ietekme uz vācu mūzikas attīstību, un ap 16. gad-
simta sākumu Vācija pārdzīvo vienu no saviem skaistākajiem laicīgās
kordziesmas ziedu laikiem. Tā ir visumā vienkārša mūzika, rakstīta

3—4 balsīm, ļoti vienkāršā harmoniskā stilā; bet toties arī šīs dzie-

smas dziedāja visur, mājās, skolās, krogos, sabiedrībā, tās pilnīgi at-

bilda vācu sentimentam.
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Ir tomēr dīvaini, ka Vācijā tik sekli atbalsojās lielā nīder-

landiešu daudzbalsības māksla, lai gan paraugu tai nebūt ne-

trūka: Vācijas galmos, baznīcās polifāno mākslu kopa kā visā

katoliskajā pasaulē. Lielu vācu mūzikas meistaru, ko būtu iespējams
stādīt preti ' sava laika ievēro-

jamajiem flāmu, franču, itāliešu

mūziķiem, ir tikai saujiņa. Šāds

slavenākais meistars, ko vāci

ieskaita savā mūzikā, ir Hein-

richs Izāks (1440—1517), kas

savu darbību sadala starp Itāli-

ju un Austriju (Insbruku); bet

viņš tomēr nav vācietis, gan nī-

derlandietis. No vācu mūzi-

ķiem, kas ievērojamību guvuši
polifonā mūzikā 15. un 16. gad-
simtā, minami sevišķi Hein-

richs Finks, Jakobs

Galls, Johanns Ekards,
Leo v Haslers (ievērojams
ērģeļmūzikas komponists), un

īpaši Ludvigs Zenfls, dzimis Cī-

richē, mūziku mācījies pie Izāka

Vīnē, skaistu motešu un polifo-

nu dziesmu autors, labākais vā-

cu kontrāpunktiķis 16. gadsimtā.
Jaunus ceļus vācu mūzikai

pavēra MārtiņaLutera vā-

Mārtiņš Luters

Lūkasa Kranacha kokgriezums

cv baznīcas reforma. Mūzikālā ziņā reforma sakopojās korālī. Pro-

testantiskā baznīca, pirmkārt, liturģijas mūzikālajai norisei pievienoja
aktīvi visu draudzi, liekot tai dziedāt vienbalsīgi korāļmelodijas, kora

vai ērģeļu akordu pavadījumā; otrkārt, baznīcas dziedājumos at-

meta latīņu valodu, kurai vācieši bija vienmēr jau pretojušies. Šī

visas draudzes dziesma nenovēršami kļuva ļoti lēna, plaša un vien-

kārša, tādējādi radot tā saucamo korāļs til v. Te vairs nebija ka-

toliskās baznīcas dziedātāju-virtuozu izpildītie sarežģītie daudzbalsī-

gie kori latiņu valodā, te dzima gluži populāra, jauna rakstura reliģio-

za mūzika, kurā plašā strāvā ielija arī vācu tautas mūzikas melodijas,
kur ģermāņu rases gars pakļāva sev un pārveidoja arī vēl no katoļu
baznīcas pārņemtos elementus. Tā reformācijas pirmajā laikā prote-

stantiskajā baznīcā iekļuva daudzi katoļu baznīcas dziedājumi, ar

vāciski tulkotiem tekstiem, pārveidotām, tautas gaumei, vācu taut-

dziesmu raksturam tuvinātām melodijām. Vēlāk reformācija arī pati

radīja milzumu gluži jaunu korāļu, daudzi no tiem bija ritmiski no-

līdzinātas, varētu teikt, ritmiski ūniformētas vācu tautdziesmu melo-

dijas. Mārtiņš Luters (1483—1546) pats, kopā ar saviem līdzstrād-

niekiem, ņēma visai aktīvu dalību arī šajā baznīcas mūzikas reformā.

Viņš bija kaislīgs mūzikas draugs, īpaši cienīja lielo nīderlandiešu

mākslu (atceramies viņa sajūsmu par Žoskēnu Dēprē) un savo laika

lielāko vācu polifoniķi Ludvigu Zenflu, pats ne tikai dziedāja, bet arī

spēlēja flautu, komponēja. "Mūzika, teica viņš, ir labākais nosku-

mušo atbalsts,- tā veldzē dvēseli, dod tai svētlaimi. Jaunatne ir jā-
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vingrina šajā dievišķajā mākslā, kas cilvēkus dara labākus; un sko-

lotājam ir jāprot dziedāt, citādi es tam neskatos ne virsū!" Viņa

pretinieki sūdzējās, ka Luters esot vairāk dvēseļu pazudinājis ar sa-

vām himnām, nekā ar savām runām un rakstiem. Šķietas, Luters pats
arī komponējis dažas korāļmelodijas; iespējams (to gan stipri ap-

šauba), ka melodija korālim "Dievs Kungs ir mūsu stipra pils" ir paša
Lutera sacerēta. Augstā nozīmība, kādu Luters piešķīra mūzikai, tālu

atbalsojās jaunās protestantiskās baznīcas mūzikas kultā, izpaužoties,
starp citu, arī daudzu jaunu baznīcas koru dibināšanā. Tuvākais

Lutera mūzikālais līdzstrādnieks bija Johanns Valters (1496—1570),

ar ko kopā viņš sastāda pirmo jaunās baznīcas kordziesmu krājumu

Johanns Valters, Korālis

4 balsīgam korim, korāļmelodija tenorā

Sopr. Christ lag m — — — —
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"Geystlich Gesangk-Būchleyn", kas iznāca 1524. gadā Vitenbergā.
Vēlākajā laikā protestantiskā korāļa un himnu kompozicijā daudz da-

rījusi rinda citu mūziķu, īpaši slavenais Michaels Prētorijs
(1571 —1621), lielais vācu mūzikas teorētiķis, kā mūzikas traktāti vēl

šobrīd rodas par vienu no labākajiem mūzikas pētniecības avotiem

16. un 17. gadsimtu maiņā.

Protestantiskais korālis ievērojami ietekmēja visu vācu reliģiozo
mūziku. Tās lielie meistari aizvienu atgriežas pie korāļa pirmavotiem,
kas piešķir īpašu raksturu visai viņu mākslai. Lai iedomājamies tik,
cik būtiska loma ir korālim piemēram Joh. Seb. Bacha darbos. Pro-

testantiskā mūzika nolaižas no mistikas augstumiem, kādos mājo ka-

tolicisma, piemēram Palestrīnas māksla, tuvāk zemei, tuvāk cilvēkam.
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Instrumentālā mūzika 16. gadsimtā

Nav lielāka gadsimta par sešpadsmito vokālajā mūzikā;
māksla rakstīt mūziku cilvēka balsij, speciāli koriem, sasniedz virsot-

nes, ko arī vēlākais laiks nekad nava pārsniedzis, bet augstākais,
ja tām līdzinājies. Palestrīna, Orlando di Lasso, Ģabriēli kā vokāl-
komponisti stāv līdzvērtīgi blakus Bacham, Hendelim, Bēthovenam.

Šajā gadsimtā rodas visapbrīnojamākie darbi, kādi jel kad radīti

a cappella koriem; tā ir kora technikas augstā skola, kuras prasmi
lielā mērā pazaudēja spožie opermākslas gadsimti — 17. un 18-ais,
un arī mums vistuvākais — deviņpadsmitais, kad mūzika tik varenu

valodu guva instrumentālajā polifonijā, turpretim vokālajā mākslā vai

nu stādīja sev daudz sīkākus, niecīgākus uzdevumus, kā piemēram
a cappella kordziesmā, vai ar uzspieda balsīm nedabīgāku instru-

mentāli ietekmētu stilu, īpaši lielajās vokāli-instrumentālajās kompo-

zīcijās. Tā vai citādi, tīrā vokālmūzika pēc 16. gadsimta aizvien

vairāk nobīdās sekundārā lomā, par mūzikas reprezentātīvajām
formām sāk kļūt uz pavisam citiem, jauniem principiem dibināta

jaukta vokāli-instrumentāla mūzika operas un orātorijas žanrā

un vēl vēlāk tīrās instrumentālās formas. Viduslaiki, ar savu baznī-

cas mūzikas kultu, godā turēja tikai vokālo mūziku; instrumentu spēli
kopa vai vienīgi kā improvizāciju, kā arranžējumus no koru mūzikas,
vai kā atbalstu balsīm, vai klejojošā spēlmaņu tauta,- neviens arī ne-

rūpējās par tās uzrakstīšanu. 16. gadsimtā instrumentālā mūzika sāk

iegūt nozīmību, kādu tā vēl nebija līdz tam pazinusi, rada savas

pirmās patstāvīgās formas, savus pirmos mākslas darbus. Tā vairs

ne tikai kalpo dziedājumu pavadījumam, ne tikai apmierinās ar

dziesmu un deju transkripcijām, bet uzdrošinās jau nodoties tīrai,

ne no kā neatkarīgai mūzikālai izdomai, pat bez jebkāda sakara ar

kādu tekstu, bez jebkādas ārējas nepieciešamības. Viens tas ap-

stāklis, ka mūzikā vairs balsīm nepiekrītīs vienīgā vai dominējošā

loma, īsā laikā pārvērtīs visu mūzikas seju. Blakus pārējai no kon-

trāpunktiskā uz harmonisko stilu, šī vokālmūzikas hēgemonijas iznīci-

nāšana un instrumentālās ātrais uzplaukums ir otrais lielais mūzikas

notikums, kas neved uz mūzikas jaunāko laiku sliekšņa. Līdz ar to

mūzika kļūst arī laicīgāka, pasaulīgāka, tiek ārā no baznīcas, māk-
v

slas mūzikā ieplūst laicīgas dziesmas un deju formas.

Sešpadsmitā gadsimtā mēs stāvam pašā šīs instrumentālās mūzi-

kas uzplaukuma sākumā. Šī epocha un vēl tālākais 17. gadsimts
dod bezgala jaunu izgudrojumu un uzlabojumu mūzikas instrumen-

tu būvē. Pamazām izveidojas mūsu laiku instrumentu formas, kla-

vieres, ērģeles, vijoles, pūšamie instrumenti. Roku rokā ar instru-

mentu būves attīstību, savstarpēji ietekmējoties, iet īstā mūzikas i n-

strumentālā stila veidošanās, ko raksturo vispirmā kārtā lie-

lāks kustības vieglums un diapazona plašums, ne-

kā balsij pieietamais. īpaši stīgu instrumentu — lautes, klavesina

(un tā paveidu) prakse noteic jaunā instrumentālā stila formāciju.
Visas tā laika Eiropas mūzikālās nācijas —■ itālieši, franči, vāci, angļi,
spānieši, holandieši ir šajā darbā aktīvi līdzdalībnieki. Mūsu inte-

rese tāpēc piegriezīsies šīs epochas zīmīgāko instrumentu un tiem

rakstītās mūzikas apskatam dažādās tautās.

15. un 16. gadsimts pārsteidz ar mūzikas instrumentu lielo dau-
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dzumu; _šaja ziņā, šķietas, pat 18. gadsimts nav tik bagāts. Ļoti
bieži mūzikas instrumenti parādās tā laika gleznās un zīmējumos,
pat viena paša Dīrera gleznu, zīmējumu, kokgriezumu pietie-
koši, lai iegūtu pilnu ieskatu šīs epochas mūzikas instrumentos, kā

"Muzikāls divertisments"

Sieviete spēlē basviolu, Kaspara Necera glezna, ap 1670

arī tajā apkārtnē,
kādā to spēle tika

kopta. Visādās tau-

tas izpriecās, svēt-

kos, dzīrēs, mājās
un ģimenē, instru-

mentus spēlēja
daudz un labprāt,
oilsētām bija pat
īoaši organizēti pū-

tēju orķestri, kas

svētku gadījumos
mūzicēja pilsētu
laukumos, firstu pi-
līs blakus koriem

pastāvēja arī instru-

mentālmūziķu ka-

pellas.
Ap 15. gadsim-

ta sākumu Eiropas
mūzikas instrumentu

raksturs bija gaišs,
viegls, spilgts, to

diapazoni nebija

plaši, un galveno-
kārt izmantoja ska-

ņu vidējos un aug-
stākos reģistrus. Pa-

mazām sāka rasties

prasības pēc dziļā-

kām, tumšākām,

spēcīgākām skaņu krāsām. Šai gaumes pārmaiņai par upuri
krita vesela rinda viduslaiku instrumentu, kā piemēram ma-

ziņās portātīvērģelītes, ar viņu flautai līdzīgo maigo skaņu,
mandola, kuras skaņa likās pārāk vāja, psaltērijs un c. Šie

instrumenti vai nu galīgi pazuda, vai arī pārveidojās par jau-
niem, augstāk attīstītiem instrumentiem. Pastāvošos instrumentus tur-

pretī piemēroja lielākam skaņas kuplumam un spēkam, deva plašāku
apjomu, īpaši zemāku toņu virzienā. Aizvien lielāku nozīmību mū-

zikas praksē sāka iegūt instrumenti, kam pieietama akordiska spēle,
1ā laute, jaunie klavieru instrumenti — -klavichordi un klavesini, po-

zitīvērģeles. Pat instrumentus, kas var spēlēt tikai vienbalsīgi, izman-

toja akordiskai spēlei, būvējot tos šim nolūkam dažādos lielumos,
cilvēka balss dažādiem reģistriem atbilstoši (piem., diskant-, alt-, te-

nor- un basflautas v. t. i.). Tā ar vienas "ģimenes" instrumentiem

bija" iespējams spēlēt kuru katru kora kompoziciju, jo balsu un in-

strumentu reģistri puslīdz sakrita. Gandrīz neviens no svarīgāka-

jiem instrumentiem nepalika ārpus šīs tendences, gāja pat līdz to
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būvei septiņos dažādos lielumos. Nav brīnums, ka tādas dīvainī-

bas, kā piemēram "lielā basflauta", ar skaņu apjomu no Fa — re
1

,

vai niecīgais "oktāvfagots", ar veselu duodēcimu augstāku apjomu'

par normālo fagotu, no mūzikas prakses vēlākā laikā izzuda tikpat
ātri, kā tie bija nākuši. Ap 17. gadsimta sākumu viss šis milzīgais in-

strumentālais aparāts jau bija pārdzīvots, ne tikai Itālijā, bet arī zie-

meļos. Sākās citāda instrumentu nošķirošanās: nevis no vienas in-

strumentu saimes izveidojot augstos i zemos instrumentus, bet dažus

instrumentus, īpaši tos, kas nespēj "dziedāt", vispāri padarot par ze-

majiem, harmoniju pamata, basa instrumentiem, citus turpretim iero-

bežojot tikai vidējā un augstajā reģistrī. Tā ērģeles, vēlāk arī klavieru
instrumenti paplašināja savu apjomu uz leju, lautei pielika basa stī-

gas, ieveda to ģimenē jaunus locekļus, ar zemāku apjomu — tēorbu

un kitarroni, nostiprinājās arī daļa zemo pūšamo instrumentu. Bet

šiem zemajiem instrumentiem nepiekrita vadošā loma; melčaiju ve-

šanu pārņēma galvenokārt augstākie, "ornāmentinstrumenti", un ti-

kai tie instrumenti, kas dziedājumā spēja sacensties ar cilvēka bal-

si — "vislieliskāko, tīrāko, cēlāko instrumentu", iekļuva šajā katēgo-
rijā. Tā vispirms stīgu instrumentiem ar raujamām jeb strinkšķināmām

stīgām (lautēm, un c.) nācās piekāpties lociņa instrumentu priekšā,
kas daudz pilnīgāki spēja iedarboties uz jūtām. Vijole 17. gad-
simtā savukārt nobīda otrā plānā arī smagnējāko, tumšāko vio Iv,
kļūst par instrumentu ķēniņieni. Vispār, vijoles uzvaras gaita visā mū-

zikas instrumentu vēsturē ir vēl nepieredzēti ātra un spoža.
Reprezentātīvākais 15. un 16. gadsimta instruments ir laute.

Pirms vijoles epochas tā bija tikpat modē, kā mūsu laikos klavieres,-
tas bija instruments, ar ko mēdza spēlēt vokālās kompozicijas, kas

kalpoja arī kā universāiinstruments pavadījumiem. Lautes pirmveidus
sastopam jau pie senatnes kultūrtautām, tad pie arābiem, kas to vi-

duslaikos ieveda Spānijā, no kurienes tā drīz izplatījās arī Itālijā,
Francijā, Anglijā, Nīderlandē, Vācijā. Tā bija jau trubadūru, tru-

vēru, minnezengeru instruments, un vislielāko nozīmību ieguva 15. un

16. g. s. Lautes normāltipam, tās pilnīgākajā attīstības stadijā, bija
sešas stīgas, no kurām piecas zemākās tika vilktas dubulti, un tikai

augstāko, "melodisko" stīgu nedubultoja (faktiski tā tad bija 11 stīgu,
bet skaņojumā 6 toņi). Šīs bija uzvilktas uz grifa; tām blakus bija
vēl dažas vaļēji stāvošas basa stīgas (līdz piecām). Pēc sava lie-

luma un izskata laute bija sastopama vairākos veidos (ap 1600. g.

pat 7): vismazāko sauca par kv mte m v (pavisam bez basstīgām);
vislielākā bija tēorba, kurai basa stīgām bija vēl īpašs turētājs.

Spēlējot stīgas rāva ar labās rokas pirmajiem četriem pirkstiem.

Mūziku lautei rakstīja ne parastajā mensūrālajā nošu rakstībā,
bet īpašā burtu vai ciparu rakstībā, kas apzīmēja nevis skaņas aug-

stumu, bet vietu uz grifa, resp. stīgas, kur bija jāliek izpildītāja
pirksts. Tādu rakstības sistēmu sauca par tabulātūru,- viegli

iedomāties, ka tādas "tabulātūras" bija vajadzīgas īpašas katram

instrumentam (citāds stīgu iekārtojums etc). Ir uzglabājušās lautes

un ērģeļu tabulātūras; lautes tabulātūras arī pašas bija stipri atšķi-

rīgas dažādās zemēs.

Mūzikas lautei 16. gadsimtā bija ārkārtīgi daudz. Lautei iekār-

toja vokālkompozicijas, koru mūziku, visus daudzbalsīgās mūzikas

veidus, garīgo un laicīgo mūziku,- sastādīt pilnīgu 16. un 17. gadsimtā
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lautei komponēto darbu sarakstu būtu tikpat neiespējami, kā uzskai-
tīt visus 19. gadsimtā komponētos klaviergabalus. Ļauti lietoja daž-
kārt pat baznīcā, kur nebija ērģeļu, un aizvien garīgo dziedājumu
pavadījumam mājās. Bet galvenā tās loma, protams, bija kā laicī-

gam instrumentam, dziesmām, dejai, tāpat arī visādu veidu daudz-

balsīgās mākslas mūzikas (ričerkāru, kanconu, variāciju v. c.) atska-

ņojumam.

Spožākie lautes mākslas centri 16. gadsimtā bija Itālijas
galmi, īpaši Mantujā, Milānā, Venēcijā, Florencē. Itālija vienmēr ir

bijusi virtuozu zeme,- pēc mākslinieku un rakstnieku liecībām, Itālijā
16. gadsimtā ir bijis daudzums lautistu, kas "spējuši dvēseli izvilkt

pa ausīm". Sevišķi slavens itāliešu lautists ir Frančesko daMi-

lā no, dievināts ķā nesalīdzināms lautes un arī violas virtuozs, arī

īpatns un fantāzijas bagāts komponists. Viņš vaiņago visu itāliešu
lautes skolu, kurā vēl spīdēja tādi virtuozi, kā AI bērto da

Mantova, Paolo Borrono, Anton i o Rota (Rotta),
Vinčenco Galilejs, slavenā astronoma tēvs un c. Šie lautes
virtuozi spēlēja, arranžēja un sacerēja galvenokārt dziesmas un de-

jas, arī dažādus fantazijgabalus. Dejas mēdza savienot pa vairā-

kām kopā, tā saucamā svītā. Parasti svītā lēnai dejai sekoja ātra,
tā piemēram savienoja lēno, svinīgo pavanu (paduānu), 2 daiīgā
taktsmērā, ar strauju lēcienu deju saltarella vai galjardu;
šīs pēdējās bija trijdalīgā taktsmērā.

Francijā lautes māksla, kā arī vispāri instrumentālā mūzika

16. gadsimtā vēl nedod sevišķi ievērojamu darbu. Franči gan ap-

brīno un sajūsminās par itāļu lautes virtuoziem, apber tos ar bagātību
un godinājumiem, lautes spēle ir lielā modē, katrs tur par godu prast

tās spēli, pat karaļu un karalieņu pirksti rauj lautes stīgas, taču pati
lielā franču lautistu māksla dīvainā kārtā nāk ar stipru nosebošanos.

Pirmo franču lautes kompoziciju krājumu 16. gadsimtā izdod At e-

ņāns (Attaignant), kurā ir daudz deju. Pie franču lautistiem parā-
dās arī jaunas dejas, tā brānla, kurānta, volta, gavote v. c. Bet

lautes franču skola 16. gadsimtā vēl nav aizsniegusi savus ziedu lai-

kus; nekas vēl nevēsta tās lielos meistarus, kas nāks 17. gadsimtā,

īpaši ar slaveno lautistu Gotjē (Gaultier) ģimeni.

Spīdošu attīstību lautes mūzika 16. gadsimtā pārdzīvoja Spā-

nijā; gan drīzumā tās lomu tur pārņēma ģitāra. Sevišķi slavens,
tiklab ar savu talantu kā lepnumu, bija Dons Luis Milāns, lau-

tists pie Aragonas vicekaraļa Don Fernando galma.

Anglijā lautes mūzika bija plašā cieņā, un tās skaistākais

uzplaukums sakrita kopā ar madrigāla ziedu laiku ap 16. gadsimta
beigām. Lautes spēles prasme tika uzskatīta par nepieciešamu la-

bai izglītībai, neviens kārtīga pilsoņa nams nebijis bez lautes, un

pat bārddziņu uzgaidāmās telpās klientu rīcībā stāvējušas lautes.

levērojamākais angļu lautists ir Džons Daulends (Dovvland), ap
16. un 17. gadsimta maiņu; kā virtuozs izceļojis visu Eiropu, gūdams
visur slavu un godinājumus; galvenā viņa darbības vieta tomēr ne-

bija Anglijā, bet Kopenhāgenā, kas šajā laikā bija kļuvusi par vi-

sai ievērojamu instrumentālmūzikas centru.

Arī Vācijā lautes mūzika guva bagātu attīstību. Interesanti, ka

tur vai visi skaistākie lautes darbi ir rakstīti šaurākām mājas mūzikas
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vajadzībām; neiztiek protams arī bez deju kompozicijām un

dziesmām.

Vēlākos laikos, pat jau no 16. gadsimta, ļauti aizvien vairāk sā-

ka konkurēt- ģitāra (mazāka par ļauti, ar tikai 5 stīgām), īpaši

Ģitāra

Venēcija, ap 1630

romāņu zemēs.

Bet ģitāras mūži- 1
kai tomēr neizde-

vās pacelties par

augstāku mākslu,
tā palika vairāk

diletantisma instru-

ments. Sevišķi lie-

la ģitāras loma

bija romantisma

laikmetā.

16. gadsimtā
mūzikas instrumen-

tu saimē ienāk vi-

jole, ap 1550. ga-
du. Līdz tam val-

došie lociņu instru-

menti bija violas,
kas savukārt sa-

dalījās divās

lās grupās: tā sau-

camās "kājviolas"
(v i o I c d a g a m-

ba) un "plecu"-
violas (v io I c d a

biiacci o); pir-
mās bija sastopa-

mas septiņos da-

žādos lielumos, ot-

rās sešos lieluma

ziņā atšķirīgos

Basviola

17. gadsimtā, Bergonci (Stradivāri

skolnieka) taisīta

veidos. No šīm violām tad arī 16. gadsimtā attīstījās vijoļu
instrumenti, arī jau sākumā vairākos lielumos. Vijoļu instrumentiem, at-

šķirībā no violām, bija apaļāks korpuss, izliektāks steķītis un mazāks

stīgu skaits. Violām bija 5—7 stīgas un ļoti plakans stīgu steķītis,
kas ļāva viegli spēlēt akordos. Vijoļu izliektākais steķītis turpretim
deva iespēju labāk izmantot patstāvīgi arī vidējās stīgas, ko gandrīz
nemaz nevarēja pie violām. Vēlākajā attīstībā šie jaunie vijoļu in-

strumenti gandrīz pilnīgi izskauda no muzikālās prakses senākās

violas (nesamainīt mūsu laiku braču ar violu! brača ir vijoļu saimes

instruments). Vijoles lielie ziedu laiki īsteni sākas ar 17. gadsimtu,
un ilgst līdz mūsu dienām; bet jau 16. gadsimtā vijoļu būve bija sa-

sniegusi augstu pilnību — ap 16. gadsimta beigām sākas itāļu vijoļ-

būves mākslas spožā ēra, kuras pirmie lielie meistari bija Amāti

ģimene Kremonā (vecākais, Andrēa Amāti, dzīvoja no 1530—1611.).

īpašas violu pasugas bija vēl tā saucamās liras: lira da

braccio un lira da gamba, ar lielāku stīgu skaitu, nekā

violām (9—13 stīgas); tās tomēr ieguva tikai epizodisku nozīmi un
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izzuda jau 16. gadsimtā; atzīmējama vēl arī lielā tenorviola —

viola bastard a, tālāk senais trumš cits, liels instruments ar

tikai vienu stīgu (vēlāk gan arī tam bija 2—4 stīgas), ko spēlēja tikai

flažolettoņos, kas atgādināja maigas, ļoti mīkstas tauru skaņas (tāpēc

Violončells
ar hercogu d'Este ģimenes vapeņiem,

Italijā 16. g. s.

šis instruments

esot lietots pie-
mēram sieviešu

klosteros taures

vietā).

Itālija, lie-

lo virtuozu ze-

me 16. gadsim-
tā, bija auglīga
kultūra arī vio-

lu mūzikas at-

tīstībai; lielie

itāliešu lautisti

parasti bija arī

spoži violas vir-

tuozi, tā pie-
mēram par sla-

veno Frančes-

ko da Milāno

saka, ka viņš ar

vienādu pilnību

spēlējis lautu un

violu, Alesandro

Stridžo esot

"atskandinājis
uz violas kopā
līdz četrām bal-

sīm, ar tādu

vieglumu un

mūzikālitāti, ka

klausītājiem bi-

jis jāapmulst".

Viola d'amour

Prāgā, ap 1700. g.

Itāliešu virtuozu saistīšanai Eiropas galmi nežēloja vislielāko upuru,

īpaši Francijas karaļu galms turēja pie sevis veselus itāliešu vioīistu

un vijolnieku orķestrus. Šie violas virtuozi arī sevišķi veikli prata
izrotāt savas partijas ar dažādiem spēles efektiem, melodijas ornā-

mentiem, ko tolaik partijās nemēdza ierakstīt, atstājot atskaņotāju
brīvai fantāzijai. Violām pieietama bija vai visa mūzikas literatūra;

patstāvīga mūzika arī violām, tāpat kā lautēm, -radās galvenokārt
dziesmas tin deju žanrā.

Violu mūziku sevišķi kopa arī Anglijā. Katrā pilsoņu namā

esot bijis pa violu saimei, parasti sešām, trijos dažādos lielumos: alta,
tenora un basviolas, pašu un arī viesu lietošanai. Par mūzikas kul-

tūras augstumu tolaik pie angļiem liecina tās mūzikālas prasības,
kādas stādītas ikvienam labi audzinātam džentlmenim: dziedāt no

lapas, prast spēlēt ļauti, violu, tā, lai bez sevišķas sagatavošanās

spētu uz reizi atskaņot violas partiju, v. t. t. Angļu violas mūzika un

mūziķi savukārt stipri ietekmēja vāciešus, īpaši caur Hamburgu
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kā starpnieci; pat vēl 17. gadsimtā vācu violisti iet savu mūzikālo iz-

glītību smelties uz Angliju. Vācijā pienāk klāt arī dažas jaunas dejas
violu deju svītās, tā allemanda (= vācu deja), k v r ā nt a, un

sāk 16. gadsimta beigās jau izveidoties tā deju secība: pavana,

galjarda, allemanda, kurānta, — kurai vēlāk piekrita tik liela loma
instrumentālās svītas tālākajā attīstībā.

Vijolēm ne uz reizi izdevās iekarot savu tagadējo augsto
stāvokli. Sākumā vijoļu uzdevums bija diezgan "prozaisks": tās iz-

mantoja gandrīz tikai deju mūzikai, īpaši Francijā, galmu svinībās;
tās skanēja maigāk, nekā pūšamie instrumenti, un tomēr spēcīgāk
nekā violas. Bet vēl ilgu laiku īstais labāko mākslinieku instruments

palika violas, vijolnieki arī sabiedriskā stāvokļa ziņā bija zemāki, ne-

ievērotāki, nekā dziedātāji un violisti. Tomēr jau 16. gadsmtā vijoļ-
spēli aizrautīgi kopj nevien Itālijā, bet arī Francijā, Vācijā, un nepaies
ilgs laiks, kad vijole kļūs par instrumentu ķēniņieni.

Arī ērģeles 15. un 16. gadsimtā sāk iekarot sev to sevišķo vietu,
kāda tām vēl tagad ir starp mūzikas instrumentiem. Ērģeles ir ļoti
sens instruments, sākumā laicīgs, ap 8. gadsimtu no Ēģiptes, no Grie-

ķijas, Bizantijas parādījās Vakareiropā, pamazām sāka ieviesties arī

baznīcās, ap 1200. gadu bija pazīstamas jau visā Eiropā, bet tikai ap
15. gadsimta sākumu tās iegūst pilnīgas pilsonības tiesības baznīcā.

Tomēr arī tad vēl ērģeies nezaudē savu laicīgo raksturu, tās spēlē

gan visādās laicīgās svinībās, gan dejai un sabiedrībai. Te sevišķa
loma vēl pirmajiem ērģeļu prototipiem, mazajām portātīv- un pozitīv-

ērģelītēm; pirmās spēlēja rokās turot, otrās arī bija nelielas, vēl pār-

nēsājamas, arī vēl bez pedāļa. Plašāku loku ērģeļu mūzika tvēra

jau 14. gadsimtā, "ars nova" laikmetā; atceramies tik aklo Florences

mūziķi Frančesko Landīni, kā brīnišķīgā ērģeļspēle tā _vaj-
dzināja savu laiku, ka dodžs Lorenco Celsi, Petrarkas klātbūtnē,

viņu kronēja kā dzejnieku, komponistu, virtuozu. Vecākais ērģeļ-
mūzikas piemineklis atrodas Britu muzejā, rokrakstā; tā rašanos

datē ar 14. gadsimta sākumu, nošu raksts izpildīts īpašā ērģeļu
tabulātūras rakstībā.

Technikas un stila ziņā ilgu laiku'vēl nebija nekādas īpašas at-

šķirības starp ērģeļu un citu klaviātūras instrumentu (" klavierinstru-

mentu" — klavesinu, klavichordu, virdžinālu, un c.) mūziku; ar "kla-

vierēm" varēja spēlēt visu, ko arī ar ērģelēm, un otrādi, un tikai vēlāk

dejai un vieglākai, jautrākai mūzikai sāka, aiz tīri techniskiem un arī

iekšējiem iemesliem, labāk izmantot "klavieru" instrumentus, bet

ērģeles piemērot vairāk polifona rakstura baznīcas mūzikai. Vecāko

ērģelnieku stils sākumā vēl bija pilnīgi analogs vokālās koru mūzikas

stilam.

Lielākie ērģeļu meistari 15. un 16. gadsimtā bija Vācijā,
16. gadsimta beigās arī Itālijā. Vācu ērģeļskolu rada Konrāds

Paumanis (Paumann, 1410—1473), lielisks sava laika ērģeļu vir-

tuozs, darbojās galvenokārt savā dzimtenes pilsētā Nirnbergā, vēlāk

Minchenē; bija jau no dzimšanas akls. Viņam pieder epochāls darbs

"Fundamentam organisandi" (1452), sevišķi nozīmīgs,
ka pirmā, vecākā ērģeļskola, ar kontrāpunkta, mūzikālās no-

tacijas (mensuralas rakstības) likumiem un daudziem ērģeļmūzikas
piemēriem, pēc kuriem mēs varam iegūt ainu par to laiku ērģeļu
muziķu. Paumanim bija daudz skolnieku, kas reprezentē 16. gad-
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simta pirmās puses vācu (galvenokārt Nirnbergas un Minchenes)

ērģejskolu; ļoti liels krājums šo ērģelnieku darbu ir sakopots tā sau-

camajā Buksheimas ērģeļu grāmatā (ap 1460. gadu),
vēlāk arī daudzu citu krājumos. Vīnes ērģeļskolas nodibinātājs bija
Pauls Hofheimers (1459—1537), visspožākais Paumaņa skol-

nieks, galma ērģelnieks Vīnē, daudz sumināts mākslinieks (Magister
Paulus, musicorum princeps, qui m universa Germania parem non

habet: "meistars Paulus, mūziķu firsts, kam visā Vācijā nav līdzīga").
— Bagāta vācu ērģelnieku plejāde, pa daļai Hofheimera skolnieki,

pārstāv 16. gadsimta beigas; tā ir tā sauktā "vācu koloristu

skola". Šis "koloristu" epitets nav saprotams mūslaiku nozīmē,
kad ērģeļspēles krāsainību panāk ar dažādu_ reģistru, stabuļu kom-

binācijām; tie ir tīri melodiski izrotājumi. Erģeļvirtuozi šajā laikā

mēdza daudz arranžēt ērģelēm vokāldarbus,- bija jau izstrādājušies

īpaši techniski paņēmieni, kā tīri amatnieciski "kolorēt" šīs melodijas,
tas ir, tās izpušķot ar dažādām pazāžām, figūrām un t. I. Tā produ-

cējošos vācu ērģelnieku šajā laika sprīdī bija ļoti daudz, vai katrs

no tiem publicēja jo biezas "ērģeļu tabulātūrgrāmatas", tas ir, šādus

kompoziciju krājumus. Jaunas vēsmas šajā 16. gadsimta beigu vācu

ērģeļskolas gaumes dekadencē ienesa itāliešu jaunās ērģeļmūzikas
ietekmes.

.Tā kā daudzos gadījumos ērģeļu mūzika ar citu klavierinstrumen-
tu mūziku vēl visā 16. gadsimtā ir pilnīgi identiska, tad tālākai ērģeļ-
mūzikas attīstībai, ārpus Vācijas, nevaram vairs sekot, neiepazinušies
pirms ar citiem taustiņu resp. klaviatūras instrumen-

tiem, kuru attīstība arī lielā mērā pieder 16. gadsimtam.

Klavesins (čembals resp. klavičembals)
Venecijā, 1574
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Mūsu klavieru tuvākie priekšteči ir divi instrumenti: klavichords

un klavičembals. Arī šeit, tāpat kā lociņa instrumentu attīstībā, da-

žādos laikos un dažādās tautās redzam dažādus nosaukumus, kas

bieži apzīmē vienu un to pašu instrumentu, un tāpēc var novest pie

•pārpratumiem. Par vis-

senākajiem klavieru

priekštečiem mēdz uz-

skatīt seno grieķu m o-

nochordu un he-

I iko nu. Pirmajam
bija tikai viena stīga,
uzvilkta pār rezonan-

ces kasti; stīgu ar pār-
bīdāmu steķīti varēja
pārdalīt katrās vēla-

majās divās dalās, tas

ir, stīgu relatīvi saīsi-

nāt vai pagarināt; spē-

Klavichords
Nīderlandiešu, 17. gadsimta I. pusē

lējot stīga bija jārauj ar pirkstu vai plēktru. Helikonam tādā pat
kārtā bija 4 vienādi skaņotas stīgas, novietotas jau četrkan-

tainā kastē. Bet jāatzīmē, ka abi šie instrumenti kalpoja
tikai akustiskiem eksperimentiem, bet ne īstai mūzikas spē-
lei. Tikai vēlāk, pēc ērģeļu parauga, monochordam piebūvēja
klāt arī klaviatūru, un tā visai gausā attīstībā monochorcls aizvienu

vairāk sāka iegūt raksturīgo izskatu, kas ap 14. vai 15. gadsimtu

jau izveido klavijhordu. Klavichordi bija maziņi instrumenti,
bez kājām, tos parasti mēdza novietot uz galda; izskatā tie atgā-
dina iegarenu četrkantainu kasti, ar vairākām vienāda garuma stī-

gām. Šīs stīgas ieskandināja ar klaviatūras taustiņu iekšējam galam

piestiprinātām vertikālām metalla mēlītēm, tā saucamām "tangentērn".
Šādai tangentei bija divējāda funkcija: tā izsauca skaņu, bet līdz ar

savu pieskaršanos stīgai, to pārdalīja, ieskandinot stīgas garāko daļu,

„Dāma pie spineta"
Hendrika Goltcija gravīra

(īstenībā redzams klavichords)

tā tad ar to radīja arī skaņas augstu-
mu. Lai no vienas stīgas dabūtu da-

žāda augstuma skaņas, tad pret to

iekārtoja vairākus, pat līdz 4 taustiņus

ar tangentēm. Klavichorda skaņa bi-

ja loti vāja, bet izteiksmīga, niansē-

jama; tāpēc tas bija iemīļots kā solo-

instruments.

Ap to pašu laiku izveidojās arī

otrs svarīgākais -klavieru priekštecis:
klavičembals (italiski: cla v i-

c c m b aI o vai vienkārši cc m b aI o,

vācu Klavizimbel, franču cI a-

v c ci n, angļu h ar p s y c h o r d). Arī

tas sākumā bija neliels, bet ar ievēro-

jamu principiālu atšķirību no klavi-

chorda: tam katrai skaņai bija sava

stīga, tā tad stīgām nācās būt dažā-

da garuma, pakāpeniski pieaugt no

īsākām uz garākām, līdz ar ko arī
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pati klavičembalu forma (sākumā gan iebūvēta klavichordam

līdzīgā kastē) drīz pieņēma trijstūrainu izskatu. Par klavičem-
bala "tēvu" uzskata viduslaiku psaltēriju. Stīgas ieskan-

dina taustiņu galiem pie īpašām koka mēlītēm sāniski pie-
stiprināti putnu spalvu stobriņi, kas rauj stīgu, to aizķerda-

mi. Instrumenta skanīgums bija kupls, mazliet paass, tāpēc tas

iederējās labi ansambļos. Atkarībā no to ārējās formas, arī no dažām

mazām būves īpatnībām, klavičembalus sauca arī par s pin et ic m

(četrkantaini), klavicitērijiem (flīģeļu formā, tikai vertikāli),
virdžināliem (angļu nosaukums maziem instrumentiem, ko se-

višķi esot iemīlējušas jaunas sievietes, "jaunavu klavieres"). Klavesinu

resp. klavičembalu apjoms sākumā bija tikai 3% oktāvas, vēlāk ievē-

rojami paplašinājās. Spinetiem, virdžināliem stīgas bija savilktas tikai

pa vienai katram tonim, klavesiniem turpretim pa pāriem, tā viņu

skanīgums protams bija pilnīgāks. Lielākos no šiem instrumentiem

uzstādīja uz kājām, mazākos novietoja uz galdiem vai uz citiem lie-

lākiem instrumentiem. Abu šo konkurējošo instrumentu: klavichordu

un klavičembalu ziedu laiki sākas īpaši ar 16. gadsimta sākumu un

izbeidzas ar moderno, āmurīšu klavieru uznākšanu, ap

18. gadsimta vidu.

Spēles techniķa šiem instrumentiem visiem bija vienāda, tā ka

piemēram ērģeļu virtuozs līdz ar to prata spēlēt arī visus klaviatūras

instrumentus: klavesinu, čembalu, virdžinālu, spinetu v. t. t.

Itālijā pirmie ievērojamie ērģeļu un klavieru darbi sāk pa-
rādīties ap 16. gadsimta vidu. Sākumā vēl to pirmie meistari ir ār-

zemnieki — flāmi Adrians Villaerts un J. Būss; Villaerta

"Fantasie, Ricercari, Contrapunti etc." drukā parādās 1559. gadā,
Būsa "Ricercari da cantare c sonare d'organo c altri stromenti"

1547. g., abi Venēcijā. Kā jau pēdējais tituls rāda, šie darbi ir do-

māti tiklab dziedāšanai, kā spēlēšanai ar ērģelēm vai citiem instru-

mentiem. Specifiski instrumentālais elements — dažādie melodiju

izpušķojumi, "kolorēšana" bija ērģelniekam vai čembalistam jāieved
izpildījumā pašam improvizējot. Sevišķi svarīga, nākotnes bagāta
itāliešu ērģeļu un klaviermūzikas forma ir tā saucamais ričc rkā rs—

kompozicijā, kurā kontrāpunktiski izstrādā resp. izved vairākus (4—

12) dažādus motīvus, tēmas. Blakus ričerkāram, otra zīmīga instru-

mentālmūzikas forma bija fantāzija,- tajā komponisti strādāja
tikai ar vienu temu (šāda kompozīcija atgādina jau vēlāko fugu).
Lielākie itāliešu instrumentālmūzikas meistari 16. gadsimta beigās bija
Andrēa un Džovanni Ģabriēli, kuru daudzos, sākot ar

Spinets
Milānā, 1577, ap 2000 dārgakmeņiem izrotāts
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1575. gadu publicētos instrumentāldarbus var uzskatīt par 16. gad-
simta instrumentālmūzikas augstākajām virsotnēm un kuru radītās

formas kļūst par visai svarīgu izejas punktu mūzikas tālākajai attīstī-

bai. Arī abi Ģabriēli kā galveno ērģeļ- Un klaviermūzikas formu

kopj ričerkāru; kontrāpunktiskā tēmas izstrādājuma māksla pie
viņiem ir jau daudz augstāka, nekā pie to priekštečiem, un, it īpaši
Džovanni Ģabriēli darbos, jau gandrīz līdzinās vēlākajai fugas for-

mai. Blakus ričerkāra formai, sevišķu nozīmību 16. gadsimta beigās
ieguva ērģeļu tokāta, izveidojusies no brīvas ērģeļu prēlūdēšanas;
tokātu mūziku jau tad rakstīja plašos, pilnskanīgos akordos, spožos
virtuozos gājienos. Pie itāliešiem sāk jau arī iezīmēties stila atšķirība

starp ērģeļu un klavieru mūziku; tā dejas un dziesmu arranžējumus —

kanconas paredz jau speciāli klavieru instrumentiem. Sevišķi

ievērojams itāliešu klavier- un ērģeļvirtuozs 16. gadsimta beigās ir

Klaudio Merulo (1533—1604), ilgu laiku ērģelnieks Venēcijas
Sv. Markus baznīcā un Pannas hercoga galmā. Viņš sevišķi izkopa
tokātas formu. Merulo skolnieks, Džirolamo Diruta ir pirmais
drukātās ērģeļu un klavierskolas "II Transilvano" autors (Venēcijā,

1597); šis darbs apgaismo tā laika klavier- un ērģeļspēles techniku,

kompozicijas paņēmienus, pievedot ļoti plašu krājumu paraugkom-
poziciju piemērus.

Starp komponistiem, kas mūzikai devuši vecākos darbus ērģelēm
un klavierinstrumentiem, minams arī ļoti ievērojams spāņu vārds:

Fēlikss Antonio dc Kabēzons (1510—1566), karaļa Fi-

lipa 11. galma ērģelnieks Madridē. Arī šis meistars bija akls. Viņa
daudzos darbus ērģelēm, klavesinam, lautei etc. vēlāk izdeva viņa

dēls, gadu trīsdesmit pēc komponista nāves, pašās 16. gadsimta bei-

gās. Formu ziņā te sastopamies ar tām pašām idejām, kas pārvalda

jaundzimstošo instrumentālmākslu arī citās zemēs.

Francijā 16. gadsimtā gan daudz 'spēlē taustiņu instrumen-

tus, bet savas oriģinālliteratūras ērģelēm un klavierēm rodas vēl maz;

nekas vēl nevēsta to lielo nākotni gadsimtu vēlāk. levērojamāko
franču ērģeļu un klaviermūzikas krājumu 1530. gadā izdeva Ateņāns;

pēc tam, līdz pat gadsimta beigām, jauni franču krājumi ērģeļu un

klaviermūzikai neparādās. Raksturīgi, ka šajos darbos nemaz gan-
drīz nav fugas stila, kā piemēram itāliešu skolas fantāzijās un ričer-

kāros; tāpat tajos stila ziņā vēl nebija nekādas atšķirības starp mū-

ziku ērģelēm un mūziku klavierēm. Bet jau šeit zīmīgā kārtā parādās
franču tieksme uz skaidru ritmu, īpaši deju formās un dziesmās.

Visspožāko un arī visīpatnāko klavier m ū zi k v 16. gadsimta
beigās tomēr rada angļi. Anglijā šajā laikā ir viena no visaug-
stāk attīstītām mūzikas kultūrām visā Eiropā. Sevišķi iemīļots Anglijā
ir tas čembala resp. klavesina veids, ko angļi sauca par vird žm-

n ā I v. Taisni šai virdžināla mūzikai, kas Anglijā radās karaļa In-

driķa VIII. un it īpaši karalienes Elizabetes la kā (1558—1603), pie-
krita briljantos klavesina mūzikas ēras iezvanīšana Eiropā. Vai it

visi slavenākie angļu komponisti deva savu ģēniju arī jaunajai virdži-
nalmuzikai. Ša laika virdžinālkompozicijas ir uzglabājušās daudzos

manuskriptu krājumos, pats svarīgākais no tiem ir rokraksts, ko kāds

bagāts 18. gadsimta kollekcionārs, vikonts Ričards Fitcviljemss
(Fitzvvilliam) nodeva Kembridžas ūniversitātei (F itzwi II i a m Vi r-

ginal Book). Šaja krājumā ir pavisam 416 virdžinālkompozicijas,
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sarakstītas apmēram laikā no 1564. līdz 1625. gadam, starp autoriem

vai it visi angļu virdžinālisti: Telliss, Bērds, Bulls, Gibenss, Farna-

bijs, Morlejs un d. c. Pa daļai šos pašus autorus redz arī pir-
majā drukātajā virdžinālgrāmatā "Parthenia" (1611). Viņu kom-

Lappuse no „Fitcviljemsa virdžinālgrāmatas"
Farnabija un Džona Bulla darbi

Notācija divās sistēmās ar 6 līnijām, pēc italiešu čembala tabulātūras

ipozicijās ir jau īsts

instrumentāls

sti I s, tās nekādā

ziņā vairs nelīdzi-

nās dziedamai mū-

zikai,, visa mūzika

šeit radusies jau no

tīri klavieristiskas

spēles technikas.

Taisni ar to virdži-

nālistu māksla stip-
ri ietekmēja vēlākās

klavesinmūzikas at-

tīstību arī citās ze-

mēs. Šis stilistiskais

jauninājums sevišķi
skaidri izpaudās

īpaši dziesmu un

deju variācijās;

svarīga virdžināl-

mūzikas forma ir arī

fantāzija, kura

dažkārt parādījās
pat jau programma-
tiskas mūzikas vil-

cieni (virsraksti, pie-
mēram: Vētra, Zi-

bens un pērkons v.

t. I.). Šīs virdžināli-

stu skolas vecmei-

stars ir angļu klasi-

skās baznīcas mū-

zikas komponists
Tomass Telliss

(Tallis). Virdžināl-

mūzikas lielais laik-

mets sākās ar viņa skolnieku Vil j c m v B ē r d v (VVilliam Byrd, 1543—

1623), ko gandrīz varētu saukt par klaviermūzikas "tēvu". Viņam bla-

kus jaunais Orlando Gibenss (Gibbons), kas pēkšņi mira tikai

42 gadus vecs, bija arī viens no visspožākajiem virdžinālistiem. Šī laika

visievērojamākais virdžinālvirtuozs tomēr bija Džons Bulls (Buli,
1562—1628), spēcīgs ģēnijs, žilbinošs virtuozs, trauksmains nemiera

gars, īsts sava laika Lists. Viņa virdžinālkompozicijas sevišķi krāšņas

kolorītā, technikā, angļu virdžinālmāksla viņā aizsniedz savu virsotni,

ko vairs tālākie, pēc viņa nākošie angļu meistari nespēj kāpināt.
22 gadu vecs, viņš jau ir Londonas karaliskās kapellas loceklis, pēc

dažiem gadiem Kembridžas un Oksfordas mūzikas doktors, tad Aka-

dēmijas lektors mūzikā. Kautkādu pretrunu dēļ "bēg" uz ārzemēm,
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viņa spēle rada vispārēju ievērību, dēj viņa sacenšas lielākie galmi -

franču, spāņu, austriešu. Kad pēc vairākiem gadiem viņš atgriežas
atkal Anglijā, viņš atstāj Akadēmijas posteni, upurē arī vietu karali-

skajā kapellā, bez atļaujas atkal aizceļodams uz ārzemēm. Mūža

gals viņam pienāk Antverpenē,
kur viņš savus pēdējos gadus

pavada kā turienes Dievmātes

katedrāles ērģelnieks.
Pēc karalienes Elizabetes

nāves virdžinālistu māksla sā-

ka slīdēt uz leju; saturības vie-

tā stājās tukšas figūras, lielo

meistaru darbi gan vēl vien-

mēr palika modē, tomēr jaunu
mūzikālu talantu laika vilnis

vairs neuzsita. Izskaidrojums
varbūt nav tālu meklējams:

politiskās un reliģiskās jukas,
sevišķi puritānisms bija mūzi-

kai naidīgi.
Nīderlandē 16. gad-

simta pēdējos divos gadu des-

mitos mirdz slavenā ērģeļvir-

tuoza un improvizētāja Jana

Pītersa Svēlinka (Svveelinck)

māksla (dz. 1562, Antverpenē,
miris turpat 1621). Svēlinka ēr-

ģeļu un klavierdarbos savieno-

jas ilaliešu un angļu ietekmes

Džons Bulls

Pēc nezināma meistara portreta, Oksfordā

(viņš pats bija mūziku studējis Venēcijā, pie slavenā teorētiķa Car-

līno). Viņa kompozicijas māksla ir liela un visai bagāta, tā zināmā

mērā reprezentē visa 16. gadsimta ieguvumus galvenajās instrumentāl-

mūzikas formās. Pārmet Svēlinka mūzikai tikai zināmu vēsumu, for-

mālismu, abstraktību. Viņa nopelns ir īstas ērģejfugas tipa no-

dibināšana, ko gan turpināt bija lemts tikai gadsimtu vēlāk Joh. Seb.

Bacham. Neviena sava darba Svēlinks nebija publicējis, visi tie at-

rodas rokrakstos dažādās bibliotēkās. Tikai 1861. gadā, Bellermans

savā kontrāpunktā pirmo reizi publicēja dažus no tiem. — Svēlinks

ir bijis apbrīnojams paidagogs, viņam ir vesela rinda jo slavenu

skolnieku-ērģelnieku, kas rada nīderlandiešu ērģejskolu: vā-

cieši Samuels Še i d ts, Halles ērģelnieks, Jakobs Prētorijs (Prā-

torius) no Hamburgas, Melchiors Šildts no Hannoveras, Heinrichs

Šeidemanis no Hamburgas, Pauls Zīferts no Dancigas. Ar

to Svēlinks ir pat izpelnījies "ērģelnieku taisītāja" epitetu.

Blakus daudzajiem stīgu instrumentiem, ļoti plaša un bagāta
16. gadsimtā bija arī pūšamo instrumentu saime. Ja spi-
neti, klavesini, lautes, violas mājoja vairāk aristokrātiskos salonos,

bagātu pilsoņu namos, istabas intimitātē, tad dejām, gājieniem, iz-

priecām ārā, klajā laukā kalpoja galvenokārt pūšamie

ballēs arī vijoles un violas.

Izplatītākie 16. gadsimta pūšamie instrumenti ir taures un bazū-

nes, korneti, flautas un fagoti. Bazūnes (vācu Posa v ne, franču'
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saq uebute, itāliešu tronbone) 16. gadsimta sākumā ir jau
gandrīz pilnīgi līdzīgas tam instrumentam, ko lieto arī mūsu dienās.
Sevišķi svarīga loma starp pūšamajiem instrumentiem šajā laikā bija
kornetiem (vācu Zink cn, itāliešu cornetto), ko parasti iz-

Jans Cīterss Svēlinks

Pēc Joh. Millera gravīras, 1624

mantoja kā melodiju vedošo in-

strumentu. 16. gadsimtā Itālijā
radās arī pirmie fagoti, ko

ap gadsimta beigām jau daudz

izlietoja. Flautas bija divē-

jādas: snībjflautas (flOtes ā bec)

resp. taisnflautas, angļu flau-

tas, un škērsflautas (flute tra-

versiēre, flauto traverso, Quer-

flote). Bez šiem, bija vēl rinda

citu instrumentu, tā somu dū-

das (vācu Dudelsack, franču

musette, ital. cornamusa, angļu

bagpipe), bombardi, dažā-

dos lielumos, vēlāko fagotu un

arī oboju priekšteči, ragi

(Krummhorner), serpenti —

čūskai līdzīgie izliektie cinki,
un c. Visus tos būvēja pa vese-

lām instrumentu ģimenēm, da-

žāda lieluma, dažādu reģistru;
tā piemēram, bazūnes būvētas

8 veidos, korneti arī vismaz 3

veidos, v. t. t. — Sevišķi augsts
stāvoklis pūšamajiem instrumentiem ir Ziemeļ-ltalijā, īpaši Venēcija,
kur piemēram vienīgi tos pielaida Sv. Markus baznīcā svinīgu cere-

moniju mūzikā (arī ērģeles, protams). Pūtēju orķestri spēlēja kopā

ar koriem varenajās Gabriēli motetēs, ielu procesijās v. t. t. Neaiz-

mirsīsim arī Vāciju, kur īpaši pilsētās bija visur tā saucamie "Stadt-

pfeifer'i" — mūzikantu-pūtēju vienības, kas bieži spēlēja pilsētu lau-

kumos. Dejām, izpriecām, dārzu svētkiem pūtēju mūzika tāpat bija

ļoti cieņā arī Francijā, galmā, aristokrātu pilīs.

Orķestri — vismaz mū-

su laiku jēdzienā — 16. gad-
simtā vēl nepazina; tas var iz-

likties dīvaini, ja iedomājas
lielo šīs epochas instrumentu

bagātību. Bet instrumentu gru-

pēšanas princips toreiz bija cits:
nevis dažādu tembru instrumen-

tu savienojums (kā to praktizē
mūsu laiku simfoniskā orķestrī,
kur sakopoti visi dažādie instru-

menti), bet instrumentu savieno-

jums kopspēlei pa atsevišķām
instrumentu "ģimenēm". Tāpēc
arī bija vajadzīga katra šī in-

strumenta tipa būve tik dažā-

Mūzikantu gājiens
(dolčiāns, 3 bombardi, kornets, bazūne),

Antuāna Sallārta glezna, ap 1620.
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dīgajos apmēros. Tikai 17. gadsimts rada orķestri tagadējā no-

zīmē. Neaizmirsīsim arī, ka pat 16. gadsimta otrajā pusē komponisti
bieži vēl nemaz nenoteic, kam mūzika domāta: "appropriata per

cantare c sonare d'ogni šorti d'istrumenti" ("piemērota dziedāšanai

vai spēlēšanai ar visādiem instrumentiem") resp. "auf allerlei Instru-

menten zy brauchen", rakstīja savu kompoziciju titulos tiklab itāliešu

kā vācu, nīderlandiešu mūziķi. Komponisti vēl neiedomājās, ka kāda

instrumenta iespējamības ļauj radīt mūziku, kas piemērota tikai speciāli
šim instrumentam. No brīža, kad sāka noteiktāki paredzēt mūzikas

atskaņošanas veidu, ieviešas renesanses laikā daudz lietotie kom-

poziciju nosaukumi: kancona, kas nozīmēja mūziku vispāri dzie-

dāšanai, vokālmūzikas gabalu,- sonāta (no vārda sonnare = ska-

nēt, sbēlēt), kompozicijā pūtēju instrumentu atskaņojumam, un to-

kāta — vispārējs nosaukums taustiņu instrumentu kompozicijām.
Ja Anglijā un Ziemeļ-Eiropā 16. gadsimta beigās uzplaukst lie-

liska virdžinālistu un ērģeļmūzikas skola, tad Itālija šajā pat laikā

Džovanni Ģabriēli, „SYmphoniae sacrae"

~ln ecclesiis benedicite Domino", 1615
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reālizē visgrandiozākos pirmos orķestra mūzikas darbus. Atkal

1ā ir Venēcija, kurā vispirms atskan viņas lielo meistaru An d rē a un

Džovanni Ģabriēli varenās kompozicijas daudzbalsīgiem ko-

riem ar pūtēju orķestru pavadījumu. Kā Ticiāns, Veronēze, Tintoreto

venēciešu glezniecības skolai deva vēl neredzētu krāsu spēku un

košumu, tā arī šī venēciešu koru-orķestru mūzika visa bija aprēķināta
uz skanīguma spožumu, majestātiskumu, lieliskumu. Epochālas ir Džo-

vanni Ģabriēli Svētās simfonijas (Symphoniae sacrae, iespie-
stas Venēcijā 1597 un 1615), rakstītas B—ls8—15 balsīgi, koriem ar orķestri.

Orķestra sastāvā lietoti sevišķi bazūņu kori, korneti, ērģeles, vijoles;
šo instrumentu dažādie savienojumi deva koru pavadījumam lielu
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spožumu. Šīm varenajām kompozicijām svarīga vieta mūzikas attī-

stībā; skanīgumā krāšņumā nekad vēl nebija radīti tik aizraujoši
darbi. Itāliešu renesanses instrumentālais stils ar tiem gūst savu vispil-
nīgāko izteiksmi. Pretēji Palestrinas koru ideālizētajai apskaidrotī-

bai, gandrīz mistikai, te ir 16. gadsimta pasaulīgās, dzīves skaistumu

baudošās Itālijas seja.
Ar 16. gadsimta beigām mēs stāvam mūzikā jau uz jauno laiku

sliekšņa. Sevi piepildījusi, noslēdzas lielās daudzbalsīgās vokālmūzi-

kas epocha, plašākais un ilgākais mūzikas attīstības posms, kādu

mēs mūzikas vēsturē pazīstam. Ar to mūzika sasniedz vienu no sa-

viem augstākajiem kalngaliem. Bet, blakus šai tīrās vokālmūzikas

kulminācijai, jau gadsimtu un ilgāk, kļūst aizvienu skaidrāk saredza-

mas mūzikas attīstības jaunas tendences. Visās zemēs aizvienu ska-

ļāk un drošāk sāk atskanēt mūzikas instrumentu balsis,- nāk

jauna epocha, ar jaunu mūzikas valodu, jaunām formām, jaunu māk-

slas ideālu. Pāri polifonās vokālmūzikas brīnišķīgajiem tempļiem pa-

ceļas jauns vārds, jauns elks: opera.
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Dekorācija Kavalli operai "Ipermestra"
Fināla aina: Venēras dārzi ar dieviem debesīs. Ferdinanda Taka dekorācijas

Jaunlaiku mūzikas sākumi

Operas dzimšana un attīstība 17. gadsimtā Italijā

Gadsimtu maiņa, pāreja no 16. už 17. gadsimtu, sakrīt arī ar

lielām pārmaiņām mūzikā. Mēs redzējām divas lielās 16. gadsimta
līdztekus mūzikas straumes: tradiciju bagāto, Palestrīnas, Orlando di

Lasso, Gabriēli personībās savas attīstības kalngalus sasniegušo
daudzbalsīgo vokālmūziku, un jauno, tik strauji savai lielajai nākotnei

pretī traucošo instrumeniālmūziku. Bet taisni ap gadsimtu robežu

mūzikā iestājas pēkšņs lūzums, lūzums, kas asi un uz ilgu laiku pār-
trauc lielās polifonās koru mūzikas lielo kultu. Savu pilnību, savu pie-
pildījumu aizsniegusi, tā dod vietu citiem žanriem. Instrumentālajai
mūzikai turpretim šī jaunā epocha izrādās auglīga, tā ar atjaunotu
spēku iziet cīņā par jaunām uzvarām, lai 17. gadsimtā panāktu jau
savu pilnīgu iekārtojumu. Bet kā fēniks virs aizejošās vokālās poli-
fonijas paceļas vēl pavisam jauns žanrs, ievērojamākais 17. gadsimta
izgudrojums: opera. Starp iepriekšējā gadsimta polifāno baznīcas

mūziku un jauno operu, 17. un 18. gadsimta elku, ir vesels bezdibens.

Šie žanri, abu to technikā, stils, gaume ir nesavienojami. īsā laikā

pārmainās visas vērtības: kas agrāk bija liels, cildens, kļūst jaunajam
gadsimtam nepieņemams, vienaldzīgs, un otrādi, jaunais ideāls sā-

kumā daudziem lielajiem mūziķiem šķiet niecīgs, rudimentārs. Jaunais
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gadsimts grib vispirmā kārtā mūziku, kas būtu "patiesīga, dabīga
jūtu izteiksme", kas būtu dekorātīva, glaimotu ausij, izklaidētu. Tā-

pēc tas pasludina karu komplicētajam kontrāpunktam un ceļ tā vietā

godā rečitatīvu, instrumentāli pavadītu solo, savu "jauno mākslu" —

"ciparoto basu", šo — ar lielo vokālās daudzbalsības laikmetu sa-

līdzinot — daudz vienkāršāko, prīmitīvāko kompozicijas techniku. Tā

šis revolūcionārais jauninātājs-gadsimts nonāk īstenībā pie uzbūves

un koncepcijas ziņā nabadzīgākas mākslas, bet revanšējas ar to, ka

savus īpašos mērķus prot panākt savukārt jo bieži ar apbrīnojami
labi aprēķinātiem saviem līdzekļiem. Jaunā laikmeta elks būs pār
visu virtuozitāte, dekorātīva, parādes mūzika, operteātros, pilīs, svēt-

kos, svinībās. Baznīca savu vadošo lomu mūzikas attīstībā nu izlaiž

no rokām uz visiem laikiem, mūzika kļūst aizvienu pasaulīgāka,- bet

mākslā nekas neizzūd, polifonijas lielās tradicijas, ja arī uz laiku aiz-

tumšotas, tomēr paliek dzīvas, un vēlāk tās atkal no jauna sastapsim

pie diviem 18. gadsimta varenajiem meistariem.- pie Bacha un Hen-

deja.

Opera ir visspožākais, visreprezentātīvākais 17. gadsimta
mūzikas žanrs. Tā dzimst Itālijā, dod tur jau savā pirmajā attīstības

posmā milzumu darbu, no tiem visu vairumu veikli darinātu konjunk-

tūrdarbu, bet jau arī dažas īstas meistaroperas; drīz tās attīstība

pāriet arī uz Franciju, Angliju, Vāciju. Operas parādīšanās 16. gad-
simta beigās savam i vēlākajam laikam šķita tik negaidīta, tik pār-

steidzoša, ka daudzi mūzikas vēsturnieki to uzskata par īstu mūzikas

revolūciju, par speciālu "izgudrojumu", kā, piemēra dēļ, Vata tvaika

mašīna vai Edisona elektriskā kvēlspuldze. Pirmās operas patiesi,
kā jaunu pirmdzimušu mākslu, deva, laikā starp 1590.—1600. gadu,

mazs FI ore nees mūziķu, dzejnieku, augstas kultūras diletantu

pulciņš pie Mediču galma. Bet, kā aizrāda Romēns Rollāns, Rīmanis,
arī Kombarjē un c, naivi būtu domāt, ka tik komplicēta, salikta māk-

slas forma spētu patiesi rasties kā atsevišķu personu izgudrojums.

Opera, ko domāja radījis florenciešu pulciņš, tautas apziņā veidojās

jau sen pirms 17. gadsimta, tās sākumus var atrast jau agrā rene-

sansē, 15. gadsimtā, divās izrāžu formās, kur drāmatiskā darbība

bija cieši saistīta ar mūziku: Svētajās izrādēs (Sacre Rappre-
sentazioni) un Maija izrādēs (Maggi). "Svētās izrādes" pa-

rasti scēniskajā darbībā ietērpa ticības simbolus vai kristīgās leģen-
das,- to uzvedumi notika lielajās Florences baznīcās, lielu svētku ga-

dījumos, bija parasti saistīti ar spožiem gājieniem, kam florencieši

gatavojās mēnešiem. "Maija izrādes", blakus šīm pilsētas aristokrā-

tiskajām izrādēm, bija vienkāršās tautas, Toskānas zemnieku uzve-

dumi. Mākslinieciskā ziņā bagātākas bija "Svētās izrādes", jo pie
tām strādāja Florences labākie dzejnieki, mākslinieki, mūziķi. Bet

kā vienās, tā otrās bija daudz mūzikas, koru un arī atsevišķas balss

dziedājumu, gan liturģisku, gan laicīgu dziesmu, deju dziesmu v. t. 1.,
mūzikā ņema dalību arī instrumenti, sevišķi lautes, violas. Otrs ele-

ments, kas tajās stipri atgādina "lielo operu", bija ļoti plaši veidotas

intermedijas, starpcelienu darbības iespraudumi, kuros liela

vienmēr bija dejai, līdzīgi balletiem vēlākajās operās. Ar

operu šiem uzvedumiem bija daudz kopīga arī dekorātīvajos veido-
jumos, mašīnās, kādas speciāli konstruēja dažādiem uzveduma
efektiem. "Svētajās izrādēs" šādiem dekoratīvajiem, resp. mašīnēri-
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jas pārsteigumiem bija vissvarīgākā nozīme, skatītājiem tur' bija ko

apbrīnot un šausmināties. Ar mašīnām lika parādīties eņģeļiem un svē-

tajiem, tie lidinājās augstu baznīcu kupolu telpās, eņģeļu pulki grie-
zās gaisos rotaļās, Dievmāte, svētajie nokāpa vai uzbrauca debe-

sīs, zibšņos un pērkoņa grāvienos bruka un gāzās veidotās celtnes,
gluži kā neskaitāmos operuzvedumos visā operas pastāvēšanas lai-

kā. Vērts piezīmēt, ka šādu mašīnu būvei daudz palīdzējuši ar sa-

viem izgudrojumiem pat visievērojamākie itāliešu renesanses mākslinie-

ki, tā Brunelleski Florencē, Leonardo da Vinči Milānā un c. Rollāns

savos pētījumos par "Operu pirms operas" uzbur brīnumainas šādu

uzvedumu ainas: "cik gan skaistiem vajadzēja būt šiem uzvedumiem,
cik daudz pārākiem par visām operām! Katedrāļu svētsvinīgums
un milzīgums deva tiem vēl sevišķu, tīri nesalīdzināmu noslēpumai-
nību. Te nebija vairs spēle, bet patiesa darbība, kurā publika bija
gandrīz tieši iejaukta. Nekādas skatuves: viss bija skatuve."

Kā opermākslas sagatavotājiem ne mazāka nozīme bija grez-

najiem balletuzvedumiem bagātajos Itālijas, Francijas, Ang-
lijas galmos (kā to uzsver, piem., Kombarjē); arī šajos ballētos bija

operas embriji: deja, mūzika — tiklab instrumentālā kā dziedājumi,

dekorāciju spožums, scēniskā darbība. Tās pašas attīstības virzienā

Itālijā ved arī tā saucamās Pa sto rāl es, 1.6. gadsimtā, vēl tuvākas

jau īstam operstilam. Bet visos šajos operu sagatavojošos žanros

vēl nav īstas drāmatiskas mūziķas; jāievēro, ka opera nav vien-

kārši drāma ar dziedājumu, bet to raksturo drāmatisks mūzi-

kas stils. Polifonie madrigāli, motetes, dziesmas, kas veidoja
visu minēto izrāžu mūziku, vēl ne ar ko nebija drāmatiski. Operai
bija nepieciešama tāda mūzikālā valoda, kas ļauj izteikt mūzikāli

cilvēku kaislības, runu, dialogu. Daudzbalsīgā koru mūzika, _ko
Itālijai 15. un 16. gadsimtā bija uzspiedusi spožā franču-flamu māk-

sla, bija gandrīz pilnīgi izskaudusi šajā laikā dziesmu dziedāšanu

vienbalsīgi. Smagie polifonie balsu savijumi nospieda arī vārdu,

dzejas dzīvību, krāsainību, brīvo ritmu. Gluži dabīgi pret šo "im-

portēto" laikmeta mākslu Itālijā modās reakcija, par
labu vienkār-

šākai, tiešākai mūzikai. Mūzikas praksē pamazām
_

saka aizvien

lielāku vērību piegriezt tikai vienai balsij, vienai melodijai, parasti

visaugstākajai, sāka to izcelt, kā galveno, pārējām balsīm piešķirot
mazāku nozīmību, vairs tikai šīs vadošās melodijas pavadījuma funk-

cijas. Šai virzienā stipri palīdzēja dažu mūzikas instrumentu, īpaši
lautes prakse. Lautei arranžēja visdažādīgāko koru mūziku;

varam iedomāties, ka balsu gājieni šādā instrumentālā iekārtojumā
kļuva neuztverami, mūzikas spēle sāka aizvien vairāk izklausīties

akordiska. Bieži mēdza dziedāt vairs tik vienu, soprāna par-

tiju; Jaute (resp. ērģeles, čembals) tādā gadījumā spēlēja pārējās,
zemākās balsis, un kļuva par tiešu pavadījumu, balsu atbalstu.

Visai šai mūzikas praksei ir ievērojama nozīme pie tā jaunā mūzikas

stila izveidošanās, ko sāka saukt par instrumentāli pava-
dīto monodij v, tas ir, solo dziedājumu ar instrumenta pavadī-
jumu, kam piekrita tik liela loma operas tapšanā un tālākajā attī-

stība. Ap šo laiku muziķi aizvien skaidrāk sāk apzināties arī har-

monijas principus, ako rd a jēdzienu, to mūslaiku nozīmē. Līdz

16. gadsimtam tadu vel_ gandrīz nepazina. Polifonija, kontrāpunkts
tolaik eksistēja pilnīgi ārpus harmonijas likumību apziņas. Balsis,
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melodijas savija kopā, meklējot tikai iespējamāko daiļumu kopskaņā,
bet nepazīstot nemaz akordu kā patstāvīgu skaņu kompleksu. Mēs

akordu iedomājamies pilnīgi neatkarīgi no jebkādas melodiskas ku-

stības, kā akustisku fainomenu, kam vērtība tikai pašā sevī, kas var

pastāvēt pilnīgi pats par sevi, ko varam analizēt, nosaukt, pazīt, iz-

saukt iekšējā dzirdē. 15. gadsimta un pa daļai vēl arī 16. gadsimta
sākuma mūziķiem kopskaņas viņu polifonajā mūzikā nebija iedomā-

jamas ārpus melodiju gājieniem, tiem vēl nenāca prātā
šīs kopskaņas izolēt un katru no tām uzskatīt par neatkarīgu, pat-

stāvīgu vienību. To pilnīgi izprast un līdz ar to taisīt dažas prak-

tiskas konsekvences mūzikā sāka tikai 16. gadsimta beigās. Šāds

rezultāts, jauna kompozicijas technika ap 1600. g. radās tā sauk-

tais ģenerālbass jeb ciparotais bass (ital. basso con-

tinuo, basso seguente, basso generale) — vienas melodiskās balss

savienojums ar atbalstošu basu. Mūziku nu lasa ne vairs horizon-

tāli, viena otrai sekojošās, bēgošās, imitējošās līnijās, bet vertikāli.

Zem basa nots raksta ciparus, kas norāda intervallisku akordu uz-

būvi, raksta pēc vajadzības vēl klāt diēzu vai bemolu zīmes; sāku-

mā tādu rakstības veidu ieved itāliešu ērģelnieki, lai ērtāk varētu spē-
lēt pavadījumu pie komplicētu kora darbu iestudēšanas, vai arī aiz-

vietot dažkārt viena-otra dziedātāja trūkumu (cipari pie basa rādīja
tās kopskaņas, ko dod atsevišķo balsu kustība). No baznīcas mū-

zikas ģenerālbasa prakse pārgāja arī laicīgajā mūzikā un operā,

ievērojami pārveidojot ar to kompozicijas techniku. Komponisti sāka

jau dot paši savus darbus, īpaši domātus vienbalsīgam dziedājumam
vai solo instrumentam ar pavadījumu, arī šādā vienkāršotākā rak-

stībā, itkā klavierizvilkumā, kur no visas iekšēji iecerētās kompozi-

cijas izrakstītas tikai divas balsis — melodija un bass. Ar to sevišķi

svarīgs kļuva pavadītāja uzdevums; šim mūziķim nācās vidus-

balsis brīvi improvizēt, un, protams, no viņa gaidīja, lai tās būtu in-

teresantas, bagāti figūrētas, arī ar solobalss motīvu imitācijām, pret-
motīviem v. t. I. Ģenerālbasa spēle ar to kļuva visai liela māksla,

'kas prasīja vispilnīgāko kompozicijas prasmi; čembalists-akompanē-
tājs tā kļuva par svarīgāko ansambļa mūziķi, par diriģentu. īpaši
liela nozīme ģenerālbasa praksei būs 17. gadsimta otrās un 18. gad-
simta pirmās puses kamermūzikā. Sakarā ar operas vēsturi, šeit

mūs interesētas, ka ģenerālbass radās par vienu no svarīgākajiem
monodijas (solo melodijas ar instrumenta pavadījumu) techniski-

mūzikālajiem priekšnoteikumiem. Pats monodijas stils, šķietas, ir jū-
tami parādā arī itāliešu renezanses dzejniekiem, īpaši ģeniālajam
dzejniekam-mūziķim Tork vatam Tasso, kas ir bijis sakaros ar

visiem ievērojamākajiem 16. gadsimta beigu mūziķiem, arī ar Pale-

strīnu, Marencio, sevišķi liels madrigalista Don Džezualdo da Veno-

zas draugs, un tuvu kūmās stāvējis arī tam florenciešu pulciņam, kas

radīja pirmās operas.

Mēs redzam, cik daudziem dažādiem apstākļiem vajadzēja sa-

darboties, lai varētu rasties tas jaunais mūzikas žanrs — opera, kam

lemts bija izsaukt 17. gadsimta sākumā patiesu apvērsumu mūzikas
dzīvē. Vajadzēja nākt vēl tikai nelielam grūdienam, lai nogatavoju-
šais auglis atdalītos no zara.

Šo grūdienu deva slavenais Florences dzejnieku, mūziķu, zināt-

nieku, mākslas diletantu pulciņš, kas 16. gadsimta beigās grupējās
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ap grāfu Džovanni Bardi, augstas gara kultūras aristokrātu,
un vēlāk, pēc Bardi pāriešanas uz Romu, bagātā mecenāta Jāko-

po Korsi salonos. Vajag iedomāties tolaiku Florenci, spožo, ba-

gāto Mediču" rezidenci, kurā sakopojās viss, kas Itālijā bija liels māk-

slās, lai saprastu šī mirdzošā mākslas centra augsto, garīgo atmo-

sfairu. Šo pulciņu sevišķi nodarbināja doma, vai nevarētu atjaunot
seno grieķu traģēdiju, vai tā neaizgrābtu skatītājus tāpat, kā jaun-
atrastie grieķu tēlojošo mākslu darbi vai tajā laikā vispārībai pazī-
stami kļuvušie grieķu dzejnieku, filozofu, zinātnieku raksti. Grieķu

traģēdijas lielais saviļņojošais spēks lielā mērā bijis tās mūzikā; un

taisni šīs mūzikas vienkāršībā, kur artists dziedāja vienbalsīgi traģē-

dijas dzeju, tikai viena instrumenta pavadījumā. Šis paraugs bija
jāatdarina, lai atgrieztos pie tik vienkāršās, bet arī tik spēcīgās an-

tīkās mākslas. Tā kā mūzika Sofokla, Aischila traģēdijām bija galīgi
zudusi, tad tā bija jārada no jauna, līdz ar to sacerēja arī jaunas,
•grieķu paraugus atdarinošas drāmas. Rezultātā, ar to gan nepa-

nāca gribēto sengrieķu traģēdijas atdzimšanu, bet nedomāti tās

vietā dzima pavisam jauns skaņmākslas veids — mūzikas drāma

(dramma m musica), ko vēlākais laiks (18. gadsimts) nosauca par

operu.

Viens no pirmajiem šī pulciņa locekļiem, kam ir bijis skaidrs

priekšstats par to, kādai jābūt šai jaunajai drāmas mūzikai, ir Vin-

čenco Galilejs, mūziķis un literāts, slavenā astronoma tēvs. Jau

1581. gadā viņš publicēja "Senās un modernās mūzikas

dialogu", kurā iznīcināja sava laika mūziku, pretstatējot to se-

najai mākslai. Pēc viņa ieskatiem, kontrāpunkts, polifonija dzīvai mū-

zikai esot tikai ļaunums, tikai šķērslis tās dabīgai izteiksmībai. Lai

pierādītu savu domu taisnību, viņš sacerēja mūziku dažiem Dantes

"Dievišķās komēdijas" fragmentiem un pats to dziedāja violas pava-

dījumā. Panākumi savu biedru pulciņā bija pārsteidzoši. Bet sacē-

lās arī veselas diskusiju vētras ārienē. Vai visi mūziķi bija pret šo

"jauno mākslu", kas "domājās iznīcināt visas mūzikas bagātības un

to vietā likt vienkāršu diletanta papļāpāšanos." Bet kāri jauno sau-

cienu uztvēra izglītotā mūzikas mīļotāju sabiedrība, dzejnieki, kas

necieta sava laika mūzikas, jo tā pazudināja viņu dzeju, dziedātāji,

sajūsmā, ka jaunais vilnis mūzikā nu reizi viņus uzsitīs virspusē. Drīz

pēc tam Emilio dc' Kavaljēri (1550—1602), romiešu patricietis, kas

pārzināja Toskānas galmā mākslas, izrādes, svinības, komponēja
divas "mūzikas pastorāles": "Satiru" un "Filēna izmisumu" (1590).

Pats Kavaljēri norāda, ka viņš šajos darbos lietojot "atjaunotu" mū-

ziku (rinnovata), "lai klausītāju sagrābtu visdažādākie pārdzīvo-

jumi, prieks un līdzcietība, smiekli un asaras". Arī rečitafīva

vārdu sastopam šeit pirmo reizi, kā raksturojumu "pavisam citam

dziedāšanas veidam nekā parasti." Visa šī mūzika diemžēl ir zu-

dusi. Pats Kavaljēri drīz atstāja Florenci, pārejot uz Romu. Flo-
rencē viņa darbus ātri aizmirsa, Romā 1600. gadā vēl uzveda viņa

garīgo drāmu "La Rappresentazione di Anima c di Corpo", kurai arī

ir zināma nozīme operas tapšanā.
Pirmie īsto operu radītāji bija dziedātāji-komponisti Jākopo

Pēri (1561—1633) un Džulio Kačīni (Caccini, 1550—1618), un dzej-
nieks Otavio Rinučīni, kas uzrakstīja pirmos mūzikas drāmu

tekstus: "Dafni" un "Euridiči"; tos vēlāk ir komponējuši vai visi sla-
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venie operkomponisti. Šie mūziķi nu galīgi formulē jaunās mākslas

principus, apzināti mēģina radīt pirmos darbus jaunajā stilā. Vis-

pirms tā ir Pēri "Dafne" — pats pirmais darbs, kas uzrakstīts jau-
najā drāmatiskajā stilā ("stilo recitativo", "stilo rappresentativo"); šīs

pirmās "operas" mūzika nav uzglabājusies. Pirmo reizi to uzveda
1594. gadā, Korsi salonā, trīs gadus vēlāk turpat atkārtoja, pie kam

klāt bija viss Toskānas galms. Panākumi bija ārkārtīgi, un ar to jaunā
mūzikas žanra tiesības bija izcīnītas. Drīz pēc tam Pēri komponēja
jau otru operu "Euridiči". To svinīgi uzveda 1600. gadā, Piti

pilī, Marijas Mediči laulību svinībās ar Francijas karali Indriķi IV. Pats

Pēri dziedāja Orfeju; klausītājus esot dziļi aizgrābuši viņa brīnišķā
dziedāšanas-runāšanas māksla, liecina kāds mūziķis-laikabiedrs,
3ai izrādei bija skaļa atbalss visā Eiropā; jauno darbu tai pašā gadā
jau arī iespieda. Dažas dienas vēlāk turpat izrādīja arī kādu ma-

zāku Kačīni darbu: "Čefalo nolaupīšanu", un tanī pašā gadā Kačīni

komponēja arī "Euridiči", gadu vēlāk izdeva savu solo dziedājumu
krājumu "Nuove Musiche", ar slaveno priekšvārdu par jauno
mūziku. Tādā kārtā ar 1600. gadu ieejam jau īstā mūzikas drāmas

epochā.
Mūzika šajos darbos panāk brīžam lielu iespaidu. Dziedamās

partijas bija rakstītas "rečitējošā stilā", tas ir, tādās mūzikālās for-

mās, "kas, pacilātākas, nekā parastā runa, un ne tik noteikti zīmētas,

kā tīras dziedājuma melodijas, bija pusceļā starp abiem" (Pēri), resp.
"tādā dziedājumā, kurā varēja itkā runāt mūzikā". Dziedātāji savas

partijas drīkstēja arī izrotāt dažādiem dziedājuma efektiem, no šī

laika Itālijā sākas itāliešu belk an t a skola. Balsīm piebiedrojās arī

kori, vienbalsīgi vai arī vairākbalsīgi madrigalstilā. Instrumentālajā

pavadījumā bija galvenokārt stīgu instrumenti: visādu lielumu lautes,

liras, čembals, deju mūzikai arī flauta. Orķestris bija neredzams, aiz

priekškara novietots, lai netraucētu darbību.

Rezumējot šo operas pirmo, tapšanas posmu, nākas atzīmēt, ka

operas radīšana lielā mērā bija nemūziķu — dzejnieku, literātu, mū-

zikas mīļotāju darbs. Varbūt tāpēc jaunā mūzikālā drāma tīri mūzi-

kālās intereses ziņā iznāca daudz nabadzīgāka par sava laika lielo

un bagāto itāliešu mūziku, kāda bija uzzēlusi īpaši 16. gadsimta. Re-

čitatīva un solobalss "bel canto" ieguvums neatsvēra agrināko skaņ-
darbu tik augstās, tik varenās kontrāpunktiskāš technikas zaudējumu.
Be'kanta (ital. "daiļdziedāšana") kultam, tik attaisnojamam pašam par

sevi — jo mūzikai ir jābūt valdzinošai — bija tomēr tālākajā mūzikas

attīstībā bēdīgas sekas; nekas nav vairāk pakalpojis mūzikālās gau-
mes paseklināšanai, kā taisni itāliešu operiskais belkants. Drīz vien pēc
jaunā žanra rašanās sāka patikties visi tie melodiju izrotājumi — kolo-

rātūras, pasāžas, rulādes, vokalizes v. t. t., ar kādām tik bagātīgi pie-
bārstīta vairāk kā divu gadsimtu itāliešu operas mūzika. Bet ar šo

brīdi, kad itāliešu mūzika patiesi kļuva nabadzīgāka, — bet varbūt

taisni tāpēc, jo opera ir pavisam kas cits, nekā tīrā mūzika,— sa-

krīt dīvainā kārtā Itālijas gadsimtus ilgās hēgemonijas sakums visā mū-

zikālā pasaulē. Itāliešu opera, itāliešu dziedātāji uz ilgiem laikiem

pārvaldīs Vāciju, Angliju, Franciju, Krieviju; vēl tagad "pirmā vijole"
vispasaules operkoncertā tiem nav izslīdējusi no rokām, neskatoties

uz daudzu spēcīgu, pilnīgi patstāvīgu nacionālo operkultūru nodibi-

nāšanos. Nav brīnums, ka daži mūzikas vēsturnieki (piemēram Kom-
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barjē) nožēlo, ka Florences operas radītāji neesot pratuši izmantot

savu priekšteču (Palestrīnas, Gabriēli un c.) lielo, brīnišķo mākslu,
kuras skaistums un cildenums mūs vēl tagad saviļņo un aīzrauj. levest

drāmā šādu" mūziku vai ņemt to par jaunā žanra bazi, būtot bijis pa-

tiešs progress, līdzīgs tam, ko

reālizēja divi ar pus gadsimtus
vēlāk Vāgners, ievezdams ope-

rā simfoniju.
Šādi mēģinājumi tomēr bi-

ja. Vokālās polifonijas mākslu

teātra mūzikā mēģināja pasar-

gāt Oracio Veki (Vecchi,
1550—1605), rakstīdams ope-
ras -komēdijas madri-

gālu stilā. Viņa darbi, it

īpaši komēdija T Amfi pa r-

naso", kuras personas ir pa-

rastās Commedia dcli' arte

maskas, guva plašu ievērību, kā

reakcija pret jaunajām rečitatī-

viskajām Pēri un Kačīni ope-

rām. Tas bija pavisam savda-

bīgs žanrs, drīzāk līdzīgs īstām

vokālām simfonijām, ar dekla-

mētu darbību. Katra gabala
sākumā kāds aktieris izstāstīja
darbības vietu, personas, sa-

Klaudio Monteverdi

Vienīgais uzglabājušais portrets

turu. Koris, parasti sešbalsīgs, aiz priekškara paslēpts, pēc
tam dziedāja šīs ainas mūziku, iztēlojot, līdzīgi mūsu simfo-

niskajiem orķestriem, dažādās jūtu un pārdzīvojumu nianses. —

Abu žanru — operas un drāmatiskā madrigāla nevienādīgajai
cīņai tomēr bija nosvērties uz operas pusi. It īpaši to izšķīra
divu ievērojamāko Itālijas mūziķu — Marko da Galjāno un

Klaudio Monteverdi pāriešana operas frontē. Abi tie bija

jau plaši pazīstami kā madrigālu komponisti, un viņu piegriešanās

operai tā itkā simbolizēja jaunā žanra atzīšanu arī no vecās mūzikas

puses. Šo komponistu darbos reālizējas zelta vidusceļš starp abām

iepriekšējām mūzikālā skatuves darba koncepcijām: opera, kas patur

un vēl pilnīgāk izveido monodiski-rečitatīvisko stilu, bet daudz plašāk
un bagātāk ieved arī korus, vispār balsu un instrumentu koncertu,
tīro mūziku. Galjāno, kas vēl piederēja Florences operas skolai,
deva lielus panākumus guvušu operu "Dafne" (1608). Tās priekš-
vārdā atrodam vārdus, kas rāda, kā tai laikā jau jūsmots par_ operu.

"Opera — patiesi ķēnišķīga izrāde, apbrīnojamākā par visām; jo

tajā apvienojas visas pašas cēlākās baudas: dzejiska fantāzija, drā-

ma, doma, stils, atskaņu saldums, mūzikas burvība, balsu un instru-

mentu koncerts, dziedājuma daiļums, deju un žestu grācija, pat glez-
niecības pievilcība, dekorācijās un kostīmos. Garu un viscēlākās ju-
tas valdzina vienā laikā, vispilnīgākās mākslas, kādas radis cilvēka

ģēnijs."

Florence, kur dzima opera, tomēr nespēja dot tai spožāku turpi-

nājumu. Lielākais un svarīgākais operas centrs 17. gadsimta vidu
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ļapm. no trīsdesmitajiem gadiem līdz gandrīz gadsimta beigām) Itā-

lijā kļuva Venēcija. Šo vadošo stāvokli jaunās opermākslas attī-

stībā Venēcijai sagādāja Klaudio Monteverdi, lielākais 17. gadsimta
mūziķis un viens no ģeniālākajiem komponistiem visā operas vēsturē,
kam jaunā opermāksla visvairāk pateicīga par savām tik ārkārtīgajām
uzvarām jau pirmajā tās attīstības gadsimtā.

Monteverdi dzimis Kremonā, 1567. gadā. 23 gadu vecumā viņš

iestājas Mantujas hercoga dienestā, kā violists un dziedātājs. Šeit

un dažos ceļojumos, kopā ar hercogu, viņam bija izdevība iepazīties
ar daudziem ievērojamiem mūziķiem, starp tiem ar slaveno Ludo-

vikoViadanu (ko uzskata par ģenerālbasa radītāju), kas vienā

laikā ar Monteverdi dzīvoja Mantujā gandrīz 15 gadus. Turpat,
1607. gadā, kādās lielās galma svinībās, notiek viņa pirmās operas

"Orfeja" pirmuzvedums. Gadu vēlāk tai seko jau otrā,
"Arianna", kas izsauca sajūsmu Itālijā (no tās uzglabājusies tikai

viena ārija — "Ariannas žēlabas" — "Lamento d'Arianna", kas bija

Klaudio Monteverdi, ,/Lamento d'Arianna"

5 balsīgam korim. 1619

lasciate mi mori- - - -re

La-scia - te mi mo - ri-re,

Bnssocontinuo ļ | I r***1, i

kļuvusi īsā laikā tik populāra, ka to dziedāja visā Itālijā). 1613. gadā
Monteverdi kļuva Venēcijas Sv. Markus ķatedrāles ērģelnieks; tur

viņu jau vaiņagoja liela slava. Viņu slavināja Itālijas dzejnieki un

mūziķi, Itālijas valdnieki apbēra viņu godinājumiem, ārzemju akadē-

mijas pagodinājās viņu skaitīt par savu locekli, lielie cittautu kompo-
nisti nāca viņa skolā, tā vācu Šūtcs v. c. Pēc mēra epidēmijas, 1630. g.,

viņš iestājās garīdznieka kārtā, bet tomēr nepameta arī laicīgas mū-

zikas komponēšanu. Venēcijā viņš paliek līdz pašam sava mūža ga-

lam, 1643. gadā, aizsniedzot 76 gadus ilgu mūžu. Pēdējos sešos ga-
dos viņš vēl paspēj sarakstīt četrus lielākus darbus, starp tiem savu

pēdējo operu "Popejas kronēšana". Bez operām, no kurām

daudzas diemžēl ir gājušas zudumā, viņš atstāja arī astoņus madri-

gālu krājumus un dažas baznīcas kompozicijas.
Monteverdi nopelns, ka viņš jauno opermākslu spēja kāpināt no

florenciešu pirmajiem operas eksperimentiem līdz īstiem tās meistar-

darbiem, ieliet operas traukā īstu māksliniecisku saturu un dzīvību.

Monteverdi bija temperāmenta mūziķis; dramatiskajā mūzikā viņš pir-
mais rada tā saukto "stilo concitato" (= saviļņoto, kaislīgo
stilu), lai izteiktu arī tās daudzās jūtas, cilvēka dvēseles spēcīgākos
pārdzīvojumus, ko līdz tam mūzika bija atstājusi neievērotus: uztrau-

kumu, nemieru, naidu, sāpes, izmisumu un c. Viņa mūzika tāpēc ir

strauju kustību nesta, viņš vienmēr meklē jaunus, gleznainus izteiks-

mības efektus, jaunus ritmus, skanīgumus, dažādību. Kā šādas spēcī-
gākas izteiksmības līdzekļi viņam kalpo, vispirms, tā sauktais melo-
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diskaiš rečitatīvs, īsta drāmatiska melodija, ne vairs pirmo
operu "sausais rečitatīvs" (recitativo secco), kas bija pārāk tuvs ru-

nai, un tāpēc ar mazāku mūzikālu potenci. Neizsmeļamas iespēja-
mības viņa drāmatiskajam stilam paver savam laikam pārdrošā di-

Klaudio Monteverdi "Orfejs"

Prologs partitūras pirmiespiedumā Venēcijā, 1609

sonanču lietošana; viņš brīvi lieto septīmas, nonas, palielinātu

kvintu, pamazinātu septīmu, ar tiem panākot dziļu iespaidu. Pirmo

reizi operas attīstībā, arī orķestris pie Monteverdi ņem aktīvu

dalību drāmā. Ne vairs tikai ilgi izturēti akordi rečitatīva atbalstam,
bet melodijas arī orķestrī, tāpat kā balsīs. Orķestris pirmajās Monte-

verdi operās neparasti liels, piemēram "Orfeja" partitūrā kādi 40 in-

strumenti: klaviatūras instrumenti — 2 klavičembali, 2 mazas ērģejītes
un 1 mazas regālērģeles; kā basa instrumenti — 2 kontrābasa violas,
3 violas da gamba, 2 lielās lautes (kitarrones); augstāki stīgu instr. —

2 mazas vijoles, 10 violas da braccio (soprāna, alta, tenora un basa);

pūšamie instr. — augsta taure, 3 surdinētas taures, 4 bazūnes un

2 korneti, augstas un zemas flautas, 2 obojas. Sastāvs neparasti plašs;

vēlākajās savās operās Monteverdi to pārveido, arī samazina. Radi-

kālākais jauninājums: violu vietā Monteverdi vēlāk galīgi ieved or-

ķestrī vijoles, tā rodot jaunu orķestra skanīgumu. Šim paraugam drīz

seko arī citi operkomponisti; ap 1639. g. Violu vairs tikpat kā nesastop

itāliešu operu orķestros. Monteverdi atrod jau daudzus_ instrumen-

tācijas efektus, kas vēlāk kļuva par jo svarīgiem modernās dramati-

skās instrumentācijas paņēmieniem, tā it īpaši stīgu instrumentu tre-

molo (kam sevišķi noderēja vijoles) un c. Liela vēsturiska nozīme

arī viņa operu nelielajiem orķestra ievadiem, arī atsevišķām instrumen-

tālajām daļām pašās operās — ievadiem, starpspēlēm, nobeigu-
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miem ("riturnelles", "simfonijas"). Monteverdi pēdējā opera "Popejas
kronēšana" ievērojama vēl ar to, ka te pirmo reizi operas teksts ir

vairs ne mitoloģisks, bet vēst v ris ks, tā tad reālistisks,- arī šajā
virzienā viņam sekos visa venēciešu operskola.

Savā laikā Monteverdi nācās izciest daudz uzbrukumu, mākslas

cīņu. Sevišķi nepiekāpīgs viņa pretinieks bija Artūzi, kas pārmeta
viņam gan mūzikas chaotismu, mūzikas "mūžīgo likumu" neievēro-

šanu, klausītāja auss apgrūtināšanu ar nepanesamu troksni, iespaidu

jūkli v. t. t. Mūziķu-reformātoru likteni tādu redzēsim vienmēr (iedomā-
simies tik Vāgneru un d. c). Monteverdi operās pirmsākumos ir vai

visi mūzikālās drāmas izteiksmes līdzekli. Itāliešu mūzikas attīstībā

Monteverdi ir viena no visvarenākajām figūrām, gara līdzinieks liela-

jiem itāliešu renesanses gleznotājiem, tēlniekiem. Tagadējā Itālija

viņam uzcēlusi pieminekli, reālizējot viņa kopotu darbu monumentāl-

izdevumu. Daudzas labas monogrāfijas itāliešu, franču, angļu valodās

arī daudz atklājušas no lielā meistara dzīves un darba.

*

Laikā, kad Florence pret pašas radīto operu šķita kļuvusi vienal-

dzīgāka, lai izklaidētos spožos ballētos un citās, arī nemūzikālākās

izpriecās Mediču galmā, kamēr Venēcijā vēl tikai gatavojās zeme

opermākslas lielajiem triumfiem, galvenais jaunā žanra centrs uz īsu

laiku, apmēram starp 1620.—1640. gadiem, kļuva Roma. Ja tur šajā
laikā gan nedzimst nekādi lieli, laikmetu iezīmējoši darbi, tomēr Romas

skola pienesa klāt daudz vērtīga operas mūzikālajā uzbūvē, organi-
skāki izveidojot visus no Florences pārņemtos operas mūzikālos ele-

mentus: rečitatīvu, āriju, visus vokālos un instrumentālos ansambļus.

Tālākajai attīstībai pretī tos vedīs savukārt Venēcijas operskola.
Pirmos sakarus ar jauno mākslu Romā nodibināja jau Kavaljēri

"Rappresentazione di Anima c di Corpo" uzvedums 1600. gada. Pat-

stāvīgu Romas skolu izveidoja galvenokārt brāļi Verdžilio Ma-

coki un Domeniko Macoki (Mazzocchi). Pirmais bija sla-

vens mūzikas audzinātājs, no kā dziedāšanas skolas nāca mūziķi,
kas ne tikai prata dziedāt, bet arī komponēt, rakstīt mūzikas drāmas.

Otrais, Domenico Macoki, deva dažus ievērojamus jaunās mūzikas

darbus, centās arī "salauzt rečitatīva garlaicību", ievedot operā vai-

rāk āriju un "pus-āriju" (mezz' arie).

Opermākslas spilgtajā uzplaukumā Romā sevišķi liela nozīme

bija firstiem Barberīni, slavenai Romas valdnieku un mākslas me-

cenātu ģimenei, kas savā sevišķā aizgādībā ņēma operu. Barberīni

pilī tika pat izbūvēts īpašs operteātris, ar vairāk kā 3000 vietām, kurā

notika Romas operuzvedumi. Šo milzīgo privāto operteātri atklāja
ar ievērojamākā Romas skolas operkomponista, pāvesta kapellas
dziedātāja Stefano Landi operu "Sant Alessio", 1632. gadā.
Šajā slavenajā darbā sastopam pirmo reizi operā sižetu, ņemtu no

baznīcas leģendas, tāpat mūzikā pirmo duetu un trijdaļīgas instru-

mentālas uvertīras tipu (tā sauktās "itāliešu uvertīras" pirmveids:
sākuma un beigu daļas straujā kustībā, vidusdaļa lēna, dziedoša).

Šajā operā iepīti arī daži īsti komiski skati; tie sevišķi patikās, kā-
lab šo ideju tūdaļ pārņēma arī citi komponisti, tā liekot jau pamatus
mūzikālajai komēdijai. Pikanti atzīmēt, ka pirmo komisko

operu tekstus rakstīja kardināls Džulio Rospiljozi, vēlākais
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pāvests Klemenss IX., kaislīgs opermākslas mīļotājs, kam dažkārt pat
pārmeta Svētā krēsla interešu upurēšanu operai. Viņa teksti bija ļoti
dzīvi un scēniski, abas viņa operas "Chi soffre spēri" (1637), ar

Mar >ko Māracāli un jau minētā Verdžilio Macoki mū-

ziku, un "Dal male il bene" (1653), kurai mūziku bija komponējuši
Maracoli un Abatīni, guva lielus panākumus. levērojams tajās
pirmo reizi pielietotais "sausais rečitatīvs" (recitativo secco,

gandrīz runai līdzīgs, ātrs rečitatīvs), kas vēlāk kļūst tik raksturīgs
taisni itāliešu komiskajai resp. buffa-operai, kā pretstats patētiskajam
mūzikas drāmas rečitatīvam. Pēdējā operā jau veidoti arī drāma-

tiski-mūzikāli fināli, kur savienojas visas balsis; tā rodas pirmie pa-
mati itāliešu buffa-operu fināliem, šīm tik interesantām, mūzikāli spo-

žajām operas formām, kuru tālākattīstība gan piekrita tikai 18. gad-
simtam. Tā redzam, ka itāliešu buffg-opera savos galvenajos ele-

mentos dzimst jau Romā, 17. gadsimta vidū, un tās radītājs ir pāvests.

Barberīni operteātra uzvedumi bija slaveni arī ar savām skatuves

efektu mašīnām. Arī šī operu skatuves technika radīja "skolu" un

atdarinātāius, vai visur, kur mīlēja opermākslas luksu un efektus,- bet

pašai mūzikai šīs "mašīnu operas" triumfi nesa bēdīgu mantojumu.
Viens no pēdējiem Romas Barberīni operas ziedu laiku komponistiem
ir Lorēto Vitori, sava laika slavens dziedātājs, arī dzejnieks
un komponists vienā personā, kā galveno darbu, operu-pastorāli
"Gala teju" (1639) uzskata par vienu no visskaistākajām 17. gad-
simta pirmās puses operām, blakus Monteverdi darbiem (Vitori pats

teksta i mūzikas autors). "Galate|a" bija pēdējā lielā romiešu opera

šajā periodā. Barberīni opera izputēja, kad par pāvestu nāca,

1644. gadā, Innocents X., Barberīni ienaidnieks. Barberīni, uzbru-

kumu baidīdamies, pārcēlās uz Franciju, Uz Parīzi. Viņu muziķi,

aktieri, dziedātāji, komponisti, pēc teātra slēgšanas, pa daļai aiziet

tiem līdz uz Parīzi, vai emigrē uz Itālijas ziemeļu pilsētām. Romas

sasniegumus opermākslā izmanto nu citas pilsētas, īpaši Venēcija.
Bet Venēcijai jau būs cita gaume: gan tajā lielu pilnību aizsniegs
drāmatiskā ārija, solodziedāšanas māksla, taču to,_ kas

romiešu operā bija liels — bagātos polifonos ansambļus venēcieši

neiemīlos.

Venēciešu operskolu, kurā norisinās operas tālākā attīstība, ie-

vada lielā gultnē Monteverdi pēdējā opera, jau pieminētā "Popejas
kronēšana" (1642), 17. gadsimta ievērojamākā opera.

Opermākslā bija palikusi Venēcijai ilgi nepazīta. Galvenā pilsē-
tas mūzikālā interese aizvienu vēl koncentrējās Sv. Markus katedrāles

kapellā, kur par mūzikas likteņiem valdīja lielais meistars Monteverdi.

Pirmā publiskā operteātra, Teatro San Cassiano, at-

vēršana, 1637. gadā, Venēcijā iezvana jaunu laikmetu operas attī-

stībā. Visi operteātri līdz šim bija ļoti ekskluzīvi, tīri aristrokratiski,

pat lielajā Barberīni teātrī Romā nāca tikai ielūgti viesi. Venēcijā bija

jau vairāki privāti teātri, kurus nomāja teātru uzņēmēji, sākumā tikai

drāmu un komēdiju izrādēm, tad arī operu izrādēm. Šāda peļņas
teātra atvēršana operai radīja pavisam jaunus sociālus pamatus,-
no šī laika opera no galma svinību greznojuma sāk iekļūt plašas
sabiedrības interešu sfairā, izvērsties par kultūras faktoru tautu māk-

slas dzīvē, kā tā savu nozīmi saglabājusi līdz pat mūsu laikiem. Jau-

na publika īsā laikā pārvērš operteātra seju. Teātrim, bez firstu un
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valdnieku naudas, nu nācās iztikt tikai no saviem līdzekļiem, no tā,
ko var ar operu izrādēm nopelnīt. Zālē vairs nebija lūgti viesi, neva-

rēja tāpēc vairs gaidīt pieklājības aplausu,- katrs gribēja par savu

naudu kautko redzēt un brīvi arī vērtēt. Nācās arī šo to no izrādes

materiālajiem līdzekļiem upurēt: bija jāsamierinās ar mazāku or-

ķestri, 18—20 mūziķu sastāvā, ar kādu duci stīdzenieku, pāris taurēm

uvertīrās, triumfālajos skatos, diviem klavesiniem — vienu orķestra at-

balstam, otru — maestro rokās — rečitatīvu pavadījumam. Korus,
tik svarīgo operas mūzikālo elementu, sākumā nebija drosmes izmest,
bet pamazām arī tos šī veikalnieciskā opera sāka izspiest no oper-
uzvedumiem. Tā venēciešu opera kļūst aizvienu nabadzīgāka koru

daļās — lai gan venēciešu komponisti vēl tiecas izmantot lielus koru

efektus savās operās; tālākajā operas attīstības etapā, Neapoles

skolā, kori izmetīs no operas jau arī paši komponisti, aiz tīri stilisti-

skiem iemesliem. Vienīgais, kur vēl venēciešu operā netaupa, ir so-

listos un dekorācijās. Dziedātāju-virtuozu saistīšanai nes vislielā-

kos upurus, dekorācijas kļūst par operas otru elku, opera meklē vis-

lielākos teātrālos efektus, visu to, kas vistiešāk, visātrāk sagūsta pūli.

Jaunā operas publika nāk no visām sabiedrības aprindām,- vien-

kāršā tauta (par lētu naudu vai varbūt pat pavisam par brīvu) nāk

visām ģimenēm, ar sievām un bērniem; augstmaņiem un bagātnie-
kiem ir pašiem savas pastāvīgas abonementložas. Apgaismošana,
salīdzinot ar galmu teātriem, bija nabadzīga, un izrādes laikā zāli

atstāja pavisam tumšu. Publikas lielā rotaļa bija uzminēt, pazīt
visneiedomājamāki pārģērbušos aktierus. Sarežģīta intriga, perso-

nu samainīšanas un atkal pazīšana, nolaupīšanas, slepkavības, cī-

ņas, mīlas avantūras, katastrofas, varas darbi bija publikas dievinā-

tākā operviela. Kad nepietika vēl arī tā, tad bija jāgriežas pie

pārdabīgām lietām, fantastikas, burvībām. Blakus tam, venēciešu

operas pildīja arī komiski skati, buffa-personas, commedia dell'
arte garā. Vislabāk šai gaumei atbilda sižeti no vēstures, kāpēc
Venēcijā sevišķi uzplaukst vēsturiskā opera.

Venēcijā bija trīs opersezonas: sākumā tikai karnevāla laikā,

no otrajiem Ziemsvētkiem līdz 30. martam, vēlāk nāca klāt vēl diva-s,

arī rudenī un pavasarī. Blakus darbojās vairāki konkurējoši oper-

teātri, dažreiz pat līdz astoņi vienā laikā.

Venēcijas operskatuves pirmie meistari ir romieši, Fran če-

sko Manelliun dzejnieks-komponists Benedeto Ferrēm,

ar kuru operu "Andromēdu" (Manelli mūzika, Ferrāri teksts) atklāja

savas durvis San-Kasjāno teātris 1637. gada ziemā. Trīs citi sla-

veni pirmie Venēcijas operteātri vēl ir: mecenātu Grimāni-Kalergi
lepnais Sv. Džovanni un Paolo teātris; San Samuele teātris, kas uz-

sāk savu darbību 1639. gadā ar Monteverdi slaveno operu "Ari-

annu"; Visjaunākais teātris (Tealro Novissimo), speciāli ierīkots

lielu uzvedumu operizrādēm. Šo teātru vēsture rāda niknas mākslas

cīņas, īpaši jau pašā sākumā. Monteverdi bija jau savā mūža

beigu posmā, kad pār Venēciju nāca lielais opervilnis; viņa iespai-
da loks aptvēra visus mūzikas novadus: baznīcā, teātrī, salonos.

Ap veco meistaru grupējās rinda skolnieku, no kuriem nāca vairāki

venēciešu operas karotāji, kam Venēcijas opermākslā vēlāk piekrita
vislielākā loma; vislielākais no tiem — Frančesko Kavalli. Pirmās

operteātru cīņas jau samērā drīz noveda pie pašu venēciešu operas
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pilnīgas uzvaras savā pilsētā; abi romiešu komponisti — Manellī

un Ferrāri, kas opermākslu Venēcijā aklimatizēja, jau 1644. gadā
no Venēcijas apvārkšņiem pazuda, no šā brīža operas likteņi uz ilgu
laiku nu pieder venēciešiem.

Ģēnijs, kas tautai atvērto operu Venēcijā darīja lielu un popu-

lāru, bija Frančesko Kavalli (Cavalli, 1602—1676). Trīsdesmit gadus

viņš bija vai neaprobežots Venēcijas operOzīves valdnieks, ar sa-

viem darbiem apgādāja visas operskatuves. Pēc Monteverdi, kas

deva pirmos pamatus venēciešu operai, Kavalli bija tās ievērojamā-
kais meistars. Kavalli mūzika dzīve norisinājās gandrīz tikai Venē-

cijā; viņš bija sākumā dziedātājs Sv. Markus katedrālē, pie Monte-

verdi; tad turpat ērģelnieks, vēl vēlāk arī kapelmeistars. Viņš uz-

rakstījis ap 40 operu, no kurām tikai dažas ir tikušas iespiestas, bet

viss vairums uzglabājies tikai rokrakstos. Tās pārvaldīja Venēcijas

operteātrus ne tikai Kavalli 30 gadu operkomponista karjēras laikā,
bet repertuāros noturējās pat līdz 17. gadsimta beigām. Daudzas

no tām guva lielus panākumus visā Itālijā un arī ārzemēs, it sevišķi

"Jazons" ("Giasone") un c. Divreiz Kavalli saņēma operu pasūtī-

jumus no Parīzes, galma svinībām, un pats ceļoja uz turieni, savu

operu uzvedumiem; 1660. g. tur Luvrā uzveda viņa "Kserksu" un

1662. g. "Ercole amante", karaļa Ludviķa XIV. kāzu svinībās.

Dažās viņa operās pirmo reizi sastopam. "operas" nosaukumu,- līdz

tam operas sauca par mūzikas drāmām (dramma musicale) vai mūzj-
kas fabulām (favola m musica), vai pat vienkārši par

drāmām. Venē-

cijā uz libretiem, ko pārdeva publikai, sāka likt nosaukumu: Opera
musicale ("mūzikas darbs"); iespējams, ka ārzemnieki, kādu _Ve-
nēcijā bija ļoti daudz, pieņēma šo vārdu kā speciālu mūzikas drāmu

nosaukumu. Kavalli vēsturiskā nozīme sevišķi operas vokālo solo

partiju izveidošanā, atsevišķiem dziedamiem numuriem viņš dod_ lie-

lāku patstāvību, vairāk nošķir rečitatīvu no ārijas, dažām "ārija m"

jau tieši dod šo nosaukumu. No viņa operām tikai pirmās, raķstītās

vēl Monteverdi ietekmē, izmanto arī kori, bet lielais vairums viņa

operu ir tīras solo-operas. Loti skaisti arī Kavalli operu reči-

tatīvi, kas kļuva melodiskāki, kuros ieviesās brīžam pat kolorātūras;

mīl un bieži lieto Kavalli arī dueta formu, ko operā bija jau ievedis

Monteverdi. Orķestra loma, salīdzinot ar Monteverdi operām, Ka-

valli operās nenozīmīgāka,- blakus čembalam, viņa orķestrī vadošā

nozīme piekrīt jau lociņa instrumentiem, īpaši vijolēm. lespējams, ka

orķestrim un korim Kavalli operās samērā niecīga nozīme tālab, ka

Venēcijas privātie operteātri negribēja korus, lielāku orķestri uztu-

rēt (komponistiem, kas savas operas rakstīja galmu uzvedumiem,
kā piemēram Monteverdi Mantujā, Česti Vīnē, Lulli Parīzē, šajā ziņā

nebija nekādu ierobežojumu); to liecina "Herkulesa" piemērs, ķo

Kavalli rakstīja uz Parīzes pasūtījumu, un kurā ir tiklab skaisti kori, tā

instrumentāla uvertīra un starpspēles. Kavalli operu, kā arī vispāri
venēciešu operu libreti pārsteidz ar tīri neticamu intrigu raibumu

un sarežģību. Lai tās izprastu, klausītājam bieži nācās sākt ar li-

breta lasīšanu, lai zinātu, kas darbībā norisinājies jau pirms priekš-
kara pacelšanās. Liela daļa personu uz skatuves parādījās pārģēr-
bušies, zem apmainītiem vārdiem; varēja būt pārliecināts, ka prin-
ceses draudzene ir īstenībā par sievieti pārģērbies princis, lai taī

tuvotos, un ka varoņa pāžs ir tajā iemīlējusies dāma, pārpratumi
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dzima no bērnu samainīšanas, viltībām etc. Nevar gandrīz iedo-

māties, līdz kādiem absurdiem nonāk to laiku operu libreti; te

vairs nav nekā no Monteverdi operu skaistajiem, drāmatiski augst-
vērtīgajiem tekstiem, kas ir īstas cilvēcīgas drāmas. Bet visu to ve-

nēciešu operpublika cieta, ja vien tas deva iemeslu kādiem pārstei-
dzošiem skatuves brīnumiem; un operskatuve arī rādīja gan pa

gaisiem lidojošus ratus, lidojošas dievības, debesis un elli, jūru, pi-
lis, ķēnišķīgas zāles, mašīnu efektus gan gaisos, gan uz zemes un

ūdenī, brīnišķīgas dekorāciju maiņas v. t. t. Vai ikkatrā Kavalli

operā ir arī komiskas starpspēles, kas radīja tām lielu populā-
ritāti publikā; ar to Kavalli operas rodas par ievērojamu etapu
itāliešu buffa-operas sagatavošanā.

Kavalli tomēr vēl saglabā, venēciešu operā dzīvu Monteverdi

operas tradīciju; lai arī vienkāršāka, nekā Monteverdi māksla, Ka-

valli opera vēl bija populāra labākajā nozīmē, dabīga, skaidra, ar

spēcīgu, tiešu iespaidu uz klausītāju.
Paaudzi jaunāks par Kavalli bija viņa jaunais sāncensis Marks

Antonio Česti (1628 —1669). Jaunā skola, ap Česti, kopj jau pavi-
sam citu operstilu, nekā Kavalli. Vairs tikpat kā nemaz rečitatīvu,
toties aizvienu jo vairāk āriju. Visas melodiskās formas kjūst iz-

smalcinātākas, jutekliskākas. Česti bija dzimis Arecā, mūziku mā-
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cījies aprindās, kur kopj jauno "baznīcas operas" — orātorijas
jmakslu (Romā, pie Karisimi, slavenā orātorijkomponista), tad sāk

gut ātrus un lielus-panākumus. 1649. gadā Venēcijā izrāda viņa
pirmo operu, tā viņu dara jau slavenu, jauni panākumi seko, 1660.

gada Česti kļūst par pāvesta kopellas dziedātāju, 1666. gadā par
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ķeizariskās kapellas kapelmeistaru Vīnē, piedzīvo tur savu lielāko

triumfu ar operas "II Pomo d'oro" nepiedzīvoti krāšņo uzvedumu,

pēc kādiem skandāliem atgriežas atpakaļ Venēcijā un mirst noindēts

Florencē. ,
„

Savu slavu Česti nodibināja ar operu "La Dori", kas guva lie-

lus panākumus Itālijā un ārzemēs, līdz pat 18. gadsimta pirmajiem
gadiem. Bet spožākais viņa operkomponista laiks ir Vīnē, starp

1666.—1669. gadiem, kur viņš galma svinībām raksta vairākas ope-

ras, kuras uzved ārkārtīgi bagāti un grezni. Tīri pasakaini izšķēr-

dīgs bija viņa svētku operas "Zelta ābols jeb Parisa spriedums"
("II Pomo d'oro") uzvedums Vīnē, sakarā ar ķeizara Leopolda kāzu

svinībām; tā inscenējumam izdoti 100,000 tāleri, tas ir bijis viens

no visgreznākajiem operuzvedumiem, kādus vien operas vēsture

piedzīvojusi. Ir uzglabājušās šīs operas galveno dekorāciju gravī-

ras; dekorātīvais efekts ir grandiozs. Operai 5 cēlieni, sadalīti 67

ainās; uz skatuves nāk vai visi grieķu dievi un dievietes, Jupitera
un Plūtona valstība, debesis un elle, lidojoši rati, negaiss uz jūras,
kaujas, pilsētu ielenkumi ar apbruņotiem ziloņiem, dejas, apoteozes,
— viss vienots, lai reālizētu vislielāko spožumu, vislielāko efektu.

Interesanti, ka orķestrī ir bijuši tikai 25 mūziķi, ar pašu komponistu pie
čembala un telpā, kur vietas bijušas ap 5000 personām, kāds nesa-

mērīgums ar citiem uzveduma līdzekļiem!
Česti nebija piesiets pie Venēcijas, kā Kavalli; tāpēc arī viņa

operas vairs nav tīras venēciešu skolas darbi, bet citādiem apstāk-
ļiem rakstītas, internacionālas galma operas, kā Romēns Rollāns tās

Skatuves aina Džuzepes Tozi priekšspēle „L'Idea di tutte le perfezioni",Parmā 1690

Svētku izrāde Parmas un Pjačencas hercoga Eduarda un Dorotejas Sofijas no Pfalces-Neuburgas kāzās.

Karla Antona Forti gravīra
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sauc, operas-koncerti, virtuozu operas, bezgalīga āriju svīta, ar

visai trūcīgu drāmatisko izbūvi, dekadenta, pagrimuma opermākslā,
bet kurai būs ārkārtīgi panākumi un kas turpmāk pārvaldīs Eiropas
operteātrus. Česti ir pirmais šīs jaunās opermākslas meistars, un

nav brīnums, ka daži viņa operas formas tālākveidojumi skar taisni

galvenos tās elementus: āriju. Česti galīgi ieved operā tipisko
trijdalīgo, tā saukto "da kapo"-āriju (aria da capo: "no sāku-

ma-ārija", tas ir, pēc citāda rakstura vidusdaļas tiek vēl reiz at-

kārtota ārijas pirmā daļa). Mūzikāli labāko Česti devis liriskajās

vietās, īpaši slavēti viņa mīlas dueti. Beidzot, sevišķu ievērību pie
pētniekiem ieguvusi arī viņa uvertīra operai "Zelta ābols", Kur pirmo
reizi operas uvertīrā izmantotas tēmas, kas sastopamas pašā operā.

Venēcijas operskola rada arī īpašu operas formu bez skatuvi-

skas darbības, ko sauca par kantāti (scēna di camera), kurā iz-

rāde kļuva īstenībā par koncertu. Šādā žanrā producējās vai visi

operkomponisti, tiklab Venēcijā, kā Romā; slavenību tajā ieguva
īpaši Karisimi, slavenais orātorijas formas ievadītājs, un Luidži Rosi

(Rossi). Šīs operas-kantātes žanrs stipri ietekmēja arī venēciešu

operu, īpaši ar savu šabloniski simmetrisko uzbūvi, kurā regulāri
mainījās rečitatīvi un ārijas; Česti internacionālās koncert-operas

piemērs rāda, kādā mērā jau kantāte bija iekarojusi operu. Ope-
ras-kantātes bija savā būtībā neīsts mākslas veids, gan ar skaisti

izveidotām operas formām — ārijām, rečitatīviem etc, bet bieži

sekls, tukšs, un zīmīgākus darbus mūzikai nav atstājis.
Venēcijas operas spožums nemazinājās arī pēc pirmajiem sa-

viem lielajiem meistariem, Kavalli un Česti, liela rinda panākumu

bagātu operkomponistu centās ne tikai uzturēt tās slavu, bet vel

izplatīt to arī Eiropā, Vīnes, Drēzdenes, Minchenes, Parīzes galmu
svētkos. Slavenākais no šīs venēciešu 17. gadsimta operkomponistu
plejādes ir Džovanni Legrenci (1625 —1690), priesteris, no 1681. ga-
da Sv. Markus katedrāles kapelmeistars, 15 operu autors; viņa

galvenā nozīme gan instrumentālajā mūzikā. Savā laikā Legrenci

bija publikas elks,- tagad viņa operas aizmirstas. Legrenci bija
arī ievērojams skolotājs; no viņa skolniekiem divi ir sevišķi slaveni

venēciešu operas 18. gadsimta meistari: Loti un Kaldara.

Venēcijas operas ziedu laikā jauns opercentrs sāk izveidoties

Neapolē, kas ātrā laikā aizēno visus citus Itālijas operteātrus.
Izaugusi no venēciešu operas, kas tai deva pirmās operas un ari

pirmos dziedātājus, Neapoles operskola sevišķu spožumu ieguva
17. gadsimta beigās un 18. sākumā. Venēcijas skola gan vēl tālu

iesniedzās līdz 18. gadsimta vidum, bet tai vairs nav vadošas, oper-
stilu noteicošas nozīmes; reprezentātīvā Operskatuve jau no 17. gad-
simta beigām Itālijā pieder Neapolei. Chronoloģiskai kārtībai se-

kodami, Neapoles operskolu apskatīsim tālāk, īpašā nodaļā.

Orātorijas attīstība Italijā 17. gadsimtā

Operas straujā attīstība 17. gadsimtā atbalsojās visos mūzikas

žanros, pat baznīcas mūzikā. Reliģiozā mūzikā aizvien vairāk

ielaužas pasaulīgs _gars, sāk meklēt skaņu efektus, izmantot operas
radītas koncertējošas formas balsīm un instrumentiem — ārijas,



115

rečitatīvus etc. Pie agrā_kajām baznīcas mūzikas formām — mesām,
motetem, litānijām, himnām, psalmiem, lamentācijām un c, klāt nāk

jaunas: pasijas, jnagnifikati, Stabat Mater, Te Deum, Miserere,
orātorijas. • Pēdējās ir jau tiešs operas žanra pārstādījums baznīcas
mūzikā.

Roma vairāk kā jebkad 17. gadsimtā kļūst par katoliskās baz-

nīcas mūzikas centru; Venēcija, kas baznīcas mūzikā 16. gadsimtā
bija radījusi savu īpašu koloristu skolu, pēc Ģabriēli epochas no-

slēgšanās visu savu mūzikālo enerģiju sakoncentrē vai vienīgi oper-
mākslā un, lai arī baznīcas mūziku bagāti kopj vēl joprojām, savu

īpatnību un prioritāti tajā zaudē. Romas baznīcas mūzikā 17. gad-
simtā norisinās itkā abu 16. gadsimta stilu: Romas askētiskā Palestrī-

nas stila un Venēcijas krāšņā Ģabriēli daudzkorības stila sintezē.

Visā gadsimta pirmajā pusē paliek dzīva Palestrīnas tradicija, viņa
darba mantiniekos un skolniekos,- to uztur sevišķi pāvesta kapella,
kurā kā fokusā sakopojas visa Romas baznīcas mūzikas aktīvitāte. Vēl

aizvienu lielākā daļa ievērojamo baznīcas mūzikas komponistu ir

arī šīs kapellas dziedātāji vai kapelmeistari; tā Landi, Vitori, Alle-

gri, Macoki, Nanīni, Agostīni, Bontempi un c. Oficiālā lielo garīgo

ceremoniju mūzika sākumā vēl ir stingrajā Palestrīnas stilā, mesas,

motetes, psalmi v. t. I. s—B balsīgam korim. Bet ap gadsimta vidu

sāk parādīties kompozicijas daudz lielākām koru masām, venēciešu

baznīcas mūzikas gaumē, bet drīz vien aizejot dziedātāju masu

kāpināšanā līdz pārmērībām, kādu Venēcijas meistari sev neatļāvās.
TāVinčenco Ugolīni, AntonioČifra raksta vēl korus

12 balsīm, resp.. 3 koriem. Allegri (1584—1652) divu koru at-

skaņojumam raksta vienīgi savu slaveno "Miserere", ko 14 ga-

dus vecais Mocarts, reizi noklausījies, uzrakstīja pēc atmiņas; Pa-

olo Agostīni, Vatikāna kapelmeistars ap 1627., pāvesta Ur-

bāna VIII. priekšā atskaņo savas kompozicijas 48 balsīm, resp.

12 koriem, slavenajam Orācio Benevoli, vienam no itāliešu

lielajiem 17. gadsimta baznīcas mūzikas komponistiem un Vatikāna

kapelmeistaram ap 1646. gadu, ir mesa 53 balsīm, v. t. t. Visi šie

komponisti lieto baznīcas mūzikā kuplā, skaitā arī instrumentus, arī

šajā ziņā novirzoties no tīrās a cappella kordziedāšanas tradicijas
baznīcas mūzikā, zem neapšaubāmas Venēcijas skolas un jaunas
17. gadsimta mūzikas ietekmes. Šī tieksme pēc milzīguma, pēc "ko-

losālstila", pēc monstruozām koru masām noveda tīrās katoļu baznī-

cas mūzikas attīstību 17. gadsimtā strupceļā, līdzīgi tam, kā 19. gad-
simta beigās hiperbolizējās pēcvāgneriskā opera, kad pastāvīgā

pārspīlēšana kļuva par mūziķu parasto valodu. Jauns žanrs, kas

pēkšņi nāca modē baznīcas mūzikā 17. gadsimtā un ieguva tādu

pat populāritāti kā opera laicīgajā mūzikā, bija orātorija.

Opera un orātorija ir laikabiedres un sāncenses. Orātorija, kā

garīga opera, izmantoja visus operas līdzekļus — operas drama-

tisko stilu, operas formas — rečitatīvus un ārijas. Abus žanrus

šķīra tikai drāmas saturs — orātorijas savus sižetus ņēma no bībe-

les, no svētajo dzīves, no kristīgajo leģendām,—un orātoriju koncert-

veidīgais atskaņojums, pretēji operu skatuviskajam uzvedumam.

īsta baznīcas mūzikas rakstura itāliešu 17. gadsimta orātorijās
ir visai maz, taisni orātorijas žanrā laicīgās mūzikas elementi baz-

nīcas mūzikā ir iespiedušies visdziļāki.
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Jaunās mākslas formas garīgais iniciātors bija florencietis prie-
steris Filipo Nēri (1515—1595), ko katoļu baznīca vēlāk uzņēma

savu svētajo kārtā. No šī ticības sludinātāja ir izplūdis tīri maģisks
pārliecināšanas spēks; viņa "svētajām sanāksmēm" dažos Romas

klosteros, kur viņš izskaidroja svētos rakstus, bija ārkārtīgi panāku-
mi, tā kā katoļu baznīca tās ar pāvesta Gregora XIII. apstiprinā-

jumu izsludināja par oficiālu baznīcas iestādījumu, ar nosaukumu

Congregazione d c ll' oratorio (1575. g.). Pats vārds

"orātorija" (no ital. oratorio) sākumā apzīmēja tikai lūgšanu namu,

baznīciņu; ar šo aktu, par orātorijām sāka saukt pašu šo sanāksmju

mākslinieciski-garīgo norisi. Jau pašā sākumā to mūzikālajā orga-

nizēšanā ņēma dalību paši ievērojamākie pāvesta kapellas mūziķi,

īpaši Animuča (Animuccia), Vatikāna kapelmeistars 16. gadsim-
ta otrajā pusē, un pat Palestrīna. No sākuma himnas, ko šajās
sapulcēs dziedāja, bija kompozicijas agrākajā polifonajā stilā, bet

pamazām arī šīs kompozicijas pārņēma jauno monodisko stilu.

Orātorijas vārds, kā mākslas žanra nosaukums, parādās ap
1640. gadu,- šajā laikā tas apzīmē vēl galvenokārt visu garīgi-mū-
zikālo kopaktu, sprediķa un mūzikas vienību; bet drīz par orāto-

rijām saprot jau tikai šais svētajās sanāksmēs izpildāmo mūziku,

izveidojas divi galvenie tās veidi: tautas orātorija (orato-

rio vulgare) itāliešu valodā, un latīniskā orātorija (orato-

rio latino), kurā stipri plašāka nozīme bija koriem.

Lielākais orātorijkomponists 17. gadsimtā, reizē latīniskās orā-

torijas augstākā uzplaukuma reprezentants, ir Džakomo Karisimi

(Carissimi, 1604—1674). Pēdējos 46 mūža gadus Karisimi bija Ro-

mas sv. Apollinārija jezuītu baznīcas kapelmeistars, reizē viņa va-

dībā bija arī mūzika Romas ģermāņu kolledžā, kur gatavoja garīdz-
niekus cīņai pret reformu Vācijas baznīcā. Jau agrāk norādījām

uz Karisimi lomu kantātes formas attīstībā; vēl slavenākas bija

viņa orātorijas. Uzglabājušās pavisam 16 Karisimi orātorijas, dažā-

dās Eiropas, galvenokārt Vatikāna, Parīzes un Londonas bibliotē-

kās. Četras slavenākās no tām ir: "Jephtha", "Judicium Salomonis",
"Baldassar" un "Jonas", ko izdeva 1869. gadā Krizanders.

jāsamaina Karisimi orātorijas ar Kavaljēri "garīgās operas" žanru

(Kavaljēri "Rappresentazione di Anima c di Corpo"); pēdējo deva

skatuviski-drāmatiskā uzvedumā, tāpat kā īstās operas, turpretīm Ka-

risimi orātorijas ir vēl vienkāršas baznīcas kantātes, tāpat kā

bija kamerkantātes. Darbību neizrādīja, bet vienkārši stā-

stīja īpaša persona, orātorijas "historicus". Šādu orātorijas >ormu

vēlāk pieņēma arī Hendels un Bachs, tikai tie saviem darbiem deva

daudz plašākus apmērus. Skaisti izstrādātas Karisimi orātorijās
balsis, arī kori, kas gan vienkārši rakstības technikā, bet bieži panāk

spēcīgu drāmatisku iespaidu. Instrumentālais pavadījums dots vis-

biežāk ērģelēm vai čembalam, retāk orķestrim. Vokālajās partijās
mainās rečitatīvi ar melodiski ļoti skaistām ārijveidīgām vietām. Ka-

risimi orātorijas pēc savas mākslinieciskās nozīmības ieņem sevišķi
augstu stāvokli 17. gadsimta orātoriju literātūrā.

Pēc Karisimi, latīniskā orātorija aizvienu vairāk saskārās ar

"tautas" orātoriju, tas ir, itāliešu valodā rakstīto, pasaulīgāko, kas

kļuva gandrīz par teātri. Orātorija Itālijai ir devusi milzumu mūzi-

kas; īpaši auglīgi šajā žanrā bija romiešu komponisti, bet līdzi tiem
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sacentās mūziķi ar Boloņā, Neapolē, Florencē un c. Orātoriju uz-

vedumi regulāri notika gavēņa laikā, kad operteātri bija slēgti.
Lielākā daļa komponistu rakstīja tiklab laicīgo kā reliģiozo mūziku.

Vēsture rāda lielu skaitu ievērojamu orātorijkomponistu, kuru vār-

Karisimi, Solokantāte

Non-chie dc altro che vi-ta

} 1 i i tfi i

un che si mo - - - - ro,

diem mums šeit jāpāriet pāri; viens no ievērojamākajiem starp tiem

ir arī Alesa nd r o Strad cII a, kam slavu sagādāja viņa orā-

torija "Giovanni Battista", visai spēcīgs drāmatisks darbs. Gad-

simta beigās itāliešu orātorijas žanrā lielākā radošā personība ir

Alesandro Skarlati, slavenais Neapoles operskolas vado-

nis. No viņa 15 orātorijām vispazīstamākā ir kļuvusi "La Conver-

sione di Maddalena" (1685). Neapoles skolas komponisti vairs ne-

taisīja nekādas atšķirības operešu un orātoriju komponēšanā; tikai

operu skaits, protams, bija nesamērojami lielāks.

Rezumējot 17. gadsimta vokālās mūzikas attīstību Itālijā, jāie-
vēro pirmā kārtā šīs epochas lielais darbs solodziedašanas

attīstībā. Ir sācies virtuozu laikmets, kas izšķiroši ietekmē tiklab

laicīgo, kā baznīcas mūziku. Blakus operai, orātorijai, baznīcas _un
kamerkantātei, bagāti attīstās arī solodziesmu literatūra: solo

madrigāli ar čembala pavadījumu (piem. Kačīni slavenais krājums

"Nuove Musiche" un c), solo "ārijas", vai arī krājumi ar nosaukumu

vienkārši "mūzika" ("Musiche"). Līdz ar solodziedāšanas goda
celšanu auga arī prasības, ko mūzika stādīja dziedātājiem, un sa-

vukārt tiem piekrita redzamāka loma 17. gadsimta mūzikas dzīve.

Sevišķi prīvilēģēti bija operdziedātāji; jau no Venēcijas operskolas
laikmeta operu libretos redzami arī dziedātāju vārdi, kopā ar kom-

ponistu un dzejnieku vārdiem. Sevišķi spožs virtuozās dziedāšanas

laiks sākās 17. gadsimta beigās, aizsniedzot kulmināciju nākamajā

gadsimtā, kad dziedātājs-virtuozs operā valda par visu, pat par

komponistu.
Baznīcas mūzikā, kā vēl līdz mūsu laikiem katoļu baznīcā, sopra-

nu un altu dziedāja zēni, zemākās, kontralta partijas ta saucamie
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"falsetisti", kuru kadri rekrutējās galvenokārt no spāniešiem;
17. gadsimtā gan tos jau sāka izspiest kastrāti, kas 18. gadsimtā
kļuva par īstiem operskatuves dieviem.

Vācu mūzika italiešu skolā

Eiropas mūzika 17. gadsimtā jau tik plaša, tās žanri tik daudz-

veidīgi, mūzikas nāciju savstarpējās attiecības tik sarežģītas, ka tās

parādības vairs nekādi nav savedamas kopā kādā tiešā attīstības

rindā, kādā vienā šķērsgriezumā, bet aptveramas tikai vairākās līdz-

tekus attīstības gultnēs — galvenās no tām opera, reliģiozā mūzika,
instrumentālmūzika, — pie kam arī šie žanri daudzkārtīgi šķērsojas,
savstarpēji ietekmējas, atsevišķas personības bieži ietver savā rado-

šajā darbā tos visus, vienas un tās pašas attīstības fāzes nāk da-

žādās tautās dažādā laikā, v. t. t. Arī gadsimtu robežas vairs labi

nesakrīt ar mūzikas formu attīstības etapiem, kā tas mūzikas vēstur-

niekam tik ērti iekrita līdz šim (piemēra dēj, vokālās polifonijas laik-

meta noslēgšanās tieši ar 16. gadsimtu, operas sākumi taisni 16. un

17. gadsimta maiņā, v. t. I.), bet taisni itāliešu operas attīstība, pie-
mēram, tās trešajā lielajā epochā — Neapoles operskolā ■— ap-

tver 17. gadsimta beigas un 18. gadsimta pirmo pusi, tamlīdz sting-

rajās gadsimta skavās neiekļaujas arī visas itāliešu operas atbalsis

Eiropā, instrumentālmūzikas attīstība v. t. t.

Mūsu darba plānā tāpēc vispirms rādījām operas pirmo attī-

stību tās dzimtenē — Itālijā, Florences un Venēcijas skolas 17. gad-
simtā, kā arī katoliskās baznīcas mūzikas stāvokli tanī pašā epochā.
Visātrāk šī itāliešu "jaunā māksla" atbalsojās Vācijā, pie kam zīmī-

gi, ka nevis operas žanrā, bet ■— baznīcas mūzikā; tad tā izsauc

operas rašanos Francijā, kur visdrīzāk un visstingrāk nodibinās īpa-

ša, patstāvīga operkultūra ārpus Itālijas, ap to pašu laiku angļu
operas īso, bet spožo hēroisko laikmetu, kā arī pirmās cīņas — gan
bez uzvaras — par nacionālu, patstāvīgu vācu operu Hamburgā.

Gadsimta beigas nes Neapoles operskolas triumfus, Vācijas un

Anglijas nacionālo operskolu sabrukumu zem italiskās belkanta

operas pārspēka, itāliešu operas hēgemoniju visā Eiropā 18. gad-
simta pirmajā pusē. Blakus operai, visā gadsimtā Eiropā strauji

izzarojas instrumentālā — ērģeļu, klavesina, vijoļu mūzika, radot

izcilas parādības visās zemēs. Visa šī lielā mūzikas attīstība

18. gadsimta pirmajā pusē sakopojas tās divās augstākajās vir-

sotnēs — Hendelī un Bachā.

Šim vielas sakārtojumam sekodami, vispirms piegriezīsimies
vācu vokālajai ne-operas, galvenokārt reli-

ģiozajai mūzikai 17. gadsimtā.
No 17. gadsimta sākuma itālieši ir Eiropas lielie mūzikas skolo-

tāji. Viskaislākie tās mācekļi ir vācieši, kuru mūzika ieiet īstā it a-

lisma laikmetā, kas ilgst pie divsimts gadu un ko galīgi pārvar —

ar pašu itāliešu līdzekļiem, arī pašā itāliešu speciālajā žanrā —

operā, tikai Mocarts savā "Burvju flautā", 18. gadsimtam jau bei-

dzoties.

Vācija 17. gadsimtā ir jau daudzu mūziķu bagāta. Ir milzums

komponistu vārdu, kam paliekoša nozīme īpaši vācu garīgās un laicī-
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gās dziesmas, evaņģēliskās un arī katoliskās baznīcas mūzikas izveido-

šanā (nemaz par ērģeļmūziku nerunājot, kas jau tolaik ir vācu īpaša
speciālitāte). Tikai pie pašām markantākajām mūziķu figūrām ap-

stājoties, minēsim vispirms Jakobu Gailu (Gaiļus, 1550—1591),
vienu no pirmajiem vācu svētceļniekiem uz Venēciju, vēl 16. gadsim-
tam piederošu meistaru,- kas raksta vēl polifonus korus Venēcijas
skolas nodibinātāja Villaerta stilā. 16. gadsimtā vēl sakņojas arī

Hanss Leo Haslers (dz. Nirnbergā, 1564; miris Frankfurtē

pie M., 1612); Andrēa Ģabriēli skolnieks Venēcijā, viņš savieno ve-

nēciešu stila krāsainību ar īsti vācisku mūzikas pamatraksturu. Se-

višķi ievērojama viņa baznīcas mūzika: Cantiones sacrae, mesas,

psalmi; tipiski vāciskas jau viņa polifonās laicīgās vācu dziesmas,

no kurām vairākas melodijas pārgājušas pat evaņģēliskajā baznī-

cas mūzikā, tā piemēram korāli "Ak, galva asiņaina", "Pavēlies

savās mokās". Gregors Aichingers (1564 —1628), Venē-

cijā un Romā mācījies vācu meistars, mūža galā kātoju priesteris
Augsburgā, devis vācu mūzikai dažus no šīs komponistu grupas

visskaistākajiem koriem, tā motetes Lauda anima, Factus est repente,

sešbalsīgu Intonuit dc coelo Dominus un c.

Sevišķi dziļas pārvērtības vācu mūzikā, tiklab baznīcas, kā lai-

cīgajā, izsauc monodiskā un koncertējošā, resp. itāliešu

"jaunā stila" ievešana. Sākot ar 17. gadsimta sākumu, arī vācu

garīgajā mūzikā tās līdz šim svarīgāko formu —■ moteti a cappella

korim, izskauž garīgais koncerts, tas ir motete ar basso continuo

resp. ērģeļu pavadījumu. Lielākie šī jaunā virziena pārstāvji ir Mi-

chaels Prētorijs, Johanns Štādens, Hermanns Šeins un beidzot pats

ievērojamākais — Heinrichs Šūtcs. Michaels Prētorijs (1571,

Tīringā — 1621) savieno pa daļai abu gadsimtu mūzikālās kultūras,
tiklab italiskās mūzikas formas, kā vācisko, īpaši luterānisko evaņģē-
liskās baznīcas mūzikas tradiciju. Viņš ir arī viens no vācu mei-

stariem, kas visvairāk kopis venēciešu vairāku koru savienošanas

stilu. Viņa mūzikas teorētiķa kapitāldarbs "Svntagma musicum"

bija sava laika īsta mūzikas enciklopēdija; ievērību pelna,
ka šī darba otro un trešo sējumu viņš jau bija "atļāvies" sa-

rakstīt vācu valodā (pirmais sējums rakstīts latīniski). Sevišķi ievēro-

jams viņa milzīgais garīgo dziedājumu krājums "Musae Sio-

niae", kurā sakopoti 1244 div- līdz 12-balsīgi kori, ar Lutera un

citu vācu psalmu tekstiem, dziedami korim kopā ar ērģelēm vai ci-

tiem instrumentiem. Johanns Štādens (1581 —1634), Nirnber-

gas ērģelnieks, arī dod daudz garīgu un laicīgu dziesmu, motešu

un garīgu koncertdarbu (Harmoniae sacrae); šajos pēdējos pirmo
reizi vācu koru koncertmotetē parādās solopartiju iespraudumi, pat
solistu dialogs. Her m. Šeins (1586—1630, Leipcigā) italisko

koncertstilu ieved arī vācu laicīgajā mūzikā; viņam ir arī jau

daža_s vienbalsīgas dziesmas ar pavadījumu, tā tad pie viņa un —

attālākā perspektīvā — itāliešu mūzikā jau meklējami sākumi vācu

jaunākajai solo mākslas dziesmai ar pavadījumu. Loti populāras
ari viņa garīgās dziesmas. Vecākās baznīcas mūzikas tradicijas
piekopējs šaja laikā ir Melchiors Franks (1573—1639); viņa
korālis, starp citu, lir "Jeruzaleme, augstā pilsēta".

Ar_ Heinrichu Šutcu (Schūtz) sākas mūzikas vēsturē lielo vā-

cu mūziķu rinda. Šūtcs stāv pāri visam vācu mūzikas 17. gad-



120

simtam, kā tās lielākais, spēcīgākais ģēnijs pirms Bacha,

Vācu mūzika viņam pelnīti piešķīrusi "vācu teva"

vārdu. Viņa radošais darbs epochāīu nozīmi ieguva sevišķi baz-

nīcas kantātes formā, viņš dod vācu mūzikai pirmās jaunlaiku no-

Henrichs Šütcs

Kristjāna Romsteta gravīra, meistara nāves gadā

zīmē izveidotās pasijas, pirmo

orātoriju — formas, kam vācu

mūzikā vēlāk piekrita tik liela

nākotne, īpaši Bacha, arī Hen-

deļa darbos. Šūtcs nodzīvoja

īstu Metuzalema mūžu — 87 ga-

dus, un jau agri sasniedza visus

godinājumus, kādi vācu mūzi-

ķim tolaik bija pieietami. Viņš

bija dzimis 8. oktobrī 1585 (taisni

100 gadu pirms Bacha un Hen-

deļa!), Kēstricā, kā turīga vies-

nīcnieka dēls. Neviens viņa mā-

jās nedomāja par mūziku; tak

šajā dzīvē iemaisījās liktenis. Ne-

jaušs gadījums, ka Šūtcu viesnīcā

apmetās uz nakti Hesenes-Kaseles

landgrāfs Morics, ka zēns kautko

padziedāja tā priekšā, izšķīra vi-

ņa nākotni. Landgrāfs pierunāja

tēvu, dot Heinrichu viņam līdz,

par dziedātāju savā kapella.

Šūtcam bija 14 gadu, kad viņš

nokļuva Kaselē; tur viņu audzināja "kopā ar grāfiem un augstmaņiem
visādās valodās, mākslās un vingrinājumos". Uz tēva velēšanos, Hein-

richs iestājās Mārburgas universitātē tiesību studijām, sekmīgi studēja

divus gadus, un gribēja jau promovēties, kad landgrāfs viņu pārstei-
dza ar stipendijas piedāvājumu mūzikas studijām Venēcijā pie Džo-

vanni Gabriēli. Tā, pats īsti par mūziku vēl nemaz nopietni nedomā-

dams, Šūtcs, 24 gadu vecumā, nokļuva skaistajā Ādrijas metropolē, un

sabija tur četrus gadus, līdz sava skolotāja Gabriēli nāvei. Pēc at-

griešanās Vācijā (1613), viņa labvēlis, Hesenes landgrāfs, viņu tūdaļ
iecēla par savu galma ērģelnieku. Drīz viņu savā galmā saistīja
Saksijas kūrfirsts Joh. Georgs 1., no 1617. gada Šūtcs kļūst par Sak-

sijas kūrfirsta kapellas virskapelmeistaru Drēzdenē, un šo amatu

pilda, ar dažiem pārtraukumiem, līdz pat mūža galam, 1672. ga-

dam, tā tad ap 55 gadus. Šajā laikā, 1628, viņš vēl reizi dodas uz

Venēciju, lai tur uz vietas iepazītos ar jauno itāliešu mūziku, īpaši
ar Monteverdi mākslu. Vēl pirms tam viņš bija jau komponējis vāciskā

pārdzejojumā un uzvedis kūrfirsta pilī Torgovā, 1627, Rinučīni sace-

rēto operu "Dafni", (florenciešu pazīstamo pirmo opertekstu); lai

gan šīs Šūtca operas mūzika nav atrasta (domā, ka partitūra sade-

gusi kādā lielā ugunsgrēkā), tomēr Šūtcs ir bijis pirmais, kas Vācijā

komponējis un arī uzvedis operu. Venēcijas otrajā ceļojumā Šūtcs

dzird Monteverdi darbus, pēc gada turpat izdod savas "Svētās sim-

fonijas" (Svmphoniae sacrae), kuru priekšvārdā deklarē, ka arī viņš

"pielicis visus spēkus un māku", lai rakstītu "jaunajā mūzikas manie-
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re". Pēc atgriešanas Vācijā, Šūtcs atroa savu dzimteni kara joslā
(šaja laika Vācija plosījās lielais 30 gadu karš), ir spiests dzīvot

klejojošu dzīvi, viņu redzam Kopenhāgenā, Braunšveigā, Hannov*-
rā. Šūtcs raksta šajā laikā savas skaistākās reliģiozās" dziesmas - -
"Mazos garīgos koncertus" I—s1 —5 balsīm, otro un trešo "Svēto sim-

foniju" krājumu. Kad atjaunojas Saksijas kūrfirsta kapella, viņš pa-
liek vēl tās virskapelmeistara postenī, lai gan, bojātas dzirdes dēļ,

spēj vairāk palīdzēt ar padomu, nekā ar tiešu darbu. Viņa pēdējie
darbi ir dažas viņa slavenās pasijas: Sv. Jāņa, Matīsa, Marka, Lū-

kasa pasijas, Ziemsvētku orātorija. Šūtcs mira Drēzdenē, 6. nov. 1672.

Šūtcs, līdzīgi Bacham, ir dziļi reliģiozs baznīcas mūzikas kompo-
nists. Arī viņš ņem psalmu, evaņģēlija, bībeles tekstu. Viņa svarīgā-
kie darbi — Svētās simfonijas, pasijas, psalmi, Cantiones sacrae,

Septiņi Kristus vārdi, Kristus augšāmcelšanās, un c, viss pieder baz-

nīcas mūzikai. Zīmīgi, ka laikā, kad itāliešu opermūzika sāk jau
izvirst jutekliskumā, vācu meistari, sevišķi Šūtcs, ziedojas stingrai, dziļa

garīga satura mākslai. Tas ir īpatnējais ziemeļnieku pienesums mū-

zikā, kas dos vēlāk Bachu, Hendeli, lielos vācu klasiķus. Izteiksmes

dziļumā Šūtcam. nav līdzinieku sava laika vācu mūzikā. Bet Šūtcs

bija arī drošs jaunu ceļu sagatavotājs vācu mūzikai. Jauni bija lī-

dzekļi, ko viņš lieto savās reliģiskajās kantātēs, Svētajās simfonijās,

pasijās: ne vairs vienīgi div-, trīs vai četrkārtīgi kori, ar to bezperso-

nīgo, koilektīvo dvēseli, bet viscauri tajos iespīd jaunā "koncertējošā"
stila gaisma, solobalss, duets, ar instrumentālu pavadījumu. Pirmo

reizi Vācijā, tagad šīs solobalsis ir veidotas drāmatiska rečitatīva

stilā. Tiesa, šādu priekšnesuma veidu bija jau kanonizējis Monte-

verdi, mūzikas drāmā, vācu mākslai tomēr tas bija izšķirošs tālākas

attīstības etaps, kas noveda pie Bacha un Hendeļa lielajiem vokāli-

instrumentālajiem darbiem.

Mēs jau apskatījām Šūtca vecākos laika un mākslas biedrus.

Savā ilgajā mūžā Šūtcs pārdzīvoja arī daudzus jaunākus meistarus,
tā pieredzot, kā baznīcas mūzikā aizvien vairāk nostiprinās viņa

ievestais rečitatīviskais stils; bet vācu komponisti neatmeta arī daudz-

balsīgo kora kompoziciju polifonajā m'otešu stilā. Baznīcas kantā-

tēs abi šie stili savienojās, dodot vēlākās Bacha, Hendeļa mākslas

paraugus. Pārlaižot skatu vācu reliģiozai vokālmūzikai, laikā starp

Šūtcu un Joh. Seb. Bachu, 17. gadsimtā beigās un 18. g. s. sākumā,
redzam ļoti lielu skaitu mūziķu, kas, ģēnija laukos neiesniegdamies,
raksta visi gandrīz vienādīgā stilā un arī kvalitātīvi rāda puslīdz
vienādu līmeni. Te vispirms jāmin Andreass Hammeršmits

(1612, Bohēmijā — 1675, Citavā), ļoti populārs sava laika komponists,
"labais Hammeršmits", kas rakstīja ļoti vienkāršu, viegli izpildāmu
mūziku baznīcai, vien- un divbalsīgas motetes ar instrumentālu pava-

dījumu, vieglus korus, un ar to sevišķi pakalpoja mūzikai lauku baz-

nīcās, kur lielo komponistu komplicētajai mūzikai nebija pietiekošu
atskaņojuma līdzekļu. Šādi Hammeršmiti ļoti sekmēja mūzikas kul-

tūras izplatību vācu provincē, sagatavojot viscauri auglīgu zemf

lielajai vācu mūzikas nākotnei. Kā tālāki vācu luterāniskās baznī-

cas mūzikas jaunā stila pārstāvji Šūtca laikā vēl jāmin Erasms

Kin d c r m a ni s (1616—1655), Joh. R v d. ĀI c (Ahle, 1625—1673);
Lībekas ērģelnieks, Bukstehudes priekštecis Francs Tunders

(1614 —1667). Tā paša laika vācu latīniskā, katoliskā baznīcas mū-
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zika ir stipri nabadzīgāka. levērojamākais tās jaunā stila pārstāvis
ir Minchenes galma kapelmeistars Joh. Kaspars Kerls (1627—

1693), Karisimi skolnieks Romā; viņa koncertējošā stilā rakstītajā ga-

rīgajā mūzikā, mesās ir ļoti skaistas dziedamās partijas, arī liela pa-
tētiski-drāmatiska izteiksmība. Ap 17. gadsimta beigām vācu baz-

nīcas mūzikā ievērojamu stāvokli sāk iegūt jau Bachu ģimenes mū-

ziķi; vispirms tas ir Heinrichs Bachs (1615—1692), tad it īpaši divi

viņa dēli: Joh. Kristofs Bachs (1642—1703), ērģelnieks Eize-

nachā, "lielā Bacha" tēvocis, un Joh. Mi c h. Bachs (1648—1694).

Joh. Kr. Bachs ir vispāri viens no ievērojamākajiem vācu 17. gadsimta
baznīcas mūzikas komponistiem, priekšpēdējais loceklis ievērojamo
mūziku ķēdē, kas no Šūtca noved pie Joh. Seb. Bacha. Galveno

viņš devis motetes žanrā, bet visspēcīgākais un slavenākais viņa

darbs ir kantāte par ercenģeļa Michaela cīņu ar sātānu ("Es erhub

sich der Streit"), kurā viņš lieto divus 5 balsīgus korus un instrumen-

tālajā pavadījumā 2 vijoles, 4 altus, fagotu, 4 taures, bungas un

ērģeles. Šī kantāte ir viens no spožākajiem vēlā vācu-venēciešu

stila darbiem.

Opera Francijā

No visiem mūzikas žanriem opera ir visīstākā itāliešu speciali-
tāte : uz Itālijas zemes dzimusi, Itālijā pirmos ziedu laikus piedzīvo-
jusi, 18. gadsimtā Itālijas eksportprece uz visām Eiropas zemēm,

vēl līdz šim forma, kurā visspilgtāk sakopojas itāliešu mūzikālais

ģēnijs. Ārpus Itālijas pirmā patstāvīgā operkultūra nodibinās

Francijā, 17. gadsimta otrajā pusē, vairāk kā pusgadsimtu pēc
itāliešu operas pirmajiem soļiem. Daudzi operas priekšnoteikumi
Francijā bija jau pat no 16. gadsimta beigām, tomēr maz ticams,

vai bez tiešas itāliešu ietekmes opera Francijā būtu izveidojusies.

Francijā, vēl pirms slavenā Florences pulciņa nodibināšanās, no

kura dzima opera, arī bija tamlīdzīgi dzejnieku mēģinājumi "radīt

teātra izrādes ar mūziku, pēc grieķu parauga". Šīs idejas nesējs bija
dzejnieks Bai'fs, kas kopā ar citiem humānistiskā virziena domu

biedriem 1570. gadā nodibināja "Dzejas un mūzikas aka-

dēmiju", nolūkā panākt šo abu mākslu senāko vier ību. Bet fran-

ču pulciņš neuzdrošinājās upurēt lielo daudzbalsīgās mūzikas māk-

slu, kā to bija darījuši grāfa Bardi pulciņa locekļi. Politiskas un re-

liģiskas jukas šī pulciņa darbu pārtrauca, Akadēmijas sanāksmes

izbeidzās 1584. gadā. Vissvarīgākie franču operas priekšteči to-

mēr ir franču "galma bāliet i" (Ballets dc cour). Tajos

bija vielas ziņā visi elementi, kas veido arī operu: deja, ārijas un

instrumentu mūzika, kori, kaut kāda darbība — dejā jeb mīmikā,

runā, dziedājumā izteikta, luksuriozi inscenējumi v. t. t. Balletus

uzveda lielos galma svētkos, pils zālēs, aktīvie dalībnieki bija ne

profesionāli aktieri, bet paši galminieki, bieži pat pats karalis, tā

piemēram Luijs XIII. un it īpaši Luijs XIV. bieži dejoja ballētos atse-

višķas scēnas, speciāli viņiem komponētas. Var iedomāties šāda,

paša karaļa protežēta žanra ārkārtīgo prestižu; to kopa ne tikai

galms, bet arī bagātā pilsonība, imitēdama galmu. Kas vēl svarī-

gāki: šādiem galma balletuzvedumiem nekad netrūka līdzekļu, vi-

sus izdevumus bagātīgi sedza karaļa kase, tāpēc nebija jātaupa,
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jāskopojas, varēja panākt vislielāko greznumu un spožumu. Tikai

tādos apstākļos varēja piemēram reālizēt tādus tīri pasakainus
uzvedumus, kā greznības ziņā vai nepārspēto "Karalienes balletu"

(Bāliet comi qv c dc la reine), 1581. gadā, kas izmak-

sājis trīs miljonus franku. Tas nebija tikai deju virkne, bet īsta komē-

dija-ballets, kā sižets (Circes burvības) vēlāk tika izmantots arī

daudzās jo daudzās operās, vai visās Eiropas zemēs. Šim balletam

Francijas karaļu galmā sekoja vai bezgalīga virkne citu, ne daudz

mazāk spožu un žilbinošu, maskarādes, pantomīmas v. t. t. Ja arī

franču galma ballets neattīstījās par operu, tomēr šī balletu tradi-

cija, kā vēlāk redzēsim, ienes īpatnējus, no itāliešu operas atšķirī-

gus elementus jaunajā franču operā, franču operas stils jau pašā sā-

kumā veidojas vairāk balletoperas virzienā.

Pirmo īsto itāliešu operu Parīze redzēja 1647. gada, kad, patei-
coties lielā franču valstsvīra Maza rēna interesei un atbalstam,

Luvrā, karaļa un viņa galma klātbūtnē, deva itāliešu operkomponista
Luīdži Rosi (Rossi) "Orfeju" (Rosi bija nokļuvis Parīzē kopā ar

prinčiem Barberīni, Romas operteātra nodibinātājiem, kas emigrēja
no Itālijas, kā to galma mūziķis). Šis pirmais operas solis_ Francijā
sacēla veselu skandālu: vieni nosodīja izrādi tikumības vārdā, citi

kā tautas īpašumu šķiešanu. Bet uzveduma panākumus šie uzbru-

kumi nebūt nemazināja. Tomēr bija jāpaiet vēl divi gadudesmi-
tiem, kamēr opera īsti iesakņojās Francijā. Frančiem jaunais operas

žanrs šķita tik specifiski italisks, ka franču mūziķi un dramatiskie

autori pat nemēģināja rakstīt operu, gan turpretim vēl jo vairāk

aktīvitātes izrādīja atkal balletu žanrā, kas sevišķi uzplauka laikā

starp 1650—1670, pateicoties īpaši jaunā karaļa Luija XIV. lielajām

simpātijām šim žanram. Pirmie tīri franciskas operas mēģinājumi

bija dzejnieka abata Per rēna (Perrin) un karaliskā kapelmeistara
un ērģelnieka Kā m bēra darbs. Pati doma, radīt franču mūzikālo

teātri, piederēja Perrēnam; kopā ar Kāmbēru, viņš deva 1659. gadā
kāda galminieka lauku villā Isī, Parīzes tuvumā, uzvedumu, kam no-

saukums bija: "Pirmā Francijā izrādītā franču komēdija mūzikā:

Pastorāle". Kāmbēra partitūra nav uzglabājusies. Šis niecī-

gais sākums, kas, šķietas, nav bijis daudz nekas vairāk, kā vienkār-

ša dziesmu virkne, tomēr pēkšņi ieinteresēja, "Isī opera" nāca modē,
tā ka varēja pat izrādīt to reizes astoņas. Panākumu spārnoti, abi

tās autori ar skubu stājās pie jaunu operu komponēšanas, bet Ma-

zarēna nāve, 1661. gadā, .laupīja tiem viņu spēcīgāko balstu, mēģi-

nājumi pagaidām palika bez turpinājuma. Šajā laikā Parīze atkal

piedzīvo itāliešu operu: 1660. gadā galms Luvrā skatās Kavalli

operu "Serse", pēc divi gadiem tā paša komponista "Ercole aman-

te"; abām operām Lulli bija komponējis speciālas balleta interme-

dijas, katram starpbrīdim; "Herkulesā" fināla balletā parādījās
pats karalis Luijs XIV. Varbūt tamdēļ, ka šīs operas tā bija kļuvušas

stipri garākas, franči tās uzņēma diezgan atturīgi.
Publiska operteātra ideja jau "karājās gaisā". Perrēns pirmais

to satvēra un 28. jūnijā 1669. gadā dabūja no karaļa 12 gadu ilgu

"privilēģiju nodibināt Parīzē un citās Fran-

cijas pilsētās akadēmijas, lai tajās publiski
izrādītu un dziedātu italiskajām līdzīgas

operas un mūzikālās izrādes franču valodā".
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Perrēns atkal sabiedrojās ar Kāmbēru. Bet abiem trūka naudas,
nācās meklēt vēl uzņēmuma finansētājus, kādus tie atrada marķīza

Surdeaka un kāda viltus-aristokrata Šāmperona personās. Abi

pēdējie kļuva uzņēmuma pārvaldes šefi, Perrēnam un Kāmbēram

Žans-Batists Lulli

Ž. L. Rullē gravīra pēc Pjēra Minjāra portreta

augstsirdīgi atstājot
māksliniecisko pusi —

vienam operas dzej-
nieka darbu, otrajam
orķestra vadību. 1671.

gadā 3. martā fran-

ču opera deva savu

pirmo izrādi, Perrēna

un Kāmbēra pasto-
rāli 5 cēlienos: "Po-

moni", komponista
vadībā. Orķestrī bija
13 mūziķi, uz skatu-

ves četras dziedātā-

jas, pieci dziedātāji,
15 koristu. Uzvedu-

ma panākumi izrādī-

jās pat lielāki, nekā

gaidīja; notika pavi-
sam 146 izrādes. Bet

visi ienākumi saplūda
Surdeaka un Šāmpe-
rona kabatās, tur-

pretī Perrēns nokļuva

pat cietumā parādu

dēļ. Kāmbērs kompo-

nēja jaunu operu
"Mīlas moku un prie-
ku hēroisko pastorā-
li", tās materiālie pa-
nākumi nebija ma-

zāki par "Pomoni",
franču opera bija at-

radusi savu ceļu. Pat

drāmatiskie teātri nu

sāka pastiprināt savu uzvedumu mūzikālo pu9i, tā Moljēra teātris

un c. Moljērs pat nāca uz domām atpirkt no Perrēna, kas vēl aiz-

vienu bija cietumā, viņa karalisko operas privilēģiju, lai sāktu dot

operu izrādes. Bet Moljērs, padoma prasīdams, bija bijis neuzma-

nīgs un savu nodomu atklājis karaļa favorītam Lulli, un tīkotā kon-

cesija drīzumā atradās nevis Moljēra, bet Lulli rokās. Franču opera
bija atradusi savu vīru.

Žans-Batists Lulli bija dzimis Florencē, 29. nov. 1632, kā dzir-

navnieka dēls. Francijā viņš nokļuva 14 gadu vecumā, pateicoties
gadījumam: par viņu, kā veiklu komēdiantu, Florencei cauri braucot

bija ieinteresējies hercogs dc Gizs, un aizvedis uz Parīzi, kur node-

va mazo itālieti hercogienes Monpānsjē, karaļa māsas, dienestā.

Lulli šajā laikā jau prata veikli dejot, dziedāt, spēlēt vijoli, strinkš-
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ķināt ģjtaru. Vijojspēlē viņš drīz ieguva tādu virtuoztāti, ka kļuva

par vienu no sava laika pirmajiem vijolniekiem. Parīzē viņš guva

iespēju mācīties arī klavesina spēli un kompoziciju. Kautkādu iemes-

iu dēļ no savas pirmās protektrises dienesta padzīts, Lulli tūdaļ prata
ierīkoties karaļa Luija XIV. galmā, kā vijolnieks "lielajā karaļa vijoļ-
korī" ("24 violons dv Roi", jeb, kā vēlāk to iesauca, "grande
bande des violons dv Roi"). Tālākā viņa karjēra ir ātra un spoža.
Jau 1652. gadā, vēl ne 20 gadu vecs, viņš kļūst par šī orķestra
ģenerālinspektoru, un speciāli priekš Lulli karalis nodibina vēi otru

vijoļkori, ko, atšķirībā no pirmā, iesauca par "mazo vijoļu" kori

("Petits violons"). Gadu vēlāk, karalis viņu ieceļ par galma kamer-

komponistu. Viņa īsto karjēru tomēr rada galma balletu uzvedumi;

tajos viņš ir nepārspējams, kā dejotājs, kā aktieris, klauns, kompo-
nists, organizētājs. Viņš vienmēr prata uzjautrināt galmu ar dažā-

dām izpriecām, aizvienu izdomāt 'ko jaunu: dejas, maskarādes, svēt-

kus uz ūdens v. t. t. Arī jaunajam karalim, Luijam XIV., šāds cilvēks

bija kā aicināts. Ar apbrīnojamu taktu Lulli prata karalim rādīt de-

jas soļus, inscenēt karaļa uznākšanu ballētos, maskēt tā neizdoša-

nās, kļūt par karaļa intimāko padomdevēju visās izpriecās. Gadus

divdesmit piecus vecs, Lulli jau ir vistuvākais karaļa favorīts, neap-

strīdēts valdnieks visās mūzikas un izpriecu lietās galmā. Ja vārda

pēc pagaidām par galma mūziku vēl noteica kāds cits, tad_ 1661. ga-

dā Lulli iegūst arī augstāko oficiālo Francijas mūziķa stāvokli gal-
mā — kļūst par galma mūzikas virsintendantu. Kopā ar Molj ēr v,

Lulli organizē "Komēdiju — balletu" uzvedumus, komponēdams tiem

mūziku, veidodams dejas. Skeptiski, gandrīz naidīgi viņš izturas pret

pirmajiem franču operas mēģinājumiem; līdz 1672. g. viņš ir pār-
liecināts, ka "opera ir neiespējama mūsu (t. i. franču) valodā". Bet

kad Perrēna un Kāmbēra opera pēkšņi guva negaidītus panākumus,
Lulli bija pirmais, kas saprata, kādus labumus var gūt no jaunā pa-

sākuma, un vienā vilcienā prata apiet tiklab abus iniciātorus — kuru

talanta, droši vien, nekad arī nebūtu pieticis, lai nodrošinātu franču

operas nākotni, — kā arī Moljēru, kam bija līdzīgi mūzikāli-drāma-

tiski projekti. Viņš atpirka no vēl cietumā esošā Perrēna tam iz-

sniegto karalisko operteātra privilēģiju, lika karalim to no jauna ap-

stiprināt, un tā 1672. gadā kļuva arī par tranču Karaliskās mūzikas

akadēmijas direktoru. Šī data ir zīmīga franču mūzikas attīstībā;
ar to sākas ne tikai Lulli personīgā diktatūra par franču mūziku, bet

arī franču patstāvīgās opermākslas lielais laikmets. Viņa rokās sa-

kopojās absolūtas franču mūzikas monarcha tiesības. Ne tikai vi-

ņam piederēja operu uzvedumu monopoltiesības Parīzē un visā

Francijā, bet neviens cits teātris nedrīkstēja aot izrādes, kurās būtu

vairāk kā divas ārijas un piedalītos vairāk kā seši mūziķi. Lulli ne-

bija vīrs, kas šādas tiesības neizmantotu. Vienīgi Moljēram izdevās

savā teātrī panākt kautcik plašākas tiesības, bet jau pēc gada Mol-

jērs mira,_ un tūdaļ Lulli izmeta Moljēra trupu no Karaļa pils (Palais-
Roval) zāles, lai tajā novietotu savu Karalisko mūzikas akadēmiju.
Perrēns mira 1675. gadā, vei vienmēr parādos. Kāmbērs, Lulli naida

spiests, emigrēja uz Angliju, kur kļuva par Kārļa 11. mūzikas virsinten-

dantu, bet mira nogalināts 1677. gadā.
Lulli prata arī savu mūzikas patvaldnieka stāvokli izmantot. No

1672. gada, kad viņa rokās nonāca franču operteātris, līdz savai
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nāvei 1687. gadā, viņš rakstīja pa operai katru gadu. Viņš bija at-

radis sev ideālu libretistu: Kino (Quinault), kas devis vai visus Lulli

operu tekstus. 1681. gadā Lulli saņēma no karaļa Luija XIV. vēl

vienu pagodinājumu — karaļa padomnieka-sekretāra tituli, līdz

Skatuves aina Lulli balletoperā „Temple de la Paix"

Lepotra gravīra pēc Berēna

ar iecelšanu muiž-

niecības kārtā (pē-
dējam Lulli visu lai-

ku bija pretojies,
apgalvodams, ka

viņš muižniecībā

nemaz neesot iece-

ļams—viņš jau esot

dzimis dižciltīgo
kārtā). Lulli bija kļu-
vis joti bagāts, ne

tikai no dažādajiem
ienākumiem galmā,
bet arī apprecē-
dams slavenā mūzi-

ka Lambēra meitu,

un no veiklām spe-

kulācijām, uzpērkot
un pārdodot grunts-

gabalus, ceļot un

izīrējot lielus namus

Parīzē. Viņa bagā-
tību mūža beigās
vērtēja vairākos mil-

jonos franku. Lulli

mira pilnā darba

cēlienā, 1687. gadā,
vēl ne piecdesmit

piecus gadus vecs,

no asiņu saindēša-

nās (diriģēdams ar

lielu bambuka zizli,
viņš ieskrambāja ar to sev kāju, sākumā tam nepiegrieza vērības,
bet kad apzinājās ievainojuma nopietnību, bija jau par vēlu). Ko-

mēdianta gars viņu neatstāja pat uz nāves gultas: kad priesteris,
grēku piedošanai, prasīja sadedzināt tā visjaunāko operu, Lulli to

arī darīja, tikai — sadedzināja gan visas izrakstītās orķestra partijas,
bet pašu partitūru prātīgi atstāja skapī...

Lulli atstājis pavisam 15 operas*), bez tam vēl rindu balletu,
balletu-komēdiju un c.; zīmīgi, ka tieši par operu no tām Lulli nav

nosaucis nevienu, gan tikai par liriskām traģēdijām, mūzikas traģēdi-
jām vai vienkārši traģēdijām. Viņa mūzikāli-drāmatiskais ideāls bija
taisni traģēdija, tā operas pirmā ideālforma, kādu bija iecerējusi
ideālistiskā Florences operskola, bet ko paša Lulli laikā itāliešu oper-

*) Cadmus et Hermione (1673), Alceste, Thesēe, Atys, Isis, Psvchē, Bellērophon,

Proserpine, le Triomphe dc l'Amour, Persēe, Phaeton, Amadis, Roland, Armide, Acis et

Galathēe (1686).



Apoteoze. Lulli opera "Izis"

Sebastjāna Leklerka gravīra
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komponisti jau sen bija upurējuši vieglāki gūstamiem lauriem, īpaši
belikantam. Lulli pilnīgi apzinīgi nostājās pretī itāliešu izpušķotajam
dziedāšanas stilam, ar tā vokalizēm, rulādēm, fioritūrām, prasīdams

operā tikai izteiksmīgu traģēdijas deklamāciju. Tāpēc pati sirds

Lulli, Fragmenti no operu rečitatīviem

1. „Cadmus et Hermione", 1673. Šķiršanās skats
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2. ~Cadmus et Hermione". Monologs, žēlabas par Hermioni
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viņa darbos ir rečitatīvs, un taisni tajā Lulli bija neatdarināms.

Savos operu dziedājumos Lulli lūkoja, pēc iespējas pilnīgāki, imitēt

17. gadsimta franču lielo aktieru runas melodiju. Ar to Lulli

neapšaubāmi bija uzminējis sava laika franču gaumi, un deva

franču operai tradiciju, kas to spilgti nošķīra no italiskās bel-

kanta operas. Tīri mūzikālā satura un intereses ziņā Lulli operas
tomēr neaizsniedza savu laikabiedru itāliešu operu; tas īpaši sakāms

par viņa ārijveidīgajiem dziedājumiem, kas bija monotonāki, naba-

dzīgāki izteiksmes plastikā, ēmocijā. Toties koru izmantošanā Lulli

opera pārāka par italisko, kas 17. gadsimta beigās korus bija gan-
drīz pavisam atmetusi. Pārāka tā bija arī savā instrumentālajā

daļā — orķestrī. Lulli operu orķestris bija liels, jau ar stīgu instru-

mentu kvintetu (piecas vijoļinstrumentu partijas) skanīguma pamatā,
kam piebiedrojās flautas, taures, obojas, fagoti, sitamie instrumenti

(pēdējie it īpaši lielā skaitā ballētos); dažkārt Lulli orķestrī bija pat

ģitāras, mednieku taures un c. instrumenti. Lulli pats mācīja or-

ķestri un izveidoja to par pirmo visā Eiropā; mūziķi no Vācijas, no

Itālijas nāca to dzirdēt, apbrīnoja tā virtuozitāti, precīziju, ritmu, vi-

joļspēles saldumu. Instrumentālās mūzikas attīstībā sevišķi svarīga ir

Lulli izveidotā franču uvertīras forma; tā sākas ar lēnu, pa-

rasti majestātiska, patētiska rakstura ievadu (gravē), kam seko
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ātras kustības, fugēta galvenā daļa (allegro), pēc tam bieži nāk
vēl lens nobeigums ar pirmās dajas tēmām, lai panāktu plašu, pil-
nīgu beigu izskaņu. Šīs Lulli "simfonijas" (= uvertīras] sajūsmināja
publiku, ne tikai frančus, bet visā_ Eiropā, tās formu pieņēma Bachs,
Hendels; Vācija tas imitēja pat vēl 18. gadsimtā.

Lulli lieliski prata būvēt operu. Ja arī viņa talants bija pasauss,
tomēr visi teātrālās darbības elementi viņa darbos vienmēr laimīgi
līdzsvaroti, visam bija uzvedumā sava labi aprēķināta vieta — mūzi-

kas efektiem, drāmai, komiskajām epizodēm, dejām. īpaši arī šīm

pēdējām; Lulli, kas no komēdijas-balieta bija sācis, nekad neizslē-

dza balletu no savām mūzikas traģēdijām, ar to atbilzdams sen-

senajai franču balletu tradicijai.

Lulli, ko kā cilvēku neraksturo sevišķas morāles īpašības, ap ko

bieži vijās intrigas, skandāli, bija tomēr liels mākslinieks, ar neaiz-

mirstamiem nopelniem franču mūzikas atītstībā. Apbrīnojama viņa

vispusība: visur teātrī bija klāt viņa acs, viņa meistara roka,- viņš
diriģēja orķestri, pats mācīja lomas artistiem, rādīja dejas, organi-
zēja, komponēja. Viņa komponista darbnīca gan atgādina lielo re-

nesanses gleznotāju darbnīcas, kur mākslas skolnieki mēdza izpildīt

savu meistaru idejas, uzmetumus. Arī Lulli savu kompozicijas darbu

bieži uzskatīja par pabeigtu pēc vokālo partiju un basa uzrakstī-

šanas, bet pārējo — vidusbalsis, harmonisko pildījumu atstāja pa-

beigt saviem sekretāriem. Dažus mūzikas vēsturniekus tas noved

līdz pārspīlētiem secinājumiem, kas vispāri apšauba Lulli radošo

darbu viņa operās, tās esot tikai "fabrikācijas", pēc būtības Lulli esot

bijis tikai karalisko balletu komponists un tāds arī palicis vienmēr

(Kombarjē); šāds uzskats ir neapšaubāmi maldīgs un tendenciozs.

Anonīmu autoru darbs nekad nebūtu ieguvis tādu organisku vienību,

tik plašu vērienu, un Lulli-galminieka stāvoklis vien arī ne_kad nebūtu

spējis uzspiest savus darbus ne savam laikam, kur gan vēl vai visam

gadsimtam pēc Lulli, kas glabāja viņa populāritāti (Lulli "Tezeju" iz-

rādīja vēl 1778. gadā, kad jau Parīze bija redzējusi lielas Gluka

operas).
Lulli bija ne tikai lauzis franču skepsi pret operu, bet pat pacēlis

1o par mocies žanru. Bet viņš bija arī monopolizējis franču operu

tikai sev; citiem franču mūziķiem — viņa laikabiedriem brīva bija

paiikusi vai tikai baznīcas un salonu, "kamer"mūzika. Tūdaj pēc
Lulli nāves rodas vesela virkne franču mūziķu, kas lūko aizpildīt tuk-

šo vietu. Tomēr taisni operas žanrā bija ilgi jāgaida, kamēr nāca

ģēnijs, kas spēja turpināt Lulli atstāto mākslas mantojumu: Ram 6,

pusgadsimtu vēlāk. Šajā starplaikā bija arī visai talantīgi mūziķi-

operkomponisti, kā spilgtākie Kamprā (Campra, 1660—1744),
varbūt pats ievērojamākais operkomponists starp Lulli un Ramo, no

viņa 20 operām labi panākumi bija "Tankrēdam" (1702); Andrē

Dētušs (Destouches, 1672—1749); Marks-Antuāns Šar-

pantjē (Charpentier, 1634—1702), Karisimi skolnieks, kas arī mē-

ģināja rakstīt operas, bet, Lulli uzvarēts, no operkompozicijas atsacī-

jās un piegriezās vienīgi reliģiozai mūzikai. Visi šie un citi operu

komponisti kopa vienus un tos pašus Lulli sankcionētās žanrus: lirisku

traģēdiju, hēroisku pastorāli, balletu, balletoperu; opera vēl vienmēr

palika tīri aristokrātisks galma žanrs. Bet neradās neviens darbs,
kas pilnīgi attaisnotu publikas cerības; vienmēr vēl Lulli operas pa-
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lika tās, kas guva visdrošākos panākumus. Beidzot arī to reprīzas

nespēja vairs pietiekoši saistīt publikas intereses. Modās no jauna tās

pašas šaubas, kas operai pretī Francijā bija jau pirms Lulli: ka franču

ģēnijs operai tomēr radīts nav, franču valoda nav operas dziedājumu
valoda, opera ir tīra itāliešu valodas, itāliešu mūzikas prēro-

gātīva, tikai no turienes var ņemt operu paraugus, tikai tur būs vien-

mēr auglīgi operkomponisti... 18. gadsimta sākumā pat kaislīgas
polēmikas izcīna šo jautājumu; atrisinājumu tam deva tikai Ramo,
kas no jauna spēja franču operai dot īstus meistardarbus.

Opera Anglijā. Persells

17. gadsimts angļu mūzikai vēl reizi piešķir universālnozīmību,

gandrīz neatkārtotu līdz pat mūsu dienām. Mūzikas attīstības gaitu

vērojumi liek mums revidēt dažkārt viegli izsakāmos lētos spriedu-
mus par dažu tautu "nemūzikālitāti". Kādas tautas mūzikālā apdā-

vinātība vai neapdāvinātība ir visai relatīvi, laikam pakārtoti jē-*
dzieni. Jau līdzšinējā mūzikas attīstībā esam redzējuši dīvainus ro-

bus, tukšumus "vismūzikālāko" tautu mūzikas kultūrā (itāliešu mūzika

15. gadsimtā, vācu mūzika, kas vēl pat līdz 18. gadsimtam nav iegu-
vusi savas lielās mūzikālās nācijas nimbu, krievu mūzika Eiropas mū-

zikas koncertā vēl nav pat nemaz pamanīta, v. t. t.). Savukārt angļi,
kas vairāk kā 200 gados pēc Persella nāves nav devuši neviena liela

radoša mūziķa, bet gan adoptējuši dažus citu tautību komponistus —

tā Hendeli, Mendelsonu, ir bijuši savā laikā lielas, oriģinālas mūzikā-

lās kultūras nesēji, vairākkārt pat vadoša mūzikāla nācija. Tā, 15.

gadsimtā anglis Denstēbls ir viens no kontrāpunkta izgudrotājiem.
16. gadsimta beigās angļu madrigalistu māksla nav zemāka

par sava laika slavenāko itāliešu vokāikomponistu mākslu, bet slavenā

angļu virdžinālistu plejāde (Bērds, Džons Bulls, Gibenss v. c.)

rada instrumentālmūzikas skolu, ko tās turpinājumā redzam kā fran-

ču klavesinistu izsmalcināto mākslu 17. un 18. gadsimtā. Beidzot,
17. gadsimtā uzplaukst angļu operas brīnumzieds, lai tūdaļ atkal

novīstu. Kur iemesli, kamdēļ šī mūzikas svētītā zeme, kur mūzikas

kults nekad nav bijis novārtā, kur mūziku mīl, kā reti kur citur, tik

ilgā laikā vairs nav devusi jaunus augļus, nav spējusi līdztiesīgi pie-
dalīties Eiropas nāciju mūzikas koncertā? Tā ir viena no tām fluktuā-

cijām, kam dažkārt trūkst racionāla izskaidrojuma.
Angļu operas priekšvēsture pa daļai saistās jau ar 16. gadsimta

angļu drāmatiķu, īpaši Šekspīra darbiem, kura uzvedumos bagātīgi
izmantoja arī mūziku. Vistiešākais angļu operas priekštecis tomēr ir

īpatnējās angļu galma masku spēles ("Masks"), pa daļai lī-

dzīgas franču _galma balletiem. Anglijas galmā 17. gadsimtā tie

bija ievērojamākie sarīkojumi, bieži pasakaini grezni inscenējumos,
visu izrāžu elementu konglomerāts: darbībā dramatiski i komikas
elementi, dejas, dziesmas, instrumentāla mūzika, dekorācijas, skatu-

ves mašīnas v. t. t. Masku spēlēs producējās daudzi ievērojami angļu
komponisti, radot mūziku, kas dzīvi atbalsojās angļu sabiedrībā,

īstu revolūciju arī mūzikas kultā izsauca pilsoņu karš un Kromveļa
puritāņu uzvara (1647—1656); puritāņi noliedza visas "korruptīvās iz-
priecas" un mūziku — noliedza runāta teātra izrādes, noliedza "mas-



131

kas", iznīcināja pat baznīcas mūziku, kara laikā postīja ērģeles, de-

dzināja kompozicijas. Dīvainā kārtā no tā dzima opera — dziedāta

izrāde
—, jauns žanrs, kas vēl nebija nokļuvis uz proskripcijas listes.

Jau no 1656.-gada datējami pirmie angļu operu uzvedumi. Stjuartu

atgriešanās izsau-

ca mūzikā īstus

ziedu laikus; ka-

ralis Kārlis 11. aici-

nāja uz Angliju

ārzemju mūziķus,
Londonā uz dzīvi

apmetās daudzi

slaveni itāliešu,
franču komponisti,
dziedātāji, vijol-
nieki (Kārlis 11. uz

Londonu aicināja
arī Lulli, bet kad

no tā nekas neiz-

nāca, apmierinā-
jās arī ar Kāmbē-

ru), pat veselas

itāliešu opertrupas
deva izrādes Ang-
lijā. Neskatoties

uz šiem cittautu

mūzikas plūdiem,
taisni šajā laikā

dzimst angļu ope-
ras ievērojamākie

un īpatnākie mei-

stardarbi, norisi-

Henrijs Persells

Gotfrīda Knellera glezna, Londonas Nacionālajā gleznu galerijā

nas angliskā mūzikas ģēnija spilgtāka izteicēja Persella darbs.

Henrijs Persells (Purcell) bija dzimis 1658. gadā, Londo-

nā, viņa tēvs bija karaliskās kapellas dziedātājs, bet drīz mira. Sešu

gadu vecumā arī Persells-dēls iekļuva karaliskajā kapellā, tajā guva
arī savu mūzikālo izglītību, pie dažiem ievērojamiem angļu mūzi-

ķiem, kas vadīja kapellu (Kuks, Hemfrī, Blous). 22 gadu vecumā Per-

sells jau ir slavenās Vestminsteras katedrāles ērģelnieks, vēl pēc divi

gadiem karaliskās kapellas ērģelnieks. Šajā laikā sākas viņa ba-

gātā radošā darbība, un — gandrīz nesagatavoti — rodas viens

no viņa galvenajiem darbiem: opera "Dīdona un Enejs"
(Dido and Aeneas, 1680), kuras parādīšanās izsauca sensāciju. 1683.

gadā Persellu iecēla par galma komponistu. Šajā laikā viņš kom-

ponē daudz gadījuma darbu, īpaši kantātes un kamermūziku (no

pēdējās ievērojamas viņa 12 sonātas divām vijolēm ar

ciparotu basu), tad uzsāk cīņu pret itāliešu operu Londonā, 1691. gadā
raksta atkal operu, savu galveno drāmatisko darbu "Karalis Ar-

tūrs". Tanī pašā laikā sacer skatuves mūziku vēl daudzām lugām,
daudz reliģiozas mūzikas, slaveno "Odu Sv. Cecīlijai", lielu

"Te Deum", kas Anglijā ilgu laiku uzturēja dzīvu viņa slavu. Per-

sells mira ļoti agri, varbūt no pārstrādāšanās, 21. novembrī 1695. g.,
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tikko 37 gadus vecs. Viņu apglabāja Anglijas nacionālajā Panteo-

nā — Vestminsteras katedrālē; ar viņu kopā apbedīja angļu mū-

ziku, piebilst Romēns Rollāns.

Persells mira par agru, lai aizsniegtu savā darbā pilnīgāko mci-

Persells, Dīdonas ārija no operas „Dīdona un Enejs", 1680
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starību; bet viņa radošā darba loks bija tik plašs, kā gandrīz ne-

vienam citam komponistam 17. gadsimtā, ietverot tiklab operu, (mū-

zika pavisam 54 skatuves uzvedumiem), kā baznīcas un instrumen-

tālo mūziku. Viņa mūzikā ir italiskās mūzikas ietekmes, īpaši ārijas
un rečitatīvu uzbūvē, kur brīžam jūtams Monteverdi gars. Bet pre-

tēji sava laika itāliešu operai, Persells mīl arī kora krāsas un spēku
operu drāmatiskajā darbībā. Visumā viņa mūzika tomēr ir ļoti per-

sonīga, patstāvīga, dažkārt ar zināmas grūtsirdības ieskaņām, kā

dažās "Dīdonas un Eneja" lappusēs. Taisni šajā operā Persells ie-

skatās arī tādos traģisma dziļumos, kādu viņa laika opera vēl ne-

pazina: lai lasām tik pēdējo, apbrīnojamo Dīdonas āriju. Persella

kop, īpaši astoņbalsīgais Te Deum ir bijuši par paraugu Hendeļa

pirmajiem lielajiem, Anglijai rakstītajiem kora darbiem. Tīri mocar-

tiski produktīvi ir bijuši Persella pēdējie pieci mūža gadi. Angļu
mūzikai viņas lielākā komponista pāragrā nāve bija sāpīgākais zau-

dējums.
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Pēc Persella nāves, itāliešu opera loti drīz iekaro Angliju. Daži
pašu angļu operu mēģinājumi ir neveiksmīgi, itāliešu opera gan sā-

kumā nāk Londonā vēl angliskā tulkojumā un uz analiskām skatu-

vēm, bet ap 1710. gadu jau dzied veselas operas itāliešu valodā,

pamazām Londonā saplūst slavenākie itāliešu dziedātāji, komponisti,
no 1720. gada Londona kļūst par vienu no pašiem spožākajiem itā-

liešu operas centriem visā Eiropā. Šajās itāliešu operas cīņās Lon-
donā vadošā lomā tad jau ir arī H c n d cI s.

Neapoles operskola

Apmēram tanī pašā laikā, kad Lulli Parīzē raksta pirmās franču

operas (pirmā Lulli opera, "Cadmus et Hermione", 1673. gadā),
kad tikai dažus gadus vēlāk Persells angļu operai dod tās pirmo
un varbūt lielāko meistardarbu ("Dīdonu un Eneju", 1680), kad Ham-

burgā mēģina radīt pirmo vācu operteātri (1678) — bet cieš nožēlo-

jamu neveiksmi, —■ Itālijā 17. gadsimta septiņdesmitajos gados
pēkšņi uzliesmo jauns opercentrs — līdz šim mūzikai vēl maz pa-

zītā Neapolē. Itāliešu operai, ko jau venēciešu operkomponi-
sti, īpaši Kavalli un Česti, bija veduši pie lielām uzvarām pāri Itā-

lijas robežām, jaunā Neapoles skola deva nesalīdzināmu spožumu,
slavas un panākumu aureolu, kas uz veselu gadsimtu un vēl ilgāk
nodibināja itāliešu operas varu un pārākumu visā Eiropā. Neapo-
liešu operkomponistu sāncenši gan visā šajā laikā palika arī venē-

cieši, bet pakļaudamies Neapoles operas stilam, tā ka 18. gadsimtā
īstenībā ir vairs tikai viens vispārējs itāliešu operstils, dibināts uz

solodziedāšanu kā galveno un vai vienīgo operas izteiksmes vei-

du; tas rezidē abās galvenajās itāliešu operteātru metropolēs:
Neapolē un Venēcijā. Abas tās jau no 17. gadsimta beigām un

visu 18. gadsimtu ir lielās vokālmūzikas mācītājas, ne tikai Itālijai,
bet arī visai Eiropai, abas kļūst par galvenajām itāliešu operas

eksportostām.

Neapoles operskolai pārmet, ka tā vairāk nekā jel kāds cits

laikmets pakalpojusi seklas, tukšas virtuozitātes kulta dievināšanai.

Tiesa, dziedātāju virtuozitātei nav mesli nekad doti bagātīgāki,
līdz ar ko arī pati opermūzika iepeldēja seklākos ūdeņos, samieri-

nājās ar paviršāku izstrādājumu, problēmatiskāku saturību, ja vien

priekš dziedātāja bija padevusies efektīga, pateicīga ārija. Bet

neaizmirsīsim, ka pati opera kā žanrs jau nes sevī šo divdabību:

tā ir kā divsejainais Januss, kam skats vienā pusē vērsts uz_ tīru

drāmu, otrā uz greznu, teātrāli un drāmatiski efektīgu dziedātāju

koncertu. Operas attīstībā redzam drīz vienu, drīz otru šo operas

seju. Florencieši, Gluks, Vāgners operu saprata un uzspieda savam

laikam kā īpašu jaunu drāmas veidu. Bet operteatris
vienmēr, visos laikos, visās zemēs ir atgriezies arī pie specifiskas

dziedātāju, virtuozu operas, itāliešu opera visā savā vē-

sturē — vai vienīgi florenciešus un Monteverdi izņemot — nekad' citā-

dāka nav bijusi un nav gribējusi būt, un arī mūsu laiku valdošais itā-

liešu operstils— ko īstenībā vēl vienmēr identificējam ar pašu operas

jēdzienu —■ atrodas tai pašā plāksnē. Gan operas
kā mūzikas

drāmas koncepcija ir vienmēr apzīmējusi augstu ideālistisku skatu
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uz operas formu un būtību, lielu gara koncentrāciju, vesela virzie-

na un laikmeta pagriezienu, tāpēc ir bijusi tikai lielu ģēniju darbs;
bet jo drīzāk aizvienu arī ir nācis mūzikālās drāmas sabrukums tās

epigoņu rokās. Šādu skatu uz operu kā uz patiesu mūzikālu drāmu

Neapoles operskola nepazina, tās galvenā interese bija vienīgi
pašā solodziedāšanā kā tādā, dziedātāju virtuozitātē; ar to nav

teikts, ka šī perioda operās nebūtu dramatiska spēka un izteik-

smības: robežu nosprauda tik paša radošā mūziķa ģēnijs. Ide-

jiski nabadzīgs, techniski bieži rudimentārs, bet virtuozi spožs, šis

laikmets itāliešu operai nodibināja pasaules izplatību.
Pie Neapoles operskolas šūpļa stāv divi mūziķi: Alesandro

Stradella (1645—1682) un Frančesko Provencāle

(Provenzale, 1610 (?) —1704). Stradella (pie mums Stradellas vār-

du pazīst gandrīz tikai
no populārās baznīcas ārijas "Pieta signore",

kas gan nemaz nav viņa) ir ievērojamākais pārejas laika mūziķis

no venēciešu opermākslas uz Neapoles skolu. Viņa dēkainā dzī-

ve meta to no pilsētas uz pilsētu. Maz kas īstenībā noteikti zināms

no Stradellas dzīves, lai gan ap to savītas veselas leģendas. Ilgā-
ku laiku Stradella ir Romā, bet no turienes ir spiests bēgt, pēc kāda

uzbrukuma viņam. Tad viņš parādās Florencē, Modenā. Venēcijā
viņu saista kādas operas komponēšanai, tur viņš iepazīstas ar kāda

Venēciešu granda mīļāko, kopā ar viņu bēg, vēl pirms savas operas
uzveduma. Cietušā mīļākā rokas puiši Stradellam uzbrūk Turinā,

viņš tomēr izglābjas, dodas uz Dženo\u, kur paspēj uzvest kādu

savu darbu, bet ar savu dzīvību samaksā atkal kādu jaunu mīlas

dēku. — Stradella slavens kļuva tikai 18. gadsimta pirmajos ga-

dos, jau gadu divdesmit pēc savas nāves; dīvainā kārtā viņa paša
laikabiedri to gandrīz nemaz nepiemin. Romēns Rollāns par to

uzstāda hipotēzi, ka Stradella esot vienkārši noklusēts, jo visur,

kur viņš gāja, viņu pavadīja skandāli, augstmaņu un firstu nāvīgs
naids; Romas un Venēcijas teātri esot varbūt bijuši pat spiesti no-

slēgt viņam savas skatuves. No viņa darbiem, par laimi, liela daļa
atrasti: ap ,150 viņa kompoziciju uzglabājušās d'Este bibliotēkā

Modenā, daudzi citi darbi arī dažādās ārzemju bibliotēkās. Viņa
7 operās zied jau īsta itāliešu belkanta virtuozitāte, ar visiem tās

pārspīlējumiem, vokalizēm, kolorātūrām. Bet Stradellas mūzikā ir

arī laimīgs vieglums, temperāmenta brāzmas, plašs vēriens, liela

prasme, kas fascinēja daudzus citus 'mūziķus, pat Hendeli. Arī ko-

miskais elements viņa operās deva impulsus 18. gadsimtā dzimsto-

šajai itāliešu buffa-operai.

Neapoles skolas īstais izejpunkts ir Frančesko Proven-

cāle, ievērojams meistars 17. gadsimta beigās, vēsturiski sevišķi

nozīmīga figūra, kā vairāku slavenāko Neapoles operskolas kom-

ponistu (Alesandro Skarlati, Leo un c.) skolotājs. Mūsu laikam pa-

zīstamas tikai divas no viņa operām. No 1669. gada līdz mūža

beigām viņš bija Neapoles konservatorijas "Pieta dc Turchini" di-

rektors, mūža beigās arī Neapoles karaliskās kapellas otrais ma-

estro (pirmais jau tad bija viņa skolnieks Skarlati).

Maz tomēr ticams, vai Neapole būtu izvērtusies par vēsturiskā

nozīmē tik lielas operskolas rezidenci, ja tai jau pašā sākumā ne-

būtu radies apbrīnojams, pats lielākais tās meistars — Alesandro

Skarlati (Scarlatti, dzimis Sicilijā 1659, miris Neapolē 1725). Sāku-
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mā viņš bija Provencāles skolnieks Neapolē, tad mācījās Romā pie
Karisimi, komponēja kantātes un 20 gadu vecumā arī savu pirmo

operu, kas guva lielus panākumus Romā un izgādāja viņam kapel-
meistara vietu pie Romā dzīvojošās Zviedrijas karalienes Kristīnes.

1684. gadā viņš pāriet uz Neapoli,
kļūst — lai arī svešnieks — uz reizi

par karaliskās kapellas pirmo mae-

stro, ar ko saceļ sašutuma vētru Nea-

poles mūziķos. Drīz viņš apprecas,

pirmais no viņa bērniem, kas dzimst

26. oktobrī 1685 (arī Bacha un Hen-

deļa dzimšanas gads), ir Dom e-

n i ko, kam vēlāk būs sevišķi liela no-

zīme instrumentālās mūzikas attīstī-

bā. Ap 1702. Skarlati Neapoli atstāj,

pēc kāda klejošanas laika atkal ap-
metas Romā, kur strādā kā kapel-
meistars Santa Maria Maggiore baz-

nīcā, komponē baznīcas mūziku —■

jo opera Romā tolaik bija aizliegta,

pāvests Innocents XII. bija licis pat

nojaukt skaistāko Romas operteātri.
Slavenajās "Arkadijas akadēmijas"
sanāksmēs (Accademia degli Arcadi,
saīsināti Arca di a, dzejnieku un

Alesandro Skarlati

Portrets Boloņas mūzikas licejā

literātu biedrība cīņai pret samaitātu mākslas gaumi, dib.

1690), kurās dalību ņēma, blakus māksliniekiem, dzejniekiem,

mūziķiem, pat pāvesti, kardināli, prinči, Skarlati un viņa dēls ie-

pazinās ar daudziem tā laika ievērojamiem mūziķiem, īpaši arī ar

jauno Hendeli, ar Korelli, Paskvīni un c. Skarlati stils šajā laikā, zem

šīm dzīvajām mākslas ierosmēm, kļūst ievērojami bagātāks. 1708,
Skarlati atgriežas Neapolē, ieņem atkal savu karaliskā kapelmei-
stara vietu, kļūst arī par ievērojamākās Neapoles konservātorijas
direktoru, un, ar maziem starplaikiem, ,Neapolē nodzīvo līdz mūža

galam. Šie pēdējie Romas un Neapoles gadi (gandrīz vesels gad-
simta ceturksnis), ir arī visražīgākie viņa mūžā. Viss viņa kopdarbs
beigās aptver vairāk kā simts operu, ap 500 kantāšu, 200 mesu,

daudz orātoriju un milzumu motešu, psalmu, garīgu koncertu, madri-

gālu un c. Ar Skarlati operkompozicijā nostiprinās daži elementi,
kas kļūst svarīgi visai Neapoles operskolai un pat visai turpmākajai
operas attīstībai. Vispirms, kā . operārijas tips galīgi izveidojas un

kļūst ārkārtīgi iemīļota tā sauktā "da kapo" ārija; tajā ir trīs

daļas: galvenā, vidus-, un pirmās, galvenās daļas atkārtojums (no še-

jienes tas itāliešu nosaukums: "da capo" = vēl reiz, no sākuma).
Šo "da kapo", tas ir, galvenās daļas atkārtojumu mēdza piebārstīt
ar visādiem balss technikas efektiem, kolorātūrām, melodijas izrotā-

jumiem, tā bija īstā dziedātāju mākslas parādes vieta. Pie Skarlati

visas šīs daļas ir vēl ļoti īsi veidotas, turpretim pie Neapoles oper-
skolas dekadences komponistiem, kādu pusgadsimtu vēlāk, tās bieži

iegūst pārspīlētus apmērus. Pie Skarlati tālāku attīstību iegūst arī

rečitatīvs, skaidri diferencējoties divos raksturīgos tā veidos: "re ci-

ta tivo secco" (ital. secco = sauss) un "recit ati v o acc om-
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pagnato". Abas rečitatīva formas bija gan jau pazīstamas arī

agrāk: sauso rečitatīvu lietoja operu komiskajos skatos, sevišķi Ro-

mas operkomponisti; pavadīto rečitatīvu (recit. accompagnato) ie-

veda venēciešu operā jau Monteverdi. Skarlati abu tā veidu lieto-
šanu normālizē: sausais rečitatīvs — viegla, ātra deklamācija, brī-

žam pat īsta runa ("parlando"), virs čembala spēlētiem dažiem vien-

kāršiem pavadījuma akordiem — viņa operās lietots visur tur, kur

opera prasa stāstošu dialogu, kur darbība iet uz priekšu,- sevišķi

svarīgās dialoga vietās turpretim sausā rečitatīva vietā stājas pava-
dītais rečitatīvs, dziedamā partija kļūst sevišķi izteiksmīga, pavadī-

jumu ved vairs ne čembals, bet orķestris, dzīvi tēlodams drāmatisko

situāciju. Šai "pavadītā rečitatīva" formai operas tālākajā attīstībā

piekrīt vissvarīgākā loma. Drāma un mūzika, kas sausajā rečitatīvā

un ārijā parādās šķirtas, pavadītajā rečitatīvā ir savienotas. Ikkatra

vēlākā operas reforma piegriezīsies taisni šī pavadītā rečitatīva iz-

strādāšanai, tā sakausēšanai ar āriju (Naumanis). Tā, pie Gluka

sausais rečitatīvs ir pilnīgi izskausts un tā vietā likts pavadītais reči-

tatīvs; vēl tālāk, Vāgnera mūzikas drāmās iznīcināta arī ārija kā izo-

lēti eksistējoša forma, un no tās un pavadītā rečitatīva elementiem

savukārt veidota augstāka mūzikāli-drāmatiska deklamācija, kā daļa
veselā orķestra simfonijā. Tādas ir operrečitatīva vēsturiskās per-

spektīvas, kā sākumu skatām neapoliešu operskolā, spec. pie Skar-

lati.

Skarlati operās arī galīgi noskaidrojas jauns operas uvertīras tips,
itāliešu uvertīra jeb sinfo ni a, kas sākas un beidzas ar

ātru mūziku, ar lēno un svinīgo daļu vidū (franču uvertīrā bija otrādi:

ātra daļa starp divām lēnajām —■ starp lēnu, majestātisku ievadu un

tādu pat plašu beigu izskaņu). Skarlati orķestris ir vēl neliels, dau-

dzās savās operās Skarlati lieto tikai stīgu instrumentus, pūšamie gan-

drīz tikai kā izņēmums — visbiežāk viņa pēdējā perioda darbos (pū-
šamos instrumentus Skarlati neesot lāga cietis viņu tolaik netīrā ska-

nīguma dēļ).

Skarlati komponēja ārkārtīgi ātri; dažu labu partitūru tās gal-

venajos vilcienos viņš uzmetis vienas dienas laikā. No viņa vairāk

kā simts operām slavenākās: Rozaura, Teodora, Pirro_ e_ Demetrio,

Trionfo della Libertā, Mitridate, Tigrane, Grizelda (pēdēja, 114-ta

Skarlati opera, 1721) un c. Tikai nedaudzas no tam tika savājaika
izdotas. Izcila vieta viņa darbos solokantatēm,- šaja žanrā

Skarlati devis milzīgu skaitu darbu (ap 500), ar kuriem noslēdzas

itāliešu solokantātes ziedu laiks. Ja Skarlati operas visai maz bija

koru, tad tiem daudz
un krāšņas mūzikas Skarlati ir rakstījis baznī-

cas mūzikas formās — orātorijās, mesās, pasijās, psalmos un c. —

Skarlati tomēr nebija "populārs" mūziķis. Viņa operas uz teātra ska-

tuvēm nav pārdzīvojušas viņa paša mūžu. Varbūt arī tāpēc, ka

Skarlatim nebija blakus tādu ģeniālu operlibretistu, kāds bija Lullim

viņa Kino vai neapoliešu skolas vēlākajiem komponistiem Metastāzio.

Varbūt arī Skarlati savam laikam ir šķitis pārāk "nopietns"; citi, sek-
lāki un manierīgāki mūziķi —tā piemēram Bo no nčīn i, ir tanī pašā
laikā Parīzē un Londonā daudz vairāk modē, nekā Skarlati. Viņu

vaiņagoja ar slavu vēl vairāk varbūt viņa virtuoza kvalitātes: viņš
bija ievērojams ērģelnieks, pianists, harfists, dziedātājs, kapelmei-
stars, dziedāšanas un kompozicijas skolotājs. Viņa skolnieki, starp
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citiem, ir Durante, Logrošīno, Porpora, Hasse, arī viņa paša dēls, sla-

venais Domeniko Skarlati, kas gan neaizsniedza tēvu operā, bet bija
liels orķestra un klavesina kompozicijā. Nebūdams tiešs Skarlati

skolnieks, arī Hendels kā operkomponists savā pirmajā periodā ir

Alesandro Skarlati, Ārija no operas „
Mitridats"

(Laodīčes vaimanas pie brāļa kapa), 1707

Moderato cstaccato

I I. vijo.es 11.vijoltsN
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Skarlati ietekmju lokā. Skarlati bija lielas mūzikas skolas galva, un

ievada mūzikas 18. gadsimtu.

Neapoles skolas operkomponisti_blakus un pēc Skarlati piegrie-

žas galvenokārt viegli tveramai melodiļai, kontrapunktisko izstrādā-

jumu atmet pavisam, "da kapo" ārija klust par pašu operas sirdi, pie

kam tās atkārtojuma dajā dziedātājiem tiek ļauts brīvi improvizēt;
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nošķirojas arī divi_ tagad patstāvīgi operas žanri: nopietnā opera
(opera seria) un komiska opera (opera buffa).

Frančesko Durante (1684—1755) ir vienīgais no Skarlati skolnie-

kiem, kas nemaz neraksta operu,- viņa radošās mūzikas darba lauks

ir vai vienīgi reliģiozā mūzika. Bet

no viņa skolas (viņš bija Neapoles
Loreto konservatorijas direktors un

skolotājs) ir nākusi vesela plejāde
slavenu itāliešu operkomponistu:
Pergolēzi, Jomelli, Traeta, Vinči,
Terradeljas, Pičīni', Paezjello, Gul-

jelmi, Sakīni. Leonardo Leo

(1694 —1744) ir viens no spožajiem
neapoliešu skolas pārstāvjiem, jau
22 gadu vecumā iegūst operkom-

ponista slavu, raksta tiklab operas
kā reliģiozu mūziku (slavens viņa

8-balsīgais Miserere, un Ave Maria

soprānam ar stīgu instr. un ērģe-
lēm). No viņa 45 komiskajām un

nopietnajām operām slavenākās ir

Demofonte un Olimpiāde. Skarlati

skolnieks arī Nikolo Porpora (1686—

1766), visai slavens sava laika
Frančesko Durante

dziedātājs, komponists un skolotājs; viņa Neapoles dziedāšanas skola

guva tālu slavu un palīdzēja nodibināt itāliešu klasisko dziedāšanas

skolu (viņa soltedžo un balss vingrinājumi vēl tagad dziedātāju prak-
sē). Trīsdesmit gadu laikā P. komponēja ap 40 operu, ar vienu no tām

atklāja arī slaveno Neapoles San Karlo operteātri 1740. gadā. Viņa

operas izrādīja ne tikai Neapolē, bet arī Venēcijā, Vīnē, Londonā,
bet tās aizmirsa, pirms vēl pats autors nebija miris. Daudz trokšņa
savā laikā sacēla viņa opercīņas ar Hen-

deli Londonā, kas beidzās ar viena i otra

itailisko operuzņēmumu bankrotu. Pie viņa
ir mācījušies Hasse un arī Jozefs

H ai d n s, Londonā. — Līdzīgi Porporam,
arī Leonardo Vinči (1690—1730),

spīdošu luteklis, ir tipisks

neapoliešu operas dekadences pārstāvis.
Par šo operstilu liecina kāda 18. gadsimta
kritika: Itālietis atkārto piemēram vārdus

Jo voglio (es gribu) daudzas reizes, pat

pārtrauc dziedājumu ar vairākām pau-

zēm, un tad tik mēs uzzinām, ka viņš —

grib mīlēt. Vai liek savam varonim ne-

Nikolo Porpora

skaitāmas reizes dziedāt alla, alla, alla, alla, un tikai pēc ceturtdaļ-

stundas dabūjam dzirdēt galu: alla vendetta!.." Operā ar tiem ie-

viešas vienīgi balssrīkles efektiem aprēķināts koncertstils, kas līdz ar

to pazudina operu kā drāmatisku mākslas darbu. Vinči bija paspējis
dot ievērojamu skaitu operu, buffa un nopietnas operas, dažām no

tām bija lieli panākumi Venēcijā un Romā, bet drīz tās arī nogrima
aizmirstībā. Viņa mūziķa talants tomēr bija lielāks par Porporas, un
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mūzika no viņa varbūt būtu piedzīvojusi arī paliekošākus darbus, ja
viņa mūžu nebūtu pārtraukusi pēkšņa nāve (viņš mira Venēcijā noin-

dēts, pēc tam, kad bija neapdomīgi palielījies par kādas augstas
dāmas vēlību).

Venēcija 17. gadsimta
beigās un 18. gadsimta sāku-

mā, pēc Kavalli un Česti, dod

atkal vairākus lielus mūziķus,

īpaši no L c g re n c i skolas; ie-

vērojamākie no tiem Loti, Kal-

dara un Marčello.

Antonio Loti (1667—1740),
ka kora zens Venēcijas slave-

najā Markus 'katedrālē sācis,

turpat arī beidza savu mūzikā-

lo karjēru, iegūdams augstāko
mūzikālo stāvokli, kādu Venē-

cija varēja piešķirt — kapel-
meistara godu šai pašā kate-

drālē. Kadu laiku Loti uzturē-

jās arī Drēzdenē, kurai kompo-

nēja trīs operas. Pārējās 17

operas visas viņš -komponēja
Venēcijai. Visspožāki viņa ģē-
nijs izpaudies tomēr nevis ope-

rā, bet baznīcas mūzikā, īpaši
mesās; viņš tajās sasniedz sa-

Antonio Kaldara

Portrets Boloņas mūzikas licejā

va laika itāliešu mūzikā pavisam neparastu izteiksmes dziļumu un

patosu, pat īstu traģismu, visspēcīgāko īpaši Miserere un Crucifixus

daļās. — Antonio Kaldara (Caldara), Loti līdzskoinieks pie Legrenci,
bija dzimis Venēcijā 1670, mira Vīnē 1736. Arī viņš sāka kā mūziķis-
čellists Markus katedrālē, un beidzot, pēc vairākkārt mainītām dzīves

vietām Vīnē, Romā, Madridē, pēdējos 20 gadus nodzīvoja Vīnē, kā

ķeizara Kārļa VI. vicekapelmeistars. Kaldara bija viens no produk-
tīvākajiem sava laika meistariem: viņa spalva devusi ap 70 operu,
daudzas orātorijas un ļoti skaistus madrigālus, instrumentālrnūziku un

ļoti daudz darbu baznīcai. Viņa mūzika daudz spožāka, krāsaināka

par Loti bieži drūmo mākslu. — levērojams venēciešu meistars arī

Benedeto Marčello (1686—1739), Loti skolnieks, venēciešu no-

bils, augsts republikas valstsvīrs; viņa slavenākais darbs ir lielais

psalmu krājums, kas no 1724—1727 Venēcijā iznāca astoņos lielos,

greznos sējumos partitūrā. Tajā ir 50 psalmu, I—4 balsīgi, ar ērģeļu,
čembala vai stīgu instrumentu pavadījumu.

Blakus Neapolei un Venēcijai, nozīmīgi itāliešu opermūzikas
centri joprojām palika arī Roma, Boloņa, Florenoe. Spilgtākais ro-

miešu operkomponists ir Agostino Stefani (Steffani, dz. 1653, Kastel-

frankā, miris 1728, Frankfurtē pie M.), Bernabēi Romā un Kerla Min-

chenē skolnieks, kā darbības lauks gan vairāk bija Vācija, nekā Jta-
lija. 22 gadu vecumā viņš kļuva galma ērģelnieks Minchenē, velak

arī kūrfirsta kamermūzikas direktors. 1688, viņu aicina uz hlanno-

veru, kur viņš dod lielu spožumu itāliešu operai un dzīvi atbalsta

jauno Hendeli. Stefani bija garīdznieks un aktīvā Romas diploma-



140

tiskā dienestā; mūža vēlākajos gados tas viņu no mūzikālās darbības

mazliet atvilka. Ar savām galvenokārt Minchenei un Hannoverai

rakstītajām operām Stefani pieder agrīnajam neapoliešu operstilam,
bet to instrumentālajam izveidojumam viņš bija vērtīgas ietekmes

guvis no franču resp. Lulli operām.
Sevišķi pazīstami bija Stefani ka-

merdueti (Stefani ietekmēts, arī

Hendels rakstīja kamerduetus, kādu

uzglabājušies 22). — Spīdošs, ār-

kārtīgi produktīvs baznīcas mūzikas

komponists Romā šajā laikā ir

Džuzepe Otāvio Pitoni

(1657—1743), devis ap _60 vairāk-

koru mesu, un motešu mūziku vese-

lam baznīcas gadam Pētera kate-

drālei.

No Boloņas, senās mūzikas

zinātnes pilsētas, mūsu pārrunā-

jamā laikmetā ir nākuši daudzi re-

dzami komponisti, kas producētās
tiklab operas žanrā, kā arī baznī-

cas un instrumentālā mūzikā. Se-

višķi ievērojama Boloņas mūziķu ģi-

mene ir Bonončīni, no kuriem jau
agrāk pieminētais Džovanni

Džov. Bat. Bonončīni

Batista Bonončīni (1660—1740) 'kā operkomponists guva spo-

žus panākumus arī ārpus Itālijas, sevišķi Londonā, kur viņš
vienulaik sekmīgi konkurēja pat ar Hendeli. Viņa karjēru
Londonā pārtrauca kāda plaģiāta lieta (Bonončīni bija kā

savu darbu Londonā publicējis kādu Loti madrigālu). B. bija arī ie-

vērojams čellists. — Boloņas skolai pieder arī otrs Hendeļa sān-

censis Londonā, Atilio Ariosti, kas guva īsu, bet skaļu oper-

kamponista slavu un bija pazīstams arī kā violas virtuozs. Šeit jāpiemin
arī florencietis Frančesko Konti (Conti), kas ilgāku laiku dar-

bojās Vīnē kā galma komponists? Dažas no viņa operām un orā-

torijām guva savā laikā lielus panākumus.
*

Itāliešu operas dekadences parādībām 18. gadsimtā pretspēki
rodas jau pašā Neapoles operskolā. No vienas puses, tā ir k6m i-

skā opera (opera buffa), kas sāk ātri iegūt patstāvīgu no-

zīmi blakus nopietnajai operai (opera seria); no otras, arī pašā

nopietnajā operā nāk jauna uzplaukuma laiks, ar tā sauktās "otrās

neapoliešu skolas" komponistiem (Hasse, Jomelli, Traeta,

Perecs, Terradeljas, Majo un c), kas, ja arī nenoved pie īstām vēstu-

riskām uzvarām (lielo nopietnās operas reformu 18. gadsimtā izved

Gluks), tomēr dara bagātāku operas mūzikālo valodu, izceļ vairāk

operas drāmatisko būtību, stājas pretī arī vienpusīgajai solodziedā-

šanas valdonībai, vairāk ievedot operā atkal korus, dodot lielāku

nozīmi arī orķestrim.
Itāliešu komiskā opera (opera buffa) kā patstāvīgs operas žanrs

izveidojas tikai ilgākā attīstībā. To vispirms redzam kā komiskus ie-

spraudumus, intermecus, tiklab pašā pirmajā operas attīstības sta-

dijā, pie florenciešiem, ķā arī vēlāk romiešu operā, kur jau veidojas
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buffa operai raksturīgais parlando [= runas) rečitatīvs un finālu an-

sambļi; tālāk, komiskus skatus mīl ievest arī pirmā laika venēciešu

operas, tāpat neapoliešu operas. Interesantākais etaps ceļā uz pat-
stāvīgu buffa operu ir patstāvīgas komiskas' starp-
spēles nopietno operu starpbrīžos, kā

to ar lieliem panākumiem praktizē
18. gadsimta sākumā ļoti daudzi neapo-
liešu operkomponisti (Provencāle, Ale-

sandro Skarlati, Orēfiči, Leonardo Vinči

un c). Šāda veida buffa māksla, ar

savu dabīgāko muzikālo izteiksmi, lie-

lāku dzīvību, vieglumu, reālistiskajiem,
bieži no vienkāršu pilsoņu vai zemnieku

dzīves ņemtajiem sižetiem, kā kontrasts

pseudohēroiskajai nopietnajai operai, ātri

kļuva par visai auglīgu itāliešu mūzikālā

teātra žanru. Kā patstāvīgam operas
veidam, itāliešu buffa operai pasaules
nozīmi deva Pergolēzi. Džovanni Bati-

Džovanni Batista Pergolēzi
Gravīra pēc Merkandeti medaļas

sta Pergolēzi mūžs bija vēl īsāks, nekā Šuberta, Mocarta īsais dzīves

gājums. Dzimis 1710, Neapolē, mūziku mācījies turpat pie Durantes un

Leo, Pergolēzi mira jau 1736, tikai 26 gadus vecs, kādā villā pie Nea-

poles. Savu lielo slavu Pergolēzi ieguva galvenokārt ar diviem saviem

darbiem: komisko operu La serva padrona (Kalpone-kundze)
un brīnišķīgi skaisto, sieviešu (resp. zēnu) balsīm un stīgu orķestrim
rakstīto Staba t m at c r. "Serva padrona" sākumā īstenībā vēl ne-

bija patstāvīga buffa opera; savā pirmuzvedumā (1733, S. Bartolom-

mēo teātrī Neapolē) tā parādījās kā komiskās starpspēles Pergolēzi
nopietnajā operā "II prigioniero superbo", un tikai vēlāk sāka to iz-

rādīt pašu par sevi, patstāvīgi. Tās darbība visai vienkārša un

jautra, tikai divas darbojošās personas, stīgu orķestra pavadījums,
mūzika svaiga un valdzinoša. Ar šo operu itāliešu operā galīgi no-

šķiras abi žanri: nopietnā, varoņopera un komiskā opera, opera

seria un opera buffa. Tās Parīzes uzvedums izsauca slavenās "buffo-

nistu" cīņas un ietekmēja franču komiskās operas rašanos, pēdējā
savukārt vācu dziesmuspēli. "Serva padrona" ir saglabājusi savu

skatuvisko dzīvību līdz pat mūsu dienām, to vēl aizvienu var atrast

operteātru repertuāros. Savu visaugstāko mākslas pilnību itāliešu

buffa-opera sasniedza vēlāk Mocarta dažās operās, īpaši "Figaro
kāzās".

Buffa-operas žanrā pēc Pergolēzi lielāku nozīmi ieguva vis-

pirms N i'ko 16 Logrošīno (1700—1763), kam sevišķi nopelni tas

finālu ansambļu izveidošanā. Jau pilnīgi attīstītas itāliešu buffa-

operas pārstāvis ir Baldasāre Galupi (Galuppi, 1706—1785),
itāliešu operas venēciešu grupas pārstāvis, Loti skolnieks. Viņa ope-

rām bija lieli panākumi ne tikai Itālijā, bet arī Vācijā, Anglijā, pat

Krievijā. Četrus gadus (no 1765—1768) redzam Galupi Krievijā,

Pēterpilī, pie Katriņas Lielās galma, pirms un pēc tam viņš ir Ve-

nēcijas Sv. Markus katedrāles kapelmeistars. Lai gan Galupi kom-

ponēja arī nopietnās operas, viņa darba smagumcentrs ir buffa-

operas žanrā.

Neapoles otrās operskolas komponisti, neskatoties uz jaunā ko-
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miskās operas žanra lielajiem panākumiem, tomēr galveno interesi

piegriež lielajai dramatiskajai operai; tikai 18. gadsimta otrajā pusē
redzēsim atkal jeverojamus itāliešu operkomponistus, kas speciālizē-
sies buffa-opera.

Jaunais pavirziens itāliešu operā 18. gadsimta vidū, ko saista

ar "neapoliešu otrās opersko-
las" nosaukumu un kas apzī-
mēja zināmu augstāku drama-

tisku un mākslas mērķu stādī-

šanu nopietnajā operā, uzņēma

pa daļai jau arī franču un vācu

ietekmes. Vai neviens no šī

laikmeta itāliešu komponistiem
vairs nepaliek savā zemē vien;

viņu darbības, viņu operu
triumfu vietas ir tiklab Itālija, 'kā
bieži vēl vairāk Londona, Pa-

rīze, Vācija, pat Krievijā Pēter-

pils. Tie kļūst zināmā mērā par

kosmopolītiem, ceļojošiem itā-

liešu operas aģentiem, kas uz-

varas gūst ar italisko melodiju
saldumu un itāliešu operdzie-

dātāju balsu zeltu, bet kas sa-

vukārt arī paši, satiksmē ar

citām kultūrām, pārņem savai

mākslai noderīgāko no tām.

Itāliešu opera savaldzina un

Nikolo Jomelli

savā lokā iekļauj pat citu tautu mūziķus un visas mūzikas

kultūras, tā Londona 18. gadsimta sākumā un pirmajā pusē
kļūst par īstu itāliešu operas vasaļu, un Vācijā itāliešu operas

vara ir tik pārmērīga, ka paralizējas visi mēģinājumi radīt savu, pat-

stāvīgu vācisku operu, ka pašu vācu operkomponisti, visulielākos

mūziķus (pat Hendeli) ieskaitot, 18. gadsimta pirmajās divās treš-

daļās kļūst par itāliešu operas komponistiem. Tāds visaugstākā
mērā ir piemēram H ass c, kas savu vācu dzimumu pilnīgi atdod

itāliešu operai, kļūdams pat zināmā mērā par visa šī jaunā itāliešu

operas virziena galvu. Tuvāk par šo meistaru būs runa citā vietā.

No pašiem itāliešiem ievērojamākais jaunās neapoliešu skolas

vīrs ir Nikolo Jomelli (1714 —1774). Viņu redzam darbā visdažādākās

Eiropas vietās: pēc savām studijām pie Durantes, Leo un c. un sa-

viem pirmajiem operkomponista panākumiem Neapolē, viņš vēl mā-

cās pie slavenā Padre Martīni Boloņā, kļūst par konservātorijas di-

rektoru Venēcijā, 1749. g. viņu aicina Vīne, tai viņš raksta piecas

operas, nāk sakaros ar slaveno operdzejnieku Metastāzio, kas ta-

gad kļūs viņa opertekstu apgādātājs, tad piecus gadus ir Romas

Sv. Pētera katedrāles kapelmeistars, tālāk ilgus, svarīgus 15 gadus
(no 1754—1769) Štutgartē galma komponists un kapelmeistars, kur

atkal rodas virkne jaunu viņa operu, bet jaunā, vācu ietekmju pār-
veidotā stilā, ar kāpinātāku orķestra, ko,ru līdzdalību mūzikāli-drā-

matiskajā norisē, viscaur bagātāku mūzikālu valodu. Kad Jomelli

atgriežas Itālijā, viņš raksta jaunus darbus savai dzimtenei, bet ita-
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liešu publika neprot to jauno stilu novērtēt un daudz suminātais mei-
stars mūža pēdējo posmu nodzīvo sarūktināts par savām neveiks-
mēm. Jomelli ievērojami pacēla itāliešu operas mūzikālo izteiksmību
un saturību, ne gluži bez pamata viņam dažkārt pielikts "itāliešu
Gluka" epitets.

levērojams vēlīnās neapoliešu operskolas meistars ir Tomāzo
Traeta (Traētta, 1727—1779), sākumā kapelmeistars Pannā, tad kon-
servātorijas direktors Venēcijā, no 1768—1775 kā Galupi pēctecis
Peterpils galma,- pec_kāda gada uzturēšanās Londonā, viņš atgriežas
atpakaļ Itālija. Savās, īpaši Pannai rakstītajās operās, traeta seko
franču operas paraugam, ievezdams korus un dejas; vēlākajās,
Vīnei, Manheimai, Pēterpilij rakstītajās operās, drāmatiskā izteiksmība
ir vel spēcīgāka, orķestris brīžam jau kļūst patstāvīgs drāmatiskās

situācijas tēlotājs (ne vairs vienīgi solobalssl).

Blakus Jomelli, kā itāliešu operkomponisti viņa virzienā kļuva
arī daži ne-italieši: tā portugālietis Terradeljas (Terradellas,
1713—1751), Durantes skolnieks, kas 38 gadu vecumā noslīka Tibras

upe, Roma,- no viņa Neapolei, Londonai, Romai rakstītajām 13 ope-
rām tikai_nedaudzu rokraksti ir uzglabājušās; tajās slavēja īpaši spē-
cīgo melodisko izteiksmību.

_

Perecs (Perez, 1711—1778), spānietis,
pļrmo operkomponistu karjēru guva Itālijā, tad 26 gadus darbojās
ka operas direktors Lisabonā; ievērojamāki par viņa daudzajām

operām ir viņa baznīcas mūzikas darbi.

īss mūžs, bet jau lieli operpanākumi bija lemti neapolietim
Frančesko di Majo (1740—1770), kas bija paspējis uzrakstīt

19 operas; bet viņas pieder, salīdzinot ar iepriekšējiem meistariem,

jau jaunāķajai paaudzei. Šīs paaudzes itāliešu operas meistarus,,

kuru mūžs un darbs iesniedzas jau visā 18. gadsimtā, apskatīsim citā

vietā, pēc Gluka operreformas.

Neapoliešu opera bija pirmā kārtā solistu opera, dzie-

dātājs-virtuozs bija tās pavēlnieks un elks. Dziedātājam pakļāvās
komponisti, kas operas parasti rakstīja tikai uz īpašiem teātru pasū-

tījumiem, pilnīgi pieskaņojoties attiecīgā teātra personālam, kompo-

nējot visciešākajā sakarā ar dziedātāju vēlējumiem balss izdevīgai

parādīšanai v. t. t. Tāpēc reti kādu operu bija iespējams nemainītā

veidā pārnest uz citu teātri, vismaz nācās to piemērot jaunajiem ap-

stākļiem, pārkārtot, un bieži komponisti šādos gadījumos labprātāk
komponēja to no jauna, dažu pat pa četras, piecas reizes. Tā iz-

skaidrojas arī šajā laikā atsevišķu autoru komponēto operu lielais

(un bieži noteikti pavisam pat nenosakāmais) skaits. Prasības, ko

opera šajā epochā stādīja dziedātājam, bija ļoti augstas, un ne

tikai tīrā bravūrvirtuozitātē, kolorātūrā, bet arī ekspresīvajā dziedā-

jumā. Neapoliešu opera ir pirmā augstā solodziedāšanas mākslas

kulminācija; daži vēsturnieki (piem. Naumanis) grib redzēt tajā pat

visdziļāko, visaptverošāko solistiskas dziedājuma melodijas izteiksmes

spēku, neaizsniegtu pat visā mūzikas vēsturē. Lai tas arī ir mazliet

panegīrisks pārspīlējums, neapšaubāms ir, ka Gluka reforma, kas

visu opermākslu ievirzīja jaunos ceļos, cilvēka balss kā melodijas

spēka nesējas izmantošanā bija solis atpakaļ. Tikai lielie 19. gad-
simta itāliešu operkomponisti atdeva tai pilnīgi atpakaļ šo varu

(Verdi 1). Neapoliešu operas dekadence iestājās ar solodziedāšanas

pārvēršanos tukšā virtuozitātē kā pašmērķī, ko sevišķi kultivēja lie-
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-lās dziedātāju slavenības, kam izdabīgi glaimoja arī daudzi kompo-
nisti. Operu un operkomponistu likteņi patiesībā bija dziedātāju
patikas vai nepatikas varā. īpaši no 18. gadsimta paveras itāliešu

lielo dziedātāju pārpilnības rags; virtuozitātē, belkanta mākslā visā

Frančesko Bernardi saukts Senēzino un

Karlo Broski-Farinelli

Nezināma angļu mākslinieka gravīra

Eiropā tiem ir neap-
strīdama pārākuma
aureols. Slavenākās

dziedātājas 18. gad-
simtā bija Vito ri a

Tēzi (1690-1775),

kontraltiste, kas mē-

dza tēlot arī dramati-

skas vīriešu partijas;
Faustīna Bor-

do n i (vēlāk Hasses

sieva), mecosoprāni-
ste, kas guva ārkārtī-

gus panākumus tiklab

savas dziedāšanas

mākslas kā arī skai-

stuma dēj, Venēcijā,

Londonā, Drēzdenē,

Vīnē; Frančeska

Kuconi (Cuzzoni),

soprāniste, Faustīnas

sāncense (daudz trokšņa sacēla abu skandāls uz atklātas operskatu-
ves Londonā); Redžīna Mingoti, triumfējoši vecojošās Faustīnas

konkurente, spīdošus panākumus guva Londonā, Spānijā, Itālijā, Vā-

cijā; Tādi, slavenākā portugāliešu dziedātāja, kas triumfējusi vai uz vi-

sām lielajām Eiropas operskatuvēm, no Madrides līdz Pēterpilij un no

Londonas un Parīzes līdz Vīnei un Itālijai; Anna Maria Strada,
sumināta Hendeļa operu dziedātāja Londonā, un c.

Starp vīriešiem, virtuozi dziedātāji bija vai visi itāliešu oper-

komponisti, kas darbojās kā kapelmeistari, kā dziedāšanas skolo-

tāji un bieži paši arī kā dziedātāji-aktieri, tā Porpora, Hasse, AI.

Skarlati un d. c. Sevišķa dziedātāju kategorija 17. gadsimtā un līdz

18. gadsimta pusei bija kastrāti, kam ar sevišķu operāciju zēnu

gados saglabāja balsi no mutācijas, un kuru balsis apvienoja ar

zēnu balss tembru un daiļskanību vēl attīstītas vīriešu krūtis un plau-

šas, tā ka spēja izvest vai bezgalīgas kolorātūrpasāžas, toņu "filie-

rēšanu" v. t. t. Slavenāko kastrātu panākumi bija tīri leģendāri, tā

Farinelli (soprānists), Sen ēzi no (mecosoprānists), Kafa-

relli, Kuzanīno (kontralts) un d. c. Liela daļa šo dziedātāju
Ir bijuši Porporas skolnieki. Par Farinelli stāsta, ka viņa toņa filie-

rēšanas spējas (messa di voce) esot bijušas tīri nesalīdzināmas, tiklab

ilguma kā skanīguma ziņā, tāpat viņa trilleri un kolorātūras. Fari-

nelli slavenību guva jau kā pusaudzis Itālijā, 17 gadu vecumā jau
bija Romas operpubliķas elks, vēl pēc gadiem divpadsmit, kā konku-

rējošas opertrupas zvaigzne, palīdzēja iznīcināt Londonā Hendeļa

operteātri, pēc kam Hendels operkompoziciju pameta un piegriezās

orātorijai. Drīz viņš nokļūst Spānijā, kur nodzīvo vairāk kā 20 ga-

dus, saldinādams ar savu balsi karaļa Filipa V. grūtsirdību un vēlāk
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kā Ferdinanda VI. vistuvākais favorīts, ar lielu iespaidu pat valsts

politikā. Pēdējos pārdesmit gadus viņš pavada Itālijā, savā lepnajā
pilī Boloņā, kur mirst 77 gadu vecumā (1705, Neapolē — 1782, Bo-

loņā). Lielākie itāliešu belkantiskās dziedāšanas skolotāji šajā laikā

bija. Antonio Pistoki (Pistocchi, 1659—1717), kā skola rodas

par izejpunktu visai lielajai itāliešu klasiskajai dziedāšanas mākslai.

Tālākie sevišķi slavenie dziedāšanas maestri bija 18. gadsimtā Ber-

naki (Bernachi) Boloņā un īpaši arī operkomponists Porpora.

Opera Vācijā

Neviena zeme nav ātrāk pakļāvušies un arī ilgāk palikusi zem

itāliešu operas hēgemonijas, kā Vācija. Venēciešu opera jau pašos

pirmajos gados atbalsojās arī Vīnē (pirmie itāliešu operu uz-

vedumi Vīnē jau 1631. g.), citās Vācijas pilsētās gan itāliešu opera

parādās gadus 30—40 vēlāk, bet viscauri Vācijā — vienīgi īsu vāci-

skas operas eksperimenta laiku Hamburgā atskaitot — operteātri
līdz pat 18. gadsimta vidum dzīvo tikai no itāliešu opermāikslas. Itā-

lija ir lielais opertirgus, dziedātāji, dzejnieki, komponisti, dekorātori,
mūziķi no tās bariem plūda 17. gadsimta beigās un itīpaši 18. gadsim-
tā uz Vāciju, uz Angliju, Spāniju, Franciju, pat uz tālo Krieviju. Itāliešu

mūziķus, prīmadonnas, kastrātus, komponistus apbēra godinājumiem,
ķēnišķīgi atalgoja, kā sev līdzīgus uzņēma aristokrātiskajā sabie-

drībā. Tiem pretī vācu mūziķis savā zemē bija plēbējs, viņa karjērai
bija pilnīgi nepieciešama Itālijas svētība; paši slavenākie vācu mei-

stari, Šūtcs, Hendels, Hasse, Gluks, Mocarts, gāja mūzikas skolu gūt
Itālijā, un dažs tur kļuva pat italiskāks par pašiem itāliešiem. Operu
izrādes Vācijā ilgu laiku palika vienīgi aristokrātijas, galmu -izprieca,
notika karnevālu vai galma svinību laikā, galma teātros, tikai aici-

nātai publikai.
Vēl viena parādība pelna īpašu ievērību: pateicoties Vācijas po-

litiskajai sadrumstalotībai, jau tolaik Vācjjā rodas daudz spilgtu mū-

zikas centru, ikkatra galma rezidencē (pretēji Francijai vai Anglijai,
kur tāds centrs bija tikai viens — Parīze, Londona); šī senā polītiskās,
sabiedriskās, zinātnes un mākslas dzīves decentrālizācija izskaidro,
kālab Vācijā tagad var pastāvēt tik daudz operteātru, kālab mākslas

metropoles godā Berlīnei jādalās ar veselu rindu citu, mazāku pil-
sētu — ar Drēzdeni, Mincheni, Kelnu, Hamburgu, Leipcigu, Frank-

furti v. t. t.

Pats spožākais itāliešu operas centrs Vācijā bija Vīnē. Sevišķi

veicināja mūzikas kultu rinda Habsburgu dinastijas ķeizaru, Ferdi-

nands 111., Leopolds 1., Jozefs 1., Kārlis VI., kas paši bija labi mūziķi

un atstājuši pēdas arī kā komponisti (Vīnes ūniversitātes profesors
Gvido Adlers ir izdevis pirmo triju ķeizaru-mūziķu darbu izlasi). Aug-
stāko uzplaukumu Vīnes galmā mūzika piedzīvoja Kārļa VI. laikā, kad

kā galma kapelmeistari bija Kaldara un Fukss, un kad pats ķeizars
mēdza dažkārt spēlēt čembalu operizrādēs. Daudzu slavenu itā-

liešu komponistu vārdi pilda Vīnes operteātra vēsturi. Te ir Anto-

nio Dragi (Draghi, 1635—1700), ilggadīgs Vīnes galma kapelmei-

stars, vairāk kā 200 operu, orātoriju, kantāšu un c. autors; jau agrāk
minējām Česti operas "II pomo d'oro" fantastiski grezno uzve-
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dumu Vīnē (1666); neapoliešu operstils arī jau agri nostiprinājās Vī-

nes operā, ar Skarlati, Paskvīni, Stefani, Bernabēi, Bonončīni, Kalda-

ras un citu darbiem. Vīnei pieder arī viens no izcilākajiem sava laika

vācu mūziķiem: Johanns Jozefs Fukss (Fux, 1660—1741, kas, no ze-

mas kārtas jaudīm nācis, bei-
dza kā Vīnes galma komponists

un kapelmeistars un Sv. Stefana

doma kapelmeistars, Vācijas
augstākajā mūzika amatā. Sla-

vens ir Fuksa teorētiskais darbs

"Grādus a d Pamās-

sum" (latīniski rakstīts, 1725),
kontrāpunkta mācība, kas vēl

tagad noder par pamatu kon-

trāounkta studijām. No viņa

daudzajiem baznīcas darbiem

un 18 operām sevišķu promi-
nenci ieguva opera "Costanza

c fortezza", ko uzveda brīvā

dabā ierīkotā amfiteātrī Prāgā
1723. gadā, Kārļa VI. kronēša-

nas svinībās par Bohēmijas ka-

rali. Neparasti liels tā laika

operām ir bijis koris un orķe-
stris: 100 dziedātāju, 200 mū-

ziķu, starp pēdējiem tādas

slavenības, kā vijolnieks Tar-

Johanns Jozefs Fukss

tīni, flautists Kvancs, teorbas virtuozs operkomponists. Fr. Konti,
starp dziedātājiem slavenais kastrāts Karestīni. Līdzīgi grezni
izrādīta arī kāda cita Fuksa opera "Aicina", ķeizara vasaras

pils dārzos Vīnē; tajā starp citu bijis jūras kaujas skats mūzikas pa-

vadījumā, kurā dalību ņēmušas divas flotes ar apzeltītiem kuģiem.
Fuksa operām, ar viņu plašākajām koru daļām, bija zināma nozīme

18. gadsimta opervēsturē, kā pretakcijai neapoliešu solooperas sti-

lam. Ar to viņš nav palicis bez ietekmes arī uz Gluka operreformu.

Vīne vēl visu 18. gadsimtu un pat pāri tam paliek itāliešu operas

augstākā citadele vācu zemēs. Pret to vēl atsitas un sabrūk Mocarta

operas, velti mēģina cīnīties Šuberts, Vēbers. Vīnē valda Metastāzio

(1698—1782), ķeizara galma dzejnieks, 18. gadsimta suminātākais

operu drāmaturgs, ne ar ko nesalīdzināma vara 18. gadsimta itali-

sķajā operā. Viņa operteksti komponēti neskaitāmas reizes, dažs

pa desmit un vairāk, pat līdz 40 reizes, visslavenākie gadsimta kom-

ponisti ir viņa atkarībā. Nav visā operas vēsturē otra gadījuma, kad

operlibretists līdzīgi suverēni pārvaldītu visu sava laika opermākslu.
Italianizētā Vīne pret šo operas karali ir tik laipna, ka pat neiedomā-

jas prasīt no viņa kaut vārdu tās valodas, kuras tautas-galmā viņam

ir augstākais dzejnieka amats.

Minchenē arī ļoti agri itāliešu opera ieguva auglīgu zemi,

pirmās operu izrādes notika jau 17. gadsimta piecdesmitajos gados,
1657. gadā atklāja pirmo operteātri. Centrālākās figūras Minchenes

17. gadsimta opervēsturē ir jau minētais Joh. Kaspars Kerls,
sakšu mūziķis, Minchenes galma kapelmeistars ap 1670. gadu, ieve-
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rojams baznīcas, instrumentālmūzikas un arī itāliešu operu kompo-

nists. Viņa operu partitūras visas ir pazudušas. Pec Kerļa, Min-

chene līdz 18. gadsimta septiņdesmitajiem gadiem ir gandrīz tīri ita-

liska pilsēta, ar itāliešu operu, itāliešu slaveniem dziedātajiem un vir-

tuoziem. Te ir Er-

kole un Antonio

Bernabēi; Ste-

fani, kas uzveda

Minchenē četras sa-

vas operas; Pje t-

roTorr i, Stefani

skolnieks, kas Min-

chenei no 1689—

1737 devis 26 ope-

ras; D ž o v a n n i

P o r t a, Torri pēc-
tecis Minchenes

galma 'kapelmei-
stara postenī, arī

ap 30 operu autors,-

vai visi slavenākie

itāliešu dziedātāji.
1753. gadā atklāj
Minchenē jaunu

operteātri, tajā ilgu
laiku valda A. Ber-

na s ko n i, pats ar

savām apm. 20 ope-
rām, bet arī ar nea-

poliešu otrās oper-
skolas slavenāko

komponistu — Jo-

melli, Galupi, Trae-

Metastāzio

gravīra pēc Joh. Šteinera portreta

tas, Sakīni un c. darbiem.

Drēzd c nē itāliešu opera ienāk 1662. gadā, ar Bon te mp i
operu "II Paride" (uzvedums izmaksājis vairāk kā 300.000 tāleru!),
bet īsti iesakņojas tikai ap 1685, kad jaunuzbūvētajā operteātri ierīko

pastāvīgu itāliešu operu, vispirms ar Karlo Pallavičīni kā

kapelmeistaru. Drēzdene šajā laikā, īpaši 18. gadsimta sākumā, ir

viens no ievērojamākajiem mūzikas centriem, kur sastopas mūziķi un

virtuozi no visas Eiropas. Sevišķā cieņā šeit bija franču māksla, bija
arī mēģinājumi izrādīt itāliešu operas vāciskos tulkojumos. Tomēr itā-

liešu operteātris arī šeit triumfēja, īpaši pēc Loti ierašanās 1717, ar

slavenākajiem itāliešu artistiem (Senēzino, Veračīni v. c). Visslavenākie

Drēzdenes itāliešu operas likteņi tomēr savijās ar Hasses vārdu.

Johanns Ādolfs Hasse (1699—1782) bija visspožākā komēta pie
18. gadsimta itāliešu operas mirdzošajām debesīm. Dzimis vācietis,

Skarlati un Porporas skolnieks Neapolē, Hasse kjuva par visā Eiropā,

arī pašā Itālijā vissuminātāko itāliešu nopietnās operas kompo-

nistu; gan mūža galā viņam bija jau pašam pārdzīvot savu slavu.

Jau Joti agri, Venēcijā, Hasse apprecējās ar skaisto, itāliešu publikas
dievināto dziedātāju Faustīnu Bordoni, kas visu mūžu stā-
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vēja viņam blakus kā apbrīnota galveno lomu izpildītāja viņa patē-

tiskajās operās. Drēzdenē abu lielo mākslinieku pāris parādījās
1731. gadā; ar dažiem pārtraukumiem, Hasse gandrīz viens, neapro-

bežoti valda par Drēzdenes operas likteņiem trīs gadudesmitus, līdz

Johanns Kaspars Kerls

Amlinga gravīra

modei piesaistīta., tapec pār-

ejoša; neapoliešu skolas "opera

seria" tajā piedzīvoja vel reizi

savus spīdošākos triumfus, ku-

ros ar Hassi dalījās un konku-

rēja arī Jomelli, Traeta, Mājo

un c.; bet tās laiks ar Hassije-
iet jau norietā. Bez operām,
Hasse komponējis arī daudz

instrumentāl- un baznīcas mūzi-

kas; no pēdējās sevišķi spīdo-
šā, pompēzā stilā rakstīts "Te

Deum" D-dūrā, viņa paliekošā-

kajiem darbiem pieskaitāms arī

Rekviēms un dažas mesas, īpaši
lielā d-molla mesa.

Epizodiskāka nozīme Drēz-

denes itāliešu operas attīstībā

bija dažu citu itāliešu mūziķu

un, opertrupu darbam: tā kādu

laiku, vēl Hasses ērā, Drēzdenē

•ar viņu mēģināja konkurēt

1763. gadam, pēc kam pensio-

nējas un pāriet uz Vīni un Ve-

nēciju. Cik īsti Hasse kompo-

nējis operu, nav laikam zinājis
ne pats viņš, kā to nezin no-

teikti arī vēsture: "tikai" pāri

80, vai pāri simts operām?
Hasse nav iedomājams bez Me-

tastāzio; viņš komponējis vai

visus Metastāzio operlibretus,
dažus pat trīs- un četrreiz un

katru vismaz divreiz. Satura

ziņā šie libreti daudz nekā ne-

atšķīrās no venēciešu operlibre-
tiem; darbības kodolā parasti
bija mīlas romāns, ap to kā rā-

mis sarežģīta pseudo-vēsturiska
vai mitoloģiska darbība, intrigu
tīkli, allēgorijas, parasti laimī-

gas beigas. Bet ideāli aprēķi-
nāts tajos viss bija mūzikas pra-
sībām — āriju un rečitatīvu

maiņai, skatuves efektiem. Has-

ses operas laiks saēda vēl

ātrāk, nekā Metastāzio libretus.

Šī māksla bija pārāk laikmeta

Johanns Adolfs Hasse

Felicitas Hofmans pastels, Drēzdenes gleznu galerijā
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Mingoti opertrupa, ar slaveno prīmadonnu Redžīnu Mingoti, arī

Porpora un c.

Itāliešu operteātri bija veselai rindai arī vel mazāku Vācijas pil-

sētu, tā Hannoverai, kurā ilgāku laiku darbojās Stefani,

Brdunšveigai, kurā, blakus

itāliešu operai, bija arī vāciskas

operas mēģinājumi, Stut g a r-

tei, kurā gan operas ziedu laiki

sākās tikai 18. gadsimta vidū,

galvenokārt ar Jomelli darbī-

bu, bet kas toties ar savu grez-

numu pārspēja vai visus Vācijas

operteātrus (tās operteātris bija
tolaik Vācijā vislielākais, pār ska-

tuvi varējuši joņot veseli jātnieku

pulki, un aprēķināts, ka Meksika

uz šīs operskatuves esot iekarota

ar vairāk zaldātiem, nekā Korte-

cam bijis īstenībā); balleta

priekšgalā Štutgartē kādu laiku

bija Novērs, drāmatiskā bal-

leta radītājs. Vēlu pie pastāvī-
gas operas tika arī Berlīne,
kur tikai 1742. gadā, Frīdricha

Lielā laikā, atklāja operteātri.
Tādu pašu stāvokli, kāds Vīnē

bija Fuksam, Drēzdenē Hassem,

Faustīna Hasse-Bordoni

Felicitas Hofmans pastels, Drēzdenes gleznu galerijā

Berlīnē ieguva Karls Heinrichs Grauns (1701—1759), Frīdricha Lieiā

galma kapelmeistars un favorīts. Grauna pirmais darbības lauks bija
Braunšveiga, kurai viņš bija komponējis 6 operas (no tām piecām ir

vācu teksts), Berlīnei Grauns komponēja pavisam 27 operas, visas ar

italiskiem, galvenokārt Metastāzio tekstiem. Mūzikālā ziņā arī pie
Grauna redzam parasto šablonisko itāliešu nopietnās operas uzbūvi,
ar tās āriju un rečitatīvu maiņām, bieži ļoti augstajām virtuozitātes pra-
sībām no dziedātājiem. Grauna slavenākais darbs, ar ko viņš palicis
dzīvs tagadnei, ir nevis operā, bet baznīcas mūzikā: viņa orātorija
Jēzus nāve ("Der Tod Ješu"), ko Klusajā nedēļā Vācijā bieži dzied

vēl tagad. Grauna vārdu sastapsim, bez operas un baznīcas mū-

zikas, arī vācu instrumentālmūzikas vēsturē. Līdzīgi Hassem, Grauns

bija arī viens no labākajiem itāliešu skolas vācu dziedātājiem, un

daudz pakalpoja belkantiskajai dziedāšanas mākslai Vācijā. Karalis

Frīdrichs Lielais, pats ļoti veikls mūziķis, flautists un arī visai

apdāvināts komponists, uz sava operteātra skatuves necieta nekā

vāciska; tikai 18. gadsimta septiņdesmitajos gados Berlīnes operska-
tuve kļuva brīva arī vācu dziesmuspēlei.

Pirmie īstie mēģinājumi, nodibināt vācu operteātri un

arī īstu vācisku operu, notika Hamburgā, kur 1678. gadā at-

klāja pirmo vācu publisko (tas ir, ne vairs galmu slēgto, tīri aristokrā-

tisko) operteātri, ar pirmo vācu orīģināloperu: "Ādams un leva, jeb
cilvēka radīšana, grēkos krišana un augšāmcelšanās" ("Adam und

Eva, oder der erschaffene, gefallene und aufgerichtete Mensch"), ar

Joh. Te i les (Theile, baznīcas komponists) mūziku. Bet Hamburgas
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mācītāji nebija tik vēlīgi operai, kā savā laikā tai bija itāliešu baznīc-

kungi; opera tiem likās kā paša nelabā kārdinājums, kas apdraud ti-

cīgos. Šādos apstākļos arī Hamburgas opera pieņem mazliet dī-

vainu seju: savā pirmajā laikā tā nosveras uz reliģiozām drāmām,
uzved Franka "Makabējiešu māti ar viņas septiņiem dēliem", Strungka
"Esteri", "Kainu un Ābelu" un c. Neraugoties uz visiem uzbruku-

miem, operai Hamburgā radās panākumi, kas tai nodrošināja vairāk

kā 60 gadu pastāvēšanu (līdz 1738). Gan šeit vēl neizveidojas īsta

patstāvīga vāciska opera, savs vienots mākslas stils, kā piemēram
tanī pašā laikā Francijā un Anglijā; drīz pēc tam sāka arī izrādīt

franču un itāliešu operas. Tekstuāli te bija bieži visprastāko joku sa-

maisījums ar visnopietnākajām situācijām; uz skatuves plūda īstas

asinis, teļu asinis no cūku pūšļiem, ko dziedātāji paslepšus nēsāja
drēbēs, ēzeļi, pērtiķi, zirgi, kamieļi tika vesti uz skatuves, dažās ope-

rās bija tādas rupjības, ka tās pat pavisam bija jānoliedz. Muzikāli

arī šīs pirmās vācu operas bija visai vienkāršas, dziedātāju sastāvs

tām rekrutējās vai vienīgi no diletantiem, kastrātu Hamburga necieta;
tikai vēlāk Hamburgas opera ieguva īstus profesionālus dziedātājus-
māksliniekus. Hamburgas operas pirmās epochas ievērojamākie mei-

stari ir Joh. Sigizmunds Kusers un Reinholds Keizers. Kusers

(dz. Presburgā, 1657, mira 1727, Dublinā), tuvs Lulli draugs Parīzē,

savu zīmogu uzspieda Hamburgas operai galvenokārt kā diriģents
un organizātors, ievērojami uzlaboja orķestri un dziedātājus, vispāri
visus operas apstākļus, repertuārā ieveda arī itāliešu un franču ope-

ras, arī dažas savas. Pašu spožāko uzplaukumu Hamburgas opera

piedzīvo Reinholda Keizera laikā (1674—1739, Kopenhāgenā), kas

nāk kā tiešs Kusera pēctecis, un ilgus gadus (no 1696—1717) ir reizē

teātra direktors, diriģents, komponists. Mūsu laikos šis ģeniāli ap-

dāvinātais mūziķis vairs maz pazīstams. Tomēr viņš bija viens no

bagātākajiem un valdzinošākajiem talantiem vācu 18. gadsimta mū-

zikā. Daudzkārt viņš salīdzināts ar Mocartu, melodiju svaigumā, mū-

zikas iekšējā patiesīgumā un domu pārpilnībā. "Kad, saka Krizan-

ders, vācu mūzikas attīstībai sekodami, nonākam pie Keizera, pēkšņi
sajūtam itkā pavasara vēsmu." Keizers uzrakstījis milzumu darbu,

ap 120 operas, bez tam baznīcas mūziku, orātorijas, kantātes v. t. t.;

no viņa operām gan uzglabājušās tikai 22. Lielā vācu mūzikas

stunda ar Keizeru tomēr vēl nepagūst iestāties, tai vēl drusku jāno-
gaida, līdz Hendeļa orātorijām, līdz kautkur klusumā augošajam
Bacha mūža darbam. Ne operas žanrā bija vēl 18. gadsimtā izsist

itāliešiem viņu mūzikālo hēgemoniju no rokām. Keizera māksla bija
arī vēl pārāk viegla, neizstrādāta, savās pamatformās vēl italiska,
lai gan daudz bagātāka orķestra un koru lietošanā; viņš bija arī zi-

nāmā mērā Hamburgas publikas un epikūreiskās gaumes upuris.

Blakus Keizeram, Hamburgas opera redzēja arī pirmos He n-

deļa soļus uz operskatuves, viņa četrām Hamburgai rakstītajām

operām, īpaši "Almirai" 1705. gadā bija šeit lieli panākumi. Viens

no visievērojamākajiem hamburģiešiem ir Johanns Matesons (Matthe-

son, 1681—1764), apbrīnojami daudzpusīgs mūziķis, tenors, operu

un baznīcas mūzikas komponists, diriģents, bet it īpaši spožs, erudīts

mūzikas teorētiķis, kā darbi mūzikas vēsturē, teorijā, kritikā ievēro-

jami ietekmēja savu laiku un vēlākajam laikam kļuva par visai vēr-

tīgu pētīšanas-palīgu.
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Hamburgas operas pēdējo laikmetu pārvalda Georgs Fil. Tēle-

mans (1681 —1767). Viņa darbs vairāk ievērojams ar tīri fanta-

stisko, neapjēdzamo ražību, nekā nozīmību. Savos 85 mūža gados

viņš sarakstījis baznīcas mūziku —■ kantātes, motetes 12 baznīcas ga-
diem (kopa "ap 3000 gabalu),

ap 40 operas, 44 pasijas, dau-

dzas orātorijas, svētku kompo-

zicijas v. t. t. Vecumā viņš

pats vairs nespējis aptvert savu

darbu daudzumu. Blakus Has-

sem un Graunam, arī Tēle-

mans bija viens no visvairāk

daudzinātajiem vācu operkom-

ponistiem 18. gadsimtā. Ham-

burgas operas likteņus viņš no-

teica 16 gadus, no 1722 līdz

1738, kad šī pirmā vācu oper-
skatuve jau bija nonākusi līdz

sabrukumam un savas durvis

slēdza. Ar to nobeidzās pir-
mais vāciskas operas, vācu

operteātra neizdevušais ekspe-
riments.

Bet 18. gadsimta vidū jau
vācu ģēnijs ir sakopojis savus

spēkus citā vietā, lai dotu vācu

mūzikai tās pirmo titānisko li-

dojumu: tie ir B a c h s un H c n-

de I s baznīcas un instrumen-

Johanns Matesons

Joh. Jak. Haida gravīra pēc Joh. Sal. Vāla gleznas

tālajā muziķa; savukārt G I u'ks drīz dos italianismam pirmo triecienu

pašā tā sirdī — opermūzikā.

Instrumentālā mūzika 17. gadsimtā

Lai cik plaša un suģestējoša ir operas vara pār mūziķiem un

sabiedrību 17. gadsimtā un vēlāk, tā tomēr nespēj sevī uzsūkt visu laik-

meta mūzikāli-radošo aktīvitāti. Vēl brīnišķāks gandrīz ir tas vare-

nais, straujais attīstības ceļš, kas pāris gadsimtu laikā, no apmēram
16. gadsimta beigām līdz 18.' gadsimta otrajai pusei un beigām, no-

ved instrumentālo mūziku no tās pirmajiem, kautrajiem

patstāvīga stila meklējumiem pie absolūtas prīmāritātes, valdonības

mūzikā. Jaunās monodiskās vokālmūzikas formas — opera, orā-

torija, solodziesma, kantāte, kļūst ciešas sabiedrotās ar instrumentāl-

mūziku, kā nepieciešamu to pavadījumu; operas attīstība reizē ir

arī modernā orķestra attīstība. Bet arī gluži neatkarīgi no:

vokālmūzikas, instrumentālā mūzika 17. gadsimtā veido savas īpat-

nas formas, savu īpatnu stilu, savu techniku un iegūst aizvienu lie-

lāku, izcilāku nozīmību kā pilnīgi patstāvīgs žanrs. Ja vidusjaikus
raksturoja mūzikas pāreja no vienbalsības vairakbalsībā, tad šī pē-

dējā stila maiņa — pāreja no vokālmūzikas vienvaldības uz instru-

mentālo mūziku, ir galvenā visas jaunlaiku mūzikas attīstības pamaj-
līnija. Tā operas un instrumentālās mūzikas žanros 17. gadsimta mēs
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stāvam jau pilnīgi mūzikas jaunajos laikos, ērā, kas noved līdz pat
tagadnei; ne operas, nedz instrumentālās mūzikas attīstības līnija,
kas sākas šajā gadsimtā vai mazliet agrāk, nav vēl noslēgusies un

piepildījusies līdz pat mūsu dienām.

Daudz jauna un visai svarīga 17. gadsimts dod mūzikas instru-

mentu būvē. īpaši augstu, līdz pat mūsu laikiem ne tikai nepār-
sniegtu, bet pat nesasniegtu līmeni iegūst itāliešu vijojbūves
māksla. Ni k oI o Amāti (1596—1684), Džuz. Antonio Gvar-

nēri (1687—1742) un Antonio Stradivāri (1644—1736) mei-

starvijoles vel tagad ir visu lielo vijoļvirtuozu iemīļotākie instrumenti;
šo meistaru brīnišķās vijoļbūves mākslas noslēpumi vēl joprojām pa-
liek neatsegti. Arī Vācijā šajā laikā ir vairāki ievērojami vijoļtaisī-

tāji, slavenākais no tiem Jakobs Stainers (1621 —1683), Amāti

skolnieks. Visi šie meistari taisa vij o ļ instrumentus visos četros vēl

mūsu laikos lietojamos lielumos ■— vijoles, bračas, čellus, kontra-

basus, tiem blakus vēl arī violu instrumentus, īpaši zemākajiem
skaņu reģistriem, — violas da gamba, baritonus, violas d'amour, kas

praksē saglabājās vēl līdz pat 18. gadsimta vidum. Koka pūšamajos

instrumentos, blakus flautām un ievērojami pārlabotām obojām un

fagotiem, parādās arī instrumentu būvētāja Kristofa Dennera izgu-
drotā klarnete (ap 1690). Skārda pūšamo instrumentu saimē

17. gadsimtā ienāk arī mežr ag s, ko agrāk lietoja tikai kā signāl-

instrumentu un medībās. Mežraga (un arī citu skārda pūšamo in-

strumentu, izņemot bazūnes) lietošanai tomēr ilgu laiku bija šķērslis
nelielais tam pieietamo toņu daudzums, tas brīvi varēja spēlēt tikai

dabīgās virstoņu rindas toņus (C-skaņojumā piemēram toņus c—g—

c
1—c'—g'—b'—c 2 etc), citu toņu dabūšanai bija jālieto cita skaņo-

juma instrumenti. Svarīgākie skārda pūšamo instrumentu pārlabo-

jumi šajā virzienā nāca tikai 18. gadsimta beigās, kad sāka lietot

vispirms skārda pūšamos instrumentus ar klapē m, bet drīz arī

vent ī I instrumentus; pēdējo konstrukcijā galvenos, izšķirošos iz-

gudrojumus (cilindra ventīlus) deva 19. gadsimtā francūzis Ādolfs

Sakss (Sax, 1814—1894), radot modernā orķestra skārda pūšamo
instrumentu saimi.

No klavierinstrumentiem valdošie 17. gadsimtā ir čemb aI s,

klavesins, klavichords un to paveidi. Pārvērtības šeit ie-

stājas tikai 18. gadsimta sākumā, ar āmurīšu klavieru iz-

gudrošanu (1711, florencietis Bartolomeo Kristofori). Jau-

nais instruments deva ļoti plašas stiprumu niansēšanas iespējamības,
ko zīmīgi izteic arī tam dotais nosaukums: pianoforte (piano-
forte). Vispārējā lietošanā to ieveda 18. gadsimtā vācu instrumentu

būvētājs Gotfrīds Zilbermanis; 19. gadsimta divdesmitajos
gados blakus agrākajai flīģeļa formai sāka klavieres būvēt arī pia-
nīno formā, un visai svarīgus pārlabojumus (tā saucamo repeticijas
mechaniku) klavieru mechanikā ieveda Sebastjāns Erārs

(Erard), Parīzē.

Ērģeles ap 17. gadsimta sākumu ir aizsniegušas jau ievēro-

jamu attīstības pilnību, bet to būvē tālākie gadsimti ieved aizvienu

vēl jaunus papildinājumus un uzlabojumus, kāpinot ērģeļu skanī-

g_uma _bagātību,_ darot vieglāku un drošāku to spēli. 19. gadsimta
sakuma no agrākajām mazajām istabas ērģelītēm izveidojās har-

monijs.
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No instrumentiem ar raujamām stīgām, ļauti vēl daudz spēlē
līdz pat 18. gadsimta vidum, bet īstajā mākslas mūzikā tās nozīme

kļūst arvienu mazāka un beidzot arī kā mājas instrumentu to izspiež
klavieres. Par svarīgu modernā orķestra instrumentu 18. gadsimtā

attīstās harfa, īpaši pēc tam,

kad tās būvē bija ievests pedā-

lis, ko vēl sevišķi pārlaboja 19.

gadsimta sākumā E r ā rs.

Instrumentālās mūzikas no-

vadā interesantāko un svarīgā-
ko 17. gadsimts un 18. gadsim-
ta pirmā puse dod kompozici-

jā ērģelēm, klavesinam (resp.
čembalam) un vijolei.

Ērģeļu un klavesina mūzika

tipiskas savdabīgas formas un

īstu instrumentālu stilu sāka ie-

gūt jau 16. un 17. gadsimta

maiņā (pie itāliešu ērģelniekiem,
angļu virdžinālistiem); epochu
radošs patstāvīgas instrumen-

tālas mūzikas meistars šajā lai-

kā ir nīderlandietis Jans Pīterss

Svēlinks, kā darbību apska-

tījām_vēl sakarā ar 16. gadsim-
tu. Ērģeļu un klavesina mūzi-

kas tālākattīstībā Svēlinkam

piekrita sevišķi liela loma, īpaši

Vācijā. Itāliešu ērģ c ļ-
mākslu 17. gadsimta pirmajā

pusē reprezentē sevišķi liela fi-

gūra mūzikas vēsturē: Džirola-

mo Freskobaldi (1583, Ferrārā—

Džirolamo Freskobaldi

Pirmās «Čembala tokātu un partītu« grāmatas
titullapa, Romā, 1614

1644, Romā), paaudzi jaunāks par Svēlinku. Freskobaldi sa-

ka kā muzikāls brīnumbērns, apbrīnots dēļ tā skaistās balss

un dažādu instrumentu spēles veiklības, mācījās pie Lucaski,

jaunekļa gados apceļoja Flandriju, Antverpeni, Briseli, nīder-

landiešu mūzikas vilināts, pakļāvās arī Svēlinka ietekmei, bet

jau 25 gadu vecumā (no 1608) kļūst par Romas Sv. Pē-

tera katedrāles ērģelnieku, un šajā amatā (izņemot piecus pār-
traukuma, Florencē pavadītus gadus) paliek līdz mūža galam, vairāk

kā pusmūža. Freskobaldi, kā daudzi lieli meistari, bija reizē spožs
virtuozs un liels radošs mūziķis. Viņa ērģeļvirtuoza slava ir bijusi
ārkārtīga: kad viņš pirmo reizi spēlējis Romas Sv. Pētera katedrālē,

tajā esot saplūduši vairāk kā 30.000 klausītāju, viņa ģēnijs pievilka
tiklab mūzikas mīļotājus kā māksliniekus. Tā, starp viņa skolniekiem
divi paši ievērojamākie ir lielie vācu ērģelnieki Joh. Kaspars Kerls

un J. Frobergers, ar ko viņa ietekme iesniedzas Dienvidvācijā;
arī Joh. Seb. Bachs ir studējis Freskobaldi darbus, tos pat pārrakstī-
dams. Freskobaldi darbos pirmo reizi instrumentālajā mūzikā pa-

rādās īsts ģēnija vēriens, viņš dod īstu dzīvību daudzajām jau viņa

laikabiedru lietotajām ērģeļmūzikas formām — ričerkāriem, fanta-
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zijām, kanconām (fugas stilā), īpaši slavens ar savām spēcīgajām
tokātām, raksta variācijas par laicīgajām dziesmām, dažkārt, īpaši
savā klavesinmūzikā, dodams atsevišķām variāciju daļām dažādu

deju ritmu, īpatnīgi viņa kapričo (capriccio). Visās šais formās

Freskobaldi, Kancona ērģelēm

j____fe____Ē___3

11. t. t.

Freskobaldi ir īsts kontrāpunkta meistars, izmanto to kompozicijas
techniku, kādu agrākie gadsimti bija izveidojuši lielajai daudzbalsī-

gajai vokālmūzikai.

Freskobaldi mākslas ierosmes visauglīgāko zemi atrada, dīvainā

kārtā, ne pašā Itālijā, kur ērģeļmāksla pēc viņa panīkst, bet Dienvid-

vācijā. Itālijā spilgtākais Freskobaldi ērģeļmākslas tradiciju turpinā-

tājs rodas tikai 17. gadsimta otrajā pusē Bernardo Paskvīni (1637 —

1710), lielu slavu guvis meistars, arī īsts kontrāpunktiķis, bet gaišāks,
saulaināks, lai arī ne tik spēcīgs, kā Freskobaldi, valdzinošs melodi-

ķis, jau ar tendenci uz "galanto" stilu. Saviem darbiem, ko Paskvīni,

sešdesmit gadu vecumā, sakopoja četros sējumos, viņš deva nosauku-

mu "Sonāte per gravecembalo" (Sonātas gravečembalam); tajos ir

fugas, tokātas, svītas, un arī īstas "sonātas", tas ir, itāliešu vijoļ-
sonātu formas pielietojumi klaviermūzikā. Tie ir jau pirmie soļi uz

klasiskās sonātas stilu; vēl svarīgāks etaps šajā virzienā Itālijā būs

Domeniko Skarlati sonātas 18. gadsimta pirmajā pusē, kam

piegriezīsimies vēlāk.

Vācijā 17. gadsimtā izveidojās divas ērģeļskolas: ziemeļvācu,

ar Šeidtu, un dienvidvācu, ar abiem Freskobaldi skolniekiem — Fro-

bergeru un Kerlu. Samuels Šeidts (1587—1654), Svēlinka skolnieks,
mūža lielāko daļu ērģelnieks Hallē, rada pirmos īsti mākslinieciskos

vācu ērģeļkorāļus (viņa krājumā "Tabulatura nova", 1624), un tā iz-

beidz vācu ērģeļmūzikas neauglīgo koloristu laiku, kas bija
raksturīga parādība 16. gadsimtā. Dienvidvācijā lielākais ērģeļu un

klavesina mūzikas meistars ir Joh. Jakobs Frobergers (160T5?—1667),
apbrīnots virtuozs, galma ērģelnieks Vīnē, Freskobaldi skolnieks

Roma, slavināts Parīzē, Londonā, kurp arī viņu ir veduši viņa virtuoza

ceļojumi. Viņu sevišķi favorizēja Virtembergas hercogiene Sibilla,
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kuras pilī Herikurā viņš arī mira. Dala viņa darbu, īpaši tie, kas
rakstīti Freskobaldi ietekmē, kā tokātas, ričerkāri, fantāzijas, kapričo,
dziesmas (kanconas), stila ziņā pieder tiklab ērģeļu kā klavesina
mūzikai. Vēsturiskajā attīstībā svarīgāki tie viņa darbi, kas rakstīti

speciaH klavesinam, viņa klavier svītas. Šajā žanrā Frober-

gers vācu mūzikā ieved franču klavesinistu skolas stilu un formas.

Viņa svītasir parasti četras dejas: allemanda, kurānta, sarabanda,
žiga, dažkārt bez pēdējās. Daudzie klavierstila izrotājumi (agrē-
ments), modernās mažora-minora harmonijas, vispārējais mūzikas
raksturs liecina tiešu franču klavesinistu ietekmi. Bet pie Frobergera
ir arī soļi uz klaviersvītas tālāku veidojumu, viņš mēdz, piemēram,
dažas svītas daļas savienot tematiski (kurāntu ar allemandu), ievest

svītā variāciju principu, pat programmatiskas mūzikas elementus.

Frobergera māksla tādējādi pārnes Vācijā itāliešu un franču mūzikas

jaunos elementus, un tos jau pa daļai pārveido ar dažiem jauninā-
jumiem.

Blakus Frobergeram, vācu ērģeļmūzikā spilgts Freskobaldi stila

turpinātājs ir jau vairākkārt, gan kā operu un garīgās mūzikas kom-

ponists minētais Joh. Kaspars Kerls, liels ērģeļu un klaviep/irtuozs,
lielisks improvizētājs (ķeizara Leopolda I. kronēšanas svinībās, 1658,

viņš par ķeizara dotu temu improvizējis kompoziciju 2, tad 3, 4 un 5

balsīm). Lielākā daļa arī viņa darbu ir vēl paredzēti tiklab ērģeļu
kā klavieru izpildījumam.

levērojamākajiem priekš-Bacha ērģeļmūzikas darbiem pieder arī

Georga Mufata (Muffat, 1635?—1704) divpadsmit lielas ērģeļtokātas,
izdotas krājumā "Apparatus musico-organisticus" (1690). Mufats

bija ceļojis tiklab uz Romu, kā Parīzi, lai nāktu sakaros ar Lulli un

arī ar itāliešu meistariem — Paskvīni un Korelli.

Tiešs Bacha priekštecis ērģeļmūzikā ir Johanns Pachelbels

(1653—1706), dzimis Nirnbergā, ērģelnieks Vīnē, Eizenachā, Erfurtē,

Štutgartē, Gotā un beigās Nirnbergā. Viņa ērģeļu tokātas, čakon-

nas un korāļu apstrādājumi ir jau visai tuvi Bacha mākslai, ne tikai

formā, bet arī dziļi reliģiozā inspirācijā.

Ziemeļvācijā Pachelbela laikabiedrs ir slavenais Libekas ērģel-
nieks Dītrichs Bukstehude (1637—1707), ģeniālākais priekš-Bacha
vācu ērģeļkomponists un virtuozs. Dzimis Helsingera, Zunda juras
šauruma krastos, Bukstehude ir pēc tautības dānis; viņa tēvs bija tur

ērģelnieks. Arī savus pirmos ērģelnieka gadus Bukstehude pavadīja
savā dzimtenes pilsētiņā un pretējā, Zviedrijas krastā Helsingborga,
bet jau 31 gadu vecs ieguva ievērojamo Libekas Marijas baznīcas

ērģelnieka vietu, kurā nostrādāja visus savus pēdējos 39 mūža gadus.
Viņš kļuva slavens ar saviem "vakaru mūzikas" lielajiem koncertiem,

kurus viņš rīkoja, sākot ar 1673, Marijas baznīcā, gan ar ērģeļu mū-

ziku vien, gan arī ar koriem un orķestri, un kuriem viņš pats aizvienu

arī rakstīja jaunu mūziku. Bachs, 19 gadu vecumā (1705), devas

kājām svētceļojumā no Arnštadtes uz Libeku, klausīties Bukstehudi;
un Bukstehudes māksla arī īstenībā ir atstājusi dziļu iespaidu uz

Bachu. Bukstehudes ērģeļdarbus izdeva F. Spita 1876—1878 gados;

uzglabājušies arī daudzi B. vokāldarbi. Ērģeļmūzikā Bukstehude ie-

vērojamāko devis patstāvīgā, no korāļa neatkarīgā kompozicijā —

fugās, prelūdijās, tokātās, čakonnās etc, savienojot ziemeļnieciski

nopietno mūzikas pamattoni ar lielu technisku meistarību. "Bukste-
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hude ir liels meistars, kas, lai arī ģeniālā H-moll mesas autora pār-

sniegts, patur savu nozīmību, neskatoties uz šīs ārkārtīgās mākslas

tuvumu, gluži kā Mocarts un Haidns blakus Bēthovenam" (Kombarjē).
Un Spita saka: "Ērģeļmāksla techniskā ziņā Bukstehudes laikā un

Titullapa Johanna Kūnau'a klaviersonātām

«Musikalische Vorstellung einiger biblischer Historien»,Leipcigā, 1700

pateicoties viņam

bija jau tiktāl gāju-
si uz priekšu, ka bi-

ja grūti iedomāties,
kā Bachs tai spēja
pavērt jaunus cc*J

ļus." — Ap Bukste-

hudi grupējās liela

ērģelnieku skola,-
satiksmi ar viņu me-

klēja ne tikai Bachs,
bet arī Pachelbels,

Hendels, Matesons,

no viņa skolas nā-

ku!:' daudzi vācu

ērģelnieki, bet kuru

vārdi nobālējuši Ba-

cha lielās saules

gaismā. Joh. Ādams Reinkens (dz. 1623, Holandē, mira 100

gadus vecs, 1723, Hamburgā) un Georgs Bērns (Bohm, 1661 —

1733), ērģelnieks Līneburgā, no tiem ir ievērojamākie.
Jaunu virzienu klaviermūzikā 17. un 18. gadsimta maiņā rada

Johanns Kūnaus (Kuhnau, 1660—1722), Bacha priekštecis Toma baz-

nīcas kantora amatā Leipcigā. Kūnaus bija īsts enciklopēdisks gars,

reizē mūziķis, teologs, jurists, matēmatiķis, rakstnieks un orātors, zi-

nātnieks-filologs. Viņa klavierkompozicijas iznāca 4 grāmatas.
Pirmajā un otrajā no tām ("Neue Klavierūbung", 1. un 2. daļa, 1689

un 1695) ir klavier-svītas, un otrajā, kā liels jaunums, arī viena so-

nāta klavierēm (līdz tam bija tikai sonātas vijolei). Gadā,
kad iznāca Kūnau'a "Jauno klaviervingrinājumu" otrā grāmata
(1695), Paskvīni "sonātas gravečembalam" Itālijā vēl nebija parādī-

jušās iespiedumā, un tā šī Kūnau'a sonāta klavierēm rodas par

pirmo, vecāko drukāto klavier sonātu. Nākošajā
Kūnau'a darbu krājumā ("Frische Klavierfrūchte", 1696) ir jau 7 šā-

das sonātas, un pēdējā, ceturtajā krājumā sešas programmati-
skas klavier sonātas, kurās viņš lūko klaviermūzikā iztēlot

dažādus bībeles notikumus ("Musikalische Vorstellung Einiger Bibli-

scher Historien m 6 Sonaten Auf dem Claviere zu spielen Allen Lieb-

habern zum Vergnūgen", 1700). Katrai sonātai ir savs programma-
tisks nosaukums, tā piemēram Dāvida un Goliāta cīņa, Kā Dāvids ar

mūziku remdē Zaula sāpes, Jēkaba kāzas v. t. t.; katras atsevišķajām
daļām bija savukārt daudzi izskaidrojoši papildu virsraksti. Vēsturi-

skajā ziņā tas ir visai interesants dokuments; tīri mūzikālajā nozīmē

mazāk: savā mūzikālajā raksturā tie ir naivi, gluži ārišķīgi skaņu

gleznu mēģinājumi.

Instrumentālās — ērģeļu un klaviermūzikas attīstība Vācijā tālā-

kajā līnijā noved tieši pie Hendcļ a un Bac h a mākslas.

Francijā 17. gadsimtā plaukst sevišķi ""k lave si n a mūzika.
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Ir arī spoža franču ērģelnieku_ skola, bet nozīmes, līdzīgas
itāliešu un vācu erģeļskolai, ta _neiegust. Franču ērģelnieki — no

tiem ievērojamākie Za n s Titlūzs (Titelouze, 1563—1633), franču

ērģeļskolas nodibinātājs, un Luijs Maršāns (Marchand, 1669—

1732), viens no ērģeļvirtuozu slavenībām 18. gadsimta sākumā, —

bieži bija reizē arī klavesinisti un savā ērģeļmūzikā bieži ieslīdēja
sava laika klavesinmūzikas galantajā stilā.

17. gadsimta sākumā Francijā vēl lielā modē ir lautes mū-

zika, kas savus spožākajos ziedu laikus aizsniedz slavenā Parīzes lau-

tista Denī Gotjē laikā (Gaultier, dz. starp 1600—1610, miris

1672). Šie franču lautisti rakstīja galvenokārt deju svītas, kā arī

brīvas prelūdijas kā svītu ievadus. Klavesins Francijā ļoti drīz

ieguva galma un salonu instrumenta raksturu, pakļāvās karaļa un

aristokrātiskās sabiedrības galantajai gaumei. Tā tembrs un skanī-

gums darīja to sevišķi piemērotu vieglas, izsmalcinātas mūzikas spē-
lei. Tā kā klavesins nespēj dot ilgāk izturētu skaņu, tā mūzikā, zem

lautes un angļu virdžinālistu mūzikas ietekmes, ieviesās bagātīgā
mērā dažādie melodijas "izrotājumi" ("agrēments"), trilleru, mor-

dānu, priekšsitienu etc. veidā. Franču klavesinmūzika rada milzumu

darbu galantajā stilā — gan deju svītas to parastajā uzbūvē (alle-

manda-kurānta-sarabanda-žiga, kam blakus stājas bieži vēl citas,
ka gavote, pasakalja, rigodons, burrē, čakonna un c), gan dažādus

valdzinošus žanra gabaliņus, asprātīgus, dzīvus, gleznainus. Pirmais

lielais franču klavesinskolas meistars ir Andrē Šampions dc Šambon-

jērs (Chambonniēres, dz. 1604 vai 1605, miris 1670), karaļa Luija XIV.

galma klavesinists. Viņa darbos, kas iznāca viņa nāves gadā divos

sējumos, ir izveidojies jau pilnīgi savdabīgs, no ērģeļu mūzikas neat-

karīgs klavesinisks kompozicijas stils. Līdzīgi lautistiem, arī Šambon-

jērs mīl savus klavesingabaliņus izpušķot poētizējošiem, bieži mitolo-

ģiskas dabas nosaukumiem (Dievu saruna, Jaunie zefiri, Diāna mežā,

Iris, v. t. I.). — Šambonjērs ir visas franču klavesinskolas izejas punkts,
viņu atdarina nevien paši franču komponisti, bet pat vācieši (Fro-

bergers un c). No viņa franču skolniekiem ievērojamākais ir Luijs

Kuperēns, kas mira vēl jaunības gados, ap 1665. Kuperēni bija

Joti plaša mūziķu ģimene Francijā, līdzīgi Bachiem Vācijā; visslave-

nākais no tiem ir Fransuā Kuperēns (Couperin, 1668—1733), klavesin-

mūzikas lielmeistars, "Kuperēns Lielais". Ilgus gadus viņš bija galma
ērģelnieks Versaļā un ērģelnieks Parīzes St. Gervais baznīcā, kui

ērģelnieku solā ir sēdējuši, laikā no 1655—1826, pavisam septiņi Ku-

perēni. Viņa pazīstamākie darbi ir četras grāmatas klavesingabalu
(Piēces dc clavecin) un viena klavesinspēles mācības grāmata (L'Art
dc toucher le clavecin, 1716). Kuperēna māksla ir liela un neatkār-

tojama. Zem šķietami vieglas virspuses, ārēji eleganta stila un tech-

niskās faktūras, tā slēpj patiesu, tīru mūzikas daiļumu, apbrīnojamu

pilnību un neatvairāmu valdzinājumu. Ja mūzikā meklē vienīgi lielās,
monumentālās līnijas, domas dziļumu un augstumu, tad Kuperēna
mākslas debesis, Kombarjē vārdiem runājot, ir "salona griesti, kur

lidinās mazie amoriņi". Nav nekā hēroiska Kuperēna mūzā; bet ta

ģeniāli personificē savu laiku, tā gara grāciju un izsmalcinātību, kā

Vatā, Bušē, Fragonārs gleznā. Arī Kuperēns mīl tēlot 18. gadsimta
sākuma sievieti — saldo un pikanto, apburošo, izklaidīgo, maigo,
Mimi, kaislīgo, eņģelisko, — tik dažus viņa darbu nosaukumus pie-
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vedot. Mūzikāli-vēsturiskā nozīmē, Kuperēns ir pirmais mūziķis, kas

atbrīvojas no barokās polifonijas važām, rada vienkāršu un vieglu,
skaidru muzikālo valodu, kādu lietos jaunais, rokoko laikmets un pa-

turēs līdz pat 18. gadsimta beigām arī lielie klasiķi — Mocarts,

Fransuā Kuperēns "Lielais"
Nezināma gleznotāja portrets Versalā, ap 1695

Haidns, pat Bēt-

hovens. "Skarlati,
Hendels un Bachs

ir viņa skolnieku

skaitā", raksta par

Kuperēnu Brāmss,

viņa klavesina dar-

bu izdevuma

priekšvārdā. īpaši

mūsu gadsimtā
jaunākā franču

mūzika no jauna
ir sajutusi savus

ciešos sakarus ar

Kuperēnu, tā De-

bisī, Ravēls, kas,

pāri diviem gad-
simtiem, sasnie-

dzas ar savu talo

priekšteci.
Cieši Kuperē-

na stilam savos

daudzajos klavesi-

na darbos piesle-

jas arī Ramo, pē-

dējais vecās fran-

ču klavesina sko-

las ievērojamākais
meistars. Bet viņa

galvenā nozīme

būs franču operas

un mūzikas teori-

jas attīstībā.

Jaunu klavesina mūzikas formu radīšanā vēl tālāk iet Itālija
Domeniko Skarlati (Scarlatti, 1685—1757), Hendeļa un Bacha laika-

biedrs, slavenā operkomponista Alesandro Skarlati dels. Itālija,

Londonā, Madridē, Lisabonā, kurp no Neapoles viņu bija veduši

vairākkārtīgi ceļojumi, viņu sumināja kā nesalīdzināmu klavesina un

ērģeļu virtuozu, viņa slava nebija mazāka par tēva-operkomponista
slavu. Romā viņš sacensībā uzvarēja Hendeli klavesina spēlē, bet,

šķietas, ir bijis spiests piekāpties vācu meistara priekšā ērģeļu spēlē.
Dom. Skarlati kompoziciju skaits milzīgs, pārsniedz 500 sonātas, fu-

gas, etīdes etc. Viņa klavesina sonātas rada epochu instrumentālās

mūzikas attīstībā. Tās ir rakstītas vienā kustībā, vienā daļā, un savā

uzbūvē rāda jau klasiskās sonātas pirmās, allegro

daļas formas pamatlīnijas: bināras simmetrijas vietā, kur

viena pati tema tika vesta vispirms harmoniju attīstībā no tonikas uz

dominanti, un pēc tam otrreiz atpakaļ, pretējā virzienā, tajās dažkārt
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jau sastopama trijdaļīga simmetrija — starp pirmās tēmas pirmo attī-

stību un tās atkārtojumu tiek ievesta vēl otra, citāda tema. Tas jau
ir īsts klasiskās sonātas allegro daļas princips. Ne Bachs, ne Hen-

dels tādu vēl-nepraktizē; šajā nozīmē Dom. Skarlati sagatavo jau

Fransuā Kuperēns, „Canaries"

No ~Pieces dc clavecin ', 1713
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tālāko klasiskās mūzikas laikmetu. Klaviertechnikā Skarlati darbi

rāda visai augsti attīstītu sava laika klaviervirtuozitāti. Viņa mūzika

vēl joprojām arī mūsu dienās izklausās svaiga, dabiska, patiesi dzī-

va, nereti to var dabūt dzirdēt klaviervirtuozu koncertos. No viņa
tīri kontrāpunktiskajiem darbiem humora populāritāti ir ieguvusi tā

sauktā "kaķu fuga", sol-minorā; ja ticēt nostāstam, tās temu autors

esot sadzirdējis no kaķa pārskriešanas pār klavieru taustiņiem. Ga-

rīgā satura ziņā Skarlati mūzika arī vēl vairāk tiecas uz galantā stila

pusi, dziļāku un bagātāku emocionālo saturu sonātai dot būs lemts

tās lielajiem vācu meistariem.

Blakus ērģeļu un klavesinmūzi-

kai, sevišķi lielu nozīmi 17. gadsim-
tā iegūst vijoļmūzika. Pirmā lielā

vijoļskola dzimst un attīstās Itālijā,
un itāliešu mūzikālais ģēnijs šajā
laukā tūdaļ izpaužas lielā spēkā un

bagātībā. Apbrīnojamu, nesalīdzi-

nāmu augstumu šeit aizsniedz vijoļ-
būve, šeit veidojas visa vijojspēles
technika, jaunas mūzikālās formas,
īpaši vijoļsonātas forma, kas kļūst

par_paraugu arī vēlākajai klavier-

sonātai, Ja ērģeļu un klavesinmū-

zikā citas tautas itāliešiem drīz aiz-

steidzas priekšā, vijoļmākslā Itālija
ilgu laiku patur pirmo vietu, tiklab

ar saviem virtuoziem, komponi-
stiem, kā gluži absolūtā kārtā ar

saviem slavenajiem vijoļbūvētājiem. Domeniko Skarlati
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Vijolkompozicijās sākumi Itālijā redzami jau venēciešu skolā,
sevišķi pie Džovanni Ģabriēli. Gan šeit vēl ne mūzikā

solovijolei, bet orķestra kompozicijā, bieži arī dziedātāju balsu

dubultojumiem. Blakus krāšņajām, svinīgajām orķestra sonā-

tā m, kas bija galvenokārt pūtēju mūzika, Dž. Ģabriēli rakstīja lī-

dzīgus darbus, ar nosaukumu kanconas (Canzoni da sonare),
arī stīgu instrumentiem (publicēti 1615. g.). Viņam ir arī jau viena

sonāta trim vijolēm ar basu. Vijoļspēles technikas attīstībai iaunas,

augstākas prasības stādīja jau Monteverdi, savās operās.
Minēto meistaru, kā arī dažu citu viņu laikabiedru darbi palīdzēja
īsti atklāt, apzināties vijoles lielās iespējamības un nozīmību. Drīz

parādās jau pirmie īstie vijolnieki, tāßiadžo Marīni (dzimis

Brešā, 16. gadsimta beigās, mira Padujā ap 1660.), kam viņa darbu

krājumā "Affetti musicali" (1617) ir jau pirmā mums pazīstamā
sonāta vienai vijolei (ar basu). Interesanti, ka pirmie itā-

liešu vijoļkomponisti sevišķi mīl rakstīt sonātas trim, četrām un

vairāk balsīm, tas ir, divām vai vairāk vijolēm ar basu. Tā raksta

Biadžo Marīni un vesela rinda viņa laikabiedru, kā Karlo Fa-

rīna, Tarkvīnio Meru Ia, ap 17. gadsimta vidu Paolo

Učellīni, Džovanni-Batista Fontāna, Masimili-

ānoNēri, Andrēa Falkonjēri, Džovanni Legren-

c i un c, kas sagatavo ceļu tiem tieši sekojošajiem lielajiem itāliešu

vijoļskolas meistariem.

Pie visiem šiem mūziķiem viņu vijolkompozicijās redzam nosau-

kumus "sonātas", "simfonijas", "baznīcas sonātas" un "kamerso-

nātas". Ilgu laiku vēl šie nosaukumi ir visai nenoteikti, tiek lietoti

bieži pavisam dažādīgā nozīmē un pavisam neatbilst to mūslaiku

jēdzienam.
Vārds sonāta sākumā apzīmēja kuru katru instrumentālas

mūzikas gabalu un tika pretstatēts kantātei (no Cantare =

dziedāt), dziedamam gabalam. Tādā pašā nozīmē sākumā lietoja
arī vārdus ka neona (Canzona da sonare = dziesma spēlēša-
nai), simfonija (sinfonia). Pamazām sāka nošķiroties divi so-

nātu žanri: baznīcas sonāta (sonata da chiesa), nopietnā-
ka, parasti fugas stilā, instrumentiem ar ērģeļu pavadījumu, _un
kamersonāta (Sonata da camera), pasaulīgāka, galmu mūzi-

ka, parasti deju rinda, svītas garā. Drīzumā tomēr šīs abu žanru

atšķirības sāka nolīdzināties, baznīcas sonāta sāka meklēt lielāku

vieglumu, kas bija raksturīgs laicīgajai sonātai, un savukārt kamer-

sonāta no baznīcas sonātas pārņēma tās dziļāko nopietnību,- šajās

pārvērtībās kamersonātas tips kļuva dominējošais, un šo vārdu

turpmāk arī vienmēr redzēsim vijolkompozicijās. Uzbūves ziņā šais

itāliešu vijoļsonātās pamatprincips ir divdaļīga simmetrija: lēna

daļa, ātra, atkal lēna un ātra. Arī katra atsevišķa sonātas daļa tika

būvēta divdaļīgā griezumā, ar divreizēju gabala izvedumu, pamat-

un dominantas toņkārtā. Katrā sonātas daļā parasti bija tikai vie-

na tema, ko attīstīja ar imitācijām, transponējot v. t. t., tā vienmēr

parādījās pilnā veidā, nemainītā ritmā; visas sonātas daļas rakstīja
vienā pamattoņkārtā.

Itāliešu vijoļskolu 17. gadsimta otrajā un 18. gadsimta pirmajā pusē
reprezentē rinda ievērojamu meistaru, starp tiem galvenie Vitāli, Ba-

sāni, Korelli, Torelli, Veračīni, Vivaldi, Džeminiāni, Lokatelli, Tartīni.







Georgs Fridrichs Hendels

Tomasa Hudsona portrets, Londonā. 1749, Hamburgas universitātes bibliotēkā
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Džov.-Batista Vitāli (1644, Kremonā — 1692, Mode-

nā) ir viens no ievērojamākajiem itāliešu vijojmūzikas meistariem

laikā pirms Korelli; komponējis daudz baznīcas un kamersonātu
divi līdz seši Instrumentiem, sevišķi ievērojamas vijoļsonātas attīstībai

Ir viņa kamersonātas trim instru-

mentiem ■— divām vijolēm ar

kontrabasu. — Ap 17. gadsim-
ta vidu sevišķu nozīmi instru-

mentālmūzikā iegūst Bolona,
kurā savus skolas vai darba ga-

dus pavada daudzi lielie itālie-

šu vijolnieki un kurā, kā tā lai-

ka nošu izdevniecības centrā,

saplūst viss ievērojamākais itā-

liešu mūzikas produkcijā. Ar

Boloņu saistīta jau Džov. -B.

Basa n i (Bassani, 1657—1716)

darbība, kas bija spožs virtu-

ozs, Korelli skolotājs un visai

ražīgs vokālas un vijojmūzikas
komponists. Centrāla itāliešu

vijolskolas figūra 17. gadsimta
beigās ir Arkandželo Korelli

(Corelli, 1653—1713), arī Bolo-

ņas grupai piederošs meistars,

pēc saviem vijojvirtuoza skol-

nieka gadiem. Vāciju apceļo-

jis, viņš, no 1680, dzīvoja Ro-

mā, kur nodibināja tā sauk-

ArkandželoKorelli

Gravīra pēc Hovarda portreta, ap 1700.

to "romiešu vij oļ skolu". (Korelli apbedīts Romas Pante-

onā, blakus Rafaelim). Kopā ar Torelli, viņš noslēdz 17. gad-
simta itāliešu vijoļkomponistu garo rindu. Viņa darbi ir: 48 trio-

sonātas (Sonāte a tre, tas ir 2 vijolēm ar kādu pavado-
šu basa instrumentu ■— kontrabasu/ čembalu vai ērģelēm),

Korelli, Allegro no 111. vijoļsonātas (Fuga)
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12 solo-sonātas vijolei ar pavadījumu un pēdējais, plašākais un

svarīgākais viņa darbs — 12 Concerti grossi, divām vijolēm
un violončellam ar otru divu vijoļu, violas un kontrabasa pavadī-
jumu. Korelli ir "lielo koncertu" (Concerti grossi) formas

nodibinātājs. Šādā Concerto grosso kompozicijā grupa solo-instru-

mentu uzstājās kā galvenie koncertējošie instrumenti (C onc c r -

tino), harmoniski tos atbalstīja grupa pavadījuma instrumentu

(tos tieši sauca par concerto grosso;šis vārds apmēram at-

bilst mūsu laikos lietojamam tutti). Korelli bija arī pats lielisks

vijoļvirtuozs; viņa darbos sevišķi slavē lēno daļu melodisko skai-

stumu un 'izteiksmību. Kā spilgts klasiskās itāliešu vijoļmūzikas re-

prezentants, Korelli ietekmēja visus jaunākos laikabiedrus, īpaši arī

Hendeli.

Kā vijoļkoncertu komponists ievērojams arī Džuzepe Torelli

(dz. ap 1660, Veronā, mira Boloņā, 1708). Viņš itāliešu vijoļmūzikai
deva spēcīgas ierosmes, sevišķi kā jaunas formas — vijoles
solo-koncertu radītājs (koncerta nosaukums itāliešu mū-

zikā sastopams gan jau agrāk, bet tika lietots vēl citādā nozīmē).

"Koncerta" formas radīšana izsauca arī jaunu kompozicijas tech-

niku; tajā koncertējošo resp. koncertējošos instrumentus vajadzēja

sevišķi izcelt, tas ir, arī tīri mūzikālā ziņā veidot viņu melodiskās par-

tijas tā, lai tajās būtu visi virtuozitātes elementi, kur izpildītājam

spīdēt ar savu techniku. Tādā kārtā koncerts kļūst par instru-

mentālu formu, kas speciāli paredzēta kāda instrumenta dominēša;
nai pār citiem.

Jāatzīmē, ka ap 17. gadsimta beigām itāliešu instrumentālajā
mūzikā taisni vijolnieki ir vadošie mūziķi; lociņa instrumentiem šajā
laikā ir apmēram tāda pat izcila loma, kā mūsu laikos klavierēm ■—

tie visvairāk saista komponistus, to mūzikā vispirmā kārtā tiek me-

klēti un rasti jauni ceļi. Jau agrāk redzējām, kā piemēram klavieru

sonāta, tiklab Itālijā pie Paskvīni, kā Vācijā pie Kūnau'a, dzimst kā

tiešs itāliešu vijoļsonātas formas pielietojums klaviermūzikā. Vijol-
nieki ir arī spēcīgākie jaunās mākslas propagandētāji, kā virtuozi,

tiklab pašā Itālijā, kā ārzemēs.

Jaunākā, pēc-Korelli laikmeta (18. gadsimta pirmajā pusē)
itāliešu vijoļkomponistu darbos aizvienu biežāk parādās daži for-

mas jauninājumi. Visumā, vēl tiek paturēta sonātas divdaļīgā iek-

šējā būve, ar temu ekspozīciju un atkārtojumu, bet starp abiem šiem

posmiem sāk ievest "attīstījuma resp. izstrādājuma" dalu, kurā tē-

mas sadalās mazākās daļiņās, motīvos, un tā rada pavisam jaunus
melodiskus zīmējumus. Šis princips būs vēlāko Vīnes lielo klasiķu

klaviersonātu, kvartetu, koncertu, simfoniju pamatā.

Šajā virzienā pa daļai iet jau Evarists dali' Abako

(Abaco, 1675—1742), skaistas melodiskas izdomas vijoļsonātu un

koncertu komponists, Korelli ietekmē. levērojamāks meistars ,ir

Antonio Vivaldi (1680—1743), venēcietis, 29 gadus turienes Ospe-
dale della Pieta meileņu konservātorijas direktors, "II prete rosso"

(= sarkgnais priesteris), kā viņu sauca tā sarkano matu un prieste-
ra kārtas dēļ. Viņš galīgi nostiprina un izveido itāliešu solo-vijoļ-
koncerta formu, viņa daudzie koncerti solo-vijolei, trio sonātas

(2 vijolēm un čellam), vijoļsonātas un c. guva plašu izplatību un tiek

daudz spēlēti arī vēl tagad. Par Vivaldi darbu nozīmību vislabāk
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liecina lielā interese, kādu tiem veltīja Bachs, kas daudzus viņa vi-

jojkoncertus pārstrādāja klavesinam un ērģelēm. Vivaldi vijojkon-
certos kļūst arī jau tipiska to uzbūve trijās daļās: sākuma un beigu
daļa Allegro/ vidusdaļa Adagio raksturā, ļoti dziedoša un izteik-

smīga. Vivaldi ir komponējis
arī ap 36 operas Venēcijai.

Spīdošs virtuozs un arī ie-

vērojams vijofkomponists bija
Frančesko-Maria Veračīni (dz.

1685, Florencē, mira 1750, Pizā;

viņa mūža gadi pilnīgi sakrīt ar

Joh. Seb. Bachu). Kā virtuozs

viņš kādulaik bija pat konkurē-

jis ar Tartīni (Venēcijā, kur 1714

bija guvis tādus panākumus,
ka Tartīni no koncertdzīves uz

kādu laiku pazuda, laī nodotos

jaunām, pastiprinātām spēles
studijām), daudz ceļoja, uzstā-

jās Londonā, Drēzdenē, Prāgā;
no virtuoza karjēras atteicās,
kad sāka mirdzēt Džeminiāni

māksla. Viņa vijoļsonātās sa-

stopami ja<u īsta tematiska iz-

strādājuma posmi, un sevišķu
ievērību tās saista ar mūzikālo

domu svaigumu, dzīvību, kāpi-
nātu kaislību izteiksmi.

Antonio Vivaldi

gravīra, ap 1725.

Divi lieli Korelli skolnieki — Džeminiāni un Lokatelli ievērojami
attīsta vijoļspēles techniku. Frančesko Džeminiāni (Ge-

miniani, dz. Lukā, 1680, no 1714. dzīvoja Londonā, mira Dublinā

1762), viena laika mūziķis ar Veračīni, savu lielo slavu nodibināja

Pjetro Lokatelli

Lambēra gravīra pēc nezināma portreta

Londonā un sevišķi daudz darīja

vijoļmākslas izplatīšanai Anglijā,
kur līdz tam vijoļspēle bija maz attī-

stīta. Angju valodā izdota arī viņa
slavenā vijoļskola "The Art of

plaving on the violin" (ap 1740).

Loti bagāts arī Džeminiāni kompo-
nista darbs, kurā ir sonātas un kon-

certi vijolei, klavesinam un citiem in-

strumentiem. Tajos jau stipri tālāk

par agrākajiem itāliešu vijolkompo-
nistiem iets tīras virtuozitātes vir-

zienā.

Pjetro Lokatelli (dz. Bergamā,

1693, mir. Amsterdamā, 1764) vijoj-
spēles technikas kāpināšanā devis

vēl vairāk, ne velti viņam vēlāk pie-

sprausts "18. gadsimta Paganīni"

epitets, vai nepelnīti ironiskais "pirk-
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stu varoņa" (Fingerheld) tituls. Vijoles techniskās problēmas viņš pār-
valda-kā neviens pirms viņa,- šajā ziņā viņš ir tiešs Paganīni priekštecis,
īpaši ar savu "Lorfe dcl violino", op. 3, kurā ir 12 Concerti grossi ar

24 kaprisēm, tas ir, virtuozām kadencēm. Bet Lokatelli ir

Džuzepe Tartīni

Portrets Boloņas mūzikas licejā

arī spēcīgas mūzikālās izdomas

meistars, (ja arī nesniedzot Ko-

relli vai Veračīni domas dziju-

mu, un ir devis daudzas spilgtas
ierosmes instrumentālajai māk-

sla'

Slavenākais itāliešu vijoj-
virtuozs pēc Korelli tomēr ir

Džuzepe Tartīni (dz. 1692, Pi-

ranā, Istrijā, mira 1770, Padujā).

Viņa dzīves pirmais posms ir

pilns romantikas. Padujas uni-

versitātē tiesību students, viņš
vairāk interesējas par rapieru
cīņām, nekā par mūziku, sle-

peni apprecas ar kardināla

Kornāro radinieci, pavedinā-
šanā un nolaupīšanā apsūdzēts
bēg, paslēpjas Asizi klosterī, iz-

glītojas tur par vijoļvirtuozu, pēc

pāris gadiem atgriežas atpakaļ

Padujā, kur vairs apvainojumu
pret viņu neuztur, Venēcijā
dzird Veračīni vijolspēli, tās ie-

rosināts mācās no jauna, nodarbojas ar mūzikāli-akustiskām pro-

blēmām, 1721 kļūst par Padujas katedrāles solovijolnieku un

orķestra šefu, kur paliek, ar nelieliem pārtraukumiem, līdz mūža

beigām. Viņa lielā virtuoza slava pievilka viņam skolniekus no vi-

sām zemēm, no viņa skolas nāk daudzi vēlāki ievērojami vijoļvirtu-
ozi, it īpaši caur savu skolnieku P v ņj ā n i (Pugnani), kas savukārt

bija Vio t i skolotājs, Tartīni stāv sakaros ar moderno vijoļspēles
skolu. — Tartīni ievērojami paplašināja vijoļspēles techniku, īpaši
lociņa technikas virzienā; lociņš pie viņa pārveidojas arī būvē,

kļūst vieglāks un garāks, līdz ar to elastigāks, atļauj plašāku frāzi,
dod vijolei lielākas dziedājuma iespējamības. Ka Tartīni visaug-
stākā mērā ir pārvaldījis arī tīri akrobātisko virtuozitāti, rāda viņa

slavenā "Velna sonāta" (II Trillo dcl Diavolo). Viņa darbu saraksts

ir visai plašs, forma viņa vijoļkoncertos ir jau visai tuva klasiskajai
koncertformai. Viņš ir viens no pirmajiem meistariem, kas raksta

stīgu kvartetus bez ģenerālbasa (Sonāte a quadro], kuru vispārē-
jais garīgais saturs, otrās tēmas lietošana, tematiskais izstrādājums
tos nostāda kā pārejas etapu starp itāliešu vijoļskolu un klasiķiem.
Arī kā mūzikas teorētiķis Tartīni ieguvis ievērojamu vārdu, īpaši aku-

stikas un harmonijas pamatelementu pētījumos.
Tālākā vijoļspēles attīstība Itālijā iekrīt jau 18. gadsimta otrajā

pusē un ir apskatāma citā vietā un citā sakarībā.

Francijā 17. gadsimtā valda klavesinmāksla, no lociņa in-

strumentiem ilgu laiku prīmaritāti patur viola, līdz to nomaina vijole,
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ap gadsimta beigām. Visas franču instrumentālās mūzikas centrs
17. gadsimtā bija karaļa galms, kā mūzikālās vajadzības apkalpoja
trīs dažādas mūzikas grupas: kamermūzika (la Chambre), izprie-
cu — gājienu, medību, karuseļu mūzika, galvenokārt pūšamiem in-

strumentiem (la Grande Escurie], un kapei la garīgajai mūzikai (la

Chapelle). Galma "kamermūzika" bija paredzēta galvenokārt
dejām, balletiem, galma koncertiem, un to pildīja 24 vijoļu orķe-
stris ("Bande des vingt-quatre violons dv Roi") un vēlāk, Luija XIV.

laikā, vēl arī Lulli nodibinātais "Mazo vijoļu orķestris" ("Petits
violons"). Lulli pats arī bija ievērojams vijoļvirtuozs. Vijoles loma

šeit tomēr bija novesta līdz vienkāršiem dejas pavadījuma uzde-

vumiem. Samērā vēlu, galvenokārt pateicoties itāliešu ietekmēm,
sāka Francijā rasties vijolei speciālas kompozicijas. Lai arī franču

vijolnieku skaits ir šeit gana liels, izcilāki franču vijoļmeistari rodas

tikai 18. gadsimta sākumā. levērojamākais franču vijoļvirtuozs un

komponists, kas dominē visu pirmo franču vijoļskolu, ir 2ans-Marī

Leklērs (Leclair, 1697, Lionā, nogalināts 1764). Savos vijoļkoncertos,

sonātās, trio viņš seko pilnīgi itāliešu tradicijai.

Vācijā arī vijoļmūzika attīstās pēc itāliešiem. Savas vijoļsko-
las, tādā nozīmē, kā pazīstam tanī pat laikā lielo itāliešu vijoļskolu,
vāci nerada, lai gan arī Vācijā jau 17. gadsimtā jau nav bez vijoļ-
virtuoziem un komponistiem (vijolnieki Joh. Šops, Joh. Furchheims,
Tomass Baltcars, virtuozi-komponisti Joh. Fišers, Ad. Strungks, Jak.

Valters, Bacha laikā Pizendels, Francis Benda, J. G. Grauns un c).

levērojamākais vācu vijoļsonātu komponists šajā laikā tomēr ir

Heinr. Joh. Bibers (1644—1704), liels virtuozs, vēsturiski ievērojams

sevišķi ar savu sonātu vienai vijolei, bez pavadīju-

ma, kas rodas par prototipu Bacha slavenajai Čakonnai un 6 sonā-

tām "vijolei bez basa". Lai spētu rakstīt vijolei vienai pašai, vaja-
dzēja patiesi vispilnīgākās technikas. Svarīgas vācu vijoļsonātas at-

tīstībā arī Bibera 8 vijoles solo-sonātas ar ģenerālbasu, nopietna,
virtuozi spoža mūzika. Vācu vijoļvirtuozi, arī Bibers, bieži prakti-

zēja tā saukto "skordatū ru", vijoles stīgu pārskaņojumu (piem.
sib, mib, sib, mib) dažu īpašu skanīguma efektu, kā arī dažu ci-

tādi neiespējamu dubultķērienu panākšanai. Nošu izskats un ska-

ņa šādos gadījumos vairs nebija vienādi, kas sevišķi jāievēro šādas

mūzikas studijās: ja skordatūru (ko parasti norādīja gabala sāku-

mā notīs vai ar burtiem) neievērotu, tas ir, ja vijoli attiecīgi nepār-
skaņotu, tas dotu pavisam citu mūzikas rezultātu, nekā kompozi-
cijā domātais.

Ar vācu vijoļmākslas tālāko, augstāko attīstību sastapsimies
Hendeia un Bacha darbos. Bet tā būs jau cita ēra, kad Eiropas
mūzikas likteņus ar varenu ģēnija spēku saņems savās rokās vācieši.
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Hendeļa rokraksts

No orātorijas „Mesija", "Allelujā" sākums. Londonā, Karaliskajā bibliotēkā

Barokās mūzikas lielmeistari

Hendelis un Bachs

Mūzikas attīstības gaitā mēs esam jau sekojuši līdz 18. gadsim-
ta vidum, pa daļai vēl tālāk, neskardami tikai divus, pašus lielākos

šā laika mūziķus —■ Hendeli un Bachu, mīzikālā baroka augstos mei-

starus, kuru mākslā tīri nesalīdzināmi savienojas personīgais ģēnijs
ar visu prasmi un meistarību, ko mūzikā radījušas iepriekšējās epo-

chas. Jaunais gadsimts nāk ar vēl nepieredzētu mūzikas parādību
daudzējādību, pār to gaismu lej vienlaikā reti sastopams lielu mū-

ziķu Olimps. ledomāsimies tik, ka tieši vienā laikā ar Bachu un Hen-

deli dzīvo tādi laikmetu iezīmējoši meistari, kā Francijā Ramo, Itālijā
Domeniko Skarlati, tālāk, rindu turpinot, Durante, Porpora, Veračīni,
tieši iepriekšējo laika biedri, nerunājot nemaz par gadu desmit vai

nedaudz vairāk vai mazāk vecākiem vai jaunākiem meistariem, kā

Kuperēns, Vivaldi, Lokatelli, Tartīni, Kaldara, Hasse, Pergolēzi, kura

īsais mūžs viss pieder 18. g. s. pirmajai pusei, Bonončīni, Džeminiāni
v. t. t. Mūzikālajā kompozicijā blakus itāliešu operai, kuras vara pār
Eiropu 18. gadsimtā ir lielāka kā jebkad, vēl vienmēr savu scepteri
patur arī reliģiozā mūzika, kas, jaunas formas izveidojusi (orātorija,
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garīgs koncerts un c), sev jaunu, visai auglīgu zemi atrod jau ārpus
katoliskās baznīcas, Vācijā, luterāniskajā baznīcā; ar šīm formām

kā līdztiesīgs partners sacensībā par prīmāritāti iet arī instrumentālā

mūzika — sjDOžā itāliešu vijojskola, franču un itāliešu klavesinisti, vā-

cu, itāliešu ērģelnieki. Mūzikas barokās parādības, ko raksturoja no

jauna modusies interese pret polifonajām formām un pastiprināta
kontrāpunktiskāš technikas lietošana, īpaši instrumentālajā mūzikā

(vijoļsonātās, ērģeļu ričerkāros un fugās, kanconās v. t. t.) un baznī-

cas mūzikā [sevišķi Vācijā), bieži pat neapoliešu skolas operās, sāk

vietvietām atkāpties galantā stila priekšā (franču klavesinisti, Kupe-

rēns, Rāmo), vai ar to sajaukties (kā piemēram virtuozā belkantistu

operā), sāk veidoties jau pilnīgi jaunas formas (itāliešu vijoļ- un kla-

vesinsonātās), kas drīz novedīs pie klasiskās sonātas tipa. Šajā

daudzveidīgajā laikmetā, kur pamazām iegūst savu galīgo piepildī-
jumu atkal viena mūzikas epochā — mūzikālā baroka stils, kur kru-

stojas un savijas dažādi stili, dažādas technikas, dažādu nāciju mū-

zikā I ais ģēnijs, Bachs un Hendelis ir stingrie poli, lielās virsotnes, ku-

ros vēl reizi ārkārtīgi kāpinātā varenībā koncentrējas aizejošā laik-

meta iekšējie spēki, un kas kā bākas met gaismu nākotnei, pāri gad-
simtiem līdz pat mūsu laikiem. Bacha un Hendeļa māksla ir mums

dzīva un aktīva, kā neviena cita mūzika darbi no pāri divsimts gadu
pagātnes. Kā vēlāk Mocarts, Bēthovens, arī Bachs un Hendelis ir

racionāli gandrīz neizskaidrojamas parādības mūzikas vēsturē. Lik-

tenis bija gribējis, lai abi šie mūziķi nāktu pasaulē gandrīz vienā

laikā, tikai ar viena mēneša starplaiku (līdzīgi abiem lielajiem viņu

priekštečiem pirms pusotra simta gadu — Polestrīnam un Orlando di

Lasso, kas mira abi vienā gadā, 1594). Ar viņiem vācu mūzika

galīgi un uz ilgu laiku ieiet Eiropas pirmo mūzikas nāciju vidū un

kļūst vadoša; gan to vēl ilgi nesaredzēs pats viņu laiks, šī atziņa kļu-

va saskatāma tikai vēlāk, vēstures gaismā. Hendelis savu laika biedru

acīs bija vispirmā kārtā slavens italisku operu komponists, vēlākajam
laikam un mums viņš ir liels kā orātoriju komponists. Bachu viņa lai-

kā aiz daudzajām citām lielzvaigznēm gandrīz nesaskatīja, lai gan

viņš deva gadsimtus pārdzīvojošus instrumentāldarbus visos sava

laika instrumentālmūzikas novados un līdz nesalīdzināmam augstu-

mam pacēla reliģiozo, īpaši luterānisko baznīcas mūziku.

Mēs piegriezīsimies vispirms Hendelim, kā darba savā laikā po-

pulārākā daļa ■— viņa operas — vēstures gaitā ir izrādījusies pār-

ejoša, ar nedaudz izņēmumiem tikai savaun laikmetam piederoša
māksla.

Georgs Frīdrichs Hendelis (Hāndel) dzimis 23. februārī 1685. g.,
Halle, Sa_ksija. Viņa tēvam — bārddzinim-ķirurgam Saksijas-Branden-
burgas kūrfirsta dienestā, bija tad 63 gadi, mātei 34. Tēvs cik vien

spēja pretojas dela mūzikālojām tieksmēm, kas izpaudās jau agrā
bērnība,- jaunajam Hendelim pēc tēva gribas bija jākļūst par juristu.
Daži labvēlīgi apstākļi tomēr jau agri ievirzīja Hendeļa mūzikālo attī-
stību pareiza ceļā: vispirms_, pateicoties Veisenfelsas firsta interesei,
Hendeļa tēvs piekāpās tiktai, ka bija ar mieru Jaut dēlam mācīties

arī_ muziķu, un turpat Hallē atradās arī īstais skolotājs — ērģelnieks
C_āchovs (Zachovv). Šis vīrs Hendelim kļuva tas pats, kas Nēfe
Bēthovenam: vadītājs ne tikai instrumentu spēlē (ērģeju, klavierspēlē),
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bet arī pašā mūzikā, kompozicijas pamatelementos, mūzikas darbu

analizē. Pateicoties Cāchovam, jaunais Hendelis vēl bērna gados

iepazinās un iemīļoja sava laika labāko vācu mūziku. Kads gadī-

jiens 1696. gadā viņu noveda Berlīnē, Prūsijas galmā, kur lielā cieņā

bija itāliešu mūzika

un mūziķi; vienpad-
smit gadu zēna ap-

brīnojamais muzi-

kālais talants vi-

sus tā savaldzināja,
ka kūrfirsts gribēja
brīnumbērnu sūtīt

uz Itāliju tālākai mu-

zikālai izglītībai.
Hendeļa tēvs šo pie-
dāvājumu nepieņē-
ma. Neilgi vēlāk

tēvs mira, un jau-
nais Hendelis, tēva

gribai paklausot,
ģimnāziju pabei-

dzis, ierakstījās Hal-

les universitātes ties-

lietu fakultātē, 1702.

gadā, 5 gadus pēc

Māja Hallē, kur dzimis Hendelis

tēva nāves. Šīs tiesību studijas tomēr nebija ilgas, jau to laikā Hen-

delis pildīja arī Halles ērģelnieka vietu, komponēja, un gadu vēlāk,
18 gadu vecumā, atstāja dzimto pilsētu, lai dotos meklēt citu muzi-

kālu apkārtni. Pirmais viņa ceļš uz Hamburgu, vācu operas pil-
sētu.

Hamburgā Hendelim deva (viņam bija tad 18 gadu) iepazīšanos
ar Keizera operām (Keizers, Hamburgas operas direktors, diri-

ģents, komponists vienā personā, bija tolaik vēl tikko 30 gadus vecs,

bet jau slavens), un tuvus personīgus sakarus ar otru Hamburgas ie-

vērojamu mūziķi, par kuru arī mums jau ir bijusi runa agrāk — J o-

hannu Matesonu, kas bija par Hendeli 4 aadus vecāks. Kopā
ar pēdējo, (Hendelis 1703. gada rudenī ceļoja uz Libeku, ērģelnieku
Bukstehudi klausīties; Bukstehude tolaik meklēja sev pēcteci ērģel-
nieka postenī, un kāds no jaunajiem ceļotājiem būtu uz šo vietu pre-

tendējis, ja nebūtu līdzi ērģelnieka vietai — jāprec arī vecā ērģel-
nieka jau pavecā meita. Matescns deva Hendelim padomus arī kom-

pozīcijā, un sagādāja Hendelim darbu, kā otrajam vijolniekam Ham-

burgas operas orķestrī. Diemžēl, Hendeļa sakari ar Matesonu ātri

satrūka, kad Hendelis, guvis iespēju Hamburgā uzvest dažus savus

lielākus darbus, sāka raisīties vaļā no sava biedra protežējošās aiz-

bildniecības,- attiecības sarežģījās pat tiktāl, ka abi draugi duelējās,
kas tikko nemaksāja Hendelim dzīvību. Laikā no 1705—1707 Hendelis

komponēja un uzveda Hamburgā savas pirmās čelras operas, kurās
jaukts vācu teksts ar italisko: Almi rv, Nēronu, Flori nd o>

Dafni; no šīm operām uzglabājusies vienīgi pirmā. Abām pirma-
jām bija tik lieli panākumi, ka tie pat darīja greizsirdīgu Keizeru, kas



169

pats no jauna komponēja abus šos opertekstus, lai izkonkurētu Hen-

deļa operas. Be_t vel pirms abu savu pēdējo operu uzveduma Hen-
delis pēkšņi atstāja Hamburgu, lai, paklausot dažu jaunu draugu,
īpaši hercoga Džov. Gastona Mediči aicinājumam, dotos uz Itā-

liju. Aiz Alpiem Hendelis pavada trīs gadus, no 1707—1710, vis-

pirms Florencē, tad Romā, atkal Florencē, kur uzved savu pirmo itali-
sko operu Rodrigo; šis uzvedums dod viņam panākumus, naudu

i vel prīmadonnas Vitorias Torkvīni labvēlību. 1708. gada sākumā

Hendelis kādu laiku pavada Venēcijā; atkal atgriežas Romā, kur vi-

ņam ceļu tagad paver jau "Rodrigo" slava. Viņš kļūst "Arkādijos
akadēmijas" sanāksmju biežs viesis marķīza Ruspoli villā, tur nāk sa-

karos ar pašiem slavenākajiem Itālijas māksliniekiem, Romas aristo-
krātisko sabiedrību, iepazīstas ar Korelli, ar abiem Skarlati — tēvu

un dēlu, Alesandro un Domeniko, ar pēdējo iet draudzīgā virtuozitā-

tes sacensībā ērģeļu un klavesinspēlē, improvizē, komponē kardināla

Otoboni pils koncertiem divas orātorijas: La Resurrezione un

llTrionfo delTempo c delDisinganno, savas slavenās
Itāliešu kantātes. Romai tuvojošais karš viņu aizdzen uz

Neapoli, kur viņš pavada vairāk kā gadu, baudot vislielāko turienes

aristokrātijas labvēlību, atkal daudz komponē. Šeit nodibinātie sa-

kari viņam radā jaunas izredzes Venēcijā, kurp viņš dodas 1709./
1710. gadu maiņā, un panāk savas operas A g rip i n a s uzvedumu.

Jaunajai operai bija vislielākie panākumi, nodibinot Hendeļa kā itā-
liešu operko-mponista slavu visā Itālijā. Atkal daži jauni draugi, to

starpā itāliešu komponists-diplomāts priesteris Stefani viņu aiz-

veda uz Hannoveru, kur Stefani viņam piedāvāja savu kapel-
meistara vietu kūrfirsta galma operteātrī.

Bet Hannoverā Hendelis uzturējās tik īsu laiku. Tikko iecelts jau-

najā postenī, viņš lūdza atvaļinājumu, lai dotos uz Angliju, no

kurienes viņš bija saņēmis jaunus piedāvājumus. Hannoveras kūr-

firsts bija Anglijas troņa tuvākais pretendents pēc Anglijas karalienes

Annas; gribēdams karalienei izpatikt, kūrfirsts Hendelim atvaļinājumu

deva, piešķirot arī algu pa visu atvaļinājuma laiku. 1710. gada bei-

gās Hendelis, kā "slavenais itāliešu komponists", ieradās Londonā,
kur viņam bija atrast savu otro dzimteni. Viņam bija tad 25 gadi.

Anglijā pēc Persella nāves (1695) vairs nebija savas_
nacionālas

operas, modē bija nākusi arī šeit itāliešu opera, Londona bija viena

no labākajām itāliešu opertrupām, kādas varēja sastapt Eiropa.
Tikko ieradies Londonā, Hendelis divās nedēļās uzrakstīja operu R i-

naido, pa daļai sastiķētu no savu iepriekšēju operu fragmentiem,
ko pirmo reizi izrādīja 1711. gada februārī, Havmarket'a teātrī. Pa-

nākumi bija milzīgi. Stāsta, ka no tās partitūru pārdošanas izdevējs

esot nopelnījis 1500 mārc. sterliņu, pats Hendelis turpretī gandrīz
nekā. "Nākamreiz Jūs komponēsit operu, bet es to pārdošu," teicis

Hendelis izdevējam. "Rinaldo" drīz no Londonas pārgāja arī uz Itāli-

jas operskatuvēm. Hendelis bija pirmais no lielajiem cittautu komponi-

stiem, kas sāka iekarot italisko operu; viņam sekoja citi itaiianizēju-
šies lielie vācu mūziķi — Hasse, Gluks, Mocarts. — Hendelis atgriežas
atpakaļ Hannoverā, komponē rindu kamerduetu un vācu dziesmu,
bet 1712 dodas atkal

uz Londonu. Šoreiz viņa jaunajām, steigā rak-

stītajām italiskajām operām II Pastor Fido un Tezejs laimējās
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mazāk. Toties viņa TeDeum unJubilate, 'komponēti Utrechtas

miera noslēgšanai (1713), darīja Hendeli gandrīz par angļu nacionālu

komponistu; tos atskaņoja svinīgajā ceremonijā Sv. Paula katedrālē,
visam galmam un parlamentam klātesot. Šie darbi, veidoti pēc Per-

seMa paraugiem, bija Hen-

deļa pirmie mēģinājumi mo-

numentālā stilā. Hendelis

ar tiem bija kļuvis jau oficiāls

Anglijas galma komponists,
karaliene Anna viņam pie-

šķīra algu 200 mārc. sterliņu

gaā. 'Mazāk apmierināts ar

viņa pakalpojumiem bija
Hamnoveras kūrfirsts, un kad

pēc karalienes Annas nāves,

1714, tas nāca uz Anglijas

troņa kā karalis Georgs 1.,
iznīcinādams Stjuartu troņa

pretendentu cerības, Hende-

lis sākumā krita zināmā ne-

vēlībā savas divkosīgās iztu-

rēšanās dēļ. Šajā laikā angļu

aristokrātijas uzmanība pretī
Hendelim stipri atvieglo viņa
dzīvi. Trīs gadus Hendelis ir

Haymarket'a teātris Londonā,

kur izrādīja Hendeļa operas

grāfa Berlingtona viesis tā namā, komponē šai laikā starp citu operu

Amad is. Mūzika tomēr drīz izlīdzina šīs nesaskaņas starp karali

un Hendeli, īpaši pēc tam, kad Hendelis bija komponējis skaistu

brīvdabas mūziku, slaveno Water mus ic, ko spēlēja uz ūdens,

laivās, kādos greznos galma svētkos uz Temzas, karalim par godu.
No jauna stājies galma dienestā, Hendelis pavadīja karali arī viņa

ceļojumā uz Hannoveru, 1716, te komponēja Broka Pasiju. Pēc

atgriešanās Londonā, Hendelis trīs gadus (1717—1720) dzīvoja her-

coga Chandos lieliskajā rezidencē, Cannons-Castle, netālu no Lon-

donas. Šeit rodas viņa 12 slavenie Anth cm s, reliģiozas kantātes

koriem un solobalsīm instrumentālā pavadījumā, ar psalmu tekstiem,
kas ir jau viņa orātoriju priekšteči; šeit dzimst arī viņa pirmā orāto-

rīja uz angļu vārdiem Estere (1720), bez tam pastorāle Aciss

un G aI atej a.

Jaunu virzienu Hendeļa mūzikālajam darbam, uz vairāk kā

20 gadiem to piesaistot italiskajam operteātrim, deva Karaliskās
mūzikas akadēmijas nodibināšanās Londonā 1719. gadā;
tās mērķis bija uzturēt Londonā pastāvīgu itāliešu operu, ap to gru-

pējās visa aristokrātija ar karali priekšgalā. Hendelis Vācijā jauna-
jam operteātrim angažēja slavenākos itāliešu dziedātājus, starp tiem

kastrātu Senēzino un kā prīmadonnu Margeritu Durastantk Jauno

Londonas operu, Haymarket'a teātrī, atklāja 1720. gadā, ar paša
Hendeļa operu Rada misto,- tai sekoja, 8 gadu laikā, līdz teātra

slēgšanai, vēl 13 citas operas, lielākajai daļai bija ievērojami panā-
kumi: Muzio Scevola, Floridante, Ottone, Flavio, Giulio Cesare, Ta-

merlano, Rodelinda, Scipione, Alessandro, Admeto, Riccardo 1., Siroe,
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Tolomeo. Vai visas šīs operas izrādīja ne tikai Londonā, bet arī uz

svarīgākajām Eiropas operskatuvēm. Pret Hendeli tomēr drīz sākās

karagājiens; daļa galma, ar hercogu Marlborough' priekšgalā, mē-

ģināja izbīdīt pret Hendeli kā sāncensi slaveno itāliešu operkomponi-
stu Džov. Bat. Bonončīni. Abu mūziķu sacensība sākumā
likās Hendelim par Jaunu; bet galu galā tomēr Bonončīni bija spiests
pamest cīņas arēnu, un 1728 atstāja Londonu. Arī citas grūtības pa-
mazām postīja jauno Londonas operu, īpaši daudzās dziedātāju-
kastrātu, prīmadonnu savstarpējās ķildas un intrigas. Viena no tām

ir pat kļuvusi par vēsturisku anekdoti: slaveno prīmadonnu Kuconi

un Faustīnas izkaušanās uz atklātas skatuves Hendeļa operas
"Alessandro" izrādē, 1727. gadā. Pēdējo triecienu Londonas itali-

skajai Operas akadēmijai deva Gāja un Pepuša "Nabagu operas" —

Beggar's Opera*) izrādes, kas parodizēja, lūkoja padarīt

smieklīgu itāliešu operu vispāri. 1728. gadā Operas akadēmija bija

jau nonākusi pie bankrota un teātri slēdza. Hendelis šajā laikā bija

jau ieguvis Anglijas pilsonību. Drīz pēc tam nodibinājās "Jaunā

operas akadēmija", kurai dziedātājus vākt Hendelis atkal ceļoja uz

Itāliju, pavadīja tur gandrīz gadu, atgriezies komponēja jaunas ope-

ras — Lotario, Partenope, Poro, Ezio, Sosorme, Orlando (no 1729—

1733. gadam), bet šim teātrim bija vēl īsāks mūžs, jau pēc_ četriem

gadiem tam nācās savas durvis slēgt. Šajā laikā Londonā notiek

pirmie Hendeļa orātoriju atklātie uzvedumi, lielās

publikas priekšā nāk viņa "Estere", divas viņa jaunas orātorijas
Debora hun Atha Ii a, bet šo lielo bībeles drāmu uzvedumi ne-

gūst nekādas atbalss sabiedrībā. Hendelis no jauna atgriežas pie

operas. Vēl reizi viņš organizē itāliešu operteātri, šoreiz pats uz

savu risku, dodas savā trešajā Itālijas ceļojumā pēc dziedātājiem,
kur, sev par nelaimi, no divām lielajam kastrātu slavenībām —

Farinelli un Karestīni — izvēlas pēdējo. Šoreiz viņam bija jāuzņemas

vissmagākā cīņa: ar augsto angļu aristokrātiju, kas itkā sazvērējās

pret Hendeli, aiz iemesliem, kuros politikai bija vairāk nozīmes, nekā

mākslas interesēm; ar pašiem lielākajiem, itāliešu operkomponistiem —

sākumā Porporu, vēlāk H ass i, kūms favorizēja Hendeļa preti-
nieki un kas organizēja savu īpašu konkurējošu itāliešu operteātri

Londonā, ar Farinelli savu illustro dziedātāju priekšgalā. Hendelim

nācās atstāt arī Haymanket'a teātri, ko tā īpašnieks izīrēja konkurē-

jošai trupai, un pāriet uz daudz neērtāko, nomaļāko Covent-Garden

teātri. Viņš raksta atkal virkni operu: Arianna, Ariodante, Aicina,

operu-balletu Terpsichore, Oresteo, Atalanta, Arminio, Giustino, Be-

renice (no 1734.—1737. gadam) savam teātrim. Bet neskatoties uz

visām pūlēm, visu enerģiju, viņa operteātris pienāca pie sabrukuma,

pats Hendelis arī materiāli bija pilnīgi izpostīts (bankrotēja gan arī

viņa sāncenšu opera). Ārkārtīgais darbs bija sabeidzis arī viņa ve-

selību, viņu ķēra trieka, viņam nācās visu pamest. Ārstēšanās Eks-

lebēnā tomēr atjaunoja spēkus, Hendelis atgriezās Londonā, vēl kom-

ponēja un uzveda dažas operas — savu pēdējo operu sēriju — Fa-

*) Pēc pasaules 1928., šo „Nabagu operu" atjaunoja, pārstrādātā libretā un

mūzikālajā tērpā, vācu rakstnieks Bērts Brechts kopā ar komponistu Kurtu Veillu; ar no-

saukumu ~Triju grašu opera", šī sociāli-satiriskā operete apstaigāja vai visu Eiropu,
parādījās arī filmā.
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ramondu, Kserksu (šī opera sa;kas ar pazīstamo "Hendeļa Largo"),
Imeneo, Deidamia (1740. gadā).

Ap šo laiku nāk jauns, izšķirošs pagrieziens Hendeļa radošajā
darbā: operu paguris, viņš piegriežas orā to rij ai. Orātorija un in-

Hendelis diriģē orātorijas atskaņojumu

Zīmējums, Londonas Britu muzejā

strumentālā mūzika

bija viņu jau agrāk
reižu reizēm nodar-

binājusi, bet tikai

epizodiski; tā, starp

operām, bija radu-

šies jau daudzi ie-

vērojami viņa in-

strumentāli darbi —

sonātas vijolei ar

basu, trio sonātas

divām vijolēm ar ba-

su, Concerti grossi,
ērģeļkoncerti v. t. t,

jau augstāk minēta-

jām orātorijām bija

jau pievienojušās at-

kal jaunas: Ceci-

lijas oda, Alek-

sandra svēt-

ki, "Jautrība, grūt-
sirdība un mērenī-

ba" ("L'Allegro, ii

Pensieroso cd ii

Moderato"). Tagad

Hendeļa ģēnijs piegriežas vai vienīgi orātorijai. Apbrīnojami ātrā

laikā dzimst rinda viņa varenāko orātoriju: Zauls, komponēta
1738. gadā, 2 mēnešos, Izraelis Ēģiptē, tā paša gada oktobrī,
uzsā-kta dienas desmit pēc Zaula pabeigšanas, uzrakstīta 3 nedēļās.
Šāds radīšanas ātrums izliekas tīri neticams, ja iedomājas abu šo titā-

nisko darbu apmērus un uzbūvi. Bet Hendeļa cerības Londona vēl

reizi sadragā: viņa koncerti joprojām paliek tukši, viņš nolemj An-

gliju atstāt. Šajā brīdī viņam nāik uzaicinājums no Īrijas, diriģēt kon-

certus Dublinā. Turienei viņš 24 dienās komponē orātoriju Mesiju

(1742), drīz pēc tam 5 nedēļās Sams o nu. Dublina Hendeli uz-

ņēma ar negaidītu entuziasmu, sagādāja lielus panākumus "Mesijas"
uzvedumam. Bet arī pēc šīm lielajām mākslas uzvarām, Londona pa-

turēja vēl ilgi savu vēsumu pret Hendeli. Orātoriju rindu paplašināja
atkal jaunas: Semele, Jāzeps (abas 1743), Belzacars, He-

r a>k I s (1744). Tikai divi nākošie darbi: Occasional oratorio

("Svētku orātorija") un Jū d ass Maka be js, patriotiskas orā-

torijas, grandiozas nacionālas himnas angļu armijas uzvarām, radot

plašu atbalsi sabiedrībā, galīgi iznīcināja visas kliķes pret Hendeli

Londonā, deva viņam īsta Anglijas nacionāla komponista stāvokli.

Viņa pēdējās orātorijas bija Jozuā, Aleksandrs Bālus, Sa-

lomons, Suzanna, Teodora, Jefta (1751); darbā pie pē-
dējās sāka bojāties jau viņa redze, drīz viņš kļuva pavisam akls, kā
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arī Bachs sava mūža beigās. Viņa orātoriju uzvedumi, kuros Hen-

delis pats aizvienu spēlēja ērģeļu partiju, beidzot kļuva Londonā lie-
lie notikumi, īpaši pēc tam, kad Hendelis atsacījās no subskripci-

jas koncertiem, kas bija atkarīgi no aristokrātiskās sabiedrības, un

darīja savus koncertus pieieta-
mus visiem. Materiālās rūpes
mūža beigās tā atkal izzuda.

Hendelis daudz kalpoja labda-

rīgiem mērķiem, tā piemēram
"Mesijas" uzvedumus, kas Ang-
lijā kļuva visiemīļotākā viņa

orātorija, uz ko gāja kā uz

dievkalpojumiem, viņš visu savu

mūžu deva tikai labdarībai —■

bāreņu, trūcīgu mūziķu un t. I.

atbalstiem.

Hendelis mira 8 dienas pēc
kāda "Mesijas" uzveduma, 14.

aprilī 1759. gadā. Viņš atstā-

ja lielu mantojumu, pēdējie mū-

ža desmit gadi bija atkal at-

griezuši viņam operu cīņās iznī-

cinātos līdzekļus. Anglija viņam

sarīkoja nacionālas bēres, to

apbedīja Vestminsteras kate-

drālē — angļu nacionālā Pan-

teonā.

Hendeļa darbs, pēc Kri-

zandera redakcijā izdotā Hen-

deļa kopotu darbu monumen-

tālizdevuma, pavisam aptver 42

operas, 43 orātorijas, 29 ante-

mus, 5 psalmus, 5 Te Deum, 100

Hendeļa piemineklis Vestminsteras katedrālē

Londonā, 1762.

Statuju marmorā veidojis Luī Fransuā Rubiljaks

solokantātes, 14 ērģeļkoncertus, 20 "lielos koncertus" orķestrim, 3 or-

ķestra uvertīras, 37 vijoļsonātas un trio un krietnu skaitu klavierkom-

poziciju. Galvenos vilcienos tā tad tas piekrīt trim lielām grupām:

operai, orātorija i, instrumentālmūzikai.

Hendelis -operkomponists, kā jau redzējām, pieder itā-

liešu operskolai, un ne tikai savu operu italisko tekstu un sižetu dēļ,
bet arī savas opermūzikas raksturā. Tā ir galvenokārt solis tis ka

opera, kur var spīdēt savās ārijās lielie dziedātāji-virtuozi, tikai ne-

daudzās savās operās, pretēji laika gaumei, Hendelis ieved plašākus
korus —tā Alčīnā, Atalantā, Jūlijā Cezārā, Ariodantā un c. Bet arī

šajā šabloniskajā italiskās operas rāmī Hendeļa ģēnijs, kā jau re-

dzējām, viegli triumfēja ar savu spilgtumu un bagātību pār pašiem

slavenākajiem sava laika pašu itāliešu operkomponistiem. Ja Hen-

deļa operas nav uzglabājušas savu dzīvību ilgākai nākotnei, tam

iemesls gan galvenokārt meklējams to idejiskā sakņojuma trūkumā,

kā visai tā laika itāliešu operai, kas kultivēja gan spožu solistiskas

virtuozitātes stilu — tas sagādā lielas grūtības Hendeļa āriju izpil-

dījumam mūsu laikos, — bet savā būtībā, kā mākslas žanrs, pārdzī-
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voja dekadences periodu, no kā to galīgi pacelt izdevās tikai Glu-

kam. Daudzas Hendeļa operu ārijas vēl tagad ir visai populāras.

Vācijā pēckara gados bija vairākkārtīgi mēģinājumi atdzīvināt Hen-

deļa operas uz mūslaiku operskatuves, bet šai Hendeļa operu gribē-

tajai "renesansei" redzamāku panākumu tomēr nebija. Hendeļa

operdorba svarīgākā nozīme ir tīri vēsturiskajā plāksnē — tas saga-

tavo Hendeli -orātoriju komponistu.

Orātorijai Hendelis atdeva savus pēdējos divdesmit mūža gadus,
savu lielo, nobriedušo meistarību. Par Hendeļa ģēnija vitālitāti ne-

kas neliecina spilgtāki, ka taisni šis kolosālais viņa orātorijdarbs, kas

vai viss radīts jau pēc meistara pussimts gadu mūža robežas, pie tam

apbrīnojamā rakstības ātrumā un vieglumā. Orātorijas žanrā Hendeļa
darbs ir vienpatnis visā mūzikas vēsturē, gandrīz vai pats orātorijas

jēdziens mums saistās un konkrētizējas ar priekšstatu par Hendeļa

orātorijām. Orātorija Hendeļa laikos sen vairs nebija nekāds jau-

nums, tai bija jau gadsimts vēstures (Itālijā), bet savā tīri mūzikālajā

būtībā, savā stilā un formā tā ne ar ko neatšķiras no sava laika itā-

liešu operām, itāliešu operkomponisti gluži vienādi rindoja rečitatīvus

un ārijas savās operās tiklab kā orātorijās. Hendelis rada patstā-

vīgu, savdabīgu orātori jsti Iv, līdz ar to orātorijai piešķir pil-
nīgi patstāvīgas mākslas formas nozīmību. Galvenais,
kas tās atšķir no operas, ir koru izvirzīšana tajos pirmajā plānā;
itāliešu opera bija tos no savas formas pavisam izmetusi, itāliešu orā-

torija pie dažiem saviem 'meistariem gan tos izmantoja, tāpat daži

vācu komponisti, bet nekur, kā pie Hendeļa, koris vēl nebija kļuvis

par orātorijas pašu imūzikālo dvēseli, par visas mūzikāli-drāmatiskās

norises galveno, spēcīgāko izteicēju. Vistālāk šajā virzienā Hendelis

gājis savā "Izraelī Ēģiptē", kas ir gandrīz vai tikai koru orātorija
(19 kori un tikai 4 rečitatīvi un ārijas; Rob. Šūmanis to uzskatīja par

orātorijas ideālu), īsta koriska mūzikas drāma.

Hendeļa orātorijas savā raksturā nav īsti reliģiozi, liturģiski no-

zīmīgi darbi, dažas no tām ir pat pavisam laicīgas. To galvenais
sižets gan parasti ir bībeles, vecā testamenta eposs, bet tā iztulko-

jumam Hendelis bieži dod dramatisku raksturu, kas to tuvina vairāk

mūzikālai drāmai, nekā tīrai bezkaislību baznīcas mūzikai. Kubiska-

jam raksturam vistuvākā ir viņa "Mesija", kuras sižets (Kristus

dzīve) pilnīgi saskaras ar kultu un kas arī savā domā un izjūtā ap-

tver visus ticības dziļumus. Šī orātorija ir arī Hendeļa vispopulārākā
(arī vieglākā, kori viscauri rakstīti stingrā četrbalsībā); dažas daļas
no tās, kā piem. Allelujā, Anglijā ir guvušas tādu pat cieņu, kā him-

nas Rule Britannia vai God save the King.

Citas slavenākās Hendeļa lielās bībeliskās orātorijas ir:

"Zauls", ar ļoti daudzām (30) ārijām un dažiem ļoti spēcīgiem
koriem un slavenu kļuvušu sēru maršu, ko Anglijā bieži spēlē svinīgos
gadījumos; "Izraelis Ēģiptē" — jau minētā grandiozākā Hen-

deļa koru orātorija, ar daudz aprakstoša, dabu tēlojoša elementa

orķestra pavadījumā, viens no Hendeļa neapšaubāmi augstākajiem
meistardarbiem orātorijas žanrā; "Samsons", ar ļoti skaisti un iz-

teiksmīgi veidotiem koriem un 27 ārijām, "Jūdass Makabejs",
arī īsta koru orātorija, līdzīgi "Izraelim Ēģiptē", kurā solisti parādās
gandrīz tikai ansambļos, "Aleksandra svētki", "Herakls" un c. Bez
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bībeliskajiem, Hendelis daudzās izmanto arī mitoloģiska un allēgori-
ska satura sižetus, dažas viņa orātorijas saturā ir gluži tuvas teātrim:

un ir pat izrādītas ("Aciss un Galateja", "Estere" un c).

Zīmīgi ir aprakstošie, dabu tēlojošie momenti, skaņu krāsainības

meklējumi Hendeļa orātoriju or-

ķestra pavadījumos, piemēram
idilliskie dabas tēlojumi "Acisā

un Galatejā", vai putnu balsu,
varžu lēcienu mūzikālās imitā-

cijas "Izraelī" un c, kas atgā-
dina jau vēlākās Hai dn a

orātorijas "Pasaules radīšanu"

un "Gada laikus".

Jāatzīmē, ka Hendeļa orā-

toriju teksti oriģinālā ir angļu
valodā.

Ne visas Hendeļa orātori-

|as vairs atskaņo, biežākus uz-

vedumus no tām piedzīvo tikai

dažas, īpaši "Mesija", "Sam-

sons", "Izraelis Ēģiptē", "Zauls",
"Jūdoss Makabejs". To uzve-

dumi pa spēkam arī vienīgi

augsti kvalificētiem koriem, jo
uzdevumi, kādus stāda Hende-

ļa orātoriju kora partijas dzie-

dātājiem balss technikā un

mūzikālitātē, ir ne mazāk vie-

Hendeļa laika baznīcas ērģeles baroka stilā

Adolfa Menoeļa zīmējums

gli, kā Bacha vai Bēthovena lielajos koru darbos. Ar Bacha

H-molla Augsto mesu vai pasijām salīdzinot, Hendeļa orāto-

riju kora stils gan ir caurspīdīgāks, populārāks, Hendelis tik rigorozi
nepaliek pie polifonās rakstības vien, kā Bachs, un savos orātoriju
koros ar lielu uzbūves meistara instinktu mīl mainīt homofonus dzie-

dājumus ar fugētiem, "varenas harmoniskas -kolonnas ar kustošām

kontrāpunktiskām masām" (Rollāns). Spēku, spožumu, kāds iemīt

Hendeļa -koros, grūti iedomāties tikai no to partitūru lasīšanas vien,
tos vajag arī dzirdēt izpildījumā, un labā izpildījumā —- to ska-

nīgums ir pacilājošs, aizraujošs, nekad un nekur koru mūzikā nepār-

sniegts (Bacha lielajos koros ir mazāk teatrāla spožuma, no klausī-

tāja tie savas konsekventi polifonās faktūras dēļ prasa vairāk aktivi-

tātes, vairāk iekšējas iegremdes). Hendeļa mūzika ir dekoratīvāka,

krāsaināka, pompēzāka, tīri jutekliskāka, bet arī vienkāršāka par
Bacha skaņurakstu, tāpēc populārāka.

Tīrās instrumentālās mūzikas novadā ievērojami vis-

pirms viņa darbi klavesinam un ērģelēm: ļoti populārās svītas

klavesīnam, improvizātoriska rakstura fugas harpsichor-
dam vai ērģelēm, lielie ērģeļu koncerti, dzimuši pa

daļai no inprovizācijām (Hendelis savas orātorijas un operas diri-

ģēja, pēc tā laika parašas, pats izpildīdams klavesina partiju; starp-
spēles starp dziedājumiem viņš mēdza improvizēt, un it īpaši viņa

ērģeļimprovizācijas viņa orātorijuzvedumos valdzinājušas publiku).
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Kamermūzikā Hendelis devis virkni sonātu vijolei ar

basu un trio-sonātu 2 vijolēm ar basu; orīģinālizdevumā šīs

sonātas paredzētas tiklab vijoļu, kā flautas vai obojas atskaņojumam,
formu ziņā te Hendelis jaunu ceļu nemeklē, mūzikāli daži no šiem

darbiem ir saglabājuši visu savu jaunības svaigumu. Hendeļa gal-
venie orķestra darbi ir viņa 12 Concerti grossi, 6 obo-

jas koncerti un viņa brīvdabas mūzikas svītas: "Ūdens mū-

zika" (VVater Music) un "Uguņošanas mūži'ka" (Firevvork
Music). Viņa "Concerti grossi" ir• slavenākie un ievērojamākie no

viņa instrumentālajiem darbiem, vēl aizvienu bieži spēlēti. Visumā

Hendeļa instrumentālā mūzika tomēr neaizsniedz viņa 'koru mūzikas

spēku.
Hendelis nekad nav pārdzīvojis aizmirstību; viņa mākslas ietekme

ir atbalsojusies pašu lielāko mūziķu — Haidna, Mocarta, Bēthovena,
Mendelsona un c. lielo vokāli-instrumentālo formu darbos. "Hendelis

ir vislielākais komponists, kāds jel kad dzīvojis", saka Bēthovens

(1824) (Bacha lielo darbu Bēthovens nepazina); pēc savas Devītās

simfonijas Bēthovens projektēja rakstīt lielas orātorijas. Mocarts no-

liecās Hendeļa ģēnija priekšā, pārinstrumentējot "Mesiju", "Acisu un

Galateju", "Aleksandra svētkus", "Sv. Cecilijas odu" (galvenokārt

ērģeļu partijas vietā iekārtojot pūtējus). Angļi vēl līdz tagadnei Hen-

deli uzskata par savu nacionālu komponistu, Vestminsteras katedrālē

ir pacēlies arī Hendeļa piemineklis, "Mesijas" Allelujā izpildīju-
mā angļu publika vienmēr pieceļas un to noklausās kājās stāvot,

Hendeļa orātorijas dzied Anglijā katrs spējīgāks koris. Lai arī vā-

cietis pēc dzimšanas, itālietis pēc dziļajiem jaunības iespaidiem, Hen-

delis tomēr ieauga arī angļu garā, pa daļai sekodams Persella māk-

slas paraugiem, pa daļai jau savā raksturā atbilsdams un piemēro-
damies angļu gaumes prasībām pēc enerģijas, zināmas veselīgi-opti-
mistiskas izteiksmes, pēc lieliskuma un svinīguma. Pirmo Hendeļa
darbu monumentālizdevumu arī reālizēja Anglija, ļoti greznu, lai gan
ne pilnīgu (Arnolds, vēlāk Valšs). Vācijā savu mūža darbu Hendelim

veltījis tā vēsturnieks un labākais pazinējs Frīdrichs Krizan-

der s, kā redakcijā iznāca Hendeļa biedrības izdotais Hen-

deļa kopotu darbu izdevums (laikā no 1858—1890), kas aptver pavi-
sam 100 lielus sējumus —■ visas Hendeļa operas, orātorijas, baznīcas

un instrumentālmūzikais darbus. Anglijā ir ikgadēja Hendeļa orāto-

riju izpildījuma tradicija, Vācija pēc angļu festivālu parauga 18. gad-
simta beigās sāka dibināt savas Dziedāšanas akadēmijas (Singaka-
demien) Hendeļa un vispāri savu nacionālo mūziķu kultam. Šīs grā-
matas iznākšanas gadā Vācija, Anglija un visa mūzikālā pasaule
daudzos lielos festivālos atceras, ka ir pagājuši taisni 250 gadi, ka-

mēr dzimuši divi no pasaules vislielāko mūziķu saimes —■ Hendelis

un Bachs.

Tikai tuvās dzimšanas datas, vācu tautība, luterāniska ticība bija
šais divās parallēlajās dzīvēs kopīgās saites; tālākās mūža gaitas
abus meistarus veda dažādās pasaulēs, kas savā starpā gandrīz ne-

saskārās. Hendelis jau agrā jaunībā metās sava laika modes žanrā—■
operā, viņa mākslas cīņu arēna bija Itālijas un Londonas aristokra-
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tiskā pasaule, galmi, viņa slava ātri pāršalca visu Eiropu; Bachu tur-

pretim jau viņa ģimenes tradīcija ieveda citā apkārtnē, predestinēja
nemanāmākam vācu ērģelnieka darbam, tajā viņš palika visu mūžu,
operai nemaz nepieskāries, lielās slavas nedzīdamies, dzīvodams

klusu, vienkāršu, ģimenē noslēgtu dzīvi. Traģiska ārēja likteņu līdzība

vēl viņu dzīves beigās: abi tie kļuva akli. Bet pēc nāves Hendeli

angļu nācija apglabāja savā Panteonā —■ Vestminsteras katedrālē;

Vācija turpretim pat aizmirsa sava varbūt vislielākā mūziķa kapu
(gan Bachs šai ziņā nebija vienīgais: to pašu likteni —■ vēl ļaunāki —

piedzīvoja arī Mocarts). Tā abi pirmie lielie vācu mūziķi, kas iezva-

nīja vācu mūzikas augsto 18. gadsimtu, ko illustrē vislielākie vācu

mūziķu vārdi—Bachs, Hendelis, Gluks, Haidns, Mocarts, Bēthovens, —

īstenībā izslīdēja no sava laika vācu mūzikas orbitas: Hendelis, atra-

dis otru dzimteni Anglijā, Bachs —

gan apbrīnots ērģeļu virtuozs,

bet tikai maz ievērojama zvaigzne — sava laika vērtējumā — pie
vācu radošo mūziķu debesīm, kur mirdzēja tanī pat laikā tik žilbi-

noši spīdekļi, kā Hasse, Tēlemans, Grauns — no kuriem mūsu laikos

pāri palikuši gandrīz tikai to vārdi. Bet abu šo meistaru titāniskās

figūras mēs redzam pāri gadsimtiem kā augstāko, spēcīgāko, pilnī-

gāko, ko visa līdzšinējā polifonijas brīnišķā attīstība bija spējusi ra-

dīt. Mums šī mūzika ir jau tā, ko mēs sajūtam kā pilnīgi savu,

mūsu laiku mūziku, kurā gremdējoties, ko klausoties vai lasot, mēs

nejūtam nekā "vēsturiska", nemaz neiedomājamies to milzīgo laika

starpu, kas tās rašanos šķir no mums; vēl vairāk — īpaši Bacha mū-

ziku mūsu gadsimts izjūt kā pavisam jaunu, daudzi tagadnes mūziķi

un komponisti tajā redz savas mūzikālās aistētikas un savas mūzikālās

technikas avotu, sauciens — atpakaļ pie Bacha! vēl nav noklusis.

"Ilgi uzturošajās ģimenēs daba beidzot rada indivīdu, kas sevī

satver visu savu priekšteču īpašības, apvieno un pilnīgi izteic visas

līdz tam atsevišķās vai tikai iezīmējušās spējas", ar šiem Gētes vār-

diem par Voltēru iesāk savu grāmatu par Bachu Andrē Pirro. Joh.

Seb. Bachs pieder tīringiešu ģimenei, kurā jau vairāk kā gadsimtu

krājās mūzikālais spēks un apdāvinātība. Mēs jau sastapāmies ar

diviem šīs ģimenes mūziķiem, apskatot vācu mūziķu 17. gadsimtā —

tie bija Joh. Kristofs Bachs un Joh. Mich. Bachs, abi Joh. Seb. Bacha

tēvoči. Bet Bachu ģimene sniedzas vēl daudz dziļāk atpakaļ, līdz

pat 16. gadsimta vidum, kur Bacha ciltskoka sākumā ir Feits Bachs,

tīringiešu maiznieks un dzirnavnieks un arī jau mūzikants. Visi viņa

pēcteči bija profesionāli mūziķi, ieņēma ērģelnieku, pilsētas mūzi-

kantu vietas daudzās Tīringas pilsētās un pilsētiņās, tā ka Tīringas

ērģelniekus jau vispāri mēdza saukt par "Bachiem" ("die Bache").

Ģimene savā starpā uzturēja ciešus sakarus, pa daļai savstarpēji arī

saprecējās, regulāri noturēja ikgadus savas ģimenes sanāksmes, kur

dažkārt to salasījās līdz 120, tajās daudz mūzicēja, sākot ar korāli,
beigās ļaujoties arī humoram, īpaši tā sauktajos "kvodlibetos"

(Qu od li bet), kur kāds uzsāka temu, tad brīvā improvizācijā tai

pievienojās citi, dziedot vai spēlējot, ko fantāzija acumirklī radīja.

Johanns Sebastians Bachs dzima 21. martā 1685. gadā, Eize-

nachā. Viņš vēl nebija deviņus gadus vecs, kad viņam mira māte,

gadu vēlāk arī tēvs, Ambrozijs Bachs, kas bija Eizenachas pilsētas
mūziķis. Pēc vecāku nāves viņu pie sevis pieņēma tā vecākais brālis
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Joh. Kristofs, ērģelnieks mazā Tīringas pilsētiņā Ordrufā. Tur viņš
mācījās ģimnāzijā, pie brāļa, bijuša Pachelbeļa skolnieka, klavesin-

spēli, aizrāvās ar mūzikas studijām; stāsta, ka kādu Frobergera, Kerla

un Pachelbeļa klavesindarbu sējumu, ko viņam brālis bija liedzis,

viņš esot paslepšus

pusgada laikā pār-
rakstījis sev tik pa

gaišajām mēneš-

naktīm vien. Tā

Bachs arī vēlāk pa-

cietīgi pārrakstīs ci-

tu meistaru darbus,
lai tik izprastu vi-

sos dziļumos viņu

mākslas noslēpu-
mus.

15 gadu ve-

cumā Joh. Seba-

stians no brāļa mā-

jas šķīrās, iestājās
Līneburgas pilsēti-
ņas Miķeļa skolā

Māja Eizenachā, dzimis Joh. Seb. Bachs

un kā soprānists tās baznīcas korī, kas viņam deva iespē-

ju uzturēt jau pašam sevi. Šeit viņš daudz strādāja mūzikā,

iemācījās latīņu valodu, kļuva par veiklu mūziķi dziedāšanā,

klavesina, ērģeļu un vijoļspēlē; viņam bija pieietama arī bagāta
mūzikas bibliotēka. Brīvdienās viņš kājām devās uz Hamburgu, klau-

sīties veco, slaveno ērģelnieku Reinkenu; mazas hercogpilsētiņas
Selles galmā viņš iepazīstas ar franču komponistu, īpaši Kuperēna
klavesinsvītām un ar Lulli darbiem. 1703, Bachs pabeidz Līnebur-

gas ģimnāziju, un tā kā līdzekļu ūniversitātes studijām viņam nav,

viņš iestājas kā vijolnieks Veimaras galma dienestā, bet drīz pēc tam,

vēl tanī pašā gadā, dabū ērģelnieka vietu tuvās Arnštates jaunajā
baznīcā. Šeit viņš nostrādāja 3 gadus, bija samērā labi nostādīts

materiāli, viņa rīcībā bija labas ērģeles, viņš šo to jau sāka arī kom-

ponēt. Apstākļi šeit viņam sarežģījās patiesībā pārlielas mākslas mī-

lestības dēļ: 1705, viņš dabūja atvaļinājumu, lai ietu dzirdēt Libekā

lielo ērģeļvirtuozu Bukstehudi. Atkal solojums kājām no Arnštates

uz Libeku un atpakaļ, bet dotā atvaļinājuma vietā nodzīvots pusgads,
jāsaņem ir rājiens, nelabvēlīgas piezīmes izpelnās arī viņa mūzikālais

stils. 1707, viņš dabū ērģelnieka vietu Mīlhauzenā, tur apprecas ar

savu māsicu Mariju Barbaru Bachs; no šīm laulībām viņam ir septiņi
bērni, starp tiem Frīdemanis un Filips Emanuēls, kas abi

vēlāk ieguva slavenus mūziķu vārdus. Tālākā Bacha darba vieta ir

atkal Veimaras galms, kur 1708 viņš kļūst par ērģelnieku pils baz-

nīcā un spēlē arī vijoli galma orķestrī; pēdējā viņš 1714 kļūst par
koncertmeistaru. Tas ir spožākais Bacha mūziķa karjeras periods,
un arī pirmā vieta, kur Bachs nodzīvo ilgāku laiku. Šeit viņš kom-

ponē jau dažus no saviem ievērojamākajiem darbiem, tā daudzus

ērģeļdarbus, vairākas baznīcas kantātes (starp tām "Ich hatte vie!

Bekūmmernis", pa daļai arī slaveno "Ein' feste Burg ist unser Goti"

un c), bet it īpaši daudz studē itāliešu lielo meistaru darbus,



179

gan tos sev pārrakstot, gan arranžējot, tā piemēram Vivaldi vijoļ-
koncertus klavesinam un ērģelēm. No šejienes Bachs apmeklējis kā

ērģejvirtuozs Leipcigu un Drēzdeni. Pēdējā viņam nācies sastapties
muzikālā "duelī" ar slaveno franču ērģelnieku Maršā nu (Mar-

chand); bet pēdējais esot iz-

vēlējies labāk pēkšņu bēgša-
nu no Drēzdenes, nekā labi

paredzamo sacensības iznā-

kumu.

Veimarā Bachs palika 9

gadus; kad viņam šeit atteica

vakanto galma kapelmeistara

vietu, viņš līdzīgu posteni pie-
ņēma mazākajā Kētenas galmā
(1717). Anhaltes-Kētenas firsts

bija kalvinists, tāpēc baznīcas

mūzikai šeit nebija vietas. To-

ties Kētenā Bachs komponē
lielāko daju savas kamermūzi-

kas, tā it īpaši sava "VVohl-

temperiertes Klavier" I. dalu,
sešus "Brandenburgas koncer-

tus", daudzas svītas un sonā-

tas dažādiem instrumentiem,

savas franču svītas klavierēm

un c. Šai laikā mirst viņa sie-

va, bet pēc pusotra gada viņš

apprecas no jauna, ar Annu

Toma baznīca un Toma skola Leipcigā

Veca gravīra, 1723

Magdalēnu Vilkenu, kas bija Kētenas galmā dziedātāja-soprāniste;

šajās laulībās dzimst 13 bērnu, no kuriem sevišķi lielu vārdu iegūst
Johanns Kristiāns, tā sauktais "ang)u Bachs", litalis'ku operu

komponists, pie kā Londonā tika mācījies Mocarts.

1723, Bachs pāriet uz Leipcigu/ par kantoru Toma-skolā, kā

Joha nn a Kūnau'a pēctecis; tā ir Bacha pēdējā darba vieta,

kur viņš nostrādā līdz pašām mūža beigām, 27 gadus. Šis postenis

gan bija visai cienījams, tam bija slavenu tradiciju devuši rinda ievē-

rojamu mūziķu, kas tajā bija darbojušies, tas bija arī labi atalgots
(Bachs saņēma 700 tālerus gadā, kam klāt nāca vēl dažādi_cīti ienā-

kumi), bet viņa darbu šeit sarūgtināja atkarība no daudzām iestā-

dēm — no rektora, no pilsētas rātes vīriem, no konsistorijas, viņa pie-
nākumu bija loti daudz — bija jāmāca skolā bērni, jāapgādā ar mū-

ziku četras pilsētas baznīcas, viņš ieguva arī universitātes mūzikas

direktora posteni. Visapkārt vņam bija daudz intrigu, nenovēlības,

nesaprašanas. Mūzikālie līdzekli uzvedumiem bija visai niecīgi:
viņa rīcībā nav nekad bijis vairāk par 16 dziedātājiem un 18—20 in-

strumentālistiem orķestrī, bet bieži gan vēl mazāk. Ar tiem viņam nā-

cās izpildīt mūzikālo daju visās 4 baznīcās, ar tādu sastāvu viņš at-

skaņojis visus savus daudzos lielos vokālinstrumentālos darbos (tā arī

Sv. Mateja pasiju, 1729.). Daži mēģinājumi izlauzties no šīs apkārtnes

pie panākumiem neveda. Bet neskatoties uz visādām nepatikšanām
un grūtībām, Bachs šajā laikā komponē ārkārtīgi daudz, Leipciga
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radītas ap 200 viņa baznīcas kantātes, viņa lielās Sv. Mateja un Jāņa

pasijas, Augstā mesa H-mollā (1733), 5-balsīgais Magnifikats, Ziem-

svētku orātorija,
"

Wohltemperiertes Klavier" 11. daļa, "Muzikālais

upurējums ("Musikalisches Opfer"), "angļu svītas", daudzi ērģeļu un

Karalis Frīdrichs Lielais spēle flautas koncertu

P. Hāsa gravīra

orķestra darbi,
beidzot viņa "Fu-

gas māksla" ("Die

Kunst der Fuge").
Bacha laika

biedri viņu apbrī-

noja īpaši kā ne-

salīdzināmu klave-

sina un ērģeļvir-
tuozu. Pat viņa
naidnieki atzina šo

viņa augsto pārā-
kumu. Bet šie paši

Bacha-virtuoza

slavētāki pārmeta
Bacha mūzikai ju-
ceklību ("schvvūl-

stiges und vervvor-

renes VVesen"),

nedabīgiumu, mākslotību, grūtību, smagumu v. t. I.

Augstāko sava ģēnija godinājumu Bachs saņēma no Prūsijas

galma, no karaļa Frīdricha Lielā. No 1740, Bacha dēls Fīlips
Emanuēls bija karaļa kamermūziķis un čembalists; Potsdamas galmā

bija tolaik vairāki ievērojami mūziķi, kā Grauns, Benda, Kvancs, kas

cienīja Joh. Seb. Bacha mākslu un par to ieinteresēja arī karali.

1747, Bachs saņēma uzaicinājumu ierasties Potsdamā. Karalis, uzzi-

nājis par Bacha ierašanos, tūdaļ pārtraucis koncertu, kurā viņš spē-
lēja flautu, un izsaucies: "Mani kungi, vecais Bachs ir klāt!", tūdaļ
licis viesi uzmeklēt,
tam neesot dots pat
brīdis, pārmainīt ce-

ļa uzvalku pret ofi-

ciālo. Karalis lika

Bacham izmēģināt
visas savas jaunās,

Zilbermaņa būvētās

klavieres, Bachs im-

provizēja fugu par

karaļa dotu temu.

Otrā dienā Bachs

deva atklātu ērģeļ-
koncertu Potsdamā,
un vakarā galmā
uz karaļa izteikto

vēlēšanos, visiem

par pārsteigumu,

improvizējis vēl seš-

Karaļa Frīdricha Lielā rokraksts

Ārija no Hasses operas „Kleofīdas" ar ornām. dzied.Porporino
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balsīgu fugu, šoreiz pats uz savu tēmu. Pēc atgriešanās Leipcigā,
Bachs 'karaļa doto temu izstrādāja veselā fugu, kanonu un sonātu

flauta» un 'klavesinam ciklā, ko veltīja karalim, ar nosaukumu "Muzi-

kālais upurējums".

„Karaļa tema"

Tema, ko Bacham deva fugas improvizācijai Frīdrichs Lielais, un kas ir pamatā Bacha

~Muzikālajam upurējumam"

Mūža pēdējos trijos gados Bacha redze kļuva visai vāja, ārstē-

šanās, operācijas bija nelaimīgas, 'meistars kļuva pavisam akls.

Bachs mira 28. jūlijā 1750, viņu apglabāja Leipcigas Jāņa baznīcas

kapos. Ar laiku viņa kapa vieta bija nolīdzinājusies un aizmirsta,
1894. gadā veco kapu vietā taisīja izrakumus un atrada galvas kausu,

kas, pēc visiem norādījumiem spriežot, piederēja meistara mirstī-

gajām atliekām. Pēc šā galvas kausa taisīja masku Bacha piemine-
klim Toma baznīcas priekšā. Bacha nāve pagāja vai nepamanīta,
viņa vārdu gandrīz aizmirsa nākošajos pussimts gados. Pavisam

nedaudzi viņa darbi kļuva pazīstami Vācijā, (galvenokārt klavesina

darbi, "VVohltemperiertes Klavier" un c), drukā iznāca paša Bacha

dzīves laikā tikai viena no viņa pašām pirmajām kantātēm "Gott

ist mein Konig", Mīlhausenā, 1708, Vingrinājumi klavierēm ("Clavier-

Obung") 4 daļās, "Muzikālais upurējums", 6 ērģeļkorāļi, tika uz-

sākta "Fugas mākslas" gravēšana. Tā tad vai viss Bacha darbs ir

palicis pēc viņa nāves rokrakstos, daudzi no tiem ir arī pazuduši,
tā varbūt ap 100 kantāšu un c. (īpaši 'tie, kas pēc Bacha nāves no-

kļuva viņa dēla Frīdemaņa rokās). Lielākā daļa Bacha rokrakstu

tagad glabājas Berlīnes valsts bibliotēkā, Leipcigas Toma skolas

bibliotēkā, Eizenachas Bacha muzejā, Londonā un citur, kā arī

privātās rokās. 18. gadsimta beigās sāka parādīties druka daži vi-

ņa lielākie darbi, tā 80-jos gados viņa 370 korāļu krājums, 1801. ga-

dā "VVohltemperiertes Klavier", viņa solo vijoļsonātas, ap to pašu
laiku "Fugas māksla". Pirmā Bacha biogrāfija parādījās tikai

1802. gadā, bet arī šis pirmais Bacha pētnieks — N. Forkels

galveno vērību piegriež vēl tikai Bacham klavesina un ērģeļu vir-

tuozam. Tīri brīnišķa Bacha darbu augšāmcelšanās sākās 19. gad-
simtā, īpaši pēc tam, kad Mendelsons, būdams tikai 20 gadu

vecs, bija Berlīnes Dziedāšanas akadēmijā uzvedis Bacha Sv. Ma-

teja pasiju (1829. gadā, tā tad taisni 100 gadus pēc tās uzrak-

stīšanas); tas bija pirmais šā aizmirstā darba atskaņojums plašajai
atklātībai un saviļņoja visu mūzikālo pasauli. Šim uzvedumam drīz

sekoja citi Bacha lielie vokāli-instrumentālie darbi, kuru rokraksti

gadsimtu bija mierīgi gulējuši Berlīnes bibliotēku putekļos, bet tagad
cēlās augšā, vērdami pasaulei brīnišķas nejaustas mūzikālās bagā-
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tības. īpaši daudz šai Bacha renesansei darījuši jau minētais Men-
delsons un R. Šūmanis; no šā laika Bacha darbi kļuva par visas
muzikālās pasaules īpašumu un par ikvienas mūzikālās izglītības
pamatu. Bacha simtajā nāves gadā (1850.) nodibinājās Bacha

biedrība, kas līdz gadsimta beigām izdeva visus atrastos Bacha

darbus,- šis monumentālais Bachia kopoto darbu izde-

vums aptver .pavisam 60 sējumus,- viens tā komplekts atrodas arī

Rīgas pilsētas bibliotēkas īpašumā. 1903. gadā nodibinājās "Jaunā

Bacha-biedrība", kas izdod Bacha darbus iekārtotus praksei, sa-

rīko Bacha svētkus Vācijas pilsētās, izdod Bacha gada grāmatu.
levērojamāko Bacha biogrāfija ir Filipa Spitas (Philipp Spitta,
1841—1894) darbs, 2 lielos sējumos, kas iznāca 1873. un 1880. gadā,
ar 'milzīgu vēsturisku 'materiālu par Bacha laiku. Jaunu viedokli
Bacha darbu izpratnē atklāja frenča- A. Šveicera grāmata par
Bachu kā mūziķi-dzejnieku (A. Schvveitzer, J. S. Bach. Le Musicien

et poēte, Parīzē, 1905.), ievērojamas A. Pirro 2 grāmatas: Bacha

biogrāfija un Bacha aistētika.

Bacha darbu nevaram īstāk izprast, neiepazinušies kaut da-

žos vispārējos vilcienos ar viņa kompozicijas techniku.

Bachs ir, kā lielie nīderlandiešu mūziķi, polifoniķis, viskonsekventāk

viņa stils izpaužas kontrāpunktiskajās formās, īpaši fug ā. Fuga
dibinās uz imitāciju,- to aizvien raksta noteiktam reālam balsu

skaitam (2—6 balsīgi, visbiežāk 3, 4 un 5 balsīgi). Visvienkāršākā

un arī visstingrākā imitācijas forma ir kanons: tajā vairākas

balsis dzied pilnīgi vienu un to pašu melodiju, tikai uzsākot to katra

savā laikā, viena pēc otras, tā tad savstarpēji imitējoties, bēgot,
sekojot. Šis pats princips pamatā arī fugai, tikai attīstītākā un ne

tik stingrā veidā. Fugas melodisko materiālu dod parasti īsa me-

lodiska frāze, ko sauc par temu un ko sākumā izpilda tikai viena

balss; tiklīdz šī tema izteikta līdz galam, to tūdaļ atkārto kvintas

intervallā un pilnīgi (vai gandrīz) nemainītā veidā kāda cita, otra

balss, kā atbildi pirmajai, kamēr pirmā balss turpina savu kustību,

pavadot temu kontrāpunktā; tālāk temu uzņem trešā balss, atkal

pirmajā tonī, tālāk tai atbild nākošā balss v. t.. t., līdz tema izgā-

jusi cauri visām balsīm. Pēc šāda pirmā tēmas caurveduma, nāk

parasti starpspēle, veidota no tēmas motīviem, tad atkal jauns tē-

mas caurvedums (viens vai vairāki), mainītā balsu kārtība, cita

toņkārtā; kā sevišķu kāpinājuma līdzekli, it īpaši uz beigām, mēdz

pielietot tā saukto str cll o, kurā atsevišķas balsis sanāk kopā,

sekodamas ar temu viena otrai, pirms vēl iepriekšējā balss nemaz

temu nav nobeigusi. Tā fugā komponists vienmēr rīkojas ar temu

tās visumā (izņemot starpspēles, kur izmanto tikai kādu tās motīvu),

ikbrīdi kādā balsī atskan tema, dažkārt vairākās uz reizi (bet nekad

ne pilnīgi kopā, ūnisonā). Pats par sevi saprotams, ka šajā fugas
technikā var būt milzums dažādības, no niecīgā izejas materiāla

fugas māksla ļauj būvēt vissarežģītākos mūzikas darbus. Tā kā

šī kompozicijas technikā dibinās uz gandrīz matēmatiski stingriem
mūzikas likumiem, tajā viegli .iestigt sausā formālismā, kurā nav

nekā no dzīvas mākslas gara.
Bachs šo fugas mākslu pārvalda tik" augstā meistarībā, kas ne-

kad nav pārsniegta, ne pirms, ne pēc viņa. Tā viņam ir tik pa-

kiausīga, tik viegla un dabīga, kā ikdienišķa runa, -tās neizsmeļamā



183

bagātība un dažādība jauj viņam fugā reālizēt īstus kompozicijas
brīnumus, un galvenais, jauj pilnīgi brīvi runāt tajā savai iedvesmai,
radīt darbus, kas pilni emocijas, visdziļākās izteiksmības. Taisni fu-

gas žonrā atradīsim daudzus no Bacha pašiem skaistākajiem dar-

biem. Bet jāsaka an, ka tieši fuga ir visgrūtāk pieietamā mūzikas
forma klausītājam, kālab Bachs savus noslēpumus visdrīzāk

paver

pacietīgajam savam draugam istabas intimitātē, visvairāk prasa

savu darbu studiju, tuvas pazīšanas; bet tad arī mūsu priekšā at-

veras gara dzīles, muzikāls skaistums, kas atkal un atkal sauc pie
sevis.

Fugas formu atradīsim tiklab Bacha instrumentālajā kā vokālajā
mūzikā. Bet ja arī ne tieši fuga, tad kontrāpunktiskais, polifonais
rakstības veids Bacha! darbos absolūti dominē pār brīvo, homo-

fono stilu. Speciāli fugas un citu stingro kontrāpunktisko formu

žanrā iedomāsimies tik Bacha ērģeļu fugas, fugas klavesinam abos

"VVohltemperiertes Klavier" krājumos, fugas un kanonus "Mūzikā-

lajā upurējumā", "Fugas mākslu", daudzās vokālfugas viņa kantā-

tēs, pasijās, Augstajā mesā un c.

Izņemot operu, Bachs ir radījis visos mūzikālos žanros,
ko pazina un kopa viņa un viņa priekšteču laiks. Blakus stingrajām
kontrāpunktiskajām formām, viņa ērģeļu un klavesīnmūzikā, blakus

lielajai vokālmūzikai — baznīcas kantātēm, motetēm, pasijām, me-

sai, daudzos viņa darbos — tā svītās, pārtītās, koncertos un c. at-

balsojas arī viņa laika franču un itāliešu mūzikas galantais stils.

Augstāko, nekad nepārsniegto Bachs ir devis baznīcas mūzi-

kā, tiklab ērģelēm kā vokālajā. Viņa baznīcas mūzikas stils vēl šo-

dien joprojām ir valdošais, viss vēlākais pēc-Bacha laiks nav spējis
vairs kāpināt ne baznīcas mūzikas garīgo saturu, ne mūzikālo iz-

teiksmību, bet augstākais, ja tai līdzināties dažos darbos, kā

Bēthovena "Svinīgajā mesā", Mocarta "Rekviēmā" vai dažos pavi-

sam nedaudzos citos. Zīmīgi arī, ka Bacha ģēniju nav saistījušas

nekādas konfesionālas dogmas, būdams luterānis, viņš augstākos

mērķus ir stādījis ne tikai evaņģēliskajai; uz protestantisko, vācu ko-

rāli dibinātajai baznīcas mūzikai, bet arī katoliskajai, kā to redzam

viņa grandiozajos uz latīniskajiem liturģiskajiem tekstiem rakstīta-

jos Magnifikatā un Augstaijā mesā; īpaši šī pēdējā ir varbūt vis-

augstākais, ko Bacha un cilvēces mūzikālais ģēnijs vispāri ir ra-

dījis. Un Bacha ērģeļu darbi, tikai viņa korāļus izņemot, nesdami

tīri reliģiozu saturu, ir gluži ārpuskonfesionāli.

Ērģeļu darbi arī liekami Bacha instrumentālās

mūzikas pašā priekšgalā; mūzikas vēsturē tie apzīmē ērģeļ-
mūzikas virsotni vispāri. Neviens cits mūziķis fik pilnīgi
ērģeļu stilu, nav sasniedzis tajā tik brīnišķu meistarību; kā ērģeļu
virtuozs un improvizētājs, 18. gadsimtā Bacham blakus stādams ir

bijis vienīgi Hendelis, bet Hendelis ir atstājis samērā maz ērģeļu

kompoziciju un tām ir vairāk arī improvizācijas raksturs;, Mocarts

un Bēthovens ērģelēm vispāri nav devuši lielu darbu. Bacha ērģeļ-
mūzikā lielāko vietu ieņem prelūdijas un fugas, ērģeļu
korāļi, tālāk tokātas, fantāzijas, pasaka Ija. Lielāka

daļa Bacha ērģeļmūzikas ir radusies viņa Veimaras laikmetā, tā

daudzas viņa slavenās ērģeļu tokātas, fantāzijas un fugas. Erģeļ-
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fugu ievada _Bachs parasti liek brīvā stilā rakstītas prelūdijas, bet
bieži arī tokātas un fantāzijas. Šādu brīvā, koncertējošā stilā vei-

dotu, virtuozi spožu un efektīgu prelūdiju, tokātu vai fan-

tāziju savienojums ar tām sekojošu fugas stingro architektoniku, ar

plašo attīstību un mūzikālo domu spēku un cildenumu atstāj uz

klausītāju nesniedzami augstas gara varenības, gandrīz mistisku
iespaidu. Atsevišķus darbus nosaucot, varētu minēt kaut lieliskās

prelūdijas un fugas D-dūrā, A-dūrā, C-dūrā un C-mollā, E-mollā,
tokātu un fugu D-mollā, fantāziju un fugu A-mollā, īpaša vieta spē-
cīgajai pasakaljai C-mollā. Daudzi Bacha lielie ērģeļdarbi pazī-
stami klavierpārlikumos, īpaši List a, Buzoni un c. transkrip-

cijās.
Sevišķa nozīme Bacha ērģeļu korāļiem. Tajos ap korāļa

melodiju Bachs rada vislielākās dažādības mūziku, gan korāļu
priekšspēļu, gan variētu, fugētu korāļu vai korāļfantaziju formā,
Šādas korāļu variācijas nekad te nav tikai formāls izrotājums, bet

tās itkā iztulko, izskaidro korāļu dzejisko saturu, domas un jūtas, ko

korālis rada ticīgā dvēselē. Maksis Rēgers Bacha ērģeļkorāļus sauc

pat par īstiem "simfoniskiem tēlojumiem miniātūrā", mūzikas vēsture

tajos redz jau ievērojamu un dziļu ielikumu aprakstoši-psīcholoģi-
skās resp. programmatiskās mūzikas attīstībā.

Bacha klavesin mūzikā pirmā plānā stāv darbi,
kas sakopoti krājumā "Labi temperātais klavesins"

("VVohltemperiertes Klavier"), kura prelūdijas un fugas rāda Bacha

polifono mākslu tās visaugstākajā pakāpē. Šim krājumam ir divas

daļas, viena rakstīta Kētenas laikmetā, ap 1722, otra gandrīz 20

gadus vēlāk, Leipcigā. Katrā ir pa 24 prelūdijas un fugas, pa vie-

nai katrā mažora un minora toņkārtā, to chromatiskā secībā sakār-

totas. Šis Bacha darbs saistās ar tikko tolaik atrisināto klavierin-

strumentu skaņojuma problēmu. Tikai neilgi pirms tam, 17. gad-
simta beigās, bija panākta praktiska iespēja ar taustiņu instrumen-

tiem spēlēt visās toņkārtās, pateicoties vienlīdzīgi "temperētā"
skaņojuma ievešanai, kas oktāvu sadalīja 12 vienlīdzīgos pustoņos,

gan atkāpjoties no to absolūtās akustiskās tīrskaņas. Pirms tam,

akustiski tīrajā skaņojumā, komponistiem mūziku klavieru instrumen-

tiem nācās rakstīt vienīgi Do-mažorā vai tam pavisam tuvās toņkār-

tās, ne tālākās par 2—3 alterācijas zīmēm; pārejot, resp., modulējot

uz vēl tālākām toņkārtām, harmonijas kļūtu netīras (jo akustiski-tī-

rajā skaņojumā vienāda nosaukuma skaņas, ņemtas dažādās toņ-

kārtās, pa lielākai daļai ne pilnīgi sakrīt intonācijā). "Tempereto"

resp. vienlīdzīgi izlīdzināto skaņojumu, kur diēzētās notis izlīdzinā-

tas ar bemolētajām, ieveda 17. gadsimta beigās ērģelnieks An-

dreass Verkmeisters; pie Luija Kuperēna, Frobergera,
Pachelbela un c. sastopam jau modulācijas cauri daudzām toņkār-

tām, bet tikai pie Bacha šis akustiski izlīdzinātais resp. temperētais
klavesina skaņojums .pirmo reizi izmantots visās tā pilnīgajās kon-

sekvencēs. Savas "VVohltemperiertes Klavier" krājumu prelūdijas

un fugas Bachs bija rakstījis pa daļai ar didaktisku mērķi, bet tomēr

tajās viņš dod lielas izteiksmības, bieži dziļi subjektīvi izjustu mūzi-

kālu saturu,- vispārējā rakstura un mūzikālās dažādības ziņā kla-

vierliterātūrā tām blakus iedomāties var vai vienīgi Bēthovena so-

nātas. Bachs tās bija rakstījis, kā vispāri visu savu klaviermūziku,
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Joh. Seb. Bacha rokraksts

Pirmā lappuse no Prelūdijas un fugas H-mollā ērģelēm; oriģināls Kelnas muzejā
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sava laika klavierinstrumentiem — klavesinom (resp. čembalam) un

klavichordam, bet šķietos, ka Bacha fantāzijā jau ir bijušas skaņu

vizijas, kas iet pāri sava laika klavierinstrumentu techniskajām iespē-
jamībām. Bachs pats ar jaunajiem Zilbermaņa būvētajiem fo-rtepiā-
nomstrumentiem dabūja- iepazīties tikai mūža beigās, savā Potsda-

mas galma apciemojumā.
Daudz lielas un skaistas mūzikas Bacha klavier svītās, ku-

rās viņa mūza rāda savu smaidošo seju, kalpo galantajam stilam.

Jr trīs viņa svītu krājumi: 6 Franču svītas, 6 Angju svītas un 6 Pārtī-

tas, ko dažkārt sauc arī par vācu svītām (pēdējās ir kā pirmā daļa
viņa krājumā "Clavier-Uebung"), 3 atsevišķas mazākas svītas, 3 so-

nātas, kas -pēc sava satura arī līdzīgas svītām, un c. Šajās svītās

sakopotas visdažādākās dejas, parasto tās deju secību — alleman-

da, kurānta, sarabanda, žiga — Bachs bieži jo brīvi pārveido, ieves-

dams dažādas citas dejas. No 'mazajām kiavesinmūzikas formām

atzīmējamas viņa mazās prelūdijas, invencijas un simfonijas. Tāpat
kā šie pēdējie darbi, paidagoģiskiem nolūkiem bija paredzēts arī krā-

jums "Clavier-Uebung", 4 dalās, kurā zem kautrā nosaukuma

slēpjas lieli mūzikas darbi, tā jau minētās 6 pārtītas, viens Itāliešu

koncerts, Franču uvertīra, klavierdueti un slavenās 30 "Goldberga

variācijas", rakstītas uz grāfa Kaizerlinga pasūtījumu Bacha bijušam

skolniekam, pianistam Goldbergam. No Bacha klavi cr to kātā m,

fantāzijām, klavierkoncertiem (pa lielākai daļai vi-

jojkoncertu transkripcijām) ar un bez orķestra pavadījuma, starp ku-

riem 7 koncerti vienām klavierēm, 3 koncerti divām, 2 trim un viens

četrām klavierēm (pēdējais kāda Vivaldi koncerta 4 vijolēm pār-

strādājums), daudzi pieder monumentālākajiem -klavierliteratūras
darbiem. Sevišķi slavena viņa jau tīri romantiskā Chromatiskā fan-

tāzija ar fugu d-mollā, ko tagad vispāri pazīst Bužoni apstrā-
dājumā.

Divos darbos Bachs sakopojis visu savu apbrīnojamo technisko

virtuozitāti, ar kādu viņš pārvaldīja polifono mūzikas stilu: savā

"Mūzikālajā up urēj vm ā" ("Das musikailische Opfer",
1747.) un "Fugas mākslā" ("Kunst der Fuge", 1749.). Pirmais

ir krājums, ko Bachs rakstījis par karaļa Frīdricha Lielā doto temu

(thema regium), — 3 un 6 balsīgas fugas un 10 kanonu (neatsegtā
formā, ar mīklainiem nosaukumiem, kā piem. "quaerendo invenie-

tis" — meklēdami atradīsit, un tml.) klavesinam, kam klāt vēl pie-
vienota sonāta 4 dalās viijalei un flautai ar klavesinu. "Fugas māk-

sla" savās 15 fugās un 4 kanonos par vienu temu vēl pilnīgāki un

plašāki rāda, ko visu komplicētajā kontrāpunktiskajā techni-kā var

izveidot no vienas vienīgas samērā nenozīmīgas tēmas. Piemēra

dēļ, pēdējās četras fugas tajā ir sakārtotas pa pāriem, un katrā no

šiem diviem pāriem otrā fuga ir burtisks, noti pēc nots, iepriekšējas
opgriezums, v. t. I. Jīri mūzikālās saturības ziņā mazāk nozīmīgas,
tas rezumē visus vecās polifonās mākslas technikas brīnumus.

Ārpus ērģeļu un kiavesinmūzikas, citos instrumentālmūzikas žan-

ros Bachs ir strādājis mazāk. Lielāko ievērību tajos ir ieguvušas viņa
sonātas y i[ole iun klavesinam un viņa 6 sonātas

vijolei solo,- viena no pēdējām ir viņa slavenā Ča-konna,
visas pasaules vijoļvirtuozu repertuārgabals. Atzīmējamas arī viņa
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6 sonātas čeljam solo. Jāatzīmē, ka arī visi šie darbi rak-
stīti stingra kontrāpunktiskā stilā; tā piemēram sonātas vijolei
un klavesinam rakstītas galvenokārt trīsbalsīgā imitātoriskā technikā,
vienu balsi'spēle vijole, divas pārejās klavesins, ar katru balsi savā
roka.

Sevišķu ievērību pelna arī Bacha orķestra mūzika, kurā
visai interesanti viņa 6 "Brandenburgas koncerti", tā

nosaukti to pasūtītajā Brandenburgas markgrāfa Kristiāna Ludviķa
vārda. Tie rakstīti itāliešu "Concerti grossi" formā, kuras radītāji
bija Korelli un Vivaldi; tajos nelielam orķestrim tiek pretstatāt! vai-
rāki koncertējoši instrumenti. Savā būtībā tie rodas itkā par pār-
ejas stadiju starp kamermūzikas un lielās simfoniskās mūzikas žamru;
šāds lielāks instrumentāls ansamblis jau vēstīja simfonisko orķestri.
Visus šos koncertus Bachs rakstījis 3 daļās (pie Hendeļa to parasti
ir vairāk). To mūzikālās bagātības laiks vēl nebūt nav izsmēlis. —

Loti populāras savā laikā bija Bacha 4 orķestra svītas, no ku-

rām visiemīļotākā ir stīgu orķestrim, 3 taurēm, 3 obojām un bungām
rakstītā trešā svīta, D-dūrā, kuras daļas ir ārija, 2 gavotes, burrē

un žiga.

Bacha vokāl mūzika ar samērā nelieliem izņēmumiem visa

pieder reliģiozajai mūzikai. Vispirms vērību tajā uz sevi vērš mil-

zīgais baznīcas kantāšu opuss, ku,rā Bacha ģēnijs manife-

stē apbrīnojamā spēkā un daudzējādībā. Pavisam Bachs ir uzraks-

stījis ap 300 kantāšu, uzglabājušās tikai 190. Lielākā daļa no tām

rakstītas Leipcigas periodā, laikā no 1723.—1750.; Bacham to ir

bijuši 5 krājumi, katrs atbilstošs baznīcas mūzikas vajadzībām visa

gada svētdienām un svētku dienām. Nevienu no tām Bachs netika

savā laikā nodrukājis, un šķietas, nekur ārpus Leipcigas baznīcām,

ko ar mūziku apgādāja Bachs, tās arī nav dziedātas ne Bacha

laikā, nedz arī ilgi vēl pēc viņa nāves. Pirmais, kas mūzikālo pa-

sauli šķietas darījis uz tām uzmanīgu, ir bijis Mocarts, kas, brau-

cienā no Berlīnes uz Vīni, 1789. g., noklausījies Toma baznīcā litur-

ģisku dievkalpojumu, kur dziedāts Bachs, izsaucies: "Lūk, kur

beidzot es dzirdu ko jaunu, kur var ko mācīties!" Visbiežāk Bacha

lielo kantāšu pamatā ir korālis; bieži ar to kantāte sākas un no-

slēdzas, korālis vai tā motīvi kā tēmas dod vielu lielajiem koriem

un vispāri raksturu visam darbam. Vokālās solobalsis kantātē ienāk

gan rečitatīvos, kur izteic kantātes garīgo domu vai reliģiozo

stāstījumu, gan ārijās un duetos vai trio, itaiiskā āriju formā.

Visdziļākais, visīstākais un lielākais Bachs šajās kantātēs runā uz

klausītāju to koros, korāļos un arī rečitatīvos, kurpretim āriju saturs

un gars ir pasaulīgāks, bez īstāka reliģioza akcenta. Bacbam diem-

žēl ir bieži nācies savu mūziku dotsliktai dzejai, kas, rūpējoties par at-

skaņu un pantmēru gludumu, nožēlojami bojā bībeles tekstu gairu. —

Ir dažas arī tīri solistiskas, un arī vienīgi koru kantātes. Bez

baznīcas kantātēm, Bacham ir arī ap pāris desmitu laicīgo kan-

tāšu, galvenokārt gadījumdarbi — dažādiem apsveikumiem, aka-

dēmiskām svinībām, arī dažas humoristiskas, tā pazīstamā "Kafijas
kantāte" ("Schvveigt stille, plaudert nicht").

Orātorijas žanrā ir trīs lieli Bacha darbi: Ziemsvētku,
Lieldienu un Debessbraukšanas orātorijas, no tām
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ievērojamākā Ziemsvētku orātorija, kas patiesībā gan ir tikai sešu

Ziemsvētku laika svētkudienām atbilstošu kantāšu sakopojums. Vis-

pāri, šīs Bacha "orātorijas" nav jāiedomājas līdzīgas Hendeļa orā-

torijām, Spita liek priekšā saukt tās drīzāk par "mistērijām".

Vilhelms Frīdemanis Bachs

P. Gilles zīmējums, Berlīnes Valsts bibliotēkā

Savā koncepcijā visvarenā-

kie Bacha vokāldarbi ir viņa 2

lielās Pasijas resp. Kristus ciešanu

mūzikas, pēc Mateja un Jāņa

evaņģēlijiem, viņa Magnifikats un

Augstā mesa H-mollā.

No četrām pasijām, ko Ba-

cham pieraksta, ir uzglabājušās
tikai divas: Sv. Jā ņ a pasi-

ja un Sv. Mat c j a pasija
(Johannes-Passion un Matthāus-

Passion). Sv. Lūkasa pasi-

ju, no kuras ir uzglabājies
Bacha rokas rakstīts manuskripts,

pētnieki neuzskata tomēr par

paša Bacha darbu, un S v. M ar-

ka pasi ja, kas izpildīta 1731.

gadā un par kuras grandioza-
jiem apmēriem var spriest pēc
tās sastāva (14 koru, 6 ārijas, 16

korāļu), ir nozudušas, izņemot

dažas atsevišķas daļas. No abām

pasijām pazīstamākā ir kļuvusi Sv. Mateja pasija, monumentāls,

milzīgs darbs, rakstīts diviem koriem, solistiem, orķestrim, ēr-

ģelēm un čembolam; bet arī pirmā, Sv. Jāņa pasija, agrīnāks
Bacha darbs, mazākos apmēros, ārzemēs ir visur lielo orā-

torij'koru repertuāros. Mateja pasijai piekrita sevišķa loma

Bacha vokāldarbu atdzimšanā: kā jau biogrāfiskajā daļā atzīmē-

jām, pēc Bacha nāves viņa lielos vokāldarbus drīz aizmirsa, un Ma-

teja pasija bija tā, ko Mendelsons kā pirmo lielo Bacha darbu uz-

veda 1829. gadā, taisni 100 gadu pēc tās pirmā atskaņojuma. Ar to

sākās tās daudzie atskaņojumi Vācijā un vispār Bacha ietekme uz

19. un 20. gadsimta komponistiem. Pēc sava satura, Bacha pasijas
ir īstas garīgas drāmas, tās parasti pieskaita orātoriju žanram.

Pašu Kristus ciešanu stāstījumu ved rečitatīvos evaņģēlists, vietās,
kur tekstā nāk sarunas vai tautas saucieni, tie pāriet monologos,

dialogos vai dramatiskos koros. levestajos korāļos itkā reaģē drau-

dze uz šiem notikumiem. īpaši koru daļas šajās pasijās aizgrābj ar

ārkārtīgu izteiksmes intensitāti,, uzbūves grandiozitāti. Šajā ziņā

tām blakus un pat pāri stāv kolosālā Augstā mesa H-mollā,
Bacha ģēnija augstākais reālizējums vokālajā mūzikā, tiklab pla-
šuma ziņā, kā mūzikas varenībā un iedvesmas spēkā. Tās mūzikā-

lajā uzbūvē pārsvarā ir kori (15 koru, 9 ārijas resp. dueti), 4, 5 un 6

balsīgi, vienā daļā 8 balsīgs dubultkoris, ārkārtīgi komplicētā poli-
fonā uzbūvē. Prasības, ko darbs stāda uzvedumam, ir milzīgas, tik-

lab balsu technikas kā spēka ziņā, vairāk kā citur, Bacha vokāl-

stils šeit atgādina viņa instrumentālo resp. ērģeļu polifāno stilu. Bacha
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dzīves laikā tā nekad nav visa atskaņota, liturģiska dievkalpojuma

rāmjos tā neiederas sava milzīguma dēj un tāpēc, līdzīgi abām pa-
sijām, tiek atskaņota tikai koncertzālēs. Lielo grūtību dēļ to savā

repertuārā .spēj turēt tikai nedaudzi labākie kopi, tās atskaņojums
visur rodas par muzikālu noti-

kumu.

Šo lielo Bacha vokālo mei-

stardarbu rindā ieskaitāms ari

viņa slavenais Magni f i ka ts,
5 balsīgam korim, solistiem, ēr-

ģelēm un orķestrim, divās versi-

jās, Es-dūrā un vēlāk paša Ba-

cha pārstrādāts un transponēts
D-dūrā.

Stingrās polifonās formas,
kurās Bachs ietvēris vai visu sa-

vu 'muzikālo domāšanu, dažkārt

rada priekšstatu par Bachu' kā

par sausu scholastiķi. Nokļūt pie
Bacha-dvēseļu tulka, liriķa, de-

dzīga ticības sludinātāja, atklāt

un izjust viņa cildenumu, gara

augstību, viņa nepārejamību, ne

katram būs lemts. Mūzikas vē-

sturē Bacham vieta, kā visspēcī-
gākajam un vistālākajam pagāt-
nes un tagadnes vienotājam. Kā

kontrāpunktiķis viņš pieder tālai

aiz viņa stāvošai epochai, viņa

mākslā līdz visaugstākajai pilnī-
bai novesti viduslaiku un rene-

sanses kompozicijas stils un

technikā; no otras puses, ar sa-

vām drošajām, izmeklētajām,

Johanns Kristians Bachs

„Milānas jeb Londonas Bachs". Tomasa Gensborū

portrets, Boloņas Mūzikas licejā

bet arvienu skaidrajām harmomijām viņš stāv jau pilnīgi jauno laiku

mūzikā. Kā aiz viņa skatām viduslaiku tāles, tā no savas 18. gad-
simta pirmās puses tnibīnas viņš sagatavo Vāgnera polifāno mākslu,

un ar savu darbu garīgo un technisko saturu vēl vienmēr stāda pa-

raugus un uzdevumus mūsu laikam un nākotnei.

Šo mākslu paša Bacha laika biedri tomēr vēl nesaprata. Laika,
kad modes žanrs visā Eiropā bija itāliešu opera un vieglāks ga-

lantais stils klavesin- un arī vispāri instrumentāimūzikā, Bacha

māksla šķita novecojusies un neaktuāla. Lieli savam laikam, turpre-

tī, šķita tie, kas atsacījās no vecās polifonljas, kas peldēja itali-

skai modes mūzikai līdz, kas, paši vācieši būdami, Vācijā nostājās

itāliešu operas sargposteņos, Drēzdenē, Berlīnē, Hamburgā, Min-

chenē v. t. t., vai tie bija Hasses, Grauni, Telemaņi vai citi, arī dažs

no paša Bacha dēliem. To slavai blakus, "vecais Bachs_" 18. gad-
simta vāciešiem kā komponists neizteica gandrīz nekā. "Lielais

Bachs" viņa laikā gan bija viņa dēls, Filips Emanuēls Bachs

(1714—1788), "Berlīnes" vai "Hamburgas" Bachs, kas sildījās Pots-
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domas karaļa-flautista saulē tin guva augstākos godinājumus, kādus

Prūsijas galms varēja piešķirt (Prūsijas galma kapelmeistara tituli,

pēc savas aiziešanas no Berlīnes uz Hamburgu baznīcas mūzikas

direktora postenī pēc Telemaņa); pie šā mūziķa vēl atgriezīsimies,
apskatot klasiskās klaviersonātas tapšanu. Romantisks dzīves gā-

jums bija Bacha vecākajam dēlam Frīdemanim Bacham

(1710—1784), mūzikāli bagātīgi apdāvinātam, bet mazāka rakstura

cilvēkam. Lielu slavu guva arī viņa jaunākais dēls Johanns Kri-

stiāns Bachs (1735—1782), "Milānas" jeb "angļu" Bachs, kam

šīs grāmatas iznākšanas gadā paiet 200 gadu kopš viņa dzimšanas,-

viņš bija īpaši Londona daudz sumināts italisku operu un vieglāka
stila instrumentālmūzikas komponists, ar pēdējiem arī viens no ievē-

rojamākajiem jaunākās, klasiskās mūzikas sagatavotājiem.
Joh. Seb. Bacham, pašam gandrīz autodidaktam (ne pie viena

liela skolotāja viņš mūziku nebija mācījies), bija — bez saviem dē-

liem — daudz arī citu skolnieku, no tiem meistara mīļākais skolnieks

bija Joh. Ludv. Krebss, vēlāk galma ērģelnieks Altenburgā
("Der einzige Krebs m meinem Bache", pēc Bacha humoristīgā iz-

teiciena). Caur vienu no Bacha skolniekiem, Joh. Gotfrīdu

Mīteli (Mūthel), ko pat tāds ievērojams Bacha pētnieks, kā Pirro,
uzdrošinās nosaukt par ģeniālu, ar Bacha mākslu cieši kļuva sai-

stīta arī mūsu Rīga, kurā viņa mākslu tolaik apbrīnoja H erde rs,

kas bija pat rakstījis viņam vienu kantāti. Mīteļa klavierdarbus, laikā,
kad vēl nepazina viņa skolotāja darbu, uzskatīja par visgrūtākajiem,
sevišķi spēcīgas izteiksmes esot viņa jau Bēthovenu atgādinošās
c-molla variācijas, viņa sēru maršs divām klavierēm un īsta Bacha

vēriena d-molla koncerts ar orķestri.

Karls-Filips-Emanuels Bachs

Joh. Seb. Bacha dēls, "Berlīnes Bachs". Gotl.-Frīdr.

Bacha pastelis
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Koncerts

aristokratiskā salonā ap 1765. Diklo glezna

Rokoko un klasiskas mūzikas laikmets

Mūzikas vēstures notikumu sistematizēšana vienotos, cieši sa-

karīgos posmos 18. gadsimtā kļūst sevišķi grūta, jo nekādi nav ie-

spējams vairs visas tas parādības sakārtot gludās vēsturiskās rub-

rikas, bet no ikviena tāda schēmatiska nodalījuma spītīgi laužas

ara daudzi nepaklausīgi viedokļi un fakti. Grūtības rada jau pat
uzstādīt vispārējos, lielos vēstures robežstabus šajā

laika posmā tā, lai tie nemestu ēnas un ietvertu iespējami vienda-

bīgākos mūzikas notikumus.

Galvenās vadošās mūzikālās nācijas Eiropas mūzikas kon-

certā ir itālieši, franči un vāci; dažu citu tautību mūzikā-

lais darbs patstāvīgas nozīmes nekur neiegūst, bet ieplūst

šajās lielajās gultnēs. Itāliešiem 18. gadsimts ir viņu ope-
ras lielo Eiropas triumfu laiks; bet turpat Itālijā redzējām spoži
uzplaukstam arī instrumentālo mūziku — ērģeļu, klavesina un it

īpaši vijoļmūziku, ar ko tā atkal kļūst citu tautu mācītāja. Itālija
18. gadsimtā savam laikam vēl vienmēr šķietas Eiropas pirmā mū-

zikālā nācija, ap itāliešu mūziku un mūziķiem — dziedātājām, dzie-

dātājiem, instrumentālistiem vēl visu gadsimtu vijas nesalīdzmāmības

nimbs. — Franči 18. gadsimtā ir vienīgie, kas spēj radīt un no-

turēt savu patstāvīgu operstilu, neskatoties uz italiskās operas ne-

mitīgajiem iebrukumiem pašā Parīzē — visas Eiropas mūzikālajā mē-

tropolē. Parīzē norisinās 18. gadsimta izšķirošās opercīņas, franču

operteātris ar vācieti Gl'uku izved epochātu operas reformu, franču
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komiskajā operā dzimst jauns skaists nākotnes mūzikas žanrs,
franču kiavesinmūzikas galantais stils rada modi visā Eiropā, īpaši
Vācijā. — Vācu muzikālais ģēnijs beidzot 18. gadsimtā gūst savu

pirmo augsto piepildījumu savos dižākajos lielmeistaros — Hendelī,

Bachā, Glukā, Haidnā, Mocartā, un atklāj mūzikai jaunus ceļus
instrumentālmūzikas žanrā — simfonijā, klasiskās sonātas formā,
ar ko gadsimta beigās pārņem mūzikālo virsvadonību savās rokās.

Tā vāci kļūst jaunās mūzikas mācītāji, arī abām latīņu tautām, no

kurām bija tik daudz un tik ilgi paši mācījušies.

Ja samērā skaidri — vismaz galvenajos vilcienos — saredzams

un nošķirams katras atsevišķas tautas ienesums 18. gadsimta mū-

zikālajā kultūrā, tad daudz nenoteiktāk nosakāmas un nosprauža-
mas šajā laikā mūzikas stilu robežas. Bet tas mums arī vis-

svarīgākais jautājums, jo skar pašu mūzikas būtību, ne tikai tās

ārējo piederību tai jeb citai nācijai. 18. gadsimts kā neviens cits

mūzikā savieno pagātni ar nākotni. Bachs un Hendelis, kuru māk-

sla pildīja visu gadsimta pirmo pusi, ir dzīvi tilti uz lielo mūzikas pa-

gātni, līdz pat nīderlandiešu kontrāpunktiķiem, īstenībā vairāk tu-

vāki 16-tam, nekā 17 gadsimtam; viņu mākslā, kā redzējām, vēl

reizi triumfē, bet arī noslēdzas mūzikas kontrāpunktiskais
stils, nīderlandiešu polifoniķu atstātais mantojums, kāpināts ar

sava laika jauniegūtajiem mūzikas izteiksmes līdzekļiem mūzikas

valodas elementu un instrumentālajā plāksnē. Jaunākā mūzikas

pētniecība šo 17. un 18. gadsimta kontrāpunktisko stilu, kā galvenā
pamatforma bija fuga, ir mēģinājusi apzīmēt kā mūzikas baroka

stilu, līdzīgi analogam jēdzienam tēlojošajās mākslās. Šādas ba-

roka parādības mūzikā redzējām 17. gadsimta itāliešu katoliskās

baznīcas mūzikas tieksmē pēc milzīguma, pārmērībām kora balsu

daudzumā, laicīgākās mūzikas — īpaši opermākslas tieksmē pēc
reprezentātīvāka spožuma, spēcīgas, patētiskākas izteiksmes, kon-

trāpunktiskajā rakstības veidā arī operās, barokajos operāriju iz-

pušķojumos, peļamā nozīmē baroka vārdu attiecina arī pret 17. un

pa daļai 18. gadsimta itāliešu operas uzbūves šablonu, ar tās tra-

farētisko āriju un rečitatīvu maiņu.

18. gadsimtā šī barokā mūzikas gaume sāk izlikties jau nove-

cojusies, īpaši Francija ir tā, kas mūzikā sāk meklēt vairāk viegluma,

grācijas, izsmalcinātības. Kā Bušē, Vatā, Fragonārs franču gleznie-
cībā, tā Kuperēns un it īpaši Ramo franču klavesinmūzikā sāk kulti-

vēt ausij valdzinošāku, glāstošāku "smaida mākslu", kas atspoguļo
visu franču rokoko laikmeta gaumi. Šis mūzikas "galantai s",
rokoko stils kļūst par 18. gadsimta tipiskāko parādību, aptver
gandrīz visu_ gadsimtu, nomainīdams mūzikālo baroku tiklab pašā
mūzikas garā, kā tās technikā un formās. Kā aizvien stilu maiņās,
pārejas laika, arī šeit sākumā nav novelkamas stingras robežas

starp veco, baroko un jauno, rokoko stilu; mēs esam jau apskatī-
juši rindu muziķu, kas jau lielākā vai mazākā mērā elpo šo smar-

šainākās, delikātākās, jūtīgākās mākslas gaisu, kā Kuperēns, Dom.

Skarlati, itāliešu 18. gadsimta opera, īpaši itāliešu buffa-opera.
Klavesinmūzika_ un_ opermūzika pirmā pakļāvās šim rokoko vilinā-

jumam, iemīlējās tā miniātūrformās, tā grācijā, elegancē, sensibili-

tate, Veneras un amoru kultā; visilgāk baroka elementus saglabāja
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itāliešu un franču vijoļmuzika, un (kā īsti baroka cietokšņi līdz pat
gadsimta vidum stāvēja Bachs un Hendelis, lai gan pat Bachs nav

palicis gluži askētisks pret galantā stila jaukumiem, kā to redzam
viņa franču svītās.

Ap_ gadsimta vidu nāk jaunas stila parādības: itāliešu no-

pietnajā opera (pie neapoliešu otrās operskolas 'komponistiem — Jo-

melli, Hasses, Traetas un c.) opermākslā atkal sāk atgūt traģisko
masku, rokoko gars pazūd, bet pastiprinās ekspresīvais stils,
sagatavojot Gluka mūzikāli-drāmatisko reformu.

Rokoko gaumei pakļaujas visa 18. gadsimta Vācija; varbūt

tamdēļ, ka franču gaume bija tolaik valdošā mode arī galmu dzī-

vē, etiķetē, teātrī, literatūrā. Vācijā dzimstošās jaunās mūzikas

formas — klasiskā sonāta, simfonija, kas no 18. gad-
simta met jaunus tiltus uz mūsu laikiem, nes sevī vai visā 18. gad-
simtā rokoko garu. Mocarts ir vispilnīgākais un visvaldzinošākais,
bet arī visdziļākais mūzikālā rokoko mākslas meistars. Pat 18. gad-
simta jaunais Bēthovens vēl nav gluži atraisījies no rokoko stila.

Tā mūzikālais rokoko un klasiskais stils ir līdz zināmai pakāpei līdz-

tekus parādības.

Līdz gadsimta vidum, Bacha un Hendeļa mākslā, augstākais, ko-

šākais baroks, bet jau kā pagājušās epochas noslēgums, bez

īstākas atbalss savā laikā; tam blakus, jau no gadsimta sākuma,

jaunā rokoko māksla, kuras grācijas un smaida apstarotu mēs

iedomājamies visu šo gadsimtu; beidzot, klasiskais stils,
mūzikas nākotnes radītājs un ceļvedis, kas formēties sāk vēl Bacha

un Hendeļa laikā un gadsimta beigās jau ir iekarojis visu mūzikas

impēriju, — tā galvenajos vilcienos notēlojas 18. gadsimta svarī-

gākie mūzikas stili.

Šai stilu pārvērtībai bija arī savi dziļi sociāli cēloņi. Mūzika,
17. gadsimtā tikusi ārā no baznīcu sienām, kļuva par galmu, salonu

mākslu. Galmu operas, galmu koncerti, bail leti, dejas, svētku, dār-

zu, galda mūzika, — tā visa bija privileģēto, sabiedrības vlrsšķiras,

aristokrātiska mūzika. Mūziķis pats šajā, lepnajā sabiedrībā bija ti-

kai kalpojošs gariņš; tikai Itālijā vispirms tas sāk pacelt savu

sociālo stāvokli, lielajos itāliešu dziedātājos, instrumentālistos rodas

mākslas aristokrātija, kas ar cilts aristokrātiju sastopas kā līdzīgs ar

līdzīgu. Bet Vācijā pat vislielākie mūziķi — Haidns, Mocarts vēl ir

savu augsto kungu mūzikas kalpi, sabiedriskajā rangā ne daudz

augstāki par sulaiņiem, pavāriem etc. Franču lielā revolūcija arī

mūzikas likteņiem dod citu virzienu. Galantajam rokoko stilam pie-
trūkst sakņu pēc revolūcijas; mūzika "pilsonlzējas", nomet savu

parūkoto salonu masku, lai meklētu tuvāku sakaru ar dabu, ar

tautu, ar dziļi cilvēcīgo. Nevajag tikai iedomāties, ka šī

pārvērtība' būtu norisinājusies pēkšņi dažos gados, kā revolūcijā

pārmainījās sabiedriskās normas; tāpat kā revolūciju sagatavoja
ilga ideju evolūcija, tā šī mūzikas rakstura pārmaiņa' auga nema-

nāmi, tā ir tā pati rokoko un klasiskā stila ilgā līdztekus straume,

ko jau augstāk minējām. Šo jauno ideju nesēja un saņēmēja ir kla-

siskā, drīz pēc tam klasiski-romantiskā mūzika; jaunā gara, mūzi-

kas-vispārcilvēcīgās valodas varenākais runātājs — Bēthovens.

Šīm vispārējām idejām pieturoties, mūzikas tālāko notikumu
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apskatā vispirms piegriezīsimies operas tālākajai attīstībai 18,

gadsimtā, tad simfonijas un klasiskās sonātas attī-

stībai līdz tās augstākajām virsotnēm Vīnes klasiku periodā.

Operas tālākā attīstība 18. gadsimtā. Ramo

Mūzikas nākotnei produktīvāko opercīņu arēna 18. gadsimtā
ir Parīze. Šeit saduras abas īpatnākās šīs* epochas operkultūras:
Eiropu iekarojošā itāliešu opera un pašu franču opera, vienīgā

patstāvīgā opermāksla 18. gadsimtā blakus Itāliešu operai. Šis

laiks franču operas vēsturē, pēc Lulli un līdz Giukam, ir viens no

visinteresantākajiem. Tajā norisinās muzikālās traģēdijas attīstība

no tās pompēzās galma izrādes formas līdz daudz saviļņojošāka-
jai, izteiksmīgākai Gluka muzikālajai drāmai, tiek izcīnīti muzikālās

gaumes un aistētikas strīdi, slavenās "buffonistu" — franču-italiešu

opercīņas. Centrālā, dominējošā figūra šajā starplaikā ir Ramo,

ievērojamākais 18. gadsimta pirmās puses franču mūziķis./

Žans-Fīlips Ramo (Rameau) dzimis Dižonā, 25. septembrī
1683. gadā. Viņa tēvs bija ērģelnieks un, šķietas, arī vai vienīgais

viņa skolotājs mūzikā. 14. gadus vecs, Ramo esot jau

improvizēt fugu klavierēm. 18 gadus vecs, viņš dodas uz visu mū-

ziķu ilgu zemi — Itāliju, bet dīvainā kārtā itāliešu mūzika viņam ne-

maz neiepatīk, viņš nokļūst tikai līdz Milānai un pēc pusgada jau
atgriežas atpakaļ dzimtenē, uzturas dažādās Dienvidīrancijas pil-

sētās, kā ērģelnieks Aviņjonā, Kleirmonā, Lionā. Vairāki viņa mē-

ģinājumi, apmesties uz dzīvi Parīzē, neizdodas. Klermonā, mazā

Ramo un Voltērs

Kampiona de Tersāna karikatūra par Ramo un Voltēra „Slavas templi" („Temple de la gloire")
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kalnu pilsētiņā dzīvodams, no 1715.—1722., kur viņš bija katedrā-
les ērģelnieks, Ramo jau daudz komponē, motetes, kantātes, ērģeļu
un klavesinmūziku, un pabeidz savu pirmo 'mūzikai i-teārētisko dar-

bu Trak tāt v par harmoniju, "Traitē dc Tharmonie rē-
duite d ses principes naturels"), ko

publicē Parīzē 1722. Gadu vēlāk,

viņš pilnīgi atstāj Klermonu, .un jau 40

gadus vecs, 1723. (gadā, kad Bachs

apmetās Leipcigā), uzsāk dzīvi Parī-

zē, apprecas ar kāda mūziķa meitu

Mariju Mango, labu dziedātāju, strā-

dā kādu laiku kā ērģelnieks dažās Pa-

rīzes baznīcās. 1726., Ramo publicē

savu otro teorētisko darbu Jauno

mūzikas teorēt is ko sistēmu

("Nouveau svstēme dc musique thēo-

rique"), kurā vienkāršāki izteic savas

jaunās idejas par harmoniju, lai labāk

spētu ieinteresēt publiku. Nu sākas

arī diskusijas ap abiem viņa darbiem,

polēmikas, līdz ar ko Ramo kļūst pa
v

zīstams. Viņš publicē arī savu otro

klavesindarbu krājumu.
Jaunu virzienu viņa dzīvei dod

iepazīšanās ar karalisko ģenerālinten-
dantu Pupliņjēru (Le Riche dc la Pou-

Ramo

Benuā gravīra pēc Restū portreta

pliniēre), kas uzturēja privātu orķestri un savā lepnajā nomā rīkoja*
arī operizrādes. Ramo kļuva par šā finansista draugu, mājos mū-

zikas skolotāju, brīvs no materiālām rūpēm, dzīvoja gan tā Parīzes,

gan Pasī mājā, un varēja nodoties vienīgi kompozīcijai un saviem

teorētiskiem darbiem.

Šajā laikā, 50 gadu vecumā, kad citi sāk jau ar šaubām rau-

dzīties nākotnē, Ramo vēl tikai debitē kā operkom ponists.
Pirmā opera, ko viņš uzraksta, ir "Samsons", air Voltēra rakstītu

libretu, bet Mūzikas akadēmija (Parīzes opera) to noraidīja, ar

iebildumu, ka bībeles sižeti nepievelkot publiku; vēlāk Ramo tās

mūziku izmantoja savai operai "Zoroastre". Nākošo, mūzikas drā-

mu "Hippolite et Aricie", ar abata Pellegrēna visai sāju libretu,

vispirms uzveda Pupliņjēra namā, -pēc tam, 1733, Mūzikas akadē-

mijā. Publika sākumā to uzņēma ar zināmu izbrīnu, tās stils likās

jauns un neparasts, īpaši Lulli operprincipu sargiem šīs operas mū-

zika šķita izaicinājums visiem labiem franču opermākslas tikumiem,
"pārāk trokšņaina, bez melodijas un bez dvēseles". Bet svilpieni
tās izrādēs drīz mitējās, panākumi kļuva aizvien lielāki, kas Ramo

iedrošināja atkal jaunu operu komponēšanai. "Es operas sāku

komponēt jau 50 gadus vecs, saka Ramo, un pavisam neticēju, ka to

spēšu. Tomēr uzdrošinājos, man laimējās, tāpēc turpināju." —

Ramo radošais spēks izrādījās vēl tik neaizlausts, tik spilgts un ba-

gāts, ka viņš līdz mūža galam paspēja uzrakstīt pavisam ap 30

operu un balletu, tai pašā laikā turpinādams vēl arī savus mūzikāli

teorētiskos pētījumus un publicēdams darbus par harmonijas pamat-
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principiem. Te galvenie no viņa tālākajiem lielajiem darbiem:
hēroisks ballets "Les Indes galantes" (1735); Kastors un Po I-

lukss ("Castor et Poliux", 1737.), mūzikas traģēdija, ko uzskata

por Ramo labāko operu,- "Hēbas svētki" ("Les Fētes d'Hēbē,"
1739), ballets; "Dardanus", mūzikas traģēdija, 1739; rinda balletu,
starp tiem panākumu bagātākais "Pig<ma!ions" (1748), un pirmais
buffa mūzikas mēģinājums komiskais ballets "Greizsirdīgā Junona"

("Platēe ou Junon jalouse, 1745); "Zoroastre", 1749, viena no skai-

stākajām Ramo mūzikas traģēdijām, un c.

Ramo mira 81 gadu vecs, 12. sept. 1764, Parīzē. Francijas ka-

ralis bija viņu godinājis, ieceļot to muižnieku kārtā un par savu

galma komponistu. Viņa kopotu darbu monumentālizdevumu apgā-
dāja Parīzes Dirāna (Durand et fils) mūzikāliju firma, vēl pirms pasau-

les kara, Sen-Sānsa, Malerba un c. redakcijā.
Ramo bijis gara auguma, ļoti kalsens, izskatā stipri atgādinā-

jis Voltēru. Viņš dzīvoja vientuļi, sevī noslēdzies, viņam gandrīz
nebijis draugu. Par visu viņa mūža pirmo pusi nav gandrīz nekādu

tuvāku ziņu, par to nekā sīkāki viņš neesot stāstījis pat savai sievai.

Laikabiedri viņu tēlo kā visai nesabiedrisku, sausu, iedomīgu un

strupju raksturā, naudas kāru. Bet viņu visu mūžu turēja gūstā
mūzika. Tajā viņš parādās apbrīnojamā daudzpusībā: viņš ir epo-
chu radošs, visu mūzikas zinātni pārveidojošs teorētiķis, savā laikā

spīdošākais franču klavesinists un ērģelnieks, viens no visievēroja-
mākajiem franču komponistiem šiem instrumentiem, pēc Lulli lielā-

kais franču operkornponists nopietnās operas un balletmūzikas žan-

rā. Rakstura neatkarība viņu darīja brīvu un nelokāmu arī savas

mākslas principos,- pāri visām citām spējām viņā bija izkopts vis-

augstākā pakāpē intellekts, domātāja gars. Mūziku viņš nerakstīja

viegli, vienā metienā, gan daudz strīpoja, laboja, kritiskais skats

viņā vienmēr uzmanīja iedvesmu un fantāziju. "Man ir gaume, bet

nav vairs ģēnija", saka viņš 77 gadu vecumā.

Varbūt tāpēc, ka viņš ienāca Parīzē jau kā pavecs, bet gluži

nepazīstams vīrs, un pie tam jau tūdaļ ar absolūtām mūzikas refor-

mētāja pretenzijām, viņš sacēla pret sevi niknu kara gājienu. Mums

tagad, viņa mūziku lasot, grūti iedomāties, kā viņa laikabiedri to

varēja uzskatīt par pārdrošu mūzikas revolūcionāru. Viņa muziķa

operās esot bijusi "grūti izpildāma",, "pārgudra", "tikpat nožēloja-

ma un stiepta, kā tās autora figūra", v. t. t. Bet tai pašā laikā ap

viņu jau drīz sāka grupēties arī viņa mākslas piekritēji, kas viņa

jauninājumos redzēja soli uz priekšu pēc Lulli mākslas. Gandrīz

katras viņa jaunas operas uzvedums lika no jauna iedegties šīm

"lullistu" un "ramistu" cīņām. Didro kādā no savām komēdijām ved

uz skatuves abus slavenos mūziķus drastiskās figūrās, vienu Utmisol'u

(Lulli; utirnots "do" citāds nosaukums), otru Utremifasollasiututut'u

(Ramo), ap abiem to piekritējus, pirmajam nezinātājus un bārdai-

ņus, otrajam jaunatni un virtuozus, kas visi taisa daudz trokšņa ap

saviem varoņiem. Kā šīs cīņas ap jaunām personībām visā mūzikas

vēsturē vienmēr atkārtojas! Drīz tai pat Parīzē redzēsim jau "lulli-

stus" un "ramistus" apvienotus kopējā cīņā pret itāliešu buffa-

operu, Lulli un Ramo nu jau abi kļūst uz vairoga celti franču nacio-

nāloperas radītāji, kurn mākslu karstā cīņā aizstāv tā sauktie "anti-

buffonisti" pret "buffonistiem", italiskās buffa-operas piekritējiem. Un
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Ramo balletkomēdijas „Navarras princeses" uzvedums galma svinībās Versaļā, 1745

Š. N. Košēna-dēla zīmējums, Parīzē, Luvrā
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vel velak, kad jaunas mākslas cīņas Parīze iedegsies ap Gluku, Ramo

opermākslā būs jau 'kļuvusi "veca", apzīmēs jau reakciju...
Mūzikas vēsturē Raunā ienāk divējādi: kā klasiskās harmonijas

teorētisko pamatprincipu noskaidrotājs, ar ko viņš nodibina vēl tagad

pastāvošu harmonijas izpratni, un kā viens no lielajiem franču ra-

došajiem mūziķiem, kā nozīme nekad nevar pāriet, jo viņa mūzika

vispilnīgāki izteic savu laiku — franču 18. gadsimta pirmās puses
izsmalcināto gaumi.

Ramo pirmo reizi saveda kopā vienā teorētiskā disciplīnā vi-

sus tos mūzikālās prakses ieguvumus, kas vairāk empiriski nekā ap-
zināti vadīja mūziķus kompozicijā jau vairāk kā gadsimtu. Vis-

pirms, Ramo definē akorda jēdzienu. Kontrāpunkta un polifo-
nijas laikos kopskaņas esot radušās no atsevišķu balsu, atsevišķu

melodiju sastapšanās. "Bet jau iepriekš bija taču jāparedz ceļš
katrai no šīm balsīm, pa kurn ejot tās spēs piemēroti saskaņoties.
Lai kāda arī būtu šo melodiju kārtība, tām kopā gandrīz neiespē-

jami dot labu saskaņu, ja šo kārtību nenoteiks viņām harmonijas
likumi. Tāpēc ne melodija mūzikā ir vadošā, bet harmonija". Lūk,
šo harmonijas likumību rada akorda uzbūve, pa tercām, kas tīri

akustiski dibinās uz zināmu virstoņu, pirmā kārtā, kā spēcīgāko —

oktāvas, kvintas un tercas līdzskanēšanu (tie piemēram skan kla-

vierēs līdzi, nemaz nepiesisti, kad pie nomīta pedāļa stipri piesit
kādu zemu toni). Šie toņi kopā dod mažora trijskani, kā vienu

no paimatakordiem, kas "rada spēcīgu, vīrišķu, spožu mūzikas iz-

teiksmi". Savā pēdējā teorētiskajā traktātā viņš izskaidro minora

akordu, gari ne tik skaidrā un pārliecinošā formā. Šie akordi mū-

zikā bieži parādās apvērsumos (piem., do-mi-sol, mi-sol-do,

sol-do-mi), kas būtībā akordu pašu nemaz nemaina. Harmoniju
kustību noteic triju pamatharmoniju — tonikas, dominantas un sub-
dominantas sakarības, viņu tieksme uz "harmonisko centru", uz to-

niku, kas mūzikā rada' to nāli tā te s, tonālas vienības sajūtu. Šie

harmonijas mācības postulāti, kā tos tagad pazīst katrs, kas kaut

cik mācījies mūziku, Ramo laikā bija pavisam jaunas idejas, kas iz-

sauca dedzīgas, bieži asas polemikas, īpaši kad Ramo no tīri mū-

zikālās bāzes uzdrošinājās doties diskusijā ar enciklopēdistiem par
tīri zinātniskiem jautājumiem, fizikā, akustikā, matemātikā (Ramo

pamflets "Kļūdas par mūziku Enciklopēdijā", 1755). Viņš sadūrās

tiklab ar slaveno Dalambēru, kā Grimmu un citiem enciklopēdistiem.
Tomēr jāsaka, ka šīs polemikas nebija tikdaudz vērstas pret Ramo

harmonijas teorijas pašu būtību, cik pret tās formulējumu dažām ne-

skaidrībām; to vislabāk liecina tas, ka Ramo teorijas nelielā, bet

visai skaidrā rakstā izteica pats Dalā m bērs ("Teorētiskas un

praktiskas mūzikas elementi, pēc Romā principiem, izskaidroti, pa-

pildināti un vienkāršoti", 1752).

Kā operkompo r. ist s, Ramo turpināja Lulli nodibināto

franču operas tradīciju. Arī Ramo opera, tāpat kā Lulli opera, bija

pirmā kārtā labas deklamācijas opera, rečitatīviski-ariozā stilā, bez

italianizēšanas tieksmēm melodijā. Protams, tās tāpēc bija grūtāk
dziedamas, tajās bija arī mazāk jutekliska valdzinājuma. Vispāri,
Ramo bija racionāls mūziķis, īsts sava laika franču filozofiskā gad-
simta izteicējs. Nemeklēsim viņa operās psīcholoģisku analizi,
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kaislību valodu, jūtu un dvēseles trīsas. Viņa operas ir skaistas iz-

rādes, bet ļoti maz īstas traģēdijas. Sevišķi mūsu laiku skatienā, kad
bieži redzam tikai ārēju patosu, tukšu daiļrunību, tikai kaislības že-

stu tur, kur viņa gadsimts varbūt izjuta traģiku, īstu klasisku izteik-

Ramo „Vista", klavesinam

(3)

smi, īstu kaislību. Jau paša Ramo laikā Ruso uzstājās pret šādu

mākslas ideālu, uzsvērdams jūtu pirmbūtīgo nozīmi mākslā.

Bet ja Romā opermūzika mums var izlikties pārāk prātnieciska
un sausa, tā tomēr savos tīri muzikālajos līdzekļos ievērojami bagā-
tāka par Lulli operu, un šādā nozīmē ir ievērojams posms franču

operas tālākattīstībā. Sevišķi uzsverams, ka Romā bija visai intere-

sants harmoniķis, ne tikai teorijā, bet ori brīvā mūzikālajā praksē,
viņa operās akordu maiņas, neparastas modulācijas deva mūzikāli-

drāmatiski daudz zīmīgāku fonu, nekā franču opera bija pazinusi

pirms viņa. Orķestra krāsainības ziņā Romā ir bijis viens no pa-
šiem spilgtākajiem 18. gadsimta koloristiem, daži vēsturnieki pielī-
dzina viņu šai ziņā pat Mocartam. Viņa bagātajā klavesinmūzikā

redzam arī dažus interesantus reālistiskas, dabu imitējošas mūzikas

mēģinājumus, piemēram humoristisko "Vistu" ("La Poule"), "Putnu

balsis" un c. (sevišķs programmatiskas mūzikas mīļotājs starp franču

kiovesinīstiem ir Ramo laika biedrs Dakē ns, 1694—1772). Vispāri
Ramo daudz labprātāk un vieglāk rakstījis instrumentālu, nekā vo-

kālu mūzika. Viņa baII ct i, deju mūzika, viņa orķestrā-
Ii c p o.s m i operās, viņa klavesin mū z iko, tik izsmalcināti

ritmikā, fantāzijas un izdomas bagāti, ir nevīstošākais viņa radošajā
darbā. Ar to viņš ir ietekmējis pat Bachu, par daudziem viņa laika

citiem vācu mūziķiem nemaz nerunājot, un valdzinājis gadsimtam

pāri Berliozu, pie mūsu mūzikālās tagadnes vārtiem pat Debisī, Ra-

vēlu, kas viņā redz īstu latīņu mūzikālā ģēnija paudēju.

"Ramo darbā mums ir tīra franču tradīcija, delikāts un valdzi-

nošs maigums, īsti akcenti un spēcīga deklamācija rečitatīvā, bez

vāciskās dziļuma afektācijas, bez vajadzības sist ar dūri, vaj iz-

teikties, paliekot bez elpas... Jānožēlo, ka franču muziķa

pārāk ilgi ir gājusi ceļus, kas viņu virzījuši prom no šīs

izteiksmē, šīs prēcīzitātes un koncentrētības formā, no šīm franču

ģēnija savdabīgākajām un zīmīgākajām īpašībām," raksta' par Ra-
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mo Debisī. Šis franču mūziķa varbūt stipri subjektīvi izteiktais

spriedums par savu lielo priekšteci norāda mums, kā lūkot saprast
dažas franču mūzikas īpatnības, ar kādām sastapsimies arī vēlāk.

Tīri vēsturiskajā plāksnē, Ramo opera ir franču operas pirmās
epochas noslēgums un visaugstākā pakāpe. Lulli un Ramo ir tās
lielie un vai vienīgie meistari. Citi franču mūziķi ap Ramo, kas arī

producējās operkompozicijā, kā Blankons, Leklērs, Fran-

kēr s, Rebe Is, Mondonvills, ir tās attīstībā bez sevišķas no-

zīmes. Tālāku jaunu pagriezienu franču mūzikas traģēdijai dos

tikai Gluks, un jaunu, vienkāršāku, dabiskāku, dzīvāku un popu-
lārāku operas žanru radīs franču komiskā opera, izejot no

itāliešu buffa-operas ietekmēm. Tā nošķirsies arī Francijā divi

operas žanri.- lielā, nopietnā opera, resp. mūzikas traģēdija, un

komiskā opera.

Franču komiskā opera 18. gadsimtā

Viens no 18. gadsimta opermākslas jaunieguvumiem ir pat-

stāvīgas komiskas operas nodibināšanās. Tā bija da-

bīga reakcija pret varoņoperas, mūzikālās traģēdijas vienpusīgo

patosu, lielajiem žestiem, retoriku, apnikušajiem mitoloģiskajiem si-

žetiem. Gandrīz vienā laikā, 18. gadsimta pirmajā pusē, tās asnus

redzam visās Eiropas opermētropolēs — Neapolē, Londonā, Parīzē.

Mēs redzējām, kā Londonā Pepuša "Nabagu opera" palīdzēja iz-

postīt Hendeļa 1 operteātri. Parīzē jau no 17. gadsimta beigām
priekšpilsētu teātri parodizē lielo operu savās mūzikālās komēdijās un

vodeviļos. Itālijā jau agrāk nopietno operu starpcēlienos mēdza

dot jautras starpspēles, no tādām dzima mums jau pazīstamā Per-

golēzi buffa-opera "Kalpone-kundze" ("La serva padrona", 1733),

kurai, kā tālāk redzēsim, piekrita ievērojama misija franču komiskās

operas attīstībā, un kas — pēc savas lielās vēsturiskās nozīmes —

patiesībā apzīmē patstāvīgās komiskās operas īsteno atnākšanu.

Vācijā ap gadsimta vidu no visām šīm ietekmēm dzimst līdzīgs ska-

tuves žanrs —■ dziesmu spē Ic. Visiem tiem kopīgs bija siže-

tos lielāks tuvums ikdienas dzīvei, īstenāks dabīgums, mūzikā vieg-

lāka, dzīvāka, vienkāršāka valoda. To produkcija drīz kļūst mil-

zīga, un gadsimta otrajā pusē komiskās operas žanrs visās zemēs

sāk gūt pārsvaru par nopietno operu.

Atcerēsimies, ka itāliešu buffa-opera par patstāvīgu žan-

ru bija attīstījusies Neapoles operskolas laikā, lai gan komikas ele-

menti bija parasti iemīļota sastāvdaļa arī itāliešu nopietnajās opo-

rās, jau no operas pirmajiem laikiem (skat. iepriekšējās nodaļas par

itāliešu operas attīstību). Stradella, Frančesko Provencāle, Ale-

sandro Skarlati, Frančesko Durante, Leonardo Vinči, bija pir-
mie jau mums pazīstamie itāliešu buffa-operas kopēji, Pergo-
lēzi deva tai ģēnija vērienu, venēcietis Baltasāre Galupi — viens

no tās ievērojamākajiem tālākajiem meistariem. Itāliešu buffa-

operu sižeti parasti bijai pilnīgi reālistiski, ņemti no zemnie-

ku vai pilsoņu dzīves. To mūzika centās pirmā kārtā valdzināt

ar lielāku aizrautību, krāsainību, dažādību, vieglākiem, runai tuvā-

kiem rečitatīviem, komikas vai groteska elementiem. Pastrīposim
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tomēr, ka itāliešu buffa-opera nekad nepielaida savos rečitatīvos-

vienkāršu runu, kā to praktizēs piemēram franču komiskā opera,-
mūzikas nepārtrauktība itāliešu buffa-operā ir viena no galvenajām
tās stilistiskajām atšķirībām ar franču komisko operu un vācu dzie-

smuspēli.
Franču komiskās operas izcelšanās ir zemākos kārtas. Tās

pirmā publika bija Parīzes tirgos, mazos Parīzes priekšpilsētu teāt-

rīšos. Dažādu komēdiju, farsu, vodeviju izrādes tur mēdza piebār-
stīt ar jautrām dziesmiņām, kuplejām. Visumā mūzikai tajos bija
visai niecīga vieta,- pretēji itāliešu buffa-operai, kur mūzika bija pati
dvēsele, šajos pirmajos franču komiskās operas sākumos galvenais
bija dziedātais vai runātais teksts. Mūzika bija vai vienīgi pazīsta-
mas dziesmiņas, ielas ziņģes vai "vodeviļi", sevišķi cieņā bija arī

modes operu (sevišķi Lulli operu) slaveno āriju parodijas, ko mēdza
dziedāt ar citiem, parodizētiem vārdiem, un tikai retāk šādās ko-

mēdiju izrādēs ieveda arī jaunas melodijas, dziedāšanai solo vai

korī, vai arī dejai, izrādes beigās. Šiem vodeviju teātriem tomēr

nācās izturēt ērkšķainas cīņas ar abām lielajām privilēģētajām ska-

tuvēm — ar Operu un Franču komēdijas teātri; viena liedza, dibi-

noties uz savām monopoltiesībām, gan dziedāt, gan lielāku orķe J

stri šīm mūzikālo komēdiju izrādēm, otra savukārt pretojās komēdiju

un farsu izrādēm, bieži nācās iejaukties policijai, lai sargātu šo

lielo teātru īpašnieku tiesības. Aktieri meklēja visādus ceļus, kā

apiet šos noliegumus. Tā, piemēram, 'sāka sacerēt mēmas lugas,

pantomīmas, kurās ieveda dziesmiņas, dziedamas nevis aktieriem,
bet publikai: vajadzīgā brīdī no augšas nolaida lielus plakātus,
kur lieliem, labi redzamiem burtiem bija uzrakstīts dziesmas teksts

un norādīta attiecīga pazīstama ārija,- orķestris tanī brīdī uzsāka

priekšspēli, un publikai ļoti patika izdziedēties, kamēr aktieriem

tās priekšā bija jābūt mēmiem. Var iedomāties, ka parodija un sa-

tīra kļuva par iemīļotākajiem šādu izrāžu motīviem. Beigu beigās,
dziedāšanas tiesības šiem komēdiju teātriem piešķīra, patiesībā

pārdeva,- to vēsture rāda, kā šīs tiesības ir vienmēr gājušas no vie-

na konkurenta pie otra, atkarībā no tā, kas bija vairāk attiecīgā
brīdī

par tām samaksājis.
Šo vodeviļu pārejai īstā komiskajā operā piepalīdzē-

ja itāliešu buffa-opera. 1746. gadā Parīzē Itāliešu komēdijas teātrī

uzveda Pergolēzi buffa-operu Kalpone-kundze. Parīzes

publikai tā pagāja gandrīz nepamanīta. Bet kad sešus gadus vē-

lāk, 1752, kāda cita itāliešu opertrupa Lielās operas teātrī no jauna
deva šo pašu operu, tās izrādes kļuva ,par sensāciju; ar tādu pat

sajūsmu publika sāka skriet uz šīs trupas citu buffa-operu izrādēm.

Tā sākās slavenie "buffonistu kari"- Visa- Parīze sašķēlās di-

vās partijās, franču mūzikas un itāliešu mūzikas piekritējos. Šī cīņa

esot bijusi karstāka, nekā vissvarīgākajos valsts vai reliģijas jautā-

jumos, stāsta Ruso. Pretī itāliešu buffa-operai, franču mūzikas pie-
kritēju partija stādīja Ramo opermākslu. Karalis Luijs XV. un

M-me Pompadūra bija franču mūzikas, karaliene itāliešu mūzikas aiz-

stāve, tāpēc viena partija grupējās ap karaļa, otra ap karajienes
ložu. Visi šā laika ievērojamie literāti ņēma dalību šais mākslas

strīdos, bet neviens tik kaislīgi, kā Ruso, kas kopā ar slavenajiem

enciklopēdistiem G ri m m v, Didro un citiem, kļuva par dedzīgu
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itāliešu mūzikas karotāju. Savā slavenajā "Vēstulē par fran-

ču mūziku" Ruso deklarē, ika franču valoda nemaz neesot pie-
mērota mūzikai; tā esot turpretī filozofu un zinātnieku valoda.

Franči tāpēc melodijas vietā, kas esot neiespējama viņu valodā,

Žans-Žaks Ruso

J. B. Mišela gravīra, 1795.

radījuši "gudro mūziku", kom-

plicētu, trokšņainu, neizteiksmī-

gu harmonijās, rūpējoties tikai

par smagu kontrāpunktu un po-

lifoniju. Itāliešu valodas skahī-

gums un saldums turpretī atvieg-

lojot melodiju plūdumu, arī viņu

mūzikas izteiksmība esot daudz

dažādīgāka, lokanāka, niansē-

tāka, un galvenais dabiskāka.

Žans-Žaks Ruso (Rousseau,
1712—1778), ko pie mums pa-

rasti esam mācījušies pazīt ti-

kai literatūras un filozofijas lau-

kā, ir vērā liekams vārds arī

franču mūzikas vēsturē. Visu

savu mūžu Ruso ir nodarbojies

ar mūziku, un ne tikai teorētiski,
bet arī praktiski. Viņa trūcīgā
muzikālā izglītība tam neļāva

šajā mākslā radoši veikt to, ko

viņam tēloja spēcīgā intuīcija.

Interesanti, ka savus pirmos
soļus literārā laukā Ruso ir spēris tieši ar darbu par mūziku,

Disertāciju par jauno mūziku (" Dissertation sur

la musique moderne", 1743), kas ir pirmais viņa iespiestais darbs.

Bez šā darba un jau minētās Vēstules par franču mūziku,
Ruso Franču Enciklopēdijā publicēja rakstus par mūziku,
kurus pārstrādātus vēlāk izdeva kā Mūzikas leksikonu

("Dictionnaire dc musique", 1767.). Visos šajos rakstos Rusā

ir izteicis, lai airī daudz paradoksu, tomēr daudz jaunu, aug-

līgu domu par mūziku, runājis par mūziku tā, kā vēl neviens

Francijā pirms viņa . īpaši viņa "Mūzikas leksikons", kā pir-
mais šāds darbs Francijā, iezīmē datu franču mūzikas vēsturē.

Savu kompozicijas prasmi Ruso bija galvenokārt ieguvis, strā-

dādams kā nošu pārrakstītājs (tas ilgus gadus bija Ruso eksistences

darbs; pēc franču pētnieku ziņām, Ruso septiņu gadu laika esot

nokopējis 11.000 lappuses mūzikas raksta). No Ruso mūzikālajiem
darbiem sevišķi viņa viencēliena komiskā opera Sādžas gaiš-

reģis ("Le Devin dv village", 1753), neskatoties uz savu mūzikā-

lo nenozīmību, ir tomēr radījusi skolu. Ruso tajā, pēc itāliešu

buffa-operas parauga, mēģina radīt līdzīgu žanru, tuvu "dabiskai"

•izteiksmei, Gi'i frenču valoda. Tās vieglajam melodijām
bijuši ārkārtīgi panākumi, ko liecina arī fakts, ka, uzvesta vispirms
Fontenblo pilī, pēc tam Parīzes Lielajā operā, tā repertuārā palikusi
76 gadus, un šajā laikā aizsniegusi 400 izrādes. Tās sižeta ideja
daudzreiz imitēta vēlākajā komiskās operas attīstībā (starp ciīu,
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Mocarta "Bastien et Bastienne", 1768). Atzīmējama arī Ruso mūzi-
kas melodrāma Pigmal ion s, kā pirmais melodrāmas mēģinā-
jums Francija. — Ruso, lai arī nav sevišķi dziļi un pilnīgi pārvaldījis
kompoziciju,-tomēr vēsturiskajā plāksnē ir skatāms, kā franču kāmi-

skās operas mākslinieciskās formas ievadītājs.
Komiskā opera tagad izgāja jau no saviem primitīvajiem sā-

kumiem, kļuva par īstu mākslas žanru, tai radās rinda spilgtu mei-

staru, 'kas, lai arī nebūdami pirmās šķiras zvaigznes pie mūzikas
debesīm, prata tai dot grāciju, skaistumu, rotaļīgu vieglumu, kas tīk
labi atbilda rokoko laika sabiedrības mākslas gaumei. Tādu pat
mākslu glezniecībā rada Bušē, Vatā, bet kas ir varbūt savas māk-

slas lielāki meistari, nekā mūzikā, bija Filidori, Monsinjī, Gretrī v. c.

Itāliešu "buffonistus" parīzieši 1754. gadā gan jau padzina, tomēr

italiskā buffa māksla savu sēklu Francijā bija metusi. Nu vairs arī

franču komiskajā operā nevarēja būt runas par agrāko vodeviļu
žanru, mūzika komiskajā operā ieguva viscauri lielākas tiesības,
lai gan līdz lieliem augstumiem tajā nekad nepacēlās, nemeklēda-

ma vairāk, kā galantu, patīkamu izteiksmi, piemaisīdama klāt daļu

jūtelības, dažas asprātību puantes, mazliet italiskā buffa dzirkstis.

Bet tā tomēr blakus mūzikai paturēja arī runu, mēģinājumi ievest

arī franču komiskajā operā nepārtrauktu mūziku, dziedātus rečita-

tīvus, neieviesās.

Komiskās operas teātris Parīzē galīgi nodibinājās
1752. gadā, iegāja ilgstošā ziedu laikmetā sevišķi pēc tam, kad

1762. apvienojās ar itāliešu 'komēdiju. Pirmos lielos panākumus tam

deva dzejnieka Vadē un komponista Doverņa (Antoine Dau-

vergne, 1713—1797) divās nedēļās uzrakstītā komiskā opera "Blē-

ži" ("Les Troqueurs", 1753). Rečitatīvi tajā bija ne runāti, bet kom-

ponēti, pēc itāliešu buffa-operu parauga. "Blēžu" lielie panākumi
uztrauca Lielās operas teātri; lai novērstu konkurenci, tā, dibinā-

damās uz savām monopoltiesībām, noliedza Komiskajai operai jz-
rādīt operas ar nepārtrauktu mūziku; ar to galīgi tika apstiprināta
viena no visraksturīgākajām franču komiskās operas īpatnībām —

runāti rečitatīvi, vienīgi iespējamie, noliegtā rečitatīva vietā. Ku-

riozi, ka arī franču komiskās operas sākumos redzam atkal vienu

itālieti: Edžidio iR. Dūni (Duni, 1709—1775), neapolieti, kas,

spoži karjēru uzsācis Itālijā, 1757 pārnāk uz Parīzi, un gust panāku-
mus ar veselu rindu komisku operu, rakstītu uz franču tekstiem. Se-

višķu publikas vēlību ieguvušas viņa operas: "Savā modelī iemīlē-

jies gleznotājs" ("Le Peintre amoureux dc son modelē", 1757), ar

ko viņš Parīzē debitēja, "Slikti sargātā meiča" ("La 'RiHe mal gardēe",
1758), "Ņina un Lindors", 1758., un c.

Ap šo pašu laiku Vīnē vodeviļkomēdijas un komiskas operas

ar franču vārdiem raksta arī Glu ks, tā rasdamies par
tālāko

franču komiskās operas meistaru — Filidora, Monsinjī, Gretrī priekš-
teci. Apmēram vienā laikā, ap 1759, ar komiskām operām Parīzē

debitē pirmie div: r.o minēTajiem mūziķiem: Filidors un Monsinjī.
Franču komiskajai operai viņi dod pirmos meistardarbus.

Filidors (Francois-Andrē Danioan Philidor, 1726—1795) bija cē-

lies no vecas mūziķu dinastijas; viens no tā senčiem bija Mišels Da-

nikāns, obojists karaļa Luija XIII. galmā. Anekdote stāsta, ka viņa

dēļ karalis esot aizmirsis savu mūziķi Filidori, un vēlāk šo vārdu pie-
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šķīris Doņikoniem. Filidors bērnībā bija karaļa kapellas dziedātājs,

mācījās mūziku pie Kamprā, bet tad nodevās šacha spēlei, kurā

kļuva par pasaules pirmo spēlētāju, iegūdams vārdu, kas šacha

spēlētājiem leģendārs vēl līdz mūsu dienām. Kā šachists, viņš jau-

Filidors

Gravīra pēc Š.-N. Košēna-dēla portreta

nībā apceļoja Holandi, Angliju, Ber-

līni (Frīdricha Lielā galmu); viņa ša-

cha uzvaras, īpaši Londonā, tam de-

vušas arī lielo daļu viņa bagātības.
Tikai 33 gadu vecumā viņš sāka rak-

stīt komiskas operas, un apmēram
desmit gadu laikā dod savus labākos

darbus. Pēc tam atkal arvienu bie-

žāk viņu redz Anglijā, šacha cīņās,

un mūža pēdējo posmu viņš vairāk

dzīvojis Londonā, nekā Parīzē. — Fi-

lidors uzrakstījis ap 30 operu, no ku-

rām kā ievērojamākās minamas

"Blēzs — Kurpnieks" ("Blaise le Sa-

vetier", 1759), "Dārznieks un viņa

kungs" ("Le Jardinier et son Seig-

neur", 1761), "Kalējs" ("Le Marēchal

ferrant", 1761), "Tom Jones", 1765,
"Malkas cirtējs un trīs vēlēšanās"

("Le BOcheron et les trois Souhaits",

1763), un c. Ar šiem un citiem fili-

dora darbiem iezīmējās pirmais spo-
žais franču komiskās operas teātra ziedu laiks; lielo gleznotāju
Va 16 (VVatteau) un Bušē (Boucher) dekorācijas, slavenā

choreografa Noverra līdzdalība, veiklu libretistu izvēle pa-
līdzēja jauno žanru pacelt pie parīziešiem par modes mākslu.

Filidors, kas maz sekmīgi bija izmēģinājies arī mūzikālās traģēdijas

žanrā, šo sava talanta lielāko vērienu, stingrāku izteiksmes spēku,
bagātākas harmonijas, lielāku technisko prasmi ansambļu veido-

šanā, krāsaināku orķestrālo valodu deva arī komiskajai operai. Vi-

ņa darbi nākošajos gadudesmitos kļuva par paraugu visiem citiem

komisko operu ■ komponistiem.

Monsinjī (Pierre-AI. Monsignv, 1729—1817) ir bijis viens no val-

dzinošā'kajiem komisko operu komponistiem. Gretrī, viņa lielais

laika biedrs, nekautrējās viņu saukt par "visdziedošāko mūziķi", vi-

ņa melodijās apbūra to svaigums, lielā izdomas bagātība, jūtīgums,
viena no zīmīgākajām 18. gadsimta īpašībām. Par viņa melodijām

'Francijā jūsmoja vēl pagājušā gadsimta beigās. Monsinjī mūzikā-

lā izglītība bija trūcīga, kompozicijai un speciāli komiskās operas
žanram viņš piegriezās Pergolēzi "Kalpones-kundzes" ierosināts,-

vēlāk viņš pakļāvās Filidora ietekmei. Pirmie viņa teātra mēģinā-

jumi bija- anonimi, un tikai pēc dažiem gadiem, kad viņa darbi bija

guvuši jau neapšaubāmus panākumus, un kad īstais autora vārds

jau sen bija nācis atklātībā, 1762. gadā, viņš anonimu atmeta. Kā

Orleānas hercoga galma meistars, Monsinjī dzīvoja bagātos ap-

stākļos, bet šo stāvokli zaudēja franču revolūcijas laikā. Viņš būtu

piedzīvojis vissūrāko nabadzību, ja Komiskā opera viņam nepie-
šķirtu nelielu pensiju. Kā Pičīni vietnieks, 1800, Monsinjī uz neilgu



205

laiku kļuva par Konservatorijas inspektoru, 1813, pēc Gretrī nāves,

par Institūta locekli, mira 87 gadus vecs. Monsinjī darbu skaits nav

sevišķi liels, bet dažas no viņa komiskajām operām ir guvušas savā

laikā ārkārtīgus panākumus, tā it īpaši "Piemuļķotais kadī" ("Le Ca-

di dupē", 1761), "Rose et Čalas",
1764), "Dezertieris" ("Le Dēser-

teur", 1769), "Skaistā Arsēna"

("La belle Arsēne", 1775), un

"Fēlikss, jeb Atrastais bērns"

("Fēlix ou L'Enfant trouvē", 1777),
ko uzskata par viņa labāko dar-

bu. Pēc šīs operas, ko publika

uzņēma ar ārkārtīgu sajūsmu,
Monsinjī 'netika vairs nekā kom-

ponējis, varbūt baidīdamies, ka

turpmāk vairs neizdosies šo pa-
nākumu atkārtot. Gan nepietie-
koši erudīts mūzikālā technikā,
bet asprātīgs, apburošs melodi-

ķis, Monsinjī ir viens no skaista-

jiem vārdiem franču komiskās

operas vēsturē.

Komiskās operas žanram

pieskārās arī G o s c ks, kā vār-

du sastapsim citā franču mūzi-

kas vēstures vietā. No viņa vai-

rā kājām komiskajām operām lie-

Monsinjī
Š. Tevenēna portrets, Parīzes Lielā operā

iakos un ilgstošākos panākumus piedzīvoja sevišķi "Zvejnieki" ("Les

Pēcheurs", 1766).

Bet franču 'komiskās operas lielais meistars 18. gadsimtā ir

Gretrī (Andrē-Ernest-Modeste Grētry, 1741—1813), beļģis pēc dzi-

muma (dzimis Lježā). Savu 'muzikālo izglītību Gretrī guva galveno-
kārt Itālijā, kurp viņš bija aizstaigājis kājām un kur nodzīvoja Romā

astoņus gadus, līdz savam 26. gadam: Šeit viņu savaldzināja itā-

liešu buffa-opera, īpaši Pergolēzi māksla, un jau Itālijā viņš debitē

kā operkomponists. Atpakaļceļā, Zenēvā, viņš iepazīstas ar Fili-

dāra. un Monsinjī operām, apmeklē Voltēru Fernejā un, Parīzes vi-

lināts, ierodas šajā Eiropas mūzikas .metropolē 1767. Daudzi ievē-

rojami protežētāji atvieglo viņa pirmos soļus Parīzē. Pats pirmais
viņa darbs uz Komiskās operas skatuves — "Hirons" ("Huron",

1768), viņu uz reizi dara slavenu. Pēc izrādes, Grimms rakstīja:
"Gretrī ir jauns mūziķis, kas šeit dod savu pirmo mēģinājumu,- bet

šis mēģinājums ir meistardarbs, kas tā autoru paceļ

pirmā vietā..." Gadu vēlāk, kad parādās divas citas viņa komiskas

operas, "Lucile" un "Runājošā glezno" ("Tdbleau parlant", 1769),
Gretrī kļūst par īstu Parīzes modes komponistu. Sevišķi protežēja

jauno mūziķi Marija Antuanete, slavenākie enciklopēdisti bija viņa

draugi. Gretrī neapmierinājās ar panākumiem Komiskajā operā
vien, bet gribēja iekarot arī "lielās operas" komponista slavu. Šeit

tomēr viņam bija cita vēriena sāncenši, pirmā kārtā Glu ks, arī

itālietis Pič ī n i, un vairākas viņa operas, kas nāca uz Lielās ope-

ras skatuves, lai arī guva zināmus panākumus, tomēr pārāk jaužami
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pastrīpoja viņa talanta nesamērību ar "Ifiģenijas" komponista ģē-
niju. Mūža beigās Gretrī bija visādu godinājumu apbērts: galmā
viņam bija dažādi tituli, viņš bija kļuvis Institūta loceklis, kā vienu

no pirmajiem Napoleons viņu bija uzņēmis Goda leģiona ordeņa

Gretrī

Ž. M. Moro gravīra

kavalieros. Viņš mira Ruso

villā "Ermitāžā", 'ko bija ieguvis
sev īpašumā; Francija viņam

sarīkoja svinīgas bēres, Komi-

skās operas peristīlā novietoja
viņa bisti jau viņam dzīvam

esot.

Gretrī ir atstājis vairāk par

pussimts skatuves darbu, no ku-

riem daudzi ir kļuvuši labākajā
nozīmē populāri, iegājuši jau
tautas mutē. Beļģijas valdība

visus Gretrī darbus ir sakopo-
jusi monumentālizdevumā, no

(kura parādījušies pirms kara

jau ap 40 sējumu. Kā ievēro-

jamākās no viņa komiskajām

operām nosaucamas: "Divi sīk-

stuļi" ("Les deux avarēs", 1770);
"Zemīra un Azors" ("Zem ire et

Azor", 1771) — pasaku opera-

ballets; "Viltus maģija" ("La

Fausse magie", 1775); "Kaīras

kāravāne" ("La caravane dv

Gaire", 1784), kas Gretrī dzīves

laikā vien izrādīta vairāk kā

500 reizes; Richards Lauvas sirds ("Richard Coeur

dc tion", 1784), ko uzskata, par Gretrī galveno darbu; "Rauls

Zilbāirdiis" ("Raoul Barbe bleue", 1790) v. c. Dažas no šīm

operām, kā it īpaši "Richards Lauvas sirds", jau ietiecas ro-

mantiskās operas lokā. Gretrī komiskajām operām lieli

panākumi bija arī ārpus Francijas, īpaši uz vācu, arī uz krie-

vu, pat itāliešu operskatuvēm. Turpretī viņa dažas lielās, pa-
tētiskās operas neaizgāja tālāk par Parīzi, un revolūcijas
laikā rakstītās tendencoperas, kā "Vilhelms Tells", Pēteris Lielais ",

"Deniss-tirāns", "Saprāta svētki" ("La fēte dc la raison"), arī tālu ne-

sniedz viņa komisko operu gara lidojuma un nepieder viņa labāka-

jiem darbiem. Tādā kārtā Gretrī pieder izcila vieta franču komiskās

operas vēsturē, kuras žanrā neviens viņa laika biedrs nespēja līdzi-

nāties ar viņu visu operas mūzikālo līdzekļu — solo, ansambļu,

koru, orķestra izmantošanā, spožā, brīvā rakstības stilā, izteiksmes

grācijā, vieglumā, šarmā, vispāri, visās tajās īpašībās, ķas speciāli
vajadzīgas komiskās operas mūziķim. "Ar Gretrī, mūzikai ir savs

Grēzs", lasām franču lielajā mūzikas enciklopēdijā. — Mūzikālās

ārstēti kas ziņā svarīgi Gretrī Memuāri jeb Esejas par mū-

ziku ("Mēmoires ou Essais sur la musique", 3 sējumos),_kuros ir

daudzas domas, kas gluži gaišredzīgi pravieto drāmatiskās mūzikas

nākotni, rezumē Gluka mūzikālās drāmas idejas, ko vēlāk pārņēma
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arī Vāgners. Tā, starp citu, Gretrī uzsver dzejas un mūzikas ciešas

vienības nepieciešamību operā, amfiteātrveidīgi iekārtotas zāles,

paslēpta orķestra vēlamību v. t. ļ. Bet blakus šīm pravietiskajām
idejām sastopam arī dīvainākas, kā piemēram, ka instrumentālā

mūzika ir zemāks žanrs, nekā dramatiskā mūzikai, ka tikai teātra mū-

zika ir vispilnīgākais mūzikas veids, "jo tā kautko izteic, tēlo kaislības,
dvēseles pārdzīvojumus, atdarina dabu",—tipiskais 18. gadsimta fran-

ču literātu, īpaši encikiopēdistu uzskats par mūziku, ko apgāza tai pa-

šā gadsimtā Vīnes klasiķu jaunā māksla. Gretrī, pazīdams un apbrī-
nodams Haidna simfonijas, šīs mākslas vēl nepavisam nebija sapra-

tis, kad viņš saka, ka Haidna simfonijām vajadzētu "pielikt vārdus".

Kādu pavisam citādu attiecību pret mūziku redzēsim tanī pat laika

pie Mocarta! Ja viņa operas gan savam komponistam nedos

ne tikdaudz slavas un bagātības, lai tas izpelnītos savu īpašu kapa

vietu, toties tās vēl šodien ir mūzikas dzīvākā tagadne.

Gadsimta beigās franču komiskā opera bija jau stipri attālinā-

jusies no sava pirmā stila, daudz pazaudējusi tīros komikas elemen-

tus, toties aizvienu vairāk vērības sāka piešķirt aizgrābjošām, aizku-

stinošām scēnām, izvirstot bieži saldenīgā jūtelībā. Blakus tai no

jauna atdzīvojās senais vodeviju žanrs, komēdija-vodeviļa, kas

tagad sāka savukārt izmantot komiskās operas populārās dziesmi-

ņas. Komiskās operas daudzo graciozo melodiķu rindu 18. gad-
simta beigās noslēdz D ale ir ak s (Nicolas Dalayrac, 1753—1809),
veikls daudzrakstītājs, ap 60 operu autors, no kurām dažas (it īpaši
"Ņina, jeb Mīlas neprāts", 1786) brīžam pat draudēja aizēnot Gre-
trī operu panākumus. Bet pie viņa vislabāk arī redzam, ar ko ko-

miskā opera slikti pakalpoja franču mūzikai, pieradinot publiku
vieglam, paviršam žanram, kurā mūzikas nozīme samazinājās līdz

nenozīmībai, kas izteiksmes dzijuma vietā deva cukurūdeņainu jūtī-

gumu, kas novērsa publiku un komponistus no visa, kas mākslā ir

liels, veicinot virspusīgu skaistuma gaumi. Šajā kāmiskās operas

triumfa laikā jaunu laikmetu opermākslā iezvana Gluka mūzikas

drāmas reforma.

Gluks un operas reforma

Lai saprastu Gluka operreformas īsto nozīmi, vajaga iedomā-

ties operteātra situāciju un tikumus 18. gadsimtā. Eiropu pārvalda
gandrīz bez konkurences itāliešu opera; franču opera, vienīgā pat-

stāvīgā operkultūra blakus itāliešu operai, pair eksportpreci nekļuva,
un arī pati savās mājās bija spiesta izturēt visniknāko konkurences

cīņu ar savu dienvidu kaimiņieni. Itāliešu komponisti, dziedātāji, ve-

selas opertnupas darbojās visās Eiropas valstīs, visos lielākos cent-

ros, pie lieliem un pie maziem galmiem, Vācijas rezidencēs, Vīnē,

Londonā, Parīzē, Krievijā. Un pār visu itāliešu operu ķēnišķīgi val-

dīja dziedātājs-virtuozs, bet vēl ne mūslaiku tenors un mazāk arī

prīmadonna — lielie dziedātāju dievi 17. un 18. gadsimta pirmās

puses itāliešu operā bija kastrāti. Šie "soprānisti" parasti tēloja mī-

lētā jus-va roņus, bieži arī sieviešu lomas. Varam iedomāties to psī-

choloģisko neiespējamību, kad šie "bezdzimuma" vīrieši dziedāja
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vīriešu partijas sieviešu balsu tesitūrā, vai, vēl ļaunāk, tēloja sie-

viešu partijas. Bet viņu balsis bija brīnišķas, par viņu dziedāšanas

mākslu stāsta leģendas un visgaišāko liecinājumu nodod operu vo-

kālās partijas, ko viņi dziedājuši, tīri fantastiskas grūtības kadences,

izrotājumi, pasāžas, ar kādām tie brīvi improvizēdami piebārstījuši

savas ārijas. Kastrāti bija īstie belkanta nodibinātāji, un īstais, vē-

lāk vairs neaizsniegtais belkants ar kastrātu padzīšanu no operas

skatuves savā vispilnīgākajā veidā ir pagājis. Dziedājuma daiļums

bija toreiz vienīgā mākslinieciskā rūpe; par dramatisko 'patiesīgu-
mu neviens pat ir neiedomājās. "Prīmadonnu" uz skatuves pavadī-

ja vienmēr viņa mazais pāžs, kas neatlaida viņa brunču malu ne

vistraģiskākās vietās. "Soprānists", nobeidzis āriju, palika uz ska-

tuves, dzēra vīnu vai uzkoda apelsīnus, nemaz neinteresēdamies,
vai izrāde turpinās, vai viņa līdzspēlētājs ko dara vai runā. Arī

publika savās ložās uzmanību piegrieza tikai slavenā dziedātāja

ārijai, un uzgrieza tūlīt pēc tam skatuvei muguru, lai sarunātos,

amizētos vai spēlētu kārtis.

Laiks dziļākai operas reformai bija nobriedis. Buffa-opera, ko-

miskā opera gan ietvēra sevī ilgas pēc jauna, cita žanra, bet šīs

dabiskākās mākslas jaunie vēji visai maz skāra lielās operas iestā-

vējušos gaisu. Balsis par mūzikālā teātra reformu sāka jau atska-

nēt Francijā, īpaši no literātu, lielo enciklopēdistu aprindām. Uz

franču operskatuves bija arī norisināties šai jaunajai, lielajai oper-

reformai, ko izveda GI v ks, vācietis pēc dzimuma, itāliešu mūzi-

kālajā kultūrā ieaudzis un italisku operu komponists, bet franču oper-

komponists savās lielajās reformatoriskajās mūzikas traģēdijās.

Kristofs Villibalds Gluks (Gluck, 1714—1787] dzimis Veidenvan-

gā, starp Nirnbergu un Bohemijas, resp. tagadējās Čeohoslovāki-

jas robežu, 2. jūlijā 1714. Viņa tēvs bija mežsargs firsta Lobkovica

dienestā. Savus bērnības gadus Gluks pavadīja mežos, staigādams
tēvam līdz viņa sarga gaitās. Komotavā, mazā Bohemijas pilsētiņā,
viņš sešus gadus mācās jezuītu ģimnāzijā, iegūst savu pirmo mū-

ziķa praksi ērģeļu, klavesina, vijoļspēlē un dziedāšanā, tad nokļūst

Prāgā, dzīvo no kautkādieim niecīgiem ienākumiem mūziķa darbā,

ar firstu Lobkovicu ģimenes izpalīdzību, 1736, dodas uz Vīni, kur

sākas jauns periods viņa dzīvē. Pie Lobkoviciem par viņu ieintere-

sējas kāds itāliešu magnāts, lombardiešu firsts Melei, kas viņu aiz-

ved uz Milānu. Tur Gluks četrus gadus mācās mūziku pie slavenā

komponista Sammartīni, kas bija viens no Haidna priekštečiem
simfonijas un stīgu kvarteta formās. Tad Gluks sāk rakstīt itāliešu

operas uz Metastāzio libretiem, debitē kā operkomponists Milānā

ar savu pirmo varoņoperu "Arfakserkss" ("Artaserse") 1741. gadā,
tā tad 27 gadus vecs. Līdz 1745, savam pēdējam Itālijas gadam,
Gluks uzraksta dažādiem Augšitalijas teātriem vēl kādas 8 operas,

no kurām nav uzglabājusies neviena, jo tolaik Itālijā operpartitūras
nemēdza iespiest, operu parasti izrādīja tikai vienu sezonu, un tad

atmeta, kā vecu kalendāru. Šīs pirmās itāliešu operas Glukam de-

va drīz plašu slavu, un arī aicinājumu uz Londonu, 1745. Ceļā viņš

apstājas Parīzē, dzird Ramo operas, un nokļūst Londonā, kad tur

triumfēja Hendelis. Londona lielu panākumu Glukam nedeva,
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divas italiskas operas, ko viņš šeit uzved, sastiķētas pa lielai daļai
kā "pastičo", no viņa paša agrāko operu populārākajām ārijām, gu-

va visai mērenu piekrišanu un diezgan nicinošu Hendeļa atsauksmi.

Bet iespaidi, ko pats Gluks gūst no šā ceļojuma, no Ramo operām

un Hendeļa orātorijām, at-

balsosies vēlāk viņa ope-

ras reformātora darbā.

Angliju atstājis 1746.

gada beigās, Gluks nāko-

šos 16 gadus dzīvo gan

Vācijā, gan Dānijā, bet it

īpaši sadalīdams savu dzī-

vi starp Vīni un Itāliju. Nav

iespējams šeit uzskaitīt vi-

sus šā laika Gluka raibās

dzīves notikumus. Viņš
daudz komponē, vēl vien-

mēr italiskas operas, to

uzvedumi dažādos oper-

teātros visur gūst vislielā-

kos panākumus. Drēzdenē

Mingoti trupa, kurā viņš

pats bija kādu laiku arī

kapelmeistars, uzved viņa

"Herkulesa un Hebas kā-

zas" ("Le Nozze d'Ercole

et d'Ebe", 1747), Vīnē "La

Semiramide riconosciuta"

(1748), Prāgā "Ezio"

(1750). Ap šo laiku Gluks

apprecas, ar Mariannu

Perginu, bagāta tirgotāja

Gluks

Žana-Batista Grēza portrets, Parīzē, Luvrā

meitu, pēc viņas tēva nāves, kas ne dzirdēt negribēja pair

savas meitas laulībām ar mūziķi, tad Gluku redzam Prā-

gā, Neapolē, atkal ar jaunām operām, 1754. gadā viņš raksta

svētku operu ("L'Eroe cinese") spožajām svinībām par godu
ķeizarienei Marijai Terēzijai Sak'sijas-Hildburhauzena firsta' rezi-

dencē Šloshofā. Tai pašā gadā Marija Terēzija Gluku ieceļ

par savu galma kapelmeistaru, ar 2000 guldeņu algas. Romā,

1756, Gluks izrāda operu "Antigonu", kurā abas sieviešu lomas

dzied kastrāti, pāvests apbalvo viņu ar slaveno Zelta piešu or-

deni, no šā laika Gluks visu savu darbu izdevumos sevi sauc par

"bruņnieku fon Gluku" ("Ritter von Gluck"). Vīnei viņš komponē
atkal jaunas itāliešu operas, tā "II Re pastore" (1756), kādām lie-

lām galma svinībām serenādu "Tetide" (1760), savu pirmo lielo bal-

letu "Don Zvans"; visos šais pēdējos darbos jau jūtam viņa lielo

meistardarbu tuvumu. Austrijas galmam Gluks iekārto Parīzes

franču komiskās operas, raksta arī pats ap desmitu komisku operu

ar franču tekstiem (iezīmīgākās "Le Cadi dupē", 1761, "La Rencontre

imprēvue", 1764, v. c).

Tikai tagad, kad Gluks jau ir tuvu pie piecdesmit gadu robe-
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žas,'parādās viņa pirmā opera, ar ko viņš uzsāk jaunus ceļus, —

Orfejs un Euridiče ("Orfeo cd Euridice", 1762). jaunās
operas teksta autors bija itāliešu dzejnieks Raniēro di Kgl-
sabidži (Calsabigi, 1714—1795), kas īstenībā ir bijis jaunā ope-
ras eksperimenta un Gluka ierosinātājs. "Orfeju" pīrmo reizi uz-

veda Vīnē 5. oktobrī 1762, šī data operas attīstībā ir vēsturiska.

Orfeja loma gan bija vēl rakstīta kastrātam, to dziedāja viens no

slavenākajiem šīs epoohas "soprānistiem", Gvadanji (Guadagni),
bet rūpīgi izpildot operas vienkāršo mūzīku tā, kā tā rakstīta, bez

saviem virtuozitātes izpušķojumiem. Ir jābrīnās, ka publika tik ātri

bija pakļāvušies jaunajam, tai tik neparastajam stilam; sevišķi iedo-

mājoties, ka šī pati Vīne pāris desmit gadu vēlāk ļāva aiziet postā
Mocartam, nekā nesaskatījusi nevienā viņa operā. Jauns "Orfejā"
bija jau vispirms pats sižets, kurā bija atmesti visi metastāziānisko

operlibretu darbības sarežģījumi, mīlas intrigu tīkli, bet darbība no-

vesta uz lielu, sāpīgu dvēseles pārdzīvojumu tēlojumu; mūzikā ar

to atkrita vajadzība pēc daudzajiem stāstošajiem runas resp. "sec-

co" rečitatīviem. Vokālajās partijās bija izmesti visi izrotājumi, visi

virtuozitātes efekti, kā nevajadzīgi dramatiski izteiksmīgam, patiesī-
gam dziedājumam; sevišķi apbrīnoja daudzos, dramatiski spēcīgos
korus.

Pēc "Orfeja" Gluks raksta atkal vairākas operas savā agrā-
kajā stilā, starp tām "Telemachu" (1765), bet 1767. gadā Vīnē izrā-

da savu otro, kopdarbībā ar Kalsabidži rakstīto operu Alčestu

("Alceste"), kuras librets bija veidots pēc Euripida' tā paša nosau-

kuma traģēdijas. Šajā operā, kurā mūzikas traģēdijas jaunajā vir-

zienā bija iets vēl tālāk, nekā "Orfejā", kur nebija gandrīz nekādas

progresējošas darbības, publika jutās vīlusies, deva tai pat "rek-

viēma" palamu. Tomēr naidīgums nebija ilgs, un arī "Alčestai"

Vīnē drīz veltīja vai īstu kultu, līdzīgi "Orfejam". Kad iespieda "Al-

čestas" partitūru, 1769, Gluks tai pievienoja- veltījumu Toskānas her-

cogam, kas ir īsts manifests, kurā Gluks izteic savu mūzikālās drā-

mas izpratni. Tai pašā gadā Vīnē uzveda vēl trešo Gluka reform-

operu Parisu un Helēnu ("Paride cd Elena", 1769), kurai arī

bija Kalsabidži librets; tai panākumu bija mazāk. Ar to noslēdzās

Gluka operas Vīnes periods; šī bija vēl tīri itāliešu operas

reforma, jo visu triju viņa līdzšinējo reformoperu teksti bija italiski.

Jau sen bija Gluku vilinājusi Parīze, līdz kurai viņa darbī-

bas loks vēl nebija sniedzies. Labu atbalstu viņa Parīzes plāniem
deva Francijas sūtniecības atašejs Vīnē Leblāns di Rullē (Le

Blanc dv Roullet), dedzīgs Gluka jauno ideju piekritējs, kas priekš
Gluka izstrādāja jaunas operas libretu, ar franču tekstu, Ifi ģe-

niju Aulidā ("Iphigēnie en Aulide"), pēc Rasina traģēdijas,-
Gluks pabeidza to komponēt 1772. gadā. Sarunas ar Parīzes Lielo

operu, ko veda tiklab Di Rullē, kā arī pats Gluks, izmantodams vi-

sus taktikas ieročus, ilgu laiku nedeva noteiktu rezultātu, līdz bei-

dzot, pateicoties Francijas karalienes Marijas Antuanetes protekci-

jai, "Ifiģeniju Aulidā" pieņēma, un Gluks 1774. gadā devās uz Parīzi.

Parīze viņam kļuva īsta cīņas arēna. Bija jāved cīņa pret fran-

ču operteātra dažādajām dīvainajām mākslas tradicijām; tā koristi

uz skatuves uznāca; vecuma kārtībā, dāmas skatuves vienā pusē,
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kungi otrajā, nostājas savās vietās, vīrieši sakrustotām rokām, dzie-
dātajās vēdekli vicinot, un tā nekustēdamies stāvēja līdz cēliena

beigām. Orķestra muziķi spēlēja cimdos, lai nenosmērētu pirkstus,
atstāja vietu, kad katram iepatikās,- visgrūtāk bija tikt galā ar dzie-
dātāju patvaļām un untumiem, v. t. t.

Gluks visiem uzspieda savu gribu,

uzspieda pusgadu mēģinājumu dar-

ba, nekur nepiekāpdamies, gluži kā

agrāk Lulli režīmā. "Ifiģenijas Auli-

dā" premjēra notika 1774. gadā;
Gluks tad bija jau 60 gadus vecs.

Pirmie panākumi bija vēsi, neraugo-
ties uz karalienes Marijas Antuane-

tes aplausiem. Bet jau otrajā izrā-

dē bija īsta sajūsma. Pēc "Ifiģenijas",
Parīzē franču tulkojumos un jaunos
pārstrādājumos uzveda arī Orfe-

ju un Alče s tu, abas viņa Vīnes

reformoperas (Orfejā lomu Gluks

rakstīja šoreiz kvartu zemāk, teno-

ram). "Orfejam" bija uz reizi tīri sen-

sacionāli panākumi, publika skrēja
pat uz Gluka operu mēģinājumiem,
lai redzētu, kā strādā šis ārkārtīgais
cilvēks, ap ko mētropolē jau sāka

iedegties cīņas, kas bija arī galma

Nikolo Pičīni

Beržerē portrets

favorīts. Marija Antuanete viņam bija 'piešķīrusi 6000 mārc. pensiju, bez

tam maksāja tikpat ik par jaunu operu, Marija Terēzija viņu iecēla

par Austrijas ķeizariskā galma komponistu. "Alčesta" sākumā arī

Parīzē cieta neveiksmi, tāpat kā Vīnē, bet arī tās panākumi publikā
aizvienu pieauga. Šajā brīdī, kad Gluka slava aizsniedza savu ze-

nītu, ap viņu uzliesmoja visniknākā cīņa, kurā viņa skauģu un pret-
nieku partija pret Gluku izspēlēja vienu no slavenākajiem itāliešu

operkomponistiem, Nikolo Pičīni (Piccini, 1728—1800). Gal-

mā, salonos, operteātrī, neskaitāmos rakstos un pamfletos vairākus

gadus ilga šī gluk is tu un pičīnistu cīņa, ar kādu nosau-

kumu tā iegājusi mūzikas vēsturē ("Guerelle des Gluckistes et des

Piccinistes"). Glukistu pusē bija Ruso, Grimms, Siārs, abats Arno,

pičīnistu pusē Marmontels, Laharps, Dalambērs un c.

Pičīni, neapolietis, bija ārkārtīgi ražīgs operkomponists
(viņa uzrakstīto operu skaitu min ap 130!), it īpaši lielus panāku-
mus viņš bija guvis Itālijā buffa- operas žanrā, viņa buffa opera

"La buona figliuob", ar Goldoni libretu, Romā bija guvusi triumfā-

lus panākumus, taisni pirms viņa ierašanās Parīzē; tās panākumi
vēlāk atkārtojās arī Parīzē. Drīzumā pēc Pičīni ierašanās, Gluks

uzveda Parīzē savu Armidu (1777), kas sacēla vētru ar to, ka

Gluks bija uzdrošinājies rakstīt operu uz to pašu tekstu, ko bija
kādreiz komponējis Lulli; bet pēc pirmā negaisa pāriešanas tā kļu-

va par vienu no Gluka lielajiem panākumiem. Pičīni savukārt tri-

umfēja ar savu varoņoperu "Rolandu". Tad abus sāncenšus salai-

da vēl tiešākā cīņā, uzdodot Pičīni komponēt to pašu Ifiģeniju
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Tauridā, ko Gluks jau bija izvēlējies savai nākamajai operai,
aizbraukdams kādu laiku <uz Vīni. Gluka opera nāca uz skatuves

pirmā, 1779, ikas tai bez šaubām sagādāja zināmas priekšrocības.
Neviena no Gluka operām nav uzņemta uz reizi ar tādu sajūsmu,

Gluka rokraksts

No „Ifiģenijas Tauridā", Berlīnes Valsts bibliotēkā

kā "Ifiģenija Tauri-

dā"; Giukam bija
65 gadi, kad viņš

to rakstīja, bet tajā
viņš ir spējis radīt

vienu no saviem vis-

lieliskākajiem dar-

biem. Diemžēl, viņa

pēdējās lielās ope-

ras Ē c h oun

Nar ci s s ("Echo

et Narcisse") Parī-

zes uzveduma sma-

gā neveiksme, tā

paša gada rudenī,
un viņa pretinieku

izsmiekls, pamfleti
sakarā ar to, dziļi
satrieca veco mei-

staru, viņš atstāja

Parīzi, lai tajā va;rs
neatgrieztos. Pēdē-

jos mūža gadus viņš

pavadīja Vīnē, vai-

rākkārtīgi viņu vēl

mēģināja pierunāt

atgriezties Parīzē,

piedāvājot materi-

ālā ziņā visvilinošā-

kos priekšlikumus,
bet Giukam uz vi-

siem šiem aicināju-
miem bija tikai sar-

kastiskas atbildes,
viņa lepnuma aizvainojums tajā -nekad nesadzija. Pēc vairākiem

triekas gadījumiem, Gluks mira Vīnē 15. novembrī 1787, 73 gadu
vecumā. Viņa kapa vieta tagad ir Vīnes Centrālkapos.

Glukistu un pičīnistu cīņas itkā izšķīrās bez uzvaras. Gluks

gan Parīzi atstāja, bet viņa piecas operas palīka Parīzes operas

repertuārā. Pičīni guva vēl panākumus ar operu "Atys", mazāk ar

savu "Ifiģeniju Tauridā", bet ar "Dīdonu", (1783), rakstītu jau Gluka

stilā, sasniedza uz brīdi slavu i bagātību. Revolūcija šo mūziķi
iemet nabadzībā, viņš dodas uz savu dzimteni, kur nokļūst aizdo-

mās par liberālismu, atgriežas Parīzē, kļūst uz laiku par konservā-

torijas inspektoru, un mirst 1800. gadā. Ja apkārtne bija viņu izspē-

lējusi pret savu lielo laika biedru, viņš pats turpretī bija kautrīgs,
neieinteresēts, svešs katrai intrigai. Viņa lielās operas ātri aizmirsa,
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Gluka operu ena, toties kā itāliešu buffa-operas meistars viņš stā-
dams blakus tās lielākajiem meistariem, Pergolēzi un Čimarozam.
Pičīni

_

ceļu krustoja uz neilgu laiku Parīzē arī viņa tautietis Gasparo
Sakīni (Sacchini, 1734—1786), viens no vēlīnās Neapoles opersko-
las ievērojamākajiem muziķiem, ko pēc viņa spīdošajiem operkom-
ponista panākumiem Itālijā, Dienvidvācijā, Anglijā un citur, 1782.

gadā uzaicināja Parīzes Lielā opera, kur viņu proiežēja tiklab

galms, kā arī jūsmīgi uzņēma publika. Arī Sakīni bija%luka preti-
nieku spēles karte, bet arī viņš jau savos Parīzes gados pakļāvās
Gluka ietekmei. Sakīni mira- Parīzē, vienu gadu pirms Gluka nā-

ves, Pičīni uzlika lauru vaiņagu uz viņa zārka.

Gluka operreformātora slavu nes galvenokārt piecas
:

viņa lielās

operas: "Orfejs", "Alčesta", "Ifiģenija Aulidā", "Armida" un

"Ifiģenija Tauridā". Gluks pats visskaidrāk izteic savas mākslas

principus slavenajā "Alčestas" priekšvārdā:
"Uzsācis "Alčestas" komponēšanu, es apņēmos izvairīties no

visiem ļaunumiem, ko itāliešu operā ievedusi dziedātāju iedomība

un komponistu pārāk laipnīgā pakalpība dziedātāju iegribām, no

sagandējumiem, kas viskrāšņāko un visskaistāko izrādi pārvērtuši

par visgarlaicīgāko un vissmieklīgāko; es lūkoju atgriezt mūziku pie
viņas īsteniem uzdevumiem — atbalstīt, pavadīt dzeju, lai kāpinātu

jūtu izteiksmi un situāciju interesi, nepārtraucot darbību un to neat-

dzesinot liekiem, nevajadzīgiem izrotājumiem; es domāju, ka mūzi-

kai jāpievieno pie dzejas tas pats, ko labam zīmējumam dod krāsu

dzīvība, gaismas un ēnas laba saskaņa, kas palīdz atdzīvināt figū-

ras, neko nemainot viņu kontūrās."

Vienīgais Gluka mērķis ir drāma, viss cits tiek attiecināts uz vi-

ņu: "Balss, instrumentu, visu skaņu, pat klusēšanas vienīgajam mēr-

ķim ir jābūt izteiksmībai; vārdu un dziedājuma vienībai jābūt tik

ciešai, ka lai dzeju mēs tikpat varētu iedomāties sacerētu pēc mū-

zikas, kā mūziku komponētu pēc dzejas". Tāpēc nekādu virtuozi-

tātes feijerverku, nekādu garu veiklības pasāžu vai bezgalīgu toņa

filierēšanu viņa mūzikas traģēdiju dziedājumos, kur dziedātājam

būtu tikai jāizrāda sava skaistā balss vai dziedāšanas technikas

brīnumi. Šīs Gluka idejas nav jaunas; mēs tās jau pazīstam no

Florences operas pirmajiem laikiem, bet it sevišķi no Monteverdi

itāliešu operas. Vēstures rats operas attīstībā pa pusotra simta ga-

du nostaigājis veselu apgriezienu, mūsu priekšā tā pati operas kon-

cepcija, tik citas personas, citi vēsturiskie aktieri, arī pārveidojusies

kompozicijas technika un līdzekļi, franču mūzikas drāma, īpaši Ramo

māksla, Hendeļa orātorijas, arī pašas itāliešu operas jaunākais vir-

ziens (Jomelli, Traeta un c), dod viņam paraugus, tiklab stila, kā

technikā. Arī Haidna simfonijas nepalika bez savas
ietekmes uz

Gluka pēdējo lielo operu orķestra valodu. Operas reforma bija

sagatavota, "bija gaisā", Gluka ģēnijs prata visas tās dotības sa-

koncentrēt un rcālizēt. Mūzikālo līdzekļu palete Glukam ir bagā-
ta un krāsaina: viņš ir īsts orķestra meistars, kā neviens vel

operā pirms viņa; Berliozs savā instrumentācijas mācībā vienmēr

pieved piemērus no Gluka operām.

Blakus kolorātūras izmešanai no nopietnās operas, Gluks (kā
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arī gan jau citi šīs epochas itāliešu operkomponisti —■ Jomelli, Hasse

un c.) atmet pilnīgi arī ar klavesinu pavadīto rečitatīvu ("recitativo

secco"), ko aizvieto ar orķestra pavadītu rečitatīvu ("recitativo ac-

compagnato"), tā vispāri novēršot lielo plaisu starp rečitatīvu un

Antonio Saljēri

Pēc Fr. Rēberga, 1821.

āriju, paceļot abus augstākā
dramatiskā izteiksmībā. Lielā-

ku 'mūzikā li-drāmatisku nozī-

mību iegūst operas priekšspē-

le, uvertīra, kurai "klausītājs

jāieved operas darbības rak-

sturā, jānorāda jau tās sižets".

Sevišķa loma Gluka mūzikas

drāmās atkal piekrīt tik ilgi no

operas padzītajiem koriem.

Operu sižetos Gluks at-

jauno senatni, traģēdiju; viņa

varoņi arī ir grieķi, kā tik dau-

dzās itāliešu, franču operās,
tik viņa operfigūras nav vairs

bezpersonīgas, klišejainas, tās

runā dzīvu cilvēcīgu valodu,

viņu jūtas rod klausītājā dvē-

selisku atbalsi. Drāmatiskās

patiesības labā Gluks, cik

vien iespējams, izmet no sa-

vām operām balletu, atstājot
to tikai tādās vietās, 'kur tas

motivēts ar darbību. Gluks

beidzot tika galā ar kastrā-

tiem, ar Gluka reformoperām
sākās šīs varoņcilts bēdīgā

bojā eja ;
Mocarta operas galīgi oizvējoja no skatuves visu

pusdzīvi un pusjūtas. Kastrātu mākslinieciskais eksistences pa-

matojums galīgi zūd, līdz ar to paiet šī dīvainā, gandrīz divi gad-
simtus ilgā mode; viņu dārgās balsis 'kļūst liekas, tās aizvieto dau-

dzas lieliskās dziedātājas, 'kam ilgus laikus dažādi aizspriedumi aiz-

šķērsoja ceļu uz teātra skatuvi, bet kas tagad sāk iekarot savu līdz

šim ilgstošo prīmadonnu lomu. No vīriešu balsīm godā nāk tenors,

apstrīdēdams bieži prīmadonnu slavu, un protams, aizēnodams ze-

mās, smagākās vīriešu balsis — basu un baritonu.

Kad 1766. gadā Vīnē uzveda Gluka "Alčestu", kāds Gluka pie-
kritējs izsaucās: "Esmu tiešām brīnišķā zemē: nopietnā opera bez

kastrāta, mūzika bez solfedžo vingrinājumiem, vai pareizāki, bez rīk-

les ekvilibristikas, itāliešu drāma bez lubenieciskiem jokiem, — lūk,
trīskārtīgais brīnums, ar kādu atklāts galma teātris!"

Gluka mūzikālā traģēdijā visa vērība vērsta uz pašas drāmas

patiesīgu norisi; mūzika operā — paklausīga drāmas māsa
: _Neska-

toties uz šo it kā kalpojošo mūzikas stāvokli, Gluka mūzika la traģē-
dija tomēr rāda vienu no viscildenākajām, vistīrākajām operas kom-

cepcijām, jo Gluka operā tiklab drāma kā mūzika runa pasver-

tīga mākslas darba valodu, kas pirmo reizi gandrīz visā operas
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vēsture prasa, lai /klausītājs nāk uz teātri paša mākslas darba dēļ,
ne slavena sopranista vai dejotāja dēļ. Gluka mūzikas drāma savā

klasiskajā vienkāršībā un vispārcilvēcībā jau operā ienes to garu, ko

instrumentālajā mūzikā ietvēra Vīnes lielie klasiķi; kā Haidns un Mo-
carts Vācijā, tā Gluks Francijā ievada jaunu, klasisko laikmetu.

Gluka ietekme uz saviem laika biedriem un vēlāko laiku bija
ilga un dziļa. Tiešs Gluka skolnieks bija gan vienīgi Antonio

Saljēri (Salien, 1750—1825), daudzu itāliešu un franču operu kom-

ponists, kas lielu karjēru taisīja Vīnē, kļuva Bēthovena skolotājs un

ko uzskatīja pair Gluka turpinātāju. Tiešā Gluka ietekmē strādāja
Mehils, Kerubīni, Spontīni, arī Mocarts, Gluka mākslas pē-
das saskatāmas pat Bēthovenā, vēl dziļi 19. gadsimtā, atbalsojoties
visās trijās Eiropas lielajās mūzikas skolās.

Klasiskas mūzikas sākumi

Mūzikā 18. gadsimta otrajā pusē atkal norisinās pārvērtības, kas

skar to visdziļākajā būtībā, kas mūzikai rada jaunu skaistuma ideālu

un radikāli pārgroza arī Eiropas tautu
"

mūzikāli-polītisko" karti, tās

mūzikas spēku līdzsvaru. Kā 17. gadsimta sākumā opera pārvarēja
gadsimtus ilgo vokāli-polifono mākslu un izveda mūziku ārā no baz-

nīcas, teātrī, tā ap 18. gadsimta vidu, valdošajai opermākslai blakus,

nu galīgi nodibinās jauna mūzikas lielvalsts — instrumentālā

mūzika, kas mūziku no teātra skatuves pārcel koncertzālēs (vai, kā

tolaik teica-, "akadēmijās") un kas kļūst ne tikai līdztiesīga visām mū-

zikas agrākajām formām, bet drīz paceļas līdz absolūtai valdonībai,

kāda tai mūzikā ir līdz pat mūsu dienām. Šajā jaunajā instrumentā I-

mūzikas laikmetā lielais notikums ir simfonijas dzimšana un.jau-

nas, instrumentālmūzikas svarīgākās formas — klasiskās sonā-

tas izveidošanās. Mūzika tajās kļūst absolūti neatkarīga, nesaistīta

ne ar vārdu, ne deju, ne drāmu resp. teātra skatuvi, kļūst māksla tikai

pati par sevi, klausīdama tikai savai iekšējai, tīri mūzikālajai likumī-

bai, kļūst "tīra mūzika". Šīs "tīrās mūzikas" augstākā piepildījuma
laiks ir mūzikas klasiskais laikmets, tās lielie meistari šajā
epochā — Haidns, Mocarts, Bēthovens. Par 'mūzikāli vadošo, devēju

nāciju ar to galīgi un uz ilgiem laikiem kļūst vācieši, pirmo reizi

mūzikas vēsturē, un savu mūzikālo suverenitāti tie paturēs līdz pat
19. gadsimta beigām. Bet ja arī vācu mūzikālajam ģēnijam vienīga-

jam bija lemts atrast īsto, laimīgo ietvērumu, dot galīgu arganizējumu
visām jaunajām instrumentālmūzikas parādībām ap 187 gadsimtu
vidu, tomēr Vācija nebija vienīgā klasisko mūzikas žanru un formu

radītāja, tās sagatavoja, līdzi Vācijai, arī Francija un Itālija,

Runājot par klasisko instrumentāl mūziku, mums atsevišķi jāiedo-
mājas, no vienas puses, tās mūzikālās uzbūves īpatnības resp. tās

forma, un, no otras, tās instrumentālā reālizējuma
līdzekļi. Jautājums par klasiskās mūzikas formu ir svarīgs tāpēc,
ka šajā laikā visā instrumentālajā mūzikā speciālu, dominējošu nozīmi

iegūst viena forma, tā sauktā klasiskās sonātas un it īpaši
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sonātas pirmās daļas forma. Tā nāik pamatā vai visām

lielākajām instrumentālmūzikas kompozicijām, "sonātām" tiešajā no-

zīmē, kā klaviersonātām, vijoļsonātām, čellosonā+ām un t. 1., dažā-

diem kamermūzikas veidiem, kā trio, kvartetiem, kvintetiem v. t. t., da-

Džovanni — Batista Sammartīni

Portrets Boloņas mūzikas licejā

žādu instrumentu "koncertiem" un

visbeidzot arī simfonijai. Pilnīgi iz-

veidots klasiskās sonātas tips savās

galvenajās pamatīpašībās ir cikli-

sk ai kompozīcija, parasti trīs vai

četrās daļās, vienmēr ar ātras kustī-

bas daļu sākumā un beigās. Tās

pirmās daļas (parasti Allegro) uz-

būve ir speciālā "sonātas

forma", trijdaļīga (pretēji agrāka-

jām itāliešu divdaļīgajām vijoļ- un

klavesinsonātām): tā sākas ar divu

galveno temu ekspoziciju,

no kurām pirmā parasti ir aktivitātes,

enerģijas nesēja, "vīrišķā" tema, otrā

turpretī liegāka, intimāka, jūsmas,
"sievišķā" elementa izteicēja, "dzie-

došā" tema, arī citā toņkārtā (para-
sti dominantas, vai, ja pamatoņ-
kārta minors, parallēlā mažorā),

tā, ka ekspozicija noslēdzas šajā

jaunajā toņkārtā; tālāk, vidusposimā seko izstrādājuma daļa,
kur komponists meklē visādus abu temu savienojumus, tās dažādi ap-

gaismo, pārveido, tematiski "izstrādā", rīkojoties ar to atsevišķiem
motīviem, ļaujoties visbrīvākajai fantāzijai; šī daļa ir visbūtiskākā kla-

siskās sonātas formā; beidzot, abu temu atkārtojums, resp. pirmās
daļas reprīza, ar to principiālo atšķirību no ekspozicijas, ka šeit

otrā tema parādās tai pašā toņkārtā, kā pirmā, lai visu gabalu
varētu nobeigt galvenajā, paimattoņkārtā.

Sonātas otrā d a ļ a, kā pretstats iepriekšējai, parasti nāk lēnā

kustībā (Adagio, Andante, Larghetto), pēc savas uzbūves vienkār-

šākā dziesmas vai variāciju formā. Pēc šīs daļas bieži ie-

ved īsu menuetu vai (pie Bēthovena) skerco, bet bieži arī

tieši pāriet uz 'nobeigumu (f i n ā I v), atkal ātrā kustībā (Allegro,
Vivace, Presto), ko būvē vai līdzīgi sonātas pirmajai daļai, vai kā

rondo, kur galvenā tema kā refrēns vairākkārt atkārtojas, ar aiz-

vienu jaunām mūzikālām domām starp šiem rondo melodijas refrēn-

veidīgajiem atkārtojumiem.

Šo formu, kas šeit uzmesta tikai tās vispārējos pamatvilcienos, un

kas atsevišķos darbos parādās tūkstots dažādīgos izskatos, rasturo,

atšķirībā no agrākās instrumentālmūzikas, īpaši homofons rakstības

veids, atteikšanās no kontrāpunkta, fugas (kas valda piemēram Joh.

Seb. Bacha darbos) un līdz ar to jauns meiodikas attīstības veids.

"Vecā polifonās kompozicijas tema ir melodijas fragments, kas iet

cauri visām balsīm; modernā homofonās mūzikas tema turpretim ir

vesela noslēgta melodija, kas lielāku virkni atsevišķu motīvu sasaista

kopā vienā lielākā vienībā, ko izteic viena vienīga balss un kuras
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harmonisko saturu atklāj visas pārējās balsis pavadījumā" (K. Men-

nike). Taisni šī melodijas koncentrēšana vienā balsī, citām pie-
šķirot tikai pavadījuma nozīmi, mūziku darīja skaidrāku, caurspīdī-
gāku, viegJāk uztveramu; tikai vietām, kā piemēram pirmās daļas iz-

strādājumā, parādās pilnīga po-
lifonija, visas balsis iegūst vien-

līdzīgu melodisku nozīmību. Kopā
ar to, mūzikā rodas daudz vai-

rāk dažādības, kontrastu, atdzī-

vojas ritmika, mūzika sāk meklēt

kolorīta, harmoniju, arī klusēša-

nas, paužu efektus.

Jaunā instrumentālmūzikas

stila un klasisko formu attīstība

līdz to pilnīgai nobeigtībai aiz-

ņem vairāk kā pusgadsimtu. Tā

pirmās parādības, homofono rak-

stības stilu instrumentālmūzikā,

redzējām jau pie franču klavesi-

nistiem Kuperēna, Ramo un

c, Itālijā pie Dome ni ko

Skarlati, pie pēdējā, tāpat kā

dažiem itāliešu vijoļskolas mei-

stariem, it īpaši pie Tartīni,
arī pāreju uz klasiskās sonātas

formālajiem un satura princi-
piem. Sevišķi ievērojams šā pār-

Padre Džambatista Martīni

Portrets Boloņas mūzikas licejā

ejas laika itāliešu komponists ir Džovanni Batista Sammartīni (1701 —

1775), ļoti daudzu simfoniju un stīgu kvartetu autors, pirmais kompo-

nists, kas Itālijā sāka rakstīt simfonijas šā vārda jaunākajā, klasiskajā

nozīmē, un kas bez šaubām ietekmēja tālāko paaudzi. Hai dn s

simfoniju kompozicijā ir tiešs Sammartīni pēctecis. Sakarā ar itāliešu

instrumentālmūzikas skolu 18. gadsimtā, šeit jāatzīmē arī jau vairāk-

kārt pieminētais Džambatista Martīni, ko visbiežāk sauc vienkārši par
Padre Martīni (= "Tēvs Mārtiņi", 1706—1784), itāliešu autoritātīvā-

kais mūzikas teorētiķis un vēsturnieks 18. gadsimtā, ļoti daudzu ievē-

rojamu mūziķu skolotājs, kas nodibināja Boloņas mūzikas skolas

slavu.

Simfonijas un klasiskās sonātas formas īstā izauklētāja tomēr ir

Vācija. Ģermāņu rases kultūrlokā norisinās viss simfonijas un kamer-

mūzikas progress, no turienes tā izplatās pa pasauli, vāci dod šai

mūzikai lielos nemirstīgos ģēnijus, kļūst par tās produktīvākajiem ra-

dītājiem. Jau agrāko gadsimtu vācu mūzikā vērojām šo tendenci uz

iekšēju iedziļināšanos, uz mistiku, uz mūziku kā gara, dvēseļu valodu;
Joh. Seb. Bachu mēs varam iedomāties tikai Vācijā. Šāds mūzikājs
temperaments vispilnīgāki atbilda jaunās instrumentālmūzikas, "tīras

mūzikas" iekšējām prasībām; latīņu rašu — itāliešu, franču

cības turpretim palika mūzikas kā jutekļu valodas, vārda izteiktu

kaislību, teātra mūzikas žanros.

Arī daži tīri ārēji, sociāli un polītiski apstākļi veicināja instrumen-

tālmūzikas izplatīšanos vācu zemēs. Vācija 18. gadsimtā bija stipri
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sadrumstalota politiski, daudzi mazākie galmi, nespēdami uzturēt

dārgos italiskos operteātrus, lūkoja šādu mūzikas luksu aizvietot ar

vienkāršākiem, lētākiem mūzikas priekiem, īpaši ar orķestra koncer-

tiem. Tā izskaidrojas, ka tādās lielās pilsētās, kā Minchenē, Drēz-

K. H. Grauns

V. D. Preislera gravīra pēc A. Mellera portreta

denē, Štutgartē, kas ar savu mūzi-

kālo sarīkojumu greznumu pārspēja
pat ķeizarisko Vīnes galmu, blakus

itāliešu operai nemaz neatlika vie-

tas tīri instrumentālajai mūzikai.

Vīnē ap 18. gadsimta vidu nebūtu

nekādu sevišķu mūzikālu notikumu,
ja ārpus galma aprindām nebūtu

modusies plašāku sabiedrības slāņu
mūzikālā aktivitāte, kas vispirms iz-

paudās pirmo atklāto koncertu no-

dibināšanā 1750. gadā, ar nosau-

kumu "mūzikālās akadēmi-

jas"; visvairāk un vislabāko mū-

ziku gan Austrijā un Ungārijā šai

epochā kopa dažu augstmaņu, īpaši

Kinsku, Esterhazi, Lichtenšteinu, Lob-

kovicu un c. pilīs, kurās sastapsim
vēlāk arī Haidnu, Mocartu, Bētho-

venu, Šubertu. Nozīmīgākie centri

klasiskās instrumentālmūzikas sā-

kumiem ir dažas mazākas pilsēti-

ņas, īpaši Manheima, kas mūzikas vēsturē slavenību ieguvusi kā

simfonijas šūplis; Darmštate, kurā nebija gan itāliešu operizrāžu, bet

toties orķestris komponista Kristofa Graupnera (t 1760) va-

dībā spēlēja savos koncertos vācu simfonijas; Hamburgā orķestra

mūzikas koncertus pēc Parīzes "Garīgo koncertu" ("Concerts spiri-
tuels") parauga organizēja komponists Tēlemanns; Leipcigā kan-

tors Doless 1743. gadā nodibināja "lielos koncertus", kurus vēlāk,

no 1781., iesauca par Gevvandhaus'a koncertiem (no telpu nosau-

kuma, uz kurieni tos pārcēla, "drēbju nams"), ar kādu vārdu tie kļuva

pasaulslaveni. Mūzikas vēsturē visdziļākās pēdas tomēr ir atstājuši

divi Vācijas šā laika mūzikas centri: jau pieminētā Manheima un

Berlīne.

Berlīnē Frīdrichs Lielais, slavenais koralis-flautists, bija ap

sevi nodibinājis īstu galma mūziķu štābu. Savu "mūzu protektora"
darbību Frīdrichs 11. bija sācis kā itāliešu operas jūsmotājs, bija uz-

cēlis Berlīnē operteātri, turēja spīdošu itāliešu opertrupu, teātra va-

dību uzticot savam galma komponistam Karlam-Heinricham

Grauna m (1701 —1759). Vēlāk, sevišķi pēc Grauna nāves, viņa

interese par operu atslāba, un piegriezās vienīgi saviem intimajiem
salon-koncertiem, kuros viņš pats bija galvenais izpildītājs. Ap viņu,

kā šo koncertu līdzdalībnieki, bija daži ievērojami mūziķi, kuru vārdi

ir iegājuši vēsturē, tā vijolnieks Francis Benda (1709 —1786) un

divi viņa brāļi, Johanns un Georgs, un it īpaši klavesinists Ka ris-

Filips - Emanuēls Bachs (1714—1788), viens no Joh. Seb.

Bacha dēliem, un slavenais flautists Kvancs (Quantz, 1697—1773).



219

Vēl tagad Potsdamas Sansusī pilī redzama skaistā zāle, kur katru

vakaru, noteiktā stundā, notika karaliskais koncerts. Karalis spēlējis
ikvakarus vienu no Kvanca 300 flautas koncertiem, tādā kārtībā, kā

tie bijuši uzrakstīti; kad rinda bijusi cauri, tie uzsākti atkal no jauna.
K.-'Fil.-Em. Bachs spēlēja klavesh-

pavadījumus. Nedaudzajiem klau-

sītājiem, 'kam ticis Jauts dzirdēt ka-

ralisko mūziku, bijis jāklusē, un f ikoi ,

Kvancam, kārajā skolotājam, b.ju-
šas tiesības un pienākums uzsaukl

"brāvo". Savu repertuāru Frīd-

richs 11. paplašinājis ar paša kom-

ponētām flautas sonātām, no kurām

atrastas 121, rūpīgi pārrakstītas di-

vos eksemplāros, viens Potsdamā,
otrs Berlīnei.

Karls - Filips - Emanuēls Bachs,

pirmo Manheimas simfoniķu laika

biedrs, rodas par pārejas tiltu starp
Joh. Seb. Bacha mākslu un lielajiem
Vīnes klasiķiem — Haidnu, Mocartu,
Bēthovenu. Bacha biogrāfs Fil. Spita

viņu sauc par "ievērojamāko, gan

ne par talantīgāko no J. S. Bacha

dēliem", lielākās apdāvinātības

palmu piešķirdams Vilh.-Frīdema-

Joh.-Joahims Kvancs

Karaļa Fridricha Lielā flautas skolotājs
H. Frankes zīmējums, Berlīnes Valsts bibliotēkā

nim, kas arī bijis mīļākais vecā Bacha skolnieks; bet pēdējais,
visās kontrāpunkta gudrībās rūdīts, būtot taisni tāpēc kļuvis par sava

tēva "karikatūru", kurpretim Ķ.-Fil.-Em. Bachs, sākumā gatavodamies
tiesību studijām, pēc tam nokļuvis Frīdricha 11. galmā, spējis vieglāk

padoties tur valdošajai sava laika modes gaumei un tā, apstākļu iz-

bīdīts, kļuvis par mūzikas jauno strāvu vadoni. No viņa daudzajiem

darbiem, mūzikas vēsturnieku sevišķu uzmanību saista viņa klav e-

sinsonātas (210 klavesindarbi, starp tiem ap 90 sonātas); Fil.-Em.

Bachs ir klavesinsonātas galīgais izveidotājs, "sonātas tēvs", viens no

tās pirmajiem meistariem. Viņa sonātas parādījās vairākos krājumos,
1742., 1744., 1760. un 1779. gados, un rāda jau īstu, izveidotu kla-

siskās sonātas tipu, parasti trijās daļās — ātrā, lēnā, ātrā. To no-

zīme un ietekme neierobežojās klavesinmūzikā vien, bet atbalsojās
vai visā sava laika instrumentāirnūzikā, it īpaši kamermūzikā. 'Fil.-Em:

Bacha mūziku aizēnoja drīz lielākie ģēniji, Haidns, Mocarts, Bētho-

vens, kuru mākslai viņš bija cēlis pirmos balstus: visi tie savas mūzikas

rāmjus — klasisko sonātas formu — saņem no viņa pilnīgi gatavus.
Viņa mūzikas labākās lappuses ir vēl tagad valdzinošas, kālab arī

var saprast lielo cieņu un autoritāti, kāda viņam ir bijusi savā laikā.

Pat Mocarts atzīstas: "Em. Bachs ir tēvs, mēs viņa bērni; ja kāds no

mums ir ko labu veicis, to ir mācījies no viņa." Mums tagad var iz-

likties ačgārni, ka savā laikā K.-Fil.-Em* Bachs ir bijis daudz pazīsta-
māks un slavenāks par savu tēvu, mūsu "lielo Bachu". Bet nav jā-
aizmirst, ka Mocarta laikā Joh.-Seb. Bacha vareno, lielo darbu ne-

maz nepazina, un ka publika droši vien tos būtu uzskatījusi par "vec-
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modīgiem". "Bacha kungs", "Herr Bach", tautas mutē tolaik bija vai

nu "Berlīnes Bachs", X.-Fil.-Emanuēls, 'kam bija augstais gods muzicēt

kopā ar Frīdrichu Lielo, vai "Londonas jeb iMilānas Bachs", Joh.-Kri-

stiāns Bachs, kas Londonā rakstīja italiskas operas. — 1767. gadā,
'Fil. Em. Bachs no Frīdricha 11. galma šķīrās, pārcēlās uz Hamburgu,

kur, kā Tēlemanna pēctecis Johanneuma 'kantora amatā, nodzīvoja
sava mūža pēdējos divdesmit gadus. — No karaļa Frīdricha 11. mūzi-

ķu loka, Kvancs k mūzikas vēsturei svarīgs ar savu ievērojamo
grāmatu "Versuch einer Anvveisung die Flote traversiēre zu spielen"
('"Flautas spēles metode", 1752), kurā ne tikai apskatīta šā instru-

menta technika, bet sakopots arī visai bagāts materiāls par šā laika

mūziku un mūzikas problēmām vispāri; līdzīgs darbs ir arī K.-Fil.-Em.

Bacham: "Versuch ūber die wahre Art das Klavier zu spielen"
(Eseja par īsto klavierspēles veidu"), 2 daļās.

Simfonijas, vispāri simfoniskas mūzikas un simfoniska orķestra iz-

veidošanā ir sadarbojušās visas Eiropas mūzikālās nācijas, tiklab itā-

liešu un franču mūzikas skola, kā atkal izšķirošā kārtā vācu mūziķi,

īpaši tā sauktā "Manheimas skola".

Pats "simfonijas" vārds instrumentālmūzikā ir sastopams jau no

16. gadsimta beigām, bet ļoti daudzējādās un bieži mainošās nozī-

mēs. Tā visbiežāk par "simfonijām" sauca operu priekšspēles, resp.

uvertīras, vēlāk arī pirmo gabalu svītās, dažkārt pat kompoziciju,
rakstītu pavisam nedaudziem, pat tikai trim instrumentiem. Vispāri,

simfonijas attīstība sākas no operuvertīras, to paplašinot. Mēs jau

redzējām 17. gadsimtā abus galvenos operuvertīras tipus — fran-

ču uvertīru (Lulli operās), ar iēnu-ātru-lēnu kustību, un itālie-

šu "o p c rs i n f 6 nij v" (Skarlati un neapoliešu skolas operu uver-

tīru), ar otrādi: ātru-lēnu-ātru kustību. Abi šie mūzikālās uzbūves

plāni drīz kļuva visu zemju komponistu īpašums, ne tikai kā operu

ievadi, bet arī svītu kompozicijās, un vēlāk sāka no operām un svī-

tām atšķirties, lai ieietu koncertos kā patstāvīgas kompozicijas. No

šādas patstāvīgas itāliešu "opersinfonijas" tipa, aizvietojot agrākās
svītu kompozicjas, ap 18. gadsimta vidu beidzot izveidojās arī īstā

"simfonija", uzņemot starp savām trim pamatkustības daļām arī da-

žus svītas resp. dejas elementus, tā ka galīgā simfonijas forma nodi-

binājās ar 4 daļām: ātru-lēnu-menuetu-ātru. Kā redzam, simfonijas

un klasiskās sonātas uzbūves tipi tā savos pamatelementos nonāk

pie vienas formulas; simfoniju tāpēc varam saukt par sonātu lielā-

kam instrumentu daudzumam, gluži līdzīgi tam, kā kamermūzikā ir

sonātas diviem, trim, četriem, pieciem un vairākiem instrumentiem,

resp. trio, kvarteti, kvinteti un t. I.

Simfoniju kompozicijā jau pirms 1750. gada Vācijā darbojas

ļoti daudzi mūziķi. Vislielākā loma simfonijas pirmajā attīstībā ir

piekritusi vairākiem Manheimas komponistiem, kas modernajā
mūzikas vēsturē ir iegājuši jau kā vesela mūzikas skola, ar Sta mi-

cu kā tās galvu. Manheima 18. gadsimtā bija viens no spīdošā-

kajiem Vācijas mūzikas, mākslas, sabiedriskās dzīves centriem, kurā

valdīja Versaļas paraugi, franču galma etiķete, franču gaume un

kultūra. Manheimas orķestris bija šajā laikā kļuvis slavenākais visā

Eiropā, īpaši pateicoties vispirms tā vicekapelmeistara Franča-
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Ksavera Richtera (1709—1789) darbībai, -kas bija arī viens

no pirmajiem simfoniju komponistiem (pazīstamas 69 viņa simfonijas),
bet vēl vairāk pēc 1745. gada, kad par orķestra kapelmeistaru kļuva
Johanns-Venčeslavs-Antons Stamics (Stamitz, 1717—1757), čeehs pēc
tautības (čeehs ir bijis arī Fr.-Ks.

Richters), spīdošs vijolnieks un

laikmetu ievadošs simfoniju
komponists, tiešs Haidna un Mo-

carta priekštecis simfonijas žan-

rā. Stomica simfonijas tagad ir

labi izpētītas (viņu galvenais

pētnieks bija Hugo Rīmainis),
dažas no tām no jauna iespie-
stas (krājumos "Denkmāler der

Tonkunst m Bayern"), atskaņo-
tas,- mūzikas vēsture Stamicā ta-

gad redz īstu meistaru, kas ir

spējis patiesi izšķiroši ietekmēt

savu apkārtni un laiku. Ar to

tagad galīgi apgāzta arī agrā-
kā pārliecība par Haidnu kā

simfonijas radītāju: Stamics bija
miris 1757. gadā, tā tad uzrak-

stījis jau pēdējo no savām

45 simfonijām, kad vēl nebija
dzimusi Haidna pirmā simfonija.
Stamica orķestris ir bijis ap

Johanns Stamics

Portrets Kartjē krājuma „L'Art du Violon" titullapā,

Parīzē, 1798

35 mūziķu liels (12 vijoles, 2 alti, 2 čelli, 3 kontrabasi, 15 pūtēji), ar

izcilas kvalitātes mūziķiem tā sastāvā, "ģenerāļu armija", kā to sauc

šā laika pazīstamais vācu mūzikas rakstnieks un komponists Jo h.-

Ād. Šeibe (Scheibe,- sevišķi ievērojams ar saviem uzbrukumiem

Joh.-Seb. Bacham). Sevišķi slavēta Manheimas orķestra vēl līdz

tanm nepazītā spēles stiprumu bagātā niansēšana, īpaši cre-

scendo un decrescendo efekti (agrāk orķestru spēlē prak-

tizēja vienīgi forte un piano, bez liegākām pārejām). Ik nedēļas no-

tika divas "akadēmijas" (= koncerti), kurās atskaņojamo darbu jau-
nums un orķestra sniegumu augstais līmenis saviļņoja visu mūzikālo

Eiropu.

Simfānijas kults Vācijā aug tik. strauji, ka 1762. gadā izdevējs

Breitkopfs, Leipcigā, sastādīdams drukā iznākušo vai pārrakstīto sa-

vu mūzikāliju katalogu, jau uzskaita 50 komponistus, no kuriem kat-

ram caurmērā ir pa> pusdučam simfoniju. Bet vai visas šīs simfoni-

jas nogrima aizmirstībā, kad sāka atskanēt lielo Vīnes meistaru darbi.

Manheimas skola ne tikai tieši sagatavoja Vīnes lielos simfoni-

ķus (Mocarts ar to iepazinās sava lielā Parīzes ceļojuma laikā paša

Manheimā, Bēthovens Bonnā uzauga īstās Manheimas tradīcijās), bet

atbalsojās jau arī pāri Vācijas robežām, īpaši Francijā, kur tas

jaunais stils stipri pamudināja simfoniskas mūzikas
_

uzplaukumu.
1754.—1755. gados Stamics apmeklēja Parīzi, koncertēdams Parīzes

"Concerts spirituels" sarīkojumos kā vijolnieks un atskaņodams arī

vairākus savus darbus, starp tiem arī divas simfānijas; šeit arī iznāca
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drukā viņa skaistie "orķestra trio" ("6 Sonātas trim koncertējošām

partijām, izpildāmas kā trio vai ar visu orķestri"). Loti daudzi fran-

ču komponisti pēc šā 1754. gada sāk komponēt simfonijas, starp tiem

kā spilgtākais Goseks (1734—1829), lielais franču revolūcijas mū-

ziķis. Bet šie mūziķi no Stamica paraugiem nepārņem gandrīz neko

vairāk, kā vienīgi tās ārējos ramjus; satura ziņā franči arī koncertā

meklē pirmā kārtā kautko tādu, kas atgādina teātra mūziku, dra-

matiskus efektus, literārus vai tēlojošus sižetus. Jau tajā laikā, kad

Haidns ir devis Parīzes Olimpiskās ložas koncertiem sešas savas vis-

skaistākās simfonijas (1781), kad Mocarts raksta savas pēdējās sim-

fonijas, franču simfoniskā mūzika joprojām maz interesējas par pa-

tiesi "tīro mūziku". Revolūcija šo simfoniskās mūzikas straumi Fran-

cijā pārtrauc, tās vietā stājas tautas svētki, ar monstrorķestru mūziku

laukumos, ar patriotiskām koru dziesmām, un tai laikā, kad Vīnē kla-

siskā instrumentālā mūzika aizsniedz savu augstāko uzplaukumu tās

lielmeistaros, Francijā nogatavojas zeme ne simfonijai šā vārda tie-

šajā nozīmē, bet simfoniskajai poēmai, kas uzplaukst 19.

gadsimtā Berlioza ģēnijā.

Franču un italiešu opera 18. un 19. gadsimta maiņā

Franču revolūcijas mūzika

Astoņpadsmitā gadsimta beigas iezīmē Lielā franču re-

volūcija. Ja arī tā nerada mūzikā lielus 'mākslas darbus, tā dod

mūzikai jaunu pagriezienu, jaunu garu. Mūzika nomet rokoko pa-

rūku, no saloniem iziet zem brīvas debess, ielās, laukumos, pie tau-

tas, tās cīņu vietās, tās svētkos, radīt sajūsmu, modināt enerģijas.
Tipiskā revolūcionārā mūzika ir vienbalsīgas himniskas dziesmas,

kori, kantātes lielām koru un orķestru masām, orķestra uvertīras,

marši, un tml., kam nācās kuplināt dažādas patriotiskas manifestā-

cijas. Tauta pati visbiežāk bija arī izpildītāja, tāpēc Šai mūzikai va-

jadzēja būt vieglai, vienkāršai, populārai; augstākās mākslas for-

mas
— variācijas, fuga, svīta, sonāta, plašāks izstrādājums, kompli-

cētas harmonijas bija šim mērķim tikai traucējošas, tāpēc atmeta

mas. Deju vietā stājās maršu ritmi, vijoļu vietā militārie, pūtēju or-

ķestri, mūzika forsē skaļumu, lielumu, spožumu. Kad vēl nepietiek
masu koru un orķestru spēka, mūzikai nāk palīgā pat lielgabalu
šāvieni; tā kādos revolūcijas svētkos Goseka himnu "Te Deum"

dziedājusi "visa tauta, kopā ar tūkstoš instrumentiem un lielgaba-
liem dārdot" (15. jūl. 1790). Tas nebija forums, kur gaumes problē-
mas risināt. Lai tai talkā nāca vai visi šā laika lielie mūziķi, tā Go-

sek s, Mehi Is, Lezi ēr s, Kerubīni, Bertons un citi, īstas

lielas, paliekamas mūzikas no revolūcijas epochas nākotnei uzgla-
bājies visai maz. Varbūt pats nemirstamākais, aizdedzinošākais,
ko franču revolūcija mūzikai tieši devusi, ir franču republikas himna

Marseljēza, ko uzrakstījis pat ne mūziķis, bet inženierkapteinis
Ružē dc Lils (Rouger dc Lisle), pēc revolūcionārās Francijas
kara pieteikšanas ķeizariskajai Austrijai, aprija beigās, 1792, Stras-

burgā, pats sacerēdams vārdus i melodiju. Tās tituls sākumā bija
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"Kaujas dziesma Reinos armijai", bet savu vēlāko nosaukumu tā

dabūja pēc tam, kad to jūlijā dziedāja Marsejas revolūcionārie

brīvprātīgie, ieejot Parīzes ielās. Goseks Marseljēzu instrumentēja,
no oktobra tai pašā gadā to jau atskaņoja kā oficiālu himnu katrā

Operas izrādē, Nacionālā konventa sanāksmēs, visur, kur atska-

nēja Francijas vārds. — No daudzajām revolūcijas himnām, kā

viena no lieliskākajām un aizraujošākajām vēl atzīmējama Mehila

"Gājiena dziesma" ("Chant dv dēpart"), ar Marī-Zozefa Šenjē
vārdiem, ko mēdza saukt arī par "otro Marseljēzu".

Revolūcijas gados nodibinājās slavenā Parīzes konser-

vatorija, sākumā kā bezmaksas skola mūziķu izglītošanai franču

republikas armijas orķestriem, pēc pusotra gada to savienojai ar jau
pastāvošo Dziedāšanas un deklamācijas resp. operas skolu ("Ecole

dc chant et dc dēclamation"), pārorganizēja par nacionālu mūzi-

kas institūtu, kam 1795. gadā deva konservātorījas (Conservatoire)
nosaukumu. Konvents tai piešķīra 240.000 franku gada līdzekļu,
noteica tās statūtu, ar 115 skolotājiem un 600 skolniekiem; Napo-
leons tās subsīdiju vēl palielināja.

Lai arī darbiem, ko franču revolūcija izsaucal savā dažādo ma-

nifestāciju mūzikā, grūti atrast redzamāku vietu notikumiem bagātās
lielās mūzikas vēsturē, tomēr tās jaunās idejas, jaunais mūzikas so-

ciālais stāvoklis, mūzikas izraušana no galmu izklaidēšanas uzde-

vumiem, piesaistīšana visas tautas dzīvei, brīvības kultam, paplaši-

nāja mūzikas horizontus, atbalsojās visā 19. gadsimta mūzikā, vis-

pirms jau Bēthovenā.

Blakus šai tiešajai revolūcijas mūzikai, uzplūdu laiku piedzīvo-

ja arī teātris. Revolūcija pirmā kārtā pasludināja teātru brīvību

(ko līdz revolūcijai saistīja privilēģiju monopoltiesības); jauni teātri

Parīzē dzima desmitiem, mūzikālās skatuves vien ap 16—18. Tauta

dienā skrēja uz giljotinēšanas skatiem, vakarā plūda teātros, kur

vēl vienmēr plauka vecā komiskā opera, tāpat lielā opera. Dau-

dzi jauni laikmetīgi konjunktūrdarbi parādījās, lai drīz atkal pazu-

stu. Pēc terrora briesmām, kad Napoleona uzvaras Franciju pacē-
la par varenāko politisko spēku Eiropā, Parīze ieguva arī tīri nesa-

līdzināmu spožumu kā mākslas centrs, Parīzes opera līdz pat 19.

gadsimtal vidum kļuva par pirmo Eiropas mūzikas skatuvi. Nav

brīnums, ka 18. un 19. gadsimta maiņā Parīzē, mirdzošajā Eiropas
mūzikas mētropolē, sastopam vai visus Eiropas ievērojamākos kom-

ponistus un virtuozus. Itāliešu šā laika operskolu labāk izstudēt

Parīzē, nekā pašā Itālijā. Vīne, ko tai pašā* laikā apstaroja Haidna,

Mocarta, Bēthovena, Šuberta ģēnijs, kas vispārējā mūzikas kultūra

šai pusgadusimtā ielika nesamērojami vairāk, nekā Parīze, līdzīga
aureola uz āru sev neguva.

Reprezentātīvākie, ievērojamākie mūzikas darbi Parīzē šai lai-

kā vēl vienmēr parādās uz operskatuves. To komponisti ir tiklab

paši francūži, kā arī daudzi Parīzē uz ilgāku vai īsāku laiku apme-

tušies itālieši, kas pa lielākai daļai savas Parīzes operas raksta- uz

franču tekstiem. Franču "Lielās operas" žanrā _sevišķu nozīmību

šeit pārrunājamā epochā iegūst Goseks, Lezie_rs,_ itālietis Ķe-

ru bin i, komisko operu tai pašā la'rkā spilgti pārstāv MehMs,

Izuārs, sakarā ar Gluku mēs jau pieminējam itāliešus Sakīni,
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Salj cr i, ārpus franču operas loka šai laikmeta stāv itālieši Či -

mar6 za, Paezj cII o, Sārti v. c.

Goseks (Frangois Joseph Gossec, 1734—1829) bija lielākais

Goseks

Edma Kenedeja oforts, 1813

franču revolūcijas mūziķis. Pēc dzim-

šanas bejģis, loti nabadzīga strād-

nieka dēls, bērnībā govju gans, Go-

seks Parīzē nokļuva 17 gadu vecumā,

ar Ramo atbalstu kļuva par slavenā

finansista, Ramo protežētāja La Pu-

plīņjēra orķestra kapelmeistaru bla-

kus meistaram Ramo, sāka komponēt
simfonijas — mūziku, ko Francijā
vēl neviens pirms viņa nebija rakstījis.

Vēlāk, būdams hercoga Konti orķe-

stra šefs, Goseks atskaņoja jaunas
savas simfonijas, savus pirmos kvar-

tetus, trio, — bet ko visu drīz aiz-

mirsa pēc Haidna simfonijām, —

savu

"Mirušo mesu", veselu rindu komisko

operu — kuras aizmirstībā nobīdīja

Gluks, — 1770. gadā organizēja sim-

foniskos koncertus ("Concerts des

Amateurs"), atskaņoja divas savas

orātorijas, kļuva par Karaliskās dzie-

dāšanas skolas direktoru (1784). Kad

sākās revolūcija, Goseks bija jenu 55 gadus vecs, bet viņš kļuva vis-

dedzīgākais tās mūziķīs. Viņa revolucionārās kantātes un operas,

efektīgas, kaislīgas, spoži instrumentētas, sagādāja viņam vislielā-

ko popularitāti ("Dziesma 14. jūlijam", "Himna brīvībai", "Himna

cilvēcei", operas "Tulonas ieņemšana", ar tajā ievesto Marseljē-

zu, un c). Goseks bija arī viens no Parīzes konservatorijas galve-
najiem nodibinātājiem. Mūzikas vēsturē Goseka vārds visspilgtāk

reprezentē franču revolūcijas mūziku. Restaurācijas laikā, kad at-

griezās Burbonu karaļna'ims, Goseku padzina no konservātorījas, un

savus pēdējos piecpadsmit gadus, dziļā vecumā (G. mira 95 gadus
vecs), Goseks nodzīvoja jau gandrīz kā ēna.

Leziērs (Jean-Francois Lesueur, 1760—1837) arī rakstīja mūziku

revolūcijai un virkni tagad aizmirstu "lielo operu", bija drošu ideju
mūzikas teorētiķis. Napoleons viņu gluži negaidīti iecēla par savu

galma kapelmeistaru, pēc tam, kad Leziērs bija sanācis naidā ar

Operas vadību, kas bija atteikusi viņam pāris viņa operu uzvedumu,
arī kad Konservātorija bija viņu atlaidusi <no inspektora posteņa. Le-

ziērs sevišķu krāšņumu deva franču baznīcas mūzikai, ievedot tajā
lielas koru un orķestra masas (līdz 400 dziedātāju un

300 mūziķu).
Arī savās operās (ievērojamākā "Ossian, ou les Bardes", 1804) Le-

ziērs prata panākt drošus koloristiskus orķestra efektus. No 1818, Le-

ziērs bija atkal kompozicijas profesors Konservātorijā, kur viņa skol-

nieki bija Hektors Berliozs, Ambruāzs Tomā, Gunā un c.
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Mehils (Etienne-Nico'las Mēhul, 1763—1817), bērnības gadus

pavadījis kādā klosterī Ardennu kalnos, Parīzē nokļuva 16 gadus

vecs, sadraudzējās ar gleznotāju Davīdti, pirmo slavu ieguva ar

savas komiskās operas "Euphrosine et Coradin" izrādi 1790, lielo

slavu nodibināja ar operu "Strato-

nice", 1792. Blakus Gosekam, Mehils

kļuva slavenākais franču revolūcijas
laika mūziķis, viņa revolūcijas himnu

"Chant dv Dēpart" jau pieminējām
augstāk. Arī Mehilam lieli nopelni

Konservātorijas nodibināšanā, viņš

bija tās pirmais inspektors, kopā ar

Gretrī, Goseku, Leziēru un Kerubīni.

No viņa daudzajām operām (ap 40)

levērojamākā ir Jāzeps ("Joseph",
1807), kas ieguva Napoleona prē-

miju kā labākā opera "pēdējos des-

mit gados", un ko izrādīja ilgu laiku

visā Eiropā; tās saturs ir reliģioza

rakstura, kāds šai laikā dīvainā kārtā

nāca modē. Lielus panākumus viņam

sagādāja arī opera "Jaunais Indri-

ķis" ("Le Jeune Henri", 1797), kas

slavināja karali Indriķi IV., un ko pir-

majā izrādē par to publika izsvilpa,
bet kuras uvertīru prasīja jau šai pa-

Mehils

Žozefa Dikrē portrets, Versaļas muzejā

šā izrādē beigās atkārtot. -Mehila operās jau sāk izzust robežas

starp "lielo operu" un komisko operu; tā piemēram viņa komiskajā

operā "Stratonice" vairs nav nekā komiska saturā; bet ir tikai ko-

miskās operas formas elements — runāts rečitatīvs. Arī "Ario-

Nikolo Izuārs

Anonīms zīmējums,Parīzē, privātā kollekcijā

darītā" (1798) ir runāts dialogs, un jau
leitmot ī v i s ka s technikas paņē-

mieni, :kā vēlāk vācu romantiskajā

operā. Tā iezīmējas jau vēlākās franču

"demi-caractēre" (demiseria) operas

sākumi, kas stāsies 19. gadsimtā komi-

skās operas vietā. Viņa "Jāzeps" pie-
skaitāms "lielās operas" žanram.

Nikolo Izuārs (Nicolo d'lsouard,

1775—1818), dzimis Maltas salā, pēc

studijām Palermā un Neapole _un pir-

majām operkamponista debijam Flo-

rencē un Livornā, nokļuva. Parīzē pašās

gadsimta beigās, 1799. Ceļu viņam šeit

lauza opera "Michel Ange", 1802, tai

drīz sekoja citas, kuru skaistā melodikā,

asprātība, bagātā fantāzija to izcēla

Parīzes komiskās operas virsotnē. No

viņa ap 50 operām, nepiedzīvotus pa-

nākumus guva 'Francijā un visā Eiropā
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opera Cendrillon; vienā pašā Parīzē tās uzvedumi komponi-
stam devuši 100.000 franku ienākuma. Savus ievērojamākos dar-

bus Izuārs radīja; sacensībā ar otru komiskās operas dievu, savu

laika biedru, Krievijas slavas un zelta apkrauto Bojeldjē (par šo

Domeniko Čimaroza

Vižē-Lebrēna portrets, Parīzē

mūziķi runa būs vēlāk). Šie gadi,
kuros Izuārs raksta dažas savas la-

bākās operpartitūras ("Joconde",
"Colin et Jeannot"), tomēr bija vi-

ņam rūgtuma pilni, kad sacen-

sībā ar Bojeldjē viņš kļuva uzvarē-

tais, īpaši arī kad Franču Akadē-

mija priekšrocību deva viņa sān-

censim.

No itāliešu operkomponi-
stiem, kuru darbības laiks aptver
18. gadsimta beigas, vai pa daļai
jau iesniedzas 19. gadsimtā, mums

jāpiemin vispirms rinda mūziķu, kas

stāv ārpus Gluka un ārpus Franci-

jas ietekmēm.

Pjetro Guljelmi (Guglielmi,
1727—1804), ārkārtīgi ražīgs kom-

ponists, Durantes skolnieks, vairāk

kā 100 operu autors, ilgu laiku bija
viens no sava laika modes komponistiem. Viņa bagāta fantāzija ap-
tvēra tiklab komiskās, kā nopietnās operas žanrus.

Džovanni 'Paezjello (PaēsieHo, 1741—1816), arī bija Durantes

skolnieks Neapolē. Sākumā viņš komponēja garīgo mūziku, pēc
tam piegriezās operai, kurā deva ap 100 darbu, labākos buffa-

operas žanrā, kurā viņa Seviļas bārddzinis ieguva tādu sla-

vu, ka sacēlās vesels skandāls, kad vēlāk šo pašu libretu Kompo-

nēt uzdrošinājās arī Rosīni. Paezjello bija vairākus gadus itāliešu

operas kapelmeistars Pēterpils Katrīnas 11. galmā (1776—1784); tur

rakstīts arī viņa "Seviļas bārddzinis". Vēlākā viņa dzīve norisinā-

jās galvenokārt Neapolē, neilgu laiku viņš parādās Parīzē (1802),
kur viņu ar naudu un laipnībām apber Napoleons, intrigas viņu no-

ved atpakaļ uz Neapoli, kur viņš paliek līdz savai nāvei.

Savu augstāko virsotni pēc Pergolēzi itāliešu buffa-opera aiz-

sniedz Domeniko Čimarozas operās (Cimarosa, 1749—1801). Vien-

kāršas veļas mazgātājas dēls, Čimoroza mūziku mācījās Neapolē,

pie Sakīni un Pičīni. Jau viņa pirmie darbi Neapolē, Romā guva

dzīvus panākumus. Arī viņam pavērās visi karaliskie godinājumi,
kādiem tolaik apveltīja' lielos māksliniekus. Viņu redzam Pēterpiiī
(kā Paezjello pēcteci, ar ķeizariskā krievu kamerkomponista titulu),
Varšavā poļu aristokrātijas aprindās, Vīnē. Šeit, Austrijas mētropo-

lē, Čimoroza raksta savu slaveno komisko operu Slepenās lau-

lības ("II Matrimonio segreto", 1792), vienu no vislielākos pasau-

les panākumus guvušām itāliešu 18. gadsimta buffa-operām, kas
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vēl _tagad reizēm sastopama uz Itālijas, Vācijas, Francijas operska-
tuvem. Vīne Čiimarozas sāncensis bija Mocarts,- kāds bija tā

laika spriedums par abiem ģeniālajiem mūziķiem, vislabāk liecina

Gretrī atbilde uz Napoleona jautājumu, kāda esot starpība starp
šiem abiem komponistiem: "Sēr, Gimaroza statuju novieto uz ska-

tuves un pakāji orķestrī, kurpretī Mocarts liek statuju orķestrī un pa-
kāji uz skatuves". Šī Gretrī piezīme bija nepareiza; taisni "Figaro
kāzās", "Don Žuanā" un citās Mocarta operās redzam visīstāko

līdzsvaru starp "statuju un pakāji". — Kad Čirnaroza atgriezās savā

dzimtenē, viņu kā itāliešu patriotu Neapolē arestēja, notiesāja uz

nāvi, tad apžēloja, bet drīz pēc izlaišanas no cietuma viņš mira,

kāpēc tautā ticēja, ka viņš noindēts.

Džuzepe Sārti (1729—1802), florencietis, kas savu dzīvi sada-

līja starp Itāliju, Kopenhāgenu, Londonu, Pēterpili (kur viņš bija Kat-

rīnas 11. galmā, no 1784), Vīni, rakstīja daudz darbu teātrim un arī

baznīcai (viņš pats bija ilgāku laiku Milānas katedrāles kapelmei-
stars). Operkompozicijā nozīmīgāko Sārti ir devis nopietnās, patē-
tiskās operas žanrā. Viņš bija Padre Mortīni skolnieks un pats bija

mācījis Kerubīni.

Ferdinando Paērs (Paēr, dzimis Parimā, 1771—1839), tagad aiz-

mirstu 43 operu autors, Bēthovena laika biedrs, bija savā laikā lie-

las slavas operkomponists. No viņa darbiem sevišķi ilgi uz skatu-

vēm noturējās viņa mazā komiskā opera, amizanta itāliešu operas

parādija "II Maestro di cappella" (1821). Paērs mūža otro pusi no-

dzīvoja Parīzē, kurp viņu bija aizsaucis no Drēzdenes Napoleons,

vispirms kā galma, vēlāk kā itāliešu operteātra kapelmeistars, 1831

kļuva arī par Akadēmijas locekli. Viņa operkomponista panākumi
izbeidzās, kad Parīzē parādījās Rosīni operas.

Lielākais šā laika itāliešu komponists ir Luīdži Kerubīni (Luigi-

Maria-Zanobi Cherubini, 1760—1842),, kā mākslu sadala Itālija _un
'Francija. Kerubīni dzimis Florencē, viņa tēvs bija pazīstams mūzi-

kas skolotājs un diriģents Florences Della Pergola (buffa-ope-

ras teātris). 6 gadus vecs, Kerubīni jau brīvi solfedžēja, 9 gadu
vecumā iepazinās jau ar kontrāpunktu, spēlēja ērģeles, rnacījas

dziedāt, 13 gados komponēja četrbalsīgu mesu korim ar ērģelēm
un orķestri, ko atskaņoja kādā no Florences baznīcām, jaunekļa ga-

dos mācījās Boloņā pie Sārti, no 20 gadiem sāka debitēt ka oper-

komponists, piecos gados uzveda dažādās Itālijas pilsētās septi-

ņas savas operas, kas tam sagādāja: agru, lielu slavu. 1785, viņu

aicināja uz Londonu, kur bez sevišķiem panākumiem izrādīja atkal

divas jaunas viņa operas. Ar to īstenībā noslēdzas Kerubīni itāliešu

operkomponista darbs, jo, pēc Londonas neveiksmes un neilgas uz-

turēšanās Turinā, kur viņš deva savu pēdējo laika modes stilā rak-

stīto, italisko operu "Ifiģeniju", 1788. gadā, 28 gadus vecs, viņš no-

nāk Parīzē, kas kļūst viņa otrā tēvija. Šeit viņš vispirms strādā

kā kapelmeistars jaunā franču privātā operteātri, kuru vadīja viņa

tautietis, slavenais vijoļvirtuozs Vio ti. Šim teātrim Kerubīni rak-

stīja virkni franču operu, kuru panākumi izplatījās pa visu Eiropu
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un kas dziji ietekmēja franču operas tālokattīstību: hēroisku komē-

diju "Lodoisku", 1791; patētisko "Elizu" ("Elisa, ou le Vovage au

mont St. Bernard", 1794); dziji traģisko "Medeju" (1797), ko Vīnē

1800. g. stādīja vienā augstumā ar Mocarta "Don Žuanu"; komisku

Luīdži Kerubīni

Ēngra glezna, 1842. Parīzē, Luvrā

operu Ūdens

nesējs ("Le por-

teur d'eau, ou les

Deux journēes",

1800), "Anakreo-

nu", "Les Abencē-

rages", kuru uver-

tīras slavenas, un

c. Visi šie darbi,
sākot ar "Lodoi-

sku", ir jau visai

tāli neapoliešu
solooperas stilam.

Kerubīni, kā liels

mūziķis un māksli-

nieks, nevarēja ne-

pakļauties jauna-

jām mūzikāli-drā-

matiskājām idejām,

ko pauda Gluka

operai; viņš kļūst

par Gluka māk-

slas principu spē-

cīgāko tālāk ne-

sēju franču operā.
Dīvains ir Kerubīni

operu stāvoklis

starp viņa laiku un

tagadni. Kerubīni laika biedri, vislielākie Eiropas mūziķi viņu

apbrīnoja, kā vienu no sava laika augstākajiem, ja ne vis-

augstāko mūziķi. Kas Bēthovens bija Vīnē, tas Kerubīni Pa-

rīzē. Šūmanis rakstīja: "Kamēr Bēthovens bija dzīvs, Kerubīni

bija neapšaubāmi otrais šā laika meistars; kamēr Bēthovena

vairs nav, Kerubīni jāuzskata par pirmo starp dzīvajiem mūziķiem";

citā vietā Šūmanis to pielīdzina Dantem, Itālijas lielākajam dzejnie-
kam. Vēbers "Odens nesēju" apbrīno kā nesalīdzināmu meistar-

operu, tās mūziku kā "dievišķu"; to pašu operu slavē Ģēte, Bētho-

vens tās partitūru esot turējis goda vietā uz sava rakstāmgalda un

Kerubīni sauc par "sava laika labāko komponistu"; Kerubīni ģēniju

apbrīno Mendelsons, Mošeless, Hanss fon Bīlovs, kas Brāmsu sauc

par "Luīdži (Kerubīni) un Ludviga (Bēthovena) mantinieku". Līdzīgu
citātu rindu varētu vēl turpināt, papildinot ar daudziem citiem lielu

mūziķu vārdiem, un nav jāaizmirst arī, ka Kerubīni operas ir ietek-

mējušas vai visus sava laika franču operkomponistus. Šo mūziķu ap-
brīna objekts, šķiet, ir bijusi lielā mūzikas meistarība un tās pre-

dominējošā loma Kerubīni operās. Kerubīni operu uvertīras ir

dibināti slavenas, to orķestrālais spožums, mūzikas dedzīgums,
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spēks, bieži jau romantiskais gara lidojums nav palicis bez
ietekmes arī uz dažiem 19. gadsimta lielajiem mūziķiem, un ir pa-
liekošākais pielaiko mantojums no Kerubīni operām. Apbrīnoja arī

Kerubīni lielo ansambļu mākslu, viņa operu ansambļus trim, čet-

rām, piecām un pat vairāk balsīm, spēcīgos (konus, finālus. Bet vi-

sas viņa operas mūsu laikam ir mirušas, ilgstošākos panākumus ie-

guva vienīgi kāmiski-romontiskā opera "Ūdens nesējs"; Itālija Ke-

rubīni operkomponista vārdu ir aizmirsusi un viņa labākajās, Parī-

zes laika operās vai nemaz nepazīst. Parīzes publikai viņa operas
dažkārt šķita "par gudrām", "klausītājiem neesot laika tajās ne elpu
atvilkt vai āriju izbaudīt", "Anakreonu" pirmizrādē izsvilpa, kā "vā-

cisku" mūziku, Napoleonam Kerubīni mūzika bija par sarežģītu, vi-

ņa elki bija Paezjello, Paērs, Cingarelli. Kad Napoleons kompo-
nistam pārmetis: "Jūsu pavadījumi ir pārāk skaļi," Kerubīni atbil-

dējis: "Saprotu, Jūs mīlat mūziku, kas Jūs netraucē domāt par

valsts lietām." Šī replika uz visiem laikiem atņēma viņam Napoleona
labvēlību. Restaurācijas laikā Burbonu karaļnams toties parādīja

imperatora nicinātajam mūziķim sevišķu vēlību, Kerubīni, kas bija

Konservātorijas inspektors jau, no tās dibināšanas, -kļuva arī par tās

kompozicijas profesoru, par karaliskās kapellas virsintendantu, bei-

dzot, no 1822, par Parīzes konservātorijas direktoru, kurā postenī

viņš palika līdz mūža beigām, divdesmit gadus. Kerubīni mira. 82

gadus vecs, viņa bēres Parīzē bija visas mūzikālās pasaules sēras.

Mūža otrajā pusē Kerubīni vairs nestrādāja teātrim, bet piegrie-
zās savā radošajā darbā baznīcas mūzikai, publicēja tajā
daudz lielu darbu, no kuriem kā ievērojamākie atzīmējami: 11 mesas,

starp tām lielā Kārļa X. kronēšanas mesa; daudzas motetes, litānijas;
2 rekviēmi, viens jauktam .korim, ļoti plašs, C-mollā, pirmo reizi at-

skaņots Parīzē Bojeldjē bērēs,otrs, ko Kerubīni rakstījis pats sev, ir

tikai vīriešu balsīm. Šajā reliģiozajā mūzikā arī Kerubīni nepārejo-
šākā slava, nenovecojošākais viņa atstātais mūzikālais mantojums.
19. gadsimta franču vokālajā baznīcas mūzikā Kerubīni ir devis ba-

gātāko ielikumu.

Kerubīni savā mākslā laimīgi apvienoja abu latīņu tautu, franču

un itāliešu mūzikālo ģēniju. Viņa māksla produktīvi kristallizēja sevī

arī lielo vācu meistaru ietekmes — Gluka franču operas ideālus,
Haidna un Mocarta paraugus orķestra un balsu izmantošanā. Savu

augsto, tālu redzamo stāvokli Kerubīni ieguva kā franču mūzikas

galva liktenīgajos gados pēcrevolūcijas mūzikālo enerģiju formēša-

nās epochā; daudzi franču mūzikas meistari bija viņa skolnieki, tā

Obērs, Halevī, Adāms, Karafā, Fetiss un d. c. Tā ir augsta un skai-

sta mūziķa figūra, kas franču mūzikai 19. gadsimta sākumā dod tās

lielāko mirdzumu.
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Vīne Bēthovena laikā

Akvarelis

Vīnes lielie klasiķi

Mūzikas vēsture ir redzējusi laikmetus, ko apstarojis daudz pla-
šāks apbrīnojamu mūziķu zvaigznājs, kur nāciju mūzikālais ģēnijs sa-

krājis vienam brīdim tik daudz radošu enerģiju un personību, kā cit-

kārt tās jāmeklē kopā pa daudzām paaudzēm; bet nav otras epo-
chas, cita mūzikas attīstības kompleksa, kurā visa mūzikālā pasaule
redzētu augstāku mūzikālās pilnības ietvērumu, kā Vīnes kla-

siskajā skolā. Mocartā un Bēthovenā šis laiks rada vistuvākos

dievībai mūziķus, kādus vispāri cilvēce pazīst, un kuru augstumos sa-

stopam vēl vienīgi Bachu. Tā ir "pasaules bagātākā mūzikas skola"

(angļu pētnieku apzīmējums), kas mūzikas attīstībā reprezentē tās

viscildenāko, visvarenāko etapu, kuras sakari ar mūzikālo tagadni
ir vēl joprojām tik cieši, ka nemaz nedomāties nevar to vairāk kā

simts gadu, kas šķir mūs no šā laikmeta noslēgšanās ar Bēthovena

nāvi 1827. gadā, vai vairāk kā pusotra gadsimta kopš tā ieiešanas

savā pilnīgajā izplaukurnā. Visas mūzikas kultūras vēl tagad dzīvo

no šo Vīnes lielo klasiķu mūzikālā mantojuma. Tas ir patiesi mūzikas

"klasiskais laikmets", kad mūzika ar "tīrās mūzikas" līdzekļiem vien,

skaista un pilnīga, saprotama ikvienam un tomēr liela, cildena, ar

varu, kāda nav dota nevienai citai mākslai, iet pie cilvēku dvēselēm,
runā uz tām gan dziļas nopietnības, cīņu, traģikas, gan mirdzoša

prieka un līksmas valodu. Mūzīka iegūst dziļi morālu raksturu, rada

brīnišķu līdz šim šķirtās laicīgās un garīgās mūzikas pasauļu un

tieksmju sintēzi, kļūst gandrīz pati par reliģiju, par dziļāko patie-
sību sludinātāju.

Haidns, Mocarts, Bēthovens ir Vīnes klasiskās skolas lielie pra-

vieši. Tie aptver gandrīz trīs paaudzes: Haidns varētu būt Mocarta
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tēvs un Bēthovena vectēvs. Arī mūzikālās potences līnija viņos iet

taisni uz augšu, paaudzēm līdzi, lai savu augstāko varenību sa-

sniegtu Bēthovena ģēnijā. Šo triju lielmeistaru mirdzums ir tik spožs,
ka tagad, no gadsimta attāluma, viņu gaismā ir nozuduši vai it visi

viņu mazākie laika biedri, viņu sagatavotāji, pavadoņi, turpinātāji.
Var likties mazliet dīvaini, ka taisni Vīne spēja izaudzināt jauno

mākslas stādu. Bet ziemeļvācu priekšklasiķu skola, ar Berlīnes
cen-

tru, un Manheimas simfoniķi palika pusceļā; tāpat arī itāliešu ba-

gātā pārejas laika skola. īstenībā ne Haidns, ne Mocarts, ne Bēt-

hovens nav dzimuši vīnieši, lai gan tie Vīnei pieder ar sava mūža

darba lielāko un labāko daļu. Vīne kļuva spēcīgais fokuss, kurā

saplūda visi priekšklasikas ienesumi jaunās mākslas radīšanai. Un

varbūt taisni Vīnes ģeogrāfiskais stāvoklis, starp Vāciju un Itāliju,
starp ziemeļiem -un dienvidiem, viņu predestinēja vilkt to zelta grie-
zuma līniju mūzikā, kas Vīnes klasiskās skolas mākslā tik brīnišķi sa-

vieno dienvidniecisko, tīri italisko mūzicēšanas prieku ar ziemeļnie-
ciski dziļu nopietnību.

Vīne tā kļūst par pirmo centru, no kura tieši sākas vācu mūzikas

vareno straumju plūdums pa visu mūzikālo pasauli. Tā gadsimtu
agrāk pa Eiropu izplūda itāliešu operas krustneši, nodibinādami savu

tik ilgo un tik sterilo mūzikālo hēgemoniju Eiropā. Vācu mūzikas —

vācu klasiķu, vācu romantiķu hēgemonija būs auglīgāka; tā ievada

jaunu, lielu laikmetu mūzikas attīstībā. Kad tajā beidzot ieplūst arī

Hendelis un Bachs, kuru lielajai mākslai vajadzēja ilgāka laika, ka-

mēr tā kļuva vācu mūzikas īpašums, viena — atgūta no Anglijas,
otra —■ paglābta no aizmirstības, — vācu mūzikas nozīme kļūst
universāla.

Vīnes skola ietver sevī tiklab klasikas, kā agrīnās romantikas

garu. Problēmatiskā figūra šajos stilu krustceļos ir Bēthovens. Kā

viņš, uz gadsimtu robežas stāvēdams, vienlīdz pieder 18. un 19. gad-
simtam, tā arī viņa mākslā ir vietas gana abiem stiliem, 18. gadsimta
kiasikai ir jaunā gadsimta romantisma šalkoņām. Mūzikas pētnie-
cība tāpēc dažkārt Bēthovenu iedala vācu romantisma nodaļas sā-

kumā. Šādam eksperimentam tomēr cauri spīd zināms uzspīlēti,
māksloti pielāgots mērs, un mēs mazāk maldīsimies, ietverdami _viņa
personību klasiskās mākslas lokā; klasiskās formas taču pie Bētho-

vena piedzīvo savu augstāko -piepildījumu un izveidojumu.
Pie Fr. Šuberta, Vīnes skolas pēdējā lielā mūziķa, kas mira [au

gadu pēc Bēthovena, romantiskā izjūta turpretī dominē, lai gan arī

viņa krūtīs vēl ir divas dvēseles, no kurām viena vēl nespēj šķinies

no klasiskajām formām simfonijā un kamermūzikā, bet otra deg īstā

romantika kvēlē, un dara mums viņa darbus jau tik lielā mērā atšķi-

rīgus no lielās klasiķu trejotnes mākslas.

Haidns

Haidns un Mocarts ir laika biedri; bet Haidns, paaudzi vecāks

par Mocartu, savu jaunāko biedru gandrīz par
arī pār-

dzīvoja. Mocarts skatījās uz Haidnu kā uz savu skolotāju ("Haidns

pirmais man atklāja mākslu rakstīt kvartetu"), Haidns pats savus la-



232

bākos darbus, savas lielās simfonijas rakstījis jau Mocarta ietekmē.

Agrākā mūzikas vēsture Haidnā redzēja klasiskās instrumentālmū-

zikas, simfonijas nodibinātāju un "tēvu"; ja tagad, pēc Manheimas

skolas nozīmes izpētīšanas, šāds stāvoklis gan nav Haidnam vēstu-

riski piešķirams, to-

mēr hiaidns bija pir-
mais klasiskās mūzi-

kas lielmeistars, un

arī pirmais mūziķis,
kas Eiropai uzspieda
vācu mūzikas pārā-
kumu.

Jozefs Haidns

('Franz - Joseph
Haydn), dz. 31. mar-

tā 1832, Roravā, ma-

zā Lejasaustrijas sā-

džā Ungārijas robe-

žas tuvumā. Viņa
tēvs bija ratnieks,
māte bijusi ķēkša,
abi lieli dziesmu mī-

ļotāji. Gadījums asto-

ņus gadus vecajam
Haidnam palīdzēja

Māja Roravā, kur dzimis Haidns

iekļūt Vīnes Stefana katedrāles slavenajā bērnu 'korī, kur viņš pavadīja
deviņus gadus, bet bez nopietnāku, īstu mūzikas studiju iespējamības,
mācīdamies mūziku galvenokārt tikai praksē. Kad viņam iestājās balss

lūzums, viņu izmeta uz ielas. Nekas vēl neliecina arī viņa tālākajos
jaunības gados nākošo mūzikas meistaru. Bez līdzekļiem, Haidns

ilgāku laiku dzīvo 'kā klejojošs mūzikants, uzspēlē vijoli nakts sere-

nādās, dzīrās, pelnās ar mūzikas stundām, bet cītīgi arī studē pats
jaunāko mūziku, fil.-Em. Bacha klavieru sonātas, Matesona trak-

tātus par ģenerālbasu, Fuksa "Grādus ad Parnassum", arī jau kom-

ponē mazus menuetus un c. Viņa apstākļi sāka uzlaboties, kad par

viņu ieinteresējās slavenais operlibretists Metast āzi o, kas dzī-

voja tanī pat namā, kur bij iHaidna nabadzīgā jumta itabiņa,- ar tā

palīdzību Haidns nāca sakaros ar itāliešu operkomponistu Por-

por v, bija kādu laiku pavadītājs Porporas dziedāšanas stundās,
kautko mācījās no viņa arī kompozicijā un izpildīja pa daļai arī tā

sulaiņa pienākumus. Haidnam ir 23 gadi, kad viņš atrod savu pirmo

mecenātu, baronu Firnbergu, kam viņš raksta arī savu pirmo stīgu
kvartetu. 1759, viņš kļūst grāfa Morcina mūzikas kapellas diriģents

Lukavečd (pie Pilzenes), tur uzraksta savu pirmo simfoniju. Šai pašā

laikā Haidns apprecas, ar bārddziņa Kellera vecāko meitu, lai gan

īstenībā viņš mīlēja tās jaunāko māsu. Šī laulība bija ļoti ilga, ap

40 gadu, un visai nelaimīga, raksturu nevienādības dēļ; nevienam

no mūzikas vēstures lielajiem varoņiem ģimenes dzīve nav kļuvusi

tā par lāstu.

1761, Haidna dzīvē nāk tās lielais, izšķirošais pagrieziens:

Haidns iestājas ungāru firsta Esterhazi dienestā, sākuma kā
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viņu kapellas otrais, vēlāk pirmais kapelmeistars, vispirms viņu rezi-

dencē Eizenštates pilī, Vīnes apkārtnē, tad lieliskajā jaunajā Ester-

hazi pilī pie Neizīdlera ezera. Haidnam bija lemts vai visu savu*

mūžu kalpot šai Joti bagātajai ungāru magnātu ģimenei, kas bija
lieli mākslu mīļotāji, kā Mediči Florencē. Firstam Paulam Antonam

Esterhazi, kas Haidnu pieņēma savā dienestā, drīz sekoja viņa brā-

lis Nikolajs Jozefs Esterhazi, kā spožajā galmā Haidns bija mūzikas

apgādātājs 28 gadus, līdz tā nāvei 1790. Šis firsts, pats arī labs

mūziķis, priekš kā Haidns ir komponējis ap 175 gabalu baritonam

(čellu atgādinošs instruments), uzcēla grandiozo jauno Esterhazi

pili, "ungāru Versaļu", un šķieda lielus līdzekļus sava galma mūzi-

kālajām izpriecām (pilī bija pat īsta teātra zāle, kur izrādīja operas),

kapellas uzturēšana esot maksājusi ap 400.000 florinu gadā.
Haidna rīcībā šeit bija orķestris sākumā ar tikai ap 15 mūziķu

(5 vijoles, 1 čello, 1 kontrabass, 1 flauta, 2 obojas, 2 fagoti, 2 mež-

ragi, 1 klavieres), vēlāk tā sastāvu paplašināja līdz 24 mūziķiem (ap
šo laiku pirmo reizi Haidna orķestrī parādās arī klarnetes), bez tam

bija arī dziedātāju trupa, ar līdz 12 dziedātājiem. Mūzikas patēriņš-
Esterhazi pilī bija milzīgs,- Haidnam nācās lielāko daļu tur atskaņo-

jamo darbu pašam arī komponēt. Ikdienas bija koncerti, pirms, pēc

vai pašā vakariņu laikā. Šajos gados, no 1761—1790, Haidns rak-

sta jau daudzus savus ievērojamākos darbus, starp tiem dažas sa-

vas slavenākās simfonijas (simfoniju B-dūrā "La Reine dc France",

Oksfordas simfoniju un c), sešus no saviem skaistākajiem stīgu kvar-

tetiem, kas veltīti karalim Frīdricham 11., garīgo kompoziciju "Sep-

tiņi Kristus vārdi pie krusta", un c. Katru vasaru viņam bija jākom-

ponē arī pa vienai vai divi komiskām operām, tā, sakarā ar dažā-

diem pilī rīkojamiem svētkiem, rodas gara virkne viņa teātra darbu,
kam Haidna mākslā gan visai nenozīmīga, pilnīgi gadījuma vieta.

Nevienam no lielajiem mūziķiem, šķiet, nav bijis tik maz
mūzikāli-

drāmatiska, teātrāla talanta, kā Haidnam.

Viņa pa pusei sulaiņa, kalpotāja stāvoklis — ko nekad nebūtu

cietis Bēthovens — Haidnu nebūt morāliski neapgrūtināja. Tiesa,
Haidnam bija jānēsā "pils virsnieka" livreja, ikdienas pirms un pēc
dinejas jāuzturas firsta priekšistabā, lai sagaidītu rīkojumus, jādzīvo

ar kalpotājiem, jākomponē, ko un kādā gaumē no viņa prasa, un

t. t. Bet par to Haidna rokās bija vienmēr orķestris, ar ko viņš va-

rēja eksperimentēt, izmēģināt, pārbaudīt savu darbu skanīgumu, un

austriešu aristokrātijas izsmalcinātā mūzikas kultūra taisni šajā Vīnes

laikā, kā redzēsim arī pie Bēthovena, ģēnijam bija visai veicinoša

vide.

Haidna darbi ļoti drīz izplatījās pa visu Eiropu. 1764, viņa dar-

bus sāka publicēt Parīze, gadu vēlāk Amsterdama, drīz arī Vīne.

1781, viņu aicina jau sūtīt visus viņa jaunos darbus atskaņojumiem

Parīzē, 1784, viņš raksta sešas lielas simfonijas Parīzes Olimpiskās
ložas koncertiem. 1790, kad pēc firsta Nik. Esterhazi nāves kapellu

atlaida, Haidns palika vārda pēc saistīts pie firstu nama kā kapel-
meistars, ar vēl lielāku algu, 1400 florinu, lai gan viņam nebija ne-

kādu tiešu pienākumu un viņš varēja pilnīgi brīvi izmantot savu vaļu.

1790, Londonas' vijolnieks-impresārijs Salomons Haidnam piedāvāja

spožus noteikumus, lai viņš ierastos diriģēt savus darbus Anglijā.
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Haidns Londonā pavadīja vairāk kā gadu, slavas, godinājumu (Oks-
fordas universitāte viņam piešķīra mūzikas goda doktora grādu) un

arī zelta apkrauts, viņš Vīnē atgriezās 1792. gadā, kad jau bija
miris viņa draugs Mocarts. Atpakaļceļā Bonnā, kur viņu godināja

Jozefs Haidns

Tomasa Hardija gravīra, Londonā, 1792.

kūrfirsta kapella,

viņš sastapa jauno
Bēthovenu, to-

reiz 22 gadīgu jau-
nekli, kas drīz pēc
tauri ieradās Vīnē,
lai kļūtu viņa skol-

nieks. Arī dzimtene

Haidnu tagad sa-

ņēma ar lieliem go-

dinājumiem. Haidns,
no ceļojuma atgrie-

zies, ieguva kādā

Vīnes priekšpilsētā

mājiņu ar dārzu,
kur mierā un atpūtā
pavadīja pusotro

gada. 1794, Haidns
devās uz Angliju vēl

otrreiz, pavadīja at-

kal Londonā divas

koncertsezonas (līdz

1795), angļu publi-
ka viņu uzņēma jau
kā pilnīgi savu kom-

ponistu. Varbūt

Haidns būtu pieru-
nāts apmesties Ang-

lijā' uz dzīvi pavi-

sam, ja viņu nepa-

mudinātu atgriezties
Vīnē jaunā Ester-

hazi aicinājums, uz-

ņemties no jauna sastādītās Esterhazi kapellas, šoreiz 80 mū-

ziku sastāvā, vadību. Londonas laiks Haidnam bija augstākā
mērā auglīgs; tieši saviem Londonas koncertiem Haidns uz-

rakstīja savas pēdējās 12 lielās simfonijas, kas ar nosaukumu

"Londonas simfonijas" ir kļuvušas pasaulslavenas. No tiešas iepazī-
šanās Londonā ar Hendeļa orātorijām ir dzimuši arī abi vislielākie

Haidna darbi, viņa orātorijas Pasaules radīšana un Gada

laiki, ko viņš raksta savos mūža pēdējos gados, un kuru uzve-

dumi Vīnē guva ārkārtīgus panākumus. Viņa aizvien tālāk snie-

dzošos slavu apliecināja arī daudzie ārienes godinājumi: Stokhol-

mas, Amsterdamas, Parīzes mākslas un zinātņu akadēmijas, Parīzes

konservātorija viņu uzņēma savos goda biedros, Parīzes Lielās

operas un Pēterpils filharmonijas mākslinieki viņam pasniedza zelta

medaļas, grāfs Harrachs uzcēla viņam pieminekli savā parkā Ro-
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rāva jau 1793., vēl Haidna dzīves laikā. Pēc abām orātorijām viņa
speķi pamazām sāka zust, un viņš mira 31. maijā 1809, nedaudzas
dienas pec franču armijas ieiešanas Vīnē.

Haidns ir pirmā kārtā simfāniķis un kamermūziķis. Vismazākā
nozīme viņa darbā ir viņa operām (to pavisam ap 24), kas tikpat
kā neizgāja ārpus Esterhazi teātra un tagad ir pilnīgi aizmirstas, un

arī viņa baznīcas mūzikas lielākajai daļai. Par pēdējo
būtu jābrīnās, ievērojot to, ka Haidns bija ļoti ticīgs katolis, kas pat
visas savas ievērojamākās partitūras aizvienu ir sācis ar uzrakstu In

nomine Domini un'beidzis ar vārdiem Soli Deo gloria vai Laus omni-

potenti Deo. Bet viņa reliģiozā mūzika neko gandrīz neatšķiras no

viņa laicīgās, un kad libretists Karpāni viņam piezīmējis, ka visas

viņa baznīcas kompozicijas esot brīnumjaukas, Haidns atbildējis:
"Es neprotu tās taisīt citādi. Kad es domāju par Dievu, mana sirds

tā pārplūst priekā, ka notis man tek kā no stabules. Ja Dievs man

devis jautru sirdi, viņš man arī piedos, ka es viņam priecīgi kalpoju."
Šādu optimistisku reliģiju pauž visi Haidna baznīcas darbi, viņa
14 mesas, 2 rekviēmi, 2 Te Deum, 13 ofertorijās, viens Stabat Mater,
daudzās motetes un citi gadījumdarbi. Bet augstu stāvokli iegu-
vuši trīs Haidna reliģioza satura lieli vokāldarbi: viņa "Septiņi Kri-

stus vārdi pie krusta" un abas slavenās orātorijas: "Pasaules radī-

šana" un "Gada laiki". Septiņi Kristus vārdi pie
krusta, ko tagad pazīst galvenokārt kā orātoriju, pirmmetā bija

stīgu orķestra, vēlāk stīgu kvarteta darbs septiņās daļās, kurām

katrai sākumā kā motto nāk rečitatīvisks basa ievads, ar mirstošā

Kristus vārdiem. Michels Haidns, komponista brālis, to iekārtoja
korim ar orķestra pavadījumu, kā orātoriju. Kā jau augstāk pie-

minējām, šis darbs rakstīts vēl pirms Haidna Anglijas ceļojumiem,

pirms iepazīšanās ar Hendeļa orātorijām; jo vairāk tāpēc apbrī-

nojama Haidna pacelšanās līdz šīs mūzikas cildenajai izteiksmei.

Kā orātorij komponists, Haidns ar abām savām liela-

lajām orātorijām Pasaules radīšana ("Die Schopfung", 1798)

un Gada laikiem, ("Die Jahreszeiten", 1801) pavēra jaunu
laikmetu vācu orātorijas vēsturē. Tās ievērojami atdzīvināja ora-

torijkultu, laikā, kad Hendeļa orātoriju uzvedumi Vācijā vēl nebija
necik bieži, un netieši veicināja arī Hendeļa orātoriju izplatību.
Haidna orātorijas, salīdzinot ar Hendeļa orātoriju vareno drama-

tisko patosu, ir savā mūzikālajā izteiksmē populārākas, idilliskākas,
zemei tuvākas. Tajās sastopam arī dažus jaunus stila elementus

orātorijā, tā it īpaši aprakstošas, iztēlojošas dabas parādību skaņ-

gleznas — putnu dziesmas un lidojumus, dzīvniekus, upes, vējus,

jūru, gaismu. "Pasaules .radīšanas" teksts, ņemts no Miltona

"Pazaudētās paradīzes", bijis kādreiz domāts Hendelim, Haidna

rokās nokļuva Anglijā. Rakstītas dziļā vecumā, kā pēdējie lielie

Haidna darbi, abas orātorijas mūzikā runā svaigu, veselīgu, ne ma-

zākā paguruma neskartu valodu; šajos pusreliģiozajos, pusaprak-
stošajos sižetos Haidns jutās daudz brīvāks, nekā mūzikā, rakstītā

tieši liturģiskajiem tekstiem. Nesniegdamās līdz Hendeļa ģēnija de-

besīm, tās tomēr ir valdzinājušas paaudžu paaudzes, un viņu po-
pulāritāte vēl aizvien ir dzīva.



236

Lielais Haidns tomēr meklējams viņa tīrajā instrumentālmūzikā,
īpaši viņa stīgu kvartetos un simfonijās. Viņa instru-

mentālmūzikas darbu ir tīri nesaskaitāms daudzums: 104 simfoni-

jas, ap 66 dažādi citi orķestra darbi (divertismenti, kasācijas un c),
20 klavierkoncerti un divertismenti ar klavierēm, 9 vijoļkoncerti, 6

čellokoncerti, ap 16 koncertu dažādiem citiem instrumentiem, 77 stī-

gu kvarteti, 35 trio klavierēm, vijolei un čellam, vairāk kā 30 dažā-

du citu sastāvu trio, 33 klaviersonātas, 12 vijoļsonātas, neskaitāmi

mazāku formu darbi. No visiem tiem mūzikālajā pasaulē visdziļāk

iegājusies, bez simfonijām un stīgu kvartetiem, viņa pārējā kamer-

mūzika, īpaši klaviertrio un klaviersonātas, tāpat dau-

dzi koncerti.

Dzīvajam mūzikas kultam Haidna simfonijas ir vecākās simfo-

nijas . "Manheimieši", simfonijas pirmie ceļu lauzēji, ar Haidna sim-

foniju atskanēšanu drīz tika aizmirsti. Haidna simfonijas reforma-

izpaužas galvenokārt trijos punktos (sk. Krečmara Haidna simfāniju

iztirzājumu):' 1. Haidns lielajā, starptautiskajā simfonijā iekaro pil-

sonības tiesības menuetam (pati menueta ievešana simfonijā
bija jau notikusi pirms viņa, pie Stamica un citiem Manheimas skolas

komponistiem). Ar to simfonijā, visaugstākajā skaņmākslas formā,

bija ievesta deja, gluži vienkāršs, veselīgs un bagāts tautiskas mū-

zikas avots. 2. Vēl svarīgāks Haidna simfoniju būves jaunums ir tā

sauktās motīviskās attīstības, tematiskā izstrā_-
dāj vm a princips, jauns mūzikālo domu izteikšanas veids. Agrā-
ko laiku instrumentālmūzikai tās galvenie līdzekļi bija fuga un va-

riācijas; abas šīs formas rīkojās ar temu gandrīz tikai tās pi'nīgā
veidā un plašumā. Haidns šīs technikas vietā, kā kompozicijas pa-

matprincipu liek atsevišķu tēmas motīvu analizi, attīstību un jzotrā-
dājumu. Komponista fantāzijai šāda metode dod daudz

ļas, bet arī augstākas prasības, tā ka, Brāmsa vārdiem runcjot,

"turpmāk nebūs vairs joks — simfonijas komponēt". Šī kompozīci-
jas technika pārvalda visu vēlāko simfonijas vēsturi, līdz pat mūsu

laikiem. — 3. Haidna simfonijas ievērojami pārveido orķestra

valodu, izmetot no orķestra klavesinu, līdzīgi tam, kā Gluks to bija

jau izvedis savās reformoperās. No šā laika visā orķestrī iestājas

jaunas instrumentu attiecības, visi instrumenti iegūst solotiesības, me-

lodijas sāk staigāt pa orķestri no instrumenta uz instrumentu, mai-

nīdamas kolorītu vai ikkatrā taktī, radīdams jaunu skaistumu, jaunu

valdzinājumu orķestra valodai. Pie Haidna, un tanī pat laikā pie
Mocarta, modernais orķestris jau sasniedz savu klasisko pilnību, ko

kāpinās vairs tikai romantiķi.
Haidns kā simfoniķis visu .mūžu iet tiešu progresējošu attīstības

ceļu. Samērā vēlu pie simfonijas nonācis (savu pirmo simfoniju
Haidns komponē 27 gadus vecs), viņš paspēj uzbūvēt milzīgu sim-

fonisku celtni, kāpdams aizvien augstāk arī pa kvalitātes kāpnēm.
Pirmais viņa simfoniju periods, kas aptver ap 40 simfoniju (no 1759—

1770), vēl daudz neiziet no Esterhazi galma loka. Daļā no šīm sim-

fonijām Haidns iet līdzi šā laika programmatiskās mūzikas tenden-

cēm (piem., simfoniju cikls: "Rīts", "Diena", "Vakars", "Nakts"; "At-

vadīšanas simfonija", kur mūziķi viens pēc otra no orķestra aiziet —

vispazīstamākā no viņa programmatiskajām simfonijām, un c). Ap
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1773. gadu Haidna dzimstošā lielā slava katru viņa jaunu simfoniju
tagad iznes jau visā mūzikālajā pasaulē. īpaši Parīze kļūst Haidna

simfoniju regulāra patērētāja, no turienes viņa simfoniju slava sāka

aizsniegt Londonu, Vāciju, Vīni. Ap šo laiku sāk veidoties arī jauns
Haidna simfoniju stils, Haidns tuvojas savai meistarībai simfonijas iz-

strādājumā. Mūzikālās gaumes ziņā, Haidns šai laikā vispilnīgāk
tiecas atbilst valdošajam priekšrevolūcijas, Ancien rēgime laika fran-

ču aristokrātijas bezrūpīgajam, jautrības, virtuozas konversācijas

tonim, tai gara un domu kultūras izsmalcinātībai, kāda 18. gadsim-
tā valdīja galmos, magnātu pilīs, aristokrātijas salonos, visur, kur

vien sniedzās franču kultūras un modes ietekmes. No šā perioda
Parīzes simfonijām un dažām citām stila ziņā tām tuvām simfonijām,
dažas ir vismaz vārda pēc vispār pazīstamas, tā "Vista" ("La

Poule"), "Lācis" ("L'ours"), "Karaliene" ("La Reine"), "Medības"

("La chasse"), "Oksfordas simfonija". Programmatisku elementu

tajās nav nekādu, visas šīs etiķetes ir tikai Parīzes publikas doti

vārdi, labākai Haidna daudzo simfoniju atšķiršanai (līdzīgi starp
Haidna simfonijām ir vēl "Filozofs", "Šūimeistars", "Marija Terē-

zija", slavenās "Simfonija ar bungu sitienu", "Militārā simfonija"

un daudzi citi dīvaini vārdi). Visaugstāko rangu starp Haidna sim-

fonijām, tiklab mūzikālo domu bagātībā kā izstrādājuma meistarī-

bā, ieņem kā klasiskas Haidna stila izteicējas viņa 12 lielās "angļu
simfonijas", kuras Haidns komponēja katru mēnesi pa vienai, saviem

Londonas koncertiem 1791.—1794. gados. Motīviskajā attīstībā, māk-
slā veselas domas sadalīt to vissīkākajos patstāvīgajos elementos un

Haidna rokraksts

Ievads orātorijai „Pasaules radīšana", partitūra, 1798.
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izveidot ļaunas lielas muzikālas ainavas no šīm daļiņām, — šīs sim-

fonijas rāda visaugstāko pilnību.
Otrs novads, kur, blakus simfonijām, Haidna ģēnijs aizsniedz

vislielākos augstumus, ir stīgu kvartets. Ar Haidnu stīgu kvar-

tets iegūst savu galīgo veidu un savu tagadējo nozīmi kā patstā-

vīgs kamermūzikas žanrs. Savos meistarības gados Haidns arī

stīgu kvartetā ieved to pašu bagāto motīviskās attīstības techniku,
ko viņš bija radījis un izmēģinājis simfonijā, ar to nodibinot stīgu
kvarteta moderno, līdz mūsu laikiem pieņemto formu.

Interesanti atzīmēt, ka Haidns ir arī austriešu himnas "Gott er-

halte franz den Kaiser" komponists (1797); tās melodiju Haidns ir

izmantojis kā variāciju temu lēnajā daļā vienā no saviem skaistā-

kajiem stīgu kvartetiem.

Haidns ir komponējis ārkārtīgi viegli; nekad viņš nav pārcietis
"vārda moku", kā Bēthovens. Tā rakstīt varēja mūziku saloniem,
kuras vienīgais mērķis bija izklaidēšana. Liels daudzums Haidna

mūzikas ieslīgst šajā katēgorijā — mūzika, kas pēclaikam nav iegu-
vusi nekādas vai arī visai mazu nozīmi. Taisni tāpēc mēs jūtamies
tik pārsteigti, pirmajā mirklī apstājoties pie viņa darbu neticami

plašā saraksta. Bet tas nav viss Haidns. Ir jāvairās no lētā sprie-
duma par Haidna kā joviālu, mietpilsonīgu "papā". Labākais

Haidns, mūzikālo ideju bagātībā, melodiju grācijā un daiļumā, ne-

izsmeļamajā ritmu izdomā, brīnišķajā mūzikālo ideju izstrādājuma

mākslā, arī mūzikālās runas dedzīgumā, dzīvībā, asprātībā, — ir

mākslā nenovīstošs un nepārejams. Ne viss mākslā ir mērojams un

vērtējams ar Bēthovena traģisko masku. Kā pareizi norāda Kom-

barjē, no lielās mākslas tad būtu jāizslēdz visi klavesinistu darb;,

viss Kuperēns, Skarlati, Mocarts, pat daļa Bacha un paša Bēthove-

na darbu. Haidna humors ir daļa no viņa veselīgākā ienesuma

mūzikā. Ar to viņš sakņojas vienkāršajā tautā, no kuras viņš pats

bija nācis, no kuras dziesmām viņš arī bieži smēlis savas mūzikas

iedvesmu, svaigumu, dabiskumu. Kā Bachs kalpoja baznīcai, ta

Haidns ilgi salonam. Bet abu mazās dzīves un lielās mākslas sa-

vienojums ir viens no mūzikas vēstures brīnumiem.

Mocarts

Mocarta gadsimts visā Eiropā ir itāliešu mūzikālās hēgemonijas
un triumfu laiks. īpaši Vācija 18. gadsimtā šķita vai nesatricināms

itāliešu opermākslas cietoksnis. Bet Haidns jau pierādīja vācu

mūzikālā ģēnija pārākumu simfonijā, un ar Mocartu iesākas arī

patstāvīgas vācu operas laiks.

Nav visā mūzikas vēsturē otra mūziķa, kas tik īsā- mūžā būtu

radījis tādu apbrīnojamu daudzumu meistardarbu, kā Mocarts.

Vienīgi citās mākslās sastopam līdzīga radoša ģēnija figūru Rafaēlī,
kam lemts bija tomēr divus gadus ilgāks mūžs, nekā Mocartam.

Nedaudzu mūziķu biogrāfijas ir zināmas tik sīki, kā Mocarta,

īpaši par viņa pirmajiem, bērnības un jaunības gadiem, kad viņu kā

brīnumbērnu apbrīnoja visa mūzikālā -Eiropa, ir uzglabājušies ļoti
daudzi dokumenti, vēstules, laika biedru liecinājumi.
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Volfgangs Amadejs Mocarts dzimis Zaloburgā, 27. janvārī
1756. g. Viņa tēvs, Leopolds Mocarts, vijolnieks im kompo-
nists, pazīstamas vijoļskolas autors, bija kapelmeistars Zalcburgas
archibīskapa galmā. Tiklab Volfgangs Amadejs, kā par viņu piecus
gadus vecākā māsa Anna-Ma-

rija (ko biežāk sauca par
Nannerl) pārsteidza ar savu

ārkārtīgi agrīno un straujo mu-

zikālo attīstību. Tēvs bija viņa

pirmais skolotājs klavesina

spēlē, vijoļspēlē, dziedāšanā,
kompozīcijā. Apbrīnojamie pa-

nākumi, kādus Volfgangs guva

klavierspēles prasmē, un no-

stāsti par 'muzikālajiem brīnum-

bērniem, kādi tolaik bieži ap-

braukāja Eiropu, veda Leo-

poldu Mocartu uz domām, rā-

dīt pasaulei arī abus savus

bērnus. Tā sākās Mocarta

brīnumbērna koncertceļojumu
gadi, ārkārtīgi veicinoši viņa

muzikālai attīstībai, jo viņš ta-

jos iepazinās ar visu ievēroja-
māko mūzikas dzīvē lielākajos

Eiropas mūzikas centros, bet

arī postoši viņa veselībai. No

sava sestā dzīves gada Mo-

carts jau strādā, bez apstā-

jas, līdz savai agrajai nā-

Māja Zalcburgā, kur dzimis Mocarts

vei. Šai pašā laikā sākas arī viņa pirmie komponēšanas mē-

ģinājumi. 1762, Leopolds Mocarts dodas pirmā koncertcejp-
jumā ar abiem saviem bērniem (Volfgangam bija 6 gcdi),

uz Mincheni un Vīni, kur spēlē gamā uti rada īstu sensāciju. Gadu vē-

lāk, kad Volfgangs, gandrīz bez mācīšanas, spēlēja jau arī vijoles

koncertgabaius, sākās visas Mocartu ģimenes lielais Parīzes un

Londonas koncertcelojums. Pa ceļam bija ilgākas apstāšanās un

koncerti Vācijas pie-Reinas pilsētās; Parīzē, kur Mocarti uzturējās gan-

drīz pusgadu, brīnumbērnam velta uzmanību sabiedrība, ievērojamā-

kie mākslinieki, literāti, filozofi. Tīri neticama ir šķitusi astoņus gadus
vecā zēna klavesinspēles virtuozitāte, viņa improvizācijas apdāvinā-

tība', viņa' spējas pēc patikas ilgi fantazēt pie klavesina, izvilinot

skaistākās skaņu vīzijas, spējas uz reizi tīri un izteiksmīgi spēlēt pir-

mo reizi viņam priekšā noliktas visgrūtākās kompozicijas, pat no

rokraksta, spēja transponēt un spēlēt kurā katrā citā toņkārtā, v. t. t.

(enciklopēdista Grimma liecinājums). Parīzē šai pašā laikā parā-
dās pirmie Mocarta iespiestie darbi, četras sonātas vijolei un klave-

sinam (1764). Londonā Mocarti paliek vairāk kā gadu; tas ir se-

višķi auglīgs Mocarta mūzikālās attīstības laiks, jo tur viņu kompo-

zicijā māca Johanns-Kristians Bachs (mūsu jau vairāk-

kārt pieminētais "Milānas jeb Londonas Bachs", Joh. Seb. Bacha
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dēls, kas bija ieguvis lielu slavu kā i.talisku operu komponists), vi-

ņam ir iespējamība dzirdēt Hendeļa darbus, itāliešu operas. Šeit

viņš uzraksta arī savu pirmo simfoniju. Tad caur Holandi (kur Mo-

carts smagi saslimst), Parīzi, Lionu, Ženēvu, Lozannu, Cīrichi, Augs-

burgu, Mincheni Mocarti atgriežas Zalcburgā, pēc vairāk kā triju
gadu prombūtnes. Mocarts, kam tagad ir desmit gadu, mēģina

jau rakstīt orātoriju. Gadu vēlāk, 1768, ceļojums uz Vīni, bet sabie-

drībā vairs nav agrākās intereses. Uz ķeizara pasūtījumu, Mocarts

šeit raksta savu pirmo komisko operu Lafinta semplice,
bet tās uzvedumu nesagaida. Bet turpat Vīnē, hipnotizētāja Dr.

Mesmera dārzā uzved toties viņa otru operu, vācu dziesmuspē!';
Bastien un d Basti c n ne, tai pašā gadā; 12 gadus vecs,

viņš Zalcburgā pats diriģē savas Svinīgās mesas atskaņo-

jumu. Mocarts drīz kļūst arī Zalcburgas archibīskapa koncert-

meistars.

Trīspadsmit gadu vecu, decembrī 1769, tēvs Mocartu pirmo reizi

aizved koncertceļojumā uz Itāliju. Trīs reizes pavisam Mocarts do-

das pāri Alpiem uz saulaino mūzikas zemi, kas tam dod daudzus

un lielus godinājumus kā brīnumbērnam, bet arī pirmos panākumus
un neveiksmes kā operkomponistam. Romā pāvests viņu apbalvo

ar Zelta piešu ordeni, Boloņas Filharmonijas akadēmija to uzņem par

savu biedru, viņu pārbauda un apbrīno slavenais Pa dre Ma rtīn i,
kas dod viņam arī padomus kontrāpunktā, Neapolē galms un

publika viņa spējas uzskata par tīri pārdabiskām. Romā Mocarts

no atmiņas uzraksta Allegri slaveno "Miserere", to vienreiz noklau-

sījies Sīksta kopellā Vatikānā (to bija brīv dziedāt tikai pāvesta ka-

pellā, un tāpēc pārrakstīšana bija aizliegta). Sammartīni kamer-

mūzikas ierosināts, Mocarts Itālijā šajā laikā uzraksta savu pirmo stīgu
kvartetu.

Istaba, kurā dzimis Mocarts

Zalcburgā, Mocarta mājā







Leopolds Mocarts ar saviem bērniem Volfgangu un Mariannu, Parīzē, 1763.

Karmontella akvarelis, Parīzē, Šantijī muzejā
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Milāna Mocartam pasūtīja operu, Mi tr Ida te, re di
Ponto ("Mitridats, Ponto karalis"), tā bija Mocarta pirmā varoņ-

opera (opera seria). Uzvedums, 1770. gadā, guva panākumus,
operu deva 20 izrādēs. Vēl divreiz Mocarts atgriežas pēc tam no

Zalcburgas Milānā, 1771—1773.

gados, kur izrāda vēl divas

operas: balletu-kantāti Asca-

n i o i n AI b a un otro nopiet-
no operu Luc i o Sil I a. Šie

nopietnās operas sižeti nevarē-

ja tomēr būt īsti pa vērienam

vēl jaunekļa gadus neaizsnie-

gušam zēnam, un Itālija, kas

bija uzsmaidījusi Mocartam-brī-

numbērnam, palika: vienaldzīga
pret Mocartu-komponistu. 1773,
Mocarts atstāj Itāliju, lai tajā
vairs neatgrieztos. "Ja aiz Al-

piem viņu būtu sagaidījuši īsti,
lieli komponista panākumi, viņš
būtu kļuvis itālietis, kā Hasse

un daudzi citi vācieši", piezīmē
Šurigs savā Mocarta biogrāfijā.
Bet Mocartam bija lemta cita

nākotne, un viņa panākumu
spožajiem bērnības gadiem se-

ko daudz pelēkāka jaunība.

Šis otrais Mocarta dzī-

ves periods, no 1773—1781,
līdz pāriešanai uz Vīni, no-

Mocarts

Jozefa Langes nepabeigts portrets (1782), Zalcburgas

Mocarta muzejā

risinās galvenokārt Zalcburgā un ir pārpilns mūzikāli-rado-

ša darba. 1775, Mocarts Minchenei raksta' buffa-operu La

Fin t a Giardi n i c r a, drīz pēc tam Zalcburgai II Rep a-

store. Zalcburgas archibīskapa Kollorēdo gaume un Mocarta

komponista pienākumi viņa galmā un katedrālē ietekmē arī

Mocarta darbus, tojos šajā laikā parādās daudz vieglā, ga-
lantā stila īpašību. Kad Mocarta tēvs ar dēlu atkal grib doties kon-

certceļojumā uz Parīzi, atchibīskaps viņiem liedz atvaļinājumu, bei-

dzot Mocartam izdodas aizbraukt kopā ar māti (1777). Ceļojumā
Mocarts pusgadu nodzīvo Manheimā, kur gūst daudz ierosinājumu
slavenā orķestra koncertos, daudz draugu starp mūziķiem un iemī-

las dziedātajā Aloizijā Vēberē. Viņa precēšanās nodomus izjauc

tikai tēva katēgoriskais noliegums. Pusgads, pavadīts Parīzē (marts

— septembris 1778), Mocar-

tam nedod gandrīz nekādu

panākumu. Tas bija laiks,
kad Parīzi uztrauca "gluki-

stu un pičīnistu" lielās oper-

cīņas, kurās 22 gadus veca-

jam Mocartam vēl nebija
nekas sakāms. Ar lielāmMocarta paraksts
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pūlēm Mocarts dabūja tikai balleta Les petits riens ("Mazie

nieciņi") pasūtījumu un atskaņoja savu "Parīzes simfoniju". Bet tad

mira viņa māte, un Mocarts griežas atpakaļ uz Zalcburgu, vēl pa

ceļam apstādamies Manheima, kur Aloizija Vēbere viņu uz-

Konstance Mocarts

Jozefa Langes portrets, 1783

ņem ledaini vēsi. 1779, viņš
no jauna ir Zalcburgā, ar-

chibīskapa koncertmeistars

un ērģelnieks, komponē bez

apstājas instrumentālu un

baznīcas mūziku, lai gan par

visu, vairāk viņš ilgojas kom-

ponēt operas. Beidzot, viņš

saņem Minchenes pasūtījumu

jaunai operai 1781. gada

karnevālam, tā rodas I d o -

men c o, pirmā viņa īstā,
lielā nopietnā opera, pirmais
viņa šedevrs drāmatiskās

mūzikas laukā, kas viņu pa-

ceļ starp vislielākajiem sava

laika operkomponistiem; bet

pašā panākumu vidū viņam

no Minchenes jādodas prom,

uz Vīni, kurp to sauc viņa

are n ibīskaps.
Vīnē Mocarts pavada

gandrīz visus sava mūža o '
dējos 10 gadus (no 1781). Tajos viņš raksta savus visskaistākos, lielākos

meistardarbus. Viņam ir 25 gadi, kad viņš pārnāk uz Vīni, un viņā ir

nobriedusi arī vispilnīgākā sava ģēnija apziņa. Pavisam neciešams

tagad kļūst viņa stāvoklis pie arehibīskapa, kas ar viņu apietas kā

ar saviem kalpotājiem un sulaiņiem. Pie ēdienu galda "abi kamer-

sulaiņu kungi sēdēja augstajā galā; man bija vismaz gods sēdēt

priekš pavāriem," ironiski stāsta Mocarts. Bija strīdi, nesaskaņas,
beidzot, arehibīskapa nolamāts, ar kāda augsta sulaiņkunga kājas

spērienu ārā izmests, Mocarts šai pašā 1781. gadā galīgi sarauj vi-

sas attiecības ar arehibīskapu, kā pilī vismaz viņam bija nodroši-

nāta materiāla iztika. Brīvs kļuvis, viņš pāriet dzīvot Vēberu ģime-

nē, kas bija tagad Vīnē; viena no Aloizijas māsām, Konstance,
drīzumā kļuva viņa sieva. No šā laika sākas Mocarta cīņa ar postu

un trūkumu, no kā izejas Mocarts neatrada līdz pašai nāvei. Vīnes

publika, kas bija jūsmojusi par brīnumbērnu, nekā sevišķa neredzēja

Mocartā, kad viņš bija aizsniedzis savus brieduma gadus,- daudz

bija nenozīmīgu mūziķu, ko Vīne tolaik lutināja daudz vairāk par

Mocartu. Mocarts dzīvoja vienīgi no mūzikas stundu un savu dar-

bu niecīgajiem ienākumiem. Oficiālu stāvokli Vīnes ķeizariskajā gal-
mā, uz ko Mocartam varētu būt pēc sava talanta tiesības, viņam iz-

devās iegūt tikai 1787, dažus gadus priekš nāves. Bet viņu saistīja

tuva draudzība ar Haidnu, kopā ar to un Ditersdorfu Mocarts bieži

deva svētdienās mazas kamermūzikas "akadēmijas" (= koncertus).

No 1778, Vīnē bija vācu teātris, kurā uzveda daudz vācisku

dziesmuspēļu. Šim teātrim Mocarts 1782. gadā raksta komisku ope-
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ru Bēgšana no sera Ja. Sākumā tai bija ļoti labi panā-
kumi, tā sakrita_ ar ķeizara Leopolda 11. mēģinājumiem "tautiskot",
vaciskot operteātri. Tomēr jau pēc gada šo mēģinājumu bija gana,
nacionālais -teātris slēdza savas durvis, Vīnē viss atkal atgriezās pie
vecā, pie italiskajām operām. Četru gadu starplaikā līdz nākama-

jai operai Mocarts raksta daudzus savus ievērojamākos instrumen-

tāldarbus — simfonijas, stīgu kvartetus, klavierkoncertus, kļuva brīv-

mūrnieks (masonis), raksta lielo C-molla mesu, vienu no saviem brī-

nišķākajiem darbiem. Lielus panākumus šajā laikā Vīnē kā
oper-

komponisti gūst itālieši Paezjello, Sārti (ceļā starp Itāliju un Pēterpi-
li), Saljēri bija Vīnes itāliešu operas direktors. Tikai 1785. gadā
Mocarts atkal tiek pie jaunas operas komponēšanas, libretists Lo-

renco da Ponte viņam izstrādā operai Bomaršē komēdiju Fl-

garo kāzas (Le Nozze di Figaro). Operu Mocarts

komponēja pusotra mēneša laikā, līdz pat pirmizrādei teātris to tu-

rēja noslēpumā, pirmuzvedumam (1786) bija visspožākais itāliešu

dziedātāju sastāvs. Panākumi bija ārkārtīgi, bet tie bija "skandā-

la" panākumi, jo publika skrēja skatīties Bomaršē dzēlīgo komēdiju,
kas pirms tam bija Vīnē drāmatiskajam teātrim noliegta. Pēc deviņām
izrādēm publikas interese bija zudusi, opera no afišām pazuda.

Toties to dziļi izprata un ar sajūsmu drīz pēc tam uzņēma Prāga,
kas tūdaļ Mocartam pasūtīja jaunu operu, Don-Zuanu ("Don

Giovanni"). Arī tai Lorenco da Ponte rakstīja libretu, pirmuzvedums
notika 1787. Mocarts pats diriģēja pirmās 4 izrādes, panākumi bija

ļoti lieli Prāgā, Vīne tomēr arī šai operai lika "krist cauri". Bet "Don-

žuānu" Mocarts bija arī rakstījis citai publikai — "mazliet Prāgai,

nemaz Vīnei, visvairāk pats_sev." Par Mocarta apbrīnojamo radī-

šanas ātrumu liecina "Don-Žuana" uvertīras rašanās: to Mocarts

uzrakstījis vienā naktī, dienu priekš pirmizrādes. Starp Prāgas un

Vīnes uzvedumu pagāja vesels gads; tajā radās atkal daudzi

Mocarta lielie darbi — kamermūzika, viņa pēdējās, trīs visskaistākās

Mocarta "Bēgšana no seraļa", 2. cēliens Latvijas Nacionālā operā

Ludolfa Liberta dekorācija
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simfonijas (uzrakstītas divu mēnešu laikā), koncerti. Daži no tiem

nes jau traģisma ieskaņas. "Līdz šim Mocarts bija rakstījis lika i

mūziku, tagad viņš raksta jau dzīvi" (Vensāns d'Endī).

Naudas badu šajā laikā Mocarts izjūt vairāk kā jebkad. "Ka-

Mocarts

Viens no Mocarta pēdējiem portretiem, Tilgnera pastelis, 1786.

merkomponista" ti-

tulis, ko viņam gal-
mā piešķīra pēc
Gluka nāves (1787),

viņam ienesa ļoti
maz (800 guldeņu).
Cerībā uzlabot savu

stāvokli, Mocarts

pieņem firsta Lich-

novska uzaicināju-

mu, pavadīt viņu uz

Berlīni. Karalis Frīd-

richs Lielais viņu

laipni pieņem, ap-

balvo; karaliskā ka-

pelmeistara vietas

un 3000 tāleru al-

gas piedāvājums to-

mēr, šķietas, ir ti-

kai leģenda. Vine

atgriezies, Mo-

carts uzraksta ko-

misko operu Cosi

fa n tu 11 c ("Tā

dara visas"), tās

pirmuzvedums no-

tiek 1790. gada jan-

vārī, bet izrādes

pārtrauc ķeizara
Jozefa 11. nāve. Šī

opera bija pēdējā,
kurai libretu bija

rakstījis Da Ponte.

Mocarta mēģinājumi dabūt vakanto otrā kapelmeistara poste-
ni Vīnes galma operā palika veltīgi, galmā neviens vairs

neraizējās par šo mūziķi, jaunais imperātors, Leopolds 11., par

mūziku neinteresējās. Tomēr Mocartam uzdeva operas komponē-
šanu Leopolda 11. kronēšanas svinībām Prāgā par Ungārijas karali,

tā radās īsā laikā, 18 dienās, opera La Clemenza di -Tīto

("Tītus žēlsirdība"), pilnīgs gadījuma darbs, kuras pirmuzvedums
1791. gada septembrī, Prāgā, pagāja nepamanīts. Jau šajā Prāgas
braucienā Mocarts jutās noguris un vārgs. Bet jau pirms tam, va-

sarā, viņš bija sācis komponēt Vīnes tautas teātra direktora Šik a-

nēdera dotu vācisku burvju operu Burvju flautu ("Die

Zaube rf I6 te"), tās pirmizrāde Vīnes "Auf der VVieden" teātrī

notika 30. septembrī 1791, šoreiz ar vēl nepieredzētiem panāku-

miem, tā īsā laikā piedzīvoja vairāk kā simts izrādes. Tomēr Mo-
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carts vairs nespēja izmantot radušos slavu un panākumus, milzīgais,

nemitīgais darbs, pārpūlēšanās un mūža beigās spiedīgais trūkums

bija sapostījuši viņa veselību. Pēdējais darbs, ko viņš raksta vēl

pirms nāves; ir slavenais Rekviēms, ko viņam bija pasūtījis
kāds nepazīstamais, izvēloties mistisku pasūtījuma veidu, ar maskē-

tu vēstnesi. Mocartu tas ļoti saviļņoja, viņam likās, ka viņš raksta

rekviēmu pats sev. Rekviēmu nepabeidzis, Mocarts mira 15. decem-

brī 1791, 35 gadus vecs, ar smagu drudzi, (kā cēlonis nav skaidri

zināms. Bija īsts decembra slapjdraņķis, kad Mocartu veda uz ka-

piem. Viņa sieva bija slima, daži draugi gāja sēru ratiem līdzi,
bet arī pusceļā šķīrās, Močarta šķirstu iesvieda kopējā masu bedrē,

viņam nebija līdzekļu palicis pat savai īpašai kapa vietai. Kad pēc
dažām dienām viņa sieva gāja uz kapiem, neviens vairs nezināja

parādīt Mocarta kapa vietu.

Mocarta darbs, veikts tik īsajā dzīvē, apžilbina, kā patiess
brīnums. Viņa kompoziciju skaits sniedzas pāri sešiem simtiem, un

ik žanrā, kam viņš pieskāries, viņš atstājis augstākās pilnības dar-

bus, kādi vien cilvēka mūzikālajam ģēnijam sasniedzami. Kad iedo-

mājas iekšējās cīņas, neapmierinātību ar ieceres reālizējumu pat pie
tiem, kas bijuši vissuverēnākie valdnieki mūzikas valstī, šķietas, ka

Mocarts ir dzīvojis gandrīz kā transā, gluži nepārtrauktā radīšanas

drudzī, mūzika lijuši no viņa fantāzijas kā no neizsmeļama avota.

Viņa iekšējā koncentrācija, atminēšanās spēja ir bijuši gluži netica-

ma. Vislabāk to liecina viņa rokraksts, kas nemaldīgi uz papīra

nes viņa mūzikālās domas vai bez jebkādiem strīpojumiem un labo-

jumiem, itkā norakstot jau pilnīgi gatavu darbu, kas iekšējā skatā

viņam veras visos sīkumos. Tā viņš galvā izstrādāt bija spējis pat

veselus operu cēlienus, uvertīras (piemēram, "Don-Žuana" uvertīru),

viņš veic apbrīnojamākās lietas, pats par to nemaz neiedomāda-

mies. Viņš komponē galvā prelīdi, rakstīdams fugu; dienu pirms

koncerta, kurā viņam būs jāspēlē sonāta vijolei ar klavierēm, viņš

to komponē naktī, steigā raksta vijoļpartiju, nepagūdams uzmest

klavierpartiju, nedz to saspēlēt ar savu partneru,- un rītā viņš spēle

to no atmiņas, gluži tā, kā viņš to bija komponējis galva (8. apr.

1781). Tādu piemēru neskaitāmi.

Neviens komponists nav radījis tik daudz darbu, vēl vīra gadu
neaizsniedzis, kā Mocarts. Pat Bēthovens savā 35 gadu vecuma vel

nebija rakstījis ne savas "Likteņsimfonijas", ne pat iedomājies par

"Devīto", par "Svinīgo mesu". Jau vismaigākajā vecumā rakstītie

Mocarta darbi mūs vēl tagad pārsteidz ar to, ka tie ir patiesi mūzi-

ka, īstena, brīvi no fantāzijas līstoša, it kā valoda. Ir grūti pasa-

kāms, ko vairāk apbrīnot, vai viņa simfonijas, viņa kamermūziku,

koncertus, operas vai reliģiozo mūziku.

Mocarts pats visu mūžu ir ilgojies rakstīt operas. "Man ir ne-

izsakāmas ilgas, uzrakstīt operu... Esmu greizsirdīgs uz katru, kas

raksta operas. Varu raudāt, kad dzirdu operu... Vispirmā vietā

man ir opera..." Šo ilgu piepildījumi tomēr nāca tikai samērā retu-

mis, un plašāko vietu viņa darbu sarakstā aizņem instrumentā-

lā mūzika. Simfonijas Mocarts sāk komponēt jau astoņu

gadu vecumā (Londonā), pēdējās raksta pāris gadus priekš nāves, at-

stādams pavisam 49 sjmfonijas un 33 divertismentus orķestrim.
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"Haidns izbūvēja simfonijas jauno celtni; bet no gara, kas tajā
iemājoja, svarīga daļa pieder Mocartam" (Krečmars). Mocarts

īpaši paplašināja simfonijas emocionālo saturu, dodams plašā-
kas, dziedošākas, pilnākas sirds izjūtas tēmas īpaši ātrajās
daļās (grūtsirdīgā G-molla simfonija!) tas bija ceļš jau uz Bētho-

vena simfonijām-drāmām. Visplašāko pazīstamību ieguvušas viņa

pēdējās trīs simfonijas — Es-dūrā ("Gulbja dziesma"), G-mollā

un C-dūrā ("Jupitersimfonija"), kas arī ir Mocarta augstākie snie-

gumi simfonijā. No tām jau minētā G-molla simfonija savā laikā

publikai un mūziķiem bija šķitis visai pārdrošs, novātorisks darbs;

kad, ap 15 gadus vēlāk, parādījās Bēthovena "Hēroiskā" simfonija,
to pielīdzināja šai Mocarta simfonijai un novērtēja kā "vēl grūtāku".

Blakus simfonijām, vesela rinda divertismentu, kasā-

ciju, serenādu, dažāda instrumentu sastāva orķestrim, ir viegla,
efektīga, koncertējoša rakstura mūzika. To uzvedumus Vīnē un

Zalcburgā vēl tagad modē muzikālu svētku sarīkojumos dot ārā, lau-

kumos, "serenādveidīgi" vēlās vakara stundās.

Sevišķi augstā, nekad nepārsniegtā pilnībā pie Mocarta sasto-

pam koncerta formu. Daudzi no viņa 25 klavierkoncertiem un

7 vijoļkoncertiem ir kļuvuši slaveni; kur šajā bīstamajā žanrā daudzi

Mocarta laika biedri un pēcteči klupa, pazaudējot mūziku aiz vir-

tuozitātes mākslīgajām ugunīm, Mocarts rada apbrīnojamu stila

virtuozo prasību un mūzikālā satura nozīmības sintēzi.

Nav uzskaitāmi visi darbi, ko Mocarts rakstījis klavierēm, da-

žādiem kamermūzikas ansambļiem. Viņa skaistās ik lavier son ā-

tas ir jau patiesi sonātas klavierēm, jo no 1773. gada, kad

Mocarta rokraksts

Lappuse no "Figaro kāzu" partitūras, Berlīnes valsts bibliotēkā
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Mocarts sāka tās rakstīt, jau viscauri klavesinu vietā sāka stāties

jaunie klavieru instrumenti, kurus Mocarts pazina jau no sava pirmā

Londonas ceļojuma. Mocarta stīgu kvarteti un (kvinteti

bija viena no iemīļotākajām viņa mūzikālās izteiksmes formām. Ir

pavisam ap30 viņa stīgu kvartetu, no

tiem jau pirmajos, Itālijas ceļojumu
laikā rakstītajos (Sammartīni ietek-

mēs), Mocarta ģēnijs runa savu val-

dzinošāko valodu. Līdz savam 16. ga-

dam, Mocarts ir jau uzrakstījis

divpadsmit stīgu kvartetus, kas apbur
ar savu melodisko daiļumu. Savus

lielākos meistardarbus šajā žanrā

viņš raksta savos Vīnes gados, kā

veltījumus Haidnam (6 stīgu kvarte-

ti) ; tajos, tāpat kā trijos Prūsijas ka-

ralim veltītajos kvartetos, sastopam

vispilnīgākā pakāpē jaunu nrū zi-

kas stilu, reizē monodisku un po-
lifonu, vienkāršu, skaidru, uz vienas

vadošas melodijas principa dibinātu

un arī bagāti kontrāpunktiski būvētu.

Vācu mūzikas, speciāli vācu

operas attīstībā ārkārtīga nozī-

Joh.-Adams Hillers

Kr. g. Geizera oforts, 1770

mc piekrita Mocaītaim-operkomponistam. Mocarts

ir izejas punkts, no kā sākas vācu romantiskās operas attīstība. Bet

pirms apskatām Mocarta operas, mums mazliet jāatgriežas vēl at-

pakaļ vācu operas vēstures sākumos.

Mēs jau redzējām, ka Vācija opermākslā 18. gadsimtā bija īsta

Itālijas province. Tikai ap 18. gadsimta otrās trešdaļas sākumu Vā-

Ditersdorfs

K.-T. Rīdeļa gravūra

cijā> dzimst jauni vāciskas operas mē-

ģinājumi, šoreiz pavisam primitīvā, po-

pulārā, "zemā", operetei līdzīgā dzie-

smuspēles žanrā, bet kam tomēr izdo-

sies vācu operai vērt jaunus, savus

patstāvīgus ceļus. Šādas nozīmīgākas

vāciskas dziesmuspēles nodibinātājs

bija Johanns Ādams Hillers (1728—

1804), kas vēlāk kļuva par Dolesa pēc-

teci Leipcigas Tomal baznīcas kantora

postenī un bija pirmais Leipcigas Ge-

vvandhaus'a simfonisko koncertu diri-

ģents. Hillera radītā vācu dziesmu-

spēle pēc sava tipa atbilda itāliešu

buffa-operai un franču komiskajai

operai, pa dajai arī tāpēc, ka Hillers

tajā ieveda abu šo latīņu māsu mūzi-

kālos elementus — piem., itaļiskas āri-

jas, ko savās dziesmuspēlēs lika

dziedāt "kungiem", jblakus vācu

populārajām dziesmiņām, ko dzie-

dāja vienkāršā tauta, kalpi, zem-



248

nieki. Hillera dziesmuspēlēm (Der Teufel ist los", "Lisuari

et Dariolette", "Lottchen am Hofe" un c.) bija lieli panākumi, dzie-

smuspēles žanrs ātri izplatījās pa visu Vāciju, radot īstus dziesmu-

spēju plūdus. Vienā pašā Berlīnē uzvests kādos piecpadsmit ga-
dos ap 120 dziesmuspēļu, Vīne tās pa-

tērēja vēl lielākā vairumā. Produktī-

vākie vācu dziesmuspēļu komponisti
pēc Hillera' bija Vīnē Diterss fon

Ditersdorfs (1739—1799), ievēro-

jams arī instrumentālās mūzikas kom-

ponists Mocarta laikā, kas uzrakstījis

ap 30 dziesmuspēļu, no kurām labākā,
"Doktor und Apotheker" (1786), ieka-

roja visas Vācijas skatuves. Ap šo laiku

parādās arī īpaša romantiskās

dziesmu spēles forma, ar pa-
saku un burvību sižetiem; šajā žanrā

lielus panākumus guva īpaši Vencels

Millers (1767—1835), ārkārtīgi ražīgs
komponists, kas uzrakstījis vairāk kā

Joh.-Frīdr. Reicharts

200 dziesmuspēles; no tām "Kaspars fagotists, jeb Burvju kokle"

Vīnē kļuva Mocarta "Burvju flautas" konkurencopera (abas uzvestas

vienā gadā, Mocarta opera arī pieder šim pašam žanram).

Vācu lielās nopietnās operas pirmie mēģinājumi bija bālāki,

zīmīgākie darbi tajā bija Antona Šveicera (1737—1787) "Alčesta",

pirmā vācu lielās operas formās ieturētā opera, un Georga Bendas

(1722—1795) melodrāmas "Medea" un "Ariadne auf Naxos".

Melodrāma kā patstāvīgs mākslas žanrs tomēr drīz atkal pazuda.

Stutgartē Johanns Rūdolfs Cumštegs (1760—1802), Berlīnē Johanns

Frīdrichs Reicharts (1752—1814), karaļa Frīdricha Lielā kapelmei-
stars, abi ievērojami vācu solo dziesmu komponisti pirms Fran-

ča ŠuPerta, ir devuši arī panākumu bagātas dziesmuspēles.

Mocarts-operkomponists šajā pirmajā vācu oper-

komponistu plejādē izceļas nesalīdzināmā augstumā. No viņa gan-

drīz 20 dažādajām operām, visas bērnības gados rakstītās ir bez

sevišķas nozīmes, lai gan dažu no tām, kā piemēram "Bastien et

Bastienne", vēl dažkārt izrāda. Mocarta ievērojamās operas ir

sešas: Idomeneo, Bēgšana no serāļa, Figaro kā-

zas, Don-Zuans, Cosi fan tutte un Burvju flauta.

No tām tikai "Idomeneo" ir īsta dramatiska opera (opera

seria), pārējās pieder komiskās operas žanram, tin "Burvju flau-

ta" ir īsta vācu dziesmuspēle. Visām šīm operām, tikai "Burvju
flautu" atskaitot, orīģinālā vēl ir itāliešu teksti. Mocarts kā oper-

komponists arī šajās savās meistaroperās ir vairāk italisks, nekā vā-

cisks. Bet Mocarta komiskās operas reālizējums ir tik augsts, tik

pilnīgs, kā to nav spējusi neviena italiskā buffa-opera, kā tas bija

pa spēkam vienīgi mūziķim, kas bija apbalvots ar tīri italisku melo-

dijas dievību un vācu mūzikālā ģēnija garu. "Don-Zuans" — "drom-

ma giocoso" —■ iznīcina pilnīgi robežas starp nopietno un komisko

operu, starp "opera seria" un "opera buffa"; libretists Da Ponte to

gribēja redzēt kā komēdiju, bet Mocarta mūzika tai deva augstu
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cildenumu, un mūsu laikos to labprāt uzved kā traģēdiju. Šāds žanrs

operā ar Mocartu ienāk pirmo reizi, — "Burvju flautai" vēsturiskajā
perspektīva ir tas sevišķas priekšrocības pret visām citām Mocarta ope-
rām, ka tā bija vienīgā tīri vāciskā Mocarta opera, un ka tā iezva-

nīja vā c v romantiskās operas uznākšanu uz Eiropas
mūzikālās skatuves. Šī opera ir tīri vāciska visā savā būtībā, nevācu

psīchei grūti baudāms tās librets, um arī tīrā mūzikālā sfairā tās tu-

vums ar vācu dziesmuspēles primitīvākajiem elementiem liek priekš-
rocību starp visām Mocarta operām atdot "Figaro kāzām" un "Don-

žuānam". Sevišķi skaistas visu šo operu uvertīras. Apbrīnojama
Mocarta ansambļu un finālu būves māksla viņa operās; no

viņa tos mācījušies Bēthovens, Vēbers. Ar šīm Mocarta operām vē-

sturē aiziet arī antīkie opersižeti, Mocarta operu varoņi nāk vai no

reālās dzīves ("Figaro kāzas" un c), vai arī tos apstaro fantastika

("Don-2uanā", "Burvju flautā"); pēc tām tālākais vācu operas at-

tīstības etaps jau būs Vēbers un Vāgners.
Mocarta reliģiozajā mūzikā sevišķi izceļami divi lielā-

kie darbi: viņa lielā C-molla mesa, diemžēl nepabeigta, un

Rekviēms, ko pabeidza viņa skolnieks Zīsmeijers (Sūssmev-

er). Mocarta un Zīsmeijera rokrakstu lielā līdzība gandrīz vēl līdz

mūsu laikam slēpj, ko īsti ir uzrakstījis pats Mocarts, un ko pabei-

dzis viņa biedrs. Neapšaubāmi tas liecina par visai augstu Zīsmei-

jera mūzikālu kultūru, jo visam darbam iet cauri liela radoša elpa.
Pašā pēdējā sava mūža gadā Mocarts vēl bija komponējis vienu no

savām skaistākajām motetēm korim — "Ave verum".

Mocarts personificē mūziku. Gados, kad pat vistalantīgākie
vēl tikai sāk mosties mūzikai, viņš jau ir ģēnijs. Viņam mūzikā vļss
ir skaidrs, viss saredzams, visgrūtākā kompozicijas technika kļūst

gluži dabīga un vienkārša. Viņa smaidošā; vieglā mūzikas valoda

slēpj sevī dziļumus, kādus tikai retais mūzikā sniedzis.

Literātūra par Mocartu ir ļoti plaša. Mocarta pētī-
šana sākās tūdaļ pēc viņa nāves. Galvenie biogrāfiskie darbi par

Mocartu ir: Franča Nīmečeka, Georga Nik. fon N i sena grā-

matas, vienas no pašām pirmajām Mocarta biogrāfijām (Nisens ap-

precēja pēc Mocarta nāves Konstanci Mocarti); Stendā I s pir-
mais ar savu "Mocarta dzīvi" veicināja Mocarta1 pazīšanu ārpus

Vācijas, Francijā, Anglijā un c.; plašākā un pirmā īsti zinātniski rak-

stītā Mocarta biogrāfija bija Oto Jāna grāmata (1859. g.), kas

arī tagad vēl uzskatāma par vienu no vissvarīgākajiem avotu krā-

jumiem par Mocartu,- Krievijā lielu popularitāti ieguva Aleksandra

Ulibi še v a Mocarta biogrāfija, kas tulkota arī vairākās citās va-

lodās; Francijā ievērojams Mocarta pētnieks bija grāfs Z. Sē n -

Fuā (Saint Foix); no jaunākajām Mocarta biogrāfijām ievērojama
Artūra Šuriga biogrāfijai (1923). Mocarta kopoto darbu izde-

vums aptver 70 sējumu un 589 darbu (Breitkopfa un Herteļa izde-

vumā, no 1876—1883). Zalcburgā, namā, kur Mocarts dzima, no

1842. gada ir ierīkots Mocarta muzejs, Zalcburgā, Minchenē, Vīne

un citas vācu operpilsētas ikgadus rīko Mocarta operu ciklus.

*

Tuvākajos gados pēc Mocarta nāves, līdz jaunā Bēthovena pir-
majiem radoša mūziķa triumfiem, vienīgais lielais vācu mūziķis bija
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Haidns. Ap viņu un Mocartu gan visā Vācijā bija daudz visai pro-

duktīvu komponistu un spožu virtuozu, mūzikas dzīve Vācijā šajā
laikā ir rosīgāka kā jebkad agrāk, tomēr visā šajā lielajā vācu mū-

ziķu saimē nav neviena' ģēnija, kas būtu pacēlies līdz Haidna un

Mocarta mākslas debesīm. Pēdējam

pateicoties, Vīne uz ilgu laiku bija

kļuvusi galvenais vācu mūzikālās kul-

tūras centrs, kam 19. gadsimta sākumā

vēl lielāku spožumu deva Bēthovens.

Daudzi Vīnes skolas un citu vācu pil-
sētu instrumentālmūzikas komponisti

šajā laikā prata rakstīt tik patīkamu,
tik viegli saprotamu, ausij glaimīgu mū-

ziku, ka viņu darbi savos panākumos
sacentās ar Haidna un Mocarta dar-

biem, sagādājot to autoriem lielu slavu.

Mūsu dienās to vārdi gandrīz aizmir-

sti. Spilgtākā figūra starp šiem mūzi-

ķiem ir jau minētais Di te r s fon Di-

t c r s d o r f s, kas rakstīja ne tikai lie-

lus panākumus gūstošas vācu dziesmu-

spēles, bet arī simfonijas un ne gluži
aizmirstus stīgu kvartetus. Populāri tā

Bernhards Rombergs

laika instrumentālmūzikas komponisti Vīne bija Ignacs Pleijels

(Pievel, 1757—1831), Haidna skolnieks; čeehs Leopolds Kože-

luchs (1748—1818), priesteris Joz c f s Gelineks (1758—1825),
ērģelnieks un baznīcas mūzikas komponists priest. M ak simi I i a n s

Štadlers (1748—1833), v. c. Monheimā ilgāku laiku dzīvoja prie-
steris Georgs-Jozefs Foglers (Vogler, 1749—1814), pianists,
ērģelnieks, komponists un paida-

gogs, kas savu lielāko slavu ieguvis
kā Vēbera un Meijerbēra skolotājs.

Hamburgā darbojās Rombergu mū-

ziķu ģimene, no kuras slavenākie ir

Andreass Rombergs (1767—

1821), vijolnieks un komponists, un

viņa brālēns Bernhards Rom-

bergs (1767—1841), ievērojams
čellists, vēl tagad spēlējamu čei'o

koncertu autors. Sumināti kjavier-
virtuozi un komponisti bija čeehs

Joh. Staņislavs Dušeks

(1760—1812); Joh annsšo bērts

(Schobert, 1720—1767), dzimis Silē-

zija, bet naturalizējies francūzis,
viens no īstā klavierstila nodibi-

nātājiem (prerēji klavesina stilam);
Daniels Šteibelts (1764—
T823), kas kādu laiku dzīvojis arī

Krievijā, Pēterpilī. Viens no zīmī-

gākajiem šā laika instrumentālkom-

ponistiem ir F rīku d r. - Vi I h. R v s t s Luīdži Bokerīni
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(1739—1796), kā iemīļotākais instruments ir vijole, viņu daži vēstur-

nieki_pat uzskata par Bēthovena priekšteci un parougu.

Ārpus Vācijas, šajā epochā sevišķi atzīmējami divi itāliešu

mūziķi: Bokerīni, čello koncerta nodibinātājs, un Kle-

menti, modernā klavierstila

radītājs. Luīdži Bokerīni (Boc-

cherini, 1743—1805), slavens itāliešu

čello virtuozs, ir bijis arī apbrīnojami

ražīgs komponists, īpaši kamermū-

zikā (kādi 125 kvinteti, 91 kvartets,

Joti daudz citādu kamermūzikas an-

sambļu; viņa vārdu tagad visbiežāk

iedomājas ar viņa populāro me-

nuetu). Mucio Klementi (dz. Romā,

1752, mira Londonā 1832) ir viens no

visvairāk spēlētiem klavierkomponi-

stiem, viņa klaviersonātas un it īpaši
klavieretīdes- "Grādus ad Parnas-

sum" ir bijušas pianistiskās technikas

pamats visam klavierspēlētāju miljo-
nam līdz pat mūsu laikiem. Klementi

ir arī vairāku slavenu klaviervirtuo-

zu — Fīlda, Krāmera, Kalkbrennera,
Mošelesa un citu skolotājs. Mūzi-

Mucio Klementi

T. Hardija gravīra, Londonā, 1794

kālajā saturā bagātākās viņa lielās klaviersonātas, kas at-

gādina Bēthovenu. Klementi klaviermūzikas spožums un spēks

jau tipiski atsedz jauno pianoforte instrumentu īpatnības, kādi viņa

laikā jau galīgi izspieda klavesinu no lietošanas. Ar to Klementi mū-

zika ieguva savu lielo vēsturisko nozīmi īstā pianoforte stila' attīstībā.

Klementi dzīvoja galvenokārt Anglijā, apmeklējis ir arī Parīzi, Vīni,
kur sacentās ar Mocartu, Pēterpili (kopā ar Fīldu, savu slaveno skol-

nieku, kas palika Krievijā un tur ieguva lielu nozīmi krievu mūzikā-

lajā dzīvē). Klementi bija Londonā- arī mūzikāliju izdevniecības un

jauno pianoforte fabrikas īpašnieks.

Bēthovens

Bēthovens stāv starp klasiku un romantismu, starp abiem liela-

jiem mūzikas stiliem, kas nomainās pārejā no 18. uz 19. gadsimtu.
Neviens mūziķis tik pilnīgi neaptver pagātni un nākotni, aizejošo
stilu ar nākošo, piederēdams reizē vienam i otram, vecai un jaunai

pasaulei. Bēthovens ir pēdējais un lielākais klasiķis, un reize arī

pirmais lielais romantiķis; viņš dod visaugstāko saturu un veidojumu

tīri klasiskajām mūzikas formām — simfonijai, klaviersonātai, stīgu

kvartetam, un reizē arī tās brīvi pārveido, pakļaudams tās tīri perso-

niskajai muzikālai domai. Pie Haidna, Mocarta forma ir skaisti slī-

pēts trauks, kurā mūziķis lej gan vienu, gan citu mūzikālu saturu;

Bēthovens sāk kā tīrās klasiskās tradicijas muziķis, bet drīzi nonāk

pie stila, kur katra mūzikālā doma prasa savu īpašu trauku, savu

īpašu formu. Mūslaikos iemīļotos terminus lietojot, varētu sacīt, ka

Haidns, Mocarts (pēdējais gan vairs ne vienmēr) ir vairāk "objektīvi
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mūziķi, Bēthovens — "subjektīvs". Sevišķi pie Haidna mūzika ir vēl

tikai skaista formu rotaļa; Bēthovens mūzikā grib izteikt sevi, ar mū-

ziku grib runāt, viņa mūzika nes idejas, domas, kā filozofija, kā.

reliģija.
Šo jauno saturu mūzikai dod arī pats laiks. Bēthovens jau kā

jauneklis piedzīvo lielo franču revolūciju, kas aizvējo visu 18. gad-
simta rokoko garu, kas mākslām dod jaunu sociālo stāvokli, jaunas
idejas, jaunu raksturu. Mākslas pilsonizējas. 19. gadsimts ir lielais

pilsonības, buržuāzijas gadsimts. Arī mūzika, tāpat kā Bēthovens

pats, nomet parūku. Bēthovena arēna vairs nav tikai šauri aristokrā-

tiskie saloni, "viņa simfonijas ir runas visai cilvēcei" (Pauls Bekers).
Runāt visai cilvēcei, pāri tautu robežām Bēthovens varēja jo la-

bāk tāpēc, ka viņa mūzikālā valoda bija visūniversālākā — tīrā

instrumentālā mūzika, ko Bēthovens runā pilnīgāk, kā ne-

viens cits. Ar Haidnu, Mocartu, Bēthovenu vācu mūzika 18. gadsimta
beigās izcīna sev visapskaužamāko mūzikālo uzvaru — uzvaru mū-

zikas visīstākajā, visbūtiskākajā novadā — absolūtās mūzikas laukā.

Ne itāliešu, ne franču mūzikālais ģēnijs nevar sacensties ar vācu

mūzikas guvumiem instrumentālajā mūzikā. Bēthovens instrumentā-

lajai mūzikai dod tās augstāko svaidījumu.
Vācu kultūrai Bēthovens ir viens no tās lielajām varoņfigūrām,

laikā, kad tā vispāri pārdzīvoja savu lielo hēroisko epochu. Bētho-

vena tieši laika biedri ir Gēte, Šillers, Kants, Herders, Hēgelis un c.

Bet Bēthovenā tek arī viņa senču — lielās mūzikālās pagātnes nā-

cijas — flāmu asinis, viņa dzīves vide to jau agri veda saskarsmē arī

ar itāliešu mūziku. Arī Vīne, viņa pieņemtā dzimtene, nav prūsiskā
Vācija, bet elpo vieglāku, dienvidu gaisu. Tā Bēthovens, gan vācu

kultūrloka mūziķis, īstenībā sniedzas pāri tam. Šie apstākļi mums

liks labāk saprast arī visu Bēthovena mākslas fainomenu, kurā ir tīri

rembrantisks gaismas-ēnas kontrastu asums un Mikelandželo figūru

izteiksmes sasprindzinātība> koncentrētība, muskuļaini-stiprs spēks.
Bēthovens ir augstākais kalngals visā cilvēces mūzikā. Mēs

jau esam mūzikas attīstības iepriekšējās gaitās vairākkārt skatījuši
virsotnes, stari no kurām krīt uz visu mūzikālo tagadni. Tāda īpaši
ir mums Joh. Seb. Bacha māksla. Bachs un Bēthovens ir kā atvari,

no kuriem verd visi 19. gadsimta mūzikas spēki. Bet Bēthovens

mums ir tuvākais, viņa māksla mums joprojām ir vēl visaktuālākā,

visnenovecojošākā mūzikālās dzīves sastāvdaļa, pats tās kodols un

centrs. Bēthovens-gara milzis vēl vienmēr fascinē prātus, kad

pār viņa dzīvi klājas jau vairāk kā simts gadu apsegs; viņa dzīves

paraugs, gara un mākslas diženums rāda mums viscēlāko un vis-

augstāko dzīves un mākslas piepildījumu.

Ludvigs van Bēthovens (Beethoven) dzimis 16. decembrī 1770,

Bonnā, pie Reinos. Viņa senči dzīvoja Antverpenē, un tikai vectēvs

pārnāca uz Bonnu, 1732, kur kļuva kūrfirsta kapellas mūziķis, vēlāk

tās vadītājs; arī Bēthovena tēvs bija dziedātājs-tenors kūrfirsta ka-

pellā, māte bija vienkāršai kalpotāja, vāciete. Bēthovena dzīve

bērnībā bija smaga; tēvs bija dzērājs, mājās vienmēr bija posts,
tamdēļ tēvs dēlu, kaut ar varu, gribēja iztaisīt par brīnumbērnu, lī-

dzīgi Mocartam, ko rādīt pasaulei. Romēns Rollāns savā "Žanā

Kristofā" aizgrābjoši stāsta šos Bēthovena-bērna pirmos mocošos

mūzikas mācības gadus. Visa' viņa audzināšana1 bija vērsta tikai
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uz vienīgo mērķi — muziķu
; Bēthovens tikpat kā nemaz nav pat

guvis skolas izglītības, un šos vispārējo zināšanu robus viņš visu mūžu
ir centies aizpildīt- pašmācībā. Ar dažādiem skolotājiem, Bēthovens
jau agri saka spēlēt vijoli, altu, klavieres. No 11 gadu vecuma,
viņš nonāk sava īstā skolo-

tāja — komponista Krist.-

Gotloba' Nēfes rokās,
kas viņu ievada Bacha "Labi

terniperēto klavieru" mūzikā.

Bēthovens attīstās ārkārtīgi
ātri; jau ap 12 gadiem viņš
aizvieto Nēfi viņa ērģelnieka

postenī Bonnas katedrālē, spē-
lē kā čembafists teātra orķestrī,
sāk arī jau komponēt. Bonnas

kūrfirsta galmā mūzikai veltīja
dedzīgu kultu; bija itāliešu un

franču operu izrādes, kurās

jaunais Bēthovens spēlēja
līdz,- ilgāku laiku uzturējās
šeit daudzi ievērojami vācu

mūziķi — R ci c h a, vijolnieks
Francis Rīss, Andreass

Rombergs, čellists Be m h.

Rombergs un c. Tā bija
mūzikāli dzīva, rosinoša ap-
kārtne, kurā veidojās jaunā
Bēthovena talants.

1787, Bēthovens dodas uz

Vīni, gribēdams mācīties pie
Mocarta. Negaidītā mātes

Māja Bonnā, kurā dzimis Bēthovens

nāve Bēthovenu tomēr tūdaļ aizsauc atpakaļ uz Bonnu, viņa ilgas ne-

piepildās. Ir nostāsts, ka Mocarts, noklausījies Bēthovena improvizāci-
ju, esot izsaucies: "Par šo mūziķi pasaule reizi runās!" Pēc atgriešanās
Bonnā 18 gadu vecais Bēthovens kļūst par visas savas ģimenes galvu,
savu divu brāļu un tēva apgādātāju, jo tēvu dzeršanas dēļ no darba

atlaiž. Bēthovenal garīgās dzīves attīstībai svarīgi šai laikā ir sakari

ar Breuningu ģimeni, kur viņu uzņēma tikpat kā savējo, un kurā

viņš ieguva draugus visam mūžam (Eleonora Breuninga, Bēthovena

jaunības biedrene, vēlāk apprecēja Dr. Vēgeleru, kas kļuva viens no

B. labākajiem draugiem). Tāpat daudz sirsnības Bēthovens saņēma

no grāfa Valdšteina, ar kura palīdzību Bēthovens dabūja 1792. g. pa-

balstu no kūrfirsta, lai dotos uz Vīni otrreiz, šoreiz jau pēc Mocarta

nāves, studijās pie H ai d n a, kas Bēthovenu bija iepazinis, Bonnā

apstādamies ceļā no. Londonas uz Vīni. 1792, Bēthovens no jauna

ierodas Vinē, kas kļūst par viņa otro dzimteni.

Pie Haidna Bēthovens mācījās apmēram gadu; Bet Haidns, ga-

tavodamies savam otrajam Anglijas ceļojumam, bija ļoti aizņemts,

un Bēthovens, juzdamies vīlies savā slavenajā skolotāja, saka ap-

skatīties pēc citiem padomdevējiem. Viņa galvenie skolotāji Vīne

kļuva ievērojamais teorētiķis Albrechtsbergers un itāliešu

operkornponists Salj ēr i. Loti drīz Vīne vērsa uzmanību uz Bet-
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hovenu kā spīdošu pianistu, īpaši kā apbrīnojamu, ārkārtīgu impro-

vizētāju. Pat tiem, ikas bija dzirdējuši Mocarta improvizācijas,
Bēthovena-improvizētāja ģēnijs bija šķitis gluži pārdabisks, satrie-

cošs. "Bez domu skaistuma un savdabīguma, bija arī kautkas ār-

Bēthovens 16 gadus vecs

Nēsena siluets

kārtīgs izteiksmē," saka par viņu pianists Cer-

ni. Tikai pēc trim gadiem, 1795, Bēthovens Vī-

nē nāk atklātībā arī kā komponists. Ir intere-

santi, ka Bēthovenā radošais mūziķis nesteidzas

manifestēties, izpausties uz āru, gluži pretēji
Mocartam un daudziem citiem agrīnajiem kom-

ponistiem, kas kā radoši mūziķi pārsteidz jau
no savām bērna kājām. Pirmie darbi, ko Bēt-

hovens publicē Vīnē un kuriem dod opusa nu-

muru, ir trīs trio klavierēm, vijolei un čellam,

op. 1, veltīti firstam Lichnovskim; šajā laikā viņš
bija rakstījis jau daudz, visumā nenozīmīgākus

mēģinājumdarbus. Līdz 1800, kad pirmajā liela-

jā savu darbu koncertā Bēthovens atskaņo savu

pirmo simfoniju, viņa darbu sarakstā ir jau 13klaviersonātas

(līdz op. 22, to starpā Patētiskā sonāta), 6 pirmie stīgu kvarteti, 7 dažā-

di trio, 2klavierkoncerti, 3 sonātas vijolei un klavierēm, 2 sonātas čel-

lam un klavierēm, stīgu kvintets, "Adelaīda", slavenais Septets, daudzi
citādi kamermūzikas darbi, klaviervariācijas, v. t. t. Šos darbus mēdz

raksturot kā viņa "pirmo stilu". Bēthovena radošā darba ra-

žīgums šajā epochā ir vislielākais. Viņa darbi tam jau ienes tik

daudz, ka viņš var no tiem bez rūpēm dzīvot. Vīnes aristokrātijā,
kurā Bēthovenu ievadīja viņa Bonnas mecenāti, īpaši grāfs Vald-

šteins, viņam drīz radās dedzīgi, sajūsmināti cienītāji un patiesi
draugi. Lichnovsku, Brunsviku, Kinsku, Līchtenšteinu, Lobkovicu, Er-

dedī, Razumovsku ģimeņu vārdi cieši saistīti ar Bēthovena dzīvi,

viņa mākslu. Pretī šai augstajai aristokrātijai Bēthovens nekad nav

ļāvies būt kalpojošs gars, "galma mūziķis". Viņa pašlepnums bija

bezgalīgs, un vairākkārt ir izvērties asumos pat pret saviem tuvāka-

jiem draugiem, juzdamies aizvainots, pat varbūt nepamatoti. "Prin-

ci," raksta Bēthovens firstam Lichnovskim, saraudams tuvās drau-

dzības saites ar šo ģimeni pēc kāda līdzīga gadījuma, "tas, kas

Jūs esat, Jūs esat nejauša dzimšanas gadījuma dēļ; tas, kas esmu

es, es esmu caur sevi. Prinču ir un būs vēl tūkstošiem. Bet ir tikai

viens Bēthovens." Šādu sabiedriskas vienlīdzības stāvokli agrāko
paaudžu mūziķi vēl nepazīst.

Ap 1800, kad Bēthovens, trīsdesmit gadu vecs, jūt jau visu savu

varu kā radošs mūziķis, kad ap viņa vārdu vijas jau liela slava,

viņu pārsteidz smagākais likteņa sitiens, kādu mūziķis var saņemt:

viņš jūt, ka kļūst kurls. Sākumā viņš par to nevienam nekā nesaka.

1801, viņš par to jau sūdzas vēstulēs saviem tuvākajiem draugiem,
Dr. Vēgeleram un mācītājam Amendam (Kurzemē). Viņu sagrābj
izmisums, un šīs krizes augstākajā pakāpē viņš raksta jau atvadī-

šanos no dzīves, savu slaveno "Heiligenštadtas testamentu" (oktob-

rī 1802), savu sāpju, izmisuma satriecošāko liecinājumu.

Dzīve nepataupa Bēthovenam arī citu triecienu. Viņam nav

bijis nevienas īsti laimīgas mīlas. Aizvienu viņu redzam starp mīlas

jūsmu un dziļāko bezcerību bezdibeņiem. 1801, viņa dzīvē ieiet
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Džuljeta Gvičardi, kurai' viņš veltī savu "Mēnesnīcas so-

nātu", op. 27; Bēthovens mīl, un jūtas mīlams. Bet jo sāpīgāk viņš

izjūt sabiedriskā stāvokļa un kārtas robežas, kas viņu šķir no mī-

lamās sievietes, un koķetā Džuljeta jau drīz, 1803, apprec grāfu
Gallenbergu. Ap šo laiku Bēt-

hovens sāk attālināties no sa-

biedrības, aizvienu vairāk ie-

gremdējas sevī, sāk atsacīties

no virtuozitātes, nododoties

vairs tikai komponēšanai. Viņa

griba salauž, pārvar psīchisko
krizi, viņa saulainā otrā simfo-

nija, rakstīta vienā laikā ar

"testamentu", ir pilnīgs testa-

menta noliegums. Dzīve kal-

dina meistaru. 1803, dzimst

viņa trešā, "Hēro i s kā" sim-

fonija, kurā redzam Bētho-

venu visā viņa milzīgumā, kas

mūzikai ver veselas jaunas pa-

saules. Ar šo simfoniju sākas

Bēthovena "otrais stils".

Drīz pēc trešās simfonijas, Bēt-

hovens sāk strādāt pie operas
"Leo noras", kuras pirm-
uzvedums 1805. gada no-

vembrī Bēthovenam sagādāja

Terēza Brunsvika

J. B. Lampī portrets (1806), Bēthovena muzejā, Bonnā

smagu vilšanos. Pēc dažiem mēnešiem operu uzveda no jauna,
pārstrādātu, bet jau pēc vienas izrādes Bēthovens tās par-
titūru paņēma atpakaļ. Pēc operas neveiksmēm, Bēthovens ar jau-
nu sparu stājās pie instrumentālās mūzikas, kurā viņš jutās brīvs, ne-

apstrīdams valdnieks. Vesela rinda viņa ievērojamāko darbu dzimst

šajā viņa dzīves vidusposmā, nedaudzos gados. Te ir "Koriolāna",
"Leonoras", "Egmonta" uvertīras, ceturtā, piektā un sestā simfonija,
kiaviersonātu rinda (starp tām epochālā Sonata appassionata, op.

57, 1804. gadā), C-dūra mesa, 2 trio op. 70, G-dūra klavierkon-

certs, op. 58, vijojkoncerts op. 61, koru fantāzija op. 80, 3 stīgu kvar-

teti ("Razumovska kvarteti") op. 59, blakus tiem daudzi citi mazāki

darbi. Savu 5. un 6. simfoniju ("Likteņa" un "Pastorālo"), koru fan-

tāziju un klavierkoncertu Bēthovens atskaņoja pirmo reizi lielā savu

darbu "akadēmijā" 17. dcc. 1808. Ar savu programmas plašumu

un nozīmību šī "akadēmija" ir viena no zīmīgākajām datām (koncer-

tu vēsturē. Daudzus no šiem darbiem Bēthovens bija rakstījis Vīnes

apkaimē — Mēdlingā, Bādenā, un c, kur viņš mīlēja dzīvot, lai tu-

vāku justu dabu, mežu, kalnus. Šie gadi bija arī laimīgākie viņa

dzīvē, dzirde bija uzlabojusies, viņa dzīvei atkal_ jaunu gaismu deva

mīla, Terēza fon Bruns v i ka, pēc Romena Rollāna un citu

jaunāko pētnieku domām, ir sieviete, kurai Bēthovens rakstījis savu

vēstuli "nemirstīgajai mīļotai", ko, bez uzraksta, atrada pec Bētho-

vena nāves viņa papīros. Bet sociālo, kārtu atšķirību dēļ arī šeit

Bēthovenam bija jāatsakās no domām _par laulību.

Bēthovena dzīve un slava šai laikā ieiet sava apogeja. 1808,
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viņš saņem no Vestfāles karaļa Žeroma Bonaparta uzaicinājumu

pariet par kapelmeistaru viņa galmā Kaselē. Augstais piedāvātais

atalgojums vilināja. Tad trīs Vīnes mecenāti — erchercogs Rūdolfs,

firsts Kinskis un firsts Lobkovics ar līgumu nodrošināja Bēthovenam

Bēthovens

Luija Letronna zīmējums, 1814

4000 guldeņu gadā, lai

tikai Bēthovens neatstātu

Austriju. Šī summa pilnīgi
nodrošināja Bēthovena

dzīvi, materiāla trūkuma,
kā Mocarts, Bēthovens

vispāri nav piedzīvojis.
Vēlāk, dažādu apstākļu
dēļ, šī summa gan sama-

zinājās, taču tomēr vēl

aizvienu palika gana jū-
tama. 1812, Bēthovens

Bohemijas kūrortā Tep-
licā sastopas ar Ģēti,
bet abi lielie mākslinieki

nesaprotas, viņu attiecī-

bas sarežģī dažādi pār-

pratumi. Tai pašā gadā
Bēthovens dažos mēne-

šos uzraksta savu 7. un

8. simfoniju. 1814. gads
ir Bēthovena slavas vir-

sotne. Vīnes kongresa
laikā viņu sumina kā Ei-

ropas slavenību, viņš ir

oficiālais mūziķis. Šai

gadā atdzimst arī viņa opera "Leonora", pilnīgi pārstrā-
dāta tekstā un mūzikā, arī ar jaunu nosaukumu — "Fi-

dēlio". Jaunais uzvedums, Eiropas valdnieku publikas priekšā,
dod ilgoto gandarījumu Bēthovenam, no šā laika viņa opera iegūst
ilgstošus panākumus. Bēthovens komponē daudzus gadījuma, pa-

sūtījuma darbus, patriotiskas kantātes ("Vellingtona simfonija", "Vā-

cijas atdzimšana", "Cildenais brīdis", un c], kuru atskaņojumi vēl

vairo viņa slavu.

Jo smagāk uzbrūk viņam pēc šā ārējo panākumu un lielās ra-

došās produktivitātes perioda visas dzīves likstas. 1815, mirst viņa

brālis Kārlis, Bēthovens adoptē viņa dēlu, veltī tam bezgala mīle-

stības, bet gūst no tās tikai smagus sarūgtinājumus. Viņa veselību

posta visādas slimības, ap 1816 viņš kļūst galīgi kurls, ar ārpasauli
sarunāties spēj vairs tikai rakstiski. No šā gada sākas viņa "sa-

runu burtnīcas", lielās Bēthovena traģēdijas dokuments, ap 11.000

lappušu rokrakstā (glabājas Berlīnes valsts bibliotēkā). Viņu sāk

piemeklēt arī naudas bads, kompozicijas vairs neienes tik, kā agrāk,
daudz viņa līdzekļu aiziet brāļiem, naudu, ko viņš bija atlicis savam

audžu dēlam, viņš vairs neuzskatīja par savu. Slimību, posta, sāpju
nomākts, šajos gados Bēthovens komponē ļoti maz. No 1813—1816,
Bēthovena darbu sarakstā nepienāk klāt gandrīz neviens ievērojams
darbs. Bet pamazām Bēthovens atkal paceļas no šīs garīgās no-







Bēthovens

Ferdinanda Šimona portrets, Vīnē, 1818.-1819. Bonnā, Bēthovena muzejā
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spiestības, un darbi, ko viņš raksta pēdējos divpadsmit ciešanu ga-

dos, lēnām, cīnīdamies par katru mūzikālo domu, — pēdējās 5 kla-

viersonātas (sākot ar op. 101), seši pēdējie stīgu kvarteti, Augstā
mesa (1823), Devītā simfonija (1823), — rāda pavisam jaunas skaņu

pasaules ("trešais stils").

1824, notika pēdējais lielais Bēt-

hovena darbu koncerts, kur at-

skaņoja trīs daļas no viņa Aug-
stās mesas un Devīto simfoniju.
1826—1827 ziema bija viņa pē-
dējā cīņa ar slimībām. Visi

darbi bija jāpamet, lielu prieku

viņam sagādāja no Londonas

atsūtītie Hendeļa kopoti darbi

40 sējumos, Fr. Šuberta dzie-

smas, ko viņam atnesa- kāds viņa

draugs. Viņa ilgu zeme bija
dienvidu 'Francija, Itālija, ko re-

dzēt viņam nekad nebija- lemts.

26. martā 1827, Bēthovens mira,

negaisa dienā. Nepabeigti,
projektos palika rinda lielu

darbu — desmitā simfonija, Ģē-
tes "Fausts", orātorija "Zauls un

Dāvids", uvertīra par B-A-C-H,
Grilparcera "Meluzīnes"

ope-
ras nodoms, un c. Milzīgas ļau-
žu masas, ap 20.000 cilvēku,
pavadīja meistaru viņa pēdējā

gaitā, no Melno spāniešu nama

Bēthovena maska

Francis Kleins, Vīnē, 1812

(Schvvarzspanjerhaus), viņa pēdējās dzīves vietas Vīnē, uz Vēringas
kapiem. Velak viņa trūdus pārveda uz Vīnes Centrālajiem kapiem,
kur viņa kapa kopa tagad atrodas blakus Mocartam, Šubertam,
Giukam, Volfam un citiem Vīnes lielajiem mūziķiem.

Bēthovena darbu daudzums ir ievērojami mazāks, nekā Haidna

vai Mocarta darbs: tikai viena opera, 9 simfonijas, 16 stīgu kvarteti,
32 ap 30 dažādu kamermūzikas darbu klavierēm un

dažāda sastāva instrumentālansambļiem, 5 klavierkoncerti, vijoļkon-
certs un daži citi koncerti, 2 mesas, viena orātorija, orķestra uver-

tīras, dziesmas, mazāki darbi klavierēm, v. c. Bet šie darbi ir daudz

plašāki, to mūzikālals saturs spēcīgāks, izteiksme intensīvāka, sastrē-
dzinātāka. Tāpēc arī, Bēthovena darbus apskatot, ir grūti to darīt

summāriski, tikai vispārēji, bet interesi saista arī vai katrs tīri indivi-

duāls darbs; tas it īpaši sakāms par viņa simfonijām. Daudz kriti-

zēti ,bet aizvienu citēti un daudzināti trīs stili Bēthovena rado-

šajā mākslā, kādu tezi uzstādīja Vilhelms Lenčs (baltietis),
savā grāmatā "Beethoven et ses trois stvles", 1855, un kurai zinā-

ma pamatojuma nevar liegt arī pēc visjaunākajiem Bēthovena pētī-

jumiem. Nenoliedzams, ka Bēthovena-- radoša' mūziķa iekšējās

pārvērtības ir daudz lielākas, nekā to redzam pie citiem mūziķiem.
Viņa pirmie darbi, līdz trešajai simfonijai, lai tajos arī ieskanas jau
īsti "bēthoveniski" akcenti, visumā tomēr nerunā pretī Haidna un
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Mocarta mākslas tradīcijai, 18. gadsimta mākslas garam, un no

tiem vēl nekādi nav secināms, ka trešā, "Hēroiskā" simfonija, būtu

šā stila dabisks, neizbēgams turpinājums. "Trešā" un "Piektā"

("Likteņsimfonija") savā gigantiskajā saturā ir kautkas pilnīgi jauns,
negaidīts, un vismaz šajā sakarībā grūti būtu nerunāt par diviem

dažādiem Bēthovena mākslas stiliem. Lielāka problēma, vai vietā

ir teze vēl par "trešo" stilu. Gribētos apgalvot, ka nav sevišķas, ne-

pārejamos stila maiņas starp abām nule minētajām simfonijām un

"Devīto" vai Svinīgo mesu. Tās ir gara māsas. Bet pavisam pār-
steidzoša ir Bēthovena jaunā pārvērtība viņa pēdējās klaviersonā-

tās un pēdējos stīgu kvartetos. Katrā ziņā, tie stāv par sevi, ārpus
pārējā Bēthovena sonātu un kvartetu opusa, arī šo pārmaiņu nekas

nesagatavo, neliek iepriekš jau noskārst, paredzēt, tie atstāj iespai-
du pēc iepriekšējā kā lūzums Bēthovena mūzikālajā valodā. Šādā

nozīmē, mēs neredzam nopietna iemesla pilnīgi noraidīt Lenca stā-

dīto Bēthovena "triju stilu" tezi. Kā taču gluži pretēji Mocarts, iz-

ņemot padziļināto emocionālo saturu, līdz mūža beigām savā mū-

zikā paliek tāds pats, kāds bijis sākumā; un Šuberts, Šopēns, Men-

delsons dod jau pašos pirmajos savos darbos to, kas paliks viņiem

visraksturīgākais visā viņu kopdarbā.
Bēthovens sāka' kā pianists. Tieši technikas ziņā daudzi

viņa laika biedri ir bijuši par viņu pārāki. Nesalīdzināmais Bētho-

vena spēles varenums ir izpaudies viņa brīvajās improvizācijās, māk-

slā, ko kopa 18. gadsimts (Bachs, Hendelis, Mocarts!), un kas diem-

žēl gandrīz aizmirsta mūsu laikos. Viņa klavierdarbi mums var likt

noskārst, cik bagāts varēja būt viņa improvizāciju saturs. Laika

biedri pat liecina, ka Bēthovena improvizācijas bijušas vēl skaistā-

kas par viņa uzrakstītajiem darbiem.

Bēthovens klaviermūzikā ienes jaunus elementus tiklab

technikā, kā saturā, kāpina tiklab tās tīri pianistisko, kā mūzikālo in-

teresi. Ne Mocarts, ne Haidns, nedz citi Bēthovena priekšteči un

laika biedri nebija vēl stādījuši jaunajiem sava laika pianoforte in-

strumentiem tādu uzdevumu, kā Bēthovens; klaviermūzikā Bēthovens

atklāj jaunu pasauli, ne mazāk nozīmīgu, kā kamermūzika vai sim-

fonija. Bēthovens tiklab kā nemaz neraksta tīru "bravūras gabalu",
kādi klaviermūzikā nāca modē viņa laikā; garīgi nesaturīga mūzika

viņam neeksistē. No visām Bēthovena- klavierkompozicijām virtuozi-

tātei vistuvākie viņa klavierkoncerti (ievērojamākie abi lielie

pēdējie, G-dūrā un Es-dūrā). Šāda rakstura arī viņa daudzie va-

riāciju darbi klavierēm, no kurām sevišķi izceļamas 33 variāci-

jas par Diabelli valsi, op. 120, viens no variācijmākslas lieliskāka-

jiem darbiem visā mūzikālajā literātūrā, kam līdzinieki vienīgi Bacha

"Goldberga variācijas" un Brāmsa variāciju darbi.

Bet Bēthovena sevišķā klaviermūzikas pasaule ir viņa klavier-
sonātas. Tajās atspoguļojas viss Bēthovens, viss viņa mūzikālais

credo, viņa mūzikālā evolūcija, visa viņa ģēnija neizsmeļamā dau-

dzējādība. Viņa klaviersonātu kopdarbs ir pilnīgākais un varenā-

kais šīs formas reālizējums visā mūzikas literātūrā. Ka sonātas for-

mu arī tagad vēl mēs uzskatām par augstāko mūzikas formu, tas

nebūtu iedomājams bez Bēthovena mākslas, vienalga, vai šī forma

pielietota klavieru, kamermūzikā vai simfonijā. Tā nav tikai formāla
mūzika vien, bet viscauri ar dziļu garīgu saturu, tīri perso-
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niska dvēseles valoda. Taisni tas Bēthovena klaviersonātas vissuģe-
stējošākais: 'kā viņās tīrās, absolūtās mūzikas ideālākā forma nes

visas cilvēka izjūtu, kaislību, pārdzīvojumu pasaules. Nekad Bētho-

vena sonātas" nebūtu tik suverēni iekarojušas pasauli, ja tās būtu

tikai abstrakta mū-

zika vien. Nevie-

nam mūziķim līdz

Bēthovenam mū-

zikas valoda nav

tik pilnīgi kalpo-

jusi tīri personi-
skajai sevis iz-

teiksmei. Viņa do-

mas augstais ēti-

skais, morālais

raksturs, cildenums

mums vēl vienmēr

šķietas visos lai-

kos nepārejošākā
mūzikas vērtība.

Klaviersonātas

aptver visas Bēt-

hovena radīšanas

epochas. Taisni

sonātās vispirms
atskan jauna laik-

meta, jaunas mū-

zikālās izjūtas bal-

sis. Savās pirma-

jās sonātās Bētho-

vens vēl lieto

Haidna, Mocarta

valodu, bet tajā

jau izsaka sa-

vas domas. Drīz

Bēthovena darba istaba

Melnspāniešu namā, Vīnē, 1827

saturs lauž klasisko trauku, sāk pats nosacīt formas likumību. Mūzikā

parādās lielas, patētiskas līnijas, dramatisms, asi kontrastējošu allegro
temu konflikti un cīņa izstrādājuma posmos, straujie, asprātīgie sker-

ci parūkoto 18. gadsimta menuetu vietā, ilgpilnie, aizraujošie lēno

dalu dziedājumi, — tīri "bēthoveniska" mūzikālās izteiksmes pasau-
le. Sonāta vairs nav vienkāršs "spēlējams gabals", bet dvēseles

pārdzīvojumu stāstījums, bieži vesela drāma. Savas uzbūves un
do-

mas majestātiskumā daudzas no tām aizsniedz savu māsu., lielo

simfoniju nozīmību. Bēthovena mūza arī klaviersonātās, tāpat kā

kvartetos un simfonijās, rāda divas sejas: traģisko un dzīvespriecī-

go. Plašajai publikai pirmā vienmēr ir likusies "bēthoveniskāka", un

taisni ap tiem viņa darbiem, kur plosās kaislību viesuli, visvairāk le-

ģendu, siržu trīsu un mīlestības savīts,-tā ap "Patētisko" (op. 13),
"Mēnesnīcas" (op. 27 N 2), "Rečitatīvisko" sonātu d-mollā (op. 31

N 2), "Kaislību" sonātu — "Appassionatu" (op. 57), ko var uzskatīt

par Bēthovena sonātu augstāko virsotni, "Ardievu" sonātu (op. 81),
un c. Bēthovena piecas pēdējās lielās klaviersonātas — op. 101,
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106, 109, 110 un 111, laika biedres Devītajai simfonijai un pēdējiem
kvartetiem, stāv jau pilnīgi ārpus stingrās -klasikas normām un tradi-

cijām. Bēthovena doma vairs neiekļaujas tais rāmjos, kādus snie-

dza 'klasiskās sonātas paraugtips, pārveidojas, iegūst citādu "izska-
tu" visa mūzikālā rakstība, kļūstot sarežģītāka, grūtāk satverama;
visu šo bēthoveniskās domas jauno pagriezienu sevišķi raksturo ne-

gaidītā atgriešanās pie fugas formas, pie tā izteiksmes līdzekļa, ko

lietoja Bachs, bet ko lielākas vienkāršības un skaidrības labā bija

padzinis klasiskais stils. Bet vajag tikai izlasīt piemēram grandiozo

fugu milzīgās B-dūra sonātas (op. 106) nobeigumā, lai redzētu, kā

Bēthovena- ģēnijs atdzīvina1 fugas formu ar jaunu — savu garu.

Dziļš emocionāls saturs visās trijās pēdējās sonātās, kurās atkal sa-

stopam tipiski bēthovenisko antitezi — ciešanu idejas pretstatējumu
gribas, gara- spēkam, apskaidrotam mieram.

Bēthovena klaviersonātu opuss aptver visu viņa lielo radīšanas

laiku, no trim Haidnam veltītajām sonātām, op. 2, 1795. gadā, līdz

op. 111, 1823. gadā. Kopā ar Hansu fon Bīlovu varam teikt, ka tās

ir "klaviermūzikas Jaunais testaments", līdzīgi "klavie"mūzikas Ve-

cajam testamentam" Bacha "Labi temperētā klavesina" prelūdijās
un fugās.

Kamermūzika dažādiem instrumentu ansambļiem, blakus kon-

certējošai solo mūzikai un simfonijai, kopš instrumentālmūzikas no-

dibināšanās laikiem vienmēr ir bijusi plaši kopts un iemīļots mūzikā-

iās izteiksmes veids. Klasiskās mūzikas periodā tā iegūst savu aug-

stāko stāvokli, Haidns un Mocarts tajā rada nepārejošas vērtības

darbus, Bēthovens tai dod visa sava ģēnija spēku un domas dzi-

ļumu. Bēthovens ir rakstījis visu formu kamermūzikas darbus, sākot

ar duo un beidzot ar oktetu, visdažādīgākajiem instrumentu ansam-

bļiem, gan pūtējiem, ar vai bez klavierēm vai stīgu instrumentiem

(slavens viņa Septets, op. 20, klarnetei, mežragam, fagotam un stīgu

kvartetam), gan stīgu instrumentiem ar klavierēm (vijoles un čello

sonātas, klavieru trio, etc), gan stīgu instrumentiem vien (trio, kvar-

teti, -kvinteti). Tieši šī pēdējā grupa, īpaši viņa 16 stīgu kvarte-

ti, ir Bēthovena kamermūzikā visaugstākā, viena no bēthoveniskā

gara visapbrīnojamākajām manifestācijām. Līdzi mūzikālās uzbūves

mākslai un mūzikālo domu skaistumam tajos valdzina "augstas dvē-

seles dzīves izteiksme, ko pazīst un spēj izsacīt vienīgi mūzika* (Kom-

barjē). Bēthovens sāka stīgu kvartetus vēl pilnīgi Haidna un Mo-

carta garā; tādi ir viņa pirmie 6 stīgu kvarteti, op. 18 (1800. gadā),
gaiši, dzīvespriecīgi, briljanti sk-anīgumā. Starplaikā līdz saviem nā-

košajiem 3 kvartetiem, op. 59, (slavenie "Razumovska kvarteti", vel-

tīti Krievijas sūtnim Vīnē, 1806. gadā), Bēthovens rada rindu savu

lielāko darbu (2. un 3. simfoniju, operu "Leonoru", un c.J. Tā sa-

protama arī šo kvartetu daudz lielākā mūzikālo domu un izstrādā-

juma bagātība. Visneparastākā skaņu pasaule atveras Bēthovena

p_ē dēj o s piecos kvartetos, rakstītos jau pēc Devītās sim-

fonijas, divos-trijos gados pirms nāves. Tie ir vispāri pēdējie Bēt-

hovena lielie darbi. Šķita jau, ka Bēthovens būs pilnīgi atteicies no

stīgu kvarteta formas, tik ilgu laiku (no 1810. g.) viņš nebija par
to nemaz interesējies. Bēthovena pēdējo stīgu kvartetu komponē-
šanai ierosmi deva viņa drauga, vijolnieka Šupanciga stīgu kvarteta

ansambļa koncerti Vīnē 1824. gadā, kuros vienā pašā šajā gadā
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bija atskaņoti ap 25 Bēthovena kamermūzikas darbi, starp tiem vai

visi viņa stīgu kvarteti. Sava neparastā mūzikas rakstura un kompli-
cētās polifonās uzbūves dēļ, Bēthovena pēdējie kvarteti ilgu laiku

palika nesaprasti, tiklab publikai kā mūziķiem. Bēthovena māksla

šajos kvartetos šķita tumša, chaotiska, nelīdzsvarota, un vajadzēja

paiet pāris paaudzēm, lai tajos sāktu saskatīt mūziku, — tiesa, mū-

ziku, kas nemeklē nekāda ārēja spožuma, nekādu virtuozitātes un

skanīguma vizuļu, kas, no stīgu kvartetu tradicijas viedokļa raugo-
ties, vai pilnīgi pamet tīri formālas mākslas saturu, lai runātu brīvi

un nesaistīti, lai kļūtu par lielas dvēseles šaubu, cīņu, nemiera, uz-

varu, apskaidrotības atklāsmi. Šādā nozīmē tai gandrīz nav vairs

turpinājuma vēlākajā, pēc-Bēthovena kvartetu literātūrā.

Bēthovena instrumentālo mūziku vaiņago viņa simfonijas. Bēt-

hovena simfoniju templis visu gadsimtu pēc viņa nāves ir bijis, vēl

tagad ir, un, kamēr vien mūzikai būs spēks pār cilvēku sirdīm, aiz-

vienu būs cildenākā mākslas svētnīca, kāda mūzikā — un uzdroši-

nos teikt — visā mākslā cilvēcei ir celta. Ne dzejai, ne romānam,

ne drāmai nav tā milzīgā vienojošā, paceļošā spēka, kas Bēthovena

simfonijdrāmām. Nav darbu visā lielajā instrumentālmūzikā, kas

būtu masu apziņā iegriezušies dziļāk, mūzikas dzīvei visā pasaulē
kļuvuši nepieciešamāki, kā Bēthovena simfonijas. Bēthovens nav uz-

rakstījis vairs 40 vai 100 simfoniju, kā Mocarts vai Haidns; bet viņa

deviņas simfonijas ietver sevī tik milzīgu vielu, kādu vēi nebija tvē-

ris neviens viņa priekšgājējs. Bēthovena uzmetumu burtnīcas rāda,
kā viņš ar šo vielu ir cīnījies,- viņa simfonijas nedzimst tā pa vienai

mēnesī, kā tās lija no Mocarta vai Haidna mūzikālās fantāzijas avo-

tiem. Mērķi, kādus redzēja savā priekšā Bēthovens-simfoniķis, bija
daudz tālāki, sniedzās ārā no aristokrātisko salonu intimās pasau-

les, piegriezās augstākajām visas cilvēces interesēm,

"kļuva par runām nācijai, visai cilvēcei". Bēthovena simfonijas vairāk

kā viss cits ir iekarojušas mūzikas kultā vietu simfoniskajai instrumen-

tālajai mūzikai, blakus lielajai vokālai mūzikai, operai; Bēthovena

simfonijas ir ass, ap ko centrējas visa 19. gadsimta lielā mūzikālā

dzīve.

Bēthovena simfānijas aptver visu viņa spēku brieduma laiku,
divdesmit piecus gadus, no 1799—1823, viņš ir jau trīsdesmitgadīgs,
kad nāk klajā ar savu pirmo simfoniju, un beidz "Devīto" trīs gadus
pirms sava mūža noslēgšanās. Tāpat kā klaviersonātās un stīgu
kvartetos, arī simfonijās izsekojams Bēthovena mūzikālās domu pa-
saules lielais attīstības ceļš, lai gan tas nenoved pie iepriekšējo lielā

stila lūzuma. Viņa pirmā simfonija, C-dūrā, op. 21, un otrā

simfonija, D-dūrā, op. 36, ir vēl savā saturā un raksturā Haidna

un Mocarta gara līdzinieces, lai gan tajās, it īpaši otrajā, jau brī-

žiem izšķeļas gluži bēthoveniski akcenti un mūzikālo domu zibšņi.
Jauna pasaule paveras viņa trešajā, "H ēr6is ka jā"

simfonijā, Es-dūrā, op. 55, vienā no ārkārtīgākajiem darbiem,
kādus vien pazīst mūzika. Kā gan jāapbrīno tas 32 gadus vecā

skaņraža titāniskais radošais spēks (simfoniju B. komponēja no

1802—1804), kas lika dzimt šai varenajai mūzikas vīzijai, ar tās

nekad vēl līdz tam nepieredzēto simfonijdarba ideju un uzbūves

jaunumu, drosmi, bagātību, spēku, milzīgumu! Nekas viņu nesaga-
tavo, ne paša Bēthovena, ne citu simfoniķu darbos, nekas to arī
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nepārsniedz monumentālitātē. "Ārkārtīgi gara un grūta kompozi-
cija," "mežonīga fantāzija, kas nomaldās bezmērķībā", bija mūziku

pirmie iespaidi no "Hēroiskās", kurā viss bija jauns: jaunas formas
— sēru maršs, skerco, variāciju fināls, ārkārtīgais, dramatiskais iz-

strādājums pirmajā Allegro daļā, šī mūzikas "Austerlica", pēc Ro-

māna Rollāna spārnotā izteiciena (vajag lasīt par "Hēroisko" sim-

foniju Rollāna grāmatā "Les grandes ēpoques crēatrices dc Beetho-

ven", 1928); jauna bija tās orķestra valoda, ar tā kāpināto izteiks-

mību, individuālizēti izmantotajiem instrumentiem, un galvenais, jauns
bija arī tās raksturs, asie kontrasti harmonijās un dinamikā, tās jau-
nais idejiskais saturs, augstā, varenā tajā ietvertā doma. Ar "Hē-

roisko", simfonija iegūst to idejisko pamatu, kas Bēthovena vēlākās

simfonijas paceļ par domu, par noteiktu poētisku priekšstatu nesē-

jām. Trešā simfonija ir revolūcijas simfonija, Bēthovena jūsmas at-

balss par Napoleonu, kurā viņš redzēja visu cilvēces brīvības cerī-

bu piepildīšanos. Jaunās simfonijas pirmais tituls tāpēc arī bija

"Bonaparte". Bet kad republikāniskais konsuls kronējās par ķei-

zaru, Bēthovens sašutumā saplēsa simfonijas titullapu, un uzrakstīja
jaunu nosaukumu: "Simfonia eroica composta per festeggiare il

sovvenire di un grand uomo" ("Varoņsimfonija, komponēta liela cil-

vēka piemiņai"). Simfonijas dramatiskā viela ir izsaukusi neskai-

tāmus izskaidrojumus Bēthovena literātūrā, lai gan pats kompo-
nists tai nekādu "programmatisku" norādījumu nav devis.

Laimīgos, mīlas apspīdētos mirkļos, vienā melienā, gandrīz kā

improvizācija, ir dzimusi ceturtā simfonija, B-dūrā, op. 60

(1806. gadā), jūsmojoša, jautra, gaiša, vairāk radniecīga otrajai, ne-

kā savai tiešajai priekštecei. Daži tajā redz tieši laimīgās mīlas at-

balsis, kad Bēthovens bija saderināts ar Terēžu fon Brunsviku.

1808. g. 22. decembrī vienā pašā koncertā pirmo reizi atskan di-

vas jaunas Bēthovena simfonijas: piektā, Likteņsimfoni-

ja, un sestā, Pastorālā. Bet katra no tām rāda citu Bētho-

vena dvēseles aspektu: "Piektā", c-molla simfonija', op. 67 — cilvēka

cīņu pret likteni, ko pats Bēthovens izcīnīja arī sevī, visā tās traģismā,
"Sestā" — Bēthovena lielo dabas mīlestību. "Likteņsimfoni-

ja" bija ļoti ilgi un grūti veidojies darbs, kā visi tie lielie darbi, kur

Bēthovens veido traģisku vielu, kas pie viņa aizvienu iegūst sevišķu
nozīmību. Tā ir doma par cilvēka gara brīvību, cilvēka gribas spē-
ka uzvaru pār likteņvarāim, par ceļu no nakts uz gaismu. "Tā liktenis

klauvē pie durvīm", bija pats Bēthovens rakstījis virs simfonijas pir-
majām taktīm, virs īsā, raksturīgā četru nošu motīva, no kā izveido-

ta visa šīs simfonijas pirmā daļa, ap 500 taktis. Šī simfonija ir de-

vusi Bēthovenam vislielākos panākumus publikā, tās mūzikālais skai-

stums un idejiskais saturs ir tik absolūts un skaidrs, ka daudzi to uz-

skata par Bēthovena un pat vispāri instrumentālās mūzikas virsotni. —

"Pastorālā", sestā simf on i j a,'F-dūrā, op. 68, ir dabas sim-

fonija, pēc žanra zināmā mērā pieder programmatiskai mūzikai, bet

pats komponists partitūrā jau piezīmē, ka tā ir "vairāk izjūtas iz-

teiksme, nekā aprakstoša glezna". Ar to taisni Bēthovena māksla

atšķiras no viņa priekšteču mākslas (pat no Haidna, kas savās orā-

torijas tēloja tīri ārējas dabas parādības), ka viņš nepūlas atdari-

nāt pašu dabu, bet stāsta pats savas jūtas, ko viņā daba modina.
Šāda sakarība zīmīgi, ka viņš ne tikdaudz meklē hēroiskās dabas
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iespaidus, cik mierīgo, idillisko, lauku peizāžu, zemnieku deju, strau-

tiņu, gana dziesmu, kurā kā kontrasts tikai ielaužas negaiss ar vētru.

Pašā Bēthovena slavas zenītā, koncertos 1813.
g., atkal vienko-

pus parādās divas viņa tālākās simfonijas — septītā, A-dūrā, un

astotā, F-dūrā, abas uzrakstītas Teplicā, dažos mēnešos 1812.

gadā (to uzmetumi bija gan jau agrāk). Bēthovena mūzai šeit ne-

maz nav traģiskās maskas, abas, šīs simfonijas-dvīņu māsas dzirk-

sto gaišā skanīgumā, nenes neko no tās lielo konfliktu vielas, kādu

pauž viņu priekšteces. "Septītā" — "dejas apoteoze", kā to no-

saucis Vāgners, kāpinās gandrīz līdz dioniziskai bakchanālei, "Asto-

tā" —■ vairāk gaiša humora virzienā, vietām pat apzināti "vecmodī-

gā" tvērumā (haidniskais menuets!). Šo simfoniju raksturam zīmīgs
arī tas, ka abām tām nav nemaz īstas lēnās daļas, ko aizvieto Alle-

gretto, tām nav arī nekādas "programmas".

Devītajā simfonijā, pēc tās abām tuvākajām priekštecēm

gluži negaidot, Bēthovens atkal atgriežas pie cilvēka dvēseles dzīves

mūžīgajām problēmām, kā tās viņš bija jau stādījis un atrisinājis "Hē-

roiskajā" un "Likteņsimfānijā". Traģikas un gara uzvaras pretstatē-
jums, ideja par dvēseles atbrīvošanos no zemes sāpēm un ciešanām

kādā augstākā pasaulē, nekad nedziestošā "līksmā", dod Bēthove-

na simfonijai vēlreiz to ētisko pamattoni, kas mūs tā pārvar un ceļ

augšup Bēthovena mūzikā. "Devītajā" šī doma izteikta ne tikai

mūzikā vien, bet arī vārdos, par Šillera. "Odas līksmai" tekstu

rakstītajā finālā solo balsīm un korim. Šī dzeja bija Bēthovenu kā

idēe fixe vajājusi visu mūžu, vairākas mūzikas tēmas tai sastopamas

Bēthovena uzmetumu burtnīcās, dažādos laikos, pat no laika vēl

pirms pirmās simfonijas. Dziedama gabala ievešanu simfonijā,
tīrās instrumentālās mūzikas valstībā, Vāgners gribēja izskaidrot kā

"instrumentālmūzikas bankrotu", pie kādas apziņas itkā Bēthovens bū-

tot nonācis sava mūža: galā. Tam pretī runā Bēthovena pēdējie stī-

gu kvarteti un klavieru sonātas, kas rakstītas vēl pēc "Devītās". Bet

bez šaubām cilvēka balss pievešana klāt šīs grandiozās simfonijas

noslēgumā dod tai lielu mūzikālu kāpinājumu, uz to arī dibinās tas

ārkārtīgā populāfitāte. Tiešs devītās simfānijas kompozicijas darbs

aptver vismaz sešus gadus, tās idejas nobriešana pat vēl vairāk.

Pirmie tās uzmetumi ir no 1817. gada, pilnīgi to pabeidza Bēthovens

tikai 1824. gada sākumā. Tās pirmatskaņojums notika ievērojama

koncertā, 7. maijā 1824, ko financiāli noorganizēja grupa Bēthovena

Vīnes draugu,- šai pašā koncertā pirmo reizi atskanēja arī trīs daļas

no Bēthovena "Svinīgās mesas". Abi darbi atstāja visdziļāko ie-

spaidu, un Bēthovens pieredzēja — ne vairs dzirdēja — šajā kon-

certā īstu triumfu. Mazāk laipna pret "Devīto" ir bijusi sava laika

kritika, un pat daudzi ievērojami mūziķi — tā Špors, Hansliks, Fetiss,

pat Mendelsons, ir pārmetuši Bēthovenam gan vokālā fināla ieve-

šanu, gan nemākulīgu rakstību balsīm, gan bezgaumību, monstruā-

zitāti etc. Bet tā saņemti ir, kā jau esam līdzšinējā mūzikas attīstī-

bas gaitā redzējuši, daudzi paši lielākie darbi.

Bēthovens bija jau iecerējis arī desmito simfoniju, bet to aizka-

vēja viņa nāve; palikuši no tās ir tikai daži nelieli uzmetumi.

Bēthovena simfoniskajā mūzikā ne mazāku popularitāti par
viņa simfonijām ir ieguvušas dažas no viņa 11 orķestra uvertīrām, tā



264

it īpaši "Egmonta" (1810) un "Koriolāna" (1807) uvertīras un

"Leonoras" uvertīra Nr. 3 (1806).

Vokālmūzikā Bēthovens ir devis samērā maz darbu. Tā

dziesmai pie viņa vēl nepavisam nav tās nozīmes, kādu tā iegūs
pie Šuberta vai Šūmaņa. Tomēr viņš ir jau pirmais no klasiķiem,
kas arī tajā rada ievērojamus darbus — "Adelaīdu", "Dziesmu ciklu

tāiajai mīļotai" un c.

Bēthovena nelaimīgā mīlestība bija opera. Viņa vienīgā

opera "Fidēlio" bija viņam īsts sāpju bērns. Tās viela bija par

operlibretu kalpojusi jau vairāku franču un itāliešu komponistu ope-

rām, un Bēthovenu sajūsmināja galvenokārt ar savu morālo raksturu;
tā bija viena no franču revolūcijas laikā -modē nākušajām "glābša-
nas operām", kas mēdza tēlot mīloša pāra izglābšanos no varmā-

kām. Bet Bēthovenam dotais librets bija vājš, un komponists pats

bija bez piedzīvojumiem dramatiskajā kompozicijā, kālab tās pir-
mais uzvedums, 1805. gadā, ar titulu "Leonora", bija sāpīga ne-

veiksme, ne laimīgāks bija arī tās pārstrādājuma uzvedums, 1806. g.

sākumā, kam Bēthovens bija uzrakstījis arī jaunu uvertīru — "Leono-

ras" slaveno trešo uvertīru, visskaistāko no visām. Tikai daudz

vēlāk, 1814. gadā, atkal jaunā pārstrādājumā, un ar tagadējo titulu

"Fidēlio" un arī jaunu uvertīru, Bēthovena opera ieguva ilgstošus pa-

nākumus. Tā nav kļuvusi par lielu repertuāroperu nekad. Bet vēl

tagad, priekšzīmīgos tās uzvedumos, suģestē šīs opermūzikas dziļais
ētiskais spēks, ar kādu tā paceļas pāri sava laika vācu operai, kļū-

stot par ievērojamu etapu vācu agrīnās operas attīstībā.

Baznīcai Bēthovens ir rakstījis tikai divus lielus darbus — mesu

C-dūrā un lielo "Svinīgo mesu" (Missa solemnis, D-dūrā), dar-

bu, kas Bēthovenam pašam bija kļuvis vismīļākais no visiem saviem

darbiem. "Svinīgā mesa" Bēthovenam ņem gandrīz piecus gadus
darba, no 1818—1823, līdztekus Devītajai simfonijai. Sākumā do-

māta baznīcas liturģijai, tā drīz pārauga visas tam iespējamās pla-
šuma robežas, rodot atskaņojuma iespējamības vairs tikai ārpus

kulta, koncertā. Ne pie viena darba šķiet Bēthovens nav strādājis
tādā degšanā, īstā ekstazā, kā pie šīs mesas, kā to apliecina viņa

draugs Šindlers. Savā skaistumā un izteiksmes majestātiskumā tā

atgādina Bacha Augsto mesu H-mollā; arī savās milzīgajās dimenzi-

jās, atskaņojuma un izpratnes grūtībās. Nekur, kā šos abos darbos,
nav liturģisks teksts mūzikā atbalsojies dziļākā reliģiozā izjūtā, lie-

liskākā mūzikālā spēkā un iedvesmā. lespaidi, ko klausītājs saņem

no šīs mūzikas — ja vien to dod lielas pilnības atskaņojumā —ir

pārvaroši, neaizmirstami uz visu mūžu. Tie ir mūzikas augstākie pie-
minekļi.

"Svinīgās mesas" partitūra iznāca 1827. gadā, subskripcijā, par
50 dukātu eksemplārā. Bet no valdniekiem, augstmaņiem, māksli-

niekiem, pie kā Bēthovens griezās, atsaucās tikai septiņi, to

starpa Krievijas cars, Prūsijas un Francijas karaļi; bet Austrijas galms,
Ģete, Kerubīni nebija pat atbildējuši vecajam meistaram.

No Bēthovena mākslas augstienas atveras skats pāri mūzikas

attīstībai visā 19. gadsimtā, līdz pat tagadnei. Mūzika vairs nav

tikai skaista forma, viegla rotaļa, jutekļu kairinājums, bet tver visaug-
stākajās domu pasaulēs, runā visu cilvēka kaislību valodu. To no
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Bēthovena mācīsies visi 19. gadsimta lielie komponisti. Tāpēc, ka

no viņa darbiem runā uz mums liels cilvēks, kam mūzika vienmēr ir

bijusi dziļāko patiesību, visas viņa iekšējās dzīves paudēja, Bētho-

vena mūzika nekad nevar arī novecot. Tā ir viens no nesatricinā-

mākajiem pieminekļiem, ko cēlis sev cilvēka gars.

Bēthovena rokraksts

„Missa solemnis" partitūras pirmā lappuse. Oriģināls Berlīnes Valsts bibliotēkā
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"Šubertiāde pie Jozefa Špauna"
Morica Švinda zīmējums, Šuberta muzejā, Vīnē

Romantiskās mūzikas ēra (19. gadsimts)
Romantiskās mūzikas sākumi ronami jau klasiskās mūzikas for-

mās, Bēthovena māksla visaugstākā pilnībā izteic un savieno abus

šos virzienus. Kā jaunas mākslas izteiksmes griba, romantisms mū-

zikā (tāpat literātūrā, glezniecībā) uznāk ap 1800. gadu, klasicisma

pašā augstākajā uzplaukuma laikā. Romantisms ir 19. gadsimta māk-

slas jaunais karogs. Mūzikas klasiskās formas pie Haidna, Mocarta,
Bēthovena bija novestas līdz to ideālajai pilnībai; ja to skaistumam

un perfekcijai vairs neko nespēja pielikt veidotāja roka, tad mūzika

nu mēģina dot tām citu elpu, citu saturu. Mūziķis, kas līdz šim vien-

mēr bija vairījies būt savā mākslas darbā pārāk personisks, augstāka
mākslas ideāla vārdā, tagad piegriežas pastiprināta subjektīvisma
kultam, mūzika kļūst par izjūtu, noskaņu mākslu, kaislību arēnu, kla-

siskās apolloniskās apskaidrotības un gaišuma vietā tajā ieplūst viss

cilvēka nemiers, sāpes, skumjas, mīla, jūsma, visas cilvēka izjūtas

pretī pasaulei, pretī cilvēkiem un dabai. Šis jaunais emocionālais sa-

turs, kas ielīst sākumā vēl tīrās klasiskajās formās, drīz tās paplašina,
sāk no tām atraisīties, tās salauž. Tā romantisms pārveido un rada

arī jaunus mūzikas izteiksmes līdzekļus. Sevišķi raksturīgi romanti-

skajai, visa 19. gadsimta mūzikai ir skaņu krāsainības, ko-

lorīta meklējumi, kas izpaužas īpaši jaunu harmoniju kom-

pleksu un jaunu instrumentācijas paņēmienu radīšanā. Ne-

viens cits laikmets mūzikā nav vairāk tiecies izteiksmi, iespaidu pa-
nākt ar tīri harmoniskiem līdzekļiem, ar akordu dažādību un spēku,-
ka kontrāpunktisko stilu tā vispilnīgākajā veidā redzam pie Bacha, tā

19._ gadsimts rāda visbagātākajā izpausmē harmoniju attīstību un ie-

spējamības.
Romantisms mūzikā uzbangoja milzīgus viļņus, no Vācijas, savas
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pirmdzimtenes, pārplūdināja visu Eiropas mūziku ar savu nacionālo

īpatnību kultu, izsauca veselu jaunu nacionālu mūzikas skolu dzim-

šanu (iedomāsimies tik pašas lielākās un spēcīgākās — krievu, čechu,
poļu, skandināvu jaunās mūzikas kultūras, arī mūsu, latviešu mūzika

ir romantisma produkts), un arī tagad vēl tā viļņi nav nogulušies, lai

arī to vairākkārt ir krustojuši citi mākslas virzieni. Klasicistiskās ten-

dences tomēr neizzuda pilnīgi; tās saglabāja īpaši tīrā instrumentālā

mūzika, kas klasiķu radīto ideālformu vietā līdz pat mūsu laikiem nav

spējusi sev atrast daudz citu, jaunu rāmju, tā it īpaši stīgu kvartetam,
simfonijai. Daudz .radikālāks romantisms bija vokāli-instrumentālajā
mūzikā, īpaši dziesmā, operā. Gadsimta otrajā pusē redzēsim abu

šo tendenču sadursmi, ar no vienas puses jaun romantiķu loku ap Li-

stu un Vāgneru, un pretī tam Brāmsa konservējošo, klasicistisko vir-

zienu.

Klasiskā mūzika vēl nemaz nepaspēja izvirst epigonismā, kad tās

lielākais meistars, Bēthovens, to jau arī noslēdza un atvēra ceļus jau-
najai romantiķu plejādei. Tiesa, klasisko formu kults ar viņu neizbei-

dzās, tās nav noliktas mūzikas archīvos pat vēl tagad, taču to sa-

drupinātāji, samainītāji sīknaudā bija jau romantisma ūdeņos slīgstoši
mūziķi, lielais tīrās klasikas laikmets aizgāja ar tās lielajiem meista-

riem. Romantisma pirmajiem lielajiem ievadītājiem turpretī ap gad-
simta vidu un vēlāk seko neskaitāmi satellitu,pavadoņu bari, kas ro-

mantiskās, mūzikas pastiprināto subjektīvismu samaina sentimentāli-

tātē, lētā jūsmošanā, mūziku noved līdz mietpilsoniskumam. Mākslas

epigonisms nekur nav ziedējis krāšņāki, kā romantiskās mūzikas sil-

tajā aizvējā, īpaši Vācijā, tipiskākajā romantiskās mūzikas zemē,

kuras mūzika līdz ar romantisma krīzi mūsu gadsimtā tagad aizvienu

vairāk zaudē savas pirmās mūzikālās nācijas pozicijas.
Dzimstošo romantismu Vācijā 19. gadsimta sākumā pārstāv trīs

lieli mūziķi: Bēthovens, Šuberts, Vēbers. Abi pēdējie, lai

par Bēthovenu jaunāki, tomēr noslēdza savas zemes gaitas gandrīz
vienā laikā ar savu lielo laika biedru. Bēthovens deva romantisma

garu tīrās klasiskās instrumentālmūzika'S formām —■ klaviersonātai,

stīgu kvartetam, simfonijai, Šuberts ieveda vācu romantismu dzie-

smā, Vēbers rada vācu romantisko operu.

Vācu romantiskā mūzika 19. gadsimta pirmajā pusē

Šuberts

Kad Bēthovenu jau dievināja Vīnes aristokrātu pilīs kā ģeniālu
mūziķi un pianistu, mazā Vīnes priekšpilsētas Līchtentāles skolotajā

istabiņā dzima Francis Šuberts, 31. janvārī 1797. gada, kam

laumas šūpulī bija likušas visbrīnišķāko mūziķa sirdi un dvēseli. Ve-

cumā, kad parasti cilvēks tikai sāk gatavoties saviem lielajiem dar-

biem, izdzisa šī dzīve, pusotra gada pēc Bēthovena, neaizsniegusi ne

trīsdesmit divu gadu gājuma. Pēc tās palika milzīgs darbs, ka skai-

stums tikko vēl bija sācis atvērties plašākai sabiedrībai.

Tāpat kā Mocarts, Šuberts pārsteidz ar sava mūzikālā ģēnija ār-

kārtīgi agrīno un bagātīgo izpausmi. Tēvs, vecākie brāļi viņam agra

bērnībā ierāda klavieru un vijoļspēli, solfedžo, vietējais kordiriģents
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Holcers māca tam ērģeļspēli, harmoniju, bet visbiežāk redz, ka "zens

jau visu zina", ko viņš tam jaunu grib ieradīt. 11 gadu vecs, viņš ie-

kļūst kā "soprānists" Vīnes galma kapellā un ka stipendiāts kapel-

las skolā "konviktā", paliek tajā piecus gadus, līdz balss lūzumam,

Francis Šuberts

Vilh. Aug. Rīdera litogrāfija (1829), pēc kāda 1825. g. akvareļa

iegūst šeit savu vispārē-

jo izglītību, starp viņa

mūzikas skolotājiem šeit

ir arī slavenais Sal jē -

ri, pie kā priekš 15 ga-

diem bija mācījies Bēt-

hovens. Jau šeit skolā

sāk vērties Šuberta melo-

diju dzīles, dzimst viņa

pirmās dziesmas, pirmie

stīgu kvarteti. Pēc izstā-

šanās no konvikta, Šu-

berts trīs gadus strādā

skolā pie tēva kā pa-

līgskolotājs, pelna tik

"daudz", ka- viņam labi

nepietiek ne nošpapīra

iegādāšanai, mūzika ta-

gad sāk plūst neaptura-

mi, nemitoši. 1814., sep-

tiņpadsmit gadus vecais

zēns rada dziesmu

"Grietiņa pie ratiņa", tik

dziļu un traģisku savā iz-

teiksmē, un jau nākoša-

jā, 1815. gadā, viņš pa-

spēj uzrakstīt tīri netica-

mu daudzumu darbu: 4

operas - dziesmuspēles,
144 dziesmas (starp tām

"Meža ķēniņu"!), 2 simfonijas, 2 mesas, daudzus korus, vienu

stīgu .kvartetu (g-mollā, uzrakstīts nedēļas laikā!), 2 sonātas,
virkni klaviergabalu. Gadu vēlāk, starp viņa jaunajā-m dzie-

smām parādās "Pastnieks Kronoss", "Ceļinieks", virkne citu dzie-

smu ar Ģētes tekstiem. Krājumu šo dziesmu, rokrakstos, Šuberta

draugi nosūta Ģētem, ar komponista veltījumu,- lielais dzejnieks pat
neatbildēja. Neatbildēja arī izdevniecība, kurai bija nosūtīts "Meža

ķēniņa" rokraksts paraugam un izdošanai. Bet ap Šubertu nodibinā-

jās aizvienu ciešāks viņa mākslas draugu pulciņš. Viens no šiem drau-

giem, Francis fon Šobers, palīdzēja viņam tikt vaļā no skolotāja pie-
nākumiem, gūt brīvību tikai radošam darbam. 1817. gadā, divdesmit

gadu vecu, Šubertu redzam pilnīgi neatkarīgu un brīvu Vīnē. Tiesa,

viņš dzīvo visspaidīgākos apstākļos, gandrīz tikai no draugu atbal-

stiem, daia istabiņu drīz ar vienu, drīz otru biedru, bet ir laimīgs, jo

var katru rītu rakstīt mūziku, pievakarē satikties ar draugiem, kafej-
nīcā vai kādās mājās, kur jauno mākslinieku, gleznotāju, dzejnieku,
studentu pulciņā tad raisās nebeidzamas diskusijas, atskan jaunākās

dzejas, kompozicijas, dejo, ciena arī kausu laba alus vai vīna. Va-



269

sarā šī jautrā sabiedrība devās parasti izbraucienos ārpus Vīnes,
bieži sanāca kādā pazīstamā ģimenē, kur Šuberts atkal uzspēlēja de-

jai, nenoguris improvizēja valšus, lendlenus, ekosēzes, maršus, ko ot-

rā rītā cik spēja lūkoja dabūt uz nošpapīra. Bieži tā dzima dažas no

visskaistākajām viņa mūzikālām domām. Šuberts bija šā pulciņa pati
dvēsele,- tā šīs sanāksmes arī iesauca par "šubertiādēm". Viņš nebija
skaists: zema auguma, ar brillēm uz acīm, viņš valdzināja ar savu

jautrību, asprātību, ar savu mūziķa ģēniju. Tāds palika viņa dzīves

loks līdz pat viņa īsā mūža galam. Tikai divas reizes, 1818. un 1824.

gadā, to pārtrauc neilga uzturēšanās Ungārijā, grāfu Esterhazi pilī
Zēlesā, kur viņš māca mūzikā divas grāfa meitas. Romantiski iz-

pušķotajam nostāstam par Šuberta mīlas traģēdiju ar jauno Karolīnu

Esterhazi nav gandrīz nekādu īstenības pamatu. Daudz pakalpoja
Šuberta dziesmu izplatīšanai dziedātājs fogls, ko Šuberts vairāķkārt

arī pavadīja kā pianists viņa koncertcejojumos pa Austriju, uz Zalc-

burgas apkārtni, Gašteinu un c. Arī Šubertu vajāja ilgas, gūt panā-
kumus uz mūzikāli-drāmatiskas skatuves; bet līdz īstas, lielas operas

kompozīcijai viņš nemaz netika, savai operai "Alfonso et Estrella"

uzveduma nesagaidīja, pāris mazu mēģinājumdarbu uzvedumi palika

nepamanīti, "Rozamunda" pēc divi izrādēm pazuda no skatuves. Arī

Šuberta mēģinājums, iegūt Kertnerteātra kapelmeistara vietu, neizde-

vās. Viņa darbiem, īpaši dziesmām, sāka rasties gan jau izdevēji, bet

komponists neprata no tā gūt nekādu materiālu labumu; "Ziemas cc-

Ja" desmit dziesmas viņš pat bija atdevis izdevējam par 6 gul-
deņiem.

Ar Bēthovenu Šuberts nebija pazīstams, pirmo un pēdējo reizi

viņu redzēja jau uz tā nāves gultas. Bet Bēthovenam nebija sveši da-

ži Šuberta darbi klavierēm, dažas dziesmas, daudz citēts ir Bētho-

vena izteiciens: "Šajā mūziķī ir patiesi dievišķa dzirksts."

Šuberta pēdējie gadi bija pelēki un smagi, bija- dziji robi sisti vi-

ņa veselībā, trūka airī kārtīgu līdzekļu dzīvei. 1824, viņš saņem vie-

nīgo vietas piedāvājumu — ērģelnieka posteni galmā; Šuberts atsa-

kās. Kā Mocartam, arī viņam šķiet ir bijusi agrīnās nāves nojauta.
Līdz pat pēdējiem spēkiem viņš strādā, lai pabeigtu viņam likteņa uz-

ticēto darbu, pēdējos gados viņa mūza kļūst aizvienu grūtsirdīgāka
(iedorriāsimies tik dziesmu ciklu "Ziemas ceļš"!). Kad viņš saslima

ar tīfu, viņa aizlauztā veselība vairs nespēja slimībai pretoties, _un
19. novembrī 1828. gadā nāve viņu atbrīvoja no visām ciešanām.

Šubertu apbedīja Vīnes Vēringas kapos, blakus Bēthovenam, tagad

abu meitaru kapu kopiņas ir mūziķu stūrītī Vīnes Centraīkapos.

*

Šuberta mākslā, tāpat kā pie Mocarta, pārsteidz apbrīnojams
radīšanas vieglums. Mēs zinām, kā Bēthovens ir cīnījies par savas

mūzikālās domas izteiksmi, kādu ilgu laiku ir prasījusi dažu viņa lielo

darbu nobriešana un izveidošanās; Šuberts pat savas simfonijas un

stīgu kvartetus bieži raksta vienā uzmetienā, kā improvizācijas, ne-

kad gandrīz nelabo uzrakstīto, jo viņam priekš tā vienkārši_ neatliek

laika, citas domas, citas melodijas neatvairāmā straumē plūst vaka-

rējo vietā. Daudziem viņa lielajiem darbiem tāpēc pārmet uzbūves

trūkumus, nevienmērību, garumus. Bet tikai nedaudziem mūziķiem ir

bijis tik valdzinošs melodijas talants, harmoniju un ritmu izjūta, tāds
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mūzikas emocionāls spēks. Viņa kamermūzikas un simfoniskās mūzi-

kas ievērojamākie darbi pieder viņa brieduma gadiem, visagrāk ģe-
niālu pilnību viņš aizsniedza dziesmā.

Ja mākslas solodziesmaivēl tagad, mūsu laikos, mū-

Kārlis Frīdrichs Celters

Litografija pēc K. Begasa portreta (1827),

Ģētes muzejā, Veimarā

zikā ir tik augsts stāvoklis kā au-

tonomam mākslas žanram, blakus

simfonijai un kamermūzikai, par to

jāpateicas vispirmā un galvenā
kārtā Šuberta ģēnijam. Šuberts ir

modernās solodziesmas nodibinā-

tājs, tās "tēvs". Gan pirms viņa arī

komponēja dziesmas, pat Bētho-

vens, Mocarts, bet tiem dziesma

bija tikai gadījumdarbs, un neviens

no viņiem nebija vēl arī atklājis
dziesmas īsto dvēseli. Tiešāki dzie-

smu komponisti pirms šuberta bija
daži mazāki mūziķi, tā Celters

(1758—1832), Ģētes draugs, vācu

slaveno vīru koru dziedāšanas

biedrību
"

Liedertafel'u" nodibinā-

tājs, daudzu solo- un it īpaši kor-

dziesmu autors, tāpat jau agrāk
minētie Reicharts un Cv m-

št c g s. Bet vajadzēja īsta, dzimu-

ša romantika sirds un Šuberta ģē-

nija rokas, lai dziesmu paceltu līdz tās augstākajai pilnībai. Cik brī-

nišķi tā uzplauka jau tūdaļ pie tās nodibinātāja pirmā pieskāriena,
liecina divi pirmie lielie Šuberta dziesmu gadi, 1815. un 1816., kuros

viņš uzraksta ne mazāk par 250 dziesmu, starp tām daudzas no sa-

vām skaistākajām un spēcīgākajām. Viss Šuberta dziesmu opuss ap-
tver vairāk kā 600 dziesmu, starp to tekstu autoriem ir vai visi Šu-

berta laika vācu_ dzejnieki, īpaši daudz Ģētes, Šillera, Mairhofera,

Millera, Heines, Ulanda, Rikerta un c. tekstu. "Ja Šuberts būtu sasnie-

dzis normālu vecumu, viņš būtu pārkomponējis mūzikā visu vācu dze-

ju," saka Šūmanis. Šuberts kopa visus dziesmas veidus: vienkāršo

strofveidīgo dziesmu, ar vairākos pantos atkārtojošos nemai-

nītu melodiju un pavadījumu, kā piemēram "Erkšķrozītē" (Heiden-

roslein), "Stāndchen'ā" un c.; variēto strofveidīgo dziesmu,

kurā pārveidojas te melodija, te pavadījums ("Grietiņa pie ratiņa",
"Sei mir gegrūsst", "Forelle", un c); caurkomponēto dziesmu,
savās ballādās, dziesmu ciklos, kur nav nekādu strofveidīgu atkār-

tojumu, bet melodija aug un mainās līdzi tekstam tā vissmalkākajās
niansēs ("Meža ķēniņš", "Ceļinieks", "Der Dopelgānger", un c).

Šuberta mūzika visās dziesmās ir ļoti sirsnīga, intima, bez jebkādiem
virtuozitātes efektiem, pilnīgi izsmeļ dzejas saturu, pastiprina tās spē-
ku, un pat visģeniālākajiem dzejas darbiem nostājas pretī kā līdzvēr-

tīga, vai vēl spēcīgāka vara. Tā dod paraugus visai turpmākajai
dziesmu produkcijai, rada vienu no galvenajiem romantiskās mūzikas

izteiksmes žanriem 19. gadsimta sākumā.

Sevišķi skaisti viņa dziesmu cikli: "Skaistā dz irnavni c-

cc" (Die schone Mūllerin, 1823. g.) bun "Ziemas ceļš" ("Die
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VVinterreise, 1827. gadā), abi ar dzejnieka Vilhelma Millera tek-

stiem, un pēdējais cikls "Gulbja dziesma" (Schvvanengesang,
1828. g.), ar Heines un Rellštaba tekstiem.

Dziesmu, klavierpavadījumi brīžam ļoti vienkārši, brīžiem plaši

Šuberta rokraksts

Dziesma „Heidenröslein", ar Ģētes tekstu, Berlīnes valsts bibliotēkā

izstrādāti un kļūst par galveno dziesmas rakstura, emocijas, noskaņas

izteicēju.
Šuberta operu neveiksmju cēlonis galvenokārt bija labu oper-

fibretu trūkumā, viņam nebija izdevies nākt sakaros ne ar vienu īstu

operdrāmatiķi. Pavisam Šuberts bija rakstījis ap
18 darbu mūzikāli-

drāmatiskajai skatuvei, bet daudzi no tiem bija palikuši nenobeigti,

neizstrādāti, lielākā daļa no tiem ir vieglas vācu komiskās operas-

dziesmuspēles. No visiem mūzikas žanriem, kam Šuberts bija pieska-
ries, vienīgi operā viņam nebija lemts gūt nekādu uzvaru. Dažas no

tām pēc Šuberta nāves, pārstrādātas tekstā, guva uz laiku zināmus

panākumus Vācijā ("Alfonso et Estrella", "Der hāusliche Krieg",

"Fierabras"), ilgstošākas nozīmes neieguva neviena. Ka koncert-

mūzika slavenību ieguvuši daži gabali no
" Rozamundas", īpaši tas

uvertīra.

Korim Šuberts ir uzrakstījis ap pussimts dziesmu vīrukoriem, ap

20 jauktam korim, gan a cappella, gan ar klavieru, dažas ar orķestra

pavadījumu. Reliģiozajā mūzikā tām klāt pievienojas vel 6 mesas,

vairāki skaisti baznīcas kori, "Mirjamas uzvaras dziesma" sopranam,

korim un klavierēm, un c.

Klaviermūzikā pēc Bēthovena grūti bija kāpināt vel Jda-
viersonātas saturu; romantiskā sonāta vispār vairs noturēties

Bēthovena augstumos. No Šuberta 10 sonātām pēdējas sešas ir skai-
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stā-kās. Savu īstāko personību Šuberts tomēr dod brīvajām klavier-

mūzikas formām, fantāzijām un it sevišķi tik valdzinošajiem Im-

promptus un Moments musicals, kas ir vispārpazīstami un

rāda īstu Šubertu-dzejnieku, tāpat kā viņa dziesmas. Ar šiem dar-

biem arī Šuberta klaviermūzika- kļuva par paraugdevēju, tiklab Men-

delsona "Dziesmām bez vārdiem", kā Šūma-ņa, Šopēna poētizējošai
klaviermūzikai. Ļoti daudz ir Šuberta: dejmūzikas klavierēm, vācu tau-

tiskās dejas — valši, lendleri, ekosēzes, 4-rocīgi marši, kas izdotas

vairākos albumos. Mūziķu domas par tām ir bijušas dažādas: Šū-

manis tās sauc par "aistētisku pārpratumu", Rubinšteins tās apbrīno,
Lists daudzas no tām ir devis savās virtuozās transkripcijās ("Soirēes
dc Vienne"). Nemaz nav Šuberts rakstījis koncertformā.

Kaislīgi Šuberts mīl kamermūziku un simfoniju. No sa-

va 14 gada viņš sāk jau rakstīt šajās mūzikas lielajās formās (pir-
mais stīgu kvartets 1811. gadā, divus gadus vēlāk viņa darbu sarak-

stā ir jau trīs kvarteti, viens pūtēju oktets, pirmā simfonija, 1814. gadā
pieci jauni kvarteti, otrā simfonija, orķestra uvertīra, v. t. t.), un līdz

sava īsā mūža noslēgumam paspēj uzrakstīt ap 20 kvartetu, 4 trio, 2

kvintetus, 2 oktetus, 8 simfonijas (tādā vecumā Bēthovens vēl tikai

rakstīja savu pirmo simfoniju!).
Tiklab viņa kamermūzikā kā simfonijā pirmajiem darbiem ir tikai

apbrīnojami apdāvinātas fantāzijas un vieglas rokas vingrinājumu no-

zīme. Bet jau 1819. gadā viņš uzraksta savu skaisto "Foreļu klavier-

kvintetu" (tajā lēnajā daļā izmantota kā tema dziesmas "Die Fo-

relle" melodija), 1822. gadā dzimst viņa visvarenākais darbs "Nepa-
beigtā simfonija", H-mollā. "Ja viņa nāve nebūtu tik pāragra, viņš
bez šaubām būtu pacēlies tikpat augstu, kā Bēthovens," piezīmē
Kombarjē. Viņa kamermūzikas lielie darbi, tā it īpaši stīgu kvarteti

A-mollā, D-mollā (ar variācijām par dziesmas "Meitene un nāve"

temu), spēcīgais G-dūrā, kvintets C-dūrā ar diviem čelliem, jau minē-

tais "Foreļu kvintets", 2 trio klavierēm, vijolei un čellam, B-dūrā un

Es-dūrā, pieder kamermūzikas koncertu neatņemamākajam reper-
tuāram.

No Šuberta astoņām simfonijām ievērojamākās ir pēdējās

divas, nepabeigtā Astotā simfonija, fH-mollā (1822.) un Septītā sim-

fānija, C-dūrā (1828.). To numerācija neatbilst viņu dzimšanas kār-

tībai. Neviena no tām netika atskaņota paša Šuberta laikā, lielo

C-dūra simfoniju no Šuberta atstātajiem rokrakstiem izvilka Šūmanis,
desmit gadu pēc Šuberta nāves, un to tūdaļ atskaņoja Leipcigas Ge-

vvandhaus'a simfāniskajos koncertos Mendelsons (1839.). Šūmanis

par šo jaunatrasto Šuberta simfoniju uzrakstīja dītirambisku feļetonu
savā žurnālā "Zeitschrift fūr Musik", no turienes pa visu mūzikālo pa-
sauli izgāja viņa izteiciens par "dievišķīgajiem garumiem" šai Šu-

berta simfonijā. Par "Nepabeigtās", H-molla simfonijas eksistenci

šai laikā vēl neviens nekā nezināja, tā C-dūra simfonijai piekrita
"septītās" tituls. Tikai 1865. gadā, 37 gadus pēc Šuberta nāves, ga-

dījiens_cēla gaismā arī "Nepabeigto"; tā bija visu laiku gulējusi Gra-

cas mūzikas biedrības bibliotēkā. Lai gan uzrakstīta sešus gadus
pirms C-dūra simfonijas, šī simfonija, kurā ir tikai divas daļas, Alle-

gro un Andonte, tagad negribot kļuva par "astoto". Kāpēc Šuberts
to nebija pabeidzjs? Daži pētnieki domā (piem. Landormī, La vie

dē Schubert), ka Šuberta fantāzijā tā esot bijusi jau pabeigta,- šādā







Francis Šuberts

Vilh.-Aug. Rīdera glezna, Vīnē, privātīpašumā
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veidā taču viņš bijal simfonijas partitūru dāvinājis Grācas mūzikas

biedrībai, kā pateicību par viņa ievēlēšanu par savu goda biedru.

ledomājams arī, ka simfonijas nepabeigšanas iemesls būs bijusi vien-

kārša aizmāršība vai nevajā, zinot, kā Šubertu vajāja gluži neizsme-

Jamas aizvienu jaunas mūzikālās domas; trešajai simfonijas daļai ir

palikuši daži temu uzmetumi. Lai arī "nepabeigta", H-molla simfo-

nija ir kļuvusi mūzikas draugiem visā pasaulē viena- no visiemīļotāka-

jām. Kā visur pie Šuberta, arī šeit mūzika ir ļoti vienkārša, skaidra,
bet aizraujoša ar savu melodiju varu, romantisko jūsmu. Jāatzīmē

tās pavisam jaunais orkestrālais skanīgums, kāda vēl nav pie Bētho-

vena,- tas jo pārsteidzošāki, kad iedomājas, ka Šuberts pats nemaz

nav dzirdējis savu simfoniju reālo atskaņojumu, ka to instrumentāci-

jas skanīgumā viņam bija jāvadās tikai no savas iekšējās dzirdes. Cik

tā ir bijusi nemaldīga, rāda mums abu šo simfoniju tik valdzinošās or-

ķestrālās krāsas.

Šuberta mākslā nav nekādu ārišķību, nekādas pozas, nekādas

mākslotības, tā ir visintīmākā, vispatiesīgākā sevis izpausme. Bet arī

runājot par sevi, viņš mums nekad nekļūst garlaicīgs, jo nevienam

nav bijis vairāk ko teikt, nekā viņam. Viņa mūzikā ir daudz smaida,

siltuma, saldas jūsmas, šķīsta ideālisma; bet arī dziļa grūtsirdība, asa-

ras, sāpes, patoss. Kas zina, kurp un kā būtu veidojies šis brīnišķais

mūzikas dzejnieks, ja viņa zemes ceļi nebūtu tik drīz izstaigāti? Kā

Grilparcers rakstīja piemiņas vārdus uz Šuberta kapa akmens,
"māksla šeit zaudēja lielas bagātības un vēl lielākas cerības".

Vēbers

Šuberta' ietekme uz vēlāko laiku visvairāk skāra dziesmu. Bētho-

vena romantisms vēl stāv uz klasiskās mūzikas formu un izteiksmes

līdzekļu pamatiem, un tā arī Bēthovena māksla savu gadsimtu vada

divējādi: gan vērdama ceļus no klasicisma jaunajam laikam, gan arī

pati kļūstot par konservējošu, lielo klasisko tradiciju saglabājošu ele-

mentu. Mūziķis, kas vispilnīgāk kļūst'par revolūcionējošu

jaunās romantisma skolas radītāju, kas visabsolūtāk izteic pirmo vācu

romantismu, ir Vēbers.

Kārlis Marija Vēbers (Cari Maria von VVeber] nāca no ģimenes,
kas jau 16. gadsimtā bija ieguvusi muižniecības kārtu. Dzimis

18. decembrī 1786, Eutinā (Holšteinā), viņš bija 16 gadus jaunāks
par Bēthovenu, bet mira jau gadu pirms viņa, Konstonce Vebere,
ko apprecēja Mocarts, bija viņa māsīca. Cik Šuberta dzīve bija
notikumiem nabadzīga, tik Vēbera mūžs bija nemierīgs, trauksmains,

mirdzošs, kā spožas komētas ceļš. Jau bērnībā viņam nācās ieelpot
teātra skatuves gaisu, viņa tēvs bija teātra direktors. Agri viņš sāk

mācīties klavierspēli, no viņa skolotājiem, ko viņam nācās pārmainīt
vairākus, tēva nepastāvīgās dzīves vietas dēļ, ievērojamākie bija
Michaels Haidns (Jozefa Haidna brālis] Zalcburgā un vēlāk Vīnē

Foglers. Bet līdz nonākšanai šā sava pēdējā skolotāja rokas,
līdz savam 17. gadam, Vēbers jau bija paspējis vairākās koncert-

turnējās kā pianists apbraukāt dažādus Vācijas apgabalus, kompo-

nēt, uzvest, pats arī litografēt (Vēbers bija arī veikls zīmētājs) jau
veselas trīs operas: "Mīlas un vīna varu" (dīvains sižets divpadsmit
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gadu vecam zēnam!), "Meža meitu", "Pēteri Šmollu un viņa kai-

miņus" (1801), daudz klaviergabalu, vienu mesu, trio, sonātas. Lie-

lākā daļa no šiem Vēbera darbiem sadega kādā ugunsgrēkā. Foglera
ietekmei bija izšķiroša nozīme uz Vēbera tālāko attīstību. Foglers, pie

Kārlis Marija Vēbers

Ferdinanda Šimona portrets (Drēzdenē, 1825), pieder
Vēberu ģimenei, Drēzdenē

kā vienā laikā ar Vēberu vēlāk

Darmštatē mācījās arī Mc i-

j c rb ē rs, deva viņam trūksto-

šās technlskās zināšanas kom-

pozicijā, lika atjēgt, ka "pirms
rakstīt lielus darbus, nav par
sliktu saprast arī mazus liku-

mus", ievadīja Vēberu mūzikas

lielo meistardarbu analizē un

izpratnē. 1804, uz Foglera ie-

teikumu, vēl ne 18 gadus vecs,

Vēbers kļūst par operas kapel-
meistaru Breslavā, komponē

operu "Rūbezahl", bet to ne-

pabeidz, ieved radikālas pār-
maiņas mūziķu novietojumā
Breslavas orķestrī, dzīvo, tāpat
kā Vīnē, vaļīgu dzīvi, upurē
daudz uz mīlas dieves altāra.
Pēc divi gadiem, 1806, viņu re-

dzam īsu laiku kā Karlsrūes

galma kapelmeistaru, bet karš

un Napoleona armijas iebru-

kums Vācijā pārtrauc šo darbu.

Viņš dodas uz Štutgarti, kļūst

par firsta Ludviga fon Virtem-

berga privātsekretāru (diezgan

jauns šādā amatā — viņam ir

21 gads), arī par tā divu meitu mūzikas skolotāju. Šeit sākas viņa'dēkai-
nākās gaitas, viegla, frivola dzīve, bet viņš paspēj arī komponēt vairā-

kus jaunus darbus klavierēm, korim, arī operu "Silvānu", izman-

tojot tai savas iepriekšējās operas "Meža meitas" materiālus. Spožajam
stāvoklim galmā 1810. gadā pienāca pēkšņs gals, kādas kļūmīgas
naudas lietas dēļ, kurā vainīgais bija Vēbera tēvs, un kas Vēberam

maksāja 16 dienas aresta un pēc tam izsūtīšanu pāri robežai. Četri

tālākie gadi ir apkārtceļojumu gadi, kuros Vēbers pārceļo visu Vā-

ciju, visur daudz koncertēdams. Piedzīvojumu rūdīts, viņš jau pilnīgi
apzinās sevi kā mākslinieku. 1810, Frankfurtē uzved pirmo reizi

viņa "Silvānu"; tai pašā gadā viņš komponē komisku operu
"Abu - Hasans", kas no līdz šim minētām viņa operām vis-

ilgāk noturējās vācu operteāt,ru repertuāros. Minchenē viņš iepa-
zīstas ar slaveno klarnetistu Bērmani (Bārmann); personīgie sakari

vēlāk deva arī veselu rindu ievērojamu Vēbera kompozīciju klarne-

tei (divi koncerti ar orķestri, un c). No 1813—1816, Vēbers ir Prā-

gas operteātra direktors un kapelmeistars, uzved tur Mocarta, Spon-

tīni, Kerubīni, Mehila, Izvāra, Bojeldjē, Špora operas, Bēthovena

"Fidēlio"; viņa raksturam zīmīgi, ka viņš pats šeit neuzved nevienas

savas operas. Blakus savam teātra reformātora darbam, viņš pu-
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blicē presē arī kritiskus apcerējumus par izrādāmām operām, lai

ar tām iepazīstinātu publiku. 1814, izbraucienā uz Berlīni, Vēbers

komponē lielu patriotisku kantāti "Kampt und Sieg", kas slavina

Varerlo kauju un uzvaru un Vācijas atbrīvošanos un sagādā auto-

ram lielus panākumus.
Pēdējais un slavenākais Vēbera dzīves

posms sākas 1817. g., kad viņš kļūst par Drēz-

denes jaundibināmā vācu operteātra direk-

toru. Vēberam ir 30 gadu,- šai laikā- viņš vēl

nav radījis* neviena no saviem lielajiem meistar-

darbiem. Drēzdenē jau no 17. gadsimta bija
viena no itāliešu operas citadelēm Vācijā. Vē-

bera stāvoklis jaunas nācionālas vācu operas

priekšgalā tāpēc bija ārkārtīgi grūts, jo vairāk

tamdēļ, ka galmā visi favorizēja pastāvošo itā-

liešu operu, ar Morlaki kā galveno mūzikālo

šefu. Vēbers arī šeit uzved savas iemīļotās vācu

un franču operas, un iegūst drīz nodrošinātu

stāvokli kā "karaliskais kapelmeistars uz visu

mūžu". Šai laikā Vēbers, kā dzīvi bija līdz šim

krustojušas tik daudzas īslaicīgas mīlas dēkas,

apprec dziedātāju Karolīnu Brandti. Nu uz-

plaukst arī viņa lielie darbi: opera "Burvju
strēlnieks" ('"Freischūtz"), ar dzejnieka Frīd-

richa Kinda libretu, romantiska opera pēc Ser-

vantesa noveles "Precioza", ar tipisku

Spānijas kolorītu, viņa spožākā koimpozicija

Vēbers- orķestra diriģents

J. Hayter'a litografija,
Londonā, 1826.

klavierēm "Uzaicinājums uz deju", daudzi citi darbi —

svētku uvertīras, klaviergabali, dziesmas, kamermūzika. 1821. g. bei-

dzot nes Vēberam lielo slavu: Berlīnē ar ārkārtīgiem panākumiem
pirmo reizi uzved viņa "Burvju strēlnieku" (18. jūnijā 1821). Apziņa,
ka nu beidzot ir dzimusi īsta vāciska opera, kas lauž galīgi svešu

operkultūru pārspēku Vācijā, šķiet, publikai ir bijusi jau pirmajā
"Burvju strēlnieka" izrādē. "Burvju strēlnieks" ļoti drīz parādījās arī

uz visām citām Vācijas operskatuvēm, visur atkārtojot Berlīnes panā-
kumus. Vēbers drīzumā' saņēma no Vīnes Kertnerteātra piedāvāju-
mu jaunas vāciskas operas komponēšanai. Tā dzima viņa "Eu-

rianta", kuras pirmuzvedums notika Vīnē 1823. gadā, ar jauno,
apburošo Henrletu Zontagu titullomā. Bet "Euriantal" bija mazāki

panākumi. Šeit, Vīnē, Vēbers sastapās arī ar Bēthovenu, Šubertu.

Beidzot, jau gluži slims, Vēbers komponē Londonai jaunu operu
"Oberonu". Viņam bija dots izvēlēties vai nu šo tekstu, _vai _" Fau-

stu"; bet tā kā "Faustu" jau ar panākumiem bija komponējis Spars,
tad viņš izšķīrās par "Oberonu". Lai varētu pilnīgi brīvi kompo-
nēt angļu tekstu, Vēbers speciāli šim nolūkam izmācās angļu valo-

du (153 stundās!), un, neskatoties uz savas veselības ļauno stāvokli

un draugu brīdinājumiem, viņš 1826. gada februārī dodas-uz Ang-

liju, lai pats diriģētu "Oberona" pirmuzvedumu, pa ceļam apmeklē

Parīzi, kur triumfē viņa "Burvju strēlnieks", kur viņu laipnībām ap-

ber visi lielie franču mūziķi (starp tiem arī Kerubīni). Londonā vi-

ņam pēc līguma nācās diriģēt 12 "Oberona" izrādes, četrus orā-

toriju uzvedumus un simfoniskus koncertus. 12. aprīlī notika "Obe-
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rona" premjera, panākumi bija milzīgi. Viņa vēstules sievai rāda

viņa prieku par panākumiem. Bet viņa spēki jau bi[a galā. Vē-

bers gribēja atgriezties dzimtenē, lai redzētu vēl savējos. Bet pē-

dējā naktī pirms izbraukšanas, 5. jūnijā 1826, viņu atrada gultā jau
mirušu. Agrajā nāvē viņu bija aizvedusi plaušu slimība', kas jau sen

grauza viņa veselību.

Londona sarīkoja viņam svinīgas bēres. Izvadīšana dziedāja

Mocarta "Rekviēmu". 1844. gadā jaunais Richards Vāgners, tolaik

kapelmeistars Vēbera radītajā Drēzdenes vācu operteātrī, panāca
Vēbera mirstīgo atlieku pārvešanu uz Drēzdeni. Tās bija lielas no-

runu, apzīmējot Vēberu par "visvāciskāko vācu komponistu",
cionālas svinības, kurās Vāgners turēja slaveno Vēbera piemiņas

Vēbers bija spilgti apdāvināts visās mākslās. Kā viņš pats stā-

sta savā "Autobiogrāfijā", viņam labi padevusies arī glezniecība,
miniatūra, oastels, gravīra. Viņš bija arī viens no tiem mūziķiem,
kas, kā Beriiozs, Šūmanis, Vāgners, bieži ķērās pie literāta spalvas,
lai izteiktu savu māksliniecisko pārliecību (viņa rakstus par mūziku

sakopoja un izdeva viņa dēls Maksis, kas uzrakstīja arī pirmo Vē-

bera biogrāfiju). Vēbers bija nācis tuvākos vai gadījuma personī-

gos sakaros ar ievērojaimāka'jiem sava laika mūziķiem un dzejnie-
kiem: Meijerbēru, Kerubīni, Bēthovenu, Šubertu, Špāru, Ģēti, Vīlandu,

Tīku, Brentāno, Hofmaini, un c. Viņa aptverošā garīgā kultūra, vis-

pusīgās garīgās intereses viņu lielā mērā nostādīja vācu romantisma

centrā. Vēbers ir bijis arī sevišķi valdzinošs kā cilvēks, dzīvs, asprā-
tīgs, aristokrātisks.

Vēbera- darbu skaits samērā neliels (ap 300 dažādu nosau-

kumu), lai gan viņš sāka komponēt jau agrā jaunībā; bet to var sa-

prast, ja iedomājas, kādu milzu darbu viņš ir veicis kā koncertējošs

mākslinieks, kā pianists, kā operu un koncertdiriģenfs. Tā arī tiešās

mūzikālās nodarbības laukā Vēbers skar vairākus plašus novadus.

Ne visu viņa radoša mūziķa darbu pēclaiks ir saglabājis vienlīdz

nozīmīgu,- daudz kas no tāi slavens, daudz kas nepazīstams. Viņa
dziesmas, kādu ir ap simts, tāpat kā Mocarta un Bēthovena

dziesmas, aizēnoja Šuberts un Šūmanis. Lielākā daļa no tām rakstī-

tas tautdziesmu gaumē, strofveidīgi, bieži ar ģitāras pavadījumu, kā

viņš pats arī bieži mēdza tās koncertos dziedāt. Laiku pārdzīvoju-
šas nav arī Vēbera kantātes, kas bija vai visas gadījuma kompo-
zicijas, steigā rakstītas (pavisam astoņas), tāpat abas mesas.

Vēbera klaviermūzika ir, blakus Bēthovena un Šuberta

darbiem, vērtīgākā, kas mums palikusi no šo meistaru laika. No

abu nupat minēto savu lielo laika biedru klaviermūzikas Vēberu to-

mēr šķir viņa tieksme uz lielāku tīrās virtuozitātes kultu. Tik-

lab viņa 4 klaviersonātas, kā arī trīs klavierkoncerti (viņa slavenais

"Concertstūck" op. 79, ar programmatisku saturu, bija vairāku pia-
nistu paaudžu jājamais zirdziņš) ir tīri virtuozi, efektīgi koncertgabali
un nemaz nepretendē uz kādām dziļākām satura problēmām, līdzīgi
Bēthovena sonātām. Vēbers pats ir bijis spožs virtuozs, viņa pirksti
ir viegli kopā tvēruši visplašākos intervallus (pat līdz dēcimai), šīs

viņa paša technikas īpatnības atspoguļojas arī viņa kompozicijās,
kas bieži stāda atskaņotājiem lielas grūtības. Daudz vairāk dažā-

dības viņa brīvo formu klavierdarbos, no kuriem nevīstošu populāri-
tāti ieguvis viņa "Uzaicinājums uz deju", op. 65, viens no Vēbera
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vispilnīgākajiem klavierdarbiem. Tajā pirmo reizi valsis vienojas ar

liela stila virtuozitāti. Berliozs to instrumentēja orķestrim.

Atsevišķus darbus Vēbers ir rakstījis vai visiem orķestra instru-

mentiem, sevišķi klarneteil
,

ir viņam arī daži darbi vijolei ar klavie-

rēm, viens stīgu kvartets, viens trio, divas simfonijas — abas jaunī-
bas darbi. Bet tie nenes Vēbera- nemirstību un vai visi ir grimuši
aizmirstībā.

Vēbera lielā slava ir viņa operās. Mūzikas vēsture ir viņam

ierādījusi īstā vācu operas nodibinātāja vietu. Savas

pirmās operas Vēbers pats kādreiz ir nosaucis par kucēniem, kas jā-
slīcina. Viņa trīs lielās, vēsturē iegājušās operas ir "Burvju strēl-

nieks", "Eurianta" un "Oberons".

"Burvju strēlnieks" ir viens no operas attīstības lielajiem
etapiem. Vācu operas vēsturē ar to sākas jauns laikmets, tā bija

pirmā īsti vāciskā opera uz vācu operskatuves, kas līdz šim bija. pa-
zinusi tikai itāliešu, pa daļai franču operu (Mocarta operas arī bija
pusitaliskas). Var iedomāties vācu publikas sajūsmu par šo

operu,- tās panākumi esot bijuši pat lielāki par visiemīļotāko Šillera

drāmu panākumiem. "Burvju strēlnieka" sižeta pamatā vācu teika,

par neveiklu šāvēju (Maksis), kas, lai gūtu uzvaru šaušamas sacen-

sībā un ar to līdzi savas mīļotās (Agātes) roku, ar jaunā gara (Sa-

miels) palīdzību dabū apburtas lodes, no kurām pēdējai jā-
paliek pakļautai sātana- gribai. Teikā šī pēdējā lode nogalina lī-

gavu un šāvējs zaudē prātu. Operā ir laimīgāki: lode novirzās uz

Vēbera rokraksts

Partitūras lappuse no operas „Burvju strēlnieks"
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jaunu personu, Kasparu, kas ir sātana rokas kalps un ar to saņem

pelnīto sodu. Librets ir loti vienkāršs, tuvs patiesai dzīvei, un nes

visas roman +iskās mākslas iespējamības, kas Vēbera mūzikā atbalso-

jas visbagātākā mērā: tautiskumu, tīri vācisku sentimentalitāti (Agā-
tes dziedājumi), dabas poēziju — mednieku koros, fantastiku —

Vilku gravas spokainajā ainā, robustu humoru. īpaši fantastikas

tēlojumam Vēbera rīcībā ir vesels jauns orķestra krāsu arsenāls —

stīgu tremolo zemajos reģistros, instrumentu galējo reģistru nepa-

rastie tembri, tumšie bungu sitieni; ļoti skaisti viņa poētisko instru-

mentu — klarnešu un mežragu skaņu efekti. Slavena šīs operas

uvertīra, īsta simfoniska poēma, kas itkā rezimē visas drāmas sa-

turu,- un patur visu vērtību tās atskaņojumā arī koncertā.

Pēc savas muzikālās uzbūves "Burvju strēlnieks" vēl pieder
vācu dziesmuspēles tipam, jo tajā atstāts arī runāts dia-

logs.
"Eurianta" ir vienīga no Vēbera operām, kura runāta dia-

loga! nav nemaz. Šī opera, lai gan sava nelaimīgā, pārāk kompli-
cētā, daudzreiz pārveidotā libreta dēj nav guvusi nekur ilgāku pa-

nākumu (teksts ņemts no franču viduslaiku bruņinieku leģendām),
19. gadsimta mūzikas gaitām ne mazāk svarīga par "Burvju strēl-

nieku". Tās partitūra ievērojami plašāka. "Euriantas" uvertīra pa-

šam Vēberam bijusi mīļākā no visām. Vēbers šajā operā, pēc viņa

paša paskaidrojumiem, jau lūko reāīizēt visu drāmas elementu tu-

vāku, intīmāku vienību — princips, ko vēlāk kā vadošo redzēsim

Vāgnera mūzikas drāmas reformā. Bet arī ar citiem mūzikāliem ele-

mentiem Vēbers "Euriantā" sagatavo operas jaunu stilu: rečitatīvi

lajā vairs nav nenozīmīgas, konvencionālas frāzes, kam nolūks tikai

savienot lielās ārijas, — tie kļūst brīžiem par pašu galveno mūzi-

kālo domu izteicējiem, vienlīdz nozīmīgi1 ar ārijām. "Euriantā" pir-
mo reizi pilnīgi noteikti parādās arī zīmīgi atkārtotās tēmas, kas pie
Vāgnera kļūst par "vadošajiem motīviem" ("leitmotīvi"), par Vāg-
nera svarīgāko muzikālās izteiksmes ieroci. "Vāgneram vajadzēja
mazāk ģēnija, lai uzrakstītu visus savus pirmos darbus līdz "Lohen-

grinam" ieskaitot, nekā Vēberam šādas tik bagātas formas radīša-

nai" (Servjērs). "Eurianta" ir brīnišķīgs eksperiments, ko izmantoja
viss 19. gadsimts (A. Keruā). — Šādā nozīmē, "Burvju strēlnieks" un

"Eurianta" operas attīstībā stāv principiāli dažādās vietās: "Burvju
strēlnieks", kā tipiska vācu dziesmuspēle, ar ģēnija spēku pacelta
tās vispilnīgākajā ideālformā, kā šā žanra absolūts piepildījums;
"Eurianta" turpretim — jauna operas, mūzikas drāmas stila iezva-

nījums.
Anglijai rakstītais "Oberons" atkāpjas no šā, "Euriantas" ie-

rādītā ceļa, mūzika te atkal mainās ar runu. Bet austrumzemju pa-
sakainā brīnumpasaule Vēberam te dod iespēju pacelties vēl augstāk
fantastikas un gleznainības iztēlē ar orķestrālo krāsu līdzekļiem. Šī

tieksme pēc neparasta, ekzotisko kolorīta-, ir, pēc Novalista iztei-

ciena, pati romantiskās mākslas būtība. Tā ar savu instrumentācijas

skaņu krāsu nojautu Vēbers deva vienu no galvenajiem romantiskās

skaņmākslas dzinējspēkiem.
Kombarjē piezīmē, ka "Oberona" panākumi Londonā, ļoti ti-

cams, būtu pamudinājuši Vēberu atkārtot Anglijā Hendeļa triumfus

un rast tur sev otru dzimteni. Nāve pārtrauca Vēbera dzīvi tādā
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mirklī, kad vēl šķita viņa ģēnijs nebija1 pilnīgi atvēries; jeb, kā Filips
Spīta- saka: "Mocarts miral agri, Vēbers pāragri".

Vēbera ietekme uz viņa gadsimtu iet vairākos virzienos: viņa

opera dod impulsus ikvienam romantiskā laikmeta operkomponistam,

no Māršnera, Meijerbēra-, līdz pat Richardaim Vāgneram; viņa or-

ķestra valoda, ar tās jauno, romantisko krāsu za-igojumu, pašā bū-

tībā atšķiras no klasiķu orķestra un kļūst par izejpunktu visai jaunajai
19. gadsimta instrumentācijai, kā to kops Berliozs, Mendelsons, Šū-

manis, Lists, Vāgners. Arī Vēbera klaviermūzika radīja skolu, tā it

īpaši viņa "Uzaicinājumci uz deju" poētiskais lēnais ievads turpmāk
atbalsosies vai visos Johanna Štrausa valšos.

*

Vēbers kā operkomponists Vācijā 19. gadsimta sākumā protams

nebija izolēta parādība. Ap viņu un pēc viņa daudzi vācu kompo-
nisti rakstīja operas, kas guva bieži lielus un ilgus panākumus uz

vācu skatuvēm. Vēstures spogulī tomēr visiem šiem vārdiem pali-
kusi tikai sekundāra nozīme, un īstenībā viss 19. gadsimts Vācijā dod

tikai divus lielus operkomponistus — Vēberu un Vāgneru. Pretēji
Itālijai un Francijai, kur arī 19. gadsimtā visa galvenā mūzikālā akti-

vitāte koncentrējas operā, opermākslāl Vācijā, laikā starp Vēberu un

Vāgneru, dod gan diezgan daudzus, bet bālus darbus.

Vācu romantiskās operas sākumos,- blakus Vēberam, zīmīgi
īpaši triju mūziķu — Hofmoņa, Špora un Māršnera vārdi.

E. T. A. Hofmanis, ģeniālais vācu romantiskais dzejnieks, bija
arī mūziķis, komponists, operdiriģents, gleznotājs. Vēbera draugs,
desmit gadus par viņu vecāks (1776—1822), Hofmanis stipri ietek-

mēja Vēberu, vēlāk arī Šūmani, ar savām idejām, fantastisko dpmas
lidojumu. No viņa zināmu slavenību ir ieguvusi viņa pēdējā opera

"Undīne" (1816), pirmā, kuras titulā ir nosaukums "romantiska

opera". To uzveda Berlīnē, Vēbers to diriģēja arī Prāgā, pēc Berlīnes

operas ugunsgrēka (1817. g.) ilgu laiku domāja, ka tās partitūra arī

sadegusi, iīdz to daudz vēlāk atrada, 1906. gadā Pficners izdeva tās

klavierizvilkumu. Vairāk kā ar savu mūziku, Hofmanis ietekmēja- ar

saviem rakstiem, kuros bija daudz asprātīgu domu par mūziku

(Leipcigas "Allgemeine Musikalische Zeitung" viņš publicēja- fanta-

stiskus rakstus kā "kapelmeistars Johanns Kreislers"; šī Hofmaņa

pašportetiskā figūra kā zināms ierosināja Šūmaņa "Kreisleriānu",

op. 16).

Luijs Špors (1784—1859), bija viens no sava laika suminataka-

jiem mūziķiem, komponists un arī spožs vijoļvirtuozs, diriģents, viņa

kompozīciju skaits (ap 150) ir lielāks nekā Bēthovenam, bet tik ne-

daudzas no tām saglabājušas savu nozīmi pēcīaikam. Viņa imuz'-

kālā karjēra bija ilga un spoža, ka operu un koncertdiriģents viņš

darbojās Gotā, Vīnē, Frankfurtē p. iM., Kaseiē, diriģēja_ arī Londonas

Filharmonijas biedrības koncertus, daudzus lielus mūzikas svētkus

Vācijā, ieguva "mūzikas ģenerāldirektora" titulu, Prūsijas "Pou-r le

mērite" ordeni. Dažiem viņa spriedumiem par muziķu ir_ piekritusi
lielāka "nemirstība", nekā daudzām viņa kompozīcijām; ta it īpaši,
kad viņš apgalvo, ka "Bēthovenam nav bijis aistētiskas kultūras un

skaistuma izjūtas", vai kad viņš atsakās no līdzdarbības Hendeļa
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darbu izdošanā, jo viņam "Hendelis ir vēl neciešamāks nekā Bachs",
vai kad viņš Bēthovena Devīto simfoniju uzskata par "triviālu", visus

Bēthovena pēc pirmajiem sešiem tālākos kvartetus par "nesaprota-
miem", v. t. t. Viņš Vāgneram pēc "Klīstošā holandieša" premjēras

Luijs Špors
Pašportrets

Drēzdenē pārmet melodiju trūku-

mu, bet tomēr ir viens no pirma-

jiem, kas Vācijā uzved Vāgnera
operas. Vācu operas vēsturē Špors
ir atstājis pēdas sevišķi ar vienu

no pirmajām vācu romantiskajām

operām "Jesondu", kas pirm-
uzvedumā parādījās Prāgā, 1816,
Vēbera vadībā; kādu laiku uz

vācu operskatuvēm turējās arī

viņa "Fausts" (1812), "Cemīra un

Acors" (viņš komponējis pavisam
10 operu). Bet romantisms viņa

operās ir mākslots, ārišķīgs, tāpēc
tās drīz nobālēja Vēbera operu
ēnā. Lieli panākumi bija savā laikā

dažām no viņa 14 orātorijām, arī

Anglijā.

Svarīgāka ir Spora loma

vācu instrumentālmūzi-

ka s attīstībā. Būdams spīdošs

vijoļvirtuozs un paidagogs, viņš

radīja veselu vācu vi jo)-
skolu, kas deva 19. gadsimtam ievērojamākos vācu vijol-
niekus (starp tiem Kuferāts, Morics Hauptmanis, Ferdinands Dā-

vids, netieši, kā pēdējā skolnieks, arī Jozefs Joachims), un arī

viņa labākās kompozicijas ir rakstītas vijolei, starp tām īpaši trīs

no viņa 12 vijoļkoncertiem (A-dūrā, op. 47; E-mollā op. 38 un

D-mollā op. 55), viņa vijojskola, vijoļdueti, kam visam tagad vēl reāla

vērtība. Viņa vislielākās -mākslas formas, kā viņa 34 stīgu kvarteti,
4 dubultkvarteti, 7 stīgu kvinteti, un c, viņa 9 simfonijas (no tām vai-

rākas a-r pretenciozu programmatisku saturu, kā piemēram slavenā

ceturtā, "Die VVeihe der Tone", kurā komponists grib izteikt mūzikas

varenību, v. c), — ir grimušas jau sen aizmirstībā, saglabādamas
tikai vēsturisku interesi. Šie darbi Sporu nostāda to daudzo bieži

liela talanta mūziku priekšgalā, kas, ievērojamu muzikālu zināšanu

bruņoti, bagātīgi producējās dažādos mūzikas žanros kā komponi-

sti, gūdomi bieži arī skaistus panākumus, bet rakstīja mūziku, kurai

tomēr trūka īstas ģēnija, pirmradoša spēka dzirksts, un ko 19. gad-
simtā iesauca par "ik a pelme ist ar mūzi k v". Tāda īpaši sa-

zēla laikā pēc Vēbera, Šuberta, Bēthovena nāves, kamēr uz Vācijas
mūzikālās skatuves nebija pilnīgi uznākusi jaunākā lielmeistaru ģe-

nerācija.
levērojamāka loma vācu romantiskās operas attīstībā ir Hein-

richam Māršneram (1795—1861), kas rodas par zināmu pārejas tiltu

starp Vēbera un Vāgnera operu. Dažām viņa operām, īpaši "Vam-

pīram" (1828), "Der Templer und die Jūdi n" (1829) un

it sevišķi viņa labākajai operai "Hansam Hei lingām" (1833),
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bija ārkārtīgi panākumi, un tās, lai gan Vāgnera aizēnotas, nav

Vācijā gluži aizmirstas arī vēl tagad. īsta romantiska tempera-

menta, Vēbera pēdās staigājošs mūziķis, Māršners sevišķi tiecās pēc
fantastikas (kā savā "Vampīrā"), bet tās tēlojumā bija ārišķīgāks,

seklāks, nekā Vēbers; arī viņam bija

spilgta orķestra skanīgumā izjūta.
Vēbers daudz pakalpoja Māršnera

attīstībai, uzvezdams vienu no viņa

pirmajām operām Drēzdenē; lielāko

mūža daļu Māršners nodzīvoja kā

kapelmeistars Hannoverā. Māršners

komponēja ātri, viņš atstājis lielu

daudzumu darbu, starp tiem vairāk

kā desmit operu, kas, izņemot pāris,
visas tagad ir pilnīgi aizmirstas, tā-

pat aizmirsta viņa kamermūzika, bet

populāri Vācijā vēl viņa daudzie

vīrukori un dziesmas.

Vēbera skolas mūziķis arī Konra-

dins Kreutcers (dz. 1780, mira 1849,

Rīga), pianists, komponējis ap 30 ro-

mantiska satura operu un skatuves

darbu, kas vai visi pazuduši no re-

pertuāriem. Vīrukoros Vācijā vēl nav

aizmirstas viņa dziesmas.

Heinrichs Māršners

Vācu operkomponistu plejādē, kas 19. gadsimta pirmajā pusē
sniedzas līdz Vāgneram, zīmīgi vēl daži citi mūziķi, īpaši L o r te i n g s,

Nikolāi, Flotovs, ikas gan jaunās vāciskās romantiskās operas

tradiciju nepārstāv tīrā veidā, bet ieved tajā arī itāliešu (Rosīni) un

franču operas elementus.

Alberts Lortcings (1801—1851) ir viens no labākajiem vācu ko-

misko operu komponistiem 19. gadsimtā, viņa operas izrāžu skaita

ziņā arī tagad vēl Vācijas operteātru repertuāros turas stipri aug-

stu. Lortcings ir bijis apbrīnojami vispusīgs mākslinieks — kompozi-

cijā gandrīz autodidakts, no bērnības starp teātra ļaudīm (viņa- ve-

cāki bija aktieri), viņš veiksmīgi ir strādājis gan kā dziedātājs, kā

režisors, kā diriģents, labi pārvaldījis arī vairāku instrumentu spēli,
pats rakstīja arī savu operu libretus. Viņš sāka komiskās operas

žanrā, no virknes šāda rakstura operu sevišķus panākumus guva

viņa "Divi strēlnieki" ("Die beiden Schūtzen", 1837), "Cars un

namdaris" ("Zar und Zimmermann", 1837, Leipcigā sākumā pa-

vēsi, bet Berlīnē ar sajūsmu uzņemta), "Malu mednieks" ("Der

VVildschūtz", 1842, Leipcigā), viņa labākā un savdabīgākā opera,
kas tomēr panākumus guva ne uz reizi. Vēlāk Lortcings piegriezās
arī romantiskajai operai, kurā viņam lielākos panākumus sagādāja
"Undīne" (Hamburgā, 1845) un "leroču kalējs" ("VVaffenschmied",

Vīnē, 1846). Rinda citu viņa operu guva mazākus panākumus. Dzī-

ve Lortcingu nelutināja, ilgāku laiku viņš bija kapelmeistars Leipciga,
mira ļoti trūcīgos apstākļos Berlīnē. Viņa galvenais nopelns ir vācu

komiskās operas laukā, kurā nekas iezīmīgs nebija pec

Mocarta klāt nācis. Ja Lortcings arī neaizsniedz tā paša laika

franču kāmiskās operas paraugu (Bojeldjē, Obērs, Adāms etc), to-
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mēr viņš ir viens no nedaudziem vācu komponistiem, kam vispāri iz-

devies komisku operu rakstīt. Kā mūzikas vēsture rāda, vācu mūzi-

kālais ģēnijs šajā laukā, vienīgi Mocartu izņemot, vienmēr ir bijis

stīvs, smagnējs, maz produktīvs.
Oto Nikolāi (1810—1849) 23 ga-

dus vecs nokļuva Itālija, tur uzsaka

savu komponista karjeru ar itali-

skām operām, piesavinājās itāliešu

prasmi rakstīt skanīgus korus un pa-

teicīgi solobalsīm, kādu laiku bija

galma kapelmeistars Vīnē, tad Ber-

līnes Doma kora diriģents un Berlī-

nes karaliskās operas kapelmeistars.
Tikai 1849. gada sākumā viņš pa-
beidz savu meistardarbu, bagāta,
dzirkstoša humora pilno komisko

operu "Jautrās vindzorie-

tes" ("Die lustigen VVeiber von

VVindsor"), piedzīvo pats vairs tikai

tās pirmo četru izrāžu aizvienu pie-
augošos panākumus Berlīnē, kad

viņu pārsteidz, 39 gadu vecumā,

nāve. "Jc!utrās vindzorietes" ir viena

no labākajām komiskajām operām,
ko vācu opermāksla mūzikai de-

vusi. Bet jāatzīmē' arī, ka tajā ir

Oto Nikolāi

J. Krīhubera litografija, Vīnē, 1842

ļoti stipri italiski elementi, kas Nikolāi jūtami šķir no gluži vāciskā

Lortcinga. Baznīcas mūzikai Nikolāi devis virkni skaistu motešu un

psalmu korim.

Frīdrichs Flotovs (1812—1883), vācu muižnieks, sākumā gatavo-

jās, pēc tēva gribas, diplomāta karjērai, bet iekšēja daimona dzīts,

Frīdrichs Flotovs

J. Krīhubera litogrāfija, Vīnē, 1847

kļuva par mūziķi. Pa.rīzē pie Rei-

chas kompoziciju studējis, turpat
arī lielāko mūža posmu nodzīvojis,
Flotovs īstenībā kļuva vairāk franču,
nekā vācu komponists. Daudzas

viņa operas bija arī rakstītas uz

franču tekstiem, Parīzē guva sa-

vus pirmuzvedumus. Tomēr viņa lie-

lākie operkomponista panākumi sai-

stās ar divām uz vācu tekstiem rak-

stītām operām: "Alessandro

Stradella" (Hamburgā, 1844)

un "Marta" (Vīnē, 1847); īpaši
pēdējā vēl ir dzīva operteātru re-

pertuāros. Viņa spalvai pieder pa-

visam ap 24 operas, kuru prem-

jēras notika gan Parīzē, gan Vā-

cijas pilsētās, gan Vīnē, Londonā,

Itālijā. No frančiem, īpaši no Mei-

jerbēra, flotovs bija mācījies rak-

stīt vieglu, pikantu melodiku, atjau-
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tīgu instrumentāciju, kas kopā ar krietnu dozu viņa paša sentimen-

talitātes viņa operām labu laiku sagādāja- publikas un operteātru
labvēlību.

Mendelsons

Mendelsons, Šūmamis, Vāgners — tā ir jauna vācu lielo roman-

tiķu paaudze, kas nomaina savus lielos priekštečus — Bēthovenu, Šu-

bertu, Vēberu. Ģeniālu mūziķu radīšanā daba ap 1810. gadu ir

bijusi patiesi izšķērdīga: ap to pašu laiku, kad Vācijā dzimst Mendel-

sons (1809), Šūmanis (1810), Vāgners (1813), Francijā dzimst arī Ber-

Jiāzs (1803), Krievijā Gļimka (1804), Polijā Šopēns (1810), Ungārijā
Lists (1811), Itālijā Verdi (1813), kas visi pēc pāris desmit gadu sāk

ieiet Eiropas lielajā mūzikas dzīvē, radot to mutuļojošo 19. gadsimla
vidus mūzikālo aktivitāti, kādai līdzīgu gandrīz nav visā mūzikas vē-

sturē. Mūzika ar viņiem ieiet savā augstākajā romantisma izplau-
kuma epochā.

Pēc Vēbera, Bēthovena, Šuberta nāves, vācu mūzika uz īsu laiku

paliek bez sava meistara. Daudzu kapelmeistaru rokās zied gan

"kapelmeistarmūzika", tāpat virtuozi, īpaši pianisti sacenšas žilbinošu

braūrgabalu radīšanā, vācu romantiskās mūzikas dārzs jau sāk kaist

aiz dzīvinošas iedvesmas trūkuma. Mendelsons ir pirmais, kas tajā
ienes jaunu pavasara elpu.

Fēlikss Mendelsons-Bartoldi dzima Hamburgā 3. februārī 1809,
mira Leipcigā 4. novembrī 1847. Reti kādam mūziķim ir bijusi lemta

tik harmoniska, tik vispusīga garīga' attīstībā, kā Mendelsonam. Viņa
vectēvs bija pazīstams filozofs un zinātnieks Mozus Mendelsons, tēvs

ļoti bagāts baņķieris, kura nams, pēc viņa pārcelšanās uz Berlīni,

kļuva par vienu no ievērojamākajiem mētropoles intellektuālās un

mākslas pasaules centriem. Šajā žīdu ģimenē (abi bērni — 'Fēlikss

un viņa māsa Fannija tika kristīti luterāņi) augstā cieņā bija visas

mākslas, jaunais Mendelsons guva spīdošu izglītību literātūrā, valo-

dās, zīmēšanā, mūzikā. Viņa mūzikas skolotāji bija L. Bergers, vēlāk

Mošeless klavierspēlē, Hennings un Rites vijoļspēlē, Celters kompo-

zicijā. Deviņu gadu vecumā Mendelsons pirmo reizi spēlē atklāta

koncertā, vienpadsmit gadu vecu viņu kā pianistu apbrīno Ģēte,

viņš komponē jau kamermūziku, dziesmas, pāris gadus vēlāk pats di-

riģē sava- tēva- namā orķestri, uzvedot paša sacerētu operu "Ga-

macho kāzas", 17 gadus vecs raksta savu ģeniālāko kompozīciju,
uvertīru "Sapnim vasaras naktī" (1826), gadu pirms tam jau bija
radusies viņa pirmā simfonija (op. 11), stīgu oktets op. 20. Tikko

divdesmit gadus vecs, 1829, viņš Berlīnes dziedāšanas akadēmija

uzved, tās bibliotēkā paša atrasto un paša pārrakstīto, mūzikālai

pasaulei pilnīgi nepazīstamo, aizmirsto Bacha "Sv. Mateja

pasiju"; šis uzvedums, ko Mendelsons realizē gandrīz pret

Dzied, akadēmijas direktora Celtera gribu, kļūst par īstu māksli-

niecisku un mūzikāii-vēsturisku notikumu, ievadot Bacha rene-

sansi. Drīz pēc tam viņš dodas savā pirmajā ceļojuma- uz Lon-

donu, kas viņam dod jau īstu Eiropas slavu, tad uz Itāliju, pa ceļam
atkal apmeklēdams Ģēti Veimarā. Šai ceļojumu laikā _dzimst daži

viņa skaistākie darbi — viņa "Skotu" un "Italiskā" simfonija, abas



284

viņa skaistākās uvertīras: "Hebridu" ("Fingala ala") un "Skaistās

Meluzīnes" uvertīras. 1833, pēc atgriešanās no ceļojumiem, viņš vel-

tīgi kandidē uz Berlīnes Dziedāšanas akadēmijas direktora vietu

(pēc Celtera nāves), tāpēc aiziet par mūzikas direktoru un kapelmei-

Felikss Mendelsons -
Bartoldi

Ed. Magnusa glezna

staru uz Diseldorfu, bet jau
gadu vēlāk, 1835, kļūst par

Leipcigas Gevvandhaus'a kon-

certu diriģentu. Ar to sākas

viņa karjēras spožākais posms.
Gevvandhaus'a orķestri Men-

delsons izveidoja par labāko

visā Vācijā, ar viņu Leipciga

jau nedaudz gados kļuva par
Vācijas vadošo mūzikālo cen-

tru, īpaši pēc tam, kad, 1843,
Mendelsons tajā nodibināja
arī konservā to rij v, pie
kuras darbā saistīja ievēroja-
mākos vācu mūziķus, starp tiem

arī Šūmdni (viņu sadarbība

ilga gan tikai īsu laiku), pia-
nistu Mošelesu, vijoļvirtuozu
Ferdinandu Dāvidu (tā skol-

nieki ir Joachims un Vilhelmi),
Moricu Hauptmani kompozici-

jas teorijā, un c. Pa starpām
viņš diriģē mūzikas festivālus

Vācijā, vairākkārt Anglijā, kur viņu ciena un mīl jau kā savējo
un ko viņš apmeklē pavisam astoņas reizes, tur arī pirmuzve-
dumā atskaņo savu orātoriju "Eliju". Pēc 1841, viņš savu darbību

sadala starp Leipcigu un Berlīni, kur viņu Frīdrichs Vilhelms IV bija
iecēlis par Prūsijas mūzikas ģenerāldirektoru (šāds gods līdz viņam

bija piešķirts tikai vienam mūziķim —■ Spontīni), un vienmēr atrod arī

iaiku daudz 'komponēt (slavenais vijoļkoncerts, abas orātorijas:
"Paulus" un "Elija", 6 ērģeļsonātas, dažādi kamermūzikas darbi, kori,

uvertīras, mūzika Sofokla "Antigonai" un "Oidipam", klavierdarbi

un c). Mendelsons mira, tāpat kā Šuberts, no pārpūlēšanās, 38 ga-

dus vecs, drīz pēc savas māsas Fannijas Henzeles, arī ievērojamas

pianistes, nāves.

Mendelsona dzīves gājums ir bez kādiem lūzumiem, bez kādiem

iekšējiem konfliktiem; bagātība, sakari, ūniversālā izglītība, viņa ģē-

nijs veidoja laimīgāko mūziķa dzīvi. Materiāli neieinteresēts, viņš

varēja savai mākslai kalpot vienīgi iekšējas apziņas balsij klausīdams.

Viņš ir neatlaidīgs savu lielo meistaru — Bacha, Hendeļa, Bēthovena,

Mocarta, Vēbera mākslas kopējs, viņa pianista, ērģelnieka, diriģen-
ta programmas iepriecina visus īstos mākslas draugus, viņš dedzīgi

propagandē arī jaunos — Berliozu, Šūmani, Listu, Šopēnu un c. Kā

orķestra diriģents, pats iedams Vēbera pēdās, kā māksla vispāri vi-

ņam daudz paraugu rādījusi, viņš ir bijis tīri ārkārtīga parādība,
un ilgstoši ietekmēja visu Vācijas mūzikas dzīvi. Vijoļvirtuozs Joa-

chims saka, ka Mendelsons bijis lielākais orķestra diriģents, ko viņš

redzējis. "Viņam bija tīri nepasakāma, fascinējoša vara pār saviem
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līdzmūzicētājiem. Bez kādām ārišķībām, bez jebkāda taktszižļa
dancinātāju šarlatānisma, ar tikko manāmiem, bet suverēni izteiks-

mīgiem žestiem un zīmēm viņš pavēlēja savu domu un gribu orķe-
strim, koriem."

Mendelsona mūziku mūsu laikos bieži parasts noniecināt, pār-
metot tai akadēmismu, pārlieku gludumu, formālismu, sentimentālitāti.

Viņa mākslas priekšā mēs, bez šaubām, neizjūtam to trīsu un sa-

traukuma, kādu spēj dot Bēthovena gigantiskie gribas impulsi, pirm-
dzimušā māksla, kas nāk no kādām neizprotamām dvēseles dzīlēm.

Bēthovens, tāpat daži citi pagājušā gadsimta meistari mūs pieradi-

juši mūzikā bieži meklēt un vērtēt tikai kaislību cīņas, spēku, tā

saukto "dziļumu". Mendelsona mākslā ir daudz skaistuma kulta,
tam par upuri arī 'kritusi dala viņa darbu, 'kas nenes pietiekoši asa

rakstura. Bet tai ir īstas latīņu ģēnija īpašības — apbrīnojama skaid-

rība, liela gaumes kultūra, plastiska melodiska frāze, lidojošs ritmu

vieglums, un tajā paveras arī patiesi dziļumi, tāpat kā augstas cil-

denuma virsotnes. Mendelsons par visu kopj mūzikas klasiskās for-

mas, viņš ir vienīgais romantiķis, kam izdevies vēl reizi tās atkārtot

viņu vistīrākajā, mūzikas satura nesalauztākajā veidā. Kritika tāpēc
viņam dažkārt piekar "jaunklasiķa" vārdu, kas gan tikai pa daļai

pareizs, jo viņa mūzikas pamatīpašības un raksturs tomēr nekādi ne-

ļauj viņu izņemt no īstu romantiķu saimes. Par to liecina it īpaši tādi

viņa darbi, kuros nepārprotami poētiskā ideja> pārdzīvojums ir bijis

primārais elements (piemēram, viņa uvertīras "Hebridi", "Sapnis va-

saras naktī", "Jūras klusums un laimīgais brauciens", "Skotiskā" un

"Italiskā" simfonija un c), tāpat arī viņa tipiski romantiskās "Dzies-

mas bez vārdiem", viņa romantiskās'kantātes un t. t.

No Mendelsona lielā darbu daudzuma (121 opusu skaitlis) ne

viss vairs vienlīdz interesants mūsu laikam un nevācietim (Mendel-

sons, lai gan žīds, tomēr ir radījis tipiski vācisku mūziku, kā to vā-

cieši vienmēr bija arī sajutuši, īpaši visa plašā publikas masa, un

tāpēc ir neizprotami, kā tagad, rasizma vārdā, Mendelsona mūzika

pašā Vācijā pēkšņi ir kļuvusi "nevāciska" un iznīdama). Tā viņa

"Dziesmas bez vārdiem", nu jau gandrīz simts gadu visas

pasaules klavierspēlētāju izmīļotas, šīs valdzinošās mazās klavier-

dzejas, ar aizvienu raksturīgi tvertu izjūtu, bieži tuvas vācu tautdzies-

mas garam, savā visumā tomēr kļūst vienmuļas, savas melodiskās ma-

nierības, salduma un taisni vāciskās sentimentālitātes dēļ. Arī Men-

delsona dziesmas un kori bija taisni pa.vērienam vāciskajam "līder-

iāfelismam"; un tās vai bez izņēmuma bonālizējušās jau pagājuša

gadsimtā; bet šādam liktenim nav izbēgušas pat daudzas Šuberta

un Šūmaņa melodijas.

Mendelsona lielās vokālās formas, abas viņa lielās orātorijas,

'Paulus" un "Elija", deva viņam lielākos komponista triumfus

Vācijā un Anglijā. Tās neapšaubāmi pieder 19. gadsimta skaistāka-

jiem orātorijdarbiem, savā grandiozitātē atgādina Hendeļa un Ba-

cha skaņu katedrāles. Bet līdz savu lielo paraugu augstumiem tas

tomēr nesniedzas, nobālējuši tanīs ir sevišķi solodziedajumi, turpre-
tim koru rakstībā ir eklatants spēks un spožums. Daudz dziedāta

arī viņa ballāde ar Ģētes tekstu "Valpurģu nakts" orķestrim

un koriem, turpreti viņa kantāte-simfonija "Lobgesong" (op. 52) kā
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arī "Antigonas" un "Oidipa" mūzika, ko Mendelsons rakstījis kā pa-

sūtījuma darbus, ir nenozīmīgāka un arī koros nav iegājusies.
Arī Mendelsona ka merm ūzi'ka i, agrāk tik populārai, laiks

aizvienu vairāk sāk pāriet pāri; vairāk kā citur, lielā tās daļā ārējo

Mendelsona rokraksts

Orātorijas "Elija" 2. daļas sākums, partitūrā. Berlīnes

valsts bibliotēkā

formas skaistumu

neatbalsta reālāks

iekšējs saturs". Viņa
darbu sarakstā ir

visas kamermūzikas

formas, no duo līdz

oktetam. Izceļama
viņa sonāta čellam

ar klavierēm, op.

45, skaistas lappu-
ses ir abos viņa

klaviertrio, op. 49

un 66. Nevīstoša

vērtība viņa vi jo ļ-
'koncerta m E-

mollā (op. 64,
rakstīts 1844. gadā),
kas ir viens no vis-

skaistākajiem visā

vijoļliterātūrā un vēl

joprojām bauda vis-

lielāko virtuozu un

publikas mīlestību.

levērojams arī seviš-

ķi pirmais no viņa
abiem klavierkon-

certiem, G-mollā,

op. 25. Klavier-
mūzikā Mendel-

sons, ja arī nepie-

nes klāt nekā jauna
šā instrumenta tech-

nikā un iespējamī-
bās, kā to redzēsim

pie Šūmaņa, Šopē-

no, Listo, bez savām "Dziesmām bez vārdiem", kas tik ilgi

pārvaldīja lielās publikas gaumi, ir radījis asprātīgos "kapričo",
vieglu, lidojošu skerco-rakstura mūziku, -kā piemēram viņa Rondo

capriccioso (op. 14, rakstīts 18 gadu vecumā), "Caprices", op. 33,
Fantāzijas op. 16 un op. 28, un c. Atzīmējamas arī viņa klavier-

variācijas "Variatio-ns sērieuses", op. 54 ("nopietnās variācijas", ar

ko 'komponists grib norobežoties no sava laika modes variāciju,
tikai-virtuozo koncertvariāciju tipa). Arī ērģelēm Mendelsons de-

vis vairākus ievērojamus darbus — ērģeļu sonātas, fugas un prelū-
dijas, Bacha stilu viegli romantizējot.

Sevišķi daudz augstas vērtības darbu Mendelsons rakstījis or-

ķestrim. Jau pašā sākumā viņš šeit tver tik ģeniāli, kā to arī vē-

lāk viņš pats vairs nekur nav pārspējis, — savā brīnišķajā uvertīrā
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Šekspīra "Sapnim va s a ;a s naktī". Tas ir tas pats viņam rak-

sturīgais skerco stils, kas viņa klavieru "kaprisēs", un kādā viņam nav

sāncenšu. Fantastiskā pasaku, meža garu, elfu pasaule, ko jau Vēbers

ģeniāli bija .izteicis orķestrālajā mūzikā, tikai vairāk no baisminošās,
spokainās puses, pie Mendelsona vizmo gaisīgā vieglumā, kā vara-

vīksnas krāsu rotaļā, neizsakāmi valdzinoši. Tāda ir viņa jau minē-

tā uvertīra, tāpat 17 gadus vēlāk rakstītais šā paša "Sapņa vasaras

naktī" ģeniālais Skerco, dažas skerco un finālu daļas viņa simfāni-

jās, dažas vietas "Valpurģu naktī". Ļoti skaistas viņa1 koncert-

uvertīras, īpaši "Hebridu" un "Meluzīnes" uvertīras, "Meeresstille

und glūckliche Fahrt",— visas viņa jaunības darbi, atmiņas un iespaidi

no jūras. Mazāk spēlēta "Ruy Blas" uvertīra. Mendelsona sim-

fonijas ir vienas no ievērojamākajām pēc Bēthovena un Šuberta,.

un dod viņam vienu no pirmajām vietām starp simfoniķiem-romanti-
kiem. Galvenās ir viņa "Skotiskā" simfonija. A-mollā un "Italiskā"

A-durā, abas radušās Mendelsona ģēnija brieduma laikā un kad vēl

nebija arī novītis viņa jaunības fantāzijas svaigums, kas radīja Va-

saras nakts sapņa uvertīru. Mazāk pazīstama viņa piektā, "Refor-

mācijas simfonija" (D-dūrā, op. 107), kas interesanta kā programma-
tiskas simfonijas mēģinājums, un kuras pēdējā daļā parādās Lutera

korālis "Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils".

Mendelsons, nebūdams nekāds jaunu mūzikas ceļu rādītājs, to-

mēr ir radījis neskaitāmus savu epigoņu pulkus, mazajā un lielajā
mūzikā. Hil ' c r s, dānis N īI s s Gade, ir vieni no šiem lielākajiem

"mendelsonistiem". Taisni Mendelsona vājākās mūzikas kults, tās, kurā

pūlis visvairāk spēja saskatīt romantisko sentimentālitāti, kas katra

diletanta pārdzīvojumam bija pa spēkam, palīdzēja vācu roman-

tiskajai mūzikai samainīties sīkumos, izvirst. Neuztverot viņa jūtelī-

go sentimentālitāti kā viņa darba pamatīpašību, un atkrītot darbiem,
kur tā dominē, mēs Mendelsona mākslā arī tagad redzam nepār-
ejošu skaistumu.

Roberts Šūmanis

Jau vairāk kā simts gadu, kamēr Šūmanis uzsāka "Dāvida brā-

lības" cīņas ar mākslas filistiešiem. Mākslas viltus pravieši gan vēl

joprojām nav no pasaules izskausti, to vietā, ko aizvējo prom ne-

pielūdzamā laika1 tiesa, vēl vienmēr stājas jaunu bari, un arī šodien

Floresta-nam un Eizēbijam būtu vērts ar savu "ušņu duramo" pārstai-

gāt tagadējo mūzikas pasauli. Bet vai Eizēbijs tagad arī saskatītu

nevienam nepazīstamos muzikālajos jaunekļos jaunu Šopēnu un

Brāmsu, un ja tādus atrastu, kāda gan būtu to mūzikālā seja?
Šūmanis bija Mendelsona laika biedrs un draugs. Viņš Mendel-

sonu apbrīnoja, Mendelsona jūsma par viņa darbiem bija stipri rem-

denāka. Bet liktenis Šūmanim mūzikā bija lēmis daudz augstāku mi-

siju, nekā viņa lielajam biedram.

Roberts Šūmanis (Schumann) dzima Saksijas Cvikavā,

8. jūnijā 1810, mira vājprātīgo namā, pie Bonnas, 29jūlija 1856.

Viņa tēvs bija grāmattirgotājs, Šūmanis jau agra jaunība ļoti daudz

lasa, jūsmo par sava laika iromantiska-jiem dzejniekiem, arī pats
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raksta "drāmas" un "romānus", bet maz vēl rod ierosmes savām

muzikālajām dziņām. Pēc tēva1 nāves, 1828, viņš Leipcigas, vēlāk

Heidelbergas universitātē studē tiesības, blakus arī filozofiju, Leip-

cigā pie slavenā pianista Frīdricha Vīka sāk strādāt kārtīgi klavier-

Roberts Šūmanis

J.Krīhubera litografija, Vīnē, 1839

spēlē, studē Bacha fu-

gas, Šuberta dzies-

mas, dzird Paganīni,
mūzika- beidzot paņem

viņu visu. Savām kla-

vierstudijām viņš pie-
vieno arī kompozici-

jas studijas pie Hein-

rioha, Doma. Viņa mēr-

ķis ir kļūt par piani-
stu. Lai ātrāk sasnieg-
tu techniku, īpaši pirk-
stu neatkarību, viņš

techniskajos vingrinā-

jumos atsien ceturto

pirkstu, un ar šo eks-

perimentu pilnīgi sa-

bojā labo roku un arī

visas savas virtuoza

cerības. No topoša
virtuoza tagad tapa

komponists. Mūzika

sāk pārpilnībā līt no

viņa spalvas. Bet jau
viņa pirmie darbi, "Pa-

pillons" (Taureņi) v. c.

kbvierkompozicijas, ir

tik neparasti un savda-

bīgi, ka tiem grūti uz

reizi lauzt sev ceļu. Daudz ātrāk vārdu Šūmanim sagādā Leipcigā viņa

nodibinātais jaunais mūzikas žurnāls "Neue Zeitschrift fūr Musik"

(1834), ko viņš vada līdz 1844. Tajā Šūmanis pulcina veselu "Dāvida

brālību", ku,ras lielie karognesēji ir Florestons, Elzēbijs un Meistars

Raro — fiktīvas, fantāzijas personas, aiz kurām slēpās pats Šūmanis,

cīņai pret rutinu un sastingumu mūzikā, pret aizvienu vairāk uzze-

ļošo "kapelmeistarmūziku", ar tās fantāzijas, domu, jūtu nabadzību

un seklumu, par jaunu mākslas ideālu, ceļus verot jaunām, spilgtām

personībām. Šūmanis šā žurnāla slejās pirmo reizi darīja pasauli
uzmanīgu uz Šopēna un Brāmsa ģēniju, veda cīņu par Berlioza

mākslu, atklāja Šuberta septīto simfoniju (ko viņš bija atradis Šu-

berta atstātajos rokrakstos Vīnē). Šūmaņa kritika spalvai bija liels

spēks un asums; viņa kopotie raksti ("Gesammelte Schriften ūber

Musik und Musiker") vēl tagad lasāmi ar vislielāko interesi un to pa-

zīšana vajadzīga katram mūziķim.
Šūmaņa dzīvē ienāk liela mīla. Klāra Vīku (Clara VVieck,

1819—1896), sava meistara- meitu, gadsimta ģeniālāko pianisti, viņš

pirmo reiz sastapa, kad viņai bija vienpadsmit gadu. Ar astoņ-

padsmit viņa kļuva tā līgava, vēl pēc trim gadiem, kuros neizdevās
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salauzt tēva pretošanos viņu laulībai, pret tēva gribu, 1840, Šūmaņa
sieva. Mīla viņā atver īstu dziesmu pavasari. Viņš, kas līdz šim

visus savus darbus bija rakstījis vienīgi klavierēm, tagad vienā pašā
savā lielajā mīlas gadā (1840) uzraksta op 130 dziesmu, starp tām

brīnišķos dziesmu ciklus: "Mvrten",
"Liederkreis" ("Dziesmu loks"), "Frou-

enliebe und Leben" ("Sievietes mīla

un dzīve"), "Dichterliebe" ("Dzejnie-
ka mīla"). Nākamajā gadā, 1841,

viņš ķeras pie kamermūzikas, simfo-

nijas, pie visām lielajām formām,
kas stājas tagad klaviergabalu vie-

tā. Tā dažos • nedaudzos gados ro-

das viņa 4 simfonijas, 3 stīgu kvar-

teti, klavierkvintets, lielās simfoniskās

poēmas balsīm ar orķestri: "Parā-

dies und Peri" (1843), "Der Rose

Pilgerfahrt" ("Rozes svētceļojums"),

Ģētes "Fausta", Bairona "Manfrē-

da" mūzika, "Rekviēms", opera "Ge-

novēva" un c.

Leipcigā Šūmanis neilgu laiku

bija partitūrspēles skolotājs Men-

delsona jaunnodibinātajā konservā-

torijā, 1844. gadā viņš pārceļas
uz Drēzdeni, dzīvo galvenokārt ti-

kai kompozicijai, vada korus, vai-

rākos koncertceļojumos pavada sa-

vu sievu (1844, arī uz Maskavu),

Klāra Vīka

1850, pieņem aicinājumu uz Diseldorfu par mūzikas direktoru, bet

šajā laikā aizvienu biežāki viņu jau sāk piemeklēt garīga nomāktība.

1853, jau ir kļuvis neciešams viņa stāvoklis darbā, rudenī viņu no

vietas negaidīti atceļ, 27. februārī 1854, prāta aptumšošanas brīdī,

viņš ielec Remā, viņu gan izglābj, bet garīgā līdzsvara viņš vairs ne-

atgūst, un pēdējos smagos divus gadus, līdz savai nāvei 1856. gada

vasarā, viņš pavada' vājprātīgo namā, Bonnas tuvumā.

Liktenis Šūmani skāra vēl nežēlīgāk, nekā Bēthovenu. Bēthovens,

ja arī zaudēja ārējo dzirdi, savas mūzikālās radīšanas spējas patu-

rēja līdz pat pēdējam mirklim to visaugstākajā pakāpē. Šūmanim

slimība satrieca pašu garu, un viņa mākslinieka mūžs tā pēdējos ga-
dos slīd neatvairāmi uz leju, zaudē pašu radīšanas potenci, līdz

beidzot grimst galīgā tumsā, ko tikai uz īsu brīdi reizēm vēl apgais-
mo prāta atspīdumi. Tā viņa radošā darba laiks aptver tik apmē-
ram divdesmit gadus, no apm. 1830—1850; viņš samērā vēlu, bet

tūdaļ ģeniāii sāk, un pāragri pārtrauc, viņa pēdējie darbi jau nes

vājinātas mākslinieciskas fantāzijas pēdas. Ir tiešām dīvaina saga-

dīšanās, ka visi pirmie lielie vācu romantiķi — Vēbers, Šuberts, Men-

delsons, Šūmanis, — kuriem varētu vēl pievienot viņu laika biedru

Šopēnu, — sadeg tik ātri sava ģēnija liesmās.

Šūmaņa pirmie darbi, no 1.—23. opusam, ir tikai klavierēm.

Tāpat kā Šopēns, viņš sāk jau kā gatavs meistars, un viņa pirmie
darbi — "Papillons", "Intermezzi" un c, rāda jau visu raksturīgo,
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tipiski "šūmonisko" mūzikas garu un klavierspēles techniku. Arī vē-

lāk pie Šūmaņa par kādu īstenu attīstību, līdzīgi tam, kā dažādos

laika sprīžos pārmainījās piemēram Bēthovena mūzikas stils, nevar

runāt, un viņa- pāreja' no klavierkompozicijām uz dziesmu, kamer-

mūziku, lielajiem koru darbiem, simfoniju, kā Rīmanis jau piezīmē, ir

tikai viņa jau pirmā - rakstības veida pārnesums uz šīm formām.

Klaviermūzikā Šūmanis rada pavisam jaunu, līdz viņam neru-

nātu valodu, kas, 'kopā ar Šopēna darbiem, izsauca pilnīgu apvēr-
sumu klaviermūzikas stilā. Nekas tajā nelīdzinājās sava laika tra-

dicionālajai mūzikālajai retorikai, mendelsoniskajai gaumei. Dīvaini

vijošies ritmi, rapsodiska domu attīstība, ar negaidītiem kontrastiem,

pēkšņām noskaņu maiņām, poētizējošie virsraksti un domu gaita,
jnodernas, izsmalcināti disonējošas harmonijas, ar daudz chroma-

-lisma, svešādi, jauni virtuozitātes prasījumi, — tas viss klavierspēlē-

tājiem vēra jaunu pasauli, kurā ieiet nemaz nebija tik viegli. "Kreis-

leriānu'", "Karnevālu" un c. Līsts spēlēja- Leipcigā bez panākumiem,
"Bērnu skati" kritikai šķita "bez īstāka mūzikālā soliduma". Tikai

pamazām no šaura cienītāju pulciņa Šūmaņa klaviermāksla sāk Cjū4-
to plašo atbalsi, kāda tai ir tagad, vispirms pateicoties Klāras Šū-

manes koncertiem, un kāpinātākai publikas interesei pēc Šūmaņa
dziesmu parādīšanās.

Šūmaņa īpatais novads klaviermūzikā ir fantazij- un raksturga-
balos. To, ko Šuberts bija sācis savos "Mūzikālajos acumirkļos"
("Moments musicals"), Šūmanis pēkšņi paceļ līdz gluži negaidītai
attīstībai un bagātībai. Viņa "Papillons", "Intermezzi", "Dā/idbrāļu

dejas" ("Davidsbūndlertānze"), "Karnevāls", "Kreislenāna", "Bērnu

skati" ("Kinderszenen"), "Noveletes", "Fantāzijas ainas" ("Fantasie-

bilder"), v. t. t., rāda parasti virkni atsevišķu nelielu glezniņu, pa lie-

lākai daļai veidotu pēc ļoti brīva variācijprincipa, ar tūkstots dažā-

dām niansēm, kur brīnišķi savijas dzejiskā fantāzija ar mūzikālo pa-
vedienu. Dažreiz, kā piemēram "Bērnu skatos", gabaliņi ir ļoti īsi,
bet to mūzika un melodijas tik izjūtas pilnas, tik sirdsšķīstas, maigas,
ka kļūst par brīnišķāko, ko vien mūzikā vispār var pateikt. Gabalu

poētiskie nosaukumi ne vienmēr slēpj sevī kādu noteiktu programmu,
bieži ir Šūmaņa-dzejnieka pienesums klāt mūzikai, izjūtas raksturo-

jums.
Šūmaņa poētizējošie klavieru raksturgabaliņi radījuši visā pa-

saules klavieriiterātūrā neskaitāmus atdarinātājus (no lielmeistariem

iedomāsimies tikai Čaikovski, Grīgu), šajā nozīmē "Šūmaņa skola"

redzama pat vēl mūsu laikos.

Šūmaņa lielo formu klavierdarbi, kā viņa sonātas (skaistākā

3-mollā, op. 22), Simfoniskās etīdes, slavenais klavierkoncerts

A-mollā, op. 54, un a, rāda vairāk arī Šūmaņa devu ārišķīgākajai

pianistiskai virtuozitātei, un tāpēc ir ne tik savdabīgi, kā viņa rak-

sturgabali. Tomēr arī tie pieder labākajam, ko vācu mūzikālais ģē-

nijs radījis.
Otrs novads, kur Šūmaņa ģēnijs izpaužas tikpat suverēni kā

klaviermūzikā, ir viņa dziesmas. Šuberts un Šūmanis kā dziesmu

komponisti dominē visu mūzikālo pasauli vēl līdz šim laikam, pie
kam Šūmanis dziesmai pienes klāt vēl lielāku mūzikālo līdzekļu ba-

gātību, īpaši klavierpartijās, arī lielāku artistiskumu, saviļņojošāku
emociju. Sevišķi nozīmīgi bīja., kai Šūmanis dziesmu kompozīcijai pie-
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gāja jau kā nesalīdzināms klavierkompozicijas meistars; to muzikā-

lās domas koncentrētību, dzejiskumu, kādu Šūmanis prata uzburt

savās klavierminiatūrās, viņš pārnesa arī uz dziesmu pavadījumiem,
kas tūdaļ ieguva ārkārt dziļu, substanciālu nozīmi, vienlīdzīgu balsij
un tās melodijai. Klavieres, nešķiramais dziesmas pavadonis, Šū-

maņa dziesmā ir tikpat aktīvs dzejas tulks, kā dziedājums, un bieži

vēl to psīcholoģiski padziļina, īpaši dziesmu pēcspēlēs, kur

klavieres vienas pašas, vēl pēc dziedājuma izbeigšanās, ārkārtīgi
jūtīgi noslēdz dziesmas un dzejas uzburto izskaņu. Tie vairs nav

bravūrgabali, kur pavadījumam vairs nav vietas un nozīmes pēc
dziedātāja pēdējā efektīgā toņa.

Šūmaņa dziesmu lielais — bet ne vienīgais — saturs ir mīla. Ne

jutekliska, kaisles mākta, bet šķīsts, dziļi iekšējs jūtu pārplūdums. Tas

viņa mūzikas pareizai izpratnei ļoti svarīgi. Tādi ir viņa nesalīdzi-

nāmi skaistie dziesmu cikli: "Mirtes", "Dziesmu loks" (Eichendorfa

dzeja), "Sievietes mīla un dzīve" (Šaimiso), "Dzejnieka mīla" (Heine),

un c. • Izteiksmes siltums un patiesīgums, melodiju zieds, emocijas
dziļums to lappuses paceļ par vienām no skaistākajām visā mūzikā.

Pēc dziesmas iekarošanas, Šūmanis dodas atkal jaunos, viņa

vēl neskartos laukos: kamermūzikā, simfonijā, lielu formu vokāli-in-

strumentālajā mūzikā. Visos tajos viņa meistara roka paspēj vēl iz-

veidot nemirstīgus darbus. Vispilnīgāki kam crm ūzik ā. Viņa
klavieru kvintets Es-dūrā, op. 44, ir viens no Šūmaņa mākslas virsot-

nēm, viens no vispār skaistākajiem kamermūzikas darbiem pēc Bēt-

hovena. Arī viņa Mendelsonam veltītajos trijos stīgu kvartetos, trijos
klavieru trio, vienmēr valdzina mūzikālo do>rrTu (kvalitāte, lai arī tiem

pārmet izstrādājuma un mūzikālās formas trūkumus. Šūmaņa s i Ri-

fā n i jos patiesībā vēl tagad nav gluži izšķirta problēma. Visumā

tās nav ieguvušas sev koncertzālēs stāvokļa, līdzīga Bēthovena, Šu-

berta un citu lielo simfoniķu darbiem. Tām pārmet to pašu, ko vi-

siem Šūmaņa lielo formu darbiem, — viņa ģēnija neiekļaušanas ša-

jās formās, simfoniskās būves robus, instrumentācijas smagumu. Bet

Šūmaņa rokraksts

Dziesma »Du bist wie eine Blume« (Heines vārdi), no cikla »Mirtes«. Oriģināl-

manuskripts, ar veltījumu »Meiner Klara«, Cvikavā, Šūmaņa muzejā.
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tajās neapšaubāmi ir lielas un spēcīgas domas, viņu mūzikālā inte-

rese nu jau drīz gadsimta laikā nav mazinājusies, bet drīzāk gan

augusi, kā to rāda koncertu prakse pēckara gados, īpaši pēdējā
laikā. Publikai un arī mūziķiem tās vēl jāatklāj. Visas četras sim-

tonijas Šūmanis uzrakstīja gados pēc savas dziesmu plūsmas: pirmo,
B-dūrā, 1841. gadā ("Pavasara" simfānija, pēc Šūmaņa nepublicēta
tās raksturojuma); gadu vēlāk otro, D-mollā, ko 1851. gadā pār-
instrumentēja, dodot tai 120-tā opusa numuru, un kurā visas četras

daļas saistās savā starpā bez pārtraukuma; trešo, C-dūra simfoniju,
1846. gadā; ceturto, "Reinas simfoniju", Es-dūrā, 1850. gadā. Sva-

rīgākās abas vidējās: D-molla un C-dūra simfonija.
Teātra -mūzika Šūmanim, tāpat kā Šubertam, palika neuz-

minēts noslēpums; tas jo dīvaināki, ja iedomājas, kādi dramatiskās iz-

teiksmības dziļumi tiem ir bijuši pieietam! dziesmā. Šūmaņa vienīgā
opera "Genovēva", kurai viņš pats rakstīja arī libretu, pēc Tīko un

Hebeļa, un kuru viņš pats arī diriģēja tās pirmuzvedumā Leipcigā
(1850), palika repertuārā tikai trīs izrādes un arī vēlāk nav attaisno-

jusies. Arī melodrāmas mūzika Bairona "Manfrēdam" nav

"teatrāla", lai gan tās uvertīrā un 15 partitūras numuros ir patēti-
skākā un spēcīgākā mūzika, kādu Šūmanis vispār rakstījis. Starp lie-

lajiem koru darbiem, orātorijveidīgi rakstītā mūzika Ģētes Tau-

sta" skatiem ir nevienlīdzīga savā kvalitātē, kantāte "Rozes

svētceļojums" ("Der Rose Pilgerfahrt") nenozīmīgākā, bet īsts

meistardarbs ir "Paradīze un Pēri", puskantāte-pusorātorija,
Šūmaņa pirmais darbs korim ar orķestri Vācijā; tai vēl tagad vis-

lielākā populāritāte. Ir vēl Šūmanim labs skaits citu kora darbu, da-

žādu apmēru, no tiem liela daļa ar orķestri, sevišķi skaisti daži sie-

viešu (op. 69 un 91) un vīru kori.

Šūmanis nav agresīvs veco pasauļu noārdītājs, kā Berliozs,

Vāgners, viņa mūzika netiecas patosā, milzīgumā, bet ar savu sapņa

atmosfēru, intimitātes kultu ver mūzikā tomēr jaunu transcendenta

skaistuma lappusi, kas lasāma kā brīnišķākā dzeja. Ir nianses mū-

zikā, kas bijušas Šūmanim tikai vienam pieietamas, no kurām vien-

mēr uz mums runā īsts "šūmanisks gars".

Italiešu opera 19. gadsimta pirmajā pusē

Rosīni, Bellīni, Doniceti

Itāliešu operai 19. gadsimta sākumā nebija ģēnija. Čimaroza

mira 1801, divi lielie itāliešu mūzikas meistari, Kerubīni un Spontīni,

dzīvoja Parīzē un pašā Itālijā viņu operu gandrīz nepazina, itāliešu

operteātrus ar repertuāru apgādāja milzums viduvējību, pat pašu
slavenāko šā laika itāliešu modes komponistu, Paēra, Cingarelli,
Maira, Paezjello operām nebija spēka dzīvot nākotnei. Laiks Itālijā
bija izdevīgs jauna operas Mesijas atnākšanai; tā tronī, kā suverēns

itāliešu operas valdnieks, nosēdās jaunais, tikko divdesmit gadus aiz-

sniegušais Rosī ni. Nevienam mūziķim fortūna nav nākusi pretī
ātrāk un laipnāk, verot vai vienā mirklī vaļā "visas Itālijas, Vācijas,
Parīzes, Vīnes, Londonas operskatuves, dodot panākumus, slavu un

bagātību, kad daudzi par to vēl tikai sāk sapņot. Ar Rosīni sākas
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vel tagad aktuālas un dzīvās itāliešu operas laiks, ko drīz pēc viņa
negaidītās apklušanas pārņems vēl lielāks ģēnijs — Džuzepe
Verdi.

Džoakino Rosīni (Gioachino Rossini) dzima 29. februārī 1792,
mazā Itālijas pilsētiņā
Pezaro. Viņa tēvs bija

mazs mūzikants (taurē-

tājs) pilsētiņas dienestā-,

māte dziedātāja provin-
ces opertrupās. Agrajos
bērnības gados Rosīni

priecināja ar savu . skai-

sto balsi, dziedāja baz-

nīcas koros, bet uz rūpī-

gas mūzikālās izglītības
ceļa uzgāja tikai savā

piecpadsmitajā gadā,
kad viņš nokļuva Boloņas
mūzikas licejā, kur mācī-

jās pie Andželo Tezēi

dziedāšanu un klavier-

spēli un pie Matēi kom-

poziciju. Viņa studijas li-

cejā bija neilgas; jau pēc
trim gadiem, paspējis li-

cejā komponēt un arī at-

skaņot kādu -mesu, kādu

kantāti un pat simfoniju,

Džoakino Rosīni

daudz lasījis un . pētījlis Mocarta, Haidna, Cimarozas partitū-
ras, bet kompozicijā neticis tālāk par vienkāršā kontrāpunkta
studijām, Rosīni sāk savu operkomponista dzīvi un karjeru
ar savas pirmās operas "La ca-mbiale di maitrimonio" ("Lau-

lības ķīla") uzvedumu Venēcijā (1810); viņam tad ir 18 gadu.
Paris tālākajos gados viņš jau ir paspējis komponēt un uzvest Venē-

cijā, Ferrārā, Boloņā, Milānā, Romā sešas jaunas operas, no kurām

ilgākos panākumus guva "L'lnganno felice" ("Laimīgi piemuļķotais")
un "La Scala di seta" ("Zīda trepes"). 1813. gadā nāk pirmais viņa
īstais triumfs, ar "Tankrēda" uzvedumu Venēcijā, kā lielos panā-
kumus trīs mēnešus vēlāk turpat atkārto "Itāliete Alžira"

("L'ltaliana m Algeri"). Ar šīm divām operām, vienu nopietno, otru

komisko, Rosīni, vēl tikko 21 gadu vecs, uz reizi kļuva viens no spo-

žākajiem un suminātākajiem sava laika operkomponistiem. No "Tan-

krēda" ļoti populāra ir kļuvusi ārija "Di tanti palpiti", iesaukta par
"aria dci risi" ("rīsa ārija"), jo Rosīni to esot uzmetis sēdot kādā

restorānā, kamēr viņam pagatavots rīsa ēdiens. Dažu tālāku operu
neveiksmes nemazināja tomēr Rosīni slavu, kas bija jau tik liela, ka

Stendāl-s varēja rakstīt: "Itālijā ir cilvēks, par kuru tagad runā vairāk

kā par Napoleonu, — tas ir jauns operkomponists, kam tikko vēl div-

desmit gadu."

1815, Rosīni noslēdz līgumu ar slaveno impresāriju Bar baj v,

kā rokās bija slavenais Neapoles San-Karlo, Milānas "Skālas", Vīnes
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Kertnerteātris, par divu operu komponēšanu gadā, ar stipri augstu

honorāru. Kā pirmā, rodas pēc šā līguma dramatiskā opera "Eli-

zabete, Anglijas ķēniņiene", kuras uzvedums (1815), ar

spāniešu dziedātāju Kolbrān, kas vēlāk kļuva Rosīni sieva, guva ār-

kārtīgus panākumus. Šajā operā Rosīni pirmo reizi vokālās partijas
izrakstīja ar visiem virtuozitātes izpušķojumiem, tā sauktajiem "passi

d'agilitd", ko līdz tam komponisti parasti atstāja dziedātāja brīvai

izvēlei un improvizācijai. Ar to Rosīni novērsa dziedātāju patvaļas

melodiju pārveidošanā, piespiežot tos stingri sekot komponista gri-
bai. Rosīni piemēram drīz sāka sekot arī citi komponisti. Galīgi
bija atmests šajā operā jau arī "sausais rečitatīvs" (tas ir, rečitatīvs

ar klavieru pavadījumu), tā vietā ievedot, viscauri orķestra pavadīto
rečitatīvu. Jau "Tankrēds" bija pirmais etaps Rosīni darbā uz šo

stilu; "Ķēniņienē Elizabetē" tas jau ir pilnīgi izvests. Itāliešu operā,
kas nebija gājusi Gluka operreformu pēdās, tā bija tagad gandrīz
īsta revolūcija, un bez šaubām darīja bagātāku mūziku operā. 1816,
Rosīni raksta Romai divas operas, no kurām vienu publika uzņēma

vēsi, bet otra bija "Seviļas bārddzinis", Rosīni ģeniālākais,
nemirstīgākais darbs, uzrakstīts neticami īsā laikā, divās nedēļās. Tā

pirmizrāde (5. februārī 1816) bija viens no teātra vēstures lielajiem
skandāliem. Šī Bomaršē komēdija bija jau tulkota dažādās valodās,
dažādu tautību komponisti no tās bija iztaisījuši jau operas, un arī

itāliešu slavenais meistars, Rosīni priekštecis Paezjello bija kom-

ponējis savu "Seviļas bārddzini", kam bija Itālijā lieli panākumi.
Vecā meistara mākslas draugi Rosīni operu ar to pašu sižetu uzņēma

kā apvainojumu un netaktību pret nopelnu bagāto mūziķi (1816, Ro-

sīni bija divdesmit četrus, Paezjello septiņdesmit piecus gadus vecs).

Operas pirmizrādē tāpēc bija vispārējs noskaņojums pret Rosīni.

Tai nebija nekādu panākumu, bet dažādi starpgadījumi to darīja

gandrīz smieklīgu. Publika trokšņoja un svilpa. Vienīgais mierīgais
visā izrādē bijis pats Rosīni, kas operu diriģēja. Pēc izrādes viņš

aizgājis mājās tik vienaldzīgs, itkā viņam nemaz nebūtu vairāk sa-

kara ar operu, kā skatītājiem. Otrā rītā Rosīni no partitūras izstrī-

pojis visu'to, kas viņam šķitis neizdevies, bet vakarā uz teātri operu

diriģēt nav gājis. Otrajā izrādē publika saskrējusi bariem, bet šķī-
rusies no izrādes jau vislielākā sajūsmā; ar to bija sāktas "Seviļas
bārddziņa" pasaules panākumu gaitas, kas to nav atstājušas nekur

līdz pat mūsu dienām.

Tai pašā gadā Rosīni Neapolē deva savu traģisko "Otello",
nākošā gada sākumā Romā komisko operu "La Cenerentola",
komponētu 24 dienās, kuras liktenis arī bija līdzīgs "Seviļas bārd-

dzinim", un kas tāpat pēc pirmizrādes neveiksmes kļuva viena no vis-

vairāk izrādītām Rosīni operām Itālijā un ārzemēs. Starp citiem dar-

biem, ko nemitoši radīja jaunā mūziķa-fantāzija, minēsim vēl "M oz v"

(1818), "La donna dcl lago" (1819), abas rakstītas Neapolei,
"Semiramidu" (Venēcijā, 1823), pēdējo operu, ko Rosīni rak-

stīja Itālijai. Šajā laikā, no savas operkomponista karjēras sākuma

līdz 1823. gadam, Rosīni pavisam ir komponējis 34 operas, tā tad

gandrīz pa trīs operas gadā.
Nav brīnums, ka Rosīni, impresāriju nodzenāts, ne visus savus

darbus spēja vairs kārtīgi izstrādāt, un tā starp triumfiem aizvienu

pagadījās arī neveiksmju rūgtie pilieni. Tāds ir bijis arī "Semiramī-
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das", virtuozi grūtākās Rosīni operas liktenis Venēcijā. Bet Rosīni

slava jau bija pārskanējusi Itālijas robežas, un, 1823, Rosīni atstāj
Itāliju, lai panākumus meklētu plašākā, visas Eiropas arēnā.

Vispirms viņa izlūku gājiens iet uz Vīni, vēl 1822. gada sākumā.

Vīnes operteātrī viņš diriģē sa-

vu "Celmīru". "Kādi dzie-

dātāji, kādas balsis!" raksta no

Vīnes lielais vācu filozofs Hē-

gelis. "Rubīni, Doncelli, Tam-

burīni, Lablašs, M-me Fedor!

Es nekad nebūtu spējis iedo-

māties, ka tā var dziedāti...

Tagad labi saprotu, kāpēc
mēs Berlīnē esam tik naidīgi
pret Rosīni mūziku: tas tāpēc,
ka tā' ir radīta itāliešu rīklēm.

Šī mūzika jādzied tā, kā to

dzied itālieši, un tad nevienr

cita ar to nespēj līdzināties."

— Vīne Rosīni uzņēma ar en-

tuziasmu. Šā Rosīni skurbuma

pēdas sāpīgi iegriezām vācu

mūzikas dzīvajā miesā. Seviš-

ķi to izjuta Vēbers, kā "Eu-

rianta" Vīnē krita cauri galve-
nokārt kā Rosīni operu upuris

un Rosīni melodiju varā Vīne

uz laiku piemirsa arī savus

vislielākos mūziķus. Vīnē Rosi-

Marija-Feličita Malibrāne-Garsia

Dezdēmonas lomā Rosīni „Otello", Š. Ternera gravīra

ni satikās arī ar Bēthovenu, kas tai laikā b\'\a jau pavisam kurls,- saruna

notika rakstiski. Bēthovens ieteicis slavenajam "Pezaras gulbim"
rakstīt tikai buffa-operas "Seviļas bārddziņa" stilā. — No Vīnes Ro-

sīni uz īsu laiku vēl atgriezās Itālijā, Veronas kongresā, kur to aici-

nāja firsts Meternichs, komponēja šim , gadījumam vairākas kantā-

tes. 1823, Rosīni seko aicinājumam uz Londonu, pa ceļam apmeklē

Parīzi, kur viņu saņem ar ārkārtīgiem godinājumiem, dažos mēnešos

Londonā ar koncertiem nopelna fantastiskas naudas summas, un drīz

atgriežas Parīzē.

Parīzē Rosīni kļuva- vispirms Itāliešu teātra direktors, Paēra

vietā, vēlāk ieguva arī citus titulus, arī "karaļa komponista" godu.
Viņa pienākums bijal arī komponēt operas, tiklab Parīzes itāliešu, ka

tranču operteātrim. Parīzei Rosīni izmantoja daudzas savas agrākās
operas, tās piemērojot franču gaumei, atmetot pārliekos vokālos or-

nāmentus, dodot vienkāršāku un dramatiskāku izteiksmi. Lielus pa-

nākumus tā guva viņa; "Korintas aplenkšana", "Mozus", komiska

opera "Grāfs Ori" ("Le Comte Ory"). Bet Rosīni lielais Parīzes

darbs ir "Vilhelms Tells" (1829), vienīgā opera, ko Rosīni bija

speciāli rakstījis franču operskatuvei, neko neizmantojot no savam

agrākajām operām. Tās uzrakstīšanai Rosīni bija- patērējis daudz

laika: veselu pusgadu. "Vilhelms Tells" ir Rosīni labāka opera no-

pietnās operas žanrā, tā ir arī viņa pēdējā operpartitūra.
Pēc "Telia", Rosīni aiziet no teātra. Visu savu vēl ilgo mūžu,
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gandrīz četrdesmit tālākos gadus, viņš pie teātra dzīves vairs aktīvi

neatgriezīsies. Arī gandrīz nemaz pie pašas mūzikas. Tas ir dī-

vains, neatkārtojošs gadījums lielo mūzikas ģēniju dzīves chronikās.

Ir daudz minēts dēj dziļākajiem cēloņiem, kādu dēj Rosīni pārtrauca

mūzikālās radīšanas darbu, laikā, kad viņš bija savu panākumu un

māksliniecisko spēju virsotnē. Nevar iedomāties, ka mūziķis, kas tik

bagātīgi, tik izšķērdīgi kaisīja savas mūzikālās devas jaunībā un pir-

majos vīra gados, nebūtu spējis arī sava mūža otrajā pusē pasaulei
dot savu pirmo lielo darbu cienīgu turpinājumu. Bet viss, ko Rosīni

uzraksta laikā no 1829—1868, ir tikai divi lielāki darbi — viņa slave-

nais "Stabat Mater" un "Svinīgā mazā mesa", bez tiem daži ne-

daudzi mazi nieciņi. Rosīni nemīlējis mūziku, daiļo Euterpas mākslu?

Bijis pārāk kūtrs, lai piespiestos jaunam darbam, kad viņa tīkamākā

nodarbošanās bija kļuvusi gārdēža galds, labas asprātības labā sa-

biedrībā? Zaudējis vecuma dienās savu ģēniju (kas tomēr nebija

par traucējumu ģeniālā "Stabat" radīšanai)? Baidījies Meijerbēra
konkurences? Apriebusies teātru dzīve, ar tās intrigām, patmīlības

apvainojumiem, mūžīgajiem publikas gaumes minējumiem, kam ne-

pagāja garām arī viņa "Tells", ko teātra direktori graizīja, īsināja,
līdz dažkārt atstāja pat tikai uvertīru un otro cēlienu?.. Vai, kā Heine

saka, viņš apklusa tamdēļ, ka bija ģēnijs? "Mākslinieks, kam ir tikai

talants, saglabā līdz beigām tieksmi to izmantot, viņu dzen pat-
mīlība, viņš jūt, ka attīstās aizvienu pilnīgāk, ka var sasniegt vēl aug-
stākas virsotnes. Ģēnijs turpretī, kas jau guvis izteiksmi savā vis-

pilnīgākā darbāl
,

ir pieticīgs; viņš uz visām sīkajām pasaules patmīlī-
biņām noskatās no augšas, un smaidošs un zobgalīgs iziet pastai-
gāties pa Itāliešu bulvāri, kā Džoakino Rosīni."

Rosīni ilgais, no komponista pūlēm paglābtais pēdējais mūža

posms norisinās epikūreiskā mierā1. Kādu laiku viņš atkal ir Boloņā,
lai atjaunotu turienes slavenā Mūzikas liceja- slavu. 1841, sākas viņa
"Stabat" ārkārtīgie panākumi, vispirms Parīzes Itāliešu teātrī, kur to

dzied Tamburīni, Džulia Grīzi, Mario, Lablašs, pēc tam visā Eiropā.
Bet arī tā panākumi nepamudināja Rosīni no jauna rakstīt oper-
teātrim. Parīzē Buloņas meža apkārtnē viņš izbūvē sev greznu villu,
viņa nams kļūst par vienu no Parīzes lielajiem artistiskajiem centriem,
kurā satiekas parīziešu un ārzemnieku izlasītākā sabiedrība. 1868,
"Vilhelms Tells" Parīzes Lielajā operā bija jau aizsniedzis 500 izrā-

des! 13. novembrī 1868, Rosīni mira-, 76 gadus vecs, atstādams ap
divi ar pus miljona franku mantojuma kā novēlējumu, -pēc savas sie-

vas nāves, mūzikas liceja dibināšanai savā dzimtajā pilsētā Pezaro

un trūcīgo mūziķu patversmei Parīzē. Rosīni apglabāja Parīzes Pērc-

Lachaise kapos, pēc divdesmit gadiem zārku ar viņa mirstīgajām at-

liekām pārveda uz Florenci, kur to novietoja blakus Mikelandželo

kapam, Santa Groce (Sv. Krusta) baznīcā.
Rosīni atdzīvina ar īsta pirmdzimuša ģēnija vērienu itāliešu operu

un tas skaistāko ziedu: daiļas vokālas melodijas, dziedāšanas māk-

slas, bel can to kultu. Viņa- melodiskā izdoma ir īsti italiskā,
spilgta, gaiša, vienmēr īsti vokāla, ideāli dziedātājiem iecerēta,
krāšņa, neizsmeļamai skaistuma- Visnesalīdzināmāks Rosīni ir

buffa-operas žanrā; viņa "Seviļas bārddzini" pārspējusi nav ne-

viena cita opera, tajā kulminējas ne tikai paša Rosīni darbs, bet āri

viss itāliešu buffa-operas ģēnijs. Lielās, varoņoperas žanrā
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Rosīni dod vienu no tās pirmajiem jaunā stila meistardarbiem, "Vil-
helmu Tellu" 1829. gadā (Obēra "Portiči mēmā" parādās 1828,.
Meijerbēra "Roberts-Velns", 1831). Bet šai žanrā viņa ģēnijam nav

tās suverēnitātes, kā buffa-operā, un tiklab Vācijai kā Francija šai

pašā laikā var tam pretī stādīt vienvērtīgus vai pat vēl spēcīgākus
darbus.

Rosīni bija ģeniāls italiskā voikālmēlosai ilgu piepildītājs. Loti

svarīga ir belk an t a reforma-, ko izved Rosīni. Ja dziedātā-

jiem agrāk ikkatrā operā bija ļauts melodijai pielikt klāt visus tos iz-

rotājumus, ko viņu fantāzija bija- spējīga rast un rīkle veikt, tad Ro-

sīni piespieda dziedātājus izpildīt tikai tos -melodijas ornāmentus, kā-

dus pats komponists bija partijās ievedis. Dažkārt maldīgi domā,
ka Rosīni vispār bijis tas, kas ievedis operpartijās virtuozo kolorātūr-

techniku. Nav jāpārprot: tāda pastāvēja jau sen pirms viņa, un šķie-
tas, pat vēl kāpinātākā veidā, kā piemēram pie Farinelli un citiem

kastrātiem, bet bija dziedātāju pašu brīva virtuoza improvizācija,

īpaši āriju atkārtojumos, beigu "da capo" posmā. Rosīni bija tikai

pirmais, kas šo melodijas izgreznojumu radīšanu izņēma no dziedā-

tāju kompetences; tas nebūt nebija tik vienkārši, ja ievēro šo vairāk

kā gadsimtu ilgo itāliešu operas tradiciju. - Improvizēšanas tieksme

āriju virtuozajās pasāžās itāliešu dziedātājiem ir palikusi dzīva pat

vēl tagad, kā to var piedzīvot pat Verdi operu atskaņojumos. Rosīni,
būdams pats arī dziedātājs un pazīdams visus dziedāšanas un balss

efektus, prata savas melodijas, to izrotājumus patiesi izrakstīt dzie-

dātājiem "no sirds"; komponista ģēnijs, veidodams tos ciešā orga-
niskā sakarībā ar melodiju ekspresīvo dabu, deva tiem arī pavisam
citādu, daudz augstāku spožumu, eleganci, izsmalcinātību. Rosīni

opera varēja triumfēt pāri visai Eiropai arī tamdēļ, ka ap šo laiku

Itālijā uznāca ļoti daudz brīnišķu dziedātāju, kas, pakļaudamies jau-
nā opermeistara vokālajiem uzdevumiem, radīja jaunu dziedātāju

skolu, ar kāpinātāku emocionālu izteiksmību un technisku virtuozitāti.

Tādi dziedātāju vārdi, kā prīmadonnas Džudita Pasta, Džulia un

Džudita Grīzi, Persiāni, Pizaroni, Albāni, Malibrāne, tenori Rubīni,

Bordonji, basi Garsia, Tamburīni, Lablašs un d. c, spīdēja pāri visai

Eiropai.
Liela daļa no Rosīni operām pazuda drīz pēc viņu parādīšanās;

citas no Eiropas operskatuvēm nomainīja jaunuznākošais milzīgais

itāliešu, franču, vācu opervilnis, tāpat, kā tās pašas pirms tam bija

aptumšojušas visu iepriekšējo un sava laika operprodukciju. Musu

laikam no visa Rosīni atstātā mūzikālā mantojuma palicis vienīgi "Se-

viļas bārddzinis", "Tells" un "Stabat mater"; pēdējos gados jauna
interese modusies arī par "Čenerentolu". Rosīni māksla atbal-

sojās visā Eiropā. Pašā Itālijā viņš ielēja jaunas asinis visai itāliešu

operai, radīja īstu savu skolu, kas uzziedēja Bellīni, Doniceti, daudzu

citu mazāku operģeniju darbos (Merkadante, Pačīni, Karafas un c.j,
bet jau pēc gadsimta ceturkšņa nobālēja; tikai Verdi tai deva vel

jaunu dzīvību, bet jau citu mākslas ideālu plāksnē. Francija_vai visi

19. gadsimta pirmās puses operkomponisti,. tā Meijerbērs, Obers, Ha-

levī, Bojeldjē, Herolds, savai slavai ir kautko ieguvuši no Rosīni.

Vācijā Rosīni nikni apkaroja Vēbers, jaunās vācu nacionālas roman-

tiskās operas vārdā; bet mēs jau redzējām, kā vāciešus, Vīni apbūra
Rosīni melodijas, un arī pati šī kaislīgā cīņa pret "rosīnismu" rada,
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cik tas arī lielajai ziemeļu mūzikas nācijai ir bijis bīstams. Vēl Vāg-

ners savā laikā bija spiests mest Votāna zibeņus pret Rosīni, šo "ār-

kārtīgi veiklo mākslīgo puķu fabrikantu, kas tās veidoja no samta un

zīda un izkrāsoja maldinošām krāsām, tā ka tās līdzinājās gandrīz

Vinčenco Bellīni

G.Tivoli portrets, Boloņas mūzikas licejā

dzīvajām puķēm". Vācu operkom-

ponisti starp Vēberu un Vāgneru, tā

Lortcings, Flotovs, Nikolāi, Māršners,

no Vācijas nākušais Meijerbērs, un c,

arī nav palikuši šķīsti pretī Rosīni bel-

kanta kārdinājumam.
Par Rosīni skolas ātro sairumu

Itālijā nav jābrīnās, ja iedomājas, ka

tā patiesībā: dibināta bija uz visai

vieglām mūzikas vērtībām, pār ku-

rām tikai īsta ģēnija, fantāzijas spārni
nesa pāri pašu Rosīni, neļaujot viņam

iekrist seklībā. Bet pie viņa turpinā-

tājiem italiskais operu belkants drī-

zumā kļuva muzikāli tukšs, aiz izpa-
tikšanas dziedātājiem pameta no-

vārtā orķestri (lielajā orķestra mūzi-

kas gadsimtā!), sāka izdabāt publi-
kas lētākajai gaumei. Tomēr šis laika

posms rada dažus spīdošus darbus,

kas, vienoti ar itāliešu dziedāšanas

mākslu, vēl vienmēr valdzina pasauli;
divi lielākie mūziķi tiešajā Rosīni

mākslas mantinieku plejāde, .kuru vardi savu skaņu paturējuši ari vel

tagad, ir Bellīni un Doniceti.

Vinčenco Bellīni (3. nov. 1801—23. sept. 1835) ir arī viens no

{iem dievu mīļotiem, -kā dzīves ceļš bija īss, bet spožs. Dzimis mū-

ziķu ģimenē, Sicīlijas pilsētā Katānijā, Bellīni ļoti agri parādīja ne-

parastas muzikālas spējas, bet tikai astoņpadsmit gadus vecs, ar

savas dzimtās pilsētas pabalstu, nokļuva Neapoles konservātorijā,
kur viņa skolotājs kompozicijā bija Cingarelli. Daudz gudrību kon-

trāpunktā un vispāri mācītajā kompozicijā Bellīni šeit netika ieguvis,
lai gan pavadīja tajā ilgu laiku; viņam bija jau 25 gadi, kad viņš,
vēl kā Cingarelli skolnieks, guva savu pirmo izdevību un pirmos
panākumus turpat Neapoles San-Karlo teātrī kā operkomponists.
Viņam bija arī laime, ka šo viņa pirmo operu "Bianka un Džeraldo"

dziedāja paši slavenākie tā laika dziedātāji, starp tiem Rubīni un

Lablašs. Gadu vēlāk, tikko beidzis konservātoriju, Bellīni parakstīja

līgumu ar operimpresāriju Barbaju (kas "atklāja" arī Rosīni) par ope-

ras komponēšanu Milānas "Skālas" teātrim. Šai laikā viņš iepazi-
nās arī ar slaveno libretistu .lF cli č c Romāni, kas kļuva par gan-
drīz visu Bellīni operu tekstu autoru. Pirmā viņu kopdarbībā dzi-

musē opera bija "Pirāti" (1827), tai drīz ar ārkārtīgiem panāku-
miem turpat sekoja jauna opera "La Straniera" (Svešiniece,
1829). Ar šīm operām sākas Bellīni īsais lielās slavas mūža posms.
Aizvienu jauni piedāvājumi viņam nāca no pirmajām Itālijas oper-
skatuvēm. Bellīni tomēr nekļuva par daudzražotāju, deva tikai pa

vienai operai gadā, bet tās, tikai pāris gadījumus atskaitot, sagādāja
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viņam vienmēr augošus, nemaldīgus panākumus. Nākošo operu
"Caīru" Pannā publika nosvilpa,- turpretim viņa' "Ka pulēti un

Monteki" (Venēcijas "La Fenice" teātrī, 1830) kļuva1 tūdaļ visu

Itālijas aperteātru repertuārgabals, līdz ar to par vienu no dziedā-

tā<jas Malibrā-

nes spīdošā-
ikajiem triu nī-

tiem. Itālijas
paradīziskā

Komo ezera

krastos, kur

Bellīni dzīvoja
1830. gada ru-

deni, kopā ar

savu mīļāko
Džuditu Tuiri-

nu, bagātu
Milānas zīd-

rūpnieka mei-

tu, dzima vie-

na no viņa
skaistāka-

jām operām
"L a S o m -

n a m b v I a"

Māsas Džudita un Džulia Grīzi

(Mēnešsērdzīgā), kuras melodijās šķiet "iekomponēta" visal mīlas un

dievidnieciskās dabas burvība. Šīs operas likteņi interesanti arī tai

ziņā, ka ar to Bellīni stājās tiešā mākslas sacensībā ar Doniceti.

Milānas Karkāno-teātris abiem modes komponistiem bija pasūtījis
vienā laikā ļaunas operas; Bellīni rakstīja savu idillisko "Somnambu-

lu", Doniceti "Annu Bolēnu", abi dzīvodami pie Komo ezera, abu

operas parādījās gandrīz vienā laikā, ar vienlīdzīgiem milzu panā-
kumiem. Pasta, Rubīni un Mariāni "Somnambulai" deva savu balsu

zeltu (1831). Tūdaļ pēc tās, Bellīni Milānas "Skālas" teātrim deva

atkal jaunu operu, savu meistardarbu, traģēdiju "Normu", kuras

tekstu arī bija rakstījis Bellīni draugs Romāni. Dīvainā kārtā publika
šo operu tās pirmuzvedumā (26. dcc. 1831) uzņēma vēsi, lai gan to

dziedāja tik spoži dziedātāji, kā Pasta, Grīzi, Doncelli un Negrīni.
Vēlāk šī opera kļuva par vienu no itāliešu operteātra slavenākajiem

darbiem. Pat Richards Vāgners savā laikā ir noliecies šīs operas

priekšā. Tik dažus gadus pēc tās pirimuzveduimai, Vāgners to diriģē

mūsu Rīgā (1837), avīzēs un teātra afišās kaislīgi to —

"kaut jel reizi jums, vācu komponistiem, rastos tādas melodijas, tada

prasme veidot dziedājumu!"

1832, Bellīni apmeklēja savu dzimteni Sicīliju,■ tas bija īsts triumfa

brauciens cauri Itālijai. Pēc savas jaunās operas "Beatričes di Ten-

da" neveiksmes nākošajā gadā Venēcijā (1833), Bellīnmkopa ar dzie-

dātāju Pastu devās uz Londonu, palika tur dažus _mēnešus, uzveda

savu "Normu", tā paša gada beigās ieradās Parīze. Kopa ar Rosī-

ni un Doniceti, Bellīni kļuva par suminātāko itāliešu operkomponistu
Parīzē. Parīzei pieder arī viņa pēdējā opera "I Puritāni" ("Sko-

tijas puritāņi"), sevišķi rūpīgi harmonizēta un instrumenteta> kuras
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premjēra Parīzes Itāliešu operā, ar dziedātājiem Džuljetu Grīzi, Ru-

bīni, Tamburīni un Lablašu, kļuva- par Bellīni pēdējo lielo teātra uz-

varu. Daudzu jaunu plānu un cerību sākumā, jaunais, vēl ne trīs-

desmit četru gadu aizsniegušais meistars mira kādā Parīzes priekš-

Gaetāno Doniceti

Joz. Krīhubera litografija, Vīnē, 1842

pilsētas villā, gluži viens, pēc triju ne-

dēļu ilgas smagas iekšējas slimības.

Viņu apbedīja Parīzes Pēre-Lachaise

kapos, vēlāk izraka un pārveda uz Ka-

tām'ju, kur katedrālē izbūvēja viņa mo-

numentālkapu.
Bellīni ir bijis neatvairāmi valdzi-

nošs cilvēks, līdzīgs Šopēnam. Viņa
mūzikālā rakstība ir ļoti nabadzīga, tik-

lab harmonijās, kā pavadījumu izstrā-

dājumā, orkestrācijā. Šai ziņā- Bellīni

operas ir tipisks visas sava laika itāliešu

operas paraugs, kurās visa rūpe vērsta

tikai uz dziedājumu. Bet tajā uzzied

Bellīni mākslas brīnums. Arī šeit nevar

vērtēt Bellīni melodisko frāzi tikai pēc

tā, kā tā skan -klavierēs. Savu nozīmi

tā iegūst tikai cilvēka balss veidota.

Tikai pašiem. itāliešiem pieder arī pri-
vilēģija, vispilnīgāk uzminēt Bellīni mē-

losa noslēpumus. Skaistai itāliešu bal-

sij Bellīni melodija ver ā-rkārtīgu vo-

kālu saturu, dzīvu, pulsējošu, pilnu kaislību un izteiksmības,-
ir gluži brīnišķīgi, cik tiešas emocijas nesējas kļūst pat tās tīri virtuo-

zās frāzes lielo itāliešu dziedātāju priekšnesumā. Tāpēc arī Bellīni

māksla vēl vienmēr tik dzīva pašā Itālijā, kamēr citur tai pietrūcis īstu

pamatu. No viņa desmit operām, kurās Bellīni tikpat kā nemaz nav

pieskāries komiskās operas žanram, "Somnambula", "Norma", "I

Puritāni", vesela trešā daļa viņa darbu, tagad jau gadsimtam pārī
ir uz itāliešu operskatuvēm saglabājušas savu teātra dzīvību.

Gaetāno Doniceti (Donizetti), slavenākais itāliešu operkompo-
nists laikā pēc Rosīni apklušanas un Bellīni nāves līdz Verdi pirma-

jiem lielajiem triumfiem, bija ārkārtīgi ražīgs, bet visbiežāk arī ļoti

virspusīgs un sekls mūziķis. Tomēr viņa vārds nav pazudis to itāliešu

openkomponistu-daudzrakstītāju barā, kas ar saviem daudzajiem
desmitiem operu nav lāgā nopelnījuši pat savam vārdam vietu mūzi-

kas vēsturē; no Doniceti apmēram 70 operām vairākas vēl tagad

pieder populārākajam itāliešu operteātru repertuāram.
Doniceti dzimis 29. novembrī 1797, Bergamā, netālu no Milā-

nas. Turpat Bergamā viņš sāka; savas mūzikālās studijas nabadzīgu
bērnu skolā v pie savā laikā lielu operkomponista slavu guvušā Si-

mona Mairai (pāritaīianizējies vācietis, 1763—1845), pēc tam Bolo-

ņas mūzikas licejā pie padre Matēi, pie kā kontrāpunktu bija mācī-

jies arī Rosīni. Kādu laiku pavadījis kā brīvprātīgais austriešu ar-

mijā, Doniceti 1818. gada rudenī, 21 gadu vecs, pirmo reizi nāca

atklātībā kā operkomponists Venēcijā. Šai laikā pār itāliešu oper-
skatuvēm vēlās Rosīni triumfu vilnis, arī jaunais Doniceti sekoja laika

modei, cītīgi darinādams savas operas pēc Rosīni darbu paraugiem.
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Tā divpadsmit gadu laikā, dodams darbus gan Neapolei, gan Ro-

mai, Venēcijai, Milānai, Dženovai, Palermai un citām Itālijas operpil-
sētām, tiklab nopietnās, kā komiskās operas žanrā, gūdams gan pa-

nākumus, brīžiem pat triumfus, gan vēl biežāk piedzīvodams neveik-

smes, Doniceti saraksta jau 29 operas, no kurām neviena nav pali-
kusi dzīva nākotnei (labākā no tām "Alīna, Golkondas ķēniņiene",
ar Romāni Libretu, 1828).

Doniceti īstā mākslinieciskā reputācija nodibinājās tikai ar viņa
trīsdesmito operu "Annu Bolēnu" (arī Romāni librets), ko viņš
rakstīja Milānai, tai pašā laikā, kad Bellīni radīja savu "Somnambulu"

(1831), un pa daļai arī zem Bellīni ietekmes; šī opera drīz parādījās
arī uz daudzām lielām Eiropas operskatuvēm, Vīnē, Pēterpilī, Parīzē,
Londonā un c. Nākošie četri gadi Doniceti mūžā ir visauglīgākie,
līdz 1835. gadam viņš uzraksta atkal vairāk kā 20 operu, starp tām

ir jau vairāki īsti viņa šedevri, muzikālu domu bagāti, spoži rakstībā.

No tādiem, vispirms skaistā buffa-opera "L' Eli si r d'amore"

("Mīlas dzēriens", Romāni librets, Milānā, 1832); "Lucrezia Bor-

g i a" (Romāni teksts, Milānas "Skālā", 1833), ko Doniceti uzrakstījis
saslimušā Merkadantes vietā; viņa ievērojamākā meistaropera "Lu-

ci a di Lammermoor" (Kammarāno librets), kuras pirmuzvedu-

mam Neapoles San-Karlo teātrī, 1835, bija ārkārtīgi panākumi. No

šā posma citām operām, kas tagad jau vairāk piemirstas, bet kas

šai laikā tāpat palīdzēja izplatīt Doniceti slavu, vēl minamas "II Fu-

rioso nell' isola di San Domingo" ("Trakais uz San-Domingo salas",

1833), ko sešu gadu laikā izrādīja uz vairāk kā 70 skatuvēm, "Tor-

quato Tasso", kas arī ilgus panākumus guvusi Itālijā un ārzemēs, un

it sevišķi "Marino Faliero", ko Doniceti rakstīja uz Rosīni aicinājumu
Parīzes Itāliešu teātrim, un kuras premjērā (1835) dziedāja Džulia

Grīzi, Rubīni, Tamburīni, Lablašs (šai pašā laikā, īsi pirms savas nā-

ves, Bellīni turpat uzveda "Puritāņus", savu pēdējo operu). Tālāka-

jos četros-piecos gados Doniceti radošās spējas itkā aizlūst; gan

nāk uz skatuvēm atkal vairākas viņa jaunas operas, bet bez panā-
kumiem; intimajā dzīvē Doniceti dziļi satriec viņa jaunās sievas

nāve. No 1834—1838 Doniceti bija kompozicijas profesors Neapo-
les konservātorijā, bet Neapoli atstāja, kad par konservātorijas di-

rektoru pēc Cingarelli nāves tika ne viņš, bet Merkadante. Pēdējo

operu un karjēras neveiksmju sarūgtināts, kā arī sašutis par Neapo-
les cenzūras noliegumu uzvest viņa- jauno operu "Poliuto", Doniceti

atstāja dzimteni un devās uz Parīzi. Šeit sākās jauns, spilgts viņa

radošā darba posms, kurā dzima atkal vairākas viņa labākās ope-

ras. Parīzes teātri plaši vēra durvis Doniceti operu uzvedumiem.

Te triumfēja viņa "Lucia di Lammermoor", tiklab Itāliešu teātrī, kā uz

franču skatuvēm; franču pārstrādājumā parādījās arī Neapole no-

liegtā opera "Poliuto", tagad ar jaunu nosaukumu "Mocekļi" ("Les

Martvrs", 1840), gan bez sevišķiem panākumiem. Tad nāca divi

jauni viņa meistardarbi: Parīzes Komiskās operas teātrim rakstīta

"Reģimentes meitiņa" (La Fille dv Rēgiment", 1840), ļoti fran-

ciska gara un gaumes komiska opera, kas Parīzē vien līdz 1905. ga-
dam izrādīta tūkstoš reizes, un ir gājusi pār visas pasaules operska-

tuvēm; tā paša gada beigās Lielās operas teātrī uzveda viņa labāko

traģisko operu "Favorīti" ("La favorite"), kurā melodiju skai-

stums un īsta dramatiska izteiksmība vienojas arī ar bagātu instru-
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mentālo izstrādājumu. Pēc šīm operām Doniceti atkal devās uz

Itāliju, uzveda vairākas jaunas operas, gan viļot ar tām publikas cerī-

bas, Bolonā diriģēja Rosīni "Stabat Mater". 1842. gada sākumā Doni-

ceti bija Vīnē, kuras galms viņu mēģināja saistīt pie sevis, komponēja
Vīnei operu "Linda dc Chamounix", guva ar to spīdošus panāku-
mus, arī galma- -kapelmeistara titulu. Vīnē Doniceti tomēr ilgi nepa-

lika, jau nākošā gada sākumā viņš atkal ir Parīzē, kur Itāliešu teātris

uzved viņa komisko operu "Don Pasquale" (1843), tās prem-

jēra kļūst par vienu no viņa vislielākajiem triumfiem. Dažas operas,

kas vēl sekoja- šīm, Vīnē, Parīzē, Neapolē, vairs jaunas slavas viņa pa-

nākumu vaiņagā neievija. Jau šai laikā, 1843. gada rudenī, sāka pa-

rādīties viņa smadzeņu slimības pirmās pazīmes, kas viņu, pašā dzī-

ves virsotnē, pēkšņi noveda pie traģiska gala. Viņa pēdējie gadi bija
vairs tikai nožēlojama bezjēga-s eksistence, viņš zaudēja valodu un

saprātu, pēdējos divus gadus pavadīja Ivrī vājprātīgo iestādē (pie
Parīzes) un savā dzimtajā pilsētā Bergamā, kur mira 8. aprīlī 1848,
vēl ne 51 gadu vecs. Šai laikā Verdi zvaigzne bija tikko uzaususi,
bet nebija dzimusi vēl neviena- no viņa lielās slavas operām; ar Do-

niceti aizgāja no dzīves šā itāliešu opervēstures posma lielākā figūra.
Ja Doniceti operas salīdzina ar tās pašas epochas franču un

vācu operām (Vāgners šai laikā bija jau uzrakstījis "Tanheizeru" un

"Lohengrinu"), tad tajās, tāpat -kā pie Bellīni un citiem viņu laika

biedriem itāliešu operkomponistiem, ļoti nabadzīgs ir vispāri mūzi-

kālais izstrādājums, instrumentālais izveids. Šajā ziņā 19. gadsimta
pirmās puses itāliešu opera pārdzīvo dziļu dekadenci, par ko nevar

maldināt arī viens otrs tās izņēmuma darbs. Itāliešu operkomponisti
savas operas vienmēr rakstīja steigā, kā pasūtījuma darbus kādam

operteātrim vai opertrupai, parasti tās tikai uzmeta, bet ne izstrā-

dāja, visu rūpi piegriežot tikai dziedājumiem. Doniceti bija šādas

operu komponēšanas sistēmas upuris, uz ko viņu pavedināja arī viņa

pārāk lielais rakstības vieglums. Lielais Doniceti spēks bija viņa ba-

gātajā melodiskajā izdomā; viņa melodijas apbrīnojami labi rakstī-

tas balsij (slavenais itāliešu dziedāšanas skolotājs Lamperti esot bal-

sis nostādījis ar "Lucia di Lammermoor", jo "šajā operā esot visas

grūtības, kādas varot sastapt soprāns"), tās var dziļi saviļņot, kā

Bellīni melodijas, un viņa laikā tās nesa pāri Eiropai lielā, slavenā

itāliešu dziedātāju plejāde. Viņa pēdējās operās, īpaši tajās, ko viņš
rakstīja saskarsmē ar franču operteātri, ir arī rūpīga un bagātāka
orķestra valoda. Doniceti nebija jauninātājs, neradīja nekādu jaunu
operformu, bet palika starp tiem daudzajiem saviem laika biedriem,
kas rakstīja savus darbus tūkstošām reižu atkārtotās šablonās. Ka

giment", "La Favorite", "L'Elisir d'amoure", "Lucrezia Borgia" vēl

mūsu laikam vērtīgus un dzīvus darbus, tiklab komiskās kā nopietnās
operas žanrā, liecina par viņa lielumu un nozīmību itāliešu operas
vēsturē. "Lucia di Lammermoor", "Don Pasquale", "La Fi-lle dv Rē-

giment", "La Favorite", "L'Elisir d'arnour", "Lucrezia Borgia" vēl

vienmēr uztur Doniceti vārdu operteātru afišās, un divas-trīs no tā-m

pieder' reprezentātīvajam itāliešu operrepertuāram.

*

Ap Bellīni un Doniceti bija daudz citu, bieži spīdošas karjēras
mūziķu, kas bagātīgi apgādāja itāliešu operskatuves 19. gadsimta
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pirmajā pusē. Slaveni bija Sovērio Mer,kad an te s, Džovanni

Pačīni, Nikolo Vākā i, Pjetro Antonio Kopolas, Pjetro
Džen cr ā I il

,
Mikele Enniko Karafas un daudzu citu vārdi.

Mūsu laikam no šo openkomponistu darbiem, kas visi turpināja
Rosīni tradīciju, nav palicis pāri tikpat kā nekas. Itāliešu mūzika

bija- kļuvusi nabadzīga, pat savos labākajos meistaros. Vācu un

franču mūziķi, lai arī devās vēl pāri Alpiem italisko melodiju mācī-

ties, tomēr netaupa itāliešu mūzikai sava! nicinājuma. Berliozaim

par Romas aperteātriem nav citu epitetu, kā "nožēlojami, smiek-

līgi", arī priekš Gunā itāliešu mūzika
, izņemot baznīcas mūzi-

ku, ir "nulle", un Mendelsons kādā vēstulē raksta (17. maijā
1831): "Itālija tagad vairs nevar pretendēt uz mūzikas zemes slavu;
īstenībā šo godu tā jau ir zaudējusi, varbūt drīz tā viņu zaudēs

arī pasaules acīs." Bet Mendelsons vēl neredzēja Verdi; itāliešu mu-

zikālais ģēnijs tika drīz pāri arī šim savam bēdīgākajam tukšuma lai-

kam, Verdi mākslā apstrīdot mūzikālās suverenitātes scepteri, vismaz

operas jomā, pat titāniskajam ģermāņu mūzikas drāmas Votānam —

Richardam Vāgneram.

Franču opera 19. gadsimta pirmajā pusē

Franču komiskā opera. „Lielā opera"

Kamēr Vācijā 19. gadsimta pirmajā pusē romantiskā mūzika ba-

gātīgi izpaužas instrumentāilmūzikā — orķestrim, kamermūzikas an-

sambļiem, klavierēm, vai arī solodziesmā, un tikai blakus šai lielajai
mūzikas aktivitātei arī vācu jaundzimušajā romantiskajā operā, Fran-

cijā, tāpat kā Itālijā, galvenā- mūzikas arēna ir teātra skatuve —

opera, ballets. Tīrai instrumentālmūzikai, ārpus oficiālu ceremoniju
vai svinību gadījumiem, nebija Francijā pirmajā romantisma laikā

cienītāju ne publikā, ne radošajos mūziķos; mēs redzēsim, kādas cī-

ņas bija! jāizcīna Parīzē Berlioza-m, vienam no nedaudzajiem šā

laika' franču mūziķiem, kā interešu loks pacēlās pāri operai,
gribēja franču publiku iemācīt mīlēt lielo simfonisko mūziku. Tāpat

Francijā šai laikā nav nekā līdzīga vācu solodziesmai, kādu jādīja
Šuberts, Šūmanis, un kas vācu mūzikā ieguva tik augstu stāvokli;
franču šā laika "romancēm" nav gandrīz it nekādas artistiskas no-

zīmības. Bet Parīze ir Eiropas spožākais muzikālais centrs, ar

tīri neatvairāmu pievilcības varu uz visu tautu māksliniekiem, virtuo-

ziem, komponistiem. Daudzi cittautu mūziķi, Parīzē nonākuši, iegūst
tajā savu otru dzimteni, tā Šopēns, Līsts, Meijerbērs, Rosīni;_ vismaz

dziļi maina savas mūzikas stilu, kā Bellīni, Doniceti,_ jau minētie Ro-

sīni, Meijerbērs. Par šādu parīzieti, ļoti ticams, butu kļuvis arī Ri-

chards Vāgners, ja Parīze viņu nebūtu aizdzinusi pati prom tad, kad

Vāgners tajā laimi meklēt nokļuva pirmo reizi, vēl savos jaunības

gados, tūlīt pēc bēgšanas no Rīgas. Operas kultam Parīzē bija
trīs lieli un spoži mākslas tempļi: franču Lielas operas un

Komiskās operas teātri un arī _īpa_šs Itāliešu oper-

teātri s. Labākais no labā, kas parādījās uz Itālijas operskatu-
vēm, tūdaļ atbalsojās arī Parīzes Itāliešu teātrī, pašu slavenāko

itāliešu prīmadonnu un tenoru atskaņojumos. Bet itāliešu operas
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.spožums Parīzē neapslāpēja arī pašu franču operas patstāvību un

aktivitāti, kas 19. gadsimta pirmajā pusē kļūst' lielāka un spēcīgāka,
kā jebkad pirms tam, tin, kā jau redzējām, pati jau stipri ietekmē

Parīzē nokjūstošos pat vislielākos itāliešu operkomponistus.
Tāpat kā itāliešu operā nošķīrās divi patstāvīgi žanri — nopiet-

nā opera ("opera seria") un "buffa-opera", tā arī franču operā jau
18. gadsimta otrajā pusē izveidojās blakus mūzikas traģēdijai komi-

skā opera ("opera comique"); bet franču klasiskā mūzikas traģēdija
savukārt 19. gadsimta- trīsdesmitajos gados stipri pārveidojas savā

stilā un kļūst par tipisku "lielo operu" ("grand opera"). Pirmā, ko-

miskā opera, ir vistīrākais franču mūzikālā ģēnija žanrs, kas ar

Filidoru, Monsinjī, Gretrī, Izuā-ru 18. gadsimta beigās, un it īpaši ar

saviem 19. gadsimta meistariem — Bojeldjē, Obēru, Adāmu, Halevī,
aizsniedza savu kulmināciju, kļuva par nacionāla lepnuma objektu.
"Lielās operas" žanram kūmās stāvēja arī vairāki ne-francūži

— itālieši Spontīni, Rosīni, blakus pašu franču meistariem Obēram,
Halevī un citiem, bet vismilzīgāko spēku tai deva vācu žīds Meijer-

bērs, paceļot visu šo žanru par dominējošo visā Eiropā līdz Vāgnera
un Verdi epochālajiem darbiem, bet arī izaudzējot pašā sevī sava

sabrukuma dīgļus, izvēršoties ārēji spožā, efektīgā "skanošā tuk-

šumā".

Abos šajos franču operas žanros 19. gadsimtā raksturīgs bija
pagrieziens nost no agrākajiem sižetiem, no divus gadsimtus ilgi
tik daudz operās, traģēdijās, literātūrā cilātās grieķu un latīņu se-

natnes un mitoloģijas. Šo apnikušo temu vietā franču romantiskā

opera sāka interesēties par vairāk vai mazāk īstas jaunlaiku vēstu-

res vielu, īpaši par noslēpumaino viduslaiku vēsturi un tās varoņ-

figūrām (līdzīgi Šekspīra traģēdijām); taisni šī sižetu maiņa iezīmē

jau minēto franču klasiskās mūzikas traģēdijas pāreju jaunā stilā,
"lielās vēsturiskās operas" dzimšanu, kādas fabricēja
slavenais franču operiib.retists Skribs (Scribe) un ko ar visus jaun-

Parīzes Lielā opera

Būvēta no 1861 —1874, architekts Šarls Garnjē
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laiku izteiksmes līdzekļus pārvaldošu mūziku apgādāja Meijerbērs

un viņa sāncenši. Nepretenciozāka, ■un līdz ar to tuvāka dzīvei

un mākslas patiesībai bija komiskā opera, kuras varoņi, ja arī daž-

kārt nesa vēsturiskus vārdus, vēsturi apmainīja pret mīlas dēkām.

Vienkāršāka par lielo vēsturisko

operu, kas meklēja lielu patosu,
lielus žestus, skalu rētoriku, bija
arī komiskās operas mūzika,
kas tiecās būt valdzinoša ar sa-

vu dabiskumu un dzīvību, melo-

diju grāciju, savu vienkāršību un

skaidrību. Tā bija šarmējoša,
brīžam arī aizraujoša māksla,
kas iztika bez jebkādiem kom-

pozicijas sarežģītiem izstrādā-

jumiem, kas nekad nenogurdi-
nāja, ne pārāk augsta, nedz arī

prasta, ko paši franči kvalificē

kā šā laika savu ja ne labāko,
tad populārāko mūziku.

Bojeldjē (Boieldieu, 1775,

Ruānā, — 1834, Parīzē) ir

šīs franču komiskās operas cen-

trālā figūra, starp iepriekšējo,
18. gadsimtam piederošo tās

komponistu paaudzi (Filidors,

Monsinjī, Gretrī), kuras mākslu

un visu komiskās operas žanru

viņš paceļ līdz vēl nebijušai
pilnībai, un starp nākošajiem,
19. gadsimta komiskās operas

meistariem —■ Obēru, Adāmu,

Fransua Adriāns Bojeldjē

Buaijī portrets (1825), Ruānas muzejā

Heroldu, Halevī, kam viņš rāda

ceļu. Viņa melodiju īpašības, svaigums,.tīrās līnijas, dabiskā, nepiespie-
stā plūsma, vieglums un labskanība viņam ir devuši "franču Mocarta"

epitetu. Vai visām Bojeldjē 39 operām savā laikā bija panākumi;

jau 22 gadus vecs, viņš tika Parīzē pazīstams ar kādu no savām

pirmajām operām ("Zoraīme et Zulnare"), dažus gadus vēlāk ar

viencēliena komisku operu "Bagdades kalifu" (1800) viņam jau lai-

mējās darbs, kas viņa vārda slavu iznesa tālu pāri Francijas robe-

žām. Pēc tās Bojeldjē trīs gadus klusē, strādādams kompozicijā ar

Kerubīni, tad no jauna dod panākumu bagātu operu "Tanti Auroru"

("Ma Tante Aurore", 1803). Šai laikā Bojeldjē apprecas ar slaveno

dejotāju Klotildi Maflēruā, laulība drīz beidzas ar skandālu, un

viņš izmanto gadījumu, lai aizbrauktu uz Krieviju, uz Pēterpili, kur

septiņu gadu laikā cara Aleksandra I. galmā, kā galma kapelmei-
stars, guva daudz slavas un godinājumu, lai gan no viņa kādām

desmit šajos gados Pēterpilī komponētajām operām citur nevienai

lielāku panākumu neradās. Pēc atgriešanās Parīzē, sākas viņa aug-

stais mākslas lidojums. Viņš izcīna uzvaru cīņā dēļ publikas lielākās

labvēlības ar Nikolo Izvāru, kas pa viņa prombūtnes laiku bija
Parīzē gandrīz kļuvis par jaunas skolas, jauna virziena galvu, un
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pēc "Jean dc Paris" (1812) uzveduma kļūst neapstrīdams fran-

ču komiskās operas valdnieks. Panākumi šai operai palika uzticīgi

ilgu laiku. 1817, viņu ievēl par Franču Institūta locekli, Mehīla vietā..

Paši lielākie viņa meistardarbi nāca arī kā viņa pēdējie darbi: pa-

Obērs

Dēmēzona litografija, ap 1865

saku opera "Sarkangalvīte 1
"

("Le pētīt Chaperon rouge", 1818)

un īpaši komiski-romantiskā opera
"Baltā dāma" ("La Dame blan-

che", 1826, Skriba librets), visa viņa
darba vainagojums. Abām šīm ope-

rām bija ārkārtīgi panākumi, īpaši
pēdējai, kuras uzvedums ieguva liela

notikuma nozīmi. Nepilnu divu gadu
laikā tā piedzīvoja trīssimts izrādes;
tā bija zīmīgākā opera, ko Parīzes

Komiskās operas teātris bija vispār
līdz tam uzvedis, un radīja īstās

franču (komiskās operas paraugtipu.
Blakus tīri mocartiskam melodiju zie-

dam, tajā valdzina arī ļoti krāsainā

orķestra valoda, skaisti izstrādāti an-

sambļi, slavena ir kļuvusi "Baltās dā-

mas" uvertīra. Bojeldjē mira ar di-

loni, kas viņu vajāja jau no Pēterpils
laika. Viņa operas nepalika tikai

Francijā vien, bet daudz spēlētas arī Vācijā un citur; Vīnes lielajā

operteātri ir Bojeldjē biste starp citiem lielajiem opermūziķiem.
Franču operas vēsturē viņam vieta (kā labākajam franču komiskās

operas meistaram.

Tiešs Bojeldjē mākslas pārņēmējs bija Daniels-Fransuā-Esprī
Obērs (Auber, 1782—1871), ar vienlīdz lielu nozīmi tiklab lielās, kā

komiskās operas žanrā. Viņa operu ārkārtīgie panākumi tam deva

lielmeistara slavu, lai gan viņa mūzika netiecās ne sevišķā izteiksmī-

bas dziļumā, ne jaunu ceļu meklējumos; bet viņam bija visas lās

īpašības, ar ko gūst vistiešākos panākumus pie vidusmēra klausī-

tāja — dzīvu, pikantu, viegli uztveramu melodiju ģēnijs, asprātību
dzirkstis, raits mūzikas veiglums. Paši franči ir visbargākie savos

Obēra vērtējumos, pārmetot viņam publikas gaumes novirzīšanu no

nopietnas un dziļākas mūzikas uz vieglu, izklaidējošu, virspusīgu
mākslu.

Obērs pie operkompozicijas nonāca vēlu, viņa pirmie mēģinā-

jumi bija gluži diletantiski, saloniski, un tikai pēc tam, kad viņš bija
sešus gadus, vairs ne jaunekļa vecumā, strādājis kompozicijā ar

Kerubīni, un kad viņa tēva — bagāta Parīzes mākslas tirgotāja —

nave bija viņu gluži negaidot atstājusi "bez līdzekļiem, viņš sāka ar

kompoziciju nodarboties vairs ne kā diletantizējošs mūzikas mīļotājs.
Arī rad sākumā īstāki panākumi vēl neradās, līdz viņš sāka strādāt

kopā ar libretistu Ežēnu Sk r i b v, kam neapšaubāmi piekrīt liela daļa
Obēra operu panākumu. Operkomponista darbā Obērs tā īsteni

ieiet tikai ar savu 38. gadu, vecumā, kad daudzi lielie mūziķi —

Mocarts, Pergolēze, Šuberts, Vēbers, Mendelsons, Bellīni, bija savas

gaitas jau nobeiguši. Bet Obērs nepārtraukti strādā no šā laika
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vairāk kā četrdesmit gadus, spēdams aizvienu kāpināt savu mākslu

un dzīves panākumus, kļūdams par reprezentātīvāko franču operas
meistaru pēc Bojeldjē nāves. Pirmos lielos, ilgstošos panākumus

viņš gūst ar "komisko operu "Mūrnieks" ("Le Magon", 1825); viņam
tad ir 43 gadi. 23. februārī 1828, uz Parīzes Lielās operas skatu-

ves parādās viņa "Portiči mēmā" ("La Muette dc Portici",
Skriba librets); šīs operas uzvedums franču "lielās operas" attīstībā

ir visai ievērojama mūzikāli-vēsturiska data, jo ar to dzimst jaunais
franču "lielās vēsturiskās operas" stils, ko tūdaj gadu vēlāk turpina
Rosīni ar savu "Vilhelmu Tellu" (1829), Meijerbērs ar savu lielo ro-

mantisko operu "Roberts-Velns" (1831) un "Hugenotiem" (1836),
Halevī ar "Žīdieti" (1835). Šīs operas viela, kas attēloja Mazaniello

sacelšanos Neapolē 1647. gadā, kā brīvības opera atbilda arī sava

laika revolūcionārām noskaņām, un dažu apstākļu sagadīšanās tai

piešķīra vēl pavisam neparastu interesi: tā kļuva par dzirksteli, kas

aizdedzināja lielus politiskus notikumus Nīderlandē. Pēc "Portiči

mēmās" izrādes Briselē 25. augustā 1830, teātra publika, operas sa-

viļņota, salasījās ielās, aizrāva pūli, izdemolēja Holandes tiesu pili,
nīderlandiešu valdības avīzes redakciju; šis notikums kļuva par sā-

kumu tai kustībai, kas gadu vēlāk noveda pie Beļģijas atdalīšanās

no Holandes. Tīri muzikāli, "Portiči mēmā" ir viena no sava laika

spožākajām franču operām, bagāti orkestrēta, ar spēcīgiem koru

efektiem, arī paša Obēra labākais meistardarbs, viena no nedau-

dzajām operām, kurā Obērs bija uz brīdi kļuvis neuzticīgs — un

cik laimīgi! — savai vieglajai mūzai. Operas veidojumā interesanta

un neparasta bija tās ideja, mēmās zvejniekmeitenes Fenellas iz-

teiksmi dot tikai orķestrim, uz skatuves to tēlojot kā tīri mīmisku

lomu. "Portiči mēmās" panākumi Obēru pacēla viņa slavas vir-

sotnē; opera apgāja visas Eiropas skatuves, un deva Obēram arī

vietu starp franču "nemirstīgajiem" Akadēmijā, pēc Goseka nāves.

Drīz pēc "Portiči mēmās", radās arī Obēra komisko operu virk-

nē tās labākais meistardarbs — "Fra Diavolo" (1830), tad ari

ilgus panākumus guvušās "Melnais domino" (1837), "Kroņa
dimanti" (1841), "Velna daļa" (1843), visas rakstītas kopdar-
bībā ar Skribu, un kas pa daļai vēl tagad dzīvo uz pasaules oper-
skatuvēm ("Fra Diavolo" bija kādu laiku arī mūsu Nacionālās ope-

ras repertuārā). Pavisam Obērs komponējis tuvu pie pussimts ope-

ru, bez nosauktajām arī daudzas citas ir daudz tīksminājušās publiku.

Obēra biogrāfijā vēl pieminams, ka 1842. gadā viņš kļuva par
Parīzes konservātorijas direktoru (pēc Kerubīni atkāpšanās), kuras

priekšgalā palika gandrīz trīs gadu desmitus, 1852. gadā Napo-
leons 111. viņu iecēla par galma kapelmeistaru, 1861, kļuva Goda

leģiona ordeņa lielvirsnieks. Viņa pēdējās operās stipri jūtams jau
radošās fantāzijas atslābums, un tās līdz viņa vidusperioda darbu

kvalitātei vairs nepacēlās. Obērs mira Metuzalema vecumā, savā

deviņdesmitajā gadā.
Par Obēru, tāpat kā par Rosīni, ir milzums anekdotu. Viņš pats

ir bijis valdzinošs un asprātīgs personiskajā satiksmē, dzīvu garu
līdz

visdziļākajam vecumam, simtprocentīgs parīzietis — visā sava mūžā

ne uz dienu neesot atstājis Parīzi. Dzīves un mākslas panākumi naca

pie viņa viegli, bez mazākās piepūlēšanās, šis radīšanas vieglums
lielai daļai viņa darbu bija liktenīgs. "Obērs taisa mazu muziķu,
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bet viņš to taisa kā liels mūziķis", sacīja par viņu Rosīni. Kombarjē
pieved divus paša Obēra citātus, kuros redzam gluži kā paša Rosīni

seju: "Es mūziku mīlēju līdz savam trīsdesmitajam gadam, ar īstu jaunek-
ļa kaislību! Es to mīlēju tikām, kamēr tā bija mana mīļākā, bet kamēr

Ferdinands Herolds

L. Diprē litogrāfija, Parīzē, 1831

viņa ir kļuvusi mana sieva..." Citreiz, 1860,
Vāgneram viņš saka: "Man mīļas tikai sie-

vietes, zirgi, bulvāri un Buloņas mežs." Bet

viens no šiem abiem dzīves māksliniekiem

bija mūziķa karjēru taisījis jaunībā, un filo-

zofiski atpūtās uz slavas lauriem savos vīra

gados, otrs turpretim jaunībā baudīja dzīvi

un mūziku "apprecēja" tikai vīra gados,
kad Rosīni no tās bija jau šķīries. Obērs
nekad neesot bijis klāt savu darbu uzvedu-

mos; viņš sekojis tikai mēģinājumiem, un

teātrī atgriezies tikai atkal jauna darba sa-

gatavojumam. Kad kādreiz negaidītas pro-

grammas maiņas dēļ "Vilhelma Telia" vietā

dota "Portiči mēmā", komponists, kas jau
bijis ieņēmis vietu zālē, esot bēgšus atstā-

jis teātri.

Gadu pēc "Baltās dāmas" un divi pirms "Portiči mēmās", 1826,
Parīzes publikas uzmanību uz sevi vērsa ar operu "Mariju"
Herolds (Louis-Joseph-Ferdinand Hērold, 1791—1833), pēc tam, kad

jau bija maz veiksmīgi izmēģinājies uz Parīzes operskatuvēm ar

gandrīz desmitu savu operu. Herolda tēvs bija elzasietis, bija pats

klavierspēli mācījies pie Frīdr.-Em. Bacha, dzīvoja Parīzē kā klavier-

skolotājs. Pēc Parīzes konservātorijas beigšanas, kur Herolds kom-

poziciju mācījās pie Mehīla un vijoļspēli pie Kreutcera, viņš kā lielās

Romas stipendijas laureāts, 1812, devās uz Itāliju. Pēc trim gadiem,
kuru laikā viņš bija dzīvojis gan Romā, gan Neapolē, apmeklējis

"Florenci, Boloņu, Venēciju, viņš caur Vīni atgriezās Parīzē. Viņa
lielie panākumi, pēc "Marijas", saistīti īpaši ar divām viņa operām:
"Zampa vai Marmora līgava" 0831) un "Le Prē aux

clercs" (1832). Abas šīs operas, lai gan nes nosaukumu "opera

comique", īstenībā ir komiskas operas vairs tikai vārda pēc (par
"komiskām operām" franči mēdza ilgi vēl dēvēt ikvienu operu ar

runātiem dialogiem, lai arī tās darbība nebūtu nemaz komiska) un

īstenībā iederas īstās romantiskās operas žanrā, "Zampa" pat bei-

dzas traģiski (tās sižets atgādina Mocarta
"

Don-Žuanu"). Herolda

mūzikā bija dziļāka nopietnībal, spēcīgāki akcenti, nekā tie bija pie-
ietami Obēram; tomēr tagad tā novecojusi tāpat, lai gan abas

šīs operas guva spožus un ilgus panākumus tiklab Francijā kā ār-

zemēs ("Le Prē aux clercs" vienā pašā Parīzes Komiskajā operā sa-

sniedza tūkstots izrādes četrdesmit gados!). Herolds mira 42 gadus
vecs, vēl nepaspējis sevi pilnīgi izteikt.

Fromāntāls Halevī (Fromental Halevy, 1799—1862), līdzīgi Obē-

ram, producējās tiklab lielās kā komiskās operas žanrā. Viņa liela

slava saistīta ar operu "Žīdiete" ("La Juive", 1835; izrādīta arī

mūsu Nacionālā operā), kas kopā ar "Portiči mēmo", "Tellu" un

"Hugenotiem" deva pirmos lielos vēsturiskās operas paraugus. Ha-

levī, pēc tautības žīds, taisīja spožu mūziķa karjēru. Kerubīni skol-
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nieks kompozicijā, viņš ieguva divdesmit gadu vecumā Romas prē-

miju, pirms atgriešanās Parīzē gadu vēl nodzīvoja Vīnē (1822—1823),
kur apmeklējis arī Bēthovenu, Parīzē vispirms savu operkomponista

karjēru sāka.ar maz pamanītām komiskām operām, 30 gadu vecumā

kjuva Parīzes konservātorijas profesors har-

monijā, četrus gadus vēlāk profesors kom-

pozicijā, Fetisa vietā, 1838. gadā bija jau

"akadēmiķis" Reichas vietā, un no 1844

Akadēmijas viceprezidents, vēlāk tās se-

kretārs. "Žīdiete" Halevī radoša mūziķa
darbā ir augstākā virsotne, tajā visspēcīgāk
arī izpaužas viņa dramatiskā mūziķa kva-

litātes, patoss un melodisms; Parīzes Lielā

opera tai deva vienu no saviem visgreznā-
kajiem uzvedumiem, kas izmaksājis ap

150.000 zelta franku. Pēc "Zīdietes", Ha-

levī operu slava nobālēja Meijerbēra pa-

nākumu ēnā; bet viņam neizdevās arī pa-
šam savās vēlākajās operās: "Gvido un

Džinevra vai Mēris Florencē" (1838), "Kip-
ras ķēniņiene" (1841), "Kārlis VI." (1843),
dot savu agrāko melodijas valdzinājumu

Fromāntāls Halevī

Litografija, Parīzē, 1839

un dabiskumu, viņa radošais talants bija kļuvis sausāks un vēsāks.

Vienā gadā ar "Zīdieti", Halevī deva arī savu labāko komisko operu,
"Zibeni" ("L'Ēclair", 1835), kas guva ilgstošus panākumus; atzīmē-

jama arī viņa kāmiskā opera "Karalienes musketieri" (1846). Zinā-

mu interesi saista arī Halevī atmiņu krājumi un "Vēstules par mū-

ziku", kuros viņš parāda īsta rakstnieka un stilista talantu.

Ādolfs Adāms (Adam, 1803—1856) šajā franču komiskās operas

komponistu rindā ir pēdējais, irstošajam žanram viņš vairs nespēj
dot jaunu domu, bet pats ir jau nonācis uz slidenā ceļa, kas ved

uz opereti. No viņa vairāk kā pussimts skatuves darbiem, komiskām

operām un balletiem, vislielākos panākumus ieguva kāmiskā opera
"Le Postillon dc Longjumea'u" (1836), ko vēl līdz pasau-
les karam varēja sastapt vācu operteātru repertuāros. Neviena no

viņa citām agrākajām nedz arī vēlākajām operām vairs neieguva
līdzīgas nozīmības. Adāms bija Bojeldjē skolnieks kompozicijā Pa-

rīzes konservātorijā, vēlāk pats arī kļuva kompozicijas profesors
konservātorijā (1848), arī Institūta loceklis. Viņš nodibināja Parīzē

jaunu operteātri "Thēātre dc l'Opēra National", kas vēlāk kļuva par

"Lirisko teātri", bet tajā piedzīvoja tikai materiālas neveiksmes, pa-

zaudēja visus savus līdzekļus un visu mūžu strādāja tur iegūto pa-
rādu atmaksai (ar to izskaidro arī viņa darbu lielo daudzumu līdz

pat nāvei). Viņa mūzikai bija daudz cienītāju tiklab Francijā kā

Vācijā. Bet tā bija maza mūzika, ļoti nevienādas kvalitātes, stei-

dzīgi, pavirši, improvizēti rakstīta, bieži arī bez sevišķas gaumes

rūpēm, ar tendenci uz frivolu vodevilu, viegla, amizējoša, un kā tāda

viendienas māksla, bez nākotnes. Ar viņu franču komiskās operas
žanrs izbeidzas un pārveidojoties pāriet no vienas puses vieglākā

operetes žanrā (Ofenbachs), no otras saplūst ar lielo operu,
radot jaunu, pus-nopietnas, pus-komiskas operas žanru, tā saukto
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demi-caractēre operu, kurai piederēs franču operas tālākā

lielā nākotne 19. gadsimta vidū (Tomā, Gunā, Bizē, Masnē).

"Lielās operas" žanru, ko no pašu franču komponi-
stiem ar ievērojamākiem panākumiem kopa tikai daži (Obēra

Gasparo Spontīni

V. Ternika zīmējums, 1830

"Portiči mēmā", Halevī "Zīdiete"),

visspilgtāk pārstāvēja daži cittautu

mūziķi, kas bija apmetušies uz dzīvi

Parīzē un kuru darbs arī pilnīgi ie-

kļaujas franču operas vēsturē. Kā

tāds bija jau Rosīni ar savu "Vil-

helmu Tellu", un it īpaši itālietis

Spontīni un Meijerbērs, abi

"lielās operas" lielmeistari.

Gasparo Luīdži Pačifiko Spon-
tīni' (1774—1851), kopā ar Kerubīni

un Rosīni, pieder tam trijlapim, kas

19. gadsimta sākumā visspožāk illū-

strē itāliešu operas slavu. Visus tos

Parīze ■ iesaistīja franču opermākslas
lokā — Kerubīni un Spontīni Parīzē

nokļuva jau savos jaunības gados v:
franču kultūras iespaidi kļuva izšķi-

roši visā viņu radošā darbā, Rosīni

kļuva francisks tikai savas karjēras

beigās, ar savu "Tellu". Spontīni Itā-

lijā nodzīvoja līdz savam 29. gadam,
un vēl nebija šķīries no Neapoles
konservātorijas soliem, kad sāka plūkt

savus pirmos operkomponista laurus. Tomēr neviena no viņa Itālijā
rakstītajām operām nerādīja vēl viņa nākotnes; pievilcīgas dziedā-

jumā, bet trūcīgas pavadījumā, tās pilnīgi iekļāvās novīstošās neapo-
liešu operskolas stilā.

Parīzē Spontīni nokļuva 1803. gadā. Gluka un franču operu

paraugi drīz arī viņa mākslai deva jaunu virzienu, no buffa-operu
sižetiem Spontīni piegriezās lielai drāmai, vēsturei, mūzikālajā izvei-

dojumā darīja bagātāku savu operu orķestrālo valodu ar visiem

viņam pieietamiem skaņu efektiem. Pirmā no viņa šādā jaunā stilā

rakstītām lielajām operām bija "La Vesta le" (" Vaidelote", "1807),
kuras panākumi Parīzes Lielās operas teātrī bija triumfāli un kas no-

dibināja franču "lielās operas" ideāltipu. Spontīni ar šo operu kļuva

par Napoleona ēras suminātāko Parīzes operkomponistu, jau pirms
tam viņš bija ieguvis arī ķeizarienes Žozefines kamerkomponista ti-

tulu. Uz Napoleona ierosinājumu, Spontīni komponēja savu otro

lielo varoņoperu "Ferdinandu Kortecu" jeb "Meksikas ieka-

rošanu", ko uzveda jau 1809. gadā un kuras panākumi bija tikpat
ārkārtīgi. Trešā lielā opera, ko Spontīni rakstīja Parīzei, "Olim-

pija", parādījās jau pēc Napoleona krišanas, 1819, guva mazāku
Parīzes publikas labvēlību, tad jau Spontīni zvaigzni sāka aizēnot

Rosīni austošā slava. Lai gan Spontīni bija jau ieguvis Francijas
pilsonību un arī apprecējis tikpat slavenā cik bagātā franču klavier-

fabrikanta Erā r a meitu, viņš tomēr pieņēma Prūsijas karaļa Frīd-

richa Vilhelma 111. aicinājumu uz Berlīni; pēc septiņpadsmit Parīzē
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nodzīvotiem gadiem, Spontīni 1820. gada vasarā uzsāka savu dar-

bību Berlīnē, kā karaliskais mūzikas ģenerāldirektors, ar neierobe-

žotu varu pār Berlīnes operteātri un galma mūziku. Vairāk kā div-
desmit gadi, ko viņš šajā varas pilnībā pavadīja Berlīnē, tomēr ne-

kļuva viņa darbībā auglīgākie. Visneapspīdētākie bija viņa diri-

ģenta panākumi, viņa diriģenta personība ir bijusi viena no spē-
cīgākajām un suģestējošākajām, kādas Berlīnes operteātris vispār
ir redzējis. Berlīnē atkārtojās arī visu Spontīni lielo Parīzes operu
triumfi, bet jaunās operas, ko Spontīni rakstīja Berlīnei ("Nurma-

haF", 1822; "Alcidor", 1824; "Agnes von Hohenstaufen", 1829), vīla

cerībās, no "Vaidelotes" un "Ferdinanda Korteca" komponista gai-
dīja vairāk. Visstiprāk Spontīni kompromitēja viņa noraidošā iztu-

rēšanās pret jauno vācu romantisko operu, viņa lepnais, valdonī-

gais raksturs jau tā viņam kā ārzemniekam sagādāja daudz naid-

nieku un skauģu, un tā pret viņu izauga vesela opozicija, kuras

priekšgalā bija pazīstamais kritiķis L. Relštabs. Vēbera "Burvju
strēlnieka" Berlīnes uzveduma demonstrātīvie panākumi bija
viena no šīs Spontīni pretpartijas manifestācijām, otra bija lielais

teātra skandāls Berlīnes operteātri 2. aprīlī 1841, kad publika iz-

svilpa Spontīni, kam šajā vakarā bija jāvada Mocarta "Don-Zuana"

izrāde. Spontīni pēc šā vakara Berlīnes operteātri vairs neatgrie-

zās, ar to bija galīgi lauzts arī pēdējais itāliešu operas varas balsts

Vācijā.

Pēc savas aiziešanas no Berlīnes, Spontīni mūža pēdējo posmu

nodzīvoja galvenokārt Parīzē. Bet arī tur nebija vairs publikas ag-

rākās sajūsmas par viņa darbiem, Parīzei bija radušies jau jauni
elki, īpaši Rosīni un Meijerbērs. Likās gandrīz, ka viņš pats jau
būs pārdzīvojis savu darbu mūžu. Tomēr jau drīz sākās viņa operu

atdzimšana, un vispirms tai pašā Vācijā, no kuras tautas tiesa viņu

bija padzinuši. Jau 1844, Spontīni diriģēja Drēzdenē pats savu

"Vaideloti", ko bija uzvedumam sagatavojis Richards Vāgners.
Mūža pievakarē Spontīni atgriezās Itālijā, tagad jau ar viņam pa-

vesta piešķirto grāfa Sv. Andrea titulu, savā dzimtenes sādžā Ma-

jolāti, no kuras, kā vienkāršu zemnieku dēls, viņš pirms vairāk kā

piecdesmit gadiem bija izgājis. Spontīni mira turpat 76 gadus vecs,

14. janvārī 1851.

Spontīni operām, īpaši viņa "Vaidelotei", arī mūsu dienās nav

tikai archaiska nozīme vien. To lielie panākumi gan aizgāja līdz

ar "lielās operas" bankrotu vispāri, kā viss šis tik nopeltais žanrs,
bet līdz ar to nepelnīti aizmirstas tika arī daudzas ievērojamas
mūzikālās vērtības. Zīmīga ir īpaši Itālijā _pēdējā laika no jauna
modusies interese par Spontīni, kurā tagadēja Itālija saskata vienu

no savas opervēstures lielākajām figūrām; viņa "Vaidelote" v"Flo-
rences mūzikas svētkos 1933. g. pavasarī piedzīvoja īstu augšām-
celšanos. Spontīni spēcīgā ietekme operas attīstību veda sevišķi

Gluka mūzikālās traģēdijas ideālam pretējā "lielās operas" virzie-

nā; šai ziņā viņš ir tiešs un lielākais Meijerbera "lielas vēsturiskās

operas" priekštecis un sagatavotājs. Tā izpaudās tiklab opersižetu
izvēlē (lielā vēsturiskā drāma), kā arī Spontīni vispārēja tieksmē

pēc izteiksmes grandiozitātes, patosa, lieliem koru masu un orķe-

stra efektiem traģisku konfliktu atbalstam. Spontīni orķestris skan

jau pilnīgi mūsu laiku pilnskaņā un speķa, kadu pavisam nepazina
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vēl 18. gadsimta komponisti (viņa "Vaidelotē" orķestra sastāvs ir

sekošs: stīgu kvartets, 2 flautas, 2 obojas, 2 klarnetes, 4 mežragi,
2 fagoti, 3 bazūnes un bungas; neaizmirsīsim, ka "Vaidelotē" pirm-
uzvedumā parādījās 1807. gadā, un tā tad bija rakstīta tikai pāris

Džakomo Meijerbērs
Fr. Hechta litografija

gadus pēc Bēthovena "Hēroi-

skās" simfonijas, ko Spontīni vēl

nevarēja šai laikā pazīt); pēc
Spontīni tikai Berliozs, Vāgners
nāks atkal ar jaunu orķestri.
Savā mākslinieciskā nopietnībā,
mūzikas ideāla cildenumā, kā

arī mūzikāli-drāmātišķās izteik-

smes dziļumā un patiesīgumā

Spontīni ir, blakus Kerubīni, im-

ponējošākā itāliešu opervēstu-
res figūra 19. gadsimta sākumā.

*

Franču "lielā opera" savā

galīgajā izveidojumā un savā

pusgadsimtu ilgajā tirannijā pār
franču operskatuvi ir M ci j c r-

bēra darbs. Nav cita mūziķa,
kas savam laikam būtu šķitis lie-

lāks un nozīmīgāks, un ķo pēc-
laiks būtu vairāk nomelnojis. Ja

arī visapstrīdētākals, tomēr

Meijerbērs ir arī viens no vis-

lielākajiem 19. gadsimta mūzi-

ķiem. Viņa panākumu saulē ātri

nobālēja Spontīni un Rosīni

operas, laikā līdz Vāgnera, Verdi un Gunā lielās slavas ērai

Meijerbērs bija suverēns operas valdnieks, no kā kautko savai māk-

slai smēlies vai ikviens 19. gadsimta komponists, tiklab Verdi, kā arī

pašu viņa niknāko naidnieku Vāgneru ieskaitot, kā arī lielākā daļa
franču operkomponistu līdz "meijerbērisma" varas sabrukumam pa-

gājušā gadsimta astoņdesmitajos gados.
Džakomo Meijerbērs (Giacomo Meverbeer, jeb īstenībā Jakobs

Lībmans Bērs) dzima 5. septembrī 1791, Berlīnē, kur viņa tēvs bija

ievērojams žīdu baņķieris. "Meijers" viņa uzvārdā pienāca klāt līdz

ar lielu mantojumu pēc kāda viņa radinieka nāves, vārdu "Džako-

mo" izveidoja viņa paša fantāzija Itālijā nodzīvotajos gados. Viņa
dzīve pieder pa daļai Vācijai, pa daļai Itālijai un vēl vairāk Fran-

cijai. Vācijā paiet vispirms viņa bērnības un pirmie jaunekļa gadi.
Berlīnē viņš mācās klavierspēli pie Lauskas, tolaik slavenākā Berlī-

nes klavierskolotāja, vēlāk pie Mucio Klementi, kompoziciju galve-
nokārt pie priestera Fāglera, Darmštatē, kopā ar X.-M. Vēberu.

Viņa pirmie operu mēģinājumi bija neveiksmīgi ("Jephtas Gelūbde",
Minchenē, 1813, un "Abimeleks", Štutgartē, tanī pašā gadā), tāpēc
kādu laiku viņa nodomi tiecas pianista-virtuoza karjēras virzienā.

Vīnē viņš rīko pat savu klavierkoncertu. Saljēri pamudināts, Meijer-
bērs dodas uz Itāliju, papildināties operkompozicijas prasmē
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(1815), un nonāk Venēcijā taisni pašu lielāko jaunā Rosīni operas
"Tankrēda" panākumu laikā. Dažos gados Meijerbērs jau tik labi

piesavinās itoliskās melodijas mākslu, ka pats sāk dot savas italiskas

operas itāliešu operskatuvēm, Milānai, Venēcijai, Tūrinai un c.; no

visām viņa Itālijā Rosīni gaumē
rakstītajām operām tomēr tikai

vienai — "ll_crociato ir Egitto"
("Krustnesis Ēģiptē", 1824, Ve-

nēcijā) — bija kautcik lielāki un

ilgāki panākumi. Kad Vēbers

viņam pārmet neuzticību vācu

operai, Meijerbērs gan kom-

ponē Berlīnes operai "Branden-

burgas vārtus" (1824), bet tās

uzvedumu nekad nepiedzīvo.
Piecus gadus ilgi pēc tam Mei-

jerbērs neraksta vairs neko, šai

laikā mirst viņa tēvs, viņš appre-

cas, bet mirst arī viņa abi bērni

drīz viens pēc otra.

1826, Meijerbērs apmetas
uz dzīvi Parīzē; ar to sākas

viņa piederība franču ope-
rai, šajā periodā viņš rada sa-

vas lielās laikmetīgās operas,

gūst savus ārkārtīgākos panā-
kumus. Apbrīnojami ātri un ra-

dikāli pārveidojas atkal Meijer-
bēra stils. No italiskas bel-

kanta melodijas, ar visiem tās

izrotājumiem, no vācu orķestra

Izrāde Parīzes Lielajā operā

J. A. Mičella oforts „Cēliena beigas", 1878

valodas un no franču operas ritma un pompozajiem masu efek-

tiem, koros un ballētos, — kas gan vairs nebija jauni, kopš Spon-
tīni lielajām operām, —■ samierinot visdažādākās pretešķības un

mūzikai piešķirot visdekoratīvāko nozīmi, kāda vien tai jebkad

operā ir bijusi, Meijerbērs rada tagad tādu operas tipu, kas uz ilgu
laiku apmierinās visu prasības un gaumi — tiklab lielo publiku,
kā mākslas snobus un pat mūziķus. Pareizi spekulēdams, viņš sa-

vam operkomponista darbam piesaista arī šā laika, lielāko franču

operlibretistu Skri bv, sadarbībā ar ko dzimst visas viņa lielās

operas. Pirmā no tām ir "Roberts - Velns" ("Robert le Diable"),
kas pirmo reizi parādās uz Parīzes Lielās operas skatuves 22\ no-

vembrī 1831 un kas uz reizi Meijerbēru dara slavenu,- tās panākumi
aizēnoja pat Rosīni "Tellu" un esot stipri palīdzējuši operteātrim uz-

labot savu financiālo stāvokli. "Roberta" sižets ir apbrīnojami naivs,
bet ar savu "dajmoniskumu", savām neticamībām (Normandijas her-

cogs, galvenais varonis, savā labākajā draugā ierauga savu tevu

un arī pašu sātanu; mūķeņu ballets pusnaktī paceļas no kapiem un

dejo uz klostera drupām, etc), tomēr šai laikā šausmināja un tīk-

smināja, kam palīdzēja arī uz šādu efektu aprēķināti muzikālie lī-

dzekļi, ansambļi un orķestrācijas paņēmieni. — Pēc piecu gadu ilga,

pacietīga darba (Meijerbērs pat samaksāja 30.000 franku konven-
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cionālsodu, nenododams jauno operu līgumā norunātā laikā), "Ro-

bertam" sekoja, 21. febr. 1836, "Hugenoti", arī Lielajā operā,
Meijerbēra labākā opera, kas viņam deva gandrīz diktātora varu

pār franču operteātri; nepilnu pusčetru gadu laikā tā jau sasniedza

simto izrādi. Šo vispārpazīstamo operu, kuras librets tēlo katoļu un

protestantu cīņas ar to traģisko izskaņu Sv. Bērtuļa nakts asins dzīrās

(24. aug. 1572), tajā iepinot arī izdomātu katolietes galma dāmas

Valentīnas un protestanta bruņinieka Raula mīlas romānu, varam

iedomāties kā visraksturīgāko — un arī vislabāko — "lielās vēstu-

riskās operas" ideāltipu, ar tās lielajiem masu, skatuves un mūzikā-

lajiem efektiem, drāmatisma un jutelīguma kontrastiem; mūzikālajā
izdomā tā rāda Meijerbēra bagātāko un visdabiskāko fantā-

ziju. Mūzikas pētniecību sevišķi saista tajā lielais, spēcīgais Raula

un Valentīnas skats IV. cēlienā, kurā Meijerbērs pirmais ir iedroši-

nājies pildīt veselu puscēlienu ar vienu vienīgu, drāmatismā aiz-

vienu pieaugošu duetu, — daudz kopēts paņēmiens vēlākajās pēc-
Meijerbēra operās (pat pie Vāgnera, ja arī ne tieši "kopēts").

1842, "Robertu-Velnu" un "Hugenotus" uzveda Berlīnē, to pa-
nākumi Meijerbēram deva pēc Spontīni aiziešanas neaizņemto pali-
kušo Prūsijas galma mūzikas ģenerāldirektora posteni. Meijerbērs
Berlīnes operai uzrakstīja jaunu operu "Das Feldlager ir Schlesien",
("Nometne Silēzijā"), ar frīdrichu Lielo kā galveno varoni; tai pa-
nākumu nebija, vēlāk to Meijerbērs pārstrādāja un pārkrustīja par

"Ziemeļzvaigzni", ar kādu nosaukumu to izrādīja Parīzē, 1854. Ber-

līnē Meijerbērs komponēja arī skatuves mūziku sava brāļa Mich.

Bēra traģēdijai "Struensee". No šā laika Meijerbērs sadalīja savu

laiku starp Berlīni un Parīzi; Parīzei viņš deva savu operu pirmuz-
vedumus, Berlīnei savu oficiālo mūziku — kantātes, maršus, himnas

un t. I. 1849, Parīzes Lielā operā parādījās Meijerbēra trešā lielā

opera "Pravietis" ("Le Prophēte"), ar slaveno Polinu Viardo-

Garsia galvenajā Fidēs lomā; šī opera-, kas guva mazākus panā-
kumus kā abas tās lielās priekšteces, lai gan repertuāros vēl rei-

zēm redzama arī mūsu dienās, ir jau vēsākas, aprēķinošākas kom-

ponista fantāzijas auglis, kurā apzināti ārišķīgu efektu meklējumi
daudz uzmācīgāki, nekā "Hugenotos". Atsevišķas daļas no tās

guvušas lielu populāritāti, tā it īpaši slavenais kronēšanas maršs.

Pēc "Pravieša", Parīzes Komiskās operas teātrī vēl parādījās Meijer-
bēra komiska opera "Pardon dc Ploērmel" (1854; Vācijā to pazīst
ar nosaukumu "Dinorah"), un īsi pirms savas nāves Meijerbērs
vēl nobeidza 1838. gadā sākto, bet vēlāk atlikto "Afrikānieti"

(arī Skriba librets, operas galvenais varonis Vasko dc Gama), ku-

ras pirmuzvedums notika 1865, Parīzes Lielā operā, un kas Lielai

operai atkal deva vienus no tās lielajiem panākumiem (10 mēnešu

un 10 dienu laikā 100 izrādes!). No Meijerbēra lielajām operām
"Afrikāniete" visdrīzāk stādāma blakus "Hugenotiem", lai gan tās
mūzikālā interese ne viscauri vienlīdzīga. Meijerbērs mira Parīzē,
2. maijā 1864, 73 gadus vecs.

Lai cik lieli arī bija Meijerbēra operu panākumi, cik spēcīga un

varena izlikās savam laikam viņa māksla, tā tomēr operas attīstību

noveda bīstamā, iekšēji neauglīgā virzienā. Visumā tā kļuva mēlo-
drāmatiska patosa, tukšas rētorilkas māksla, kuras skaļums un lielie

žesti, kā arī lielie, saviļņojošie vēsturiskie sižeti savā laikā maskēja
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tās iekšējo mūzikālo tukšumu un saltumu. Lai apžilbinātu skatītāju,
šī "lielā opera" rotājās lielos, greznos inscenējumos, veda uz ska-

tuves lielas ļaužu masas, gājienus, procesijas, krāšņus balletus, kam

pa lielākai daļai nebija nekāda tieša sakara ar īsteno drāmatisko

darbību, pavairoja orķestra trokšņus, stādīja orķestrus uz skatuves

vai aiz skatuves, — visu tik ar vienu tīri materiāla efekta mērķi —

sist uz publikas jaunuma, neredzētā, nepiedzīvotā kāri. Cik tālu šī

Meijerbēra māksla paplašināja operas uzveduma aparātu un tech-

niskos līdzekļus, tā bija noderīgs pakāpiens uz 19. gadsimta vēlāko

augsto operas attīstību, it sevišķi Meijerbēra instrumentālefektu iz-

jūta ir stipri pavairojusi orķestra izteiksmības paleti. Kas mūsu lai-

kam daudz ko no Meijerbēra opermūzikas turpretī dara nebaudā-

mu, ir patiesāka, nepieciešamāka iekšēja sakara trūkums starp
vārdu un mūziku, viņa mūzikas psīcholoģiskā nabadzība. Galveno-

kārt tamdēļ arī tik pēkšņi atsala Meijerbēra mākslas apbrīnošana,
kad bija radusies tās vietā jauna, īstāka, lielāka māksla, Vāgnera
mūzikas drāmā, Verdi, lielo franču komponistu operās. Māksla,
kas iekšēji dzīva un patiesīga, savu siltumu glabā vienmēr. Meijer-
bēra mākslas lielais kults aizgāja līdz ar viņa laiku; varbūt kādreiz

kāda jauna gaumes konjunktūra to vēl modinās. Bet nevaram ne-

apbrīnot Meijerbēru-virtuozu, ar kādu meistarību, ar kādu nemal-

dīgu dramatisku instinktu viņš veido savu teātrālo vielu, melodiju,

orķestri, skatuvi. Meijerbērs uzspieda savu mākslu ilgākam laikam

un plašākai apkārtnei, kā vai neviens operkornponists pirms viņa;

viņa pompozās operas paraugs, kādu rādīja viņa "Hugenoti",

"Pravietis", kļuva par "lielās operas" ideālformu visa viņa laikmeta

cperkomponistiem.
Meijerbēru nikni nīda viņa paša dzimtenē. Vēbers viņu uzska-

tīja par vācu operas nodevēju, Šūmanis "nicina meijerbērisko slavu

no visas sirds dziļumiem", Mendelsonu "Roberta-Velna mūzika at-

Operizrāde Parīzes konservatorijā
Gravīra pēc D. Laslo, ap 1875
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stāj gluži aukstu, Vāgnera acīs Meijerbēra "specifiski mūzikālā"

vērtība līdzīga "absolūtai nullei". lecietīgāka pret Meijerbēru ir

franču kritika, varbūt par to, ka Meijerbērs pusgadsimtu spoži īllu-

strēja franču operskatuvi, lai gan viņa māksla stipri aizkavēja franču

mūzikas attīstību un viņa laiks iezīmē franču mūzikas dziļāko deka-

denci 19. gadsimtā.

Virtuozitātes zelta laikmets

Pianisti, franču un italiešu vijoļskola, dziedātāji
un dziedātājas

Neviena epochā nav bijusi tik bagāta daudziem un izciliem vir-

tuoziem, kā 19. gadsimta pirmā puse. Sevišķi -klavieres un vijole, tā-

pat kā mūsu laikos, ir visvairāk favorizētie instrumenti, dažādas tau-

tības — franči, vācieši, itālieši, poļi, beļģi un c. dod pulkus prominen-
tu klavier- un vijoļvirtuozu, starp kuriem daudziem piekrīt tālu sniedzo-

šās vēsturiska nozīmība, tā it īpaši virtuozu leģendārākajām figūrām
Paganīni, Listam, Šopēnam un c. Dziedāšanas mākslā itāliešu, franču,

spāņu, vācu belkanta prīmadonnas un virtuozi palīdz izcīnīt Rosīni,

Bellīni, Doniceti, Meijerbēra operu panākumus, nesalīdzināmā,

gadsimta otrajā pusē vairs neatkārtojošā brīnišķu balsu bagātībā

greznojot sava laika operu. No visas šīs acumirkļa, bēgošās māk-

slas mūsu laikam palikuši tikai laika biedru nostāsti, entuziasmētas

atmiņas, leģendas; virtuozs - instrumentālists šai laikā gan

vienmēr gribēja būt arī radošs mūziķis, īpaši klaviermūziku no šā

laika sākot pārplūdina milzums virtuozu radīto fantāziju, koncertu,
kas, ar pavisam nedaudziem izņēmumiem, kalpoja tikai ārišķīgai vir-

tuozitātes parādei, bet mūzikālo domu ziņā bija nepārredzams tuks-

nesis.

Pēc-Bēthovena laiks sevišķi interesants klavieru vēsturē. Bachs,
Haidns, Mocarts vēl pa pusei bija klavesinisti. Kā modernās

klav ic r skolas nodibinātāju mēs redzējām jau Mucio Klementi.

Blakus Bēthovenam, Šubertam, Vēberam, kas klavierēm deva šīs

epochas ievērojamākos darbus, mirdzēja daudzi slaveni pianistu
vārdi, kas apstaroja visu 19. gadsimta sākumu un pirmo pusi. Kā

vecākie šai pianistu saimē. vispirms minami trīs Klementi skolnieki:

Krāmers, Hummelis un Fīlds.

Žans-Batists Krāmers (Cramer, 1771—1858), manheimietis, mūža

ilgāko daļu nodzīvoja Londonā, bija spīdošs virtuozs, ko apbrīnoja
Bēthovens,- no viņa daudzajām klavierkompozicijām slavenākās ir

etīdes.

Johanns-Nepomuka Hummelis (1778—1837) ir viens no ievēroja-
mākajiem Vīnes skolas pianistiem. Viņa pirmais skolotājs klavierspēlē
bija Mocarts, pēc tam Klementi. Arī Hummelis daļu savas darbības
atdeva Londonai, vispirms kā pianists, vēlāk arī kā operdiriģents; kā

kapelmeistaru no 1822 viņu redzam arī Vīnē, Štutgartē, Veimarā.

Kompozicijā viņš atstāja vairāk kā 120 klavier- un kamermūzikas
darbu, daļu no tiem vēl tagad lieto kā instruktīvu literātūru klavier-

spēle. Tiklab Krāmers kā Hummelis bija lieliski improvizētāji.
Džons Fīlds (John Field, 1782—1837), viens no sava laika vislie-
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lākajiem un savdabīgākajiem klaviervirtuoziem, ko pielīdzināja paf
Listam, Šopēnam, Tālbergarn, bija dzimis Dublinā, kļuva Klementi

skolnieks, jau jaunekļa gados nokļuva Krievijā, Pēterpilī, kur apmetās
uz dzīvi un kā skolotājs ieguva lielu slavu. 1832, viņš atgriežas Lon-
donā, koncertē ar ārkārtīgiem pa-

nākumiem, apceļo Eiropu, Neapolē

saslimst, un, atgriezies Krievijā, mira

Maskavā. Viņa veselību bija sabei-

gusi galvenokārt nekārtīga dzīve. No

viņa daudzajām klavierkompozicijām
slavu ieguvušas noktirnes, kas kā

žanrs deva paraugus Šopēna nak-

tenēm.

Frīdrichs Kalkbrenners (1788—

1849), vācietis pēc dzimuma, mācījās
Parīzes konservātorijā, vēlāk pie Kle-

menti, dzīvoja kādu laiku Londonā,
bet visilgāk Parīzē, gūdams vislielākos

panākumus kā mondēns virtuozs, kom-

ponists un skolotājs. Vai viss viņa lie-

lais mūzikas klāsts pazuda līdz ar

viņu. Viņa spēles galvenais prin-
cips bija panākt pirkstu veiklumu

bez rokas spēka lietošanas, turot

pirkstus gandrīz stateniski virs taustiņiem

Džons Fīlds

Anonima litografija

Kārlis Černijs (Cari Czerny, 1791—1857), pēc tautības čeehs,
visu mūžu nodzīvoja Vīnē, kur bija arī dzimis. Viņš bija viens no

visievērojamākajiem klavierskolotājiem, un arī lielākā daļa viņa mil-

zīgā kompoziciju daudzuma, kas divi un pat trīs reizes pārsniedz
daudzu pašu produktīvāko komponistu darbu skaitu (viņa darbu

katalogā 1798 darbu nosaukumi!), bija tīri instruktīva rakstura. No

viņa darbiem vēl tagad dzīvas tikai viņa slavenās klavieru

etīdes, visu pianistu nepieciešamā "dienišķā maize": "Pirkstu

veiklības skola", "Pirkstu gatavības skola", "Kreisās rokas skola"

un c. Viņa etīdes galvenokārt iekārtotas spēles ātruma iegūšanai.

Kārlis Černijs
Jozefa Krīhubera litografija, Vīnē, 1833

Starp viņa daudzajiem skolniekiem ir

arī visu pianistu valdnieks francis

L i s t s.

Ignacs Mošeless (Moscheles,

1794—1870), Šuberta un Vēbera laika

biedrs, Mendelsona skolotājs un Bēt-

hovena draugs, jaunībā spīdošs, visā

Eiropā sumināts klaviervirtuāzs, vēlāk

slavens skolotājs, ko 'Mendelsons sai-

stīja savā jaundibinātajā Leipcigas

konservatorijā, ir ierindojams arī kom-

ponistu saimē (142 kompoziciju opusi).

Klavierspēlētājiem vispārpazīstamas

viņa "24 studijas" un "Charakteristi-

skās studijas", tāpat Vācijā cienī arī

vēl viņa "Hommage ā Hāndel" divām
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klavierēm, viņa Melancholisko sonātu un Charakteristisko sonātu,

Allegri di bravūra un c.

No jaunākas, Šūmaņa un Šopēna paaudzes pianistiem, jāapstā-
jas vēl pie dažiem pianistiem-komponistiem, kas vēruši ir dažus jau-

Sigismunds Tālbergs
Anonīma gravīra

ninājumus klavieru technikā.

Sigizmunds Tālbergs (Thalberg, 1812—

1871), dzimis Ženēvā, bija viens no visu-

lielākajiem klaviervirtuozu valstībā, ko ne-

aizēnoja pat Lista un Šopēna slava. Kā

virtuozs, Tālbergs sevišķi pārsteidza ar

plašo un dziedošo skanīgumu un it īpaši
ar savu jauno paņēmienu, likt melodiju
klavieru vidusposmā un starp abām rokām

sadalīt to apņemošās arpedžijas, kas ie-

vērojami paplašināja skanīgumā spožu-
mu. Tālbergs apceļoja ne tikai Eiropu, bet

arī Ziemeļ- un Dienvidameriku. Kā virtuozs

Tālbergs šķiet ir bijis pat pārāks par Šo-

pēnu, un godam ir noturējies kādā sacen-

sībā Parīzē pat blakus Listam. Tālbergs
spēlēja galvenokārt tikai pats savus dar-

bus, spožas virtuozas variācijas, fantāzi-

jas, naktirnes, skercus, etīdes, bet visu to

mūzikālais saturs niecīgs, Šūmanis dzēlīgi rakstīja, ka viņa "mūzika ir

vienmēr tikai vaļējām acīm klausāma", ka "Tālberga patieso kompo-
nista apdāvinātību sagandējusi virtuoza iedomība".

Anrī Hercs (Henri Herz, 1803—1888) šādu tukšu, bet spožu vir-

tuozitāti rāda jau tās kvintesencē. Viņš bija mācījies un dzīvoja Pa-

rīzē, laikā
no 1825—35, līdz Šopēna, Lista, Tālberga uznākšanai, bija

Eiropas suminātākais pianists un klavierkomponi-sts. Koncertturnējas
viņu noveda arī Amerikā, Parīzē viņš darbojās arī kā mūzikāliju iz-

devējs un klavierfabrikants. Viņa kompozicijas, ko savā laikā reklā-

mas vēji nesa pa visu Eiropu, ir tīri

bravūras salongabali, tagad aizmir-

stas.

Stefens Hellers (1814—1888) dzi-

ma Budapešta, mūža ilgāko dalu, no

24 gadu vecuma, dzīvoja Parīzē, kur

ieguva lielu cieņu kā pianists un sko-

lotājs, bet vēl lielāku interesi pie-
grieza kompozīcijai. No visiem šeit

nosauktajiem klaviervirtuoziem, viņš
varbūt vismazāk bija guvis tīras vir-

tuoza slavas, bet viņa klavierkompo-
zicijas toties visvairāk saglabājušas
savu svaigumu. Hellers komponēja
vienīgi klavierēm (ap 150 opusu),
viņa darbos pārsteidz pavisam "ne-

laikmetīga" vienkāršība, pretēji sa-

viem slavenajiem laika biedriem, viņš
necenšas pēc pianistiskiem bravūr-

efektiem, bet savās labākajās lap-
Stefens Hellers

L. G. Rikāra portrets, Parīzē, Luvrā
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pusēs panāk skaistu dzejisku izteiksmi, līdzīgu Šūmaņa mūzai. Daudz

spēlētas viņa etīdes, īpaši viņa nepārspētās bērnu etīdes, kas neskai-

tāmiem maziem pirkstiņiem pirmo reizi ir vērušas mūziku.

Ādolfs Henzelts (1814—1889), vācietis, Hummeļa skolnieks kla-

vierspēlē, jau 24 gadus vecs aizce-

ļoja uz Krieviju, kur Pēterpilī nodzī-

voja līdz mūža galam, ieguvis augstu

cieņu kā virtuozs un skolotājs. Viņa
koncertiem bija ārkārtīgi panākumi,

viņš kļuva arī galma kamervirtuozs,

princešu mūzikas skolotājs, viņam

piešķīra arī krievu muižniecības godu.
Henzelts izstrādāja savu īpatu kla-

vierspēles stilu, dibinātu uz ļoti sai-

stītu, legāto spēli. Bieži spēlētas

bija arī dažas viņa kompozicijas, tā

viņa koncertetīdes, klavierkoncerts

un c.

*

Parīze 19. gadsimta pirmajās
divās trešdaļās kā neviena cita

mētropole pievilka visas Eiropas vir-

tuāzus. Mēs jau redzējām, kā tā

bija visu lielo pianistu pastāvīga
dzīves vai vismaz rendez-vous vieta

Nikolo Paganīni
Begā litografija

Vijoļvirtuozitātē Parīze -kļūst par vēl nozīmīgāku centru, radīdama

franču vijoļskolu, lielāko un slavenāko 19. gadsimtā visā Ei-

ropā. Itāliešu vijoļskola, kas savu augsto izplaukumu pārdzīvoja
18. gadsimtā, jaunajā gadsimtā dod vairs tikai savus pēdējos izzaro-

jumus: Vio ti, kas dzīvo Parīzē un kā modernās vijoļspēles nodibi-

nātājs pilnīgi pieder jau franču vijoļskolas vēsturei, un visu laiku ģe-
niālāko vijoļvirtuozu Pa g a nī n i, kas ir pilnīgi ārkārtīga, vienīga,

neatkārtojošās parādība un itāliešu bagātās vijoļskolas laiku noslēdz

neviena cita nesniegtās virsotnēs. Viņam mēs arī piegriezīsimies vis-

pirms.

Nikolo Paganīni (dzimis Dženovā, 1782, miris Nicā, 1840], bla-

kus Listam, ir romantiskākā un leģendārākā virtuoza figūra.
_

Visur

viņa spēle ir raisījusi vistrakākos panākumus. Pie tam viņš sava māk-

slā ir bijis galvenokārt autodidakts. Cik neparasta bija viņa māksla

un personība, tikpat dēkaina ir bijusi viņa dzīve._ Līdz savam 44. ga-

dam, viņš apmierinās ar panākumiem tikai sava
tad

nonāk Vācijā, Parīzē, Londonā, kur viņa iespaids uz klausītajiem šķiet

kļuvis vai vēl lielāks. Viņam pieraksta visdažādākās mīlas dēkas, ro-

mantiskas nolaupīšanas, pat slepkavību, cietuma gadus, par ko visu

nav skaidri zināms, cik tam īstenības, cik leģendas. Kad viņš mira,

viņš atstāja ap divi miljoni franku lielu mantojumu.

Paganīni iespaids šķiet rezimējies ir tiklab no viņa spēles, ka ari

no pašas viņa personības. Paganīni ir bijis kalsens, cik vien tik var

iedomāties, līķa bālu seju ar kā dimantiem spīdošam acīm_ piere,_ asu,

ērgļa degunu, gariem, kaulainiem pirkstiem, viss viņa stāvs bijis tik

dīvains un nedrošs, ka skatītājam bijis iespaids, ka tas kuru katru
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mirkli var sagāzties kaulu gubā. Viņa dzirdes asums bijis ārkārtīgs,
par tās pilnību liecina gadījumi, kad viņam vairākkārt nācies spēlēt

uz pavisam neuzskaņotas vijoles, vai tik uz dažām stīgām. Viņa spē-

les technikā ir šķitusi tīri neizprotama, gandrīz pārdabiska, tā ka

dažkārt publika ir

gribējusi tajā re-

dzēt vai velnišķas

burvju varas. Dau-

dzi viņa spēles pa-

ņēmieni bija abso-

lūti jauni, vēl ne-

kad pirms viņa pat
■neiedomāti; daļa
citu bija tik viņam

vienam pašam
techniski pieieta-
mi. Gūrs, Frank-

furtes operas di-

rektors un kapel-
meistars, kas bija

diriģējis Paganīni
koncertus, šos Pa-

ganīni spēles "no-

slēpumus" redz:

1) viņa vijoles ska-

ņojuma veidos

(dažādu īpašu
efektu panākša-
nai Paganīni mē-

dza vijoles stīgas
pārskaņot, vienu

vai vairākas, un

spēja to izdarīt

pat spēles vidū,

gluži nemanīti);

Paganīni koncerts, 1804

Džakomo Gati glezna

2) ļoti savdabīgā lociņa vešanā; 3) lociņa veidoto un ar kreiso roku

pizzicato ņemto skaņu maisījumā un savienojumā; 4) divkāršu un vien-

kāršu flažoletskaņu lietošanā; 5) spēlē uz "sol" stīgas; 6) tīri neticamā

spēles techniskā veiklībā un rapidumā. Cildens majestātiskums, vienots

ar visnevainojamāko tīrskaņu, ātras kā bultas pasāžas oktāvās un dē-

cimās, viesuļātras pasāžas, kur vienu rautu, pizzicato skaņu vien-

mēr maina otra ar lociņu spēlēta, un viss tas tik skaidrs un prēcīzs,
ka ne mazākā niansīte nepazūd no klausītāja,- nemitīgi skrējieni pa

stīgām augšup un lejup, visgrūtākajos bravūrgabalos, — viss tas,
kas citā gadījumā robežotos ar šarlatānismu, paceļ līdz mēmai aiz-

grābtībai, tik nesalīdzināmi pilnīgs ir atskaņojums" (Vīnes "Musik-

Zeitung", 1828). Arī Paganīni daimoniskā spēles versme, tempera-
ments, kāds piemita tik viņam vienam, sagrāba klausītājus savā gū-
stā. Visu mūžu viņš bija spēlējis Gvarnēri, savu iemīļotāko vijoli, ko

viņam jau kā bērnam bija uzdāvinājis ķāds sajūsmināts klausītājs
un no kuras viņš spēja izburt tikpat brīnišķi lielu, plašu, krāsainu,

aizraujoši dziedošu toni, cik pašus neticamākos akrobātikas efektus.
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Viņa kompozicijas: divi vijolkoncerti, Es-dūrā un H-mollā, 24 kapri-
ses solovijolei, ko klavierēm arranžējuši Šūmanis un Lists, 12 sonātas

vijolei ar ģitāru, 3 kvarteti ar ģitāru (Paganīni lieliski spēlējis arī ģi-
tāru), viens Molto perpetuo, dažas variācijas, ir vietām nopietna, vie-

tām tukša mūzika; dala no tām kā

efektu gabali labi pazīstama vijol-
niekiem un koncertu publikai, Paga-
nīni mūzika arī vislielākajiem meista-

riem vēl aizvienu paliek vijoļvirruo-
zitātes augstā skola.

Ārpus Paganīni izņēmuma parā-
dības, vijojspēli 19. gadsimtā illustrē

sevišķi franču skolas lielie meistari.

Jau 18. gadsimtā tai bija savi ievē-

rojami meistari, īpaši jau agrāk mūsu

pieminētais Lekl ēr s, Raimo laika

mūziķis, vēlāk, 18. gadsimta otrajā
pusē Pjers Gavinjē (Pierre Gai-

viniēs, 1726—1800), jaunākās franču

vijoļskolas nodibinātājs, ko Vioti bija
nosaucis par "franču Tartīni". Lielās

19. gadsimta franču vijoļskolas sā-

kumā tomēr stāv itālietis, Džovanni-

Batista Vioti (Viotti, 1753—1824),

Džov.-Bat. Vioti

Trosarelli miniatūra, Parīzē, Lielās operas
bibliotēkā

spožs virtuozs, "modernās vijoļspēles tēvs", arī viens no la-

bākajiem komponistiem vijolei. Vioti jau agri nonāca Parīze,

apmetās tajā uz dzīvi un kļuva par pilnīgu francūzi. Vijoļ-
virtuoza karjēru viņš kopa ar vairākiem ļoti ilgiem pārtraukumiem,
aizvienu no jauna pārsteigdams ar jo lielāku spēles meistarību; viņš

bija kādu laiku arī Parīzes Lielās operas direktors. Vioti vijoļkompo-

zicijas (29 koncerti, 51 vijoļduets, 21 stīgu kvartets, 21 stīgu trio divām

Paganīni rokraksts

Lappuse no albuma, »Scala di Paganini« (»Paganīni trepes«),
Breslavā 3. aug. 1829
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vijolēm un čellam, un c.) īpaši ievadīja jauno vijoļkoncerta virzienu,
ar tajā dominējošo virtuozo elementu. Viņa lielā slava saistās ar

trim viņa lielajiem franču skolniekiem — Baijo, Rodu un

Kreutceru, kas katrs savukārt nodibināja vai veselu vijolnieku di-

Šarls Berio

Joz. Krīhubera litografija, Vīnē, 1839

nastiju, kas illustrē franču vijoļskolu.
Fransuā Baijo (Baillot, 1771 —

1842) ieguva lielu vārdu īpaši kā pro-
fesors Parīzes konservātorijā. No viņa
kompozīcijām pazīstamākās viņa etī-

des un vijoļskola ("L'Art dv violon",
1835), viņa kopā ar Rodu un Kreutce-

ru sastādītā "Vijoļspēles metode"

("Methode dv violon") kļuva
par Parīzes konservātorijas oficiālo

mācības darbu, ir tulkota arī daudzās

citās valodās. Baijo skolu guvuši ļoti
daudzi vijolnieki, starp tiem vēlāk lielu

slavu iekarojušie Berio un Habe-

n cik s.

Saris Berio (Bēriot, 1802—1870)

bija pirmais lielais beļģu vijolnieks,

elegants virtuozs, vēl tagad vijolnieku
cienīts arī kā komponists savos didak-

tiskajos vijoļdarbos (60 etīdes viņa

krājumā "Ecole transcendentale dc Violon"). Berio apprecēja

veno dziedātāju Malib r ā n i. Anrī Vjētāns (Henri Vieuxtemps,
1820—1881), otrs no beļģu lielajiem vijolniekiem, Berio skolnieks,

kļuva viens no visievērojamākajiem 19. gadsimta vijoļvirluoziem, kon-

certturnejās apceļoja visu Eiropu un arī Ziemeļamerikas Sav. valstis,
no 1871—1873 bija Briseles konservātorijas profesors, kur viņa darbu

turpināja viņa spožākais skolnieks Ežēns Isaijs (Ysaye). Kompo-

zicijā Vjētāns bija nozīmīgāka figūra, nekā Berio un Baijo, viņa vir-

tuozie vijoļdarbi vēl augstā cieņā, sevišķi ievērojami viņa 6 koncerti

vijolei ar orķestri. <•

Fransuā Habeneks (Habeneck,
1781—1849), Baijo skolnieks, kļuva viens

no (prominentākajiem franču mūziķiem,
gan kā vijoļvirtuozs un paidagogs, gan
vēl vairāk kā diriģents un Parīzes kon-

servātorijas simfonisko koncertu lielās

slavas nodibinātājs. Viņš bija arī pir-
mais, kas Parīzē priekšzīmīgos atska-

ņojumos ievadīja Bēthovena simfonijas.
Viņa skolnieki vijoļspēlē, starp citiem, ir

spānietis Pablo Sa ražā te (1844—

1908) un arī ļoti slavenais beļģis I b ē r s

Leonā rs (Hubert Leonard, 1819—

1890).
Rodolfa Kreutcera (1766—1831)

vārds vispārpazīstams ar Bēthovena

viņam veltīto vijoļsonātu. No viņa dau-

dzajiem skolniekiem sevišķu interesi sai-
Anrī Vjētāns

Joz. Krīhubera litografija, Vīnē, 1842
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sta bejģis Masārs (Massart), «kas bilja gandrīz 50 gadus profesors
Parīzes konservatorijā un kā daži skolnieki ir kļuvuši slaveni, tā polis
Anrī Vjeņavskis (1835—1880), un c.

Pjers Rods (Rode, 1774—1830), kopa ar Baijo un Kreutceru viens

no lielajiem franču vijoļvirtuoziem, kas

bija nākuši no Vioti skolas, mūslaiku

atmiņā vēl ir ar dažām savām vijol-

kompozicijās, ko kā instruktīvu literā-

tūru spēlē mācošies vijolnieki, tā viņa
24 "Caprices", daži no viņa 13 koncer-

tiem un c. Viņš bija solovijolnieks Na-

poleona privātkapetlā, kopā ar Bojeld-

jē vairākus gadus uzturējās arī Pēter-

pilī'kā Aleksandra I. solists. No viņa
skolas arī nākuši daudzi ievērojami vi-

jolnieki; sevišķi minams ungārs Jo-

zefs Bērns (Bohm, 1795—1876), kas

vairākus gadu desmitus darbojas ka

profesors Vīnes konservātorijā, radot

Vīnes vijoļskolu, un kam ir rinda slave-

nu skolnieku, tā H. V. Ernsts (1814—

1865), Paganīni sāncensis, Jozefs
Joachims (1831—1907), viens no

prominentākajiem vācu vijolniekiem,

Pjers Rods

Lambēra gravīra

un c. — Turpinot franču vijoļskolu pāri 19. gadsimtam, šeit vis-

maz pieminami tās mūslaiku prominentākie pārstāvji — Lisjēns
Kapē (Capet), Ž ak s Ti b o (Thiboud), rumānis Žoržs Enesko,
arī Fricis Krei s I c rs, Masāra skolnieks Parīzē.

Ārpus Francijas, 19. gadsimta pirmajā pusē radās agrāk jau pie-
minētā vācu vijoļskola ap Luiju Sporu Kaselē, vēlāk Berlīnē otra

ap Jozefu Joachimu, Leipcigā ap Ferdinandu Dāvidu; Prāgā arī bija

spēcīgs vijoļskolas centrs, ap ko koncentrējās vairāki čechu virtuozi,

starp tiem Jons Vaclāvs X all i v o d a, (1801—1866), iezīmīga figūra
arī kā dažādu lielu formu komponists.

Adrians Fransuā Servē

Joz. Krīhubera litografija, Vīnē, 1842

Čello or
Bokerīni mākslu kļūst

par īstu koncertinstrumentu, un 19.

gadsimtā tam ir jau plaša rinda slave-

nu virtuozu. levērojams čellists 18.

gadsimta beigās un 19. gadsimta sā-

kumā ir Luijs Dipors (Duport,
1749—1819), Napoleona pirmais solo

čellists. Vislielāko čellista slavu 19.

gadsimta vidū gūst beļģis Adriāns-

Fransuā Servē (Servais, 1807—1866),

kas savās Eiropas koncertturnejas ie-

guva "violončella Paganīni" nosauku-

mu. Viņš atstājis arī dažas čello kom-

pozicijas (3 koncerti, fantāzijas, kapri-

ses un c.j. No citiem čellīstiem pie-
minēsim vēl Ogistu Frānkommu

(Franchornme, 1808—1884), suminātā-

ko franču čellistu laika starp 1830—
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1840; Vācijā jau agrāk minēto Bernh. Rombe rg v, G. Ed.

Goltermani (1824—1898), kā dažas čellā kompozicijas spēlē
vēl arī tagad; tagadnes lielākais čella virtuozs spānietis Pablo

Kaza Is s (Gasals).
Lielus pakalpojumus pūšamo instrumentu grupai izdarīja fran-

cūzis Ādolfs Sakss (Sax, 1814—1894), pats spožs virtuozs un arī in-

strumentu būvētājs. Viņš ieveda lielus pārlabojumus basklarnetē un

izgudroja pavisam jaunu instrumentu saksofonu, ko viņš bū-

vēja astoņos dažādos lielumos, līdz ar to dodot jaunus izteiksmes

līdzekļus orķestrim.

*

Lielajiem vijoļ- un klaviervirtuoziem blakus, 19. gadsimta pirmajā

pusē mirdz vai vēl spožāks lielo dziedātāju zvaigznājs. Dziedā-

šanas mākslas vēsturē, kopā ar neapoliešu sālistiskās ope-

ras ziedu laikiem 17. gadsimta beigās un 18. gadsimta sākumā, ar tās

augsto solodziedāšanas kultūru un leģendārajiem dziedātājiem (īpaši
kastrātiem!), 19. gadsimta pirmā puse ir augstākais

kalngals. Raksturīgi, ka ne Gluka reformētā mūzikas traģēdija,
ne Vāgnera lielās mūzikas drāmas nav kļuvušas tīrajai dziedāšanas

mākslai un dziedātājiem auglīga vide,- toties ikviens itāliešu ope-

ras uzplaukuma' laiks piešķir arī dziedātājiem paaugstinātu nozīmību.

Tā 19. gadsimta pirmajā pusē Rosīni, Bellīni, Doniceti operu panā-
kumi ir reizē arī viņu brīnišķo dziedātāju pasaules triumfu laiks. Šo

dziedātāju slava nebija mazāka par pašu suminātāko komponistu

slavu; dziedātāji bija skatuves elki, līdzi kuru panākumiem dzīvoja
vai krita arī pašas operas. Pārsteidzošs arī pats lielo dziedātāju dau-

dzums šajā laikmetā; kaut arī mums trūkst tieša salīdzinājuma iespē-
jamību, šķiet tomēr, daba nevienu laika posmu nav apveltījusi tik

daudzām skaistām balsīm. Ka pati dziedāšanas māksla mūsu laikos

nav vairs tādos augstumos kā simts gadu agrāk, liecina vispārējais
dziedātāju trūkums, īpaši ārpus Itālijas, kas spētu izpildīt Rosīni, Bel-

līni, Doniceti, dažas Mocarta lielās operu partijas.
Sākot ar 18. gadsimta vidu, no operskatuves nozūd kastrāti. Pēc

zināmas "krīzes" vīriešu balsīs, kastrātu vietā stājas jauni operskatu-
ves dievi — tenori; tikai retos gadījumos panākumu ziņā ar tiem spēj
sacensties zemākās vīriešu balsis — baritons un bass. Vēl lielāka kļūst

prīmadonnu loma pēc kastrātu izzušanas. 19. gadsimta pirmajā pusē
uz Eiropas operskatuvēm pilnīgi valda itāliešu dziedāša-

nas skola, lai arī itāliešu dziedātāju laurus sāk apstrīdēt citu tau-

tību — franču, spāņu, vācu, ziemeļnieku dziedātāji. Tomēr visu šo

dziedātāju augstā vokālā kultūra cieši saistās ar italisko b c I ka n ta

stilu, ko gadsimta otrajā pusē neglābjamai dekadencei pretī sāka

vest Vāgnera operu dramatiskā deklamācija.
18. un 19. gadsimta maiņā slavenākā dziedātāja bija Andž e-

lika Katolāni (Catalani, dzimusi 1780. (1779. ?), Itālijā, mira

1849., Parīzē, cholēras epidēmijā). Apbrīnota jau kā brīnumbērns,
Santa-Luča klosterī pie Romas, kur tā guva savu mūzikālo izglītību,
Katalāni ir bijusi apveltīta ar neparasti plaša apjoma, ārkārtīgi val-

dzinošu soprāna balsi. Savu lielo slavu viņa ieguva rikai pārejot no

saistoša, kantilēnas dziedājuma stila uz kolorātūru, uz virtuozo bra-
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vūrdziedājumu, kādā bijusi nesalīdzināma. Savas dziedātājas gaitas
sākusi Itālijā, Katolāmi drīz iekaroja visu Eiropu, jau savā pirmajā
debijā Parīzē guva īstu triumfu, bet ieguva tur sev arī lielu naidnieku

Napoleona personā, kā iīguma piedāvājumu viņa noraidīja, pieņem-
dama vēl'spīdošāku aiionājumu uz Londonu 1806. gadā. Anglijas gal-
vas pilsētā viņa pelnīja milzīgu naudu, bet pēc Napoleona gāšanas
pārnāca uz Parīzi, kur karalis Luijs XVIII. viņai piešķīra Itāliešu teātra

vadību, ar 160.000 franku gada pabalsta. Pa Napoleona "100 die-

nām" viņa atkal atstāja Parīzi, apceļoja Ziemeļeiropu, un atgriezās
Parīzē tikai, kad Napoleons tika nometināts Sv. Helēnas salā. Pē-

dējā viņas atklātā uzstāšanās notika 1827., Berlīnē.

Parīze, lielais virtuozu centrs, Eiropas mūzikas mētropole
19. gadsimta pirmajā pusē, šai laikā ieguva arī slavenas lielo

dziedātāju skolas nozīmi, pateicoties diviem spāniešiem —

tēvam un dēlam Garsia. Monuels Gorsia - tēvs (Garcia,
dz. Sevijā, 1775., mira Parīzē, 1832.), guva spožu dziedātāja karjēru
kā tenors, Spānijā, Parīzē, Itālijā, Londonā, Amerikā, īpaši laikā no

1808—1828 (viņš starp citu bija pirmais grāfa Almavivas lomas izpil-
dītājs Rosīni "Seviļas bārddzinī"). Viņš komponējis arī ap 50 operu,

ar spāniešu, itāliešu vai franču tekstiem. Savu nevīstošāko slavu

Garsia1 tomēr ieguva kā triju savu bērnu mūzikālais audzinātājs, kam

visiem dziedāšanas vēsturē piekrita gluži ārkārtīga loma. Tās bija
divas viņa meitas, dziedātājas Marija Malibrāne un Polina Viardā, un

viņa dēls Manuels Garsia.

Monuels Garsia -dē 1 s (dz. 1805, Madridē, mira 1906,

Londonā, 101 gadu vecs) bija neievērojamāks dziedātājs (bass), bet

izcils dziedāšanas skolotājs, laringoskopa> (balss rīkles spoguļa) iz-

gudrotājs, kas viņam ļāva balss izglītībai dot eksperimentālus pama-

tus un pilnīgi zinātnisku raksturu. Viņa slavenākie skolnieki ir Zenni

Linds un Štokhauzens. Malibrānes vārds viens no mirdzošāka-

jiem visā 19. gadsimta dziedātāju Panteonā. Grāmatas, dzejas, do-

kumenti, atmiņas par šo brīnišķo sievieti, kuras mūžs bija tikai 28 gadi,
liecina kā par pilnīgāko dziedātājas-artistes tēlu. Dzimusi Parīzē,

1808, viņa mācījās pie sava tēva Garsia, pirmo reizi uzstājās 1825,

Londonā., un ar pirmo vakaru kļuva Londonas sumināta prīmadonna.

Gadu vēlāk ar tēva opertrupu viņa dodas uz Ņujorku, apprec tur

franču tirgotāju Malibrānu, bet drīz no tā šķiras, kad tas bankrotē.

Pēc atgriešanās Eiropā, 1828, viņa ar ārkārtīgiem panākumiem, sevis

netaupīdama> dzied Parīzē, Londonā', Itālijā, visur pelnīdama īstus

zelta kalnus. 1836, viņa apprecas otrreiz, ar slaveno vijolnieku Berio,
bet drīz pēc tam mirst no nervu drudža, pēc kādiem mūzikas svētkiem

Mančestrā. Malibrānes balss ir bijusi mecosoprāns, bet ar ļoti sonoru

zemo reģistri, ietiecoties īstā alta apjomā, un ar studiju ceļā1 iegūtām
arī īsta soprāna augšām. Viņas slavenākās partijas bija īpaši Ro-

sīni operās: "Tamkrēdā", "Seviļas bārddzinī" (Rozīna), Dezdēmona

Rosīni "Otello" (viņas vislieliskākā loma>), vēlāk arī Bellīni Norma un

"Sonnambula", un c. Viņas jaunākā māsa, Polina Viar do -

Garsia (Pauline Viardot-Garcia, 1821—1910, Parīzē) arī kļuva

viena no vislielākajām 19. gadsimta dziedātājām. Tāpat kā Mali-

brāne, viņa bija ģeniāla aktrise, balsī apvienoja altu ar sopranu, ru-

nāja piecās valodās (spāņu, franču, itāliešu, angļu, vācu); viņa bija
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arī sava laika ievērojamāka dziedāšanas skolotajā. Pazīstamas kļu-
vušas arī dažas viņas kompozicijas, īpaši dziesmas.

Džudita Pasta (dz. 1798, Komo, mira 1865, savā villā pie
Komo-ezera) savu labāko dziedātājas laiku, no 1822—1837, sadalīja

galvenokārt starp Parīzi un Londonu un visvairāk dziedāja Bellīni un

Rosīni operās (viņa bija pirmā Bellīni Sonnambulas izpildītāja, Milā-

nas Karkāno-teātrī, 1831). Pastas balss, lielisks soprāns, sniegusies
no mazās oktāvas "la" līdz trešās oktāvas "re"; galvenais dziedātājas
spēks bijis patētiskā, saviļņojošā izteiksmē.

Pizaroni (1793—1872, Itālijā), sākumā soprāniste, pēc slimo-

šanas ar bakām ieguvusi ļoti skaistu alta balsi. Viņa guva lielus pa-
nākumus Itālijā un Parīzē, lai gan viņas seja, baku rētu sakropļota,
esot izskatījusies atbaidoša.

Slavenas itāliešu prīmadonnas bija divas māsas Grīzi: Džu-

dita Grīzi (Grisi, 1805—1840), mecosoprāniste, lieliska dramati-

ska dziedātāja, un Džulia Grīzi (1811 —1869), soprāniste, abas

milānietes, kurām Bellīni bija rakstījis Romēo un Jūlijas lomas savā

operā "Monteki un Kapuleti". Abu dziedātāju galvenās triumfu vie-

tas bija Itālijas, Parīzes un Londonas operskatuves.
Persiāni (dz. 1812, Romā, mira 1867, Parīzē) bija viena no

spožākajām kolorātūrsoprānistēm, dziedāja itāliešu operās galveno-
kārt Parīzē un Londonā; viņas spožākās lomas bija Rozīna "Seviļas

bārddzinī", Cerlīna Mocarta "Don-Žuanā" un Doniceti Luča di Larn-

mermūr.

Henrieta Zontāga (Sontag, dz. 1805, Koblencā, mira

Meksikā 1854, no cholēras), vāciete, bija tomēr tīras itāliešu skolas

dziedātāja. Mācījusies Prāgas konservātorijā, debitējusi Vīnē, Leip-

cigā un Berlīnē, viņa tikko 20 gadus veca nokļuva jau Parīzē, ar god-
kārīgo nolūku dziedāt Itāliešu teātrī,'guva uz reizi sensācionālus pa-

Henrieta Zontāga
Ed. Magnusa glezna

nākumus (kā Rozīna "Seviļas bārd-

dzinī"), lauza savu Berlīnes angaže-

mentu, pēc kaim dziedāja itāliešu

operās Parīzē un Londonā, kur kļuva
sāncense Malibrāmei. Bet jau 1830.

gadā, apprecējusies ar Sardīnijas
sūtni grāfu Rosi, viņa operskatuvi
pamet un dzied vairs tikai 'koncer-

tos. No 1838—1843 viņa dzīvo Pē-

terburgā, -kur viņas vīrs bija sūtnis.

Pēc revolūcijas, 'kad viņas materiālie

apstākļi kļuva sliktāki, viņa sāka at-

kal uzstāties koncertos un uz oper-

skatuves Eiropā un Amerikā, kur

Meksikā viņu pārsteidza cholēras

epidēmija. Par viņas balsi saka, ka

tā esot "skanējusi kā sudraba zva-

niņš".

Vilhelm ī ne Srēdere-

Devriāna (Schroder - Devrient,

dz. 1804, Hamburgā, mira 1860,
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Koburgā), arī vācu dziedātāja, guva galvenos panākumus vācu

operās un uz vācu operskatuvēm. Eiropas slavenību viņa ieguva
īpaši ar Bēthovena "fidēlio", kurā par viņu jūsmoja arī jaunais
Vāgners. Visilgāko laiku viņa palika saistīta ar Drēzdenes oper-
skatuvi.

Lieliska franču dziedātajā bija
Marija - Kornē 1 i j a Fal k o-

ne (Falcon, 1812—1897, Parīzē),
dramatiska soprāniste, kuras vārds

īpaši saistīts ar Meijerbēra "Rober-

tu-Velnu" un Rašeles lomu Halevī

"Žīdietē", Parīzes Lielā operā. Viņa
pēkšņi pazaudēja balsi kādas izrā-

des laikā, pēc tikai piecu gadu
mākslinieces karjēras.

Jaunākas paaudzes ir Albā-

ni (dz. 1828, Romaņā, mira 1894,
Parīzē), sava laika slavenākā alti-

ste, kuras maestro bija pats Rosīni

Boloņā, un kurai Doniceti bija rak-

stījis Orsīni partiju savā operā "Lu-

krēcija Bordža".

Tik nedaudzas mākslinieces su-

minātas tā, kā daudzinātā "zvie-

dru lakstīgala" Zenni Linds

(Jennv Lind, dz. Stokholmā 1820,

Ženni Linds

Gravīra pēc Ed. Magnusa gleznas

mira savā villā Anglijā, 1887), viena no 19. gadsimta ģeniālākajām
dziedātājām, "ziemeļu Malibrāme". Apburoša bijusi viņas soprāna
balss, apbrīnojama tās kolorātūrtechnika un priekšnesuma māksla.

Viņa debitēja 18 gadus veca Stokholmas karaliskajā teātrī, Agātes
lomā "Burvju strēlniekā", un tūdaļ kļuva šā operteātra prīmadonna,
kur palika trīs gadus. Tad viņa gadu mācījās Parīzē pie Manuela

Garsia, dziedāja izmēģinājumā Parīzes Lielā operā, bet angažēta
netika, ko visu mūžu Parīzei nov piedevusi un kāpēc nav vairs nekad

Francijā kāju spērusi. Pēc daudziem triumfiem uz vācu operskatuvēm
(Berlīnē speciāli viņai Meijerbērs rakstīja galveno partiju savā operā
"Nometne Silēzijā"), viņa beidzot 1847. gadā parādījās Londonā un

pēc tam pārmaiņus dziedāja Londonā un Stokholmā, bet jau 1849. g.

pilnīgi atteicās no operskatuves, lai veltītos vienīgi koncertu estrādei.

1850.—1852. gados viņa ar ārkārtīgiem panākumiem apceļoja kon-

certturnejā Ameriku (viņas impresārijs bija slavenais Barnums, pirmais
"reklāmas lielmeistars"), no kurienes atgriezās ar gandrīz miljonu
franku bagātības,- tās lielāko dalu viņa tūlīt atdeva labdarīgiem

mērķiem Zviedrijā. Stāsta, ka viņa dzīvojusi gandrīz svētās dzīvi.

Adelīna Pati (dz. 1843, Itālijā, mira 1919, Anglijā) bija sla-

venāka itāliešu dziedātāja 19. gadsimta otrajā pusē. Viņas balss

bijusi ārkārtīga plašuma soprāns, ar kristālskaidru tembru, un visneti-

camāko vieglumu kolorātūrā. Viņa koncertēja jau no 7 gadu ve-

.cuma, Amerikā, kur divu gadu laikā bija kā brīnumbērns dziedājusi
vairāk kā 300 koncertos. Eiropā viņa debitēja 18 gadu vecumā, Lon-

donā, "Sonnambulā", un pēc tam viņas mākslinieces ceļš gājis kā
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vienā apoteozē, cauri visām Eiropas lielajām metropolēm. Viņa dzie-

dāja visu itāliešu repertuāru, publikas lutināta, atļāvusies sev visas

fantāzijas spēlē un kostīmos, ko visu publika tai piedevusi.

No dziedātājiem-tenoriem Džovanni Rubīni (1795—1854,

Itālijā) šķiet bijis apveltīts ar brīnišķīgāko, vai vienīgo balsi visā pa-

saulē: viņš varējis ņemt pat augsto "fa", — gan protams

talsētā, bet ārkārtīgi drošā un spēcīgā. Laikabiedri sevišķi cil-

dina viņa balss tembru un gluži .neticamo balss virtuozitāti. Rubīni bija
sācis kā vienkāršs korists apkārtceļojošās itāliešu opertrupās; viņu at-

klāja slavenais impresārijs Barbaja. Viņš dziedāja galvenokārt Pa-

rīzē, Londonā, Itālijā. Kopā ar basiem Tamburīni un Lablašu un dzie-

dātājām Grīzi un Persiāni, arī Viardo, Rubīni ilgu laiku bija tai sla-

venajā ansamblī, kas Parīzes Itāliešu operteātrim tolaik sagādāja tā

nesalīdzināmo stāvokli starp visām Eiropas operskatuvēm. Ar Listu

kā pavadītāju, Rubīni 1843. gadā apceļoja Vāciju, pēc tam devās uz

Pēterpili, no kurienes 1845. g. kā miljonārs atgriezās Itālijā, kur ieguva

sev veselu nelielu hercogisti un tajā nodzīvoja līdz savam mūža

galam.
Rubīni skolnieks, ārkārtīgi valdzinošs dziedātājs un cilvēks ir bijis

tenors Džuzepe Ma rio, grāfs Kandia (1810—1883, Itālijā), kas,

sākumā virsnieks Pjemontas armijā un tikai diīetantizējošs dziedātājs,
samērā vēlu uzsāka operdziedātāja karjēru (28 gadus vecs), bet tad

gadus trīsdesmit dziedāja Parīzē, Londonā., Pēterpilī. Viņš apprecēja
Džuliu Grīzi, ar ko ļoti daudz kopā arī dziedāja. Viņam pārmeta, ka

viņš neesot pratis īstā laikā noiet no operskatuves, palicis uz tās il-

gāki, nekā tas bijis prātīgi.
Divi franču tenori šai pašā laikā guva lielajiem itāliešu dziedātā-

jiem līdzīgu slavu: Ādolfs Nurrī (Nourrit, dz. 1802, Parīzē, mira

Neapolē, 1839), Parīzes Lielās operas pirmais tenors no 1820—1837,
Garsia skolnieks, daudzu lielo vēsturisku kļuvušo operu pirmatskaņo-
tājs (viņš bija pirmais Mazamietlo Obēra "Portiči mēmajā", pirmais
Arnolds "Vilhelmā Tellā", Eleazārs "Zīdietē", Rauls "Hugenotos", un

t. t.). Viņš rakstījis vārdus lielajai Eleazāra ārijai "Žīdietes" 4. cē-

lienā, viņa vārdi un koncepcija arī "Hugenotu" 4. cēliena lielajā fi-

nālā. Kad blakus viņam Lielajā operā angažēja jaunu tenoru, Diprē,
viņš, smagi sāpināts, no Operas izstājās, un beidza dzīvi pašnāvībā,
Neapolē, izlēkdams pa logu pēc kādas spīdošiem panākumiem vai-

ņagotas izrādes.

2i I bērs Luijs Diprē (Duprez, 1806—1896, Parīzē), Nurrī

sāncensis un pēctecis Parīzes Lielajā operā, ilgus gadus studēja dzie-

dāšanu Itālijā, kur guva jau arī spožus panākumus uz turienes oper-
skatuvēm, bet savu īsto lielo slavu ieguva Parīzes Lielā operā. Viņš
kļuva arī ievērojams dziedāšanas skolotājs Parīzes konservātorijā, pēc
aiziešanas no operskatuves (1855. g.) sāka producēties arī kā kom-

ponists, gan ar mazākiem panākumiem. levērību ieguvušas viņa sa-

stādītās dziedāšanas skolas: "L'Art dv chant" un c.

No basiem, divi itāliešu dziedātāji guvuši populāritāti, līdzīgu
teātru un prīmadonnu slavai: Lablašs un Tamburīni.

Luīdži Lablašs (Lablache, neapolietis, 1794—1858) bijis
vienlīdz liels artists tiklab komiskajās kā traģiskajās lomās. Viņa lie-

liska balss sniegusies no apakšējā mi-bemoia līdz spožam augsta-
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jam mi. Neskatoties uz savu smago figūru, viņš esot bijis apbrīno-

jami viegls un kustīgs Bartolo "Seviļas bārddzinī". Viņš dziedāja

Itālijas lielajās operpilsētās, bet savu vislielāko slavu aizsniedza pēc
pārnākšanas uz Parīzi, 1830. No šā laika viņš visvairāk dziedāja

Parīzē, Londonā, no 1852. g. Pēterpilī, līdz aiziešanai no skatuves

1856. gadā.

Antonio Tamburīni (1800—1876), bass-baritons, arī savus

vislielākos panākumus guva Parīzes Itāliešu teātrī, slavenajā kvartetā

Grīzi, Rubīni, Lablašs, Taimburīni. Arī viņa' mākslas gaitas ir sniegu-
šās no Itālijas līdz Londonai un no Parīzes līdz Pēterpilij. Operska-
tuvi viņš atstāja ap 1865. gadu.

Šo slaveno dziedātāju nozīme mūzikas vēsturē nebūt nav tikai

pārejošā klausītāju viendienas sajūsmā, bet to māksla; un panākumi
nesa līdz arī sava laikai operkomponistu darbus, bija cieši saistīta

ar pašu šo darbu rašanos. Vēlāk, 19. gadsimta otrajā pusē, dziedā-

tāju loma operā kļuva mazāka, komponisti aizvien vairāk dziedātāju

no viņa augstā pjedestāla sāka nobīdīt nenozīmīgākā stāvoklī, dzie-

dātāja balsij sāka pāraugt pāri orķestra valoda, iekļaujot to sevī kā

tikai daļiņu no visas operas simfānijas, ar reducētu, drāmatiski-de-

klamējošu vokālo saturu. Stādot dziedātājiem neapšaubāmi augstā-
kas vispārējās mūzikālās intelliģences prasības, šis jaunais drāmatiski-

deklamējošais, īpaši Vāgnera mūzikas drāmu stils padzina no operas

ārijas, kurās dziedātāji guva savus lielākos panākumus, un aizvienu

vairāk iznīcināja tīrā belkanta mākslu. Lielie Vāgnera-dziedātāji,
radīdami jaunu dziedāšanas stilu un techniku, nekad tomēr nav gu-
vuši to panākumu, kā īstie itāliešu skolas belkantisti.
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Francis Lists pie klavierēm, 1840

Jozefa Danhauzera glezna

Stāv: Viktors Igo, Paganīni, Rosīni. Sēž: Aleksandrs Dimā, Žorž-Zande Fr. Lists, Grāfiene d'Agū

Jaunromantisms

Romantismu kā 19. gadsimta vispārēju parādību Eiropas mūzikā,
tā lielajās attīstības līnijās vērojot, varam tajā saskatīt divas galvenās
stila epochas. Pirmais romantisms, kas bija īstenībā tīrs .vā c v —

Bēthovena, Šuberta, Vēbera, Mendelsona, Šūmaņa romantisms, lai

cik arī lielas bija tā izvestās pārvērtības mūzikas raksturā, tomēr ne-

skāra pašus mūzikas elementus, pašu mūzikas valodas "gramatiku un

sintaksi", bet tikai deva tai jaunu garu, jaunas nianses, atklāja iespēju
ar jau esošiem, klasiskās mūzikas izteiksmes līdzekļiem izteikt citas

domas, runāt citādi, citādi pieiet cilvēkam, dvēselei. Vispārsteidzo-
šākā, jo savā laikā visnegaidītākā, bija Bēthovena jaunā valoda (viņa

pēdējos kvartetos, pēdējās klaviersonātās!); vistālāk jauna stila mek-

lējumos no šās grupas mūziķiem gāja Šūmanis (savos lielajos klavier-

gabalosl). Šūmanis arī bija tas, kas pirmais saskatīja un vērsa vācu

mūzikālās pasaules uzmanību uz Šopēnu, līdz uz to jauno roman-

tisma garu, ko nesa šis poļu mūziķis. Vācu pirmais romantisms, īpaši
Šuberta un Šūmaņa mākslā, ievadot jaunu pavasari mūzikā, radīja
un iemīļoja vispirms dažas jaunas mūzikas miniatūrformas,

mūzikālo liriku — tā solodziesmu, poētisku klavierminiatūru,

pašas raksturīgākās, gleznainākās pirmā romantisma formas, kām

uzticīgi palikuši visi neskaitāmie romantiskās mūzas trubadūri visās

muzikālajās zemēs vēlākajā laikā, līdz pat mūsu dienām. Bet šis

"sirds romantisms" vēl neiznīcina tiltu uz pagātni, un vismaz simfonijā
un kamermūzikā neapdraud klasisko tradīciju.
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Jaunās vēsmas romantiskajai mūzikai vispirms pāršalc no citām

tautām. Par mūzikālā avangarda karognesēju ap 19. gadsimta otrā

trejokšņa sāikumu uz laiku kjūst latīņu ģēnijs, īpaši Berlioza vulkā-

niskajā personībā, kas pirmais izteic jauno mākslas ideālu (jaunā
orķestra valodā, jaunos mūzikas formu veidojumos — "dramatiskā

simfonijā", programmatiskā mūzikā), latīņu kultūrlakā ietverēs arī Šo-

pēna jaunā, tik savdabīgā poētiskā skaņu pasaule (jaunas harmo-

nijas, jauns, kāpināts mūzikas emocionālais noskaņojums). Dīvainā

kārtā šīs jaunās idejas vispirms un visspēcīgāk atbalsojās ne pašā
franču mūzikā (pār to šai laikā valdīja Meijerbērs, Rosīni, Obērs un c),
bet pirmos domu gaitniekus rada laikabiedros aiz "Francijas robe-

žām, aiz Reinas — Listā un Vāgnerā. Visi šie meistari, kuru māksla

atbrīvo mūzikā milzīgus jaunus dinamiskus spēkus, vēl nedomātas

ārkārtīgas jaunas radošas enerģijas, — rada pilnīgi jaunu mūzikas

stilu, ko, līdzīgi jaunromantisma skolai literātūrā, varam apzīmēt kā

mūzikālo jaunromantismu. Kā savulaik Bacha un Hen-

deļa māksla vaiņagoja visu barako mūziku, rādīdama barokā mū-

zikas stila īpatnības tā' augstākajā pakāpē, īstā dižbarokā, tā jaun-
romantisms izteiks romantiskās mūzikas tendences to viskāpinātākajā
potencē. .

Jaunromantisms, šais savās lielajās varoņfigūrās, ir gandrīz revo-

lūcionējošs, bez kompromisu ar pagātni. Ar to sagrīļojas visi kla-

siskie mūzikas likumi, visos mūzikas novados. Top gluži jauna mūzi-

kālā valoda, jauns melādikas stils, jauna ritmika, jaunas harmonijas,

jauns orķestris, jaunas formas, — kas mūs tieši noved pie mūzikas

jaunajiem laikiem, pie mūzikālās tagadnes robežām. Romanti-

skā harmonija kļūst par gandrīz svarīgāko mūzikas elementu;
tiekdamās pēc jauniem, vēl neizbaudītiem kopskaņu kompleksiem,

pēc vēl lielākas mūzikas krāsainības, tā izmanto vēl nekad līdz tam

nepieredzētā kārtā disonanču psīcholoģisko ietekmi uz klausītāju,
chromatismu kā visu harmonijas pamatu, gandrīz neierobežotu mo-

dulāciju brīvību. Vāgnera "Tristana" harmonijas, kurās kā fokusā

redzams viss, kas jauns romantiskajā harmonijā radīts, kļūst par īstu

jaunu mūzikāiās valodas leksikonu, kādu nepazina iepriekšējais laik-

mets. Romantiskais orķestris, kam sākumus varam redzēt pie
Vēbera, ar Berliozu, Listu un Vāgneru gūst savu galīgo izveidojumu,

kļūst par varenu, maģisku skaņu ķermeni, kas instrumentu izmanto-

šanā paver tādu brīnumkrāsu un tembru paleti, kādu klasiķi un arī

pirmie romantiķi vēl nevarēja ne iedomāties, ne realizēt. Viss jaun-

romantisms (Šopēna dzejas pasafc, atskaitot) tiecas hēroiskākās,
grandiozākās, varenākās skaņu \ļfr1 ās, nekā viņa tiešie priekšteči,
romantisma karogu beidzot ceļ ļfjģ pār lielajām simfāniskajām for-

mām, pār operu: Berliozs, Lists syļ§us no klasiskās simfonijas un rada

tās vietā programmatiska simfonisko poē mv, simfo-

nisko dzeju, simfonisko tēlojuir/ ' Vāgners lauž atkal reiz pec gad-
nta tradicionālās operas rāmo, sabangodams visu pasauli ar savu

kslu kopdarbu" — mūz ka s drāmu.

anrvērtī1" nenorisinās rāmā, nemanāmā evolūciļas
ceļā; giL,_ par tām deg kaislas cīņas, jauno mākslas ideālu

nes atklātībā ne tik vien jaunie darbi, bet arī vārds, polemika; mū-

zikāli-aistētiski pamatojumi — Vāgners, Berliozs, Lists, tāpat ka Šū-

manis, spīdoši pārvalda arī literāta spalvu, — šie lielie mūzikas re-
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formātori paši ir arī aktīvi savu darbu interpreti-diriģenti, arī pašas

mūzikālās dzīves pārveidotāji un organizētāji. Berliozs apcejo visu

Eiropu kā savu darbu tulks un jaunās mākslas -nesējs, Vāgners rada

savai mūzikas drāmai savu īpašu mākslas templi Baireitā, dod tai

mākslas dievkalpojuma aureolu, Lists izveido pret visām jaunajām mū-

zikas parādībām atsaucīgu mūzikas centru Veimarā, kļūst par īstu

Eiropas mūzikas sirdsapziņu, ar pravietisku nesavtību kopj savu māk-

slas biedru darbus, rada pirmos to paraugatskaņojumus. Šopēns
rada sevī noslēgtāku, egocentriskāku pasauli, bet ar savas mūzikālās

valodas ārkārtīgi savdabīgo, gluži pirmbūtīgo izteiksmi, un arī ar tās

ietekmi uz vēlāko laiku, tāpat visnotaļ ir īstā jaunromantisma gara

bērns.

Jau atzīmējām, ka jaunromantisma epochā ir vienlaicīga ar

jauno nacionālo skolu uznākšanu Eiropas mūzikas kon-

certā. Šai laikā kļūst patstāvīgas krievu, čecbu, poļu, ungāru, skan-

dināvu mūzikas kultūras. Ja romantiskās mūzikas pirmdzimtene bija

Vācija, tagad jaunā romantisma gultnē saplūst jau visu Eiropas mū-

zikālo nāciju enerģijas un vitalitāte. Francūzis Berliozs, polis Šopēns,

ungārs Lists, vācietis Vāgners iet vienkopus jaunā mākslas stila radī-

šanā, vairāk vai mazāk viens no otra atkarīgi. Tiesa, jaunā nacio-

nālā kolorīta pirmo izteicēju — Šopēna un Līsta ģēnijs ir tik ūniver-

sāls, tik visaptverošs, ka viņu darbība tūdaļ ieplūst lielo mūzikas kul-

tūrtautu rāmjos, kas viņu mākslu tūdaļ asimilē, dod tai Eiropas, pa-
saules pilsonību, dara. to starptautisku. Tie vairāk vēl ir eiropieši,
nekā vienas tautas gara nesēji. Drīz tomēr jauno nacionālo roman-

tisko skolu mūzika sāks runāt arvienu jo vairāk savā dialektā, un tai

aizvienu grūtāk kļūs pārejamas savas tautas robežas.

Šopēns

Gluži negaidīti, laikā, kad "lielā mūzika" vēl bija tikai triju
tautu ■— vācu, franču, itāliešu privilēģija, Polija —

zeme, kas vēl ne-

bija nekā teikusi mūzikā Eiropai, ar Šopēnu dod vienu no vislielāka-

jiem, vadošajiem Eiropas 19. gadsimtal mūziķiem. Varbūt tāpēc, ka

viņa dzimtene bija Eiropas perifērijā, Šopēnā viss bija jauns un sav-

dabīgs. Ar viņu Eiropas mūzikā pirmo reizi ieplūst slāvu asinis.

Gļinka, viņa vecākais laikabiedrs, krievu mūzikas nodibinātājs, Eiro-

pai nekļuva ne tuvu tik interesants, viņa panākumus ārpus Krievijas
protams kavēja tas, ka viņš bija' galvenokārt operkornponists. Vācu

mūzikas pētniecība Šopēnu aizvienu ir mēģinājusi ieskaitīt vācu ro-

mantiskās mūzikas kultūrlakā. Taču Šopēna mūzikālā tematika, viņa
techniskie līdzekļi un viss viņa artistiskais credo ir tik īpati, tik pat-
stāvīgi, un arī pati viņa dzīve tik maz ir saskārusies ar vācu mūzikālo

vidi, ka šādam ieskatam objektīvas pētniecības gaismā trūkst pama-

tojuma. Bet tāpat kā nav iespējams Šopēnu pataisīt par vācu mū-

ziķi, Šopēns nav kļuvis arī par franču mūziķi, lai gan pusmūža un

pašus izšķirošos savus lielā radošā darba gadus viņš baudīja Fran-

cijas viesmīlību. Šopēns bija īsts, dedzīgs poļu patriots, atrauts no

savas zemes un dzimtenes (viņa laikā notika poļu sacelšanās, ko

krievi nežēlīgi apspieda), un visa viņa* māksla atbalso šo viņa eksal-

tēto nacionālismu, dzimtenes ilgas. Šopēna liktenis ļoti līdzīgs to
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krievu komponistu likteņiem, kas pēc lielā pasaules kara zaudējuši
savu dzimteni, un kā koki ar izrautām saknēm nespēj vairs nekur ie-

augt svešā zemē. Bet kamēr kāds Stravinskis, Rachmaņinovs, Met-

ners, šķiet, arī savā mākslā aizvien vairāk zaudē sakarus ar savu

dzimto zemi, Šopēna' māksla- — ievērosim tos laikus, kad nacionālās

partikulāritātes, nacionālais ekzotisms mūzikā vēl nemaz nebija modē!

— tik no šīm dzimtenes ilgām vien dzīvo, smel no tām savu dziļāko
iedvesmu. Pēc angļu, nīderlandiešu noiešanas no mūzikālās skatu-

ves, Eiropas mūzikas likteņi jau gandrīz trīs gadsimtus bija palikuši
tikai itāliešu, franču, vācu rakās. Ar Šopēnu pirmo reizi tiem blakus

līdztiesīgi nostājas, tiklab virtuozajā, kā radošajā mūzikā, jauna nā-

cija. Šopēna mākslas paraugs tā darīja daudz vieglāku ceļu Eiropas

vispārējai mazāko tautu mūzikālajā! atmodai un patstāvībai.

'Frederiks Šopēns (Chopin) dzima 22. februārī 1810, Ze-

ļazova Voļa muižā pie Varšavas. Viņa tēvs bija uz Poliju emigrējis
francūzis, Nikolajs Šopēns, tolaik audzinātājs pie grāfiem Skarbe-

kiem; māte bija poļu muižniece, Justina Križanovska. Drīz pēc dēla

dzimšanas Šopēni pārcēlās uz Varšavu, kur jaunais Frederiks atrada

vislabvēlīgāko apkārtni savu mūzikālo spēju attīstībai. Šopēns arī

bija brīnumbērns. Jau 8 gadu vecumā viņš pirmo reizi uzstājās at-

klātībā kā pianists, un bija jau arī sacerējis šo to pats. Viņa skolo-

tājs klavierspēlē bija čechs Zivnijs (Zywny), savas zināšanas kompozi-

cijā Šopēns ieguva Varšavas konservātorijā, pie tās direktora Jozefa

Elsnera. Jau no divpadsmit gadiem viņš vairs neprasīja padomu
klavierspēlē, bet mācījās to pilnīgi pats. Ārpus Varšavas Šopēns

pirmo reizi deva divus spožus koncertus Vīnē, spēlēdams pats savas

kompozīcijas, 1829. gadā. Gadu vēlāk, 1830. gada 2. novembrī, īsi

pirms nelaimīgās poļu sacelšanās, Šopēns no jauna atstāja savu

dzimteni, lai to vairs nekad neredzētu. Līdzi no tās viņš bija ņēmis

sauju dzimtenes zemes, sudraba kausā, ko viņa draugi tam bija at-

vadoties dāvājuši. Šopēnaim pašam jau bija nojauda, ka viņš dzim-

tenē neatgriezīsies. 1831. g. septembrī Šopēns nonāk Parīzē.

Viņam bija tad 21 gads.
Šai laikā Šopēna muzikālais ģēnijs bija jau pilnīgi izveidojies.

Viņš bija jau komponējis labu daļu savu darbu, to starpā abus

vus klavierkoncertus, septiņas pirmās mazurkas, vairākas noktirnes,

pirmās 12 Etīdes op. 10. un c. Jau šajos darbos viņš ir tas Šopēns,
kāds viņš paliks arī savos vēlākajos; meistarību viņš iegūst uz reizi.

Kā poļu emigrantu, Parīzes aristokrātija viņu uzņem atplestām ro-

kām. Viņa māksla, viņa neatvairāmi valdzinošā personība īsā laikā

iekaro Parīzi. Ap viņu rodas draugu pulciņš, īsta lielo mākslinieku

izlase — Lists, Berliozs, 'Heine, Meijerbērs, Ba>lzaks,_ Hitlers, Zorž-

Sande, čellists Frankoms, poļu aristokrāti Radzivilli, Cartariski, skai-

stā grāfiene Potooka un c, kas viņu pilnīgi saprot un kuru intīmajam
pulciņam arī pilnīgi pavērās Šopēna apburošais ģēnijs. Šopens ne-

mīlēja spēlēt koncertos. Būdams ārkārtīgs, laikmetu radošs pianists,
ko Mendelsons salīdzināja pat ar Paganīni virtuoza ģēniju, viņš to-

mēr nemīlēja lielu koncerttelpu, atklātu estrādi, un visai reti uz tā-

das ir rādījies (no 1835, gandrīz desmit gadus, viņš nav devis ne-

viena atklāta koncerta). Viņa spēle ir bijusi ļoti eleganta, virtuāzi

lieliska, bet tai nav bijis spēka, kā piemēram Lista vai lālberga spē-

lei. Toties Šopēns ir pratis saviļņot līdz aizmirstībai savus klausītājus



334

ar savas spēles poētiskumu, tā ir bijusi bezgala valdzinoša, delikāta,

glāstoša. Bet tās bija tikai šauras aprindas, kas varēja izbaudīt

Šopēna spēles brīnumu: viņa draugi, klausītāji dažos aristokrātiskos

salonos, koncertos pie viņa mājās. Tāpēc arī viņa slavu nenesa vis

»17. oktobrī 1849.«

Kvjatkovska zīmējums

"lielā publika", bet

lielie mākslinieki,
kas viņu pazina,
viņa skolnieki, kas

nāca no visaugstā-
kajām aristokrātijas

aprindām, viņa līdz-

tautieši. "Vienīgi

mazs, izmeklētu

klausītāju loks, kam

viņš varēja ticēt, ka

tie patiesi grib mū-

ziku klausīties, va-

rēja viņu pārlieci-
nāt pieiet pie kla-

vierēm", liecina

Berliozs. "Kā prata

viņš tad saviļņot!
Cik liesmaini un

reizē- grūtsirdīgi-

sapņaini runāja tad

viņa dvēsele! Parasti ap pusnakti vispilnīgāk viņš atdevās savam dai-

monom. Tad, klausīdams dažu saprotošu skaistu acu mēmam lūgumam,

viņš kļuva dzejnieks." Arī saviem tautiešiem viņš spēlēja vienmēr, un

ar aizrautību, īpaši improvizēdams; "Šopēnu plosa dzimtenes ilgas",

runāja viņa draugi. "Reizi pie klavierēm, Šopēns spēlēja līdz nespē-
kam. Slims, neglābjami slims, viņš dega kā drudzī, viņa acis iekrita,
skats drudžaini liesmoja, lūpas kļuva asinssārtas, elpa aizrāvās. Viņš
pats juta, mēs jutām, ka līdzi skaņām aiziet kaut kas no viņa dzīves;
viņš nevarēja apstāties, mums nebija spēka to apstādināt. Drudzis,
kas dega viņā, plosīja arī visus mūs! — Tomēr bija viens drošs lī-

dzeklis, kā viņu atraut klavierēm: vajadzēja viņam prasīt Sēru maršu,
ko viņš bija komponējis pēc Polijas posta. Nekad viņš neatsacījās

to spēlēt; bet tiklīdz beidzis pēdējo takti, viņš ņēma cepuri un at-

stāja sabiedrību. Šis gabals, kas bija itkā viņa dzimtenes agonias
dziesma, viņam darīja pārāk lielas sāpes, viņš nespēja nekā vairs

pēc tā teikt..."

Ap Šopēnu bija vienmēr skaistu un bagātu sieviešu-apbrīnotāju

pulks. Līdz 1837. gadam viņš dzīvoja savas dzīves vislaimīgākos
gadus. Tad nāca pirmā vilšanās, izirstot cerībām apprecēties ar

poļu aristokrāti Mariju Vodzinsku; šī nepiepildītā mīla ir situsi dziļu
brūci Šopēna sirdī; pēc Šopēna nāves atrada Marijas Vodzinskas

vēstuļu paciņu, ar viņa uzrakstu "Moja bieda" (mans posts). Drīz

pēc tam viņa dzīvē ienāca Žorž-Sande (George Sand); desmit

gadus, kamēr apmēram ilga šis sakars, Šopēns ziemu parasti dzī-

voja Parīzē, vasaru pavadīja Nohānā, lielās dzejnieces villā pie
Ženēvas ezera, Bet ap šo laiku stipri pasliktinājās Šopēna veselība.

1838, Zorž-Sande aizved Šopēnu ziemu nodzīvot Baleāru salās, ce-
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rībā atrast labākus klimatiskos apstākļus diloņslimniekam. Cerības

izrādījās puslīdz veltīgas. Šopēna sliktajam veselības
_

stāvoklim

drīz pievienojās arī psīchiski satricinājumi, attiecības ar Zorž-Sandi

kļuva smagas, un 1847. gadā tās satrūka. 1848. gada pavasarī
Šopēna veselībai šķietami uzlabojās, viņš devās uz Londonu un Sko-

tiju, kur viņu sagaidīja daudzi draugi un kur viņš deva vairākus kon-

certus angļu aristokrātijai. Bet tā bija viņa gulbja' dziesma. Viņš at-

griezās Parīzē jau pilnīgi sabrucis, 1849. gada pavasarī. Viņa nā-

ve, 17. oktobrī 1849., izsauca Parīzē milzīgu uztraukumu. Tūdaļ
dzima leģendas par viņa pēdējiem mirkļiem. Viņu apglabāja, pēc
viņa paša vēlēšanās, Parīzes Pēre-Laehaise kapos, blakus Bellīni

kapam. Sēru dievkalpojumā Sv. Madlēnas baznīcā dziedāja Mo-

carta "Rekviēmu" un spēlēja viņa paša "Sēru maršu". Kapā līdzi

viņam nolika arī to poļu zemes saujiņu, ko Šopēns bija no savas

dzimtenes paņēmis līdz. Viņa sirdi pārveda uz Varšavu, kur to no-

vietoja urnā Sv. Krusta baznīcā. Polija savam lielākajam komponi-
stam Varšavā uzcēlusi arī skaistu pieminekli.

*

Pie Šopēna vispirmā kārtā zīmīgi, ka viņš ir tikai klavier-

komponists vien, viņš nav neko uzrakstījis, kur dalību neņemtu arī

klavieres. Jau šajā ziņā Šopēns ir gluži viens visā 19. gadsimtā un

gandrīz vai visā mūzikas vēsturē. Cik ārkārtīgi maz taču ir to kom-

ponistu, kas būtu spējuši atturēties pretī, piem., cilvēka balss valdzinā-

jumam! Un vai ir visā 19. gadsimtā kāds no lielariem mūziķiem, kas

būtu gribējis un spējis iztikt bez lielā jaunās mūzikas brīnuma —

orķestra valodas? Šāda ierobežošanās uz tikai viena mūzikas in-

strumenta sfairu vien reizē nozīmē arī visai lielu ierobežošanos mū-

zikas izteiksmes līdzekļu izvēlē. Jo brīnišķāks tāpēc viss tas jaunais
un lielais, ko Šopēns spējis ne tik vien sava instrumenta teohnikai un

literatūrai, bet arī vispāri visai mūzikai dot.

Jaunā klavierstila kūmās īstenībā stāv trīs lieli mūziķi-laika-
biedri: Šopēns, Šūmanis, Lists. Visradikālākos, visrevolūcionējošā-
kos jauninājumus no viņiem klavierspēlē ieveda Šopēns, radīdams

tajā pilnīgi jaunu techniku un stilu, kādu pirms- viņa vēl nemaz nepa-

zina, un ko arī Lists, pārņemdams un pa daļai pārveidodams, nav

pašā būtībā attīstījis tālāk. Visumā šis jaunais Šopēna klavierstils
rada bagātīgāku, krāšņāku pilnskaņu, pārveido visu klavieru ska-

nīgumu, tiecas to poētizēt, iegūt no klavierēm visu, ko tās spēj dot

skanīguma burvīgumā, šarmā. Šopēns kā neviens cits ir uzminējis
klavieru poētisko dabu, māk apburt klausītāju,- bet viņa klavierspēles
reforma ir kļuvusi tik dziļa, tik ietekmējoša tikai tamdēļ, ka tā reizē

ir ne tikai pianistiskās virtuozitātes, bet arī pašas mūzikas jauna
valoda.

Kāds brīnums ir Šopēna melodikā! Tādas nav nekur citur

visā mūzikā. Bezgala lokano, ekspresīva, vienmēr "dziedoša", Šo-

pēna melodija visvairāk pārsteidz ar savu kaprizo līniju, ar ornā-

menta, izrotājuma lomu tajā. Tie nav vairs tik Kuperēna, Bacha, Mo-

carta trilleri, mordāni, grupēti, fāršlāgi, kas vienmēr cieši piekļaujas

izrotājamai galvenajai notij, kurus varēja un mēdza izrakstīt īpašās

saīsinājuma zīmēs. Šopēna figūras un arabeskas ir pati viņa melo-







Frederiks Šopēns
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dijas būtība, bezgala dažādīgas, tās nekad nav tikai ārējs, gadī-
juma klātpienesums melodijai, "izrotājums" burtiskā nozīmē, bet

vienmēr pieder pašai melodijas dabai, un nav melodijai atņemamas,
bez kā nepārmainītos arī pats melodiskās līnijas saturs, pati tās

jēga. Vieglas, ātras, tās bieži kā smaršainas kolorātūras lido pāri
visam klavieru gaišajam reģistrim, aptverot sevī visneregulārākās
nošu grupas, pa 11, 14, 17, 22 v. t. 1., pamezdamas dažkārt pat
taktsmēru, atstājot iedalījumu tikai nojautai.

Šopēns, kopā ar Listu un Vāgneru, ir viens no lielajiem mūzikas

harmoniskās valodas jauninātājiem 19. gadsimtā. Galvenā šīs

modernās romantiskās harmonijas iezīme — chrornatisms, līdz ar to

ārkārtīga modulāciju brīvība, pirmā kārtā ir Šopēna ienesums mū-

zikā, jau ap pagājušā gadsimta 30-jiem gadiem, kas vēlāk ar Listu

un Vāgneru kļuva par visas mūzikālās domāšanas pamatu gadsimta

otrajā pusē. Šopēns nemīl biezas, smagas harmonijas un akordus,-
tikai reti viņa mūzikā sastopam akordus kopskaņā, parasti tie ir

brīvā plūdumā, tekoši, plaši izplesti arpedžijas, visdažādākā zīmē-

juma ritmiskās figūrās, kas aptver melodiju, bagātīgi izmanto diso-

nējošās pārejas notis, aizturos, un ar savu drošumu vēsta jau visjau-
nāko laiku mūzikālo valodu.

Šopēna ritmika viena no visbagātākajām visā mūzikas literā-

tūrā. īstenībā par Šopēna ritmiku nemaz nevar runāt ārpus sakarī-

bas ar viņa melodiku; tieši šopēniskās melodijas ornāmenti arī rit-

miskā ziņā to visbiežāk izved pāri kvadrātiskā ritma formulām, vi-

ņam tik raksturīgajos, pavisam brīvajos, nesamērīgajos nošu grupē-
jumos. Visam tam vēl pievienojas šīs mūzikas tieksme pēc īpaša brīvi-

improvizātoriska atskaņojuma veida, ar kādu valdzinājis bija pats

Šopēns, un ko viņš pats bija iesaucis par tempo rubato. Zinā-

mas ritma brīvības, ko atskaņotājs var atļauties pie tempo rubato,

pie šādas pastāvīgas šūpošanās ritmā, ir patiesībā visproblēmatiskā-
kais visās Šopēna interpretācijās. Saka, ka bez paša Šopēna šo

"irregulāritātes likumu" pilnīgi izjust un uzminēt spējis vēl vienīgi
Lists.

Šopēns ir strādājis samērā lēni, un nav atstājis tādu milzumu

darbu, kā vēl īsākā mūžā Šuberts un Mocarts. Viņa darbu sarakstā

ir: 4 ballādes, 27 etīdes, 4 imprompti, 52 <mazurkas, 19 nokfirnes,
12 polonēzes, 25 prelīdes, 4 skerci, 14 valši, 3 sonātas (C-mollā,

B-mollā, H-mollā], 3 rondo, 1 fantāzija, bolero, tarantella, barka-

rolla, šūpļa dziesma (Berceuse), dažas variācijas, 1 koncerta alle-

gro, sēru maršs, krakovjaks, 3 ekosēzes (Ecossaises). Visi šie darbi iir

klavierēm vien, un arī viņa vispazīstamākie. Daži nedaudzi darbi Šo-

pēnam ir arī klavierēm ar orķestri, čello vai balsi, bet, izņemot viņa
abus klavierkoncertus (E-mollā un F-mollā), ne viņa pāris čello dar-

bi, ne 17 poļu solādziesmas to Šopēnu, kas mūzikā radījis jaunu
laikmetu, neliecina.

Šie darbu nosaukumi vien jau rāda, cik maza vieta Šopēna dar-

bos ir klasiskajām, Bēthovena mūzikas formām: sonātai, koncertam,

variācijai. Arī pašas Šopēna trīs klaviersonātas ir tipiski romanti-

skas savā mūzikālajā iecerē un nesaistītajā fantāzijā; lieliskākās

no tām abas pēdējās, īpaši slavenā B-molla sonāta (ar sēru maršu),
īsta traģiska mūzikālā poēma, apbrīnojamai iedvesmā, kaislīga un
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dramatiska, "viens no romantiskās poēzijas šedevriem", Kombarjē
vārdiem runājot.

Tipiskās Šopēna formas ir poētiskie raksturgabali,
brīvas improvizā to ris ka s formas un dejas;

prelīdes, kurās bieži pavisam mazos rāmjos Šopēna fantāzija uzbur

visas izjūtu pasaules; sarīmējošās, ilgu pilnās mīlas dziesmas — nok-

tirnes, dedzīgie skerci un imprompti, lieliskās balādes, kurās inter-

preti bieži iedomājas lielas dramatiskas epizodes, ņemtas no poļu vē-

stures; etīdes, kur tik apbrīnojami visaugstākās virtuozitātes problē-
mas saistītas ar noskaņu, agrāk tikai technikai domāts gabals kļuvis

par īstu skaņu dzeju. Šopēna dejas ir stilizētas dejas, ne dejas de-

jošanai, bet dejas kā mākslas mūzika: vāciskais valsis un īpaši poļu
nacionālās dejas — svinīgās, bruņnieciskās polonēzes, lepni-maigās
mazurkas, kurās visvairāk Šopēns smēlies no poļu tautas mūzikas

ritmu un melodiju avotiem.

Šopēna mūzika ir rets mākslas piemērs, kuras apbrīnošanā vien-

līdz vienojas pūlis un mākslinieks, mūzikas mīļotājs un mūziķis. Kā

viņa personībā, arī viņa mākslā — viss ir liels, šķīsts, cēls. Viņa

gara aristokratisms runā1 uz mums no viņa mūzikas tāpat, kā katra

viņa frāze liecina Šopēnu-dzejnieku. Viņa mūzikas skaistuma

kults nav nekur banāls, salonīgs, viņai izsmalcinātā gaumes kultūra

neviļ nekad. Šopēna ietekme uz savu apkārtni un uz pēclaiku bija
ārkārtīga; īpaši krievu un pašu poļu mūzikai Šopēns vēl tagad ir

dzīva tagadne. Nekas to neliecina labāk, kā tagadnes lielākā poļu
komponista Šimanovska vārdi: "Šopēns mums — poļu mūziķiem —

ir vēl vienmēr dzīva reālitāte, aktīvs spēks, kas tieši un spontāni
ietekmē visu mūsu tagadnes mūzikas attīstību."

Berliozs

"Šgijā tagadnē īsteni tikai mēs trīs vīri saderam kopā, jo tikai

mēs esam vienlīdzīgi", raksta Līstam par Berliozu Vāgners. Arī vē-

sture dažkārt mēdz šos trīs slavenos vārdus saukt kopā; ar tiem

saistās priekšstats īpaši par jaunu orķestri, par jaunu mūzikas kon-

cepciju. Bet tiklab dzīvē kā mākslā tiem katram bija savs lauks; un

ja Vāgners lielo mūzikas jaunromantisma strāvu kāpināja līdz tās

apdteozei, Berliozs bija tās īstenais radītājs, jaunās mākslas ideāla

iededzinātājs. Ar viņu arī savu lielo vārdu romantiskās mākslas at-

tīstībā saka- franču mūzika.

Hektors Berliozs dzima 11. dcc. 1803, mazā Francias

pilsētiņā Kot-Sen-Andrē, pie Savojas Alpiem, starp Lionu un Gre-
noblu. Viņa tēvs bija ārsts, mājās ar mūziku neviens nenodarbojās,
nebija pat klavieru. Tēva vadībā zēns ļoti agri attīstījās intellektuā-

ti, divpadsmit gadu vecs lasīja jau oriģinālā Ēneīdu, spēlēja jau arī

flautu, prata kautcik solfedžēt, kā jaunais Dante pārdzīvoja pirmās
mīlas sāpes, komponēja savas pirmās romances, pat gana grūtu
kvintetu flautai ar stīgu kvartetu. Kad 17 gadu vecu tēvs viņu no-

sūta uz Parīzi medicīnu studēt, Berliozs vēl nekā nopietni no mūzikas

nezin, lai gan ir lasījis jau Ramo harmonijas traktātus, dzirdējis

kautko_par Gluka operām. Bet mūzikas daimons viņu jau vajā.
Vajadzēja tik saskarsmes ar īsto mūziku, lai tā sagrābtu viņu savā
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varā. Tāds gadījums bija Berlioza sastapšanās ar Gluka' operu

partitūrām Parīzes konservātorijas bibliotēkā. "Atkal un atkal es

lasīju Gluka.partitūras, pārrakstīju tās, izmācījos no galvas,- tās lau-

pīja man miegu, lika man aizmirst ēst un dzert; es pilnīgi nogrimu

viņās. Un dienā, kad pēc ne-

miera pilnām gaidām man

beidzot bija lemts dzirdēt "Ifi-

ģeniju Tauridā", atstādams te-

ātri es zvērēju sev, ka, par

spītu tēvam, mātei, krusttē-

viem, tantēm, radiem un drau-

giem, kļūšu mūziķis!"

Mūziķa ceļš Berliozam ne-

sa daudz panākumu, daudz

arī rūgtumu. Viņa nevaldāmā

fantāzija, vulkāniskais tempe-
raments nekādi nespēja ie-

kļauties vispārpieņemtajās
normās, iesaistīties tradīciju

grožos. Konservātarijā, kurp
viņš pret tēva1 un mātes gribu

pārgāja no ūniversitātes, vi-

ņam drīz vien apnika vecā

Leziēra (Lesueur) kompo-

zicijas stundas. Viņš sāk pats

uz savu galvu producēties

kompozicijā, staigā ar gran-

dioziem, kolosāliem projek-
tiem, pirmo kompozīciju pa-
nākumi mainās ar neveiksmēm,
daudzkārt veltīgi kandidē

Hektors Berliozs

O. Domjē glezna, Versaļas muzejā

uz lielo Romas prēmiju, atkal atgriežas 'konservatorijā pie Leziēra

un Reichas. Kad viņam beidzot, piekto reizi ejot'konkursā, 1830. ga-

dā jzdodas ar 'kantāti "Sardanapals" (teksts pēc Bairona)

iegūt Romas prēmiju, viņš ir jau komponējis vairākus no saviem •ie-

vērojamākajiem darbiem: Astoņus "Fausta" skatus (Huit scē-

nes dc Faust, 1828), kas vēlāk ietilpa "Fausta pazudināšanā-",
"Francs-Juges", "VV awer Ic y" un "Vētras" uvertīras, un

savu slaveno "Fantastisko simfoniju" ("Episode dc la vie

dun artiste", 1830.), kurā atbalsojas viņa kaislīgā, bet nelaimīgā
mīla uz angļu aktrisi Henrietu Smitsons. Tā, ap savu divdesmit piek-
to gadu, Berliozs jau pirmajā ģēnija tvērienā rada dažus savus lie-

liskākos laikmetu iezīmējošos meistardarbus.

Roma viņam nedeva tā, ko viņš bija gaidījis. Romas pieminekļi
viņu interesē maz, itāliešu mūzika vēl mazāk. Daudz labprātāk viņš
klejo pa Romas apkārtni, pa kalniem, pa Tivoli, dzīvo ar zemnie-

kiem. No Itālijas viņš tomēr pārved uvertīru "Kar a1 i m Līram",
simfonisko tēlojumu ar dziedājumu "Lelio jeb Atgriešanās
dzīvē" ("Lelio ou le Retour ā la vie"), kas programmatiskā ziņā ir

"Fantastiskās simfonijas" turpinājums, un c. 1832., viņš atkal ir

Parīzē. Te sākas viņa lielā radošā darba, nemiera pilnas, vētrainas

dzīves, kaislīgu cīņu laiks. Viņš mēģina Parīzi iekarot ar saviem
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darbiem, gūst daudz draugu — Listu, Paganīni, Viktoru Igo, Šopēnu,

lielus naidniekus — Kerubīni, Fetisu, visus modes operkomponistus.
Liktenis atkal samet viņus kopā ar Miss Smitsoni; agrākā kaisle uz-

liesmo no jauna, 1833. gadā Parīzes angļu sūtniecībā viņi apprecas.

Eksaltētā mīla laulības dzīvē tomēr drīz pārvēršas par vilšanos; jau
1840. gadā viņi atkal šķiras. Berliozs līdzdarbojas dažādos laik-

rakstos, žurnālos, īpaši Parīzes "Gazette musicale" un "Journal des

Dēbats" slejās parādās viņa asprātīgi, spīdoši rakstītie mūzikas fe-

fetoni, kas bieži sacēla Parīzē vētras un negaisus ar savu dzēlīgo
ironiju, spriedumu asumu un neatkarību. īsā laikā dzimst virkne

lielu viņa1 darbu: simfonija ar koncertējošu braču "Harolds Itā-

lijā" (1833), par ko sajūsmināts Paganīni 1839. gadā, pēc kāda tās

atskaņojuma, nosūta Berliozarn čeku par 20.000 franku, ar kupem B.

varēja bez rūpju dzīvot trīs gadus; opera "Benvenūto Cellī-

ni", kuras ar lielām pūlēm panāktais uzvedums 1838. gadā cieta

nožēlojamu neveiksmi, un ko par jaunu Parīzē uzveda tikai 1913. ga-

dā, arī bez sevišķiem panākumiem; grandiozais "Rekviēms",
ko pirmo reizi atskaņoja Parīzes Invalidu Domā, 1837.; simfonija ar

solistiem un kori "Romeo un Jūlija" (1839); "Sēru un

triumfa simfonija" (1840), komponēta Jūlija kolonnas atklā-

šanas svinībām. Tomēr neviens no šiem darbiem nespēja iekarot

tolaik Parīzes publiku, kurai eksistēja tikai Meijerbēra, Obēra, Rosīni

un c. operas. Neveiksmju sarūgtināts, Berliozs devās koncertceļoju-
mos uz ārzemēm, vispirms uz Vāciju (1842), kur viņa mākslai bija
liels draugs un atbalsts Lista personā, tad uz Vīni, Budapeštu, Prāgu

(1845), uz Krieviju (1847), aizķerot arī mūsu Rīgu, uz Londonu (1848,
1851). Visur tur par viņa koncertiem, viņa darbiem bija ārkārtīga
interese, tiem bija bieži triumfējoši panākumi, viņu saprata labāk,
nekā Francijā. Lists viņam par godu rīkoja Veimard pat veselu "Ber-

lioza nedēju", uzvedot visus viņa galvenos darbus; Krievija Berlio-

zarn deva bez sajūsminātas uzņemšanas arī vēl bagātus materiālus

līdzekļus. 1844., Berliozs publicē savu slaveno "Instrumentā-

cijas mācību", veltīdams to Prūsijas karalim. Budapeštā pir-
mo reizi atskan viņa "Rakoči maršs". Bet bez Parīzes Berliozs

tomēr nespēj iztikt, lai arī visur citur viņam fortūna uzsmaida laip-
nāk nekā Parīzē. Ceļojuma gados, gan pasta karietēs, gan ku-

ģos, vilcienos, kafejnīcās, viņš strādā pie "Fausta" astoņu skatu tur-

pinājuma, tā rodas viņa dramatiskā leģenda "Fausta pazudi-
nāšana" (La Damnation dc Faust, 1846), kuras Parīzes pirmatska-

ņojums tikko sedz koncerta izdevumus, bet kas Berlīnē autoram sa-

gādā lielus godinājumus Šiem pirmajiem ārzemju braucieniem seko

citi, līdz pat Berlioza mūža pēdējiem gadiem. īpaši Vācija daudz

darīja šai laikā Berlioza darbu atskaņošanā, Vācijā un Krievijā arī

vispēcīgāk atbalsojās Berlioza jaunā māksla. Šais pēdējos gados
Berliozs uzraksta vēl četrus savus lielos darbus: bībeles triloģiju
"Kristus bērnība" (l'Enfance dv Christ, 1850—1854), vareno

"Te Deu m" trim koriem ar orķestri un ērģelēm, kā pirmuzvedums
1856. gadā Parīzē dod viņam Franču Mākslas akadēmijas locekļa
godu, komisko operu "Beat ri č c v n Benedikts" (Bēatrice
cl Bēnēdict, 1862, Bāden-Bādenā), lielo divdaļīgo operu "Trojie-
ši" (I, Trojas iekarošana; 11, Trojieši Kartagā, pirmuzvedums 1869,
Parīzes Lielā operā). Arī šie darbi nespēja Berlioza laikā Parīzē



341

īsti iesakņoties. Viņa ģimenes dzīvē atkal norisa smagi satricināju-
mi, mira viņa otrā sievai, spāniešu dziedātāja Mori jo Rečo, mira viņa

dēls, Berliozs palīko gluži vientuļš, un arī viņa veselība: sāka bojāties.

Pēdējie divi viņa< mūža1 gadi bija vairs tikai lēna; agonijai. Tiešs viņa

nāves cēlonis bija divi kritieni Monāko un Nicas kalnos, kurp viņu
atkal un atkal vilka jauneklīgā kalnos kāpēja kaisle. Berliozs mira

Parīzē, 8. martā 1869, dažu draugu klātbūtnē. Parīze viņam sarīkoja
svinīgas bēres, pēc tom notika viņa darbu festivāls, kur publika sa-

plūda bariem. Bet īsti tikai pēc dažiem gadu desmitiem Parīzē sāka

pieaugt Berlioza darbu izpratne, radās patiess Berliozo kults.

Berlioza mūzika savā laikā daudz pulgota, daudz nīsta, bet

tūdaļ rada sev arī kaislīgus piekritējus. Viņa parādīšanās bija pēkš-

ņai, līdzīga īstai eksplozijai. Jau viņa pirmie darbi, kad viņš vēl ne-

pavisam nebija savas spalvas meistars, revolūcionēja mūziku, viņa

"Fantastiskā simfonija" kļuva par izejas punktu veselam jaunlaiku
mūzikas virzienam, tā sauktajai programmatiskajai mū-

zika i. Aprakstoša mūzika, mūzika ar "programmu" ir eksistē-

jusi jau arī agrāk, visos laikos; bet tikai ar Berliozu programmati-
skā mūzika paceļas pāri kuriozitātei, eksperimentam, kļūst par lielu

mūzikas varu, kas apzināti nostājas pretī klasiskās mūzikas ideālam,
klasiskās mūzikas formu veidojumiem. No "Fantastiskās simfonijas"
laikiem pastāv divas krasi viena otrai pretī stāvošas programmatisko

un "absolūto" mūziķu partijas. Varbūt tāpēc, ka Berliozā blakus

mūziķim iemiesoja; arī literāta daba, viņš mūziku vienmēr saistīja ar

kādu dzejisku ideju, kas tai itkā deva konkrētāku saturu. Tā jau
"Fantastiskajai simfonijai" un "Lelio" komponists dod klāt paskaidro-

jošu tekstu — paraugs, kam ļoti daudz sekots līdz pat mūsu dienām.

Šāds "programmas" ienesums simfonijā nenovēršami salauza arī

klasiskās simfānijas formu, uzbūves principus. Klasiskajai simfonijai,
sonātai, stīgu kvartetam, un vispāri ikvienai "absolūtās mūzikas"

kompozīcijai bija savā veidojumā stingrāk jāpieturas zināmām tīri

mūzikālām likumībām, lai1 neizplūstu bezveidībā; lai kļūtu par sakarī-

gu, organizētu, klausītājam saprotamu runu. Programmatisks darbs

turpretim var ar mūzikālās formas likumiem apieties daudz brīvā-

ki, jo to paskaidro tam pamatā liktā dzejiskā ideja; pēc kuras kā pēc
"programmas" klausītājs mēģina mūzikai sekot ne tikai tīri abstrakti

mūzikāli, bet arī konkrētos, jēdzieniskos priekšstatos. Šāds stila prin-

cips, aprakstošu elementu ievešana mūzikā, ir daudz kritizēts, pole-
mikas par to nav izbeigušās pat vēl tagad. Bet visumā var teikt, ka

tā programmatiskā mūzika; kas negrib tikai tīri naturālistiski imitēt,

atdarināt kādus ārišķīgus notikumus (piem. kaujas, negaisus, dzīv-

nieku_bolsis un t. I.], kas šādu sīkumainu reālistiku nestāda sev par

pašmērķi, bet ar skaņu iztēles līdzekļiem grib izteikt kādu iekšēju
ideju, kaut arī gluži objektīvu, no komponista izjūtu pasaules neat-

karīgu, radīt noteiktu, "programmā" izteiktu dvēseles pārdzīvojumu
norisi, ir mūzikā sen jau ieguvusi pilsonību un māksliniecisku pamato-
jumu. Berliozs pats pirmais neciestu verdziski imitējošas program-
matiskas mūzikas bezgaumību; tā nekad nav bijusi ģēniju sfaira,
bet vienmēr piekritusi "kapelmeistaru" mūzikas fabricētāju pulkiem.

Šīs aprakstošās mūzikas tālākā' pazīme bija tā, ka mūzikas vie-

nīgais mērķis vairs nebija tikai skaistums, bet tam blakus jo vairāk

patiesais, raksturīgais, zīmīgais ("musigue caroctēristigue"). Arī ar
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to Berliozs kļuva par jaunu ceļu rādītāju mūzikai. Tāpat leit mo-

tīvs ("idēe fixe" viņa fantastiskā simfonijā) ir Berlioza izgudrojums,
ko viņš sistemātiski lieto arī piemēram saivāi "Haroīdā", "Romeo",

gan vēl ne tādā nozīmē, kā vēlāk to izmantos Vāgners. Bet visār-

kārtīgāko Berliozs devis orkeslra kolorīta jaunradīšanā, viņa instru-

Berlioza rokraksts

No simfonijas »Romeo un Jūlija«, ar veltījumu kādam draugam
(Berlīnes valsts bibliotēkā)

mentālo tembru atradumi, skaokrāsu bagātība, jaunās, līdz tam ne-

parastās orkestrācijas kombinācijas rad īj a mode m o ork e-

str i, moderno instrumentācijas mākslu. Berliozs ir

īsts ģēnijs, jau no saviem pirmajiem darbiem. Viņa skaņ-
krāsu, orkestrācijas efektu instinkts ir brīnumains. "Kas lasa' Berlioza
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partitūras, tās vēl nedzirdējis, nespēj par tām iegūt nekādu jēgu;
instrumenti šķiet izkārtoti pretī saprātam; liktos, tas nevarētu "ska-

nēt"; taču tas skan brīnišķīgi," raksta Kamills Sen-Sānss savos

"Portretos un atmiņās", 1900. Berlioza orķestrī nav nekādu "kla-

vieristisku" elementu, kā daudzu komponistu orķestra darbos, kas

vispirms dzimst klavieru faktūrā un pēc tam tikaii tiek instrumentēti.

Vienmēr Berliozs sapņo par milzīgām orķestra un koru masām, lai

panāktu "grandiozu" efektu, pat viņu pašu šo kolosālo partitūru ska-

nīguma: efekts "satriec", kad viņš tās klausās pirmo reizi. Nekā lī-

dzīga nebija tā laika mākslā. Arī ne Vēbera, Gluka, Bēthovena

mūzikā, kas bija Berliāzam vistuvākā. Jauninājumi, ko ieveda; Berli-

ozs orķestrī, veido visu 19. gadsimta moderno instrumentācijas prak-

si; tiklab Lista, Vāgnera, Rimskij-Korsakova, Rich. Strausa orķestris

izaug no šiem pamatiem. Viņa lielā Instrumentācijas mā-

cība (Traite dc rinstrumentation), ko par jaunu ar savām piezīmēm
vācu tulkojumā izdeva; Richards Strauss, ir ievērojamākā instrumen-

tācijas mācība vēl joprojām.

No Berlioza lielajiem darbiem vispirmā kārtā minami "Fantasti-

skā simfonija" un "Harolds Itālijā", simfoniski-koriskie "Fausta pazu-

dināšana", "Romeo un Jūlija", "Rekviēms", "Te Deum", un operas
"Benvenūto Čellīni", "Beatrise un Benedikts" un "Trojieši". "Fanta-

stiskā simfonija" ir viņa slavenākais darbs, brīnišķīgā-
kais viņa jaunības ģēnija tvēriens. Tā poētiskā ideja ir tīri autobio-

grāfiska, viņa vētrainās lielās mīlas stāsts (Henrieta- Smitsons). Sim-

fonijas "programma", ko Berliozs dod priekšvārdā, īsumā šāda:

Pirmā daja, "Sapņi, kaislības", rāda jaunu mākslinieku, kas sastop

sievieti, kurā- šķiet iemiesots viss viņa ideāls,- mīļotās tēls viņam sai-

stās ar melodiju, kas viņu nekad neatstāj, gandrīz kā viņa- otrā būt-

ne, viņa "idēe fixe". Tāpēc arī visās simfonijas daļās vienmēr pa-
rādās šī pirmā tema kā leitmotīvs, līdzi ar to arī tīri mūzikāli ievedot

īpašu formālu, tematisku sakaru starp visām simfonijas dajām. Ot-

rajā daļā, "Ballē", valša ritmā, tāpat tālākajā "Uz laukiem", pie
dabas, nekur viņu neatstāj mīļotās tēls. Ceturtajā daiļā, "Gājienā uz

soda laukumu", mākslinieks uzzin, ka vjņa mīļotā ne tikai nemīl viņu,

bet ir arī viņa: mīlas necienīga; viņš lūko ar opiju noindēties. Opīja
doza ir par mazu, lai dotu nāvi, bet viņš krīt dziļā miegā, kurā redz

šausmīgu sapni, kā viņš nogalina savu mīļoto, kā viņu ved uz soda

vietu, ar svinīgai, mežonīga- marša skaņām — vienas no ģeniālākajām

orķestra lappusēm, ko Berliozs radījis. Pēdējā daļā: "Raganu saba-

tā", viņš sevi redz starp raganām un hetērām, kas svin viņa bēres.

Atskan ar viņa mīļotās melodijas, bet triviālā; dejas ritmā, vulgāra —■
tā arī "viņa" nāk uz sabata orģijām. Parodizēts Dies irae tēlo fan-

tastisko sēru ceremoniju. —Ar savu programmatisko ideju, savu

orķestrālo meistarību "Fantastiskā simfonija" ir daudz ietekmējusi un

devusi paraugus neskaitāmiem darbiem savā un vēlākajā laikā.

Simfonija "Harolds I tai i jā" ir arī viens no Berlioza bieži

spēlētiem darbiem. Berliozs to rakstīja uz Paganīni ierosmi, kas bija
viņam lūdzis simfonisku koncertgabalu ar bračas solā; no tā iznāca
liela simfonija ar koncertējošu braču. Poētiskajā' idejā tā pieslienas
Bairona "Čaild-Haroldam", tēlodama komponista melamcholiskās

atmiņas no viņa Itālijas sirojumiem (Harolds kalnos, Svētceļnieku
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vakara dziesma; serenāde mīļākajai Abrucu kalnos; Laupītāju

orģija).

No Berlioza instrumentāli-vokālajlem darbiem vislielāko popu-
īāritāti tagad ieguvusi "Fausta pazudināšana", ko pirmo
reizi atskaņoja 1846, bet kurais triumfs sākās tikai pēc 1870, jau pēc
Berlioza nāves. Parīzē tās uzvedumi jau ir kļuvuši par tradīciju, tā-

pat ne mazāk iemīļota tā ir Vācijā. Skaists, poētisks darbs ir "Ro-

meo un Jūlija", ko jau Sen-Sānss bija raksturojis kā vienu no

zīmīgākajiem Berlioza darbiem; ļoti pazīstams no šīs partitūras ir

kļuvis "Karalienes Mab skerco". Delikāta un viegla, pastorāla rak-

stura1 ir "Kristus bērnība", trijās daļās, Berlioza izņēmuma
darbs tajā ziņā, ka viņš te lieto ļoti nelielas izpildītāju masas.

Grandiozi, milzīgu orķestra un kora masu darbi k slavenais Berli-

oza
"

R ekv iēms" un "Te Dc v m". Rekviēmā ir četri pūtēju orķestri,

šķirti viens no otra un dialoģizējoši no attāluma ar lielo orķestri un

balsu masām; 16 bungas, 16 bazūnes, 16 taures, 4 tamtami, 4 ofi-

kleīdi, 2 tūbas, 12 mežragi, v. t. t., rāda to ārkārtīgo mūzikālo apa-

rātu, kādu šeit sauc darbā Berlioza uz gigantisko vērstā fantāzija.

Viņš pats to sauc par "muzikālu kataklizmu", par "muzikālu pastar-
dienu", kam saviļņot pūli, milzīgus ļaužu pulkus.

Berlioza operām — ne "Čellīni", ne "Beatrisei un Benediktam",

ne "Trojiešiem", neraugoties uz daudzajām mūzikā li valdzinošām un

grandiozām vietām, nebija skatuves panākumu. Berliozs pats bija

arī savu operu libretu autors, bet viņam nebija tā skatuves nerva un

aprēķina, kā Rich. Vāgneram, viņa pēctecim lielās dramatiskās kom-

pozicijas laukā. "Trojieši" savā koncepcijā atgādina Vāgnera lielo

triloģiju, veidoti pēc Virgīla "Eneīdas". Lielu popularitāti ieguvis
"Romas karnevāls" kā patstāvīga koncērtuvertīra, kas oriģi-
nālā ir "Čellīni" otrā cēliena ievadmūziko.

Berliozam bieži pārmesta viņa barokā tieksme pēc visa pārmē-

rīgā, tāpat viņa harmoniju vienkāršība, viņa "grēki" pret svētajiem mū-

zikas likumiem, Hansi iks par Berliāzu saka; ika- Berliozs'bijis labāks dzej-
nieks nekā mūziķis, Berlioza- asā kritiķa spalva arī viņam radīja
daudzus naidniekus: Obēru, Heroldu, Adāmu, Rosīni un citus "rutīnas"

frontē. Viņa; literārais darbs ārkārtīgi interesants, īpaši viņa

"Memuāri" ir viena no visskaistākajām mākslinieku rakstītajām grā-
matām, tāpat viņa "Voyage musicale en Allemagne", "Soirēes

d'orchestre", "Grotesgues dc la musigue" un c.

Berlioza darbu kopots izdevums iznāca vispirms Vācijā, pie
Breitkopfa un Hārteja. Malerba (Malherbes) un Fēliksa Veingartnera
redakcijā. Viņa ievadītajam programmatiskās mūzikas virzienam

radās visspēcīgākā atbalss Vācijā, kur to pārņēma lielā vērienā it

īpaši Lists, attīstīdams šo formu tālāk savos simfoniskos tēlojumos,
arī daži citi vācu romantiķi, un tā aktuāla vēl arī tagadnē (Rich.
Strauss, arī Respīgi, Honegers un c. citās zemēs). Francijā Berliāza

pēdās gāja, ar lielākiem publikas panākumiem, jo mazāk agresīvs,
Felisjēns Dāvids (1810—1876), kā galvenais darbs ir simfo-

nija-oda "Tuksnesis" (Le Dēsert, 1844); īpaši lielus panākumus

guva viņa opera "Laila Ruks" (Laila Roukh, 1862).
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Lists

Lielo romantisko virtuozu plejādē Lists ir varenākais, suverēnā-

kais meistars, nekad nepārsniegts un neaizsniegts. Kas Paganīni

bija vijolei, Lists bija klavierēm. Nekad virtuozitāte nav svinējusi

ārkārtīgāku triumfu, kā Līsta1 lieliskajā mākslinieka' personībā. Bet

Lists nebija tikai virtuozs vien, viņa ģēnijs aptvēra arī radošo māk-

slu; kā modernās programmatiskās mūzikas ienesējs vācu simfoni-

skajā mūzikā, viņš kļuva par vienu no jaunromantiķu mūzikas skolas

vadoņiem, blakus Rich. Vāgneram. Neaizmirstami Lista nopelni vis-

pār jaunās mākslas veicināšanāl un propagandā. Lists — cilvēks un

mākslinieks ir izstarojis neatvairāmu burvestību, kas arī vēl mūsu die-

nās ap viņa vārdu un mākslu vij nedziestošu, tīri leģendāru aureolu.

Francis Lists (framz Liszt) dzimis 22. oktobrī 1811, Rei-

di ngas sādžā, Ungārijā. Viņa tēvs bija ungārs, muižkungs firstu

Esterhazi dienestā, māte austriete. Pirmo viņa mūzikālo attīstību va-

dīja tēvs, Ādams Lists, deviņu gadu vecumā Lists uzstājās pirmo
reizi koncertā Sapranā. Esterhazi un citu ungāru magnātu pie-
šķirtā stipendija ļāva tēvam pārcelties uz Vīni, kur Lists mā-

cījās klavierspēli pie Če m i, partitūrspēli un kompoziciju pie Sa I-

jēr i. Stāsta, ka Černi licis viņam spēlēt īpaši Bacha fugas, kuras

Lists tad arī pratis tik pilnīgi, ka spējis tās spēlēt pēc patikas kurā

katrā toņkārtā. Vīnē mazo Listu bija dzirdējis arī Bēthovens,- sajūs-
mināts tas esot viņu publikas priekšā noskūpstījis un nosaucis par
"īstu mākslinieku". 1823, Lists ar tēvu devās uz Parīzi; no nodoma

iestāties Parīzes slavenajā konservātorijā tomēr nekas neiznāca,

Kerubīni, kas necieta' brīnumbērnu, Listu noraidīja kā ārzemnie-

ku. Bet jaunajam virtuozam tūlīt pavērās Parīzes saloni, kur viņu

apbrīnoja un lutināja. Klavierskolotāja> viņam vairs nebija, vienīgi
kompozicijā viņš mācījās pie Paērai un Reichas. Viņu pamudina kom-

ponēt kādu viencēliena operu, "Don-Sančo", ko uzved Lielās ope-

ras teātrī, 1825. Tai panākumu tomēr nebija. Pēc šīs neveiksmes

un pēc tēva nāves (1827), Lists ilgāku laiku dzīvo sevī noslēgti, sa-

skaras ar citām interesēm, kādu laiku nopietni domā kļūt par ga-
rīdznieku 1

,
drīz nāk sakaros ar franču romantiskās skolas dzejniekiem,

ar Viktoru Igā, Lamortinu, Heini, Zorž-Samdi. Izšķiroši ietekmē viņa

mākslinieka gribu Paganīni koncerti Parīzē (1831), kā virtuozitātes

efektus (lēcienus, plašos tvērienus v. t. I.) Lists lūko pārnest arī kla-

viertechnikā. Dziļu ietekmi uz viņu atstāja • arī viņa; jauno draugu

Šopēna un Berlioza māksla — Šopēna īpatnējais klavierspēles stils

un Berlioza jaunās, revolūcionējošās mūzikas tendences, īpaši "fan-

tastiskās simfonijas" piemērs, kas arī Listu piegrieza pārliecībai, ka

mūzikai ir jāizteic, jātēlo noteiktas idejas, kāda noteikta poētiska

programma.

Jaunu virzienu Lista- dzīvei deva viņa sakars ar grāfieni d'Agū
(d'Agoult), kas atstāja1 Lista dēļ savu vīru un dzīvoja ar Listu no

1835.—1844. No viņa trim bērniem Kozima kļuva Lista skolnieka

Hansa fon Bīlova un vēlāk Richarda Vāgnera sievai. 1835, viņi de-

vās uz Zenēvu; no turienes gadu vēlāk Lists atgriezās Parīzē, lail ietu

mākslinieciskā' sacensībā ar jauno publikas mīluli pianistu TāIbc r-

gu, kurā kļuva uzvarētājs. Drīz pēc tam sākās Lista lielie, triumfē-
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jošie koncertcejojumi pa Eiropu, viņš kā virtuozs_ ieiet savas slavas

zenītā, kļūst par "pianistu karali". Vispirms kopā ar grāfieni_d'Agu
viņš koncertturnejā apceļo Itāliju, no kurienes pārved ka muzikālu

piemiņu savu klavierkompoziciju virkni: "Annees dc Pē I c rin a-

Francis Lists

Engra zīmējums, Romā 1839.

ge" ("Svētceļojumu gadi"), lielu

ciklu Itālijā komponētu darbu,
kas atbalso iespaidus no dabas,

dzejas, mākslas darbiem. 1838,
Lists dodas uz Ungāriju, lai ietu pa-

līgā Donavas plūdos cietušajiem;
ar saviem koncertiem viņš sagādā
šai palīdzībai milzīgus līdzekļus,

Budapešta kā pateicību viņam dā-

vā dārgakmeņiem rotātu zobenu,

ieceļot Listu muižniecības kārtā.

Šeit Lists tuvāk iepazīstas ar

ungāru un čigānu mūzikālo folklo-

ru, kas viņam paver jaunus mūzikā-

lus avotus, ne mazāk īpatnējus un

svaigus, kā bija Šopēnam poļu

tautas mūzika,- no šīm ietekmēm

dzimst viņa slavenās ungāru rapso-

dijas. Tālākajos gados Listu re-

dzam nemitīgās koncertturnejās pa
visām Eiropas mētropolēm, viņa
panākumi ir tīri pasakaini, kā tos

nav piedzīvojis neviens pianists ne

pirms ne pēc viņa. Viņa spēles
spēks un spožums, viņa versmainais temperaments, pilnīgi jaunā
klaviertechnika, mūzikālās uztveres dziļums, viņa majestātiskā per-
sonība' apbūra, pakļāva, reibināja klausītājus. Jaunatne viņu nesa

uz rokām, viņu apbrīnoja 1 mūziķi, sievietes pielūdza kā elku. Viņš pir-
mais rada "klaviervakaru" — koncertu, kura programmu visu izpilda
viens pats mākslinieks. Viņa programmas savā dažādībā un bagātī-
bā pārspēj visu citu pianistu repertuāru; tajās ir viņa slavenās

cpertemu fantāzijas, Šuberta dziesmu transkripcijas, vai visa- ievēro-

jamākā klavieru oriģinālliteratūra —■ Bachs, Bēthovens, Šopēns, Vē-

bers, viņa improvizācijas, v. t. t. 1847, Kijevā Lists iepazīstas ar

kņazieni Karolīnu Zain-Vitgenšteini, kas kļūst viņa pēdējā lielā mīla.

Drīz pēc tam, pašā slavas un triumfa virsotnē, Lists virtuoza karjēru
pēkšņi pamet.

Kņaziene, radniecīga ar Veimaras lielhercogieni Mariju Pavlov-

nu, cara Nikolaja I. māsu, panāca, ka Listu 1848. gadā . iecēla par
Veimaras "galma kapelmeistaru ārkārtējiem pienākumiem". Ar to

Lista rokās bija nodota pilnīga vara pār visu Veimaras mūzikālo

dzīvi, un šo varu Lists pratai izmantot mūzikas labā tā, ka šī slavenā

Ģētes un Šillera pilsēta kļuva Lista laikā par ievērojamāko visas Vā-

cijas mūzikālo centru, kurp vērsās visas jaunās mūzikas skati. Lists

dzīvoja Altenburgas pilī, kopā ar Karolīnu Zain-Vitgenšteini. Šeit

Veimarā dzima lielākā daļa Lista1 "simfonisko tēlojumu", abi viņa

klavierkoncerti, slavenā H-molla klav. sonāta, "Dantes" un "Fausta"

simfonijas, "Gronas svētku mesa", orātorija "Kristus", daudzi citi
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Lista lielie darbi. Kā diriģents Lists neatlaidīgi un nenoguris populā-

rizēja operteātrī un koncertos maz pazīstamos vecos un it īpaši jau-
nu komponistu darbus. Tā Veimarā Lista vadībā notika "Lohengri-
na", Šūmaņa "Genovēvas", Berlioza "Benvenūto Čellīni", Kornēliusa

"Bagdadēs' bārddziņa",
Sen-Sānsa "Samsona un

Dalilas" un c. operu

pirmuzvedumi. Sevišķi
daudz Lists tika darījis
Berlioza un Vāgnera kul-

tam; Lists atskaņoja Vei-

marā vai visus Berlioza

darbus, sagādājot tiem

panākumus, kādu tie ne-

pazina Parīzē; Vāgne-

ram Lists palīdzēja ne tik

vien ar viņa operu uzve-

dumiem, bet Vāgnera
trimdas laikā arī ar bez-

galīgiem naudas sūtīju-

miem, bieži atdodot visu,
kas viņam pašam bija.

1861, skaudību un

intrigu vairīdamies, īpaši
sakarā ar Kornēliusa

"Bagdades bārddziņa"

pirmuzvedumu, Lists Vei-

maru atstāja un devās

uz Romu, lai pamāktu no

katoļu baznīcas laulības

atļauju ar Karolīnu Zain-

Vitgenšteini, kas bija no

sava vīra šķīrusies. Kad

šīs cerības izgaisa, Lists

Lists vecumā

(garīdzieka ģērbā), fotogrāfija, Parīzē.

iestājās garīdzniecības kārtā, ar abata titulu (1865). No šā

laika viņš piegriezās galvenokārt reliģiskai mūzikai. Uz ne-

atlaidīgu Veimaras lielhercoga lūgumu, Lists 1870. g. atkal

atgriezās Veimarā, un mūža pēdējos 16 gadus pavada, sa-

dalīdams regulāri savu laiku starp Velmaru, Budapeštu, Ro-

mu, pa daļai arī Baireitu un Parīzi. Budaipeštā viņu saista pienā-
kumi jaundibinātajā ungāru konservātorijā (no Ziemsvētkiem līdz

Lieldienām), Romā, skaistajā' villā d'Este viņš pavada ikgadus rudeni,
savu atpūtu, Veimarā un Baireitā* pie Vāgnera vasaru. Visur viņam
līdz iet viņa skolnieki un apbrīnotāji, īpaši Veimarā grupējas ap viņu

plaša mūziķu — viņa< skolnieku saime. Daudz slavenu vārdu saistās

ar Lista skolu; minēsim tik dažus — Hansu fon Bīlovu, Eiženu d'Al-

bēru, Kārlu Tauzigu, Sofiju Menters. — Lists mira, pārdzīvojis Vāg-

neru, 75 gadus vecs, 31. jūlijā 1886, Baireitā.

Lista kompozicijas iedalāmas vispārējos vilcienos trijās

grupās: viņa simfoniskie programmatiskie darbi, klaviermūzika un

reliģiskā mūzikai. To populārākā dala neapšaubāmi viņa; daudzie

klavierdarbi, vēl tagad vai ikviena klaviervakara nepieciešama sa-
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stāvdaļa, īpaši konoertantu augstās virtuozitātes demonstrācijai. Mū-

zikas vēsturiskā nozīmē ievērojamākā tomēr viņa programmatiskā

simfāniskā mūzika, kurā redzam Listu-novātoru, mūzikas jaunu

ceļu gājēju un rādītāju.
Simfoniskajā mūzikā .Lists pilnīgi atmet klasiskās simfānijas for-

Lists un Vāgners
Šaržs

mos principus. Šajā

ziņā viņš iet vēl tā-

lāk nekā Berliozs,
no kā Lists ņēma

savas programma-

tiskās mūzikas pa-

raugus. Izņemot
"Dantes" un "Fau-

sta" simfonijas, Li-

sta simfoniskā for-

ma ir viņa "s im -

foniskie tēlo-

jumi", kuros pa-

rastās simfonijas da-

ļas saīsinātas un

brīvi, sekojot tikai

dzejiskās "program-
mas" prasībām, sa-

vienotas vienā vie-

nīgā dajā. Tā vairs

ne klasiskās sonātas

formas schēma, bet brīva poētiska ideja, simfoniskajam darbam pamatā
liktā literāri-filozofiskā doma rada un noteic arī tā muzikālo veido-

jumu un formu. Tas ir tājš solis prom no Bēthovena simfoniju pasau-

les, kur tikai mūzika pati suverēni un autonomi vadīja savas uzbūves

likumības. Var "tīrās" mūzikas vārdā noliegt programmatisko mū-

ziku, kas sevi balsta uz ārpusmūzikāliem elementiem —■ dzeju, lite-

ratūru, filozofiju, gleznieciskiem priekšstatiem. Bet nu jau vairāk

kā gadsimtu ilgā mūzikālā prakse rāda, ka var blakus pastāvēt abas

šīs tik diametrāli preteškīgās mūzikas koncepcijas; un neapšaubāmi,
ka programmatiskā mūzika vērusi mūzikai jaunus, "absolūtajai" mū-

zikai nepieietamus apvārkšņus.

Lista 12 simfoniskie tēlojumi jeb "simfoniskās poēmas" (Kalnu

simfonija — "Cc qu'on entend sur la montagne", Tasso, Preiīdes,

Orfejs, Prometejs, Mazepa, Svētku skaņas — "Festklānge", Hēroide

funēbre, Hamlets, Hungoria, Hunnu kauja, Ideāli), viņa trīsdaļīgā
"Fausta simfonija" (Fausts — Grietiņa —■ Mefisto), "Dantes" simfā-

nija (orķestrim ar siev. kori, pēc Dantes "Dievišķās komēdijas"), ir

ievērojams ienesums pasaules simfoniskajā mūzikā. To rakstība

droša ne tikai formālajā veidojumā, bet arī harmonijās, kas visai tu-

vas jau Vāgnera no toņkārtas atraisīto "Tristana" harmoniju
stilam. Visas tās rakstītas lielam orķestrim, lielā līdzekļu izšķērdībā,'
lai gan orķestra krāsainībā neaizsniedz Berlioza partitūru. Tipiski
tām literārie ievadi, priekšvārdi, kuros komponists dod darbu ideju,

dzejisko saturu. Mēdz pārmest tām pārlieku iiterārismu, tāpat arī

tīri muzikālā ziņā) ne visi Lista simfoniskie tēlojumi ir vienlīdzīgas ikvaI-

litātes, melodikā vietām kļūst diezgan konvencionāla, mūzikas at-
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tīstīßcf brīžam jaužami "taisīta", ārišķīga. Ja daja Lista darbu tādē-

jādi būtu arī diskutējami, taču viņa partitūrās vienmēr ir dzīvība,

kustība, daudz interesanta kompozicijas detājdarba, harmoniska un

orķestrāla bagātība. Un pār visu augsts, cildens, mākslinieciski tīrs

gars.
Kā kI a vi c r kam p o nis t s Lists daudz vīrāto kvēpinājis sava

laika pianistiskajai modei, īpaši neskaitāmajās transkripcijas, para-

frazēs, fantāzijās par Rosīni, Meijerbēra, Bellīni, Doniceti, Vāgnera

un c. operu motīviem. Lielumlieiā daļa šo virtuozo salongabalu ta-

gad radīs maz simpātiju, lai gan fantāzijas bagātībā Lists stāv pāri
visai citai līdzīgajai sava laika mūzikas produkcijai. Bez tam nav

jāaizmirst, ka dažām viņa transkripcijām ir piekritusi īsta, paliekoša
mākslinieciska vērtība, tā viņa Berlioza "Fantastiskās simfonijas"

klavierpārlikums daudz palīdzēja populārizēt šo darbu, tāpat Vāg-

nera partitūru datēji pārlikumi, Bēthovena simfoniju klavierarranžēju-
rni un c. Viņa paša kompozicijas klavierēm, kas lielā mērā atspo-

guļo Šopēna ietekmi, tiecas padziļināt virtuozo salongabalu. Vis-

vairāk Lista populāritātei bez šaubām ir devušas viņa slavenās 19

ungāru rapsodijas, bet visievērojamākais viņa klavierdarbs ir varenā

H-molīa sonāta vienā daļā, viena no viszīmīgākajām romantiskajām

klaviersonātām, blakus Šopēna B-molla sonātai. levērojami arī viņa

abi klavierkoncerti Es-dūrā un A-dūrā. Kīavierteohnikā Lists ieveda

vēl jaunas grūtības, kāpinot to pāri arī Šopēna klavierstilam; tīri

virtuozajā plāksnē atzīmējamas vēl Lista lielās etīdes, īstā klaviervir-

tuozitātes augstā skola.
Lista lielās reliģiskās kompozicijas pie mums vismazāk pazīsta-

mas. Svarīgākās no tām divas orātorijas: "Kristus" un "Svētā Eli-

zabete", divas lielas mesas: "Kronēšanas mesa" un "Granas
svētku mesa", Rekviēms vīru korim un c. Tajās reliģiskie elementi

jaukti ar pa daļai laicīgu raksturu, dažās izmantota vāgneriskā leit-

motīvu technika (īpaši orātorijās). Vācijā, Ungārijā Lista orātorijas
un mesas vēl aizvien ir koru repertuāros.

Vienīgās kompozicijas formas, kam Lists nav pieskāries, ir opera

un "tīrā" kamermūzika.

Arī kā literāts Lists ir daudz darījis jaunās mākslas — Vāgnera,
Berliāza, Šopēna un c. labā. Viņa kopoti raksti iznākuši sešās grā-
matās. Interesantas arī viņa vēstules Vāgneram, grāfienei d'Agū
v. t. t. Latviešu valodā iznākusi tulkojumā G. dc Purtalesa romāni-

zētā Lista biogrāfija (Gijs dc Purtaless, Francis Lists).

Lista mūzikāli-vēsturiskā nozīme sevišķi liela vācu jaunroman-
tiskajai mūzikai. Vāgnera stils kodolā ir jau Lista darbos, bez Lista

protektorāta diez' vai arī Vāgnera māksla un dzīve būtu gājusi tās

ārkārtīgos ceļus. Ungāru mūzikai Lists bija pirmais tās lielmeistars,
tāpat ka _poļiem tai pašā laikā Šopēns. Viņa personība, dzīve un

māksla mūzikas vēsturē ir viena no tās ideālākajām parādībām.

Richarda Vāgnera mūzikas drāma

Vācu mūzikas ģēnijs, kas, sākot ar saviem lielajiem klasiķiem,

īpaši 19. gadsimtā uzspiež savu suprēmatiju visai Eiropas mūzikai,
Richordā Vāgnerā koncentrējas sava pēdējai, patiesi gigantiskajai
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uzvarai. Vāgners ir ne tikai vācu lielākais mūziķis pēc Bēthovena,
bet neapšaubāmi arī dominējošākā personība visā 19. gadsimta

Eiropas mūzikā. Viņš pilnīgi pakļāva sev savu laiku, viņa mākslas

īpatnīgurhs'un aistētiskā nozīme bija tik liela, ka Eiropa viņā redzēja
īstu mūzikas Mesiju, kas sava laika

um nākotnes mūzikai devis lielu, jau-
nu mākslas ideālu, vēris jaunu mūzi-

kas ēru. Viņa "mūzikas drāmas"

reforma šķita uz visiem laikiem atri-

sināja operas kā mākslas formas

problēmatiku, deva šķietami definitī-

vo, galīgo, vienīgi iespējamo tās reā-

lizāeiju un paraugus visai operas nā-

kotnei. Ja tagad, vairāk kā pusgad-
simtu pēc Vāgnera, mēs redzam, ka

doma par Vāgnera operas reformas

definitīvo raksturu ir bijusi illūzoriska,
ka- italiskā dziedātāju opera Vāgne-
ra "mūzikas drāmai" blakus nebūt

nav mirusi, bet taisni blakus Vāgne-
ram (Verdi) un pēc viņa (Pučīni un c.)

devusi un dod tagadnes dzīvesspēcī-

gāikos skatuves darbus, tad joprojām

apbrīnu modina Vāgnera personības
un mākslas milzīgais spēks, ar kādu

Richards Vāgners, 1842

Tāds apmēram Vāgners izskatījās ari savā

Rīgas laikā

tā apturēja un ievirzīja jaunā gultnē vai visu 19. gadsimta
otrās puses mūzikālo domāšanu un produkciju. Vāgnera ār-

kārtīgajai personībai nav nekā nekur līdzīga. Kāda nešaubīga,
absolūta ticība sev, 'kāda sava ģēnija pašapziņa, kāda titāniska

griba, spēks, aktivitāte, kāda domas suverenitāte tiklab tīri mūzikā-

lajā, kā arī dzejas, filozofijas, kritiski-teorētiskajā sfairā, kāda gan-
drīz baisminoša pašpārliecība, sevis dievināšana, griba dominēt

pasauli! Viņa mākslai rezumē galvenajos vilcienos visu vācu mūzikas

attīstību 19. gadsimta otrajā pusē, lai arī blakus viņam eksistē tādu

lielu meistaru kā Brāmsav Bruknera māksla. Ar Vāgneru vācu opera

iegūst savu lielāko pasaules varu. Bet ar Vāgneru arī vācu mūzika

aizsniedz vispāri savu kulmināciju, un Vāgnera' despotiskās ietekmes

pārvarēšana 1Eiropai nozīmēja arī atbrīvošanos no vācu mūzikas hē-

gemonijas. Vāgners ir pēdējais lielais vācu komponists, ar viņu no-

slēdzas lielais vācu mūzikas gadsimts, un arī tagadne nav vēl vācu

mūzikai devusi jauna mākslas ideāla1.
Mums var būt interesanti, ka Vāgners ir savu lappusi ierakstījis

arī Rīgas mūzikas dzīves vēsturē. Divi gadi, ko jaunais Vāgners pa-

vadīja Rīgā, no 1837. gada rudens līdz 1839. gada vasarai, ir bijuši

gana svarīgi tiklab jaunajam mūziķim, kas šeit sāka rakstīt savus

pirmos lielos darbus, kā arī Rīgai, kuras mūzikas dzīvē Vāgners iene-

sa jaunas vēsmas un lielu aktivitāti.

Richards Vāgners dzima Leipcigā, 22. maijā 1813. Pus-

gadu pēc viņa dzimšanas mira viņa tēvs, tūlīt pēc tam māte appre-

cējās otrreiz, ar kādu ģimenes draugu, aktieri, dzejnieku un glez-

notāju Ludvigu Geijeru, un pārgāja dzīvot uz Drēzdeni. Drīz mira

arī viņa' patēvs, kad Vāgneram vēl bija tikko 7 gadi.
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Sākumā Vāgneru vairāk vilina drāma nekā mūzika; trīspadsmit

gadus vecs, viņš tulko "Odiseju", aizraudamies lasa Šekspīru, pats

sacer lielu traģēdiju, kurā mirst visas četrdesmit divas personas un

no kurām lielākā doja' pēdējā cēlienā atgriežas uz skatuves atpakaļ

Richarda Vāgnera piemiņas logs nama vestibilā

Brīvības ielā 9, Rīgā

kā parādības, lai

skatuve nepaliktu

pārāk tukša. Inte-

rese par mūziku

viņā mostas no

Vēbera un Bētho-

vena ietekmēm.

Drēzdenē, kur Vē-

bers bija diriģents,

Vāgners dzird

"Burvju strēlnieka"

pirmās izrādes, un

tūdaļ sāk mājās
spēlēt operas

uvertīru, vēl lāgā
klavieru spēlēt ne-

maz neprazdams.

Leipcigas Gevvand-

haus'a koncertos

viņš atklāj Bēthove-

nu, un tūdaļ iedo-

mājas, ka viņam

savai traģēdijai arī

jāpieraksta klāt

tāda pat mūzika,
kā "Egmontam".
Vienā rāvienā viņš
sāk komponēt kā-

du sonātu, kādu

kvartetu, kad ne-

veicas, sāk mācī-

ties harmoniju un

kontrāpunktu pie
Toma baznīcas

kantora Veinlina,.

īsā laikā no šīm

mūzikas gudrībām
kautko piesavinā-
jies, komponē jo-

projām klavierēm, orķestrim; kādu viņa uvertīru, "viņa muļķību kul-

mināciju", kā viņš pats par to raksta vēlāk savā autobiogrāfijā, pat
atskaņo 1833. gadā Leipcigas Gevvandhaus'a koncertos.

Tik ap šo laiku, 20 gadus vecs, Vāgners pilnīgi piegriežas oper-

teātra_ skatuvei. Arī viņa māsa Rozālija bija aktrise, brālis Alberts

dziedātājs un režisors. 1833, viņš Vircburgā uzraksta savu pirmo
operu "Fejas", 1834. iegūst kapelmeistara vietu Magdeburgas teāt-

rī, komponē jaunu operu "Mīlas aizliegumu ("Das Liebesver-

bot"), to airī -uzved Magdeburgā, bet bez panākumiem. Drīz pēc







Richards Vāgners
F. Lēmbacha glezna, Baireitā, Vāgnera muzejā
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tam, 1836, Vāgners pāriet par teātra diriģentu uz Karalaučiem, ap-

prec aktrisi Minnu Plāneri, un pēc šā teātra bankrota; 1837.

gada augustā, ierodas Rīgā, lai uzņemtos diriģenta darbu vietējā
pilsētas teātrī (vācu), kur izrādīja drāmas un operas.

Vāgners Rīgā nodzīvoja divus gadus. Teātris atradās tolaik Ķē-
niņa ielā, tikko pārbūvētā namā-, to vadīja Kārlis fon Holtejs, pazī-
stams vācu teātra rakstnieks. Trupa visa bija no Vācijas, palabi so-

listi, bet ļoti niecīgs orķestris, tikai 22—24 mūziķi. Vāgnera reper-
tuārā izrāžu skaita ziņā pirmā vieta bija Mocarta operas, ar Meļu

sajūsmu Vāgners Rīgā bija iestudējis arī Kerubīni "Odensnesēju",
Mehila "Jēkabu un viņa dēlus", slavena kļuvusi ir Vāgnera iestāša-

nās tolaik Rīgā par Bellīni "Normu", ko viņš šeit uzveda tik dažus

gadus pēc tās Milānas premjēras un par kuru viņš Rīgas avīzēs un

teātra afišās publicēja īstu manifestu, nostādīdams šo operu par pa-

raugu sava laika vācu operkomponistiem. Vāgners teātrī daudz

strādāja-, prasīja no trupas visrūpīgāko iestudējumu. "Vāgners mā-

cīja manu personālu nebeidzamiem, stundām ilgiem mēģinājumiem;
ne ar ko viņš nebija mierā, nekas nebija tam labs diezgan, nekas

gana niansēts", žēlojās Holtejs. Vāgneram drīz radās konflikti ar

teātra personālu, kas galvenokārt arī kļuva vēlāk par iemeslu viņa

aiziešanai, vai pareizāki atlaišanai no Rīgas. Operu izrādes Vāg-
ners ir diriģējis arī Jelgavā, kurp teātra trupa izbrauca< parasti va-

sarā un kur bijusi lielāka skatuve nekā Rīgā, kālab arī uzvedumu

līmenis dažkārt bijis pat augstāks par Rīgas izrādēm. No Vāgnera
vadītiem simfoniskajiem koncertiem, kas parasti notika Melngalvju
zālē, mums interesantākais programmas ziņā ir viņa benefickoncerts

1838. gada 19. martā, kurā Vāgners redzams jau arī kā komponists,
ar divām savām uvertīrām, "Kolumbu" un "Rule Brittania", un kan-

tāti-himnu "Nikolajs" solo balsij, korim un orķestrim, ar ko viņš, Vāg-
nera paša vārdiem runājot, "guvis ne mazumu slavas".

Rīgā Vāgners dzīvajai vispirms iekšpilsētā, Kalēju ielā, pretī Jāņa
baznīcas ejai, tumšā un nemīlīgā dzīvoklī. 1838. gada pavasarī
viņš pārgāja ērtākā dzīvoklī, Pēterburgas priekšpilsētā, tolaik vēl

ārpus vaļņiem, tagadējās Brīvības un Dzirnavu ielas stūrī, divstāvu

koka nama augšējā stāvā. Tagad šis nams noplēsts un tā vietā,
Brīvības ielā Nr. 9, uzcelta jauna liela mūra ēka. Tuvākie Vāgnera
draugi Rīgā bija Holtejs un mūzikas direktors Heinrichs Doms, kas

vēlāk Vācijā taisīja spīdošu karjēru, kļuva par Berlīnes galma operas
diriģentu un Mākslas akadēmijas locekli, bet ar kuriem abiem Vāg-
ners šķīrās naidīgi.

Lielais Vāgnera Rīgas ieguvums ir jauna viņa opera —

"Riēnci". Tās librelu Vāgners bija izstrādājis Jelgavā, 1838. gada
vasarā, Rīgā komponēja tās pirmos divus cēlienus, pabeidza jau
Francijā. Zīmīgi, ka Vāgners šo operu iecer tādās dimensijās, ka tās

uzvedums Rīgā vai uz kādas provinces operskatuves nemaz nebija

iedomājams. ;

"...Jau vienīgi vēlēšanās vien, redzēt šo darbu kādreiz uzvestu,

mani varēja spiest atstāt līdz šim pierastos šauros teātra apstākļus
un meklēt jaunas attiecības ar kādu lielāku teātri. Katram, ko es ie-

pazīstināju ar savu projektu, kļuva skaidrs jau no manas operas si-

žeta vien, ka es izgāju uz sava tagadējā stāvokļa laušanu, jo tajā
nemaz nebija ko domāt par mana darba uzvedumu, un mani paziņas
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tamdēļ sāka mani jau uzskatīt par pavieglu", stāsta Vāgners savā

autobiogrāfijā. Tāpēc Vāgners arī vieglu sirdi samierinās ar savu

atlaišanu no Rīgas teātra, un, parādu apkrauts, bez ārzemju_ pases,

kādā 1839. goda ruaens naktī, kopā ar savu sievu Minnu beg pāri

Krievijas — Vācijas

robežai, lai dotos

Vāgnera koncerta
programma, Rīgā, Melngalvju zālē, 1838

Programmā vairākas Vāgnera kompozīcijas, starp atskaņotājiem arī Vāgnera
sieva Minna un tās māsa Plānere

uz savu ilgu zemi—

Franciju, Parīzi, sa-

.viem lielās nākot-

nes sapņiem un

rūgtu pieredžu ga-

diem pretī. Vāciskā

Rīga viņam bija pa-

likusi vienaldzīga,

viņš tāpat Rīgai, un

neviens šeit vēl ne-

atskārta tanī laikā

vīna ģēnija, nedz

ad spēja iedomā-

ties, kādos augstu-
mos uzvīsies viņa

likteņgaitas.
Brauciens pa

jūru līdz Francijas
krastiem bija vēt-

rains un grūts, vēt-

ra kuģi tikko nesa-

lauza uz Norvēģi-

jas klintīm; bet no

jūrnieku stāstiem un

trakojošās jūras

pieredzes Vāgnerā
dzima jaunas drā-

mas idejas, no kām

izveidojās viņa "Klī-

stošais holandietis".

Parīze jaunajam
mūziķim bija ne-

viesmīlīga. No "Ri-

ēnoi" uzveduma plāniem nekas neiznāca. Viņš piedāvā Lielās operas
direktoram sava "Klīstošā holandieša" libretu; to gan no viņa atpērk,
bet—operas komponēšanu uztic citam. Trīs Parīzē pavadītie gadi Vāg-
neram kļūst par īstiem posta gadiem. Lai kautkādi eksistētu, viņš strādā

vismelnākos mūzikas amatnieka darbus—arranžē modes operārijas
žādiem instrumentiem, taisa operu kļavienizvilkumus, raksta mūzikas fe-

ļetonus niecīgās lapelēs. Opera viņam kļūst tālāka kā jebkad agrāk,
kad viņš vēl nebija kāju spēris uz Francijas zemes. Viņš sāk domāt atkal

par Vāciju, un kad pabeidz savu "Riēnci", nosūta to Drēzdenes oper-

teātrim. Parīzē viņš komponē arī savu "Fausta" uvertīru un septiņās
nedēļās "Klīstošo holandieti", 1841. gadā. Šai laikā pie-
nāk priecīgā vēsts, ka Drēzdenes opera pieņēmusi "Riēnci" uzvedu-

mam. Vāgners pagriež muguru Parīzei, kas viņam bija gan devusi
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dažas pazīšaViās ar Meijerbēru, kas viņu protežējai, ar Berliozu,

Listu, dažas spēcīgas ietekmes, īpaši no Berlioza orķestra valodas, bet

pašu cilvēku un mākslinieku tikko nebija pazudinājusi. "Kad pirmo
reizi redzēju Reinu, es, nabaga mākslinieks, asarām acīs zvērēju

mūžīgu uzticību savai vācu dzimtenei."

20. oktobrī 1842, "Riēnci" gūst triumfu uz Drēzdenes operskatu-
ves; pāris mēnešu vēlāk, 2. janvārī 1843, turpat publika aplaudē jau
arī "Klīstošajam holandietim". Operu panākumi Vāgneram dod arī

galmā kapelmeistara posteni Drēzdenes operteātrī, vienā no visievē-

rojamākajām Vācijas mūzikāla-jām skatuvēm. Vāgnera dzīvē līdz ar

to sākas jauns posms, viņa mākslas lielo cīņu laikmets. Drēzdenē

Vāgners nodzīvo septiņus gadus, komponē un uzved "Tanheize-
ru" (19. okt. 1845), komponē "Loheng ri nu", uzmet jau pirmos
libreta plānus "Meistardziedoņiem" un "Nibelungu gredzenam".
1848. gada revolūcija aizrauj arī Vāgneru, 1849. gadā viņš ņem ak-

tīvu dalību Drēzdenes barikāžu cīņās, pēc sacelšanās neveiksmes ir

spiests bēgt no draudošā aresta un emigrē uz Šveici, kur apmetas uz

dzīvi Cirichē. Nākošie desmit Šveices gadi ir viens no vislielākajiem
Vāgnera radošā darba posmiem. Tajos viņš uzraksta lielāko daļu
savu teorētisko apcerējumu: "Mākslu un revol ūc i j v", "Nā-

kotnes mākslas dorbu", "Operu un drāmu", "Ni-

belungu gredzena" cikla dzeju, komponē jau pirmās no šā

cikla drāmām — "Reinas zeltu", "Vai ķīru" un pusi "Zīg-
f rīda", tad piepeši viņa aktivitāte pagriežas citā virzienā, viņš pār-
dzīvo jaunu, lielu mīlu, un Matildes Vēzendonkas ietekmē pāris ga-
dos komponē "Tristanu un Izoldi" (1857—1859). Šai laikā

viņa lielākais atbalsts ir Lists, kam pateicoties Veimarā kļūst par cent-

ru, no kurienes Vāgnera darbi sāk izplatīties pa visu Vāciju (1850.

gadā Lists Veimarā dod arī "Lohengrinu" pirmuzvedumā), lai gan

Vāgners vēl joprojām nedrīkst Vācijā atgriezties. 1855. gadā Vāg-
ners diriģē Londonā Filharmonijas simfonisko koncertu sezonu. No

1859—1862 viņš dzīvo atkal Parīzē, lai tur no jauna izmēģinātu savu

laimi. Pateicoties Austrijas sūtņa kundzes firstienes Meternichs pro-

tekcijai, uz Napoleona 111. pavēli "Tanheizeru" uzved 1861. gadā
Parīzes Lielā opera. Trīs izrādes, ko Vāgnerā opera tolaik Lielajā ope-

rā piedzīvoja, iegājušas vēsturē kā viens no lielākajiem teātra skan-

dāliem Parīzē. Pret Vāgneru sazvērējās liela un spēcīga opozicija,
kurā bija gan Lielās operas abonementpublika, galvenokārt Parīzes

"Žokejkluba" biedri, kas piederēja zelta jaunatnes aprindām un jutās

aizskarti savās tiesībās, nesagaidīdaimi "Tanheizerā" tradicionālā

operballeta otrajā vai trešajā cēlienā; savu tiesu šajā "Tanheizerā"

izgāšanā veica arī daudzu Parīzes operkomponistu skaudības pret

nelūgto ārzemju viesi, arī saprotamā sabiedrības pretestība pret to

uzspiesto veidu, kā Vāgners bija panācis savas operas uzvedumu

franču nacionālteātrī. "Tanheizers" no repertuāra bija jānoņem. Bet

Vāgners jau ieguva Parīzē savai mākslai arī lielus draugus, starp tiem

kā pirmos dzejniekus Bodlēru, Teofilu Gotjē, Mandesu, komponistu

Reijēru un c.

Ap šo laiku Vāgners beidzot bija Vācijā par viņa politisko pa-

gātni amnestēts. Bet viņš velti izmēģinās panākt uz kādas vācu ska-

tuves "Tristana un Izoldes" uzvedumu, visur to noraida. Vīnē viņš

pirmo reizi pats dzird savu "Lohengrinu" (1862), bet arī nek > vairāk
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nepanāk. Koncertturneja pa Ungāriju un Krieviju (1863) pa daļai uz-

labo viņa materiālo stāvokli. 1864, Vāgners saņem negaidītu aicinā-

jumu no Bavārijas jaunā karaļa Ludviga 11. doties pie viņa uz Min-

cheni. Vāgneram jau šķiet, ka visi viņa mākslas vēlējumi sāks piepii-

Hanss Bīlovs

Anonims oforts

dīties gluži kā pasakā, viņš atsauc

uz Mincheni savu draugu Hansu fon

Bīlovu, kas Minchenē 1865. gadā
pirmo reizi uzved viņa "Tristanu un

Izoldi", karalis viņam piedāvā visus

vajadzīgos līdzekļus viņa mākslas

ideāla reālizēšanai. Bet ļoti drīz

galma intrigas dara Vāgnera stā-

vokli Minchenē neciešamu, Vāg-

ners spiests ir Mincheni atstāt un,

1865, no jauna dodas uz Šveici.

Šveicē, Četru Kantonu ezera

krastā, netālu no Lucernas, Trībše-

nas villā, Vāgners dzīvo savus lai-

mīgākos mūža gadus (1866—1872).
Uz turieni viņam drīz seko Kozima,
Lista meita, Hansa fon Bīlova sieva,

ko Vāgners apprec pēc savas pir-
mās sievas Minnas Plāneres nāves.

1869, viņiem dzimst dēls Zigfrīds, kā

dzimšanas svētkiem Vāgners kom-

ponē savu "Zigfrīda idilli". Trībše-

nā Vāgners komponē "Meistar-

dziedoņus", pabeidz "Z ī g f rī-

du", gandrīz pabeidz komponēt
"Dievu mijkrēšļus", vairākus ievērojamus apcerēju-
mus, starp tiem "Par diriģē š a nu", "Bēthovenu", sāk publi-
cēt savus kopotus rakstus. 1868, Minchenē Bīlovs uzved pirmo reizi

"Meistardziedoņus", atsevišķos uzvedumos Minchenē parādās airī

"Reinos zelts" un "Valkīra". 1872, pēc Vācijas uzvaras pār 'Franciju,
Vāgneram beidzot izdodas subskripcijas kārtā savākt pietiekoši lī-

dzekļu, lai sāktu reālizēt savu mākslas sapni —■ uzceltu īpašu teātri

savu lielo mūzikas drāmu "svētkuspēlēm". No šā laika Vāgners dzīvo

savā villā Baireitā, ku>r veidojas arī viņa teātris. Visā Vācijā vāc

līdzekļus grandiāzā Baireitas plāna izvešanai, izšķirošo vārdu arī šeit

saka karalis Ludvigs 11., piešķirdams Baireitas svētkuspēļu nama cel-

šanai 200.000 marku. Baireitas teātra atklāšana, 1876. gadā, ar

"N ibel vn g v gredzena" cikla pirmuzvedumu, bija visas mūzi-
kālās pasaules sensācija. Bet arī izrāžu deficīts bija milzīgs, tā ka

pasākuma- eksistence bija atkal no jauna apdraudēta. Tomēr pēc il-

gāka laika izdevās atkal rast vajadzīgās materiālās garantijas, un

1882. gada , ar Vāgnera beidzamās operas "Parsifala" pirm-
uzvedumu, modās arī plašās publikas interese par Baireitu, nāca līdz

arī lieli materiāli panākumi. Vāgnera lielā mākslas uzvara bija iz-

cīnīta.

Pašu Vāgneru viņa mūža beidzamajos gados tomēr smagi no-

spieda viņa lielā dzīves sapņa gausā reālizēšanās. No 1879, viņa
veselības stāvoklis spieda viņu aizvien biežāk uzturēties Itālijā. "Par-
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sifalu" arī viņš beidza zem dienvidu saules, PalermcL 1882.—1883. g.

ziemu viņš pavada Venēcijā, pabeidz vēl rakstu "Māksla un reliģija";

tur arī 13. februārī 1883., lepnajā Vendramīnu pilī Lielā kanāla kra-

stā, viņu pārsteidz pēkšņa nāve, brīdī, kad viņš, noiedams no klavie-

rēm, tikko gribēja kāpt gon-
dolā savai ikdienas promenā-

dei. Viņa līķi svinīgi pārveda

uz Baireitu, kur viņš mūžīgā
mierā atdusas zem vienkāršas

kapa akmens plāksnes savas

villas dārzā.

*

Vāgners sniedz apbrīno-

jamu vienoto, apzināti mērķ-

tiecīga radoša darba parau-

gu. Visā pasaules mūzikas

vēsturē būs grūti atrast citu

gadījumu, kur reformatoriska

doma būtu tverta līdzīgi asi

un skaidri, un arī ar nelokā-

māku konsekvenci izvesta. Viss

viņa tīri mūzikālais darbs, visa

viņa dzejnieka, filozofa, polē-
■ mista darbība vērsta tik uz

vienu centrālo mērķi — operas
reformu. Un reti kādam māk-

sliniekam arī lemts ir bijis pie
dzīvot visu savu, pat pārdro-

Vāgners un Kozima

Fotografija, 1872

šalko, visārkārtīgāko domu tik pilnīgu realizēšanos, ka Vāgneram.

Vāgnera reformas kodols īsi satverams vienā jēdzienā: Vāgners
teorētiski un praktiski dod jaunu definīciju "operai", kā

mākslas formai, kurai, ja tā grib attaisnot savu augsto mākslas misiju,
ir jākļūst par patiesu "mūzikas drāmu". Ar šo jēdzienu Vāg-
ners sevišķi pastrīpo operas dramatisko būtību. Vāgners ne-

būtu mūziķis, ja viņš noliegtu mūzikas lomu mūzikāli-drāmatiskā

darbā. Taču viņa reforma vispirms vērsās uz operās kā dramatiski

nozīmīga mākslas darba atjaunošanu. Lai to panāktu, bija ne tikai

šablonisko, klinšejaino operlibretu vietā jādod īsta dramatiska dzeja,
bet jā> p ā rve i d o arī visa operas mūzikālā koncep-

cija, jālauž tradicionālās operas mūzikālās formas, kas (kā piem.
ārijas, ansambļi, kori etc.) bija dibinātas taisni uz šo operas mūzikālo

elementu dominēšanu pār tās dramatisko saturu. Tā Vāgnera uz-

tverē izveidojas tas īpašais skatuves darba1 veids, ko viņš pats sauc

par "mūzikas drāmu", kurā drāma kāpināta ar mūzikas emocionālo

spēku, līdz kādam nekad nespētu pacelties tikai runāts vārds, bet

kurā arī mūzika nav vairs mērķis, bet tikai viens no sadarbojošiem
līdzekļiem "mākslu kopdarbā" resp. "drāmā", līdzi dze-

jai, mīmikai, dekorāciju valodai, inscenējumam. Pilnīgi izveidota Vāg-
nera "mūzikas drāma", kā piemēram viņa "Tristans", "Nibelungu gre-
dzena" cikls, tad arī sniedz pavisam citu ārējo un iekšējo aspektu,
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nekā līdzšinējā, pirms-Vāgnera opera. Jauns jau tajā ir tās sadalī-

jums pēc darbības a i n ā m, ne vairs pēc atsevišķiem noslēgtiem
mūzikas "numuriem"; jauna ir tās mūzikālā veidojuma technikā, ar

tās deklamātorisko dziedājumu, kurā izzūd atšķirības starp "āriju"

Baireitas svētkuspēļu teātra zāle

(ar »Parsifala« Grāla tempļa dekorācijām, 1882)

un "rečitatīvu",

vispār cli minējas
abi šie tradicionā-

lās operas mūzi-

kā'lie jēdzieni, jau-
ni ir tās spēcīgie

psīcholoģiskie ie-

roči' — ārkārtīgi

kāpinātā orķestra
valodas nozīme

mūzikālā skatu-

ves darbā un "leit-

motīviskā" drama-

tiskās kompozīci-

jas sistēma. Gan

jāpiezīmē, ka visi

šie Vāgnera jauni-

nājumi ir tikai re-

lātīvi jauni. Pati

operas kā "mūzi-

kas drāmas" atjaunošana bija savukārt arī Gluka operreformos kodols;

operas dramatisko būtību bez šaubāmapzinājās arī Vēbers, pie kā ro-

nami arī paraugi dramatiski tēlojošajam Vāgnera orķestrim, arī leitmo-

tīvu lietošanā. Tāpat drāmatiski-deklamātoriskais dziedājuma stils ir

ronams jau operas pirmajos laikos, pie florenciešiem, un atkal pie
Gluka, kas apzinīgi izskauda savās reformātoriskajās operās virtuozā

kolorātūrdziedājuma vizuļus; leitmotīvu sistēmatiskā izmantošanā psī-
choloģiska iespaida kāpināšanai vēl konsekventākus paraugus nekā

Vēbers dod Vāgneram Berliāzs ("idēe fixe" fantastiskajā simfonijā).
Bet ja arī Vāgners nebija tiešs šo savas "mūzikas drāmas" elementu

izgudrotājs, viņa ģēnijs manifestējās absolūti suverēni visu šo elementu

iekļaušanā vienotā sistēmā, to kāpināšanā līdz augstākajai potencei,
idejas un izveida lieliskā līdzsvarā.

Ir mūziķi, kā Šopēns, Šuberts, Berliozs, kas pārsteidz jau ar savu

pirmo darbu jaunumu un īpatnīgumu. Vāgnera pirmajās operās vēl

grūti uzminēt nākotnes lielo operreformātoru. Pašiem pirmajiem viņa

operu mēģinājumiem — viņa paša iznīcinātajai operai "Kāzām"

(1832), romantiskajai operai "Fejām" (1833) un pēc Šekspīra lugas
"
Dots pret dotu" rakstītajai operai "Mīlestības aizliegumam"

(1834) vispār ir tikai biogrāfiska nozīme. Par "Mīlestības aizliegumu"

Vāgners pats saka-, ka tās mūzika esot radusies zem "jaunāko franču

un itāliešu ietekmēm"; šie jaunie franči un itālieši viņam bija Obērs

urv Bellīni. Vāgnera "dzīvo" operu rinda sākas ar "Riē nci", viņa

"Rīgas operu", ko viņš sāka un lielāko daļu izstrādāja Rīgā un pa-
beidza Parīzē (1837—1840). Šī bija opera, ar ko jaunais, vēl ne-

pazīstamais mūziķis gribēja iekarot sev vārdu un vietu nekur citur, kā

visievērojamākajā tā laika pasaules opercentrā — Parīzes Lielajā
operā. Mēs zinām, kādu nožēlojamu fiasko cieta šie Vāgnera jau-
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nekļa sapņi. Bet "Rienci" tomēr pavēra viņam operkomponista panā-
kumus —ja ne Parīzē, tad viņa paša dzimtenē. "Rienci" ir tipiska
"lielā vēsturiskā opera", tādā gaumē, 'kā tolaik rakstīja operas

Spontīni, Obērs, Meijerbērs, Halevī (Vāgners pats apliecina, ka

viņa "Rienci" paraugi bijušas šo komponista lielās varoņoperas),
tradicionālajos piecos cēlienos, ar lieliem ansambļiem un masu ska-

tiem, lielām ārijām, balletiem, gājieniem v. t. t. Arī šeit vēl nav ne-

kādu Vāgnera vēlākās mūzikas drāmas raksturīgo elementu. Bet jau

ar nākošo operu — "Klīstošo holandieti" — Vāgners ga-

ļīgi atstāj lielās vēsturiskās operas stilu un piegriežas romantiskajai
teiku operai, un sper arī savu pirmo īsteno soli mūzikas drāmas vir-

zienā. Vāgners, kas arī visām savām iepriekšējām operām libretus

bija rakstījis pats, šeit dod jau īstu dzejnieka darbu. Interesan-

ta šīs operas iecere: "Es atceros gluži labi, raksta Vāgners "Vēstī-

jumā saviem draugiem", ka es vispirms sacerēju tekstu un mūziku

Zentas ballādei 2. cēlienā; gluži neapzināti es biju ietvēris šajā ga-
balā visas partitūras tematisko materiālu, ballāde kļuva- it kā par kon-

centrētu visas drāmas attēlu... Kad beidzot es uzsāku operas kom-

poziciju, jau sacerētās mūzikālās domas kā pavedieni izgāja pašas
no sevis pa visu darbu. īstenībā nemaz negribot, man vajadzēja ti-

kai attīstīt sakarā ar viņu dabu ballādes dažādās tēmas, lai iegūtu,

ļoti raksturīgu tematisku konstrukciju veidā, operas galveno drāmati-

sko situāciju mūzikālo ainavu." Šādā nozīmē tvertas, dažas nedau-

dzas galvenās mūzikālās tēmas, kas sastopamas visā operā kā zi-

nāmas drāmatiskas nozīmes nesējas, ir tie "leitmotīvi", vadošie mo-

tīvi, kas, sākot ar "Klīstošo holandieti", aizvien jo vairāk sāk kļūt

Vāgnera mūzikas drāmās par noteiktu sistēmu. Jau "Klīstošajam
holandietim" šīs raksturīgās vadošās tēmas piešķir lielu mūzikālu

vienību, lai gan citādi šīs operas mūzikālā uzbūve vēl daudz neiziet

no tradicionālās "numuru" operas rāmjiem. Šai operā arī pirmo
reizi parādās tipiski vāgneriskā doma par "atpestīšanu caur mīlu";
holandieli no viņa nemiera spēj glābt tikai līdz nāvei uzticīga, tīra,

līdzjūtīga sievietes mīla. Tā Vāgnera opera un drāma jau šeit kļūst

psīcholoģiska, dziļu iekšēju, dvēseles pārdzīvojumu attēlojums, asā

kontrastā pret lielās vēsturiskās operas' sižetu ārējās norises efektī-

gumu, bet psīcholoģisko nabadzību. Lieliska šīs operas uvertīra,

pirmā no slavenajām Vāgnera operu priekšspēlēm, kas vienlīdz

iemīļotas kā oper- tā koncertzālēs.

Vislielākie Vāgnera skatuves panākumi saistās ar divām nāko-

šajām viņa operām: "Tanheizeru" un "Lohengrinu". "Tanheize-

ra" drāmas avoti ir senas, 13. gadsimta vācu teikas par dziedoņu
■karu Vartburgā un par Tainheizeru — bruņinieku-minnezengeru. Ope-
ras ideja ir cīņa starp juteklisko, grēcīgo mīlu (Venus) un šķīsto, die-

višķīgo mīlu (Elizabete); Tanheizers, kas pazinis visas Venuskalna

baudas, pasaules un baznīcas nolādēts, beidzot atpestīšanu atrod

Elizabetes uzupurējošā, sirdsšķīstā mīlā. "Tanheizera" libretu Vāg-
ners uzrakstīja 1842.—1843. gados, operas kompoziciju pabeidza
13. aprīlī 1845; pirmuzvedums notika Drēzdenes operā, paša Vāg-
nera vadībā, ar niecīgiem panākumiem. Operas pirmais cēliens pa-
zīstams divos izstrādājumos, no kuriem otro, tagad visbiežāk izrā-

dāmo, Vāgners bija rakstījis "Tanheizera" Parīzes uzvedumam

1861. gadā, paplašinot Venuskalna skatu ar lielu balleta ainu. Šajā
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Venuskalna bakchanāles mūzikā, rakstītajā Vāgnera "Tristana" lai-

kā, ir vienas no "Tanheizera" partitūras žilbinošākajām lappusēm.
Daudzi "Tanheizera" opermūzikas "numuri" ir ieguvuši vislielāko

popularitāti; tā varenā priekšspēle, svētceļnieku kori, viesu uznākša-

nas maršs, Vartburgas dziedoņu kara dziedājumi, un c. Arī "Tan-

heizers" vēl vairāk pieder tradicionālajai "operai", ne īstajai Vāg-

nera' "mūzikas drāmai". Tikai Tanheizera "Romas stāstījums" pēdē-

jā cēlienā, kur dziedājums kļuvis par izteiksmīgu drāmatisku dekla-

māciju, ko orķestris atbalsta, papildina, izskaidro, — rāda mums

pirmo reizi jau pilnīgā gatavībā Vāgnera jauno mākslu, īstu mūzikāli-

drāmatisku "skatu", ne vairs "āriju".

"Lohengrins" tieši seko "Tanheizeram"; 1845, Vāgners
uzraksta tā dzejisko izstrādājumu, operas partitūra nāk gatava

1848. gada martā. Tomēr tikai 1851. gadā notika "Lohengrina"
pirm uzvedums, Veimarā, Lista vadībā, kad Vāgners bija jau trimdā

Šveicē. "Lohengrina" poētiskā viela, arī senu viduslaiku leģendu
brīvs dzejisks pārstrādājums, ir viens no Vāgnera skaistākajiem oper-
tekstiem. Kā "Klīstošais holandietis", kā "Tanheizers", kā "Tristans",
arī "Lohengrins" rāda dziļu, simbolisku mīlas skatījumu. Lohengrins,

gulbja bruņinieks, nāk no Monsalvatas, svētā Grāla bruņinieku pils,
lai aizsargātu Elzu, kļūst viņas vīrs, mīl un ir mīlams. Bet neviens

nedrīkst zināt, kas viņš un no kurienes viņš nācis. Elza* nespēj
atturēties noliegumam, noslēpums viņu moca, viņa grib zināt, kas ir

viņas glābējs. Kad liktenīgais jautājums nenovēršami izteikts, Lo-

hengrins atklāj savu noslēpumu, bet līdz ar to Elza ir sadragājusi
savu laimi un viņa mīlu, jo Lohengrins vairs nevar palikt zemes virsū,

Vendraminu pils Venēcijā
Vāgnera nāves vieta
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tam jādodas prom uz augsto Monsatvatas pili. —■ "Lohengrina" mū-

zika ir pēdējais etaps Vāgnera operas attīstībā uz mūzikas drāmu;
tam tieši seko jau "7'ristans" un "Nibelungu gredzena" drāmas, īstā-

kais Vāgnera' mūzikas drāmas ideāla piepildījums. Zīmīgo leitmo-

tivu sistēmatiska lietošana (Lohengrinu, gulbi, Elzu raksturojošā gai-
šā tematika, Lohengrina brīdinājuma motīvs, Ortrūdes un Telramun-

da tumšās, baigās tēmas, zemie, dobjie reģistri], specifiski "vāgne-
riskais" orķestris, ar tā bagāto krāsainību, daudzkārt sadalītajām

stīgu instrumentu grupām, krāšņo orķestra polifoniju (īpaši brīnišķī-

gajā šīs operas priekšspēlē), tradicionālā operas iedalījuma: (ārijās,

rečitatīvos, ansambļos) atmešana, — viss šis jaunais mūzikālais stils

"Lohengrinā" rāda jau tiešu Vāgnera "jaunās mākslas" tuvumu.

Daudzās grandiozās mūzikālās virsotnes (Lohengrina sagaidīšanas
skats pirmā cēlienā, "Gājiens uz dievnamu" — lieliskā kora aina ot-

rā cēlienā, Elzas un Lohengrina skats, Grāla stāsts un Lohengrina' at-

vadīšanās trešajā cēlienā, priekšspēles — operas sākumā un treša-

jam cēlienam) pieder ģeniālākajām Vāgnera mūzikāiajām inspirā-
cijām.

Pēc "Lohengrina" Vāgnera radošajā darbā iestājas ilgāks pār-
traukums, kas sakrita ar viņa ārē|iem dzīves apstākļiem: Drēzdenes

revolūciju, bēgšanu, dzīvi trimdā. Šai laikā Šveicē viņš piegriežas
pirmkārt filozofiski-teorētiskam darbam, uzraksta pirmo virkni savu

lielo kritiski-aistētisko apcerējumu ("Opera un drāma", "Māksla un

revolūcija", "Nākotnes mākslas darbs" un c), kuros ieņem stāvokli

pret sava laika mākslas dzīvi un lūko noskaidrot pats savas mākslas

aistētiskos pamatus. Sevišķi svarīgs Vāgnera- mākslas ideāla iz-

pratnei ir viņa lielais apcerējums "Opera un drāma" (1851.),
kurā Vāgners dod operas <un ritma mākslu filozofisku vēsturi un izteic

jau gandrīz definitīvā veidā savu mākslas doktrīnu. Pēc viņa domām,
visi iepriekšējie operkomponisti, pakļaudamies dziedātāju tirannijai,

operu veidojuši maldīgā virzienā, dodot tai formas, kur dominē vo-

kālie efekti, bet aizmirstot pašu galveno — dabiskumu, patiesi
cilvēcīgo. Līdzšinējā operā mūzika vienmēr bijusi galvenais
mērķis, drāmai un dzejniekam turpretim vienmēr piekritusi'tikai otr-

kārtēja1 nozīme,- Vāgners grib panākt līdzsvarotu mūzikas un drā-

mas vienību ideālā "mākslu kopdarbā", kurā vaiņagotos tiklab

mūzika kā dzeja. "Operu un drāmu" rakstot, Vāgnerā jau brieda

Nibelungu "tetraloģijas" idejas; 1852. gadā "Nibelungu gredze-
na" grandiozā drāma, dzimusi kā vienas drāmas — "Zigfrīda nā-

ves" dzeja, un attīstījusies līdz veselu četru drāmu ciklam ("Reinas

zelts", "Valkīra", "Zigfrīds", "Dievu mijkrēšļi"), bija Vāgneram jau
pilnīgi izveidota. Sākās arī tās mūzikālais darbs, ko pabeigt Vāg-
ners spēja tomēr tikai divus gadu desmitus vēlāk. Bet pirms "Nibe-

lungu gredzena" cikla galīgas izveidošanas dzimst vēl divi citi viņa
darbi: "Tristans un Izolde" un "Meistardziedoņi", abas visaugstā-
kās Vāgnera mākslas virsotnes.

"Tristans u-n I zo Id c" ir vislielākās mīlas, vislielāko kais-

lību drāma; mīla, kas dzīvē neredz piepildījuma, kas laimi atrod ti-

kai nebūtībā, nāvē, aizmirstībā. Šis darbs nes dziļas, paša Vāgnera
mīlas drāmas atbalsis; sieviete, kas neapšaubāmi ietekmējusi "Tri-

stana" rašanos, bija Matilde Vēzendonka, kas, Vāgnera -paša vār-

diem runājot, bija kļuvusi par viņa liktenīgāko, "viņa pirmo un vie-
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nīgo" mīlu. Dzīve viņus bija savedusi kopā Šveicē, Cīrichē, kur

Vāgners dzīvoja kā trimdinieks, baudīdams Vēzendonku ģimenes vis-

lielāko viesmīlību; bet šī abpusējā mīla bija jāapslāpē, bija no tās

jāatsakās, jābēg, jo "nevarēja' būt ne jautājuma par savienošanos".

Vajag lasīt Vāgnera un Matildes Vēzendonkas vēstules, lai izjustu šīs

mīlas smagumu, liktenīgumu. Taisni šai laikā Vāgners iepazina arī

Šopenhauera pesimistisko filozofiju; tās iespaids uz viņu bija satrie-

cošs. "Kad manā sirdī plosās kaislību viesuļi, es atrodu tik vienu

mierinājumu savās bezmiega naktīs —■ dziļu, kaislīgu dziņu mirt; es

vēlētos pilnīgu bezapziņu, nebūtību, visu sapņu beigas, vienīgo un

galīgo atbrīvošanos..." No šiem avotiem rodam visskaidrāko pieeju
"Tristana" poētiskajai vielai un tā pesimisma filozofijai, kas bez šau-

bām ir dziļi autora paša sirds sāpju izauklēta. Vāgners pilnīgi ne-

gaidot pameta "Nibelungu gredzena" drāmu kompozīciju pusdar-

bā, kad "Reinas zelta" un "Vaikīras" partitūras bija jau uzrakstītas,
un īsā- laikā, no 1857.—1859., dzima "Tristana" dzeja un mūzika.

Tomēr tikai 1865. gadā jaunais darbs piedzīvoja savu pirmuzvedu-

mu, Minchenē, Bīlova vadībā; arī tālākie tā skatuves likteņi ir bijuši
aizvien diezgan grūti. — "Tristans" vispilnīgākajā mērā atbilst Vāg-

nera "mūzikas drāmas" koncepcijai. Ārējā darbība tajā reducēta

līdz mīnimam, līdz vislielākajai vienkāršībai; drāmas norise ir tīri

psīcholoģiska. "Tristana" mūzikas stils apzīmēja veselu epochu mū-

zikas likteņos; līdz pat šā gadsimta mūzikālaijam impresionismam
un jaunajam "lietišķības" laikmetam, "Tristana" mūzikālā valoda bi-

ja visas "modernās" mūzikas skola 1 un svētākā bauslība. "Tristana"

harmoniju chromatisms ar tā disonanču kultu, psīcholoģiski un mūzi-

kāli dziļais leitmotīviskais darbs, vokālo partiju veidošana vienīgi

pēc drāmatiski-melodiskas deklamācijas principiem, reibinošā

orķestra valoda, tās krāsainībā un bagātajā polifonijā, visas mūzi-

kas kāpinātais emocionālais strāvojums, ģeniāla mūzikālā inspirā-

cija šajā darbā vāgnerisko opermūzikas reformu rāda tās pilnīgā
pārsvaroši-skaistā izteiksmē.

"Meistardziedoņi" ir pilnīgs pretstats "Tristanam" un

arī vispāri izņēmuma darbs Vāgnera mūzikāli-drāmatiskaļā produk-
cijā. Vāgnera vienīgā komiskā opera. lecerēta jau drīz pēc "Tan-

heizera", vēl Drēzdenē, bet reālizējusies tikai laikā no 1862.—1867.

{pirmuzvedums 1868, Minchenē, Bīlova vadībā), tā ne tikai vielā, bet

arī mūzikālajā veidojumā pa daļai itkā atgriežas pie "operas" for-

mas elementiem: Vāgners ieved tajā gan karus, gan ansambļus, dzie-

smas, savā harmoniju valodā kļūst skaidri diatonisks, balsu vešanā bie-

ži izmanto imitāciju stilu un citas kontrāpunkta gudrības "vecā" Bacha

gaumē. Taču visi šie elementi ir tikai kolorīta līdzekļi viduslaiku,

"meistardziedoņu" epochas mūzikālaiam raksturojumam; aiz tiem

viscauri slēpjas tās pašas Vāgnera galvenās idejas, tā pati filozofija.

"Meistardziedoņu" pamatdoma ir jaunās mākslas, ģēnija cīņa ar

veco, sauso mākslas rutīnu un pedantismu. Hansa Zaksa> Valtera

fon Štoicinga; un meistardziedoņu pretešķībās bez šaubām Vāgners
ir satiriski uzzīmējis arī savas attiecības pret savu mākslas apkārtni,
Valters Štolcings — jaunās, brīvās mākslas pārstāvis, ir Vāgners pats,
meistardziedoņu kārta — vecās tradīcijas aizstāvji, centīgi, bet maz

talantīgi, starp tiem Bekmesers — īsta- buffa-figūra, asa Vāgnera
satira par ļaunprātīgu, neprotošu, muļķīgu kritiku. Hansa Zaksa fi-
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gūrā, vienā no visskaistākajām, kādas ronomas vāciskajā operā,

Vāgners it ikā personificē vācu tautas mākslas ģēniju, un aizgrābjošā

apoteoze operas beigās arī ir vācu mākslas apoteozisks cildinā-

jums. "Meistardziedoņu" muzikālais krāšņums un veselīgais, maz-

liet pasmagais humors palicis dzīves spējīgāks, nekā daža no Vāg-

nerai lielajām mūzikas drāmām. Lieliskā "Meistardziedoņu" priekš-

spēle, ar tās spēcīgo polifoniju, ir viena no visvarenākajām Vāgnera

mūzikālajām iecerēm.

"Nibelungu gredzena" četras drāmas: "Reinas

zelts", "Vai ķīra", "Zigfrīds" un "Dievu mijkrēšļi"
— "skatuves svētkuspēle trīs dienās un vienā priekšvakarā" vai

vienkārši "Tetraloģija", kā parasti sauc šo grandiozo mūzikas drā-

mu ciklu, Vāgnera darbos dominējošo vietu ieņem ne tikai pēc ap-

mēriem, bet ir arī visilgāk fantāzijā iznēsātais, visrūpīgāk lolotais, vis-

plašākās domas Vāgnera darbs. Ar dažādiem pārtraukumiem, Vāg-
ners pie tā strādāja gandrīz 25 gadus, sāktā doma pakāpeniski pier

auga, paplašinājās, no vienas operas ("Zigfrīda nāves") plāna iz-

vērtās par veselu ciklu. "Es pasāku un izvedu šo dramatisko plānu
tik plašos apmēros, ka, sekojot mana sižeta prasījumiem, es ar to

vien jau atteicos šajā darbā no jebkādas iespējamības redzēt to

kādreiz, tādā veidā, kā viņš ir, mūsu operteātru repertuārā. Vaja-
dzētu ārkārtīgu apstākļu, lai šī mūzikas drāma kādreiz varētu tikt

uzvesta publikai," raksta Vāgners vēstulē kādam Parīzes draugam.
Cik pilnīgi taču šis Vāgners atgādina to Vāgneru-jaunekli, kas

Rīgā spītīgi strādāja pie "Rienci", domādams to tikai "Parīzes Liela-

jai operai" un apzinīgi nogriezdams katru iespējamību uzvest to

provinces mazajās skatuvēs (uz šo analoģiju esmu norādījis jau ag-

rāk, savā Vāgnera monogrāfijā)! Cik neprātīgi bija 25 gadus vecā

jaunekļa sapņi par "Parīzi", tikpat nereāli, utopiski, fantastiski bija
39 gadus vecā trimdinieka plāni par "Tetraloģiju" — par "skatuves

svētkuspēli", ko izrādītu četros sekojošos vakaros, ideālos apstāk-
ļos. Kādai fanātiskai gribai, kādai nesalaužamai ticībai vajadzēja
vadīt šo cilvēku, lai, padzīts no dzimtenes, bieži dzimtenes teātru

boikotēts, varētu strādāt pie darba, kas sniedzās pāri visām sava' lai-

ka teātra apstākļu iespējamībām! Un ka "Rienci" tomēr vēra Vāg-

neram Eiropas teātru durvis, ka "Tetraloģijai" radās savs īpašs,

jauns teātris, Baireitā, tas ir tas brīnums, kāds patiesībā savā laikā

bija viss Vāgnera darbs, viņa māksla un personība.*)

"Nibelungu" dzeju Vāgners sāk Cīrichē, 1851. gadā, beidz

1852; "Reinas zelta" mūzikālo kompoziciju beidz 1854, "Vaikīras"

partitūru 1856, "Zigfrīdu" sāk komponēt 1857, beidz tikai pēc "Tri-

stana" un "Meistardziedoņiem", 1865; "Dievu mijkrēšļus" 1874. Pa

šo laiku ūtopiskā doma par visa cikla uzvedumu ir pienākusi gandrīz
pie atrisinājuma. Vāgners ir kļuvis nacionāls varonis, Eiropas slave-

nība, Bavārijas karaļa Ludviga It. draugs. "Reinas zeltu" un "Val-

ikīru" gan uzved vispirms katru par sevi, Minchenē, 1869. un 1870.

gadā, bet pret Vāgnera gribu. 1876. gada augustā notiek pirmais
visas "Tetraloģijas" uzvedums Baireitā, Vāgnera svētkuspēļu teātrī,
saistot visas pasaules interesi. Viena ūtopija ir piepildījusies!

*) Jēkabs Vītoliņš un Roberts Kroders, Richards Vāgners, dzīve un darbi.

Rīgā, 1930.
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"Nibelungu gredzenā" Vāgners ar lielu dzejnieka spēku ir sa-

kausējis vairākas seno ģermāņu un skandināvu varoņteikas, īpaši
ģermāņu "Nibelungu dziesmu" un skandināvu Velsungu, teiku (Vol-

sunga Sāgai. Visai sarežģīto dramatisko attiecību, daudzo simbolu

un filozofisko ideju galvenais saturs schēmatiskos vilcienos ir šāds:

Reinas dziļumos gul Nibelungu zelts, ko sargā nāras. Zeltam ir ma-

ģiska vara: kas to iegūs un kaldinās no tā gredzenu, savai varai

pakļaus visu pasauli. Bet šī zelta vara ir nesavienojama ar mīlu.

Mīlu nolādēdams, tumsas gnomu valdnieks Alberiohs nolaupa zel-

tu. Tomēr gredzenu viņam drīz ar viltu atņem dievi, Votāns. Bet

ar viltu iegūtais zelts nes sevī lāstu, ko pārvarēt nespēj arī dievi. Ti-

kai brīvs varonis un liela mīla var atpestīt pasauli no zelta lāsta.

Tāds ir Zigfrīds, viņa un Brinhildas, valkīras, mīla1; gredzena
lāsts grūž arī viņus, nevainīgus, postā, bet viņu liktenis glābj pasau-
li, izbeidz zelta varu. — "Nibelungu" mūzika, rāda Vāgnera mūzikas

drāmas principus to vispilnīgākajā reālizējumā. "Reinas zelts" un

"Valkīra," uzrakstītas vēl pirms "Tristana", tā tad ir pirmās šā īstā

vāgneriskā stila paudējas. Ar kopējiem vadošajiem motīviem visas

četras cikla drāmas saistītas ciešā, vienotā mūzikālā organismā.
Tradicionālās "operas" atribūtu nav palicis ne puteklītis: ne āriju,
re ansambļu, ne koru, ne balleta etc, — ja vien kori un ansambli

tieši neprasa pati darbība-, kā piemēram valkīru sasaukšanās, vīru

kori "Dievu mijkrēšļos", un c. Mūzikālās norises smagumcentrs —

orķestris, ne cilvēka balss, kas ir tikai daļiņa visā mūzikālās drāmas

"simfonijā"; brīnišķais Vāgnera orķestris, kā skanīgums, krāsainība,
lieliskums ir viens no pasaules mākslas visvarenākajiem ieguvumiem.
Daudzas "Tetraloģijas" partitūras lappuses rāda aizraujoša mūzikālā

skaistuma skaņu gleznas, kādām līdzīgu maz visā mūzikas literātūrā:

tā "Ugunsburvība", Valkīru- auļojums "Valkīrā-", "Zigfrīda" brīnišķie
dabas tēlojumi, "Dievu mijkrēšļu" sēru gājiens, grandiozais Tetralo-

ģijas noslēgums, un c. Dziedājumi tīri mūzikālās intereses ziņā ir na-

badzīgāki, neveidojas noslēgtās, ārijveidīgās formās, bet iet ekspre-
sīvas drāmatiski-melodiskas deklamācijas stilā, radot operdziedātā-

jiem savas tipiskas, īpatnas grūtības. Teksta garumi vietām mū-

zikālajā! attīstībai laupa dzīvību, tiešumu,- vietām tomēr drā-

matiski-dekbmējošais dziedājums koncentrējas liela skaistuma vo-

kālā lirismā (Votāna atvadīšanās no Brinhildas, un c). No visām

"Tetraloģijas" dalām, sevišķi iemīļota kļuvusi "Valkīra", franči ļoti
mīl a-rī "Zigfrīdu", tā gaišuma un veselīgā dzīves prieka dēļ.

"Pa rsif ai s", Vāgnera pēdējais darbs (sākts 1877, pabeigts

Palermā, 1882), ar savu reliģiski mistisko, gandrīz liturģisko raksturu

stā-v pilnīgi savrup Vāgnera darbos. Tā galvenais skats —

Lielās Piektdienas mistērija Sv. Grāb templī, tāpat noslēgums, kur

Svētais gars nolaižas baloža veidā pār Parsifalu, kas svētī ceļos no-

metušos Grāb bruņiniekus, — ir tīri liturģiskas, kultiskas ceremonijas.
Vai operteātra izrāde spēj būt dievkalpojums, vai aktieru rituālie

žesti publikas priekšā neprofanē pašu garīgās ceremonijas iestādī-

jumu? Šādus pārmetumus Vāgners droši vien bija paredzējis,, un

tāpēc viņš "Parsifalu" bija lēmis tikai Baireitas svētkuspēļu uzvedu-

miem, kur klausītājs nāk sevišķi labvēlīgi sagatavotā noskaņā. Bet

darba reliģiskā izteiksme ir tik spēcīga, svētsvinīgums tik dziļš, ka tas

arī parastā operteātra izrādē rada gandrīz īsta svētkalpojuma ie-
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spaidu (visiem teātriem brīvs "Parsifals" kļuva 1913., pēc Vāgnera
autortiesību izbeigšanās). "Parsifala" mūzika ir vienkāršāka nekā

"Tetraloģijā", dzejai atbilstoši ar mistikas pieskaņu, kas izjūtama
tiklab skaistajā priekšspēlē, aizgrābjošos koros, Lielās Piektdienas

burvības mūzikā un c. Ja varbūt tiešais mūzikālās izdomas spēks
"Parsifalā" ne viscauri vairs ir Vāgnera agrāko drāmu augstumā,
tomēr ar "Parsifalu" Vāgnera mūža darbs noslēdzas tik harmoniskā

un pilnīgi izteiktā pabeigtībā, kā mākslā cilvēka mūžs piepildās vi-

sai reti.

Vāgnera mākslas darba spēks bija tik mil-

zīgs, ka Baireitas apoteozes laikos, pagājušā gadsimta beigās, li-

kās, ka opermākslai rasts vairs viens vienīgs nākotnē ejamais ceļš.

Vāgnera mākslas uzvara bija absolūtai, tās varenumam un skaistu-

mam pasaule pakļāvās pilnīgi, tās sagūstīta un pārvarēta. Nevie-

nas citas mākslas paraugs mūzikā uz tuvāko pēclaiku nav bijis tik

suģestējošs. Bet lai cik absolūti un suverēni Vāgners pats piepildīja
savu mākslas ideālu, pārveidodams visu opermākslu — operu libre-

tus, mūziku, ekspresiju, pašu operteātri, tā artistus, publiku, — viņa
revolūcija tomēr bija pārāk plaša un vispārēja, lai kļūtu uzvaroša

viscauri un ilgstoši, jau arī tik tamdēļ vien, ka īstu reformātorisku

operu mazākiem talantiem daudz grūtāk turpināt, nekā lielai ģeniā-
lai personībai to radīt. Vāgnera mūzikas drāmas forma, viena no

visgrandiozākajām, kādas vien mākslā ir redzētas, neskaitāmo tās

atdarinātāju rokās izvirta dekadentismā, nevarīgumā; pretenciozs,
pašapmierināts vāgnerisma epigonisms kļuva vēl neciešamāks, nekā

viduvēja tradicionālā, italianizētā "dziedātāju" opera. Reakcija
pret vāgnerismu bija neizbēgama, un tā nāca ap gadsimtu maiņu,

pa daļai jau agrāk filozofa Fr. Nīcšes ievadīta, ar tā uzbrukumu

Vāgnera pesimismam un prasījumu pēc "saulainākas, gaišākas
mākslas" ("il faut mēditerraniser la musiguel"), tad tīri mūzikāli-

drāmātišķajā plāksnē ar Debisī "Pelleasu un Melizandi" (1902), kas

ģeniāli rādīja, ka iespējams tomēr arī citāds reformātorisks operas

veids, ārpus Vāgnera mūzikas drāmas stila un principiem. Tā vis-

pīrmā no Vāgnera ietekmēm atraisījās franču mūzika. Itāliešu opera
savu poziciju un patstāvību paturēja arī šajā operprincipu cīņā; ar

Verdi un Pučīni operām tai atkal ir sava nesalaužama pasaules vara,

līdztiesīga un gandrīz uzvaroša pat pašā Vāgnera zemē. Krievu tau-

tiskā opera —■ Rimskij-Korsakova, Musorgska, Borodina, tāpat Čai-

kovska personās, par Vāgneru interesējās, bet tam nepakļāvās. Vācijai

Vāgnera mūzikas drāma vēl joprojām lielākais un augstākais nacionāii-

vāciskas operas paraugs. Nav nekur citur plūdis tikdaudz "vāgnerisku
opersimfāniju," nekur citur viduvējība nav vairāk tērpusies vāgnerisma

togā, bez patiesa lieluma, bet pozējoša, pārspīlēta, uzpūsta. Vienīgi
Richards Strauss bija spēcīgs diezgan, lai, arī iedams Vāgnera pēdās,
attaisnotu ar mūzikālā satura bagātību un psīcholoģisko dziļumu vāg-
neriskās mūzikas drāmas formu.

Orķestra predominējošā loma Vāgnera mūzikas drāmai piešķir
īstu simfonisma raksturu,- tā ar Vāgneru izveidojas vācu si m-

fāniski- romantiskā mūzikas drāma, īpatnākais un

varenākais vācu ģēnija radītais operas tips. Ja tā arī nekļuva par

vienīgo nākotnes operas formu, tās ietekme tomēr skāra vai visas pa-
saules oper- un simfonisko mākslu. Vāgners ir vācu lielākais orķestra
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valodas meistars pec Bēthovena. Un arī Vāgnera mākslu sintezē, viņa

mūzikas drāmā īstā, suverēnā valdniece tomēr ir — mūzika.

Franču mūzikas renesanse 19. gadsimta otrajā puse

Franču mūzikas dzīvi līdz 1870. gadam pārvalda gandrīz vienīgi

opera, lielā, reprezentātīvā franču mūzika bija tā, ko spēlēja abos

oficiālajos Parīzes teātros — Lielajā operā un Komiskajā operā. Ne-

aizmirsīsim, ka tas ir laiks, kad Vācijas mūzikas dzīve kūsāja ap Bēt-

hovena, Šuberta atstāto darbu, ap Šūmani, Listu, Mendelsonu, Vāg-

neru. Franču operteātra un līdzi visas franču mūzikas dzīves likteņu

noteicēji, laikā' starp apmēram 1830.—1860. gadiem, bija turpretim
Meijerbērs, Rosīni, Obērs un c, mūziķi, kuru triumfu laikus franču mū-

zikai atceras kā> savu dziļāko pagrimšanas epochu. Franču mūzikas

atdzimšanu, vispirms operas frontē, ievada- ap gadsimta' otrās

puses sākumu rinda jaunu franču operkomponistu — Gunā, Tomā,
Bizē, Masnē, Reijērs un c, tad, ap 1870, pēc nelaimīgā vācu-franču

kara-, cita grupa, ar Sen-Sānsu un Oezāru franku priekšgalā, nodi-

binot Franču nacionālo mūzikas biedrību, iezvana franču instru-

mentālās mūzikas jauno laikmetu, īsto franču mūzikas lielās re-

nesanses sākumu, kas noved to pie tās tagadējā augstā stāvokļa pa-
saules mūzikas koncertā. Ar šo jauno franču mūzikas dzīves garu, ar

modināto interesi par savu, franču lielo instrumentālo mūziku, tika

pirmā kārtā rehabilitēta arī Berlioza māksla, kurā tagad, pēc
viņa nāves, franču mūzika apsveica savu nacionālāko, lielāko ģēniju.
Mēs piegriezīsimies vispirms jaunajai, 19. gadsimta otrās pu-
ses franču operai.

Franču operai 19. gadsimta pirmajā pusē bija divi ļoti nošķirti
žanri: komiskā opera un opera-traģēdija vai lielā opera. Pretēji
"lielās operas" svinīgajam patosam, komiskā opera vairāk tiecās uz

lirismu un tajā blakus dziedājumiem liela- loma bija arī runai, tā bija
scēniski aktuālāka, inscenējumi un balleti turpretim bija im-

pozantāki Lielajā operā, kur jau pats vietas svinīgums prasīja no

komponista pompēzāku, dekoratīvāku, uz grandiozitāti vērstu mūziku.

Meijerbēra' "lielās vēsturiskās operas" žanrs ir pavisam citāds, nekā

Bojeldjē, Izvāra, Obēra dzīvā, vieglā, asprātīgā, komiskā opera. Gad-

simta otrajā pusē šo abu franču operas žanru atšķirības pamazām
sāk nolīdzināties, tie sāk sajaukties, un izveidojas jauna, vidējas, d e-

micaractēre operas formula, liriska drāma, liriska opera, ar

jauktu komēdijas-traģēdijas raksturu. Komiskās operas tonis ar to

klust nopietnāks, mūzikālais farss, ar operetes nosaukumu, vairs

netiek pielaists uz lielajām operskatuvēm, un savukārt arī "lielās ope-
ras" stils iegūst jaunu dzīvību, jaunas asinis no saskarsmes ar dabi-

skāko, dzīvei tuvāko komisko operu (kā vistipiskāko šāda jaukta rak-

stura operu vajag iedomāties Gunā "Faustu", Bizē "Karmenu"). Šī
muzikālās gaumes maiņa iezīmēja arī Meijerbēra opervaldonības
beigas, un izpaudās pirmā kārtā Tomā, Gunā, Bizē darbos.

Ambruāzs Tomā (Ambroise Thomas, 1811—1896), dzimis Metcā,
spīdošs Parīzes konservātorijas audzēknis, Leziēra skolnieks kompo-
zicijā, Romas prēmijas stipendiāts 21 gada- vecumā, vēlāk akadēmi-

ķis, kompozīcijas profesors un mūža pēdējos 25 gadus Parīzes kon-
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servātorijos direktors (pēc Obēra), ir viena no tām franču komponistu

figūrām, 'kuru māksla- gan nav bijusi ne sevišķi īpatnēja un nepavisam
ne moderna un laikmetīga, bet kas, vismaz dažos darbos, ir guvusi
visplašākos publikas panākumus. No viņa 19 operām dala, īpaši

viņa "jaunības grēki", pieder

vieglākajam, komiskās operas

žanram, vienai no tām, "Kaī-

dam" ("Caid", 1849), pieder

pat zināmā mērā franču ope-
retes i cvadītājas loma, vēl

pirms Ofenbacha un Lekoka

operetēm; daļa ir ar "lielās

operas" pretenzijām, tā "Sap-
nis vasaras naktī" (1850),
"Hamlets" (1867), "Franče-

sko da Rimini" (1882), "Vētra"

(1889), bet kuras kompromitē
slikti pēc Šēkspīra un Dantes

taisītie libreti, un kuru lielajai
vielai neatbilst arī Tomā-drā-

matiķa spēks. Ambruāza To-

mā darbu, atmetot viņa pus-
panākumus, tiklab viņa laika

kā arī pēclaika lielajai publi-
kai vaiņago trīs viņa galvenie

operu Iriumfi: "Minjona",
"Hamlets" un "Kaīds".

"Minjonas" pasaules popu-

Ambruāzs Tomā

lāritāte visiem zināma; vēl tagad tiklab Francijā kā ārzemēs tās

skatuves panākumi nav nebūt izsīkusi. Savā laikā tā nepilnā pus-

gadā pēc pirmuzveduma (19. nov. 1866) aizsniedza jau savu simto

izrādi, un jau 1894. gadā tā piedzīvoja Parīzes Komiskajā operā vien

savu tūkstošo izrādi. Tāpat kā Gunā "Fausts", arī "Minjona" ir iz-

pelnījusies daudz pārmetumu par Ģētes literāro tēlu banālizēšanu;
bet ja šeit arī nerodam īsta Ģētes, taču "Minjonal" ir īsts Tomā, ar

viņa mākslas labākajām kvalitātēm: sirsnību, patiesīgumu, emociju,
kas labi atbalsojas jūtīgu klausītāju sirdīs,- mīkstu, labi līdzsvarotu un

izteiksmīgu orķestri; delikātu, piemīlīgu melodiku, kas dažus "Min-

jonas" dziedājumus darījusi slavenus. "Hamlets" ir viņa labākā "lie-

lās operas" partitūra, kas arī savā laikā apgājusi visas pasaules oper-
teātrus. Abās šais operās ir arī kolorātūras elementi (Pilinās un Ofē-

lijos dziedājumos), kas tik reti sastopami jaunākajā operā (bez šīm,
vēl vai vienīgi Delība operā "Lakmē"). Viņa spalvai pieder arī rinda

mazāk pazīstamu instrumentāldarbu, baznīcas mūzikā viens rek-

viems, viena liela mesa un c. Tomā ir neapšaubāmi skaista franču

mūziķa figūra, kopā ar Gunā, Bizē un savu slavenāko skolnieku

Masnē, viens no jaunās franču operas populārākajiem reprezentan-
tiem.

Šarls-Fransuā Gunā (Charles-FranĢois Gounod, dzimis Parīzē,
17. jun. 1818, mira arī Parīzē, 17. okt. 1893), viens no ievērojamāka-
jiem franču komponistiem, franču operas suminātākais meistars laikā

pec Rosīni, Obēra, Meijerbēra, ar savu darbu un savu ietekmi ieguvis
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lielus nopelnus franču mūzikas atdzimšanā 19. gadsimta otrajā pusē.
Guno bija pazīstamas mākslinieku ģimenes atvase,- viņa vectēvs bija
veikls ieročmeistars, tēvs talantīgs gleznotājs, māte laba mūziķe.
Desmit gadu vecs, Guno iestājas Parīzes konservātorijā, mācās kom-

poziciju pēc kārtas pie Rei-

chas, Halevī, Leziēra un

Paēra, 21 gadu vecs, pēc da-

žiem neveiksmīgiem mēģinā-

jumiem, iegūst lielo Romas

prēmiju kompozicijā. Itālijā
Guno pavada divus gadus,

galīgi vijas itāliešu operā, bet

iegūst dziļus iespaidus no itā-

liešu baznīcas kormūzikas vec-

meistariem, īpaši no Palestrī-

nas. Gadā, ko pēc tam viņš
kā stipendiāts vēl dzīvo Vā-

cijā, viņam izdodas Vīnē uz-

vest vienu savu mesu un rek-

viēmu, Leipcigā Mendelsons

viņam atklāj Bachu. Pēc at-

griešanās Parīzē, Guno kādu

laiku strādā Ārējās misijas
baznīcā un seminārā kā ērģel-
nieks un kormeistars, staigā
seminārista' garajā tērpā un

pats arī tikko neiestājas ga-
rīdznieka kārtā. Bet doma

par operkomponista karjēru

Šarls Guno jaunībā

Ēngra zīmējums, Romā, 1840

viņu atgriež sabiedriskajā un artistiskajā dzīvē. Sākumā viņa
operām bija 'maz laimes. Viņa operdebitanta darbs, "Sapfo"
f'Sapho"), kā titujloma' bija rakstīta' Palmai Viardā-Garsia',
1851. gadā, pazuda no repertuāra- drīz pēc pirmizrādes, vel

lielāks bija viņa nākošās operas fiasko ("La Nonne sanglante", 1854).
Pa to laiku viņš bija apprecējies ar konservātorijas klavierspēles pro-
fesora Cimmerimaņa meitu, kas viņam nodrošināja gandrīz spožus
materiālos apstākļus un iespēju dzīvot tikai radošajam komponista
darbam. 1858, Komiskajā operā uzveda viņa dzīvo un asprātīgo
"Ārstu pret paša gribu" (pēc Moljēra komēdijas, "Le Mēdecin malgre
lvi"), kas viņam_ deva pirmos teātra panākumus. Gadu vēlāk, Parī-

zes Liriskajā teātrī, parādījās viņa "Fausts" (19. martā 1859), ko

sakuma publika uzņēma pavēsi, neizprotoši, bet kam lemta bija vis-

spožākā nākotne. Pēc desmit gadiem, "Faustu" savā repertuārā uz-

ņēma arī Lielas operas teātris. Guno tad operu pārveidoja, izkom-

ponejot tai runas dialoga vietā rečitatīvus un ievedot tajā balletu,-
šāda veidā "fausts" arī uzsāka savu pasaules karjēru. No visiem

Ģetes "Pausta" jnspirētajiem darbiem, Gunā opera ir ieguvusi vis-

popularitāti (Šp_ora "Fausts" ir novecojies un aizmirsts, Ber-
lioza "Paustā pazudināšana", Boito "Mefistofelis" arī nav ieguvuši
tas lielas atbalss, ka Guno "Fausts"; Vāgners, kas arī bija domājis

par
"Fausta" sižetu, droši vien Guno meistardarba ārkārtīgo panā-

kumu dcl bija no ta atsacījies). Vācijā "Faustu" bieži izrāda ar "Mar-
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grietas" nosaukumu, tāpēc, ka Guno operā 1 viņa- libreta rakstītāji

Barbjē un Karrē no visas milzīgās Ģētes "Fausta" vielas ir izmanto-

juši tikai tā saukto "Margrietas traģēdijas" epizodi. "Faustā" Guno

ir ārkārtīgi laimīgi realizējis operas ideālu. Vispārējais operas rak-

sturs ir ļoti intims un poētisks; liegas, delikātas melodijas, teicama

emocijas kvalitāte, brīnumlabi līdzsvarots dziedājums un orķestris,
vietām lieliski raksturojumi un aizraujošs dramatisms, bagāta un īpat-
nīga mūzikālā izdoma šajā darbā franču operteātrim dod vienu no

tā visskaistākajām operpartitūrām. ."Fausts" daudz ietekmējis sava

laika operprodukciju; vēsturiski tas iezīmē jaunu laikmetu franču ope-

ras attīstībā, kā tipiskas demi-caractēre operas paraugs.

"Faustam" līdzīgu panākumu Guno vēlāk vairs nekad neieguva.
No vina vēlākajām operām vēl atzīmējamas: "Philēmon et Baucis"

(1860),' "Zobas ķēniņiene" (1862), "Mireille" (1864), "Dūja" ("La Co-

lombe", 1866), "Romeo unJulij a" (1867). Šī pedejā opera, par

sižetu, kas mūzikā atbalsojies vēl vairāk nekā Ģētes "Fausts", ir Guno

skaistākā partitūra blakus "Faustam". "Romeo un Jūlijai" bija lieli

pirmie panākumi, bet tagad to repertuāros neatrod tik bieži kā

"Fāustu". Franču-vācu kara gadus, no 1870, Guno pavada Anglijā,
pēc atgriešanās Francijā raksta atkal jaunas operas, bet vairs ne tajā
"demi-caractēre operas" stilā, kā viņš tik laimīgi bija uzsācis; vairākas

"lielās operas" ("Poliēkts", "Zariņa d'Ark", "Piektais Marts", un c),
ko viņš šai laikā dod uzvedumiem, nerāda ne jaunu meistarību, nekā

arī nedod klāt viņa komponista slavai un panākumiem. Dzīves pēdē-

jos gados viņu no jauna valdzina reliģiskā mūzika-, kurā viņš

jau agrāk bija devis savu meistardarbu, "S v. C c cīl ija s mesu"

(1855), un kam viņš tagad pievieno vēl klāt divas skaistas orātorijas,

"Pestīšanu" ("Rēdemption", 1882) un "Mors et Vita" ("Nāve un Dzī-

vība", 1885). Guno reliģiskās mūzikas stils nav gluži brīvs no operi-
skiem elementiem, tāpēc tai nevar pieiet ar Bacha garīgās mūzikas

ideālu. Starp citu, Bacha pasaulei Guno ir pieskāries savā slavenajā
"Meditācijā par Bacha prelīdi" ("Ave Maria"); šī mūzikas lappuse,
dzimusi Guno pirmo operu neveiksmju laikā, meistara populāritātei
droši ir devusi vairāk, nekā daudzas viņa lielās partitūras.

Mūža pēdējos desmit gadus Guno nodzīvoja aizgājis no atklā-

tības, nervu slimība viņam neļāva arī vairs nodarboties ar mūziku.

Viņa mūzikā li-drāmatiskajam un reliģiskās mūzikas darbam jā-

pievieno vēl arī dažas instrumentālkompozicijas (divas simfonijas, un

c); bet tās apēnoja citu. viņa1 laika instrumentālās mūzikas meistaru

darbi. Zīmīgāks viņa ienesums franču dziesmas attīstībā, kas

daudz devušas viņa: slavai, un Francijā ievērojami pakalpoja šā

mūzikas žanra godā celšanai.

Guno mākslas vērtējumā ir bijušas dīvainības, maiņas un lūzumi.

Viņa meistardarbu, "Faustu", kritika savā laikā kvalificēja kā "tumšu",
nemelodisku, "neizprotamu", vairāk "gudru", nekā iedvesmas rastu

mūziku. Tāds spriedums mums tagad šķiet pavisam brīnumains. Vē-

lākajā laikā kritikai drīzāk ir bijusi otrāda tieksme, "Fausta" mūzikai

pat pārmet saldumu, sentimentālitāti. Pēckara gadi Guno mākslai ir

bijuši labvēlīgi; Francijā pat dzima-, gan īslaicīga, Guno mode, at-

jaunojās viņa aizmirsto operu uzvedumi, Gunā mākslā no jauna sa-

skatīja tfri latīniskas īpašības — šarmu, skaidrību, tīru emociju, kulti-
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likteņiem bija izšķiroša, vislielākā mērā auglīga. Diemžēl, Guno pa-

lika pats savas "Fausta" un "Romeo un Jūlijas" slavas gūsta, un ne-

spēja savos pēdējos darbos vairs atjaunoties, paplašināt savu māk-

slos doktrīnu, 'ka to redzam piemēram

Verdi, Vāgnera, Bēthovena ģēnijā.
Ernests Reijērs (Reyer, 1823—1909)

ārpus franču valodas loka- plašāku pazī-
stamību nav ieguvis, un arī pašā Francijā

starp 19. gadsimta otrās puses lielajiem

operkomponistiem viņam bija tikai otrkār-

tēja vieta. Reijērs bija mūzikā autodidakts,

un arī tikai pēc sava 25. gada spēja iz-

rauties no ierēdniecības un nesaistīti vel-

tīties savām muzikālajām dziņām. Viņa

komponista darbs viss saistīts ar operu,

kas visīstenāk atbilda viņa mūzikālās fan-

tāzijas īpašībām, viņa asajam teātrālajam
instinktam. Viņa pazīstamākās operas ir

"Statuja" (1861), "Sigurds" (pirm uzve-

dums Briselē, 1884), "Salambo" (Bri-

selē, 1890), ballets "Sakuntala". Reijē-

Ernests Reijērs
F. Katlēna gravīra

raim bija tuvi sakari ar literātu un citu mākslinieku pasauli;
"Salambo" komponēšanu viņam bija uzticējis pats Flobērs,
kas vispirms bija domājis gan par Verdi. Visumā Reijēra
atstātais mūzikālais mantojums nav diez' cik liels un bagāts, bet

ar savām stila kvalitātēm, ar savu dzīvību un krāsainību viņa mūzikai

ir tomēr laba vieta franču mūzikas vēsturē. Lielāku iespaidu nekā

komponists uz sava laika mūzikas dzīvi Reijērs ieguva ar saviem rak-

stiem, ar vairāk kā trīsdesmit piecus gadus ilgo mūzikas kritiķa dar-

Leo Delībs

Luīzas Abemas oforts

24

bību "Journal des Dēbats" slejās. Viņš
bija viens no pirmajiem un dedzīgā-
kajiem Berlioza mākslas apbrīnotā-

jiem, vēl tajā laikā, kad tai bija maz

draugu; viņam ir ievērojama vēsturi-

ska loma arī kā Vāgnera mākslas ce|u

sagatavotājam Francijā (arī viņa paša

opera "Sigurds" ir "vāgneriska").
Leo Delība populāritāti (Leo De-

libes, 1836—1891) vēl tagad glabā
viņa opera "Lakmē" un divi balleti:

"Kopēlija" un "Silvija". Viņa pirmie

jaunības darbi bija mazas, jautras

operetes,- "viņam franču kritika neva-

rētu pārmest melodijas trūkumu: viņš
taču taisīja operetes" piezīmē par viņu
Sen-Sānss. Komiskai operai viņš vis-

pirms dod komēdiju Luija XIV. laika ko-

stīmos "Tā sacīja karalis" ("Le Roi l'a

dit", 1873), tad otru darbu "Jean dc

Nivelle" (1880); abās ir viegla melā-

dika>, interesanta orķestrācija. Viņa

371
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meistardarbs ir opera "Lakmē" (1883), ar ekzotiski-gleznainu, smalki

izstrādātu mūziku, kas visvairāk izplatījusi viņa operkomponista slavu.

Delība sevišķie nopelni ir franču balletm ū z ika s pacelšanā;
viņa trīs balleti: "Avots" (1866), "Kopēlija" (1870) un "Silvija" (1876)

Žoržs Bizē

Bērneja gravīra

iezīmē datu franču balletmūzikas

atjaunošanā. Pirms viņa dejas
mūzika bija gandrīz tikai naba-

dzīga choreografifas kalpotāja,

palīdzēja dejas solim, lēcieniem

v. t. t. Delībs balletmūzikai deva

vairāk dzīvības, rakstura, krāsai-

nības, lielāku ritma dažādību, ba-

gātāku orķestrāciju, īstāku tīri mū-

zikālo nozīmību. Kombarjē pie-

zīmē, ka neviens no vēlākajiem

balletkomponistiem, ne Mesažē,

ne Lalo, ne Sen-Sānss, ne citi nav

Delību šai vielā pārspējuši vai li-

kuši aizmirst; vienīgi ar krievu bal-

letu uznākšanu jau 20. gadsimtā
arī franču balletā norisinās jauna

evolūcija.

Apmēram vienā laikā, pagā-

jušā gadsimta otrajā pusē, katrā

no trim lielajām Eiropas mūzikas

kultūrām izveidojas tipisks, reprezentatīvs nacionā-

las rom a-ntiskas operas tips: Vācijā Vāgnera mūzikas

drāmā, Itālijā Verdi operās, Francijā Bizē "Karmenā", kā spilgtākajā
franču nacionālas operas piemērā. Žoržs Bizē (Georges Bizet),
kas mira tik jauns (aizsniedzis tikai trīsdesmit septiņu gadu
mūžu), uz paša savu lielo meistardarbu sliekšņa, ir ģeniā-
lākais sava1 laikmeta franču operkomponists. Viņa dzīves

stāsts saņemams nedaudzās rindās. Dzimis Parīzē, 25. oktobrī 1838,
mūziku ģimenē, viņš jau deviņus gadus vecs iestājas konservatorijā,
mācās klavierspēli pie Marmantela; ©rģejspēli pie Benuā, harmoniju

pie Cimmermanav kompoziciju pie Halevī, izveidojas par lielisku vir-

tuozu, astoņpadsmit gadus vecs iegūst lielo Romas prēmiju, kas viņam

Jauj bezrūpīgi dzīvot trīs gadus Romā. Šai laikā viņš vēl jūsmo par

Rosīni, Meijerbērā redz "liesmainu dramatisku ģēniju," desmit gadu
vēlāk viņš vairs nebūs šais domās, viņš ir jau sev atklājis Bēthovena,

Šūmaņa mākslas varenumu un skaistumu. Viņam nav vēl 25 gadu,

kad_ Parīzes Liriskais teātris uzved viņa "Pērļu zvejniekus" (1863.),
trijcēlienu operu, kurā gan vēl daudz tradicionālās operas elementu

un italianisma palieku, bet kuras daudzās lappusēs jau jūtams nāka-

mā "Karmenas" autora vēriens. Četrus gadus vēlāk, Bizē dod četru

cēlienu operu: "Pērtas skaisto meiteni" ("La Jolie fille dc Perth",
1867.), 1872. gadā komiskās operas viencēlienu "Džamilē" ("Djami-
leh"). Visās šajās operās ir vēl Rosīni, Meijerbēra, arī Gunā atbal-

sis.' Bet šie darbi vēl nedeva viņam īstās slavas; tie bija vēl tikai

skaisti solījumi nākotnei. Ap 1870, Bizē bija jau īsts "moderns",

avangarda mūziķis; viņu uzskatīja par "mežonīgu vāgneriānieti",
lai gan savā mākslā viņš ir pilnīgi pretējs Vāgneram. Augsto kom-



Bizē rokraksts

Lappuse no »Karmenas« partitūras (Habanēras beigas), Parīzes konservātorijā
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ponista reputāciju viņam vispirms deva skatuves mūzika Alfonsa

Dodē drāmai "Arlezjennai" ("L'Arlēsienne", 1872), tad, pēc trim ga-

diem, "Karmena" (1875). Starplaikā viņš vēl uzrasta simfonisku

uvertīru "Tēviju" (1874), 'ko viņam bija pasūtījis Padlū. Trīs mēnešus

pēc "Karmenas" pirmizrādes, Bizē mira, 3. jūnijā 1875; šeit jāizklai-

dē leģenda par to, ka Bizē miris aiz sirdsēstiem par savas operas

caurkrišanu: viņš jau ilgāku laiku cieta no kādas sirds slimības, un

"Karmena", neskatoties uz kritikas uzbrukumiem, tajos trijos mēne-

šos bija piedzīvojusi jau 37 izrādes. Bizē pāragrā nāve bija visai

smags zaudējums franču mūzikai; stāsta, ka viņam bijusi galvā jau

pilnīgi izstrādāta jauna opera ("Don-Rodrigs"), projektos arī vairāki

citi darbi, no kuriem franču mūzika varēja gaidīt jaunas lielas ba-

gātības.

"A rlez jen n ā" Bizē stils ir aizsniedzis jau savu pilnīgu no-

■ briedumu; te ir visas tās pašas īpašības, ko atrodam arī "Karme-

nā": dzija emocija', raksturīgs kolorīts un ritmi, liela vienība ar drā-

mu, tautas <mūzikas elementi. Patiess meistardarbs, kas savā laikā

Francijā šķita it kā priekšlaikā dzimis. Vismaz 1872. gada publika
to vēl maz pamanīja, un tikai vēlāk "Arlezjennas" mūzika ieguva sa-

vus lielos pasaules panākumus, galvenokārt kā koncertmūzika,
orķestra svītas veidā.

"Karmena" ir viena- no ģeniālākajām operām visā pasaules
operliterātūrā. Vēl tagad "Karmenas" skatuves panākumi ir gluži
nesalīdzināmi, tā ir pasaules operteātros visbiežāk izrādāmā opera.
Blakus Vāgnera un Verdi operām, "Karmena-" rāda savu īpatu ope-

ras koncepciju, reālistiskāku, dzīvei tuvāku. Tajā ir visi vecās ope-

ras formas elementi: iedalījums rečitatīvos, ārijās, duetos, ansam-

bļos, koros, bal-lets. Bet šo operas šablonu atdzīvina karsts asiņu

strāvojums, ārkārtīgs izjūtas spriegums, mūzikas kaislīgums, spēks,
kustība, krāsainība-. Tā nav filozofa mūzika,- tajā runā dzīvs cilvēks,
tik tieši un reāli, cik vien mūzikā- iespējams. Operas panākumiem
neapšaubāmi daudz dod arī tās librets, ņemts no Merimē noveles,
kurā kūso kaislības, mīla-, greizsirdība, kas vienmēr saviļņo klausītā-

ju. Dažas vieglas piekāpšanās lielās publikas gaumes priekšā (to-

readora bravūrozās kuplejas, Guno gaumē veidotais Mikaēlas tēls,
un c.) operas stilu daudz nebojā, un bez šaubām nav traucējušas,
drīzāk gan vēl veicinājušas tās panākumus. Vienmēr un visur ir

pārsteidzis šīs mūzikas tik spilgtais spāniskais kolorīts; zīmīgi, ka

tas gandrīz nemaz nav panākts ar īstām spāņu tautas melodijām, bet

komponists ņēmis no tām tik dažus ritmus, un ir tā iedzīvojies spāņu
melodijas garā, ka arī viņa paša arīģinālmelādijas izklausās tipiski
spāniskas (piem. pēdējā cēliena deju motīvi!). Nekas šai partitūrā
nav tikai tukša formula; mūzika ik uz soļa seko drāmai, pastip-
rina tās spēku. Daži psīcholoģiski lietoti motīvi liecina varbūt vieg-
las Vāgnera leitmotīvu atbalsis (apmēram "Lohengrina" leitmotīvu

nozīmē). Bet ar to arī parailēles ar Vāgnera mākslu tajā izbeidzas,
un ne velti Nīcše, kas sākumā Vāgneru dievināja, vēlāk "Tristanam"

un tumšajiem, smagajiem vāgneriska-jiem mītiem pretstatēja taisni
"Karmenu" ar tās dienvidniecisko dedzīgumu, veselīgumu, gaišumu.
Bet sava laika kritika "Karmenu" apvainoja taisni vāgnerismā; nav

šķietas visā mūzikas vēsturē līdzīga tik nejēdzīgas kritikas piemēra,
kā par "Karmenu" pēc tās pirmuzveduma- Vienīgi Reijērs redzēja
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skaidri jaunā darba nozīmīgumu, un pravietoja "Karmenas" lielo nā-

kotni. Bizē nepiedzīvoja pats savas slavas; tā: nāca drīz, liela un ilg-
stoša. "Karmena" kļuva par vienu no ievērojamākajām dotām mūzikas

vēsturē. Bizē ietekme uz jaunajām ģenerācijām visās mūzikas zemēs

īstenībā vēl tagad nav zudusi, tiešākā

"Karmenas" atbalss pa daļai ir jaunais
"vēristiskās" operas stils, kāds uzzie-

dēja pēc—Verdi Itālijā. "Bizē meklēja

pirmā kārtā kaislību un dzīvi", saka

par viņu Sen-Sānss; šajos vārdos vis-

labāk arī pateikts Bizē mākslas noslē-

pums.
No Bizē citiem darbiem vēl atzī

mējamas viņa "Bērnu rotātas", sāku

mā rakstītas klavierēm, vēlāk orķestrē
tas, jauka svīta, kas savā raksturā at-

gādina Šūmaņa "bērnu skatus";
dziesmas v. c. Viņš bija arī asprātīgs
kritiķis, kā domas par mūziku arī ta-

gad lasāmas ar dzīvāko interesi.

Masnē (Jules Massenet, 1842—

1912) bija īstais franču operas vald-

nieks laikā starp 1880—1910. Pēc

spīdošam studijām Parīzes konserva-

Žils Masnē

Morū litografija

torijā,l kurā viņš kompoziciju mācījās pie Ambruāza Tomā,
savā divdesmit pirmajā' gadā viņš ieguva lielo Romas prēmiju. Ro-

mas laiks neapšaubāmi bija' labvēlīgs viņa attīstībai (tā bija jau
Verdi triumfu epocha). Pēc atgriešanās Parīzē, viņš publicē vispirms

dažus dziesmu krājumus ("Les Poēmes d'Avril" un c), kas tūdaļ val-

dzina publiku, Padlū simfoniskajos koncertos spēlē vairākas viņa

orķestra svītas (Scēnes napolitaines, Scēnes pittoresques un c), viņš

mēģina gūt panākumus arī uz mūzikāli-drāmatiskas skatuves, bet-sā-

kumā bez sevišķas veiksmes, interesējas arī par baznīcas mūziku,
kurai jau Romā bija komponējis orātoriju "Marija Madaļa" (1866)
un kas pirmatskaņojumu piedzīvoja tikai 1873. Viņa pirmo lielāko

operu: "Lahoras karaļa" (1877) un "Erodiādas" (1881) panākumi

viņu galīgi pievērš skatuvei. Tad apbrīnojamā bagātībā, kā no pār-
pilnības raga, sāk nākt viņa operu garā virkne, viņa tālākā biogrā-
fija īstenībā reducējas uz viņa darbu nosaukumiem: "Lahoras ka-

ralim" un "Erodiadai" seko "Manona" (1884), "Sids" (1885), "Esklar-
monda" (1889), "Burvis" ("Le Mage", 1891), "Verters" (1892), "Taīda"

(1894), "Navarniete" (1894), "Monanas portrets" (1894), "Sapfo"
(1897), "Cendrillon" (1899), "Griselidis" (1901), "Notrdamas kate-

drāles zvaniķis" (1902), "Kerubins" (1905), "Ariana" (1906), "Terēza"

(1907), "Bakchus" (1907), "Don-Kichots" (1910) v. c. Gandrīz vi-

sam šīm operām bija panākumi, daži ļoti lieli, tā it īpaši viņa "Ma-

non a" un "Verters" pieder viņa lielajiem pasaules triumfiem,
vēl nebūt nav zaudējušas savu skatuvisko dzīvību un vispilnīgāki
rāda viņa mākslas tipu. Savus labākos darbus Masnē bija devis mū-

ža vidū, savos četrdesmitajos gados, apmēraim līdz "Taīdai"; vēlākie

viņa darbi, no kuriem šeit nosaukti vēl ne visi, vairs kāpinā-

juma nesniedza, un guva arī mazāku atbalsi publikā. Masnē kā reti
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kāds operkomponists zināja operu panākumu noslēpumus. It īpaši

viņam bija valdzinošs melodisks talants, ļoti īpatnīgs, viņam vienam

piemītošs, ar glāstošām, tīksmīgām melodijas līnijām, kuru vilināju-

mam pakļāvās ne tikai klausītāji, bet arī komponisti, kas drīz sāka

taisīt savas melodijas Masnē gaumē. Masnē ārkārtīgi ātri radīja

savu skolu; ne tikai kā kompozicijas profesors Parīzes konservato-

rijā, kur no viņa- klases nākuši daudzi pazīstami franču komponisti

(Rrino, Pjernē, Šarpāntjē, Rabo un d. c), bet vēl jo vairāk ar savas

mākslas tiešo piemēru. Viņa mūzikā- visaugstākā mērā ir tā īpašība,
ko franči sauc par šarmu, viņš labi prot aiztvert erotikas stīgas, smal-

ki, pazīst mīlas, kaisles, sievietes psīcholoģiju. Šādas īpašības, kopā

ar ļoti vieglu komponista roku, ar asu drāmatiski-teātrālu instinktu,

ar dziedājumu un orķestra teicamu līdzsvaru, ieguva milzīgu pievil-
cību un varu pār pūli, īpaši šīs mūzikas spēja runāt uz juteklību.
Bēt viņa emocijas kvalitātē ir arī zināma afektācija, viņa melodikā

zināms skaistuma, gribēts elegances kults, kas mazina tiklab tās

aistētisko kā ētisko vērtību. Ar daudziem saviem darbiem Masnē

jau tuvu radniecīgs vēristiskās operas stilam. Franču operai Masnē

bjia pēdējais liela stila operkomponists, pēc kā vairs franču mūzikā

līdzīgu speciālizēšanos operkompozicijā nesastapsim. — Masnē sim-

fāniskajiem darbiem —■ viņa 7 orķestra svītām ("Scēnes dramati-

ques", "Scēnes napolitaines", "Scēnes Alsaciennes", "Scēnes hon-

groises", "Scēnes pittoresques", "Scēnes dc fēerie") ir mazāka no-

zīme nekā viņa operām; dažas no tām iemīļotas kā pateicīgi po-

pulāru koncertu gabali. Operteātru, īpaši franču teātru repertuāros
Masnē vēl joprojām dzīvo ar rindu savu darbu, īpaši ar "Manonu",

"Verteru", "Taidu", "Sidu", "Sapfo" un "Notrdamas zvaniķi" (pirmās
trīs uzvestas arī Latvijas Nacionālā operā).

Blakus šiem lielajiem franču operas meistariem jāmin arī daži

mazākas nozīmības vārdi1. Luijs Nīdermeijērs (Nieder-

meyer, 1802—1861), Mošelesa skolnieks klavierspēlē, kompoziciju

mācījies galvenokārt Itālijā, sāka' kā operkomponists, bet pēc teātra

mēģinājumu neveiksmēm piegriezās baznīcas mūzikai, kurā arī devis

savus labākos darbus (mesas, motetes, arī ērģeļkompoziciļas un c).

Baznīcas mūzikas skola, ko Nīdermeijērs nodibināja. Parīzē (Ecole

Niedermeyer), ieguva lielu slavu; no tās nākuši arī daži pazīstami
franču komponisti, tā' Gabriēls Forē, Mesažē un c. Viktors Ma-

sē (Massē, 1822.—1884.), Halevī skolnieks, bija produktīvs komisku

operu komponists, ar patīkamu, elegantu melodiķa talantu, kas tam

sagādāja daudzus teātra panākumus. Viņa; labākās operas ir "Žan-

netas kāzas" (1853) un "Galateja" (1852). Burgā-Dikudrē
(Bourgault-Ducoudrav, 1840—1910) sevišķu nozīmību ieguvis kā mū-

zikālās folkloras pētnieks, viņa teorijas caur Jurjānu Andrēju atbal-

sojušās arī mūsu tautdziesmu pētniecībā. Mūzikas vēstures profe-
sors Parīzes konservātorijā, viņš ievērojami veicinājis franču mūzikas
vecmeistaru pazīšanu. Godārs (Benjamin Godard, 1849—1895),
izņemot viņa populāro bersēzu no operas "Zoslēns" ("Jocelyn",
1888) ir tikpat kā aizmirsts, lai gan atstājis daudzus darbus visos,

žanros.

Komiskās operas sakušana ar lielo operu noveda ne tikai pie
vidējā, liriskās operas stila, bet 19. gadsimta, otrajā pusē 'Francijā
radīja arī pilnīgi jaunu mūzikālu žanru — opereti, kurā producē-
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jās tā mūzika, kas gribēja būt tikai pikanta, jautra, sniegt vieglu bau-

du un izpriecu. Žanra panākumi bija milzīgi; operetes spēlēja vai

visi Parīzes teātri, vienīgi uz Lielās operas skatuves tā nenokļuva.
Savos labākajos darbos franču operete mūzikālajā ziņā nebija bez

vērtības; mūžikai, rakstītai tikai 3—4 per-

sonām, mazam orķestrim, bieži vienā cē-

lienā, kas gribēja ar šiem niecīgajiem iz-

teiksmes līdzekļiem valdzināt, nācās būt

patiesi asprātīgai, melodiskai, ritmiski

dzīvai un aizraujošai. Franču operetes
žanra īevadītāji bija Hervē (īstenā

vārdā Florimonds Rožē, 1825—1892), ak-

tieris, dziedātājs un komponists vienā

personā. Viņa panākumus drīz apēnoja
Žaks Ofenbachs (Offenbach, Ķelnes
žīds, 1819—1880), ģeniāls mūziķis, inter-

nacionālā modernās operetes žanra

īstais nodibinātājs. Ļoti jauns Parīzē no-

nācis, viņš kļuva par īstu parīzieti, bija

spīdošs čello virtuozs, un savu Bouffes-

Porisiens teātri izveidoja par centru, no

kā izgāja pa visu pasauli viņa slaveno

Žaks Ofenbachs

operešu panākumi. Ofenbacha operete kļuva par īstu ķeizariskās,
Napoleona 111. laika; Parīzes speciālitāti. Viņa operešu skaits ir ap 90,
lielākā daļa viencēlieni; savu pasaules slavu viņš tomēr ieguva ar sa-

viem lielākajiem darbiem, "Orfeju ellē" (1858), "Skaisto Helēnu" (1864),
"Zilbārdi" (1866), "Parīzes dzīvi" (1866), "Gerolšteinas hercogieni"
(1867), "favāra kundzi" (1879). Ar savu ritmisko versmi, melodiju lipī-

gumu, savu asprātību un humoru tās ir neapšaubāmi meistardarbi

savā žanrā. īsto Ofenbacha lielumu rāda viņa pēdējais darbs, opera
"Hofmaņa stāsti" (uzvesta tikai pēc viņa' nāves, Parīzē, 1881),
viena no spilgtākajām un vēl līdz mūsu dienām dzīves spējīgākajām
romantiskajām operām, bagāta savā mūzikālajā iecerē un spēcīga
drāmatismā. Ofenbacha operetes Parīzē vien piedzīvojušas tūksto-

šiem izrāžu,- izrādes visā pasaulē nesaskaitāmas.

No vēlākajiem franču operetes autoriem kā slavenākie minami

Odrāns, Plankets, Mesažē un c.. Pie šiem komponistiem operetē pa

dajai iezīmējas tendence tuvoties komiskai operai. Šarls Lekoks

(Lecocq, 1832—1918) sevišķi slavens kļuva ar savām operetēm "2i-

roflē-Žiroflā" (1874), "Ango kundzes meita" (1873); pēdējā vien Pa-

rīzē izrādīta vairāk kā 2000 reizes. Robērs Plankets (Plan-

quette, 1848—1903) tīri nepieredzētus panākumus guva ar saviem

"Korneviļas zvaniem" (1877). Edmondam Odrānam (Audran,
1842—1901) laimējās vēl vairāk; tiklab viņa "Maskote" (1880), kā

"Miss Heljet" (1890) divdesmit gadu laikā Parīzē spējušas pārsniegt
2000 izrāžu. Andrē Mesažē (Messager, dzim. 1853) bija ne

tikai panākumu bagātu operešu, bet arī vieglu, graciozu komisku

operu un dažu balletu komponists (viņa laimīgākais ķēriens operetē
"Les P'tites Michu", 1897, komiskajā operā "La Basoche", 1890, un c).

Operetes īstenībā ir arī daudzi darbi ar komiskās operas nosaukumu.

No Francijas operetes žanrs sevišķi atbalsojās Vīnē, kur operetei ra-

dās spilgti turpinātāji un tālākveidotāji — Johanns Strauss, Francis
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Sipē, Jozefs Lonners, Millekers un c, radot "Vīnes operetei" pa-

saules slavu.

Dažus jaunus vilcienus franču operas attīstībā iezīmēja Brino un

Šarpāntjē reālistiskā opera. Ap pagājušā gadsimta deviņ-
desmito gadu sākumu opersižetu maiņa gandrīz piepeši norisinās

Eiropā vairākās vietās: Itālijā dzimst vēristiskā opera, ar Ma-

skanji "Zemnieka godu" (1890), Leonkavallo "Pojaciem" (1892), Pučīni

"Manonu Lesko" (1893) un "Bohēmu" (1896); Francijā reālistiskā

opera parādās tieši ap to pašu laiku, Emīla Zolā naturālistiskā ro-

māna ietekmē (Brino pirmā opera "Sapnis", pēc Zolā romāna,

1891. g.). Jau Bizē "Karmena" bija pirmais visu reā'iistiski-vēristisko

operu paraugs. Bet bija vajadzīgs krietni ilgs laiks, pusotra desmita

gadu, līdz "Karmena" radīja, skolu, līdz operkomponisti sāka- uzdro-

šināties pilnīgi nomainīt agrāko aristokrātisko operas pasauli, ar tās

palūkotajiem karaļiem, varoņiem, dieviem, pret ikdienas dzīves vidi,
ievest operā ne idealizētu "tautu", bet tīri naturālistiskus, parastās, ik-

dienas dzīves atribūtus, darba cilvēku, bohēmas pasauli, strādnieku

viņa drēbēs. Alfrēds Brino (Bruneau, dz. 1857, Masnē skolnieks)

te dara ar īstu reformātorisku drosmi, savās kopdarbībā ar Emīlu

Zolā rakstītajās operās: "Sapnis" (1891), "Uzbrukums dzirnavām"

(1893), "Vētra" (1901), "Bērns-karalis" (1905), sociālistiskajā strād-

nieku drāmā "Mesidārā" (1897), kas kļuvusi pazīstama pa daļai arī

ārpus Francijas, "Abata Murē noziegumā" (1907) un c. Visu šo operu
teksti ir ne vairs dzejā, bet prozā, mūzika simfoniskā stilā, drāmatiski

raksturīga un diezgan skarba. Gistavs Šarpāntjē (Charpen-

tier, dzim. 1860), arī Masnē skolnieks, savā "mūzikālajā romānā"

"Luīzā" (1900) tēlo Parīzes priekšpilsētas dzīvi, arī viņa operas "va-

roņi" ir kāda amatnieku ģimene, kāds mākslinieks, Parīzes ielas dzīve

un trokšņi; operas teksts ir prozā, paša komponista rakstīts. "Luīza",

pateicoties dažiem saviem efektīgajiem muzikālajiem elementiem, sa-

vam autoram sagādāja lielu slavu. Citai, līdzīga žanra viņa operai
"Žiljēnam" (1913) panākumu nebija. Atzīmējama vēl viņa orķestra
svīta "Itālijas iespaidi". — Visumā franču reālistiskā opera neieguva
tādas nozīmes un pasaules atbalss, kā itāliešu vēristiskā opera, īsta

radoša ģēnija trūkuma dēļ.

Gandrīz jau franču modernās, 20. gadsimta mūzikas lokam pie-
skaitāms E m m. Šabrjē (Chabrier, 1841—1894Ļ viens no īpatnāka-

jiem sava laika franču mūziķiem. Viņš nepieder nekādai skolai, pro-
fesionāli pie mūzikas nonāca vēlu (kā komponists debitēja tikai savā

trīsdesmit septītajā gadā), neieguva savas īsās mūzikālās karjēras
laikā arī nekādas sevišķas komponista slavas. Tagadne viņā redz

vienu no visai spilgtiem franču mūzikālā ģēnija būtiskāko īpašību iz-

teicējiem, zināmā mērā pat franču mūzikālā impresionisma vēstnesi,
vēl pirms Debisī. Šabrjē dzīvoja tuvās attiecībās ar impresionistiska-
jiem gleznotājiem un dzejniekiem, īpaši ar Poiu Verlēnu, viņa draugi
mūzikas pasaulē bija arī avangardiskie komponisti — Gabriēls Forē,
Vensans d"Endī un c. Kāds ceļojums uz Vāciju, kur viņš dabūja dzirdēt

"Tristanu un Izoldi", viņu pakļāva Vāgnera- mākslai. levērojamākie
viņa darbi: simfoniska aina "Espana" (1883), viņa Spānijas iespaidi,
lieliska skanīguma un krāsainības partitūra., kas ar savu gandrīz re-

volūcionāro jaunumu kļuvusi par vienu no franču jaunās mākslas avo-

tiem. Operai Šabrjē savu labāko devis dramatiskās operas žanrā
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ar "Gvandolinu" (1886) un komiskajā operā ar "Karali pret savu

gribu" (1887); viņa trešā opera "Brisēls" palika nepabeigta. Lielāku

panākumu tās tomēr neieguva, pa dala! sava stila dēļ, kurā viņa paša
īstās tieksmes saduras ar vāgnerisko opermūzikas sistēmu. Harmo-

nijās, ritmikā, orķestrācijas kolorītos Šabrjē devis daudz jaunu nianšu,
kas arī tagad vēl nav zaudējušas svaiguma.

*

Franču operas galvenais vēsturiskais uzdevums 19. gadsimta

otrajā pusē bija Obēra, Rosīni, Meijerbēra operstila pārvarēšana. Ar

Guno, Bizē, Masnē un dažie;m citiem franču šā laika operkomponi-
stiem jaunais operstils ieguva- reprezentātīvus, skolu un laikmetu ra-

došus darbus, ja arī tomēr vēl nespēja pilnīgi izskaust vieglās, virs-

pusīgās mūzikas kultu. Bet tā nebija visa šīs epochas franču mūzikas

dzīve; ja- tā bija populārākā, tā tomēr nebija- pat tās galvenā daļa.
īstā, lielā franču mūzikas renesanse, kas sagatavo franču mūzikas

dominējošo stāvokli 20. gadsimtā, no-risinā-s tīrās, instrumen-

tālās mūzikas laukā. Šīs mūzikas attīstība līdz 20. gadsimta
"modernās" mūzikas parādībām Francijā iet pa vairākiem ceļiem, to

illustrē ļoti daudz visai talantīgu komponistu, kas pa: lielākai daļai
producējas tiklab instrumentālās mūzikas kā arī operas žanrā. No-

skaidrojot šo franču 19. gadsimta- otrās puses instrumentālās mūzikas

attīstības un uzplaukuma ainu, mums nāksies daudz no franču mū-

zikai svarīga 1, bet lielākas starptautiskas nozīmes neieguvušo mate-

riāla atmest, lai nošķirtu tikai šīs attīstības galvenās līnijas. Visumā

franču instrumentālmūzikas atdzimšana- saistās ap divām centrālajām,
vadošajām figūrām: Sen-Sānsu un Cezāru Franku. Aktivizējošais jau-
nās instrumentālmūzikas centrs kļuva tūlīt pēc franču-vācu kara,
1871. gadā, nodibinātā Franču nacionālo m ū-z ik a s bie-

drība (Sociētē Nationale dc Musique), kuras devīzē bija lepnie
vārdi: Ars Ga-llica (gailu māksla). Biedrības simfoniskie un kamermū-

zikas koncerti kļuva par īstu franču 'jaunās skolas šūpuli. Viss, kas

franču mūzikā, pusgadsimtā pēc 1870, radies liels, spilgts, īpatnējs,
ir tieši vai netieši saistīts ar šā mākslas institūta ietekmēm.

Viens no pirmajiem franču meistariem, kam pēc Berliāza, kopā
ar Sen-Sānsu un Gezāru Franku, piekrita' ievērojama loma franču sim-

foniskās un kamermūzikas atjaunošanā 19. gadsimta otrajā pusē, bija
Eduards Lalo (1823—1892), tiešs Cezāra franka laikabiedrs. Pēc sa-

vas galvenās muzikālās izglītības vijolnieks (mācījies pie Habeneka

Parīzes konservātorijā), viņš agri nāca tuvos, tiešos sakaros ar kamer-

mūziku (kā bračists vienā- no tolaik nedaudzajiem franču stīgu kvarte-

tiem) un arī pats sāka komponēt dažādu formu instrumentālmūziku. Vi-

ņa- -pirmie darbi tomērpalika pilnīgi nepamanīti. Jau 42 gadus vecs, viņš

pirmo reizi sāka domāt par operu; bet viņa pirmā opera "Fiēsko"

uzveduma nepanāca. Tikai pēc Franču nacionālās mūzikas biedrības

nodibināšanās, Lalo atrada savai mākslai ceļu publikā. Viņa darbus

saka spēlēt lielajos simfoniskajos koncertos, viņš tā guva jaunu ie-

rosmi radošajam darbam. īsā laikā- rodas virkne viņa labāko un

pazīstamāko -kamēr- un -simfoniskās mūzika-skompoziciju: 4 vijoļkon-
certi, kas kļuvuši klasiski savā žanrā un vēl aizvienu pieder vijoļvir-
tuozu pateicīgākajam repertuāram (koncerts op. 20 un "Spāņu sim-
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tonija", rakstīti Sarazātem; "Krievu koncerts", "Norvēģu fantāzijā");
čello koncerts, uvertīra operai "Le Roi d'Ys", simfonija g-mollā, "Nor-

vēģu rapsodija", radusies kā "Norvēģu fantāzijas" pārstrādājums
orķestrim un šādā veidā kļuvusi par vienu no spožākajiem jaunās

Eduards Lalo

Ležēna oforts, Parīzē

fra.nču simfoniskās mūzikas darbiem,

un c. Beidzot komponistu aizrāva

arī teātra' drudzis. Bet viņa* balletam

"Namuna" (1882) Lielajā operā ne-

bija nekādu panākumu,- tā mūzika

tomēr atdzima _koncertzālēs orķestra

svītas veidā. īsto slavu Lalo tomēr

ieguva tikai ar savu operu "Le Roi

d'Ys" (Komiskā operā, 1888), jau
mūža galā. Viņš sāika vēl arī savu

trešo operu "La Jacquerie", bet vairs

nepaspēja to pabeigt, kad viņa dar-

bu jau pāri rauca nāve. Lalo nozīme

pirmā kārtā franču instrumentālās

mūzikas attīstībā; viņa labākajiem

darbiem, bez jau mīnētajiem, vēl jā-
pieskaita viņa stīgu kvartets un trio

a-mollā. Viņa mūzikai ir gaišs, sau-

lains skanīg'ums, īsta aristokrātiska

noblese raksturā, tā vienmēr ir bauda

ausij. Starp citu, Lalo ir viens no

pirmajiem komponistiem, kas dažos

savos darbos (operā "Le Roi d'Ys",

Spāņu simfoni'ā1, Norvēģu rapsodijā, krievu koncertā un c.) izmanto

tautas melodijas, ar to dodot piemēru, 'ko jaunā mūzika spēj iegūt
no pašas tautas mākslas.

Kamills Sen-Sānss (Saint-Saēns, dzim. Parīzē, 9. akt. 1835, mira

Alžīrā, 16. dcc. 1921) ir iiela un imponējoša franču mūzikas figūra.
Pirmais aspekts viņa mākslas priekšā ir — tās gandrīz neaptveramais
darba milzīgums. Sen-Sānss pārdzīvoja tikpat agrīnu mūzikālu attī-

stību kā Mocarts; Parīzes konservātorijas bibliotēkā ir kādas Sen-

Sānsa dziesmas manuskripts, ko viņš rakstījis 6 gadu vecumā, ar

10 gadiem viņš dod savu pirmo koncertu, visus pārsteigdams ar savu

klaviervirtuozitāti. Viņa skolotāji kompozicijā ir Halevī, pēc tam Re-

bērs un Guno. Romas prēmijas konkursā viņš veltīgi kandidē. divas

reizes. Bet jau ar 17 gadiem viņš dod savu pirmo simfoniju, un tālāk

viņa darbi, visādās formās, nāk neizsīkstošā straumē. Tikko 22 gadus

vecs, viņš kļūst par ērģelnieku Parīzes aristokrātiskākajā draudzē,
Madlēnas baznīcā, vērš uz sevi uzmanību arī kā spīdošs klaviervir-

tuozs. Jau ap 1870. gadu, kad viņš kopā ar Cezāru Franku, Lalo un

citiem franču mūziķiem nodibina Nacionālo mūzikas biedrību, viņa
darbu sarakstā četras simfonijas (otro un trešo Sen-Sānss strīpoja no

savu darbu saraksta), trīs klavierkoncerti, 2 vijoļkoncerti, uvertīras,
svīta un citi orķestra gabali, viens kvintets, trio, rapsodijas ērģelēm,
klaviergabali, viena mesa, Ziemsvētku orātorija, Sv. Cecīlijas āda,
kāda kantāte, daudzums darbu dažādiem instrumentiem, klavierēm,

ērģelēm, vijolei, dziesmas, kori v. t. t., bet vēl nevienas operas. Bet

apstākļos, kādi valdīja tolaik franču mūzikas dzīvē, instrumentālajai
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mūzikai nebija vēl "tirgus", publikas. Tas arī viņam un citiem jauna-

jiem mūziķiem, viņa domu biedriem, deva ierosmi nodibināt Nacio-

nālo mūzikas biedrību; Sen-Sānss bija tās pirmais prezidents. Līdz

ar to jaunajai franču mūzikai daudz plašāk pavērās simfoniskie kon-

cērti. Tā Sen-Sānsa dzīvē

sākas viņa raženākais

darba cēliens. Nepilnos
desmit gados viņš dod

rindu savu simfonisko

poēmu — Francijā pavi-
sam jaunu žanru: vis-

pirms "Omfalas ratiņu"
(1872)

,
tad "Faetonu"

(1873)
,

"Nāves deju"
(1875)

,
"Herkulesa jau-

nību" (1877), tālāk orķe-
strim ar kori un solo bal-

sīm "Grēku plūdus"
(1876)

,
"Liru un Harfu"

(pirmatskaņojums lielos

mūzikas svētkos Birmin-

gemā, Anglijā, 1879), ce-

turto klavierkoncertu,
rekviēmu, septetu un c„

un beidzot arī operu
"Samsonu un Do-

N1 v". Pēdējās bībeles

sižets skandalizēja Parī-

zes operteātru direkto-

rus, un tikai pateicoties
Lista gādībai tā piedzī-
voja uzvedumu, vācu tul-

kojumā, Veimarā 1877. g.,

Sen-Sanss

B. Konstāna portrets

paša Lista vadībā. Piecpadsmit gadi pagāja vēl pēc tam, kamēr Pa-

rīzes Lielā opera to uzņēma savā repertuārā (1892), lai iegūtu vienu

no savām nenovīstošākajām repertuāroperām. Bet pa šo laiku Sen-

Sānsam bija vērušās jau visu Parīzes operteātru durvis viņa citām

operām: "Dzeltenai princesei", "Etjennam Maršētam", "Indriķim IV.",

"Prozerpīnai", "Askanio", kam vēlāk sekoja- "Frinē", "Barbari", "He-

lēna", "Dežanīra", "Parizatis", "Andromaks" un c. Tai pašā laikā

viņš neaizmirsa arī simfonisko un kamermūziku, kurā radās tādi viņa

meistardarbi, kā viņa trešā simfonija, C-mollā, op. 78, veltīta līstam

(pirmatskaņojums Londonā, 1886), piektais klavierkoncerts, jauni kon-

certi vijolei un čellam, otrais trio, divi kvarteti, sonāta vijolei ar klavie-

rēm, neskaitāmi brīvu formu gabali, orķestrim "Alžīras svīta",
1Overņas rapsodija", "Āfrika" (klavierēm ar orķestri), v. t. t. — Sen-

Sānsa māksla bija ilgu laiku apstrīdēta,- tikai pēc "Samsona" triumfa

Lielajā operā, pagājušā gadsimta pēdējos gados. Sen-Sānss 'Francijā

iegāja savas slavas zenītā. Vācijā tad viņu jau uzskatīja par lielāko

franču mūziķi, tāpat viņu bija iemīļojusi Anglija, kur ir notikuši vai-

rāku viņa ievērojamāko darbu pirmatskaņojumi. Beidzot Sen-Sānss

Francijā kļuva par lielo, "oficiālo" mūziķi, visu godinājumu apbērts,
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kādus vien mākslinieks var saņemt, viņš, nemitīgi klīzdams pa pa-

sauli, no Parīzes līdz Āfrikai, no Kanārijas salām līdz Ēģiptei, līdz

Indijai, — dzīvoja vēl cauri visiem pasaules kapa gadiem, pats pie-
dalījās savas statujas un sava muzeja- atklāšanā, pārdzīvoja lielākās

daļas savu darbu mūžu. Nāve viņu pārsteidza' A-lžīrā, kad viņš bija

jau 86 gadus vecs.

Sen-Sānsa- parastā raksturojuma etiķete īr "jaunkīasiķis"; daž-

kārt mēdz saukt viņu arī par "franču Mendelsonu". Ja'šie apzīmēju-
mi arī nespēj pilnīgi aptvert viņa mākslas plašumu un daudzējādību,
tomēr zināmu diezgan atbilstošu niansi: tie izsaka1. Sen-Sānsa dar-

bā stingras mūzikālās formas elementiem ir prīmārai nozīme; skaista,
līdzsvarota forma, kurā- prātam un jūtām ir vienlīdz samērīga vieta,

viņam mākslā ir pirmais zelta likums. Tāpēc labākie Sen-Sānsa dar-

bi ir taisni viņa tīrās, instrumentālās mūzikas darbi: viņa simfoniskā

mūzika', kurā īpaša goda vieta viņa lielajai C- molla simf 6n i-

ja iar ērģelēm, varbūt Sen-Sānsa skaistākajam darbam, viņa vaiņa-

gojumam, tālāk viņa kamermūzikai "— trio-, kvartetiem, kvintetam,
koncertiem v. t. t. Šiem darbiem arī visīstāk piemērots būtu "jaun-
klasicisma" epitets. Viņai simfoniskās poēmas (Nāves deja,
"Omfalas ratiņš", "Faetons", "Herkulesa jaunība '1, daudz spēlētas,
tomēr ir vairāk diskutējamas. Neapšaubāmi tajās Sen-Sānss devis

daudz īpatnīgas mūzikālās izdomas, daudz orkestrālas krāsainības,
lielu kompozicijas meistarību; taču to māksla ir jau vairāk ārišķīga.
Plašajai publikai tā ir varbūt Sen-Sānsa darbu pazīstamākā da]a.
No Sen-Sānsa operām tikai viena — "Samsons un Dalila", viņa

jaunības darbs, ir saglabājusi patiesu skatuves dzīvību; lielajā dra-

matiskajā kompozicijā viņa daros vismazāk vaiņagojies īstiem panā-
kumiem. Visumā, Sen-Sānsa mākslai nav noteiktāki tverama personī-

Sen-Sansa svētku koncerts Parīzes Pleijela zālā, 1896

Pie klavierēm Sen-Sānss, diriģē P. Tafanels, vijoļvirtuozs P. Sarazāte
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bas valdzinājuma, to pazudina viņas eklektiskais raksturs. Sen-Sānss

spēj viegli un spoži pildīt kuru katru formu, bet viņa muzikālajai
domai bieži nav īstas koncentrētības, īsta rakstura, viņa talants iet

vairāk plašumā, nekā dziļumā-. Sen-Sānsa vēsturiskā nozīme Fran-

cijā bija ļoti liela, franču jaunās instrumentālmūzikas skolas nodibi-

nāšanā Sen-Sānsa ielikums ir smagi pielocīts, Sen-Sānss bijal viens

no lielākajiem un labākajiem cīnītājiem par franču mūzikas atjauno-
šanos pēc 1870. gada.

Sen-Sānsa garīgā seja mums nebūtu pilnīga, ja mēs mazliet ne-

izietu ārā no tiešā mūzikas loka. ' Sen-Sānss bija- īsti enciklopēdiski

apbalvots prāts. Viņš mīlēja glezniecību un pats arī ir bijis labs ak-

varēlists; daudz interesējās par literatūru, par filozofiju, zinātnēm,

īpaši par astronomiju. Viņa grāmatas: "Harmonija un melodija."
(1885) un "Portreti un atmiņas" (1900) ir bieži citēti muzikāli avofi,

pauž asu, bieži polemisku domu. Bet viņa spalva devusi arī grāma-
tas "Problēmas un mistērijas" (1894), "Hipnotisms", "Reliģija" un g>,

kas vismaz liecina viņu autora domas nemieru un daudzpusību.

*

19. un 20. gadsimtu maiņā, kad franču mūzikā jau spēcīgi uz-

plauka modernās mūzikas strāvas, daudzi komponisti, to neskarda-

mi, bagāti un raženi turpināja Masnē un Sen-Sānsa- mūzikālo stilu,
tiklab operā kā instrumentālajā mūzikā.

Tādi bija Sen-Sānsa laikabiedrs Teodors Dibuā (Dubois,
1837—1924), Parīzes konservātorijas direktors laikā no 1896—1906,
daudzu baznīcas mūzikas, operu, orķestra un kamermūzikas darbu

komponists, ievērojams franču tradicionālās skolas reprezentants.
S.-M. Vidārs (dz. 1845), viens no franču ievērojamākajiem
ērģelniekiem, lielisks Improvizētājs, Cezāra Franka pēctecis Parīzes

konservātorijas ērģeļu profesūrā- un vēlāk turpat arī kompozicijas
profesors, kā komponists plašu pazīstamību ieguvis īpaši ar savām

astoņām ērģeļu "simfonijām", rakstījis daudz arī citos žanros (4 sim-

fonijas, no tām viena ar ērģelēm, virkni operu, kamermūziku v. t. t.).

Masnē skolas un pa daļai arī Sen-Sānsa ietekmēti ir Ksavjē
Leru (Xavier Leroux, 1863—1919), viens no laimīgākajiem pēc-Mas-
nē operu komponistiem; Gabriēls Pjernē (dz. 1863), no kā

daudzajiem skatuves un instrumentāldarbiem sevišķi skaistas ir orā-

torijas "Bērnu svētceļojums" ("La Croisade des Enfants", 1902) un

"Bērni Betlemē" (1907); Gabriēls Dipons (Dupont, 1878—

1914), spīdoši apdāvināts muziķis, mira agri (pašnāvībā), no kā at-

statam trim operām pēdējā, "Antārs" (pirmuzvedums tikai pēc kara,

1921, Lielā operā), rāda bagātu melodiķi un krāšņu orķestra kolori-

stu; Silvio Lazarī (Lozzari, dz. 1860), nopietna stila mūziķis,
"vagnerists", kamermūzikas, vairāku simfonisku poēmu un operu
("Armārs", "Spitālīgais" un c.) komponists,- Pols Vidals (V:dcl,
1863) un c.

*

Cezārs Franks (Cēsar Franck, 10. dcc. 1822—8. nov. 1890), lai

gan pieder agrākai paaudzei, kļuva par franču mūzikas īsto vado-

ni uz jauno mākslu pēc 1870. gada. Tikai nedaudzi atskārta viņa
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mākslas lielo nozīmi vēl viņa* dzīves laikā; tagad franču mūzika viņu

redz kā vienu no saviem lielajiem, laikmetu radošajiem meistariem.

Pat vairāk: ar savu augsto mākslas ideālu, ar sava darba nozīmību

un skaistumu Cezārs Franks ir viens no lielajiem arī visas pasauies

Cezārs Franks pie ērģelēm

Ronžjē portrets

19. gadsimta mūzikā.

Viņa māksla, kas izšķi-
roši palīdzēja Francijā
19. gadsimta pēdējā
trešdaļā radīt instrumen-

tālās — simfoniskās un

kamermūzikas kultu, pa-

ceļot visu franču mūzikas

līmeni, dīvainā kārtā sevī

savieno pagātni ar nā-

kotni, konservējošas tra-

dicijas, atgriešanos pie
Bacha un Bēthovena

mākslas ideāla, ar visai

radikālām mūzikālās va-

lodas novātoriskām tiek-

smēm, kas viņam deva

"jaunfranču" skolas (ta-

gad gan jau pārdzīvo-
tas) radītāja stāvokli.

Cezārs Franks bija
īstenībā beļģis, vallonis,
dzimis Lježā. Vienpad-
smit gadus vecs nokļuvis

Parīzē, viņš nodzīvoja

tur visu mūžu. Viņa sko-

lotājs kompozicijā vis-

pirms bija Reicha (arī

Berlioza skolotājs), pēc tā -nāves (1836) viņš iestājas Parīzes konservā-

torijā, kur spīdoši beidz klavieru, ērģeļu un kompozicijas klases. Tālā-

kā viņa dzīve ir tipiska ērģelnieka un klavierskolotāja dzīve, vienkār-

ša un pieticīga-. Daudzās klavierstundas viņam atstāj visai maz laika

kompozicijai. Viņš kļūst ērģelnieks, pie vienām no labāka-jā-m Parīzes

baznīcu — Sv. Klotildes baznīcas ērģelēm; ģeniāls improvzētājs,

viņš līdz pat sava mūža beigām, vairāk kā trīsdesmit gadus, no šā

ērģeļu sola dod saviem klausītājiem apgarotākās iedvesmas pieredzi.
Viņa improvizācijas aizvienu atstājušas visdziļāko iespaidu. ''V-oš

bija personificēta mūzika," saka par viņu Em. Šafcrjē; Lists, kas bija
Franku dzirdējis 1866. gadā, iznāk no Sv. Klotildes baznīcas dziji

aizgrābts un salīdzina franku ar Bachu.

1871. gads arī viņam, kā daudziem franču mūziķiem, dod jaunus
impulsus; viņš ir viens no pirmajiem, kas uzsāk franču Nacionālās

mūzikas bedrības kustību, kurā viņam drīz būs lemts kļūt pār vienu

no tās pašiem būtiskākajiem virzošajiem spēkiem. 1872, viņš kļūst

par ērģeļklases profesoru Parīzes konservātorijā. Aizvienu vairāk

ap viņu sāk pulcēties ja-uni komponisti, no kuriem dažiem būs lemts

kļūt par meistariem (d'Endī, Šosons, Diparks, Bords, Brevils, Kasti-

jons v. c), viņa ērģeļklase pamazām kļūst par augstu mūzikas stu-
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diju centru, kur nāk ne tikdaudz instrumenta spēles prasmi mācīties,

cik dēj Franka padomiem kompozicijā. Parīzes konservātorijā, kur

kompozicijas studijas tolaik atradās tikai vecās skolas mūziku rokās,

Cēzars Franks ilgu laiku bija vienīgais jaunās mākslas ideju nesējs.
Ap šo laiku Franks, jau ar pusgadusimta vecuma smagumu, sāk savu

lielo meistardarbu rindu, vai visi viņa ievērojamie darbi dzimst viņa

pēdējos divos gadudesmitos, no 1871—1890: viņa orātorijas "Svēt-

laimības" ("Les Bēatitudes", 1868—1879), "Pestīšana" ("La Rēdemp-

tion", 1872), "Rebeka"; viņa simfoniskās poēmas "Eolidi' (1877),
"Nolādētais mednieks" ("Le Chasseur maudit", 1883), "Les Djinns"
11885), "Psīche" (1888), viņa trīs lielie ērģeļu korāli (1890), stīgu
kvartets (1890) un kvintets (1880), sonāta vijolei un klavierēm (1886),
Simfoniskās variācijas (klavierēm ar orķestri), simfonija (1889), ope-

ras "Hulda" (1882—1885) un nepabeigtā "Gizēle" (1882—1890)

un c. Bet viņa darbu liela publika nesaprata, viņa orātorijas, viņa
simfoniju uzņēma vēsi, dažu savu lielo darbu pilnīgu atskaņojumu
franks pat nemaz nepiedzīvoja ("Svētlaimību" pilns uzvedums pirmo
reizi notika tikai pēc viņa nāves, divpadsmit gadu pēc to pabeigša-

nas, un t. I.). Pirmo īsto panākumu prieku Franks izjuta tikai savā

pēdējā gadā, kad publika viņu spontāni sumināja pēc viņa kvarteta

pirmatskaņojuma. "Nu redziet, taču publika; beidzot mani reiz

sāk saprast!" priecīgs izsaucies vecais labais Franka^tēvs.

Cēzara Franka mūzikas zīmīgākā īpašība ir tās iekšķīgums, bie-

ži reliģiska, pat mistiska pamatizjūta. Tā ir absolūti tīra, sirdsšķīsta,

augstu, cildenu domu un plašas, spēcīgas imspirācijas nesta, gan-
drīz nespējīga izteikt cilvēka tumšās kaislības. Tieši mūzikālajā as-

pektā Cēzara Franka darba ienesums ir milzīgs, tā vēriens tik plašs,
ka spēja radīt pamatus pilnīgi jaunai mākslai. Loti īpatnēja, pilnīgi
"frankiska" ir viņa melodika un harmonijal, ar stipru chromatismu pa-

matā, kas savā drosmē iet pat pāri Vāgnera "Tristana" harmonijai,
bet savu sevišķo savdabīgumu iegūst no zināmas chromatisma un

joti brīvu modulāciju sintezēs ar klasisko diatonismu, Bacha polifā-
niju un seno gregoriānisko melodiju baznīcas toņkārtu elementiem.

Cēzara Franka rokraksts

Ērģeļu korāļa N° 1 sākums
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Kontrāpunkta, polifonijas mākslā Cēz. Franks 19. gadsimta franču

mūzikā ir neaizsniegts meistars, cienīgs Bacha mākslas turpinātājs.
Jauni ir Franka mūzikālās būves, formas principi; viņš bija viens no

pirmajiem, kas sāka absolūtajā mūzikā (kā Vāgners savā mūzikas

drāmā) lietot tā saukto "ciklisko" formu, dibinātu uz galveno mū-

zikālo domu, galveno temu kopību visā darbā — simfonijā, kamermū-

zikā. Viņa galvenā darbu grupa ir tīrā instrumentālā mūzika: viņa
f-molla klavierkvintets, D-dūra stīgu kvartets, ļoti daudz spēlētā vi-

jojsonāta A-dūrā, majestātiskā simfonija D-mollā, — kas visi veidoti

pēc cikliskā principa, viņa pēdējā simfoniskā poēma "Psīche",

viņa lielie ērģeļdarbi, labākais, kas rakstīts ērģelēm pēc Bacha; ma-

zāk nozīmīgi viņa triā, viņa pārējās simfoniskās poēmas, neveiksmīgi
bija viņa operu mēģinājumi. Sevišķi skaisti toties viņa orātorijdarbi
— "Svētlaimības", "Pestīšana", apskaidrota, dzijas izjūtas mūzika,

pār kuru līst īsts dievišķs gaišums.
Cēzaru Franku dažkārt dēvē par "franču Bachu". Viņa ģēnija

radniecība ar Bachu, pat dzīves apstākļu analoģija nepārprotama,

viņš ir lielākais Bacha tradīcijas turpinātājs pēc Bacha. Viņam arī

lemts bija vairāk kā nevienam citam 19. gadsimtā mūziku atkal tuvi-

nāt baznīcai, tās mieram, cildenumam, mistikai. Ja arī viņa ģēnijam

maz pieietamas dažas gara manifestācijas, — tā it īpaši humors, —

tad viņa mūzikas lielajā lirisma spēkā, inspirācijas bagātībā un mūzi-

kālo domu skaistumā un cildenumā Cēzaru Franku redzam kā īstu,
dievu svaidītu meistaru.

*

Cēzaro Fro-n ka sko Ia i pieder liela daļa franču ievēro-

jamu komponistu-simfāniku, no tiem visizcilākais, Franka mākslas tra-

diciju autoritātīvākais un uzticīgākais sargs un turpinātājs ir Vensāns

d'Endī (Vincent d'lndv, 1851—1931), savukārt meistars ar visai lielu

savas personības, savas mūzikas un mācības ietekmi uz mūzikālo

jaunatni. Viņa aktīvitāte pilnam norisinās viszīmīgākajā franču mū-

zikālās atdzimšanas laikā, visā lielajā pusgadsimtā pēc 1870. gada-
kā deviņpadsmit gadu jauneklis, viņš ņem dalību, kopā ar Sen-Sānsu,
Cēzaru Franku, Forē, Šosonu, Diparku un citiem, franču Nacionālās

mūzikas biedrības dibināšanā, vēlāk, pēc Cēz. Franka nāves, pats

kļūst tās prezidents, un vēl ilgi pēc pasaules kara ir viena no cen-

trālajām franču mūzikas figūrām. Savā laikā 'Francijā viņu uzskatīja

par dedzīgu "vāgneristu"; pēc savām mūzikālajām studijām, galve-
nokārt pie Cēz. Franka, viņš bija: devies uz Vāciju, iepazīt arī citu

mūziku, bija nācis tuvākos sakaros ar Listu, Brāmsu, Vāgneru un kļu-
vis sajūsmīgs Baireitas draugs. Aizraušanos ar Vāgneru tolaik pār-
dzīvoja vai visi franču jaunie mūziķi; pie d'Endī Vāgnera ietekmes,
gan vairāk ārējas, nekā pašā mūzikas būtībā, visstiprākās ir viņa
jaunības darbos ("Zvanu dziesmā", operā "Fervāls" v. c), vēlāk,

pēc sava četrdesmitā gada, d'Endī no tām pilnīgi atbrīvojas. Māk-

slas ideālam, ko d'Endī sludināja- savā Schola cantorum

(d'Endī to nodibināja 1896. gadā, kopā ar Šarlu Bordu un AI. Gil-

mānu, Cēzara Franka mākslas tradicijas uzturēšanai un tālākveido-

šanai; Schola drīz izvērtās par īstu mūzikas augstskolu), ar vāgne-
rismu nav nekā kopēja. D'Endī idejām par mākslu lielā mērā ir mo-
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rāls, pat reliģisks raksturs (lasīt viņa
"

Kompozidjas traktātu" ■—

"Traitē dc composition musicale"); viņa personībā fascinēja taisni

šī viņa gandrīz apustuliskā ticība augstai mākslas misijai.
D'Endī bija visai produktīvs, ir devis darbus visos žanros. Viens

no viņa agrīnā-
kajiem darbiem

ir simfoniskā tri-

loģija "Vatlen-

šteins" (I. Val-

lenšteina no-

metne; 11. Piko-

lomini; 111. Val-

lenšteina nāve;

1874); tālāk,

paliekot simfā-

niskās mūzikas

plāksnē, viņa

"Simfonija par
kādu franču

kalniešu dzie-

smu" (1888), 2.

simfonija B-d li-

rā (1903), trīs-

daļīga orķestra
svīta "Vasaras

diena kalnos"

(Rīts, Diena, Va-

kars, 1905),
simfonisks tēlo-

jums "Atminas"

(1906), 3. sim-

fonija ("Dc Bel-

lo gallico",
1919) un c., ir

ievērojamas
franču mūzikas

partitūras, ba-

gātas mūzikā-

lajā izstrādāļjaj-

Šarls Bords, Aleksandrs Gilmāns un Vensāns d'Endī

mā un orķestra skanīgumā; vispār d'Endī ir viens no sava

laika lielajiem orķestra' meistariem. Tīrās mūzikas laukā vēl

minams arī d'Endī klavierkvartets A-dūrā, divi stīgu kvarteti,
trio klarnetei, čellam un klavierēm, sonāta klavierēm un vijo-
lei, īsti klasiski darbi; daudz klavieru mūzikas. Viņa lielie dramatiskie

darbi ir simfoniska leģenda "Zvanu dziesma" (pēc Šillera> 1896), ope-

ras "Fervāls" (1897) un "Svešinieks" (1903) un Sv. Kristapa leģenda
("La Lēgende dc Saint Cristophe", 1920). Raksturīgi, ka, neskato-

ties uz savu reliģiozitāti, d'Endī ļoti maz rakstījis tieši baznīcai.

Daudz atbalsojušies viņa mūzikā dabas iespaidi. Viņa mūzika, lai

gan mīl veidoties polifoniski, tomēr spēj paturēt aizvienu daudz skai-

drības, gaismas, caurspīdīguma, īstā franču gaumē. D'Endī mūzikā-

lajiem avotiem viņa vēlākajos darbos pievienojās klāt stipra grego-
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riāniskā korāļa ietekme; daudz sava mūzikas svaiguma viņš smē-

lis arī no franču tautdziesmas. Blakus komponista darbam,_ visai

daudz laika d'Endī ziedojis sava lolojuma "Schola cantorum" mūzikā-

lo studiju organizācijai; viņš pats arī rakstīja libretus savām operām,
savām simfoniskajām poēmām, publicējis ir daudzus kritiski-doktrīnā-

rus apcerējumus, viņa ievērojamākais mūzikāli-teorētiskais darbs ir

jau minētā viņa "Mūzikālās kompozicijas mācība", ļoti skaista ir viņa

grāmata par Cēzaru Franku. Jāatzīmē, kā Vensāns d'Endī ir bijis

arī latviskās Rīgas viesis un bija Latvijas konservātorijas godabiedrs.

No citiem Cēz. Franka skolas mūziķiem zīmīgākie ir: Anrī

Di parks (Duparc, 1848—1933), pirmais no Franka skolniekiem,

savā jaunībā tikpat daudzsološs kā d'Endī, bet ko smaga nervu sli-

mība jau 1885. gadā atrāva radošam darbam. Viņa pirmie darbi

jau bija īsti meistardarbi; viņa vārdu glabā viņa nedaudzās dz,e-

smas solo balsij ar klavierēm (op. 15), ko uzskata par skaistākajām,
kādas Francijā jeb kad rakstītas, līdzīgām Šuberta un Šūmaņa dzie-

smām. Ernests Šo sāns (Chausson, 1855—1899), viens no ap-

dāvinātākajiem šīs grupas mūziķiem, mira agri, nelaimes gadījumā,

atstājis vienu simfoniju, kas palikusi vēl koncertu repertuāros, operu

"Ķēniņš Artus", klavierkvartetu, koncertu 6 instrumentiem, dziesmas,
kas liecina visai sensiblu, delikātu mūziķo-dzej nieka dabu. Albe-

riks Manj ars (Magnard, 1865—1914, vācu kareivju nošauts),
Masnē un d'Endī skolnieks, neatkarīgs, ļoti īpatns mūziķis, kas savas

partitūras iespiedis pats uz sava- rēķina un pārdevis tikai uz īpašu

pieprasījumu, atstājis daudz darbu stingrajās klasiskajās formās —

trīs simfonijas, dažādu kamermūziku, operas "Berenisi" (1911) un

"Guercoeur" (uzvesta pirmo reizi tikai 1931). Saris Bords (Bar-

des, 1863—1909) ieguva lielu mūzikāli-vēsturisku nozīmi ar franču

viduslaiku reliģiskās kormūzikas pētīšanu un atdzīvināšanu, īpaši ar

viņa nodibināto, tagad pasaulslaveno kori "Chanteurs dc Salnt-Ger-

vais", vēlāk ar savu darbību "Scholā cantorum", kas par savu mērķi
stādīja priekšzīmīgus vecmeistaru darbu kora atskaņojumus un pie-
mērota laikmetīga repertuāra izveidošanu franču baznīcām. Viņš
bija "Schola cantorum" ierosinātājs un īstenais nodibinātājs. Ar

franka skolu sakarā vēl D. d c Severaks (Dēodat dc Sēverac,
1873—1920), kā klavierdarbus bieži spēlē franču koncertos; Gijs
Ropārs (Guy Ropartz, dz. 1864), daudzu simfonisku un kamermū-

zikas aarbu komponists; Pjērs dc Brevils (Brēville, dz. 1861),
ka muziķu Francijā augstu vērtē tās noblā stila un savdabīguma dēļ;
tika/ divdesmit četrus gadus aizsniegušais beļģis Gijoms Lekē

(Lekeu, 1870—1894), spēcīga ģēnija mūziķis, kas atstājis tik pāris, bet

spilgtus darbus; Vit ko v s_k i s (VVitkovvski, dz. 1867), kas ar savu

kontrapunktiķa drosmi tuvinās jau moderno mūziķu stilam; F.-A I.

G i I m a n s (Guilmant, 1837—1911), Cēz. Franka ērģeļskolas turpinā-
tājs, kopa_ ar Š.-M. Vidoru spīdoši reprezentē jauno franču ērģeļ-
skolu; ievērojams arī kā ērģeļmūzikas komponists un ērģeļmūzikas
vecmeistaru darbu rediģētājs un izdevējs.

Franču mūzikas atdzimšana 19. gadsimta otrajā pusē ir viens no

Eiropas mūzikas svarīgākajiem šīs epochas notikumiem. Tā rezul-

tāta mūzikas svaru kausi 20. gadsimtā pārsvēršies, pēc pusotra simta

gadu vācu mūzikas dominēšanas, atkal uz citu nāciju. Mēs izseko-

jām šeit diviem galvenajiem franču mūzikālās renesanses virzieniem:
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franču operas progresīvajai līnijai un lielās franču simfoniķu skolas

tapšanai, Cēzara franka un Sen-Sānsa mākslas iedarbībā. Vēl

mums būs jāredz, citā vietā, īstās jaunās ēras uznākšana fran-

ču un līdz ar to arī visas Eiropas mūzikā.

Italiešu opera 19. gadsimta otrajā pusē

Verdi. Vēsturiskā opera

Itāliešu operas pasaules nozīmībai 19. gadsimtā cejā stājas pie-
augoša citu nāciju mūzikālā vara arī dramatiskās mūzikas novados,
tā franču "lielās operas" panākumi gadsimta vidū un it īpaši Vāg-

nera mūzikas drāma gadsimta beigās, kas, šķita, pašā būtībā ap-

draudēja tradicionālās itāliešu "dziedātāju operas" žanru. Bet itā-

liešu operas lielo tradīciju suverēni aizstāv 19. gadsimta otrajā pusē
Verdi ģēnijs, kurā itāliešu operai dod savu vēsturisko pretvaru

Vāgneram; vēl reizi tradicionālā itāliešu opera paliek savās pozī-

cijās, reformātoriskās mūzikas drāmas neiedrāgāta un neuzvarēta;
Verdī un Vāgnerā, savu tautu lielajos reprezentātīvajos meistaros,

pretī nostājas divas vienlīdz spēcīgas, vienlīdz augstas un cilvēci

aizraujošas operas koncepcijas.
Itāliešu operā 19. gadsimtā ir tikai nedaudzas lielas personības;

to dominē gadsimta sākumā Rosīni, otrajā pusē — Verdi. Blakus

tiem, skaistākās itāliešu operteātra figūras vēl ir Bellīni, Doniceti;
viss pārējais — neskaitāmu operkomponistu pulki, kas bagātīgi ap-

gādāja daudzos Itālijas operteātrus, —■ jau sen dziļā aizmirstībā

grimis. Kas atceras vairs Petrellas, Franko Fačo (Foccio), Kanjoni

(Cagnoni), Pedroti, Platāmas, Mabellīni un citu Verdi laikabiedru

operkomponistu vārdus? Pat Pačīni, Menkadantes, Ponkjelli (kā

operu "Džokondu" gan vēl izrāda) vārdiem ir gandrīz tikai vēstu-

riska skaņa. Itāliešu operteātra: līmenis 19. gadsimta otrajā pusē,
ap Verdi, ir visai viduvējs,- patiesi vajadzēja Verdi augstās personī-
bas, lai šo itāliešu operteātra laikmetu tomēr atcerētos kā atkal

vienu no itāliešu operas, ja arī nedaudzu, bet lielu un ilgstošu pasau-

les uzvaru epochām. Tikai mūsu gadsimta sākumā itāliešu operai
no jauna rodas darbi un meistari, kas nenobālē Verdi gaismā, kas

blakus Verdi operām iekaro pasaules mūzikālo tirgu.
Džuzepe Verdi dzima 10.. oktobrī 1813, Ronkoles sādžā, netālu

no Pannas. Viņa vecāki bija trūcīgi, un tikai ar kāda bagāta tirgo-
tāja Bareci atbalstu, jau 18 gadu vecs, Verdi nokļuva Milānā, lai

iestātos konservātorijā'. Tomēr viņu tajā neuzņēma; vai nu viņa ta-

lanta nesaskatot, vai arī tāpēc, ka viņa spējas toreiz vēl ir bijušas

pārāk mazas. Slavenajā konservātorijā neiekļuvis, Verdi kļuva oper-

diriģenta Lavinjas skolnieks,- domā, ka taisni šā teātra praktiķa pa-
domi jaunajam mūziķim noderējuši vēl labāk, nekā būtu viņa talan-

tam pakalpojušas konservātorijas disciplīnas. Paiet vēl septiņi gad:
studijās, līdz Verdi debitē Milānas "Skālas" operteātrī ar savu pirmo

operu "Oberto" (1839). Daudzi itāliešu operkomponisti šajā Verdi-

debitanta vecumā jau ir bijuši slaveni; Verdi karjērā tas vēl ir tikai

nedrošs sākums. Tomēr viņam "Skālas" teātris uzdod komponēt
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jaunu, kādu komisku operu. Bet te Verdi dzīvi smagi piemeklē lik-

teņa sitieni. Divu mēnešu laikā, viens pēc otra, mirst abi viņa ma-

zie bērni, arī viņa sieva, viņa labvēļa Bareci meita; šajā sāpju un

izmisuma laikā komponētā komiskā opera piedzīvo pilnīgu neveik-

smi. No šā laika Verdi vairs nestrādās ne

pie vienas komiskas operas,- tikai dziļā ve-

cumā vēl reizi Verdi atgriežas pie tās žanra

ar "Falstafu". Operkomponista pirmo slavu

viņam dod divus gadus vēlāk, 1842, "N eb u-

kadnēcara" ("Nabucco") uzvedums

"Skalā". Šīs operas panākumos dalījās arī

dziedātāja Džuzepina Streponi, kas vēlāk

kļuva Verdi' otrā sieva un pēc īsas, bet spīdo-
šas operdziedātājas karjeras, atstāja skatuvi.

Nākošajos desmit gados Verdi dod

daudz jaunu, bet nevienādas vērtības operu,
no kurām tikai dažas vēl kāpināja viņa- pa-

nākumus, īpaši ar savu patriotisko sajūsmu

("L omba rd i c ši", 1843, un "Ernāni",

1844), turpretim citas piedzīvoja vai nu tikai

niecīgus panākumus, vai pat -neveiksmes

("Divi Foskāni", 1844; "Zariņa d'Ark", 1845;
,:

Alcira", 1845; "Atila", 1846; "Makbets",

1847; "Laupītāji", 1847; "Korsārs", 1848;

"Lenjāno kauja", 1849; "Stiffēlio", 1850).

Vienīgi "Lv iza MiII cr" (1849), no viņa
šī periodai operām guva ilgstošus panākumus.
Ar šīm operām noslēdzas Verdi operkompo-
nista- pirmais periods. Ja ne daudz kas no

tām palicis dzīvs tagadnei, vairākām no tām

Verdi sava villā

savā laiikā bija liela atbalss Itālijā, tiklab ar savu mūzikas

spilgtumu un temperāmentu, ikā vēl vairāk ar savu politisko

drosmi, laikā, kad Itālija centās atbrīvoties no Austrijas po-
litiskās varas. Verdi vienmēr bija cīņās ar austriešu cenzūru,-

un vienmēr viņa operās — lai bieži arī zem reliģiskas vai citas, it kā

neutrālas darbības apsega, — bija teksti, dziedājumi, kori, kas de-

dzināja' patriotisma jūsmu, sauca uz Itālijas po-lītisko atmodu, apvie-

nošanos, uz neatkarību. Itālija sava lielā mūzika apbrīnošanā vien-

mēr ieliek arī kādu visai sirsnīgu niansi, kas saistīta- ar tās lepnāka-
jām tautas dzīves atmiņām. Pat Verdi vārdā itāliešu patrioti drīz

sāka saskatīt īstu simbolu: V. E. R. D. I. = Vittorio Emanuele re d'ltaiia

(Viktors Emanuēls Itālijas karalis).

Verdi pasaules slavu nodibināja viņa tālāko operu trijotne:
"Rigoleto" (Venēcijas fenīče teātrī, 1851), "Trubadūrs"

(Romas Apollo teātrī, 1853) un "Troviata" (atkal Venēcijā,
1853). To melodijas spēks vēl vienmēr valdzina pasauli. Visai raibi

bija- "Rigoleto" p mie likteņi. Viktora Igo drāma- "Karalis uz-

jautrinās", pēc kuras veidots "Rigoleto" librets, bija zem cenzūras

nolieguma tiklab Itālijā kā Francijā. Arī Verdi operu cenzūra sāku-

mā noliedza -un beidzot atļāva tikai tad, kad karalis bija operā kļu-
vis par Mantujas hercogu un pārsauktas tika arī citas personas, dar-

bības vieta v. t. t. "Rigoleto" Verdi bija uzrakstījis ārkārtīgi viegli



Verdi rokraksts

Partitūras lappuse no »Aīdas« (Radamesa ārija pirmā ainā)
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un ātri: 40 dienās, visu partitūru, pilnīgā instrumentācijā (Verdi šai

ziņā tomēr nepieder rekords: Rosīni bija- savu "Otello" uzrakstījis

piecpadsmit dienās un "Seviļas bārddzini" pat trīspadsmit dienās;
Romāni un Doniceti bija uzrakstījuši operu "Mīlas dzēriens", viens

libretu, otrs mūziku — četrpadsmit dienās, v. t. I.). "Trubadūra"

panākumi bija vēl ekla-tantāki; visas libreta neticamības publika
pieņēma, Verdi mūzikas varas gūstā. Visslavenāko itāliešu dziedā-

tāju interpretācijās "Trubadūrs" tūdaļ parādījās arī uz Parīzes,

Londonas, Pēterpils itāliešu operu skatuvēm. Ka- tagad "Trubadūru"

izrāda samēro mazāk nekā "Rigoleto" un "Traviatu", izskaidro ar

to, ka- tagad šai operai nekur vairs nerod tik spīdošu dziedātāju,
kādi tai bija Verdi laikā. "Traviatas" pirmuzvedumu Venēcijā, mo-

dernos parīziešu kostīmos, pats Verdi uzskatīja par īstu šīs operas
caurkrišanu. (... "Traviata ' šovakar cieta fiasko, pilnīgu fiaskol

Nezinu, kas bija vainīgs; labāk par to klusēt. Negribu neko teikt

par mūziku, un ļauj man neko nerunāt arī par maniem līdzstrādnie-

kiem," raksta Verdi pēc šīs pr-emjēra-s kādam savam draugam). Ga-

du vēlāk, citā dziedātāju sastāvā, "Traviatu" Venēcijā atjaunoja, un

operas panākumi "sniedzās līdz debesīm". Publika1 savu spriedumu

par šīm trim Verdi lielo pasaules panākumu operām izteica šādā

sentencē: "Katra no tām ir īpats meistardarbs; kopā ņemtas, tās

vaiņago visa gadsimta mūzikālo slavu. Ja "Rigoleto" ir visskaistākā

no šīm operām, "Trubadūrs" ir vispopulārākā un "Traviata" bez

šaubām visoriģinālākā un saviļņojošākā."

Ar šīm operām uz ilgāku laiku noslēdzas Verdi lielo uzvaru sē-

rija. "Siciliešu vespere" ("Les Vēpres siciliennes"), speciāli Parīzes

Lielai operai komponēta (1855), bagātīgiem līdzekļiem uzvesta, ku-

rā Verdi jau mēģina rast jaunu stilu, tuvinoties franču "liriskajai tra-

ģēdijai", guva tikai puspa-nākumus. "Simonu Bokanegru" (1857),

nepacietīgi gaidītu, publika Venēcijā uzņēma slikti, un tikai vēlāk,
pārstrādājumā (Milānā, 1881), šī opera īsti atbalsojās publikā. Ti-

kai ar "Masku ba II i" (Romā, 1859) Verdi atkal gūst vienu no sa-

viem lielajiem operu triumfiem, pēc tam, kad šī opera atkal bija cen-

zūras graizīta un staipīta (libreta viela bija Zviedrijas karaļa Gu-

stava 111. nogalināšanai; uz cenzūras prasījumu, tās darbību "pār-
cēla" uz Ameriku, vēlāk uz Neapoli). Nākošās trīs operas Verdi

raksta ārzemju teātriem: Pēterp-ilij "Likteņa- varu" (1862), kas

slikta libreta dēļ cieš neveiksmi-; atkal Parīzei "Don Kari osu"

(1867), kas arī viņam nedod cerēto panākumu, varbūt tāpēc, ka

publika negribēja labprāt pieņemt Verdi pārveidošanos, kas sevišķi

jau jūtama "Don-Karlosa" partitūrā. "Verdi nebija pietiekoši Verdi
savās abās Parīzei rakstītajās operās," saka kāds franču kritiķis;
"ja viņš tāds būtu mazliet vairāk, esmu pārliecināts, ka tiklab

"Siciliešu vespere" kā "Don Karloss" mirdzētu vēl šodien repertu-
āru pirmajās vietā_s". Pārstrādāts, "Don-Karloss" lielākus panāku
mus ieguva Milānā un itāliešu opertrupu repertuāros. Ar šo soli uz

priekšu, jauna, sava īpata dramatiska stila meklējumos, noslēdzas

Verdi operu otrais posms.

Viņa trešajam, pēdējam periodam pieder tik nedaudzi darbi:

trīs operas ("Aīda", "Otello", "Falstarfs") un slavenais Rekviēms. Bet

šie mūža vakara rakstītie darbi pieder spēcīgākajam, ģeniālā-
kajam, ko vien Verdi ir devis, un rāda Verdi visu sava gad-
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simto mūziikas ieroču piinīgā bruņojumā. "Aīda" ir pirmais
šā Verdi ļaunā dramatiskā stila meistardarbs. "Aīdas" prerrijēro
24. decembrī 1871, Kairo itāliešu teātrī, bija pasaules, notikums.

Verdi bija šīs operas pasūtījumu saņēmis tieši no Ēģiptes vicekaraīa

Izmaila-Pašas, sakarā ar Suecas kanāla atklāšanas svinībām, un sa-

ņēma par to 100.000 franku honorāra. Operas vielu viņam deva

pazīstamais ēģiptologs Mariēts, franču rakstnieks Kamills dc Lokls

rakstīja libretu, italiski tulkoja Gislanconi. Operas panākumi bija

ārkārtīgi, un vai vēl lielāki nedaudz vēlākajā Milānas "Skālas" uz-

vedumā; šoreiz nekādu pārmetumu nebija arī libretam (kas dau-

dzās Verdi operās ir vājš, konvencionāls). "Aīdu" var uzskatīt per

visreprezentātīvāko Verdi darbu. Nekur viņa dramatiskais spēks

nav varenāks, mūzikālā fantāzija bagātāka, aizraujošāka, patiesī-
gāka. Nekur viņa agrākajās operās nav bijis tādu orķestra krāsu,
orķestra valodas nozīmības un sprieguma, tādas kompozicijas vir-

tuozitātes milzīgu ansambļu veidošanā, tik svaigu un savdabīgu har-

moniju, tādas melodiju liesmainības. Ja arī pie šā stila Verdi būtu

novedusi Vāgnera mūzikas drāmas ietekme, visaugstākā mērā jāap-
brīno Verdi neatkarība- un patstāvība 1 pretī vācu mūzikas drāmai.

"Aīdā" un tāpat "Otello" un "Falstatā" nav nekā no Vāgnera ko-

pēta; tie ir tīrākās italiskas tradīcijas darbi. Nav nekā pārliecino-
šāka, kā piemēram "Aīdas" un kādas Vāgnera drāmas salīdzinoša

noklausīšanās, lai redzētu, kāds bezdibens starp abām šīm operu

koncepcijām, starp itāliešu un vācu operstilu, lai redzētu arī, cik

tie katrs mūzikai nepieciešami. No "Aīdas" līdz

"Otello" ir 16 gadu ilga laika starpa. Tajā Verdi uzraksta savu

brīnišķo "Rekviēmu", dzejnieka-patriota Manconi piemiņai.
"Rekviēmu" pirmo reizi atskaņoja Milānas katedrālē, 1874,

paša Verdi vadībā. Tā iespaids uz klausītājiem bija milzīgs,

Milānas »Skālas« operteātra iekšiene
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un tāds savā patosā un cildenumā palicis vēl vienmēr. "Otello"

premjera notika Milānas "Skalālßß7; Verdi nu jau bija 74 gadus

vecs sirmgalvis. Bet taisni šā vakara sajūsma varbūt apzīmēja visā

Verdi mūžā viņa apoteozi. Lai gan laikā, kad Verdi komponēja

'Otello", Eiropa jau bija piedzīvojusi Vāgnera- mūzikas drāmas arī

oficiāli svaidīto uzvaru, ar Baireitas izrādēm, tomēr Verdi -nekā nav

pieņēmis no Vāgnera mūzikas drāmas elementiem; "Otello" nav ne

leitmotīvu, ne "nebeidzamās melodijas", arī mūzikālā forma vēl ne-

pamet pilnīgi noslēgto "numuru", — un tomēr visā operā partitūra

un librets ir saistīti visciešākajā, nešķiramā vienībā. — Astoņdesmit

gadu vecumā-, 1893, Verdi dod teātrim vēl vienu, savu pēdējo darbu,
šoreiz komisku operu "Falstafu" (Milānas "Skā-lā"); atkal Jās si-

žets ņemts no Šekspīra-, atkal libreta autors ir Arrigo Boito. rormas

ziņā "Falsta-fs" ir Verdi modernākais darbs, pilnīgi brīvs no vecajām
operformulām. Viegls, raits parla-ndo (runas) stils, ātra kustība, visai

dzīva un lokana mūzika-, fantāzija; asprātība- sprēgāt sprēgā no šīs

partitūras. Populāra tā nav kļuvusi un diez' vai arī kļūs, tās lielo grū-

tību, smalkās faktūras dēļ; bet itāliešu komiskās operas žanrā tai

vieta kā vienai no tās skaistākajiem meistardarbiem. — Pēdējais lie-

lākais Verdi darbs bija viņi četri Baznīcas mūzikas gabali ("4 Pezzi

sacri"), rakstīti 84 gadu vecumā.

Mūža pēdējo daļu Verdi parasti dzīvoja ziemu savā Dženovas

īpašumā — Doria- pilī, vasaru uz laukiem, savā Sant' Agatas muižā,

pēdējos gadus vairāk Milānā. Itālija savu lielo mākslinieku cienīja
un mīlēja, kā reti kad sava tauta māksliniekam ir sirdi atvērusi.

Verdi bija kļuvis Itālijas intellektuālā vaiņaga varenākais reprezen-
tants 19. gadsimta beigās, īsts tās simbols. Kā patriots, viņš bija arī

slavenās Garibaldi un Kavūra nacionālās grupas loceklis, parla-
menta loceklis, senātors, Annunciātas ordeņa bruņinieks, v. t. t.

Verdi mira 27. janvārī 1901, Milānā. Viņu apbedīja, uz viņa paša
vēlēšanos, "vienkārši, bez lielām svinībām, bez mūzikas, bez ru-

nām". Savu lielo bagātību (ap 3 -miljonu franku), pēc savas sievas

nāves, viņš atstāja vienīgi labdarīgiem mērķiem, galvenokārt mūziķu
nama ierīkošanai un uzturēšanai savā dzimtajā pilsētiņā Busēto.

Ar nedaudziem izņēmuma- darbiem ("Rekviēms", 4 baznīcas mū-

zikas gabali: Stabat mater, Te Deum, Ave Maria, Laudes; stīgu
kvartets un c), Verdi ir vienīgi operkomponists. Arī Verdi darbs pa-

tiesībā ir operas reformdarbs; gan ne revolūcionējošs, bet kva-

litātīvas dabas. Verdi ar savu ģenijai spēku dod jaunu dzīvību, jaunu
aureolu vecajām o-performām, piemērodams tās laikam un augstā-
kām mākslas patiesīguma prasībām. Ar viņu operlibretos atkrīt

senāk tik iemīļotie mitoloģiskie un senvēstures sižeti, Verdi ņem oper-
libretu vieļu no jaunākās literātūras un jaunākās vēstures, no Igo,
Šēkspīra, Šillera un c. drāmām. Gan ne vienmēr ar savu operu li-

bretiem Verdi bija laimīgs, daudzām viņa operām taisni libreti kļuva
iiktenīgi; savu meklēto libretistu Verdi pa daļai atrada dzejnieka
Fr. M. Piāves personā, kas viņam devis "Ernām", "Rigoleto", "Travia-

tās", "Simona Bokamegras", "Likteņa 1 va-ras" un c. operu libretus, un

vēl vairāk komponistā-dzejniekā> Arrigo Boito ("Otello", "Falstafs").
Tomēr jāatzīmē, ka Verdi vienmēr pats izmeklēja operu sižetus, un

dzejniekam atstāja tikai libreta literāro izstrādājumu. Verdi operās,
pretēji Vāgneram, nav nekāda simbolisma, viņa varoņi ir dzīvi cilvēki,



395

un Verdi arī prot zīmēt mūzikā īstus raksturus, runāt visu kaislību

valodu. Verdi melodija vienmēr ir visai plastiska jūtu, kaislību iztei-

cēja. Salīdzinot ar Rosīni, Bellīni, Doniceti un vispār agrākās itāliešu

operas belkanta stila melodiju, tā ir daudz vienkāršāka, bet arī

spēcīgāka, sirsnīgāka, patiesīgāka;
"Verdi rada reālistisko me-

lādiku, pretstatā belkantiskajai
melodikai" (P. Bekers). Verdi un

Vāgners stāv divos pilnīgi pretējos
polos: kamēr Vāgners mūzikālās

norises smagumcentru pilnīgi pārnes

orķestrī, pie Verdi mūzikā li primārais
elements operā joprojām vienmēr pa-

liek cilvēka balss, un orķestris tikai

tās fons un -balsts, lai arī bieži vis-

izšķērdīgākajā krāsu bagātībā. Ar

savas mūzikālās izteiksmes dziļo pa-

sīgumu, siltumu, Verdi stāv dzīvā

pretstatā arī "lielās operas" gan de-

koratīvajam, bet parasti tukšajam

patosam.
Lielās pārvērtības, kas mūziku

skārušas -kopš Verdi laika, vāgneris-
ma' vilnī, impresionisma un ekspresio-
nisma, modernās "lietišķības stila"

laikmetā,—nav neko mazinājušas Ver-
Arrigo Boito

di darba mirdzumu. "Aīda", "Otello", "Rekviēms", "Falstafs", tāpat
"Traviatas", "Rigoleto", Trubadūra" un citu viņa' darbu daudzas lap-

puses liecina lirismu, aizrautību, dramatisma spēku, kas pieder pa-
saules opermākslas skaistākajiem, varenākajiem pieminekļiem.

*

Verdi lielo darbu laiks aptver visu pusgadsimtu, no viņa pirma-
jiem triumfiem ar "Nebukadnēcaru" 1842. gadā līdz "Fa-lstafam"

1893. gadā. Abas šīs dotas gandrīz sakrīt ar itāliešu operas stilu

maiņām: Doniceti pēdējās operas: "favorīte" parādījās 1840. ga-

dā, "Don Paskvāls" 1843; ar viņu un dažus gadus agrāk mirušo Bel-

līni noslēdzās itāliešu operā tīrā belkanta- kults, dodams vietu reā-

listiskākajai Verdi melodikā i-. Savukārt Verdi pēdējā operpremjēra
("Falstafs", 1893) ir tiešs laikabiedrs itāliešu "vēristiskās operas"
dzimšanai (Ma-skanji "Zemnieka gods" 1890, Leonkavallo "Pajaci",
1892). Visā pusgadsimtā starp šīm abām datām itāliešu operā ne-

parādās gandrīz neviens sevišķas nozīmības darbs ārpus Verdi ope-
rām; Verdi lielā ēna krīt vēl arī pār visu jauno itāliešu vēristiskās

operas virzienu. lezīmīgākā operkomponista figūra- šajā Verdi laikā

ir Arrigo Boito (1842—1918), kā optra "Mefistofelis" (1868)
ir īpatnākais italieišu operteātra darbs, kas parādījies blakus

Verdi operām. Boito, kas piederēja īstenībā divām tautībām (tēvs

itāliešu gleznotājs, māte poļu muižniece), bija arī talantīgs dzejnieks

un. libretists. Viņa operlibreti ir Verdi "Otello" un "Falstafs", Ponk-

jeili "Džokonda", un c, visām savām operām arī viņš pats rakstīja
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libretus. Boito bija pirmais itāliešu operkornponists, kas pilnīgāk

mēģināja sekot Vāgnera mūzikas drāmas principiem. Galvenokārt

tādēj viņa "Mefistofeli" pirmizrādē Milānas "Skālā" (1868) publika
uzņēma visai slikti, un tikai pēc jauna uzveduma, Boloņā 1875, šī

opera ieguva īstus panākumus, kas

tai sekojuši arī vēlāk un ārpus Itāli-

jas ("Mefistofeli" izrādīja arī mūsu

Nac. opera). Boito "Neronu" (kom-

ponētu no 1901—1912) pirmo reizi

uzveda tikai 1924, jau pēc komponi-
sta nāves; tā ir krāšņa, liela skaistu-

ma operpartitūra.
Itālijā un vispāri romāņu zemēs

tomēr ļoti drīz uzsākās reakcija pret

Vāgneru. 'Francijā pirmā īsti pret-

vāgneriskā opera vēsturiskajā plāks-
nē kļuva Bizē "Karmena" (atceramies

Nīcšes izteikto "Karmenas" un Vāg-

nera mūzikas drāmu pretstatējumul);
Itālijā, pa daļai no "Karmenas", var-

būt arī no Verdi "Traviatas" ietek-

mēm, dzima pilnīgi jauns, reālistiskas

operas tips, kas ieguva vēristi-

skās operas nosaukumu (no

vārda veritā — patiesīgums-naturāli-
stisks virziens). Vēristisko operu

pirmā kārtā raksturo jau tās teksts:

Pjetro Maskanji, ap 1895

spēcīgas, no reālās dzīves ņemtas ainas, īpaši ar mīlu, greizsirdību kā

vadošo motīvu, ar asām, brutālām sadursmēm, parasti katastrofā-

lām, nervus uztraucošām beigām. To mūzikā protams nevar būt

belkantisko kolorātūras elementu, melodijā valda ekspresīvais, pa
daļai deklamātoriskais stils, arī "ansamblim" agrākajā nozīmē maz

vietas vēristiskajā operā, bet ārija joprojām patur savu spēku un

nozīmi, kā jūtu smeldzes, sentimenta' nesēja, nervu atpūtai pēc augst-

sprieguma dramatisma epizodēm. Vēristisko operu gluži negaidīti

iezvanīja Itālijā kāds Sonconjo (Sonzogno) izdevniecības izsludi-

nāts viencēliena operu konkurss, kurā uzvaru ieguva Maskanji ar

savu "Zemnieka godu", kam divus gadus vēlāk sekoja Leonkavallo

"Pajaci", abas kļūdamas arī par pasaules uzvaram. "Zemnieka

gods" ("Cavalleria rusticana", Romā, 1890) tās komponistu Pjetro
Maskanji (Mascagni, dzim. 1863, Livornā) uz reizi darīja slavenu.

Bet neviena no viņa citām operām, kas sekoja viņa pirmaiam laimī-

gajam tvērienam, neieguva vairs līdzīgu panākumu- (populārākās no

tām "Iris", 1897, un "Izabo", 1913); jau pāri 70 gadus vecs, Mas-

kanji vēl devar pirmuzvedumā savu pēdējo operu "Neronu" (Milānā,
1935). Maskanji komponista slava tā- īsteni balstās tikai uz "Zem-

nieka godu", kam publika nu jau drīz pusgadsimtu vēl nav kļuvusi

neuzticīga. Maskanji arī kā diriģents ir apceļojis Eiropu un Ameriku,
īpaši diriģēdams savas operas. Pēckara Itālijā Maskanji ir viena no

redzamākajām mūziķu figūrām.
Rudž iē r o LeonkovoI I o (Leoncavollo, 1858, Neapolē —

1919), Maskanji sāncensis, dabūja izbaudīt jau dažus operkomponi-
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sta neveiksmju rūgtums, līdz viņa d-ivcēlienu opera "Pajaci" ("I. Pa-

gliacci", Milānā, 1892) to darīja slavenu. Arī viņam šie pirmie pa-
nākumi bija arī vislielākie, lai gan arī dažas citas vēlākas tāda paša
žanra viņa operas ir apstaigājušas Itālijas un pa daļai arī ārzemju

operteātru skatuves ("Bohēma", 1897

un "Zaza", 1900). Viņa lielo operu
— "Čatertono" un "Mediču" triloģi-

jas plāni cieta neveiksmi.

Var, protams, ar zināmu ironiju
skatīties uz "Zemnieka goda" vai

"Pajacu", vai pat visas vēristisķās

operas žanra panākumiem, atrodot,
ka tie pārsniedz šo operu mākslinie-

ciskās vērtības; taču Maskanji un

Leonkavallo neapstrīdami ir devuši
daudz svaigas, spilgtas mūzikālās

izdomas, melodiju spēka, kāds pēc-
vāgneriskajā operā — kā to piezīmē
pat vācu vēsturnieki (Naumanns) —

nebūt nebija ikdienišķa parādība.
Bet jaunais virziens deva drīz arī sa-

vu lielmeistaru: Džakomo Pučīni (Puc-

cini, dzim. Lukā, 22. dcc. 1858, mira

Briselē, 29. nov. 1924.), ģeniālāko
itāliešu operkomponistu pēc Verdi.

Pučīni bija dzimis īstā mūziķu ģi-
menē; arī viņa tēvs, vectēvs un

Rudžiēro Leonkavallo

vecvectēvs bija mūziķi. Savas mūzikālās studijas viņš pabeidza
Milānas konservātorijā, pie Ponkjelli un Bacīnī. Pučīni nav kompo-

nējis gandrīz nekā cita, kā tikai operas. Jau viņa pirmajam operas

mēģinājumam "Le Villi" (Milānas "Dal Verme" teātrī, 1884) bija lieli

panākumi; tālākie viņa operkomponista etapi bija "Edgars" (Mi-

lānas "Skalā", 1889), "Manona Lesko" {Turimā, 1893), un ar "Bohē-

mu" (arī Turinā, 1896) viņš jau galīgi' iemantoja starptautisku slavu.

Pučīni nerakstīja daudz, viņa operas parādījās pēc samērā ilgiem
starplaikiem: "Toska", Romā, 1900; "Madame Butterflv", Milānas

"Skālā", 1904; "Meitene no Kalifornijas" ("La Fanciulla dcl West"),
Ņujorkas Metropolitēnoperā, 1910; "La Rondine", Montekarlo,
1917; "jvtētelis", "Māsa Andželika", "Džonni Skiki" — 3 viencēlieni,
Ņujorkā, 1918; "Turandota" palika nepabeigta, to papildināja Fran-

ko Alfāno. Ikvienas viņa operas parādīšanās bija notikums pasaules
operdzīvē; tik nedaudzas notām izrādījušās maz dzīvesspējīgas ("Vil-

li", "Edgars", "Rondine"), trīs galvenās turpretim — "Bohēma", "Tos-

ka", "M-me Butterfly", pa-dal ai arī "Meitene no Kalifornijas", "Turan-

dota", "Džanni Skiki" ir iegājušas visas pasaules operteātru pamatre-

pertuārā. Ir viegli Pučīni operām pārmest sižetu brutālitāti vai "kino-

drāmatismu" ("Toskai", "Meitenei no Kalifornijas" un c), spekulē-
šanu uz publikas nerviem un sentimentālitāti, mūzikas manierismu,

pat triviālitāti. Tas daudzkārt darīts, un lasāms pat lielos mūzikas

leksikonos. Tak ar negatīvām īpašībām vien neiekaro pasauli. Pu-

čīni ir neapšaubāmi operai devis daudz jauna, savdabīga, radījis

jaunu operas mūzikālo stilu. Lieki minēt, cik apbrīnojams ir viņa
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Teātra instinkts; viss, ko viņš raksta, atstāj iespaidu. To liecina arī

viņa libretu izvēle, vēl vairāk prasības, kādas viņš stāda saviem

libretistiem Mikam un Džokozam. Nav arī viņa operteksti tikai salti

aprēķināti sensācijgabali, daudz vairāk viņu valdzina sievietes at-

tēls (iedomāsimies vi-

ņa Mimī, Tosku, Bater-

flijul), valdzina mīla,
kam viņš prot dot mū-

zikā valdzinošu iz-

teiksmi, kā savulaik

Bizē "Karmenā", Ver-

di "Traviatā"; taisni

tajā varbūt vislielākais

Pučīni - dramatiķa

spēks. Un kas pēc
Verdi ir operu apvel-

tījis bagātākām, zie-

došākām, valdzinošā-

kām melodijām, kā

Pučīni? Lai viņa me-

lodikas stils mazliet

īsas elpas, kā viss vi-

ņa mūzikas mozaīk-

stiils un paņēmiens

gleznot mūziku īsiem

vilcieniem, lai arī daž-

kārt šīs melodijas tie-

cas 'mazliet salonīgu-

mā, tak tajās ir.jūtu
smeldze, smarša un

reibināfums, un balsīm

tās kā no dziedātāju
sirdīm izlietas. Pučīni-

mūziķa lielumu vēl vai-

rāk varbūt rāda viņa

orķestris, parastais itā-

Džakomo Pučīni

liešu operkomponistul sāpju bērns. Tos -nav Vāgnera simfoniskais oper-

orkestra traktējums, tas nav arī parastais "pavadošais" operorķestris;
bet ar savu izsmalcināto instrumentāciju, savu īpatno techniku tas

apbrīnojami līdzsvarojas ar skatuvi, ar balsīm, nekur tās nenomāk-

dams, nekur arī pats nekjūdams nenozīmīgs. Arī Pučīni harmonijas,
nebūdamas "modernas" vārda aktuālākajā nozīmē, tomēr ir ļoti ie-

zīmīgas un raksturīgas, ar daudziem īpatnīgiem smalkumiem.

Ar Pučīni nāvi Itālija un, var teikt, arī visa pasaule zaudēja
savu tagadnes lielāko, panākumu bagātāko operkomponistu. Ope-
ras krize, kas Vācijā iestājās īstenībā jau pēc Vāgnera, Itālijā un

visā pasaulē sajūtama kļuva vēl vairāk pēc Verdi un Pučīni noiešanas.

Ap Pučīni, Leonkavallo, Maskanji vēl ir rinda citu itāliešu oper-

komponistu, kas tāpat pārstāv vēristiskās operas virzienu. Tā Um-

berto Džordāno (Giordano, dzim. 1867, Fodžā), vienkāršu

strādnieku dēls, mūzikālo izglītību guvis Neapoles konservātorijā, ir

devis vienu no skaistākajām vēristiskā stila operām "Andrē Šenjē"
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(1896, Milānā), kas panākumus guvusi tiklab uz Itālijas, ka uz cit-

tautu lielajām operskatuvēm. No citām viņa operām atzīmējamas
"Fedora" (1898), "Siberia" (1903), "Madame Sans-Gēne" (1915),

"La Cena delle Beffe" (1925), un c. Frančesko Cilea (dzim.

Enriko Karūzo

Šaržs, Prāgā, 1904

1866), arī pieder vēristiskās operas skolai,
lielākos panākumus guvis ar "Adrianu Le-

kuvrēr" ("Adriana Lecouvreur", 1902). Er-

manno Volfs-Ferrāri (dzim. 1876,

/enēcijā), lai gan viņa darbi vai visi radu-

sies -jau 20. gadsimtā, ar vienu no savām

galvenajām operām "Madonnas rotām"

(1908) tomēr arī pilnīgi pieder vēristiskajai

operai. Citas viņa operas tiecas atdzīvi-

nāt, modernizēt veco itāliešu buffa-operu

;"Cenerentola", 1900; "Ziņkārīgās sievas",

1903; "Suzannas noslēpums", 1909, "Gu-

drā skaistule", un c).

Vēristiskā opera loti drīz atbalsojās
arī pāri Itālijas robežām, īpaši Vācijā,
kur tai radās turpinātāji: d'Albē..rs

ar savu "leleju", "Aklām acīm" un c,
Šil I i n g s s ("Mona Liza"), un c.

Gadsimtu maiņā uz pasaules lielāka-

jām operskatuvēm mirdzēja atkal daudzi spoži itāliešu dziedātāji,
tā it īpaši tenors Enriko Karūzo (1873—1921), baritoni

Matia Ba tis tīni (1858—1928), Tita Ruffo un c.

*

19. gadsimts itāliešu mūzikā ir gandrīz tikai operas gadsimts.
Tīrās instrumentālās mūzikas kultam bija tikai otrkārtēja nozīme bla-

kus operai. Tāpēc tagadējā itāliešu mū-

ziku paaudze tik lielu nozīmību piešķir
taisni savas tīrās mūzikas atjaunošanai.
Tomēr arī 19. gadsimtā simfonijai un ka-

mermūzikai Itālijā bija savi uzticīgi kalpo-

tāji. Džovanni Sgambati (1841,
Romā — 1914), spožs klaviervirtuozs, Lista

skolnieks, arī diriģents, paidagogs, viens

no slavenā Romas mūzikas liceja dibinā-

tājiem un ilggadīgs klavieru meistarklases

vadītājs Romas Sv. Cecīlijas akadēmijā,
daudz pakalpojis instrumentālās mūzikas

kultam Itālijā, arī pirmais Itāliju iepazīsti-
nādams ar Bēthovena simfonijām, ar Šū-

mani, Brāmsu. No viņa ievērojamākajām
kompozīcijām minami klavierdairbi (kon-

certs un c), divi klavterkvinteti, stīgu kvar-

tets, 3 simfonijas, Rekviēms v. c. Džuze-

pe Martu či (Martucci, 1856—1909),

ievērojams pianists, arī nav nemaz kom-

ponējis operu, kā instrumentālkomponists
bija vācu ietekmē; viņa darbu sa-raksts vēl Umberto Džordāno



401

lielāks, nekā Sgarnbati, bet Itālijas robežu tie nav tikpat kā 'nemaz

pārgājuši. Martuči bija Boloņas mūzikas liceja un vēlāk Neapoles

'konservātorijas direktors. Enriko Bosi (Bossi, dz. Gardas ezera

krastos, 1861,, mira braucienā no Amerikas uz Itāliju, 1925) ir šajā
itāliešu instrumentālmūziku trijotnē ievērojamākais. Sevišķu slavu

visā mūzikālajā pasaulē viņš bija ieguvis kā labākais itāliešu ērģel-
nieks. Viņš bija arī daudzos vadošajos Itālijas mūzikas iestāžu po-

steņos: kādu laiku Venēcijas, tad Boloņas, Romas Sv. Cecīlijas kon-

servātoriju direktors.

Bosi kompoziciju saraksts ļoti liels, no tām svarīgākās: koncerts

ērģelēm ar orķestri, divas ērģeļsonātas un dažādi ērģeļu darbi, or-

ķestra svīta, divi trio, divas sonātas vijolei ar klavierēm, "Intermezzi

Goldoniani" stīgu orķestrim, orātorijas "Pazaudētā paradīze" ("II

Paradiso perduto") un "Dziesmu dziesma" ("Canticum canticorum").

Viņa mūzikālā valoda diezgan moderna, bagāta arī polifoni.
Lorenco Perozi (Peroši, dzim. 1872), priesteris, jau no

24 gadiem Venēcijas Sv. Markus baznīcas kapellas vadītājs, un drīz

pēc tam, no 1898, pāvesta kapellas vadītājs Romā, ir augstu vārdu

ieguvis kā katoliskās baznīcas mūzikas, īpaši orātoriju komponists.
No viņa orātorijām lielu ievērību guvušas "orātoriju triloģija": "Kri-

stus ciešanas" ("La Passione di Cristo"), "Kristus apskaidrošana"
("La Transfigurazione") un "Lācara uzmodināšana no nāves" ("la

Risurrezione di Lazarro"), 1897. Vēl minamas viņa orātorijas: "Pa-

starā tiesa ("il Giudizio universale"), "Kristus augšāmcelšanās ("La

Risurrezione di Cristo"), "Kristus ieiešana Jeruzalemē" ("Ingresso di

Cristo a Gerusalemme"), "Mozus", "Rekviēms", "Tedeum", "Stabat

mater", mesas un c. Kā Kombarjē piezīmē, Perozi ir ne tikai Itālijā,
bet arī vispāri mūsu laikos viens no pavisam nedaudzajiem un vis-

īstākajiem reliģiskās mūzikas reprezentantiem.
Itāliešu mūzika arī 19. gadsimtā, neskatoties uz tās vispārējā

līmeņa pagrimšanu, īpaši instrumentālajā mūzikā, tomēr savu lielo

tradīciju un pasaules varu saglabā dažās atsevišķās lielās perso-

nībās. Līnija — Rosīni, Bellīni, Verdi, Pučīni, Sgambati, Boito, Bosi,
kurā var ieslēgt vēl daudzus citus slavenus vārdus, liecina nezūdošu,
lieiu itāliešu mūzikas ģimeni.

Vācu pēcromantiķi un jaunklasiķi

Vācu mūzika 19. gadsimta beigās dzīvo no sava milzīgā klasiķu
un romantiķu mantojuma. Mūzikālā produkcija Vācijā šai laikā ir

gandrīz neaptverama, nepārredzama. Bet tai ir visas aizejoša laik-

meta, epigonisma, paguruma pazīmes. Centrālais mūzikālais spēks,
ap ko saistās simpātijas un antipātijas, naids un pielūgšana, jopro-
jām paliek Vāgnera māksla. Viņam blakus, visā 19. gadsimta beigu
vācu mūzikā ir tikai viena liela figūra, kas spēj nostāties kā reāls

pretspēks Vāgnera mākslas ideālam — Brāmss. Vāgners un

Brāmss tā kļūst divi lielie pretpoli gadsimta pēdējās trešdaļas vācu

mūzikā: Vāgners — lielais novātors, Brāmss —■ augstās klasiskās tra-

dīcijas sargs. Ap viņiem grupējas divi galvenie šīs epochas vācu

mūzikas koncentri
— "jaunvācu skola" resp. vāgneristi, un "jaunkla-

sicisma" virziens, ap Brāmsu. Bet tiklab viens kā otrs virziens, ne-
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razdams jaunu spilgtu ģēniju, drīz noslīd no savas izejas augstajām
virsotnēm, samainās epigonismā. Vācu mūzikālais ģēnijs vairs ne-

spēj atkārtot to savu tour dc force, kā 18. gadsimta beigās, kad vācu

klasiskai mūzikai gandrīz kopā nāk trīs lielmeistari — Haidns, Mo-

Joachima kvartets

Jozefs Joachims pie I. vijoles pults. Ferd. Šmuctera oforts, Vīnē

carts, Bēthovens, un

kā tiem tieši seko-

dams 19. gadsimta
sākumā vācu ro-

mantisms dod vese-

lu rindu ģeniālu
jaunradošu mūziķu
— Šubertu, Vēberu,
Šūmani, Vāgneru.
19. gadsimta bei-

gas vācu mūzikā

nedod ne ģēnija,
kas spētu pilnīgi

turpināt Vāgnera
ceļu, to vēl kāpi-
not un radot līdzī-

gi lielus, epochālus
darbus, nedz arī

lielu jaunu do-

mv, mākslas ideāla atjaunošanos (kā to spēja vācu romantiķu

plejāde pēc klasiķiem). Jaunās mākslas idejas nu nāks no citām

tautām — no -krievu mūzikas, kur jau 70-jos gados Musorgskis rada

reālistiskas mūzikas prototipu ("Boriss Godunovs", v. c), un vēl vai-

rāk no Francijas, kur gadsimta beigās Debisī kjūs par visas "moder-

nās mūzikas" ciltstēvu.

Tā arī virzienu noskaidrošana un pētīšana vācu pēc-Vāgnera
mūzikā ļoti maz dod mūzikas jaunu ceju atklāšanā, un nozīmīga vie-

nīgi retrospektīvai sistēmatizēšanai. Lielā vācu romantisma ēra no-

slēdzas ar Vāgneru (1883). Bet pēcromantiķu laiks īstenībā sākas

jau daudz agrāk, pēc! Šūmaņa, Mendelsona nāves. Lielās "vāgne-
ristu" un "brāmsistu" cīņas ir īstenībā jau pēcromantiķu armijas iek-

šējās brāju cīņas, kurās pati "armija" dažkārt bija neiecietīgāka, nekā
abi tās vadoņi. Pēcromantisms appludināja Vāciju ar milzumu otrās

šķiras mūzikas, gan lielās, gan mazās formās. Visai ilgstoša tajā iz-

rādījās Šūmaņa un Mendelsona ietekme,- taisni no šiem gludā "men-

delsoniskā stila" kopējiem rekrutējās galvenokārt opozicija jaunvācu
skolai (Vāgnera, Lista novātoriskajām tendencēm, programmatiskajai
mūzikai), un Brāmsa konservējošos mākslas principos tā atrada sev

meklēto balstu. Brāmsa, Joachima un citu parakstītais asais mani-

fests (1860) pret jaunvācu skolas tendencēm bija tikai viens etaps
šaja veltīgajā cīņā, kurai likās bija izšķirt uzvaru Brāmsa vai Vāg-
nera mākslai; nevajadzēja tomēr pārāk ilga laika, lai saskatītu, cik

šāda jautājuma stādīšana ir bijusi netaisnīga, ka Brāmsa v n Vāg-
nera māksla nebūt neizslēdz viena otras pastāvēšanas tiesību, bet

gluži otrādi, ir pasargājušas vācu mūziku no vienpusības. Kā Vāg-
ners 19. g. s. otrajā pusē deva suverēnāko formu vācu dramatiskajai
mūzikai, _Brāmss tai pašā laikmetā kļuva reprezentātīvākais vācu in-

strumentālkomponists, cienīgs Šuberta, Šūmaņa, Mendelsona pēctecis.
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Johanness Brāmss (Brahms, dz. 7. maijā 1833, Hamburgā, mira

3. aprīlī 1897, Vīnē) pēc dzimšanas vietas pieder ziemeļvācu mūziķu

grupai. Viņa tēvs bija kontrābasists Hamburgas pilsētas teātra or-

ķestrī. Jau 1-4 gadu vecumā Brāmss ar panākumiem uzstājās atklā-

tībā kā pianists; savā divdesmitajā gadā viņš devās koncertceļojumā

pa Vāciju ar ungāru vijolnieku Remeniju. Diseldorfā Brāmss apmek-

lēja Robertu Šūmani; šīs iepazīšanās negaidītās sekas bija, ka Šū-

manis tūdaļ žurnālā "Neue Zeitschrift fūr Musik" (oktobrī 1853) jūs-

mīgi apsveica Brāmsu kā pirmā lieluma talantu, kā gaidīto vācu lielo

nākotnes mūziķi ("Er musste kommenl"). Šūmaņa autoritātīvais sprie-
dums Brāmsu uz reizi darīja slavenu un neapšaubāmi rosinoši ietek-

mēja Brāmsa radošo darbu. Jau gadu vēlāk Brāmss publicēja savas

pirmās dziesmas. No 1854—1857 Brāms bija firstu Lipes galmā kor-
meistars, no 1863 g. viņš pamazām kļūst Vīnes pilsonis, kur bija ne-

ilgu laiku Vīnes Dziedāšanas akadēmijas un Vīnes slavenās Mūzikas

draugu biedrības diriģents. Galīgi Vīnē Brāmss apmetās 1878. gadā
un dzīvoja pilnīgi neatkarīga mūziķa dzīvi, nesaistīts ne ar kādiem

pienākumiem, nedz ar vienu oficiālu posteni. Viņa ienākumi no kom-

pozici|ām bija kļuvuši jau tik lieli, ka nodrošināja viņam brīvu, bez

raižu eksistenci. Ap viņu Vīnē grupējās intims draugu pulciņš, starp

tiem kritiķis Ed. Hansliks, mūzikas pētnieks Mandiševskis, ārsts Bil-

rots, komponists Goldmarks, diriģents Hanss Richters un c. Ziemu

Brāmss parasti pavadīja Vīnē, vasaru Austrijas, Šveices kalnos un

peldvietās. Viņa attiecības pret sabiedrību, pret apkārtni bieži bija
skarbas un strupas, pāžu Brāmss necieta, viņa humors bija ass un

dzēlīgs. Pa gadiem arī slaidais jauneklis bija pārvērties korpulentā,

smagā figūrā; seju rotāja īsta patriafcha bārda. 1896, šo stipro ķer-
meni pārsteidza iekšējo orgānu slimība, kas pēc gada to noveda

kapā. Brāmsa mirstīgās atliekas atdusas Vīnes Centrālajos kapos,
blakus Bēthovena un Šuberta kapu kopiņām.

Brāmsu viņa pretinieki savā laikā uzskatīja par mūzikālās re-

akcijas, mūzikālā akadēmisma karognesēju. Viņa mākslu kompro-

mitēja tās parādīšanās lielajos vāgnerisma aizrautības laikos. Kamēr

nebija norimuši partējiskie cīņu trokšņi ap abiem lielajiem meistariem,
Brāmsa mākslas vērtējumi palika visai pretrunīgi. Tagad, kad tiklab

Brāmss kā Vāgners ieguvuši jau vācu mūzikas klasiķu nozīmi, mūsu

stāvoklis pret Brāmsu ir daudz vieglāks un skaidrāks. Brāmss pēc
būtības pieder vēl lielajai vācu pirmo romantiķu (Šuberta, Šūmaņa,
Mendelsona) līnijai, ar apmēram vienādu attieksmi pret lielajiem
vācu klasiķiem, īpaši pret Bēthovenu. Bet viņa konsekventā piegrie-
šanās galvenokārt instrumentālajai mūzikai un tieši klasiskās mūzikas

fojmām — simfonijai, kamermūzikai, koncertam, variācijai, un savu-

kārt mūzikālās drāmas un modernās, viņa laika modes — program-
matiskās mūzikas pilnīga ignorēšana, viņam deva "jaunklasiķa" eti-

ķeti. Brāmsa mūzikā trūkst dažu īpašību, kas tik iemīļotas romantiķu
mākslā: viņa orķestrim bieži maz kolorīta, krāsu spilgtuma, viņa gara

pasaule bieži šķiet vēsa, gandrīz askētiska, ar kādu ziemeļnieciska

smaguma, gandrīz pesimisma noskaņu. Brāmsa māksla klausītājam

neapšaubāmi grūtāk. tverama, nekā Šuberta vai Šūmaņa laipnā,
smaidošākā mūza. Tomēr pavisam nepatiesīgs būtu apgalvojums,
ka Brāmsa mūzika būtu sausa savā izteiksmē, pārāk formālistiska;
tik Brāmsa emocija ir paslēptāka, vairāk iekšēja, ļoti dziļa un no-
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pietnci, bieži grūtsirdīga, romantiski saldā jūsma tajā izlaužas retāk,

Brāmss, kā tipisks ziemeļvācietis, vairās "jūtu pārplūduma". Liela,

spēcīga, visai savdabīga ir Brāmsa mūzikālā izdoma; taisni tradi-

cionālās mūzikas formas, ko lieto Brāmss, ļauj vislabāk novērtēt viņa

tematiskā materiāla,
mūzikālo domu īpatnī-

gumu un svaigumu, jo
bez stipras mūzikālās

individuālitātes taisni

šīs formas neglābjami

iesfigtu konvencionāli-

smā, nenozīmīgā tuk-

šumā.

Brāmsu visvairāk

pievelk absolūtā mūzi-

ka, tāpēc viņa darba

smagumcentrs ir in-

strumentālajā
mūzikā — viņa simfoni-

jās un kamermūzikā.

Viņa četras sim-

fonijas (pirmā, C-

mollā, 1876; otrā D-

dūrā, 1877; treša F-du-

rā, 1883, un ceturtā E-

mollā, 1885), ir vienas

no pēc-Bēthovena laika

visievērojamākām. Se-

Johanness Brāmss

Višķi zīmīga Brāmsa orķestra technika viņa simfonijās: Brāmss arī uz

orķestri, simfonijā, pārnes "sadalītā", "pārtrauktā" tematiskā izstrā-

dājuma veidu ("Durchbrochener Satz"), kādu Bēthovens lietoja savos

pēdējos stīgu kvartetos. Tematisko melodiju Brāmss bieži sadala

mazās motīviskās daļiņās pa dažādiem instrumentiem; tāpēc sevišķi

svarīga visai precīza orķestra saspēle, lai melodiskā attīstība skaidri

notēlotos (klausītāju dzirdē. No citiem Brāmsa orķestra darbiem jā-
atzīmē viņa ievērojamie koncerti: divi klavierkoncerti, op. 15,
viens vijoļkoncerts, op. 77, visi rakstīti bagātā simfoniskā stilā, viņa
dubultkoncerts vijolei un čellam, op. 102, tālāk Akadēmiskā svētku

uvertīra, divas orķestra serenādes, variācijas par Haidna1 temu, un c.

Brāmsa kamermūzikā daudz ikas pieder labākajam, kas vācu

'kamermūzikā rakstīts, Brāmsa techniskā meistarība un stingrais, no-

pietnais mākslas uzskats tai sevišķi atbilst. Sevišķi krāšņi viņa kamer-

mūzikas darbi ar klavierēm — 4 klaviertrio, 3 klavierkvarteti, viens

kvintets, kvintets ar klarneti, op. 115. ievērojami arī viņa 2 stīgu
seksteti, 2 stīgu kvinteti, 3 stīgu kvarteti, 3 vijoļ- un 2 čello sonā-

tas un c.

Brāmsa klaviermūzikai, lai gan tā sākumā bija Šūmaņa
poētizējošās klaviermūzikas stiprā ietekmē, arī savs īpatnējs stils,
kas maz līdzinās Šūmaņa skolas krāšņi kolorētajai skanīguma pale-

tei, bet ir cietāks, bezkrāsaināks (raksturīgi gājieni līdztekus tercās

un sekstās). Galvenie darbi: trīs sonātas. ballādes, daudzi variācij-
darbi, no tām visslavenākās variācijas par Hendeļa temu, op. 24,
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varbūt viņa ievērojamākais klavierdarbs; variācijas par Paganīni temu,

fantāzijas, intermeci, sevišķi populārās ungāru dejas klavierēm četr-

rocīgi, valši uti c.

Viens no visvarenākajiem Brāmsa darbiem ir viņa "Vācu re k-

viēms" (op. 45, 1868), varbūt skaistākais, ko jaunākā reliģiskā mū-

zika devusi. Šis darbs lielā mērā pakalpojis Brāmsa mākslas ceļu
laušanai; viņa "Likteņa1 dziesma" (op. 54), "Triumfa dziesma" (op. 55)

un citi lielāki vai mazāki koru darbi, neaizsniegdami viņa Rek-

viēma nozīmības, pa1 daļai pieder bieži dziedātam vācu koru reper-
tuāram. Loti skaistas Brāmsa daudzās solodziesmas, no-

skaņu un dažādības bagātas, arī pie mums visai iemīļots dziedātāju

repertuārs, blakus Šuberta un Šūmaņa dziesmām.

Brāmss ir viens no nedaudzajiem lielajiem mūzikas meistariem,
kas nemaz nav pieskāries operai. Varbūt tas viņam bija arī neiespē-
jami, jo radīt citu operas formu blakus Vāgneram gandrīz nebija
iedomājami, un viņa stāvoklis pretī Vāgneram cita ceļa nepieļāva.
Brāmsa māksla, lai gan retrospektīva, tomēr ir daudz ietekmējusi sava

laika mūziku, ne tik vien Vācijā, bet arī citur, piem. Anglijā. Vis-

jaunākajām tendencēm tā palika sveša; tās vēsturiskā misija bija vēl-

reizējā klasisko formu —■ simfonijas, sonātas piepildījumā ar jaunu
dzīvu saturu, šo formu rehabilitēšanā mūzikālajai tagadnei (tai pašā
laikā līdzīgu simfonijas atjaunošanu veic arī Čaikovskis Krievijā; tik

viņa simfoniju atbalss Eiropā nonāca stipri vēlāk).

Brāmsa rokraksts

Dziesma „Der Nachtwandler", op. 86. N 3
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Vācu mūzikas mendelsoniski - šūmanisikais vir-

ziens, kas lielā ražīgumā uzplauka pagājušā gadsimta otrajā pusē,

Eiropas mūzikas mērogā nav ieguvis sevišķas nozīmes. Tam bija
daudzi nebūt ne nenozīmīgi meistari, bet Vāgnera-Brāmsa lielās

mākslas ēnā viņu mūzikai palikusi gandrīz tikai sava laika vērtība.

Vācu mūzikas autoritāte tolaik vēl bija tik liela, ka ziemeļtautās un

arī pie mums, pagājušā gadsimta- beigās un vēl līdz pasaules karam,
taisni šā virziena- vācu mākslai bija stipra atbalss, pie mums it īpaši
kordziesmā-. Mūsu agrākie kordziesmu krājumi vēl glabā daudzus

šīs epochas vācu dziesmu komponistu vārdus. Bet šis virziens ne-

izpaudās tikai dziesmā vien; tā meistari bija arī rutinēti simfoniķi,
kamermūziķi.

Sakarā ar šo grupu vispirms jānosauc ievērojamais vācu ballādu

komponists Ka ris Love (Lovve, 1796—1869], vēl Šuberta laika-

biedrs, bet kā darbs piederēja abām gadsimta pirmajām trešdaļām.

Kā dziesmu komponisti, plašu pazīstamību Vācijā ieguvuši arī

Roberts francs (1815—1891), kā dziesmām joti bagātīgi iz-

strādāti klavierpavadījumi, Ādolfs Jensens (1837—1879). kam

ir arī ievērojami klavierdarbi. Roberta Folkmaņa (Volkmann,
1815—1883) darba mākslinieciski zīmīgākā daļa ir viņa instrumentāl-

mūzikā. Karls Reineke (Reinecke, 1824—1910) bija ievērojams
diriģents, pianists un ļoti produktīvs visu žanru mūzikas komponists
Mendelsona-Šūmaņa skolas garā. Viens no visražīgākajiem un vis-

pusīgākajiem šā virziena mūziķiem bija Maksis Bruchs (1838—

1920). Sevišķu slavu viņam sagādāja viņa daudzās laicīgās kantā-

tes un orātorijas korim, solistiem un orķestrim (pie mums pazīstama
viņa "Zvanu dziesma", pēc Šillera). Visai iemīļots viņa pirmais vijoļ-
koncerts (op. 26, G-mollā). vai visu vijolnieku repertuārgabals.
Kordziesimu kompozicijas žanrā, īpaši vīru koriem, visai pazīstami
komponistu vārdi ir Francis Abts (1819—1852), Šveices vācietis

Frīdrichs Hegārs (1841 —1927), pirmais vairāk sentimentālā,
salonstilā., otrais īpaši dramatiska- stila- ballādu kompozicijā vīru ko-

riem. Jozefs Reinbergers (1839—1901), liels kontrāpunktiķis,
devis daudzus darbus visos mūzikas žanros; pie mums pazīstamākie
viņa ērģeļu darbi.

"Jaunvācu skolas" radošā aktivitāte gāja galvenokārt divos

uz programmatisko simfonisko mūziku, Lista ietekmē,
un uz mūzikālo drāmu, Vāgnera pēdās. Joh. Joa ch. Rats (Raff,
1822—1882), dzimis šveicietis, bija- pa daļai zem abpusējām, Mendel-

sona un Lista ietekmēm, tāpēc nav izvairījies gluda akadēmiska stila,
bet savos lielajos simfoniskajos tēlojumos ir arī īsts jaunvācu skolas

mūziķis. Viņa darbu skaits visai liels (ap 200), nozīmīgākais simfo-

niskajā un kamermūzikā. Hanss fon Bīlovs (Būlovv, 1830—
1894], Lista- skolnieks, Berlioza, Vāgnera, Lista mākslas dedzīgs tulks,
ārkārtīgi daudz jaunās mūzikas kultam darījis kā lielisks diriģents un

pianists,- viņa koncerti ar Meiningenas galma orķestri un Berlīnes Fil-
ha-rmonisko orķestri lika pamatus modernajai diriģēšanas mākslai.

Nozīmīgs arī viņa komponista darbs, īpaši viņa daudzie jaunās un

vecas klaviermūzikas kritiskie apstrādājumi un instruktīvie izdevumi.

Feljkss Drezeke (Drāseke, 1835—1913), pie kā Drēzdenē savā

laika kompoziciju mācījušies arī daži latviešu jaunekļi (Em. Meln-
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gailis), sākumā kaislīgs Līsta piekritējs, vēlāk vairāk pievērsās klasi-

skajiem mākslas pamatiem. Viņa darbu sarakstā svarīgākā vieta

simfoniskajai, kamermūzikai un lieliem baznīcas mūzikas vokāli-

instrumentāliem darbiem. Kārlis Goldmarks (1832—1915) ie-

guva lielus panākumus ar savu

operu "Zabas ķēniņieni" (1875,

Vīnē); ievērojami arī viņa or-

ķestra darbi — divas simfoni- 1
jas, simf. tēlojumi "Sakuntala",
"Pentezilea" un• c, kamermū-

zikas kompozicijas. Pētera

Kor nēI i v s a (Cornelius,
1824—1874) "Bagdades bārd-

dzinis" (1858) bija viena no

skaistākajām Vāgnera laika

vācu komiskajām operām. Kor-

neliusu cienī arī kā spilgtu
vācu modernās dziesmas ta-

lantu. Viņš bija viens no uzti-

cīgākajiem jaunvācu skolas

adeptiem. Vācu operkom-

ponistu stāvoklis pēc Vāgnera
bija visai grūts, lielāki jauni
operpanākumi bija šai laikā

ļoti nedaudzi. Vieni no tā-

diem, bez pāris nosauktajām

operām, bija vēl Vilhelma
X i n c I a (Kiencl, dzim. 1857)

Antons Brukners

Beratona portrets, Vīnes pilsētas kollekcijās

opera "Evangelimann" (1895) un Hvmpcr d i n ka (1854—1921) pa-
saku opera "Ansītis un Grietiņa" (1893); abas tās mūzikāli pieder pa

dajai Vāgnera skolai, bet tekstos skar pavisam citus, Vāgnera teiku

pasaulei svešus novadus.

Austrietis Antons Brukners (Brudkner, 1824—1896) ir viens no iie-

lajiem vācu simfoniķiem 19. gadsimta otrajā pusē. Viņa komponista
stāvoklis ir diezgan pretrunīgs un problēmatisks. Būdams kaislīgs
Vāgnera mākslas piekritējs, viņš Vāgnera mūzikas drāmas principus
pārcēla simfonijā un baznīcas mūzikā. Brukners nav rakstījis daudz,
bet gandrīz visi viņa darbi tiecas lielās dimensijās, tā viņa deviņas

simfonijas (devītā nenobeigta), trīs lielas mesas, lielisks "Te Deum",
viens stīgu kvintets, kam pievienojas vēl daži mazāki baznīcas mūzi-

kas darbi. Kā simfoniķis, Brukners ir "absolūts" mūziķis tajā nozīmē,
ka viņš nedod savās simfonijās nekādu dzejisku paskaidrojumu resp.

"programmu", kā to dara- Lists savos simfoniskajos tēlojumos. No

otras puses, ievezdams simfonijā vāgnerisko stilu, ar tā brīvo drama-

tisko kustību, formas vaļībām, tematisko daudzveidību, modulāciju
neierobežotību, Brukners simfonijai deva pavisam citu "izskatu", kā

piemēram tanī pašā laikā viņa lielais laikabiedrs un sāncensis Brāmss,
un rezultātā viņa simfonijas nepavisam nav "klasiskas". Vēl līdzīgi
simfoniju mēģināja veidot Gustavs Mā'ers, izplezdams tās apmērus
un izteiksmes līdzekļus līdz milzīgumam. Kā vēlākā simfonijas attīstība
līdz mūsu dienām rāda, vāgneriskais mūzikāli-drāmatiskais stils tai

tomēr nav bijis auglīgs: formas brīvību tajā neattaisno nekāda no-
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teikta dramatiska darbība, simfonijai, kā tīri-instrumentālai mūzikai,

ar tās pavisam citādām aistētiskām likumībām un prasībām, Vāgnera
mūzikas stils, kam īstā vieta bija vienīgi mūzikas drāmā, tomēr palika
svešs. Tas Bruknera simfonijām arī dod viņu nenoteikto stāvokli, kā

Gustavs Mālers

Fr. Erlera glezna

VII,IU IICIIUIŪIMU OIUVUMI, fxu

jauktām formām. Bet tās dzīvo

ar savu mūzikālo domu spēku,
Brukners mīl un veido krāšņas
orķestra skaņkrāsas, grandio-
zas skaņu celtnes, gan bieži ie-

stiegot garumos, ir liels kontrā-

punktiskās technikas meistars.

Dīvaina ir bijusi arī Bruk-

nera dzīve un personība. Lauk-

skolotāja dēls, Brukners arī pats
vairākus gadus ir strādājis kā

skolotājs tālās Austrijas noma-

lēs, pie mūziķa- darba nācis vis-

pirms kā ērģelnieks, ērģeļspēlē

ieguvis lielu meistarību, caur

Linču nonāca Vīnē, kur kļuva
galma baznīcas ērģelnieks un

arī ērģeļspēles un kontrāpunkta

profesors Vīnes konservātorijā,
vēlāk arī mūzikas lektors Vīnes

ūniversitātē. Tikai ap četrdesmit

gadiem viņš komponē savu pir-
mo lielāko darbu (mesu d-mollā),

viņam ir jau pāri piecdesmit, kad

viņam sāk piegriezt ievērību kā komponistam, un tikai kā sirmgalvis
viņš gūst beidzot slavu, kad Nikišs uzved viņa septīto simfoniju Leip-
cigā (1884). Drīz pēc tam ap veco, labsirdīgo, pavisam ne agresīvo
vīru, kā vientiesība un naivums radījuši neskaitāmus anekdotus, Vīnē
rodas dedzīgs viņa mākslas entuziastu, "jaunvācu"—Vāgnera un Lista

draugu pulks, kas Brukneru mēģina- nostādīt kā pretspēku Brāmsam.

Sīs brāmsistu-brukneristu cīņas Vīnē bija visai asas un sašķēla visu

Vīnes kritiku divās grupās. levērojamākais karotājs tajās bija
Eduards Hans liks (1825—1904). lielais Vāgnera nīdējs un

Brāmsa piekritējs, Vīnes universitātes mūzikas vēstures un aistētikas

profesors, slavenās grāmatas "Vom Musikalisch Schonen" (1854) au-

tors. Viņa dzēlīgās, asprātīgās kritikas vēl tagad ir visai interesanti

laikmeta dokumenti.

Gustavs Mālers (Mahler, 1860—1911), ģeniāls diriģents, ar kā

aktivitāti, starp citu, cieši saistīts Vīnes operas lieliskais uzplaukums
gadsimtu maiņā, ir tikpat slavens, cik apstrīdēts kā komponists-simfo-
niķis. Bruknera skolnieks Vīnes konservatorijā, viņš ātri iekaroja sev

lielu vārdu. Tāpat kā Brukners, viņš tiecās simfonijā ievest Vāgnera
mākslas principus. Mālers mīl gigantisku orķestri (viņa slavenākajai,
astotajai simfonijai, pēc komponista prasījuma, vajadzīgi pavisam
tūkstotis atskaņotāju — divi četrbalsīgi jaukti kori, zēnu koris, div-

kāršs vokālais kvartets, ļoti liels orķestris), raksta kolosālu apmēru
darbus, imponējošus techniskajā apdarē, ekstatiskus, kaislīgus, kom-
plicētus, bieži smagus. Vairākas viņa simfonijas jauktas ar dziedā-
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jumu, bez minētās astotās vēl it īpaši simfonija-kantāte "Dziesma par
zemi" ("Das Lied von der Erde"). Viņa desmītā simfonija palika ne-

pabeigta. Dīvaini-raibs Mālera simfoniju iekšējais saturs: reliģiski-
mistiskas noskaņas tajās sajaucas ar austriešu tautas deju motīviem.

romantisms ar ikdienišķo, pri-
mitīvais ar sarežģīto, bez se-

višķas rūpes par mūzikālo do-

mu īpatnīgumu un izmeklētību,
kālab Māleru kā radošu mū-

ziķi Vācijā daudzi grib pavi-
sam noliegt, īpaši arī rases ie-

meslu dēj (Mālers bija žīds).
Mālers pazīstams arī ikā dzies-

mu komponists; noskaņu ba-

gāts īpaši viņa dziesmu cikls

"Kindertotenlieder", ar orķe-
stra pavadījumu.

Vāgnera ietekme atbalso-

jās ne tikai vācu simfoniskajā
mūzikā, bet arī s6l6d zic s-

m ā, īpaši ģeniālā dziesmu kom-

ponista Hugo Volfa (1860—

1903) mākslā. Hugo Volfs rada

jaunu dziesmas tipu — dekla-

mātorisko solodziesmu, mūziku

un dzeju dziesmā vienodams

Hugo Volfs

Klementīnas Vāgners pastelis, Vīnes vēstur. muzejā

līdzīgi tam, kā Vāgners to dara- savās mūzikālās drāmās, pārnesot
mūzikālo smagumcentru — galveno melodiju un mūzikas pamatritmu
klavierpartijā. Dziedājums izaug tieši no vārda intonācijām, dziļi un

spēcīgi izteicot dzejas emociju. Zīmīgi, ka Hugo Volfs nekomponē
atsevišķas dziesmas, bet gan atsevišķus dzejniekus, dodams šiem

dziesmu cikliem arī īpašu vienotu kopnoskaņu. Tā viņam ir 53 Mē-

rikes dziesmas, viņa vispopulārākās (1888), Eichendorfa, Ģētes (51)

dziesmas, spāniešu un itāliešu dziesmu cikli. 3 Mikelandželo dzies-

mas, un c. Mūzikālās izdomas bagātībā Hugo Volfs ir viens no vis-

spilgtākajiem Vāgnera skolas mūziķiem. Viņa dziesmas tomēr daudz

grūtāk rada ceļu atklātībā, nekā piemēram Šuberta dziesmas, jo ta-

jās vairāk dominē intellektuālisms, refleksija, traģisms,, un arī smalka

ironija un humors, mazāk līksma, mīlas romantika. — Hugo Volfa

dzīve bija traģiska. Dzimis Štīrijā, ne-mūziķu ģimenē, īsu laiku pa-

bijis Vīnes konservātorijā. viņš mūzikāli veidojās gandrīz tikai viens.

Kādu laiku viņš rakstīja kritikas kādā nelielā Vīnes laikrakstā, bet

to asais, polēmiskais tonis, īpaši uzbrukumi Brāmsam, radīja viņam

daudz naidnieku, un šis darbs bija jāatstāj. No šā laika viņš dzīvoja
tikai kompozicijai, cīnīdamies ar tūkstots grūtībām, nerazdams atbalsi

savai mākslai, līdz viņu pēkšņi pārsteidza, 1897. gada rudenī smaga

nervu slimība; viņš dzīvoja, garīgā aīpmāktībā, vēl dažus gadus,, un

mira 16. febr. 1903 vājprātīgo namā, dalot Doniceti un Šūmaņa lik-

teni Bez dziesmām, pazīstama vēl viņa komiskā opera "Der Corre

gidor" (1896); savu otro operu "Manuel Venegas" viņš nepaspēja

nobeigt. Mūzikas .vēsturē Hugo Voltam vieta kā' vienam no moder-

nās dziesmas ievērojamākajiem meistariem.



Maksis Rēgers (dzimis 1873, Bavārijā; miral Leipcigā 1916] vis-

lielāko vairumu darbu devis kamermūzikā- (stīgukvarteti, vijoj- un čello

sonātas, klaviertrio, kvarteti un kvinteti, v. t. t. — vairāk kā 70 darbi

no viņa pavisam 147 lielajiem darbiem), virkni klavierdarbu, visdažā-

Maksis Rēgers
Fotografija Bonnā, 1913.

dākās formās (lielākais darbs

"Bacha variācijas"), daudzus

spēcīgus ērģeldarbus (korāļ-

fantāzijas, fugas, tokātas, va-

riācijas; slavena fuga par

B-A-C-H, un c). Viņš ir viens

no tiem jaunāko laiku kompo-
nistiem, kas lielā mērā atgrie-
zušies pie Bacha mūzikas stila,
technikas un formām, pie poli-
foni-kontrāpunktiskā mūzikas

rakstības veida. Rēgera kon-

trāpunktiskā technikā ir mil-

zīga, — tik bez īsta domas

lieluma; kā harmoniķis, viņš
Vācijā bija viens no modernās

harmonijas ceļu rādītājiem, bet

gan nelaužot vēl tonālitāies

robežu. Savās muzikālajās

simpātijās Rēgers bija "abso-
lūtais" mūziķis, šādā nozīmē

pa daļai atkarīgs no Brāmsa.

Tik pāris savos darbos viņš uz

īsu brīdi ir mēģinājis kalpot arī

citiem mākslas ideāliem, ta sava orķestra "Romantiskajā svīta" kjū
doms gandrīz impresionists, un

savos simfoniskajos tēlojumos
par Bēklina gleznu sižetiem

razdams iedvesmu programmā.
Rēgeram daudz arī dziesmu,
■koru, vairāki orķestra darbi,
starp tiem, bez nosauktajiem,
vel Hitlera variācijas un Mo-
carta variācijas, simfānieta, se-

renāde un c. — Rēgers mācīja
ikompoziciju Minchenes un Leip-
cigas konservātorijās, strādāja
arī kā

_

diriģents Leipcigā, Mei-

ningena._ Viņa paša skolotājs
bija ievērojamais mūzikas teo-

rētiķis Hugo Rīmanis.

Ne Brukners, ne Mālers, ne

Rēg_ers nav_ neko rakstījuši mu-

zikālam teātrim, operai. Vācu

operkomponisti 19. gad-
simta beigās ■un arī vēl mūsu

gadsimtā nav spēiuši atraisīties

no Vāgnera mūzikālās drāmas
Hanss Pfitcners

L. Geigera portrets
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ietekmēm. Jaunu virzienu vācu operā ienesa pirmā kārtā ita-

liešu vēristisķās operas paraugi; tā radās zināms vāgneri-
skās leitmotīvu technikas un orķestra maisījums ar vēristiskajiem oper-

sižetiem, kas deva Vācijā dažas joti spēcīgas operas (d'Albēra

"leleju", Šillingsa "Monu Lizu", un

c). Hanss Pfitcners (dz. 1869, Ma-

skavā) — "pēdējais romantiķis", vi-

ņa paša vārdiem runājot — ir spilg-
tākais tajā vācu operkomponistu
pulkā, kas tieši turpina Vāgnera mū-

zikāli-drāmatisko stilu. Prominentā-

kais tagadnes vācu koamponists bla-
kus Richardam Strausam, Pfitcners

ap sevi vieno visas tās tendences, kas

naidīgas tā sauktajai modernajai
mūzikai; īpaši skaji atbalsojās viņa

cīņas ar Buzoni, un viņa cīņa pret
"internacionālo" "žīdu" mūziku —

tā pret Māleru, Šēnbergu, Šrēkeru v.

c, vismaz tagad Vācijā ir izšķīrusies
viņam par labu. Pfitcnera populārā-
kās operas.- "Der arme Heinrich"

(1893), "Die Rose vom Liebesgarten"
(1900), "Paiestrina" (1915), "Das

Christelflein" (1917), ārpus Vācijas
robežām tikpat kā nepazīstamas.

Eižens d'Albērs

Fotografija, 1903.

Pfitcnera mūzika ir vairāk smaga, askētiska rakstura, neraugoties
uz viņa modernisma naidu diezgan asa harmonijās, savā laikā šķi-
ta pat pārdroša.

Zīgfrīds Vāgners (1869—1930), Richarda Vāgnera dēls, kompo-

nējis daudz mūzikas drāmu tēva mūzikāli-drāmatiskā stilā, bet bez

spilgtākas personības iezīmēm,- viņš daudz darījis Richarda Vāgnera
darba propagandai, īpaši kā Baireitas izrāžu organizātors, diriģents

Maksis fon Šillingss
Fr. Reusinga zīmējums, 1925.

un režisors.

Eižens d'Albērs (d'Albert, dz.

1864, Glazgovā, mira 3. martā 1932,

Rīgā), viens no lielajiem Eiropas

pianistiem, kā komponists pasaules
slavu ieguva ar savu labāko operu

"leleju"" (1903), kas daudz panā-
kumu guvusi arī uz Latvijas Nacionā-

lās operas skatuves. "leleja" ir viena

no spilgtākajām vācu "vēristiskajām"

operām, ar spēcīgu melodiku un stip-
ru natūrālistisku sižetu. No daudzām

pārējām d'Albēra operām ilgstošā-
kus panākumus guvusi vienīgi "Aklās

acis" (1916).

Maksis (fon) Šillingss (1868—

1933), ilggadīgais Berlīnes valsts-

operas direktors un diriģents pēc-
kara laikā, arī pieskaitāms Vāgnera
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sekotāju grupai. Tādas ir īpaši viņa pirmās mūzikālās drāmas: "Ing-
velde" (1894), "Der Pfeifertag" (1899), "Molochs" (1906); turpretim

viņa pazīstamākā opera "Mona Liza" (1915; Latv. Nac. operā 1923)

tuvāka ļau vēristiskās operas stilam. Koncertmūzikai Šillingss devis

vairākus simfoniskus tēlojumus, vijojkoncertu, kamermūziku, daudz

dziesmu un c. Šillingsu draudzīgas attiecības saistīja arī ar Rīgu,
mūsu Nac. operā viņš vairākkārt diriģējis savu "Mona Lizu" un Rich.

Strausa "Salomi".

Lielākais vācu mūziķis pēc Vāgnera ir Richards Strauss, kā darbi

tiklab ar savu nozīmīgumu, kā arī tīri ārējiem panākumiem dominē

pār savu laikmetu. Neiedams līdzi pašiem jaunākajiem vācu mūzikas

virzieniem. Richards Strauss pārstāv to epochu, kas izbeidzās apmē-
ram ar kara gadiem, ar šā gadsimta pirmo gadudesmitu. No savas

paaudzes lielajiem mūziķiem (Mālers, Rēgers, Pfitcners un c), Richards

Strauss ir ūniversālākais, drošākais, neapšaubāmi lielākais un uzva-

rošākais ģēnijs. Arī viņa mākslas galvenais izteiksmes līdzeklis ir

orķestris, bet tiklab simfoniskajā, kā dramatiskajā mūzikā. Simfoni-

skajā mūzikā Richards Strauss turpina Lista un Berlioza sākto pro-

grammatisko mūziku, operā viņš ir spēcīgākais un spilgtākais no vi-

siem Vāgnera skolas komponistiem, vienīgais, kas spējis iet vēl pāri
Vāgneram, radīt arī techniski jaunu mūzikāli-drāmatisku stilu.

Richards Strauss dzimis 11. jūnijā 1864, Minchenē, kur viņa tēvs

bija mežradznieks galma orķestrī. Jau no sešu gadu vecuma viņš
sāka komponēt, septiņpadsmit gadu vecs debitēja Minchenē (kā kom-

ponists ar stīgu kvartetu, drīz pēi; tam ar simfoniju. 1885, sākās viņa.

diriģenta darbība, vispirms Meiningenā, kurp viņu uzaicināja Hanss

fon Bīlovs, gadu vēlāk jau Minchenes operā, tad Veimarā, atkal Min-

chenē, Berlīnē, daudzos koncertceļojumos pa Viduseiropu. 1909, viņš
ieguva Berlīnes mūzikas ģenerāldirektora tituli un līdz 1919. bija Ber-

līnes operas vadītājs, tai pašā laikā arī kompozicijas profesors Ber-

līnes mūzikas augstskolā. No 1919—1924, blakus Fr. Šalkām, Rich.
Strauss bija Vīnes valstsoperas vadītājs, pēc tam dzīvoja ilgāku laiku

pastāvīgi Vīriē, pēdējā laikā atkal Vācijā, kur, kā prominentākais
vācu muziķis, līdz savam konfliktam ar nacionālsociālistisko valdību

bija Vācijas mūzikas kameras prezidents.

Richards Strauss, pēc saviem pirmajiem klasiskās mūzikas for-
mās rakstītiem jaunības darbiem, sāka gandrīz kā revolucionārs, ar

virkni simfonisku tēlojumu, kas to parādīšanās laikā, apmēram 80-

---gadu beigās,_kad pat ap Vāgneru un Listu vēl dega kaislīgas cī-

ņas, bija ārkārtīgi un pārsteidzoši savā skanīgumā... muzikālajos
līdzekļos, izveidā. Drīz pēc viņa pirmajiem simfoniskajiem tēloju-
miem "No Itālijas" un "Makbeta", parādās viņa lielie simfonisko

tēlojumu meistardarbi: "DonZuans" (1889), "Nāve un ap-
skaidrošana" (1890), "Tilla Pūcesspieģeja jau-
tras nerātnības" (1895) — visneapspīdētākie viņa darbi

šaja žanrā. Tiem seko "Tā runāja Zaratustra" (1896),
brīvi pec Nīcšes veidots simfonisks tēlojums, "Don-Ki cho ts"

(1898) —; "fantastiskas variācijas par bruņnieciska rakstura temu,
"Varoņa dzīve" (1899), Sinfonia domestica" (1904),
kur komponists stāsta pats par savu ģimenes dzīvi, par savu

sievu un bērnu, daudz vēlāk vēl "A Ip v simfonija" (1915), —

darbi., kas klust arvienu aprakstošāki, stāstošāki, sekodami "pro-
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grommai" mūzikālajā iztēlē, izlietodami pat ārpusmūzikālus iz-

teiksmes līdzekļus, Kā piemēram "Alpu simfonijā" vēja mašīnas, bet

tīri mūzikāli neaizsniegdami vairs agrīnāko darbu svaiguma un

mtereses. - Bet šis bieži rupjais mūzikālais natūrālisms, kāds pavīd
īpaši viņa pēdēji minētajos simfoniskajos tēlojumos, ir vienots ar

ārkārtīgu mūzikas lokanību, pārveidošanās un izteiksmības spēju.
Richards Strauss, tāpat kā Vāgners, savā kompozicijas technikā

iziet no motīva; ar īsām tēmām, suģestīvām, bieži bizarrām harmo-

nijām, pēkšņām modulācijām, vispāri asiem kontrastiem, viņš ātri

piemērojas ikvienai tēlojuma vajadzībai, notikumam, darbībai.

Orķestra bagātībā Richards Strauss pārspēj pat Vāgneru; tieši or-

ķestrālais mirdzums ir viena no Rich. Strausa darbu spilgtākajām
iezīmēm. Lielais jaunromantiķu orķestris, ko izveidoja Berliāzs,
Lists un Vāgners, ar Richardu Strausu piedzīvo savu apoteozi; pēc

viņa orķestrālā gaume mainās, jau nāk atgriešanās pie vienkār-

šāka orķestra sastāva. Richards Strauss nebūtu liels orķestra vir-

tuozs, ja viņš reizē nebūtu arī lielisks polifoniķis; viņa orķestrālā
polifonija ne mazāk pilnīga un varena,, kā Bacha vai Vāgnera
polifonija.

Ar šiem pašiem simfāniķa ieročiem, pametis simfonisko darbu

kompozīciju, Richards Strauss piegriežas arī mūzikāli-drāmatiskajai
kompozidjai, operai. Viņa pirmie opermēģinājumi — "Gun-

trams (1894) un "Ugunsgrēks" [Feuersnot] (1901) ir vēl

gandrīz gluži vāgneriski. Bet jau ar savu trešo operu "Salomi"

(1905, Oskara Uailda drāma] Richards Strauss dod savu lielo ope-
ras meistardarbu un paver jaunu, vēl nedzirdētu skanīguma pasau-
li. "Salome" ir īsta orķestra-opera, balsīm tajā ir gandrīz tikai

deklamējošs dziedājums. Līdz paroksizmam kāpināto kaislību drā-

mai "Salomē" atbilst arī ārkārtīgi dramatisks, nervus satraucošs

mūzikas raksturs. Jau no pašām pirmajām partitūras taktīm orķe-
stris rada pārkaitētu kaislību, asiņu mulsuma, satrauktības atmos-

fairu, kas klausītāju neatlaiž ne brīdi līdz pat traģiskajām beigām.

Darbojošos personu, īpaši Salomes u.n Eroda iekšējos pārdzīvoju-

mus mūzika ar saviem psīcholoģiskās iztēles līdzekļiem atsedz līdz

brutalitātei kaili. Operas darbība noris vienā, vairāk kā pusotras

stundas garā cēlienā. Līdzīga rakstura ir arī Richarda Strausa nā-

košā traģiskā opera "Ele ktra" (1909).. ar Hugo fon Hofmanstāla

tekstu, kuras darbība un noskaņa vēl smagāka, apmēri un orķe-

strālie līdzekļi arī vēl masīvāki; mūzikālā kopiespaida efektā šī ope-

ra tomēr tālu neaizsniedz "Salomi". "R ožukava licr is"

(1911), liela trijcēlienu kāmiskā opera, arī ar Hofmanstāla tekstu,
iezīmē jau Rich. Strausa atgriešanos pie vienkāršākas mūzikālās

valodas, pat ar Vīnes valša ieskaņām. "Salome" un "Rožukava-

lieris". ir kļuvušas Rich. Strausa populārākās operas. "Ariadna

Naksosā" (1912) ar savu kamersastāva orķestri, ballets-panto-
mīna "Jāzepa leģenda" (1914), simbolistiskā pasaku opera "Sie-

viete bez ēnas" (1919), autobiogrāfiskā opera "Intermeco"

(1924), "Ēģiptes Helēna" (1.928), jaunu kāpinājumu Rich. Strausa

operkomponista darbībā vairs neienes- un rāda aizvien lielāku mē-

renību arī mūzikālajos izteiksmības līdzekļos. Richarda Strausa

produktivitāte nav apstājusies līdz pat pēdējam laikam, ik pēdējie
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divi gadi ir vēl devuši pa jaunai viņa operai: "Arabellu" 1933,

"Klusējošo sievieti" 1935. gadā.
Richarda Strausa mākslai viņas raksturīgās īpatnības uzspiež

tās stāvoklis starp diviem laikmetiem: starp Vāgneru un tām lie-

Ferručo Buzoni

Oplera zīmējums

lajām pārvērtībām, ko mūzikā

ienesa 20. gadsimts (impresio-
nisms, modernā lietišķība etc).

Lai cik tā savos labākajos dar-

bos liela un uzvaroša, tā tomēr

neradīja jaunu laikmetu. Tā ir

neapšaubāmi pārejas laikmeta

māksla. Daudzējādā ziņā, īpaši

orķestra valodas krāsainībā tā

sniedza jaunas atklāsmes, Rich.

Strausa mūzikai piemīt liels

spēks, spožums, romantiska

trauksme. Bet bieži tai pārmet

(īpaši franči) masīvumu, milzīgu

dimensiju kultu smalkākas mēra

un gaumes sajūtas vietā, melo-

diju banalitāti, ārišķīgumu, mūža pēdējā gadu desmitā pašam sevis

epigonismu. Tomēr Richards Strauss ir spēcīgākā personība gadsim-
tu maiņas un vispāri pēc-Vāgnera vācu mūzikā, viens no mūzikas lie-

lajiem meistariem, kuru darbs ilgst pāri savam laikmetam.

Ferručo Buzoni (dz. 1866, pie florences, mira 1924, Berlīnē),

pēc tautības itālietis, pēc sava darbības loka starptautisks māksli-

nieks, visciešāk saaudzis ar vācu mūziku, slavens pianists, lielākais

pēc Lista un Rūbinšteina, kā komponists stipri ietekmēja taisni vis-

jaunākos mūzikas virzienus Vācijā. Liela dala viņa darbu ir trans-

kripcijas,- īpaši slaveni viņa Joh. Seb. Bacha ērģeļdarbu pārstrādāV
jumi modernā pianistiskā faktūrā. Viņa paša darbi samērā mazāk

pazīstami, pa daļai savu lielo technisko grūtību dēļ. Viszīmīgākie
viņa vēlākā perioda darbi, kad viņš bija sadedzinājis savus jaunī-
bas ideālus un sāka meklēt mūzikai jaunus ceļus, apkarodams

programmatisko mūziku un vispār jaunromantisma strāvu, sludinā-

dams jaunu stilu, ko viņš pats sauca- par "jauno klasicismu." Blakus

daudziem klavierdarbiem ('"Fantasia contrapunctistica, 1910, un

c), viņš devis arī daudzus kamermūzikas un orķestra darbus (kla-
vierkoncerts, orķestra svītas — "Turandotas svīta", Indiāniskā fan-

tāzija klav. ar orķ., etc), trīs operas ("Līgavas izvēle", "Turandota"

un "Dr. Fausts", pēdējo viņš uzskatīja par savu galveno darbu, bet

atstāja nepabeigtu), satīrisku melodrāmu "Arlekinu". Buzoni mū-

zika savā pamatā italiskā, ar tieksmi uz jautrību, humoru, vieglumu,
bet viņa Bacha studijas, dzīve Vācijā un dažādie ārzemju ceļojumu
iespaidi ienes tajā arī kontrāpunktiskā stila nopietnumu un eksotikas

elementus. Buzoni ar jaunās mūzikas problēmām daudz nodarbo-

jies arī literāri, kā visai asprātīgs esejists. Viņa mūzikāli-literārās

studijas sokopotas krājumā "Von der Einheit der Musik", 1923.;
lielu ievērību un karstas polēmikas izpelnījās viņa eseja "Jaunas mu-

zikālas aistētikas uzmetums" (Entvvurf einer neuen Aesthetik der Ton-

kunst. J 907). Ar savu daudzpusīgo darbību Buzoni kļuva viens no

spēcīgākajiem jauno mūzikas virzienu ierosinātājiem Vācijā.
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No lielās operu un simfoniskās mūzikas neatkarīgi, 19. gad-
simtā; Vīnē spīdoši uzplauka vieglāki spārnotā, deju mūzika un

operete. Vīnes valsis un Vīnes operete drīz ieguva pasaules nozī-

mību, jautrās., mūzikas žanrs savu labāko meistaru darbos nostājās

līdztiesīgi blakus nopietnajai mūzikai.

Vācu tautisko deju elementi redzami

jau lielo klasiku darbos; īpaši Fr. Šu-

berts mīl dejmūziku, "lendlers" un

"vācu deja" ir viņa daudz koptas
formas. Menuets, rokoko laika sa-

lonu deja, ap 19. gadsimta sākumu

pamazām atdod vietu vācu dejai.
No tās elementiem drīz izveidojas

valsis, deja, kas izplatās pa visu

pasauli un ar kuru visciešāki saistīta

Vīnes lielā vara un ietekme dejmū-
zikā. Valsis bija: visiemīļotākā deja
veselu gadsimtu, līdz pat jaunu dejas
formu uznākšanai mūsu gadsimtā,

pēc lielā pasaules kara, ar džesa

mūzikas un dažādo fokstrota paveidu

parādīšanos. Visa 19. gadsimta lielā

valšu literātūrā nāca galvenokārt no

Vīnes, kur radās arī tās lielie meistari.

"Vīnes valša" pirmā izveidošanās

saistīta ar diviem Vīnes mūziķiem —

Jozefu Lanneru (1801—1843)

Johanns Štrauss

Fotografija Vīnē, 1889

un Johannu Strausu - tēvu (1804—1849). Abi tie nāk no

Vīnes tautas, viens bija Vīnes cimdu meistara, otrs krodzinieka dēls,
abi bija sākumā Vīnes deju lokālu mūziķi, vēlāk deju orķestru vadī-

tāji. Abi spēlēja kādu laiku kopā, Lannera kapellā, bet vēlāk šķīrās
un kļuva sāncenši. Viņu dejorķestri kļuva slaveni ne tikai Vīnē, kur

bez tiem nevarēja iztikt nevieni svētki, bet arī ārzemēs; īpaši Strausa

orķestris bieži devās ārzemju koncertceļojumos, uz Budapeštu, Vāciju,
franciju, Angliju un c.

Valša nosaukums vispirms parādās Lannera dejās; Strauss kā

komponists sāka producēties vēlāk, bet jau tūdaļ ar valšiem. Pil-

nīgi izveidota valša kompozicijā parasti sākas ar fantazijveidīgti

ievadu, bieži lēnu, tad, pēc dažām taktīm, kuras dod tikai valša

ritmu un tempu, sākas pati deja. Parasti tajā seko pieci vai seši

valši pēc kārtas, atšķirīgi melodijas raksturā. Visu kompoziciju no-

slēdz plašāks fināls, kurā bieži savieno popurrijveidīgi dažādās

spēlētās valša melodijas, un ar spīdošu kāpinājumu noved pie
beigām.

Līdz visaugstākai mākslas pilnībai valsi pacēla Johanns

Štrauss-dēls (1825—1899), slavenais "valšu karalis", kas pret
teva gribu kļuva mūziķis un Vīnes valša valdnieka scepteri izrāva

pats no sava tēva rokām. Kā 19 gadus vecs jauneklis viņš uzsāka

savu spīdošo deju mūziķa, diriģenta un komponista karjēru, kas vi-

ņu veda neskaitāmas reizes uz lielajiem Eiropas mūzikas centriem —

Pēterpili, Berlīni. Londonu, Parīzi, pat uz Ameriku. Daudzi no viņa
valšiem (pavisam 477 darbi) ieguvuši ārkārtīgu populāritāti, tā viņa
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meistardarbi "Pie skaistās, zilās Donavas" (1867), kas kļuvis par

īstu austriešu, īpaši Vīnes tautas melodiju, "Mākslinieka dzīve",
"Pavasara balsis", "Vīnes meža stāsti", "Vīnes asinis", "Vīns, sie-

viete, dziesma" un c. Vēlāk Joh. Strauss piegriezās arī operetei,
kuras žanrā deva pirmos klasiskos Vīnes operetes paraugus, īpaši

ar savu "Sikspārni" (1874), savu labāko opereti. No viņa 17 ope-
retēm, bez "Sikspārņa", lielākos panākumus vēl guvušas "Čigānu
barons" (1885), "Das Spitzentuch der Konigin" (1880). "Karnevāls

Romā" (1873), "Nakts Venēcijā" (1883) un c, bet lielākajai daļai
tomēr nebija ilgstošu panākumu. Arī šajās operetēs galvenās, vis-

biežāk ievestās dejas ir valši.

Vīnes operete bija attīstījusies galvenokārt no Ofenba-

cha franču operešu ietekmēm. Vīnes teātros Ofenbacha operetēm
bija lieli panākumi, tās drīz modināja arī vietējo operešu produk-

ciju. Blakus Joh. Strausam pirmās ievērojamās Vīnes operetes deva

Francis fon Sipē (Suppē, 1819—1895); viņa populārākās
operetes ir īpaši "Bokaeo" (1879). arī "Skaistā Galateja" (1865),
"Fatinica" (1876) un c. Trešais Vīnes klasiskās operetes lielākais

meistars ir Ka ris Mi 11 eke r s (Millocker, 1842—1899), no kā

daudzajām opetetēm lielākos panākumus guva īpaši "Bettelstu-

dent" (1882) un "Nabaga Jonatāns" (1890); Millekera operetēs jau
daudz saldenīga sentimentālisma>- kas viņa operetes novelk jau uz

zemāka līmeņa, nekā Joh. Strausa un Sipē darbus.

Šiem pirmajiem trijiem Vīnes operetes meistariem sekoja vesels

pulks citu, šā žanra izmantotāju. Spēcīgākie tā turpinātāji pieder
jau mūsu laikam, tā ungārs Francis Lehārs (dz. 1870), tagad-
nes vissuminātākais operešu komponists, kā labākās operetes pazī-
stamas visā pasaulē ("Jautrā atraitne". 1905; "Čigānu mīla" 1910;
Luksemburgas grāfs, 1909; "Paganīni", 1925; "Džudita" un c). Leo

Fails (1873—1925), Edmunds Eislers (dz. 1874, Vīnē), Os-

kar s Š t r a v s s (dz. 1870, Vīnē), Emerichs Kalmans (dz. 1882,

Ungārijā), un d. c. operešu komponisti ir guvuši, ja arī bieži īsus,

tomēr uz laiku īstus sensācijpanākumus. Modernā operete,

īpaši pēc pasaules kara, iedama roku rokā ar laika modi, daudz iz-

manto modernās džesa dejas — džimmi un fokstrotu. un tā arī Vīnes

komponistu operetēs aizvienu vairāk iekļūst internacionāli mūzikas

elementi, kas "Vīnes opereti" kā īpaša mūzikālā aroma žanru pa-

mazām saēd un iznīcina.







Richards Štrauss
Makša Lībermaņa glezna (Berlīnes valsts gleznu galerijā)
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Čikagas jaunais opernams

Atklāts 1929. g.

Nacionālās skolas. Modernāmūzika

Mūzikas attīstība līdz 19. gadsimtam bija gandrīz tikai triju
tautu — itāliešu, franču, vācu rokās. Tilk uz neilgu laiku tām pie-
vienojās angļi-, flāmi. Šo lielo mūzikas kultūru ietekme bija tik liela,
ka tajās nenovēršami ieslīka ikviens mūziķis, lai arī tas tieši nepie-
derētu šīm tautām. Nemeklējot nemaz pēc tāliem piemēriem (dau-

dzi čechu mūziķi, piemēram Stamics, Duseks un c. pārvācojās, vācu

mūziķi savukārt italianizējās, v. t. t.j, spilgti šādas denacionālizēša-

nās gadījumi sastopami pat vēl 19. gadsimtā — tā Francis Lists

daudz vairāk ir kosmopolīts, pat vācietis, un vai vienīgi savās "Ungāru

rapsodijās" pieder savas dzimtenes mūzikai. Mūzika likās interna-

cionāla valoda, kurā lokāldialektiem nebija- vietas; lielākais, ja tiem
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piemita dažkārt kuriozitātes interese, kā piemēram, turku maršiem

Mocarta laikā, vai tā paša gadsimta svītu dejām alla polacca, all'

ungherese un f. I.

Tautu mūzikālā emancipēšanās sākas līdz ar romantisma ēras

uznākšanu, īpaši 19. gadsimta otrajā trešdaļā. Visas tās tautas, kas

līdz šim bija stāvējušas lielās kultūrmūzikas pamalē, Eiropas zieme-

ļos, austrumos, dienvidaustrumos —■ skandināvi [dāņi, norvēģi, zvie-

dri, somi), slāvi — krievi, poļi, čechi, ungāri un c
v

līdz ar vispār na-

cionālo virzienu pastiprināšanos politiskajā un kultūras dzīvē, sāk

atraisīties no svešas, īpaši šajā laikā dominējošās vācu mūzikālās

aizbildniecības, rada straujā uzplaukumā savu, savdabīgi tautisku

mūziku.

Pirmais tipiski nacionālās mūzikas paraugs īstenībā bija jau
Vēbera "Burvju strēlnieks" —■ īsta vāciski-romantiska opera tautiskā

skatījumā. Bet šis virziens pašā Vācijā vairs neatrada tieša turpi-

nājuma. No jaunajām nacionālām skolām kā pirmā kļūst patstāvī-

ga slavu mūzika — Šopēna dziļi poliskā mūzika dod paraugus vi-

sam nacionāli-romantiskajam virzienam, ar Gļinku 30-jos gados sā-

kas krievu mūzikas lielais vilnis, ap gadsimta vidu un otrajā pusē
ar Smētanu un Dvoržāku dzimst pirmie lielie čechu mūzikas meistar-

darbi, Grīgs ieved Eiropā norvēģu mūziku.

Gadsimta beigās šīm pirmajām jaunajām nacionālajām mūzi-

kas kultūrām vēl piebiedrojas citas, kur patstāvīgas mūzikas attīstī-

ba un vispār kultūratmoda seko vēl nedaudz vēlāk — tā dienvid-

austrumos rumāņi, dienvidslāvi, pie Baltijas jūras latvieši, igauņi,
leiši, no jauna atdzimst arī angļu, spāņu mūzika. Visām šīm tautām

ir uzglabājušās lielas tautas mūzikas bagātības. Mostas

etnogrāfiska interese, sākas tautas mūzikas materiālu krāšana, to zi-

nātniska pētīšana, radošie mūziķi no savas tautas melodijām smeļ

jaunu, svaigu iedvesmu. Tautas dziesmu un deju melodijas parā-
dās kā tēmas instrumentāldarbos — simfonijās, simfoniskajos tēlo-

jumos, žanra gabalos, operās, kām arī sižetus ņem no tēvzemes vē-

stures un teikām, vai arī no savu dzejnieku darbiem. Un arī neiz-

mantodami tieši pašas tautas melodijas, komponisti meklē no tām

iedvesmu, apaugļo fantāziju, ietekmēdamies no to īpatnībām melo-

dikā, ritmos, raksturā. Tā ar tautas mūziku mākslas mūzikā ienāk

brīnišķīgs svaigums, savdabīgums, jaunas skaņkrāsas, jauna, nesad-

edzināma skaistuma melodikā, jauni, suģestīvi deju ritmi, jauns d a>-

bas burvīgums, zemes spēks. Šāda mūzika, ar saķnēm pašā
tautā, visspēcīgāik arī spēja tautu saviļņot, aizkustināt.

Šī jaunā mūzikas attīstība, veidodama jaunas mūzikālās valo-
das idiomas dažādās tautās,, drīz aizsniegdama bagātu uzplauku-
mu, lielā mērā decentralizē Eiropas mūzikas dzīvi, piesaista vispā-

rējam kultūrmūzikas darbam bagātus jaunus spēkus un avotus, kuru

ietekme pasaules mūzikā nav vēP izsmelta līdz pat mūsu tagadnei.
Citādāks ir stāvoklis tanī pašā laikā vecajās mūzikas kultūrtautās.

Tiešu mākslas mūzikas sakaru ar savas tautas mūzikālo folkloru tām

daudz mazāk; vismazāk vācu mūzikai. Pēc Bacha, Bēthovena.

Vāgnera smagā mantojuma vācu mūzika iet pretī savam sabruku-

mam. "Ir patiesi dīvaini, kā vācu romantiskajā mūzikā spēja pa-

zust saites starp mākslas un tautas mūziku, taisni tajā laikmetā, kad
tautdziesma vēl reizi ieguva visu savu spēku", saka vācu vēsturnieks



419

Mersmans*]. "Pēc "Burvju strēlnieka" visā vācu operā nav vairs

sastopama vai neviena īsta tautdziestna. Un tas laikā, kad citu

tautu mūzikā tautdziesma un deja kļuva par īstu spēkavotu mūzi-

kālās izteiksmes attīstībai."

Bet šajās vecajās mūzikas kultūrās pēc romantisma ēras noslēg-
šanās ar individuālu ģēniju spēku norisinās citas pārvērtības. Mūzi-

kas nacionālismam šeit pretī stājas jaunu mūzikas tendenču meklē-

jumi, virzieni, kas pazīstami ar impresionisma,, ekspresionisma, "mo-

dernās lietišķības" un citu "ismu" etiķetēm. Mūzika šeit aiziet aiz-

vien tālāk no vienkāršības, pārsmalcinās, kļūst arvien samākslotāka,
zaudē savu dabiskumu, tiešumu. īpaši harmonijas kļūst aizvien

komplicētākas, izzūd tonālitātes sakarības, atonālitātes un poiitonā-
litātes vārdā kļūst legālas visneiedomājamākās kopskaņas, disonan-

ces jēdziens ārkārtīgi paplašinās, īstenībā atkrīt pavisam —■ jo ie-

spējams' ir viss,- tas, kas agrāk mūzikā bija harmonisks efekts, har-

moniju "sāls", tagad kļūst par "dienišķu maizi". Melodikā izzūd

dziedamība, sevišķā cieņā nāk taisni visneērtākie, grūtākie intervalli
kā mūzikālās izteiksmes līdzekļus ārkārtīgi daudz izmanto alterētos,
palielinātos, pamazinātos intervallus, lielus lēcienus, deklamātorisku

melodikas līniju. Atonāiajā mūzikā īstenībā vairs nav un arī nevar

būt melodijas tradicionālajā- nozīmē. Mūzikā ieved jaunas toņkār-
tas — vesela toņu gammu, divpadsmit toņu skālu, eksperimentē ar

ceturtdaļtoņiem. Visa šī jaunā mūzikas evolūcija sākas Francijā, ar

Debisī, franču impresionisms pārsviežas uz citām zemēm, ap gad-
simtu maiņu mūzika visā Eiropā jau ir rūgšanas stāvoklī, Vācijā

jaunromantisms izvēršas ekspresionismā, "šēnberģismā", kas pa-

kļauj savai smagajai ietekmei visu Viduseiropu, no fēniksam līdzīgi
pacēlušās krievu mūzikas kā eksportprece uz Vakareiropu savukārt

jau nāk "stravinskisms". Šis rūgšanas process ilgst vēl joprojām arī

tagadnē. Lielajās mūzikas tautās dzimušās jaunās mūzikas tenden-

ces suģestē arī jaunākās mūzikālās nācijas, īpaši tās, kas 19. gadsimtā
jau bija paspējušas piedzīvot savas nacionālās mūzikas ziedu laikus.

Protams, ne visur un ne pie visiem šīs stilu īpatnības izpaužas

vienēdīgā veidā un vienādīgā stiprumā. Blakus revolūcionējošai
novātoriskai mākslai joprojām pastāv klasicistiski-romantiski orientē-

ta, tradicijas sargājoša, vidū starp abām mēreni-modernas mūzikas

strāva, vecs stāv blakus jaunajam, "nākotnes mākslai". Izsekot jau-

no nacionālo skolu un modernās mūzikas attīstības gaitām un ten-

dencēm būs mūsu nākošo nodaļu uzdevums.

Krievu mūzika

Krievu mūzikas izaugšana viena gadsimta laikā līdz pasaules

mūzikas nozīmībai, tās ārkārtīgi straujā izveidošanas par ceturto

lielo mūzikālo nāciju, ir viena no apbrīnojamākajām evolūcijas fāzēm

mūzikas vēsturē. Tās uznākšana Vakareiropā sakrīt ar_vācu mūzikas

pārvārās sabrukumu. Krievu mūzikas sākumi bija ārkārtīgi gausi un

apslāpēti; tās pēkšņais vaiņagojums grandiozs un žilbinošs. Krievu

tautas mūzikas sākumi sniedzas līdz visdziļākajai senatnei; krievu

*) Dr. Hans Mersmann, Die Moderne Musik seit der Romantik, 1928.
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mākslas mūzika kā patstāvīga kultūra dzimst tikai 19. gadsimta otrajā

trejoksnī; bet jau gadsimta otrajā pusē krievu mūziku [Ilustrē mirdzošs

izņēmuma ģēniju zvaigznājs, kas ved to ātri pie triumfiem savā zemē

un Eiropā.

Krievu mūzikas savdabīgums.. tās ne ar ko citu nesamaināmā

skaņkrāsa un raksturs, kas fascinē ikvienu cittautieti un ko Vakar-

eiropā uztver kā ko eksotisku, austrumniecisku, nāk taisni no tiem

pirmavotiem, kas pamatā ikvienai nacionālai mūzikai: no tautdzie-

smas, vispār no tās etniskajām īpašībām. Krieviem pieder ārkārtīgi

bagāts, neizsmeļams tautas mūzikas mantojums, kuras se-

nums lielāks pat par pašas krievu valsts vēsturi. Jau no 6. gadsimta
ir dokumentāriskas ziņas par krievu tautdziesmu, bicantiešu vēsturnie-

ku rakstos. Tie stāsta, kā slavu kareivji aizmirstas savās dziesmās

tiktāl, ka pilnīgi nepamana pretinieku tuvošanos. Krievu teikas —

"biļinas" — slavina tautas dziedātājus, mūzikantus — "skomorochus",

radniecīgus vācu vēlākā laika minnezingeriem, kas apdzied krievu

varoņus
— "bogatirus". No teikām, folkloras pētījumiem redzams,

ka līdz šiem vistālākajiem laikiem sniedzas arī krievu tautas mūzikas

instrumentu vēsture; visvecākie ir kokles ("gusļi") un stabule ("svirēļ"),
vēlāk pienāk strinkšķināmie — dombra, balalaika un c. Raksturīgā-
kie krievu tautdziesmas pamattipi jau no senatnes izveidojās trīs:

liriskās — mīlas, grūtsirdības, ilgu un t. I. dziesmas, ballādiskās dzie-

smas
— biļinas un dziesmas-dejas. Šis pirmais krievu tautas mūzi-

kas laikmets savu augstāko attīstību aizsniedza Vladimira, pirmā kri-

stītā kņaza valdīšanas laikā, ap 988. gadu. Pēc kristīgās ticības

ievešanas Krievijā grieķu ortodoksie mūki drīz sāka vajāt "skomo-

rochus" un uzsāka cīņu pret tautas dziesmu, kā pagānisku, pretīgu
kristiānisma garam. Tautas dziesmas un dejas bija ilgus gadsimtus

pavisam noliegtas, kā "miesas kārumi un velna izgudrojumi". Cilvēki

nedrīkstēja vairs dziedāt, vai darīja to tikai slepus. Bet šajā laikā

uzplaukušā krievu baznīcas dziedāšana, pārņemta no Bicances

baznīcas un drīz pārveidota krieviskā garā, spēcīgi ietekmēja a<rī

tautas mūziku. Krievu baznīcas mūzikas elementi arī kļūst par vienu

no vēlākās krievu mākslas mūzikas īpatnību avotiem. Krievu baznī-

cas mūzikas izcelšanos no bicantiskās baznīcas mūzikas pierāda abu

vecie nošraksti: krievu baznīcas mūzikas rakstu zīmes, tā sauktie

"kruķi" ir nepārprotami identiski bicantiskajām "neumu" zīmēm.

Tautas mūzikas vajāšana Krievijā ilga līdz pat 17. gadsimtam,,
kad tā pat kļuva sevišķi asa ; tā vēl 1636. gadā uz Maskavas patriar-
cha Joasafa pavēli Maskavā sadedzināti vairāk kā 50 vezumu da-

žādu mūzikas instrumentu! Tatāru jūga laikā garīdznieki izskaidroja,
ka tautai jūgs nācis kā debesu sods par tās "velnišķo dziesmas ap-
sēstību". Tatāru ietekme krievu tautdziesmai ir devusi dažus orien-

tālisma elementus. Ilgās garīdzniecības cīņas pret tautas mūziku nemi-

tējās līdz cara Aļeksēja Michailoviča laikam (1645—1676). Šim laikam

mēs varētu pāriet pāri., pie tā nepakavēdamies, ja tam nebūtu intere-

sants sakars ar mūsu dzimteni. Šajā laikā arī līdz Krievijai bija no-

nākušas itāliešu operas atbalsis, sūtņi un bajāri, kas bija ceļojuši pa

Eiropu,, ar sajūsmu stāstīja par tur redzētām teātra izrādēm. Interese

par savu teātri dzima arī krievu galmā. Bet tā kā šeit nebija darba

spēka teātrim, Aleksejs 1672. g. 15. maijā izdeva pavēli grāfam fon

Stādenam sameklēt Kurzemē "labus darba meistarus, kā arī veiklus
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trompētistus un cilvēkus, kas prot labi organizēt izrādes". Bet tai

laikā vēl ne labprāt brauca pie krievu cariem, vēl bija atmiņā Jāņa
Briesmīgā laiki. Un tā Stādens atgriezās no savas misijas no Rīgas
un citām pilsētām, 1672. g. dēcembrī, vienīgi ar vienu trompētistu
un četriem muzikantiem. Šie pieci no hercoga Jēkaba laika Kurzemes

importētie mūziķi lika pirmos pamatus vēlākajam krievu ķeizariskās

operas orķestrim.*) Diemžēl, nav zināms, kādas tautības ir bijuši šie

pirmie krievu caru galma mūziķi.
Ar Pētera Lielā laiku (18. gadsimta sākumā) Krievijā sākās Va-

kareiropas kultūrdzīves atdarināšana un līdz ar to arī pastiprināts
mūziķu imports. Sevišķi labvēlīgi apstākļi mūzikas kultam radās

krievu ķeizarieņu Annas, Elīzabetes un Katrīnas Lielās greznajos gal-
mos. Mūziķus izrakstīja galvenokārt no Vācijas un Itālijas. Galma

interese visvairāk, protams, piegriezās itāliešu operai, kas
tolaik jau bija kļuvusi par dārgu modi visās Vakareiropas rezidencēs.

Pirmo operteātri Krievijā, ar pastāvīgu itāliešu opertrupu, nodibināja
ķeizariene Anna. Līdz ar to uz krievu mūzikas skatuves parādās
pirmais itāliešu komponists, kā personība cieši saistīta ar krievu ope-
ru: Frančesko Arāja (1700 —1767). Kā Pēterpils itāliešu oper-

teātra direktors, Arāja Krievijā nodzīvoja 20 gadus un uzrakstīja šim

teātrim virkni operu, kurām gan nav sevišķas mūzikālās nozīmes, bet
kas lika pamatus vairāk kā gadsimtu ilgajai itāliešu opermūzikas he-

gemonijai Krievijā. Daudzi itāliešu operkomponisti, to starpā paši

slavenākie, sekoja Arajas ceļam no saulainās Itālijas uz ziemeļiem,
spīdošā stāvokļa un bagātīgā atalgojuma vilināti. Baidasāre

Galupi, Katrīnas Lielās aicināts, nodzīvoja Krievijā no 1765—1768,
bez vairākām operām komponēja arī garīgu mūziku krievu baznīcai;
viņam sekoja Traeta, no 1768—1774. Paezjello, kas valdīja
18 gadus, no 1776—1784. pār krievu operteātri un šajā laikā kom-

ponēja starp citām arī savu populārāko operu "Seviļas bārddzini",
bet nevienas operas ar krievu tekstu; Džuzepe Sārti, Katrīnas

galma komponists pēc Paezjello, arī nodzīvoja Krievijā gandrīz divus

gadu desmitus. Vēlāk, uz īsāku laiku. Pēterpilī vēl dzīvoja Vin-

sente Marti ns, pāritaliariizējies spānietis, kas rakstīja operas arī

ar krievu tekstiem, Či mar 6 za, no 1789—1792 un kā pēdējais, venē-

ciānietis Kavoss (Cavos, 1776—1840), kam veselu gadsimta ce-

turksni bija īsta mūzikas diktātora vara Pēterpilī un kas savās dau-

dzajās operās bieži jau ieveda krievu tautdziesmu melodijas, tā kop-
dams jauktu krieviski-itolisku stilu, kāds bija tai laikā jau nācis modē

un kāds pārvaldīja krievu mūziku 19. gadsimta sākumā, līdz kamēr

to GJinkam izdevās galīgi izskaust no krievu operskatuves. Kavosa

pēdējā opera "Ivans Susāņins" ievērojama ar to, ka taja izmantota

tā pati viela, kas Gļinkas "Dzīvībā priekš cara". 19. aadsimta sā-

kumā Pēterpilī itāliešu nopietnās operas panākumus saka apstrīdēt
franču komiskā opera,- viens no pēdējās lielmeistariem, Bojeldjē,

Pēterpilī nodzīvoja 7 gadus kā galma komponists. Franču komisko

operu stils arī stipri ietekmēja pirmās krievu operas.

Pirmie pašu krievu komponisti bija šo itāliešu meistaru skolnieki.

To vārdi pa lielākai daļai nav uzglabājušies, jo sākumā mūziku —

kā amatu — mācījās galvenokārt tikai bagātu muižnieku dzimtļaudis,

*) Rosa Newraarch, The Russian Opera, 1913.
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un tādos apstākjos svarīgs,,, protams, bija tikai pats operas nosau-

kums, bet ne tās komponista vārds. Pirmā krieviskā komiskā opera
īstenākā nozīmē ir Volkova "Taņuša" (1756). levērojamākais
krievu operkornponists priekš GJinkas ir f omins (1741—1800), kā

opera "Dzirnav-

nieks burvis, krāp-
nieks un precinieks"
(1779) guva ārkār-

tīgus panākumus un

turējās repertuāros
līdz pat 19. gad-
simta vidum. Rak-

sturīgi, ka abas šīs

pirmās krievu ope-

ras nāca no Mas-

kavas, kur itāliešu

ietekme nebija tik

stipra. Pēterpilī tur-

pretim daži krievu

aristokrāti sāka pro-
ducētres dziesmu un

romanču kompozi-

Michails Gļinka

I. Rēpina glezna

cijā; tā ievērojamākie A J a b j c vs, kā romance "Lakstīgala" nav aiz-

mirsta pat vēl tagad, V arl āmovs, kā "Sarkanais sarafans" drīz

kļuva par tautdziesmu, Verstovskis (1799 —1862), vairāku operu

kojnponists, no kurām "Askolda kaps" bija krievu operteātru reper-
tuāros pat vēl 20. gadsimta sākumā; vēl Gur iJ c vs, Titbvs, grāfs
Vjeļhorskis un c. Divi PēterpMs komponisti, Be rezovskis

(1745—1777), kas, saka, esot devies pašnāvībā neiespējas dēj atkra-

tīties no itāliešu pārvārās Pēterpilī, un it īpaši B o r t ņ a n s ki s (1751

līdz 1825) ieguva lielu nozīmi krievu baznīcas mūzikā. Bortņanska
baznīcas mūzikas skaistie kori vēl tagad pieder labākajam, kas krievu

baznīcas mūzikā rakstīts.

Visa šā laikmeta krievu mūzika tomēr ir joti nenozīmīga, salīdzi-

not to ar tā paša laika lielo Vakareiropas mākslu, kur jau mirdzēja
Gluka, Mocarta, Haidna vārdi, kur mūzika pārdzīvoja savu lielo kla-

sicisma laikmetu un jau gatavojās romantiskās mūzikas sākumi. Krie-

vijā nekā vēl nepazina arī no lielajiem Bacha, Hendeļa un citu Va-

kareiropas lielo mūziķu darbiem, Krievija bija tāla mūzikas province,
kas pagaidām bija ar savu zelta varu padarījusi par savu tikai itā-

liešu operu. īstā, lielā, patiesā krievu mūzika dzimst tikai ar Glinku,
19. gadsimta otrā trejokšņa sākumā.

Michails Gļinka (1804—1857). "krievu mūzikas tēvs", apzīmē
pirmo augsto virsotni krievu mūzikā. Kā lielas nacionālas mūzikas

kultūras nodibinātājs, Gļinka var uzmanību saistīt tālu pāri savas

tautas robežām, lai gan viņa darbs ārzemēs ievērots daudz mazāk,
nekā Krievijā. Gļinka bija dzimis diezgan bagātā krievu muižnieku

ģimenē, Novospaskajas muižā, Smoļenskas guberņā. Jau kā bērns

ārkārtīgi jūtīgi reaģēja uz mūziku. Trīspadsmit gadu vecu, viņu no-

sūtīja uz muižniecības skolu Pēterpilī. kurā viņš daudz strādāja, ar

sevišķu apdāvinātību īpaši svešās valodās: viņš iemācās latīņu,
franču, vācu, itāliešu, spāniešu, angļu, persiešu valodas! Klavier-
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spēli viņam mācīja Fīlds un Karls Meijers, vijoļspēli Bērns. Vājās
veselības uzlabošanai GJinka devās vairākkārt uz dienvidiem, vis-

pirms uz KaukazUj. tad uz Itāliju. Dažādos Itālijas muzikālajos
centros Gļinka nodzīvoja vairāk Ikā trīs gadus, laikā, kad tur nori-

sinājās Bellīni un Doniceti lielie triumfi. Šai laikā Gļinka jau kom-

ponē, lielā «mērā italiskā melodijas skaistuma ietekmēts. Bet jau tuvojas
izšķirošais brīdis viņa dzīvē. Viņam rodas sajūta, ka viņš ir uz maldī-

ga ceļa, dzimst apziņa, ka viņa uzdevums ir "rakstīt krieviski priekš
krieviem", un viņš dodas atpakaļ uz dzimteni, vispirms caur Ber-

līni, kur pie slavenā teorētiķa Dē n a (Dehn) cer gūt atbildi uz

jautājumiem, par ko viņš vēl nav skaidrībā. "Dēnom esmu vairāk

parādā, nekā visiem citiem saviem skolotājiem. Viņš ne tikai sa-

kārtoja manas mūzikālās zināšanas, bet arī manus uzskatus par
mākslu vispār. Nu vairs negāju taustīdamies, bet strādāju pilnīgi
apzinādamies, ko daru". — Gļinkas domas bija radīt nacionālu krie-

visku operu. Pēterpilī atgriezies. Gļinka kļūst tuvs ar krievu arti-

stisko sabiedrību, ar Puškinu, Gogoļu, Žukovski un c. Pēdējais
viņam norāda kā uz izdevīgu vielu nacionālai operai stāstu par
Ivanu Susāņinu, krievu zemnieku, kas upurē savu dzīvību., lai iz-

glābtu savu krievu caru. "Dzīvību priekš cara" Gļinka
pabeidza 1836. gadā; tās ar lielām grūtībām panāktais uzvedums

Pēterpils ķeizariskajā teātrī kļuva par ārkārtīgu notikumu krievu

mūzikas dzīvē, iezīmēdams krievu nacionālās mūzikas dzimšanu.

Jaunās operas panākumi, sākumā gan izsaukdami daļā Pēterpils
aristokrātiskās sabiedrības nemieru, pārmetumus par "mūziku muži-

kiem", Gļinku tūdaļ nostādīja krievu mūzikas dzīves centrā. "Dzī-

vība priekš cara" uz gandrīz veselu gadsimtu kļuva krievu oficiāli-

patriotiskā opera, krievu nacionālisma simbols. Drīz pēc tās

Gļinka deva
savu otro, pasaku operu "Ruslanu un Lv d-

millu" (1842), kuras librets ir vājāks, bet mūzika vēl bagātāka
nekā "Dzīvībā priekš cara". Publika "Ruslanu" uzņēma negaidīti
vēsi. Pēc šīs neveiksmes Gļinka dzīvoja galvenokārt ārzemēs.

1844, viņš nonāk Parīzē,, kur sadraudzējās ar Berliozu; 1845. aiz-

brauc uz Spāniju. Kad pēc pāris gadiem viņš atgriežas Krievijā,
viņam ir līdzi viņa skaistie orķestra darbi "Aragonas ho t a_"
un "Vasaras nakts Madridē". Dzīvodams Varšavā,

viņš uzraksta savu slaveno "Kam ārin ska j v". Mūža- beigās

viņa interesi saista krievu baznīcas mūzika, viņš vēl dodas uz Ber-

līni pie sava vecā skolotāja Dēna, lai kopīgi meklētu īsto ceļu
krievu baznīcas dziedājumu un tautdziesmu dabiskai harmonizāci-

jai. Drīza nāve viņam vairs neļāva reālizēt šo darbu. Viņa mir-

stīgās atliekas pārveda uz Pēterpili,. kur apglabāja sv. Aleksandra

Ņevska klostera kapličā, blakus krievu dzejniekiem Krilovam un

Zukovskim.

Gļinka bija pirmais īsti krieviskas mūzikas radītājs
: Viņš_ spēja

tīri intuitīvi uztvert krievu tautas mūzikas garu un tādā runāt arī

pats savos darbos, viņš prata arī apzināti veidot nacionāli-krievisku

harmonizācijas stilu, harmonizēt krievisku melodiju, neiznīcinot_ tas

īpato tonālo dabu. Šādā nozīmē viņa radītais krieviski-nacionalais

mūzikālais stils ir palicis par paraugu līdz pat mūsu laikiem visai

krievu skolai. Skaista arī instrumentācija Gļinkas orķestra darbos,

spilgta, krāsu bagāta, vairāk ar individuālizētiem tembriem, nekā



424

masīvu skanīgumu. Abas viņa operas, kas vēl_ joprojām dzīvas

krievu skatuvei, noderējušas par paraugiem tālākajai krievu mū-

zikas attīstībai, "Dzīvība priekš cara" īpaši reālistiskās operas žan-

rā, kādā vēlāk ģeniālus darbus radīja Musorgskis, "Ruslans un Lud-

Aleksandrs Dargomižskis

Pēc K. Makovska gleznas

milla" krieviski-austrumnieciskā pa-

saku operā, ko vēlāk tik bagāti iz-

kopa Rimskij-Korsakovs.
Tiešs GJinkas pēctecis, viņa lai-

kabiedrs un darba turpinātājs ir

Aleksandrs Dargomižskis (1813—

1869). Dargomižskis apcejoja Ei-

ropu, bet atgriezās vīlies franču un

itāliešu operteātrī, un apzināti pie-

griezās krieviskās operas stilam, kā

to jau bija rādījis Gjinka savā

"Dzīvībā priekš cara". No šīm

tendencēm rodas viņa "Nāra"

(1855), pēc Puškina poēmas, opera,
kas daudzējādā ziņā interesanta

un kuras īpašības tai sagādājušas
ilgu skatuves dzīvi krievu operteātrī
(daudz izrādīta arī Latvijas Nacio-

nālā operā). Ar savu pēdējo ope-

ru "Ak mc n s viesi" (krieviskais

"Don-Žuans"), rakstītu pēc neīsinā-

tas Puškina drāmatiskās dzejas,

Dargomižskis gribēja reālizēt jau-
nu operas koncepciju, tuvāku īstenībai, patiesīgumam. Šo "pa-
tiesīgumu mūzikā" atrast Dargomižskis domāja ar tādu melo-

diku, kas pilnīgi atbilstu runas intonācijām. kas būtu tā tad pilnīgi

dabiska, brīva no visa tā, kas ir konvencionāls un šablonisks itali-

skajā operā. "Akmens viesī" tāpēc atmestas visas parastās operas
mūzikālās formas — ārijas, dueti, ansambļi v. t. 1., bet to vietā valda

deklamātoriski-rečitatīvisks stils, prozaizēta melodija. Zīmīgi, ka

Dargomižskis mēģina reālizēt to pašu operas reformu, pie kādas

tanī pat laikā strādāja Vāgners, gan gluži neatkarīgi no lielā vācu

meistara ietekmes. Bet kamēr Vāgners savus ideālus pilnīgi izveda

un piepildīja, Dargomižska tīri mūzikālais spēks šim viņa mēģinā-

jumam nespēja iedvest īstas dzīvības, "Akmens viesim" nekad nav

bijis panākumu uz skatuves. Ja arī šai operai nebija lemts skatuves

mūžs, vēlākajā laikā tās melodiski-rečitātīviskais stils kļuva par pa-

raugu krievu reālistiskai operai, īpaši Musorgskim. — Bez šīm operām
un dažiem citiem darbiem, Dargomižskim ir arī ap simts solodziesmu

— romanču, kas pieder vērtīgākajām šajā žanrā krievu mūzikā; ļoti
interesantas dažas viņa humoristiskās dziesmas.

Mūža beigās (no 1867] Dargomižskis bija Pēterpils ķeizariskās
mūzikas biedrības direktors, un šaja stāvoklī nāca tuvākos sakaros

ar dažiem jaunākajiem krievu komponistiem, īpaši ar Balākirevu

un tā pulciņu, tādā kārtā ņemdams ievērojamu dalību jaunās, pro-

gresīvās krievu nacionālās mūzikas skolas veidošanā.

Kad Gļinka mira, 1857, mūzikas dzīves temps Krievijā bija jau
kļuvis visai straujš. Bija jau modusies intensīva koncertdzīve, ko



425

veicināja arī paplašinājušies sakari ar Vakareiropu, turienes lielo

mūziku apmeklējumi (Fīlds, Henzelts, Lists, Klāra Šūmane, Berli-

ozs, vēlāk arī Vāgners un c). Sevišķi liela nozīme krievu mūzikas

dzīves attīstībā bija "Ķeizariskās mūzikas biedrības" nodibināšanai

1859. gadā, kuras iniciators un galvenais organizētājs bija An-

tons Rūbinšteins. Jaunā mūzikas biedrība tūdaj nodibināja
Krievijā divas pirmās konservātorijas Pēterpilī (1862) un Maskavā

(1866), sāka organizēt simfoniskus koncertus, vēlāk ap to radās

vesels viņas nodaju tīkls visās lielākajās Krievijas pilsētās, ar mūzi-

kas skolām un koncertinstitūtiem, izveidojot līdz 1917. gadam, kad

revolūcija to sagrāva, grandiozāko mūzikas organizāciju, kāda jel
kur pastāvējusi. Bet līdz ar šo mūzikas skolu dibināšanu, resp.
mūzikālā profesionālisma izveidošanos, radās krievu mūzikā divas

naidīgas grupas, pretējas savos mērķos un uzskatos, kuru starpā
drīz sākās asas cīņas. Viena no šīm grupām bija Gļinkas ideālu

sekotāji, krasi nacionālisti, karotāji par krieviskās mūzikas saviem

īpašiem ceļiem un uzdevumiem, pret jebkādām svešām tradicijām,
pret akadēmismu. Šī grupa izveidojās Pēterpilī 60-jos gados, tās

rindās bija tikai nedaudzi, bet liela ģēnija jauni mūziķi, savās mūzi-

kālajās zināšanās lielā mērā autodidakti, pēc sava stāvokļa pa da-

Jai mūzikas mījotāji — ne profesionāli mūziķi. Tā bija slavenā

"Piecu" grupa, sākumā ar ironisku palamu, vēlāk vēsturē iegājusi
kā "Spēcīgā kopa" — Balāki re vs, Musorgskis, Cēzars

Kūī, Rimskij-Korsakovs, Borodins, kuru ideoloģijas

spēcīgais paudējs bija kritiķis Stās ov s. Otrs virziens bija vairāk

kosmopolītisks, to dēvēja arī par "akadēmismu", jo tas grupējās ap

konservātorijām, ap Rūbinšteinu kā galveno centru. Kā mūzikālās

meistarības aktīvizētājs, šis virziens krievu mūzikas kultūras attīstībai

bija visai auglīgs, bet pēc savas dabas tas bija vairāk konservātīvs

un tāpēc krievu mūzikas savdabīguma meklējumos sākumā nenozī-

mīgāks. Ģēnija priekšrocības sākumā bija pirmajā, nacionāli-no-

vātoriskajā grupā, un tās spožais, uzvarošais mākslinieciskais darbs

arī kļuva noteicošs un vadošs krievu mūzikā. Ap 80-gadiem, pēc
Musorgska nāves, jautājuma asums jau bija mazinājies, mūzikāli-

ckadēmiskās Izglītības kults jau bija veicis savu un krieviski-nacionā-

lie ideāli lielākā vai mazākā mērā bija kļuvuši visu krievu komponi-
stu īpašums. Mēs vispirms pakavēsimies pie šā "akadēmiskā" vir-

ziena pirmajiem pārstāvjiem- no kuriem slavenākie bija Antons Rū-

binšteins un Sērovs.

Aleksandrs Sērovs (1820—1871) bija viens no ievērojamāka-

jiem krievu mūzikas kritiķiem, kādu laiku ar noteicošu iespaidu krie-

vu sabiedrības mūzikālās gaumes veidošanā. Viņš bija it īpaši
karsts Vāgnera dievinātājs, pirmais tā mākslas doktrīnu propagan-

dētājs Krievijā, bet — nepateicīgāki — daudz karoja pret "Spēcīgās

kopas" mūzikāli-nacionālistiskajām tendencēm; sevišķi asas bija

viņa polēmikas ar Stasovu, nacionālistiskā virziena ideologu.
Samērā vēlu, jau četrdesmit gadu vecs, Sērovs debitēja kā oper-

komponists ar lielu, piecu cēlienu operu "Judīti" (1862), kas guva
lielus publikas panākumus. Vēl sensācionālāki bija viņa otrās ope-
ras "Rogņēdas" (1865) triumfi. Neveiksmīga, mūzikāli naba-

dzīga bija viņa trešā opera, "Naidīgā vara" (pēc slavenā dramati-

ķa Ostrovska libreta), ko Sērovs atstāja nepabeigtu. Neraugoties
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uz viņa divu operu lielajiem panākumiem, Sērovam lielākas, ilgsto-
šākas nozīmes krievu operas tālākattīstībā nav,, jo viņa mūzikā,
kas bija vērsta galvenokārt uz lieliem, bieži rupjiem drāmatiskiem

efektiem, apmēram Meijerbēra operstila gaumē, bija maz dzijāku
iekšēju vērtību, un tapec pēclaiks to vairs

neierindo krievu labākajā mākslā.

Antons Rūbinšteins (1829—1894) bija
ģeniāls pianists, pirmais, kas nesa krievu

mākslas autoritāti pāri robežām, abās ze-

mes puslodēs. Viņš bija dzimis Podolijā,-
tēvs bija žīdu tirgotājs, pārgājis pareizti-
cībā, māte prūsiete, teicama pianiste,
Desmit gadu vecu, viņu aizveda uz Pa-

rīzi; bet tāpat kā agrāk Listu, arī viņu ne-

uzņēma slavenajā konservātorijā. Sava

skolotāja Aleks. Villuāna (Villoing) pavadī-

bā, viņš kā brīnumbērns apceļoja Eiropu
savā pirmajā koncertturnejā (1841 —1843),

pēc tam ilgāku laiku mācījās Berlīnē pie
teorētiķa Dēna kompoziciju. 1854, kon-

certs Leipcigas Gevvandhaus'ā deva vi-

ņam lielo slavu, un viņš sāka savus trium-

Antons Rūbinšteins

fējošos koncertcejojumus Eiropā un Amerikā. Kā pianistu viņu stāda

blakus Listam; viņa spēle bijusi varena, fascinējoša, konģeniāla lielo

meistaru darbiem, ko viņš interpretēja. 1859, viņš nodibināja krievu

"Ķeizarisko mūzikas biedrību", par ko bija runa jau augstāk; no

1861—1867, bija pirmais Pēterpils konservātorijas direktors, šajā
darbā vēl atgriezās no 1887—1890. Šim krievu mūzikas dzīves or-

ganizēšanas darbam bija ārkārtīga 1 nozīme, ar to sākas mūzikālā

profesionālisma laiks Krievijā, lielais mūzikālās kultūras augsmes
vilnis. Ant. Rūbinšteins bija arī ārkārtīgi ražīgs komponists, bet

bez spilgtākas īpatnības, kāpēc viņa darbi ātri novecoja. Viņš kom-

ponējis visos mūzikas žanros. īpaši visās lielajās formās, daudz vai-

rāk epigoniski-kosmopolītrskā, nekā krieviskā stilā. Ja arī viņa mū-

zika nespēja ietekmēt krievu radošās mūzikas likteņus, tai dažā

ziņā piekrita tomēr ievērojama vēsturiska nozīme; tā Rūbinšteins

pirmais krievu mūzikā ieveda lielās instrumentālformas — lielo kla-
viermūziku (viņa 5 koncerti), simfonisko un kamermūziku (6 simfo-

nijas, no kurām vispazīstamākā "Okeāns", 10 stīgukvarteti, simfoni-

ski tēlojumi, uvertīras, vijoj- un čello sonātas, 5 trio etc). Viņa
spalvai pieder arī daudz operu, kurām visām bija tikai puspanāku-
mi; vienīgi viņa "Dēmons"" (1875) joprojām turas krievu oper-

teātru repertuāros (viena no visiemīļotākām operām arī mūsu Nac.

operā). Citas viņa labākās operas: "Feramors" (1863), "Makabe-

jieši" (1875), "Nērons" (1879), "Kalašņikovs, Maskavas tirgotājs"
(1880) un c.; garīgās operas ar bībeles tekstiem resp. orātorijas:
"Pazaudētā paradīze" (1851), "Bābeles tornis" (1872), "Mozus"

(1894). Vairākas no tām rakstītas uz vācu tekstiem, un savus pirm-
uzvedumus piedzīvojušas ārzemēs, īpaši Vācijā.

Nikolajs Rūbinšteins (1835—1881), Antona brālis, arī labs pia-
nists, ieguva lielu nozīmi Maskavas mūzikas dzīvē, kā turienes kon-

servātorijas nodibinātājs. Viņš bija vēl ievērojamāks paidagogs



427

nekā Antons, arī izcils diriģents [viņa pazīstamākie skolnieki ir Ta-

ņējevs, Žileti, Emils Zauers).

"Spēcīgās kopas" iniciātors, centrs un vadonis bija Mi-

lijs Balākirevs (1837—1910). Galvenokārt viņa ietekmē sāka veido-

ties tā jaunā krievu nacionālā mūzi-

kas skola, kas vistiešāk pārņēma
GJinkas un Dargomižska tradīcijas,

laikā, kad tās jau sāka apdraudēt
Rūbinšteina ievadītais krieviski-vāci-

skais akadēmiskais virziens. Dzimis

Ņižņij-Novgorodā, Balākirevs uz-

auga diplomāta un mākslas kritika

Ulibi še va, pazīstamās Mocarta

biogrāfijas autora ģimenē, kas viņu
arī ievadīja mūzikā, īpaši lielo kla-

siku darbos. Balākirevs drīz kļuva

kaislīgs Bēthovena, Šopēna, Gļlnkas

cienītājs, un kad, astoņpadsmit ga-
dus vecs, viņš nokļuva Pēterpilī, viņa

pirmais mērķis bija iepazīties ar

"Dzīvības priekš cara" komponistu.
Kad Gļinka mira> Balākirevom bija
tikko divdesmit gadu, bet stāsta, ka

Gļinka jau tad esot norādījis uz

Balākirevu, kā viņa darba turpinā-
tāju. Patiesi, ap Balākirevu ļoti
drīz radās jaunu mūziku pulciņš,

Milijs Balākirevs

vispirms, ap 1860, Cēzars Kūī un Musorgskis, kādu gadu vēlāk Bo-

rodins un Rimskij-Korsakovs, kritiķis Stāsovs, kas visi dega vienādā

pārliecībā, ka krievu mūzika jāglābj no rutīnas, no konservātorijās
audzināmā svešzemju ( = vāciskā) scholastiskā gara, ka savdabīgu,

patiesīgu, pilnvērtīgu mūziku spēj radīt tikai brīvs, neatkarīgs ģēnijs,
kam ciešas saites ar pašas tautas mākslu, kas rada savus darbus

nekādu mūzikas "likumu" žņaugu nesaistīts, nedomādams par pūļa
patiku vai nepatiku. Nevienam no šiem mūziķiem, vienīgi Stāsovu

izņemot, nebija toreiz vēl trīsdesmit gadu. Visi tie bija pie mūzikas
nākuši galvenokārt pašmācības ceļā, katrā ziņā bez konservātori-

jām, ko tie nīda, un visiem viņiem mūzika bija vēl tikai mīļākā, bet

ne likumīga sieva, visi viņi dzīvoja no darba kādā citā arodā. Tā

Cēzars Kūī bija artilērijas virsnieks un inženieris, Musorgskis — gvar-

dijas leitnants, Borodins —■ students un drīz pēc tam ķīmijas profe-
sors, Rimskij-Korsakovs dienēja kara flotē. Neskatoties uz to, ka

Balākirevs nebija vecākais šajā grupā, viņš tūdaļ kļuva tās dvēsele

un autoritāte, savu pārāko mūzikālo zināšanu dēļ, un paturēja šo va-

došo stāvokli arī tad, kad grupas biedri jau sen katrs bija kļuvuši

par meistariem, līdz pat grupas iziršanai pēc Musorgska nāves, kad

jaunkrievu mūzikas virzienu sāka pārstāvēt jaunais "Beļājeva pul-
ciņš". Balākirevs bijis absolūti autoritātīvs, pat despotisks savos vēr-

tējumos un spriedumos; "viņš gribēja, lai katrs darbs būtu tieši izvei-

dots pēc viņa norādījumiem", stāsta Rimskij jKorsakovs savās "Atmi-

ņās". "Tā rezultātā liela daļa kompozicijas piederēja īsteni vairāk

viņam, nekā autoram. Mēs viņam klausījām bez ierunām, jo viņa
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personība bija neatvairāma". Balākirevs bijis arī spīdošs pianists, un

apbrīnojami gaiši un skaidri spējis parādīt interpretējamo darbu iek-

šējo saturu; tā ar saviem biedriem viņš aizvienu ir strādājis, mūzikas

meistardarbus analizējot un pētot. 1862, Balākirevs, kopā ar diriģen-
tu Lomākinu, nodibināja "Mūzikas

brīvskolu" (ar bezmaksas mācību),
arī nolūkā atbalstīt jauno nacionālo

mūziku, kurai sevišķi kalpoja šīs

skolas simfoniskie koncerti, paša
Balākireva vadībā. No 1883—1895

Balākirevs bija ķeizariskas galma

kapellas diriģents.
Balākireva paša mūzikāli-rado-

šais darbs samērā neliels. Plašākā

vieta tajā klavierdarbiem, slavena

viņa orientālā klavierfantazija "Is-

lamejs", no orķestra darbiem ie-

vērojamākais viņa' simfoniskais tēlo-

jums "Tamāra", dažas orķestra
uvertīras (starp tām Krievijas 1030

gadu pastāvēšanas svinībām 1862. g.

komponētā, ar nosaukumu "Rusj"),
divas simfonijas, mūzika "Karalim

Līram", romances v. t. t. Sevišķi
daudz vērības Balākirevs piegrieza

Cēzars Küī

krievu tautdziesmai, varbūt pirmais īsti izprazdams, ko no tās var gūt
krievu mūzika. Izcila nozīme tāpēc piekrita viņa harmonizēto krievu

tautdziesmu krājumam (1866), kas tiklab zinātniski kā mākslinieciski

deva spēcīgus ierosinājumus krievu tautdziesmu pētniecībai.

Cēsaru Kuī (Cvi, 1835—1918) savā laikā uzskatīja par vienu no

ievērojamākajiem "Spēcīgās kopas" locekļiem, viņam bija pat zinā-

mā mērā vadošs stāvoklis. Viņa māksla tomēr ļoti ātri novecoja un

tagad ir jau gandrīz aizmirsta. Tā dziļākais iemesls varbūt tas, ka

viņam nebija īstāku sakņu nevienā tautībā: viņa tēvs bija francūzis,

bija dienējis Napoleona; armijā un palicis uz dzīvi Viļņā; viņa māte

bija leitiete. Cēzars Kūī pats kļuva pēc kultūras un dzīves vides

īsts krievs, apmeklēja kara inžeņierskolu Pēterpilī un pats kļuva vēlāk

tajā par topogrāfijas un fortifikācijas profesoru, uzdienēdams līdz

ģenerāļa grādam. Mūzikā Kūī bija gandrīz pilnīgs autodidakts; tikai

neilgi viņš vēl bērnības gados Viļņā bija kautko mācījies pie poļu
komponista Moņusko, un vēlāk Pēterpilī viņa mūzikālo izglītību ie-

tekmēja Balākirevs. Kā komponists Kūī ievērojamāks vokālajā mū-

zikā, galvenokārt ar savām operām, kas savā laikā guva panāku-
mus; no viņa 9 operām vispazīstamākās: "Andželo" (1876), "Viljams
Ratklifs" (1869), "M-lle Fifi", "Kapteiņa meitiņa" un c. Populāras
bija viņa romances, viņa darbu sarakstā daudz arī mazu klavier-

gabalu, orķestra un kamermūzikas darbu. Kūī prata rakstīt gludā,
viegli plūstošā stilā, kālab viņa mūziku labprāt klausījās, bet tai ne-

bija pietiekoši spilgtas individualitātes, īstāka spēka un raksturī-

guma, un tāpēc neviena no viņa operām nav spējusi saglabāt publi-
kas ilgstošu interesi, ne Krievijā, nedz ārzemēs. Viņa mūzikā ne-

maz arī nav atbalsojušies krievu tautas mūzikas elementi. Virzošs,
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aktīvs krievu ļaunās tautiskās skolas spēks Kūī bija īpaši ar savu

mūzikas kritiķa darbu Joti redzamā vietā Pēterpilī, gandrīz pusgad-
simtu ilgi; blakus Stāsovam, viņš bija redzamākais "Spēcīgās kopas"
ideologs. Vrņa franču valodā publicētā grāmata par krievu mūziku
("La Musique rus-

se", 1880) ir viens

no vērtīgākajiem
krievu mūzikas vē-

stures avotiem.

Ģeniālākā per-
sonība "Spēcīgajā

kopā" bija Modests

Musorgskis. Var pa-

tiesi teikt, ka brīdī,
kad dzimst Musorg-
ska epochālie dar-

bi, vēl pirms Rimskij-

Korsakova, Čaikov-

ska' galvenajiem
darbiem (Musorg-
ska "Boriss Godu-

novs" 1870, Čaikov-

ska 4. simfonija
1877, bet 6. simfo-

nija tikai 1893, "Jev-

gēnijs Oņēgins"
1878, Rimskij-Kor-
sakova pirmās ope-
ras 80-os gados),
krievu mūzika kļūst

par ceturto mūzikas

lielvalsti, blakus vā-

cu, franču, itāliešu

mūzikai. Ex orientē

lux! Bet dīvainā

kārtā Musorgska

Modests Musorgskis

J. Repina glezna (Maskavā, Tretjakova galerijā)

laiks vēl nespēja saskatīt un pilnīgi novērtēt viņa mākslā visu to, ar

ko tā pēc dažiem gadudesrnitiem kļuva par avotu pavisam jauniem
virzieniem mūzikā, netikvien Krievijā, bet arī pāri nacionālām robe-

žām, pasaules mūzikā (vispirms pie jaunfrančiem — Debisī); Musorg-
ska lielums kļuva skaidri saredzams tikai vēsturiskā perspektīvā, jau
no 20. gadsimta sliekšņa, veselu gadsimta ceturksni pēc viņa nāves

pat pašā Krievijā. Musorgska darbs savā jaunumā, savā patstāvībā,
nākotnes ietekmju plašumā un nozīmīgumā ir blakus Verdi italiskajai

opermūzikai otrs konģeniāls pretspēks Vāgnera mākslas tirannijai,
tikai ar ievērojami vēlāku ietekmes laiku. Tā krievu mūzika nepilna
gadsimta laikā izlobās no sava provinciālisma un izaug par pasaules
spēku.

Modests Musorgskis dzima 28. martā 1839, Karevo
sādžā Pleskavas guberņā, viņa vecāki bija mazi lauku muižnieki.
Zemnieku vidū pavadītie bērnības gadi viņu dziļi un paliekoši ietek-

mēja: Musorgskis kā vēl neviens cits komponists izpratis zemnieka,
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vienkāršā cilvēka, krievu "mužika" dvēseli. Jaunekļa gados Mu-

sorgskis iestājas Preobraženskas gvardu pulkā, kļūst par elegantu
virsnieku ar

izsmalcinātām dendija manierēm, kā valdzinošs dile-

tants nodarbojas ar mūziku, spēlē "Traviatas", "Trubadūra" fantā-

zijas, sevišķi dāmu sabiedrībā. lepazīšanās ar Balākirevu un Dar-

gomižski spožo virsnieku drīz pievērš īstajai mūzikai, viņā norisinās

dziļa pārvērtība, kuras resuitātā Musorgskis virsnieka karjēru _pamet,
lai ziedotos vienīgi -mūzikai. Regulāras, sistēmatiskas mūzikālās iz-

glītības Musorgskis nav guvis. Kompozicijas prasmi viņam mācīja

Balākirevs, galvenokārt praktiskās klasiķu un moderno komponistu
darbu studijās. Izstājies no armijas, Musorgskis pameta arī vieglo
salonu dzīvi, trūkuma vajāts pieņēma vēlāk tomēr atkal niecīgu ie-

rēdņa vietu, bet viņa dzīve kļuva aizvien nekārtīgāka, tam pievie-

nojās vēl arī nervu slimības, kas drīz eleganto virsnieku pārvērta
līdz nepazīšanai.

Sākumā Musorgskis komponēja maz; viens no viņa pirmajiem
aarbiem bija operas "Salambo" mēģinājums, pēc Flobēra romāna,

ko viņš tomēr nepabeidza, bet gandrīz visu tai uzrakstīto vēlāk iz-

lietoja citās partitūrās. Šajā laikā' jau bija pilnīgi nodibinājusies
"Spēcīgās kopas" brālība, jau skaidri bija izkristalizējušies tās jau-
nie mākslas ideāli. Musorgskis jau formulē savas mākslas tēzes

(vēstulēs Stāsovam): "Mākslinieciski izteikt vienīgi daiļo tā ma-

teriālajā nozīmē ir tikai bērnišķīga niekošanās, mākslas bērnišķības
gadi. Mākslinieka īstā misija ir uztvert cilvēka, masu dabu, meklēt

šajos vēl neizpētītajos, vēl iekarojamos novados. Tik pretī jauniem
krastiem!" "Kur vien parādās dzīve, ir vienmēr patiesīgums, lai cik

arī tas būtu ciets un rūgts. Es gribu, lai katrs mani saprot, lai mans

vārds būtu patiesīgs, īsts."

Dzīvodams gan Pēterpilī, gan uz laukiem dzimtajā sādžā, Mu-

sorgskis šajā laikā raksta mazākus darbus, dziesmas solo balsij (starp
tām "Zemnieciņa šūpļa dziesma", jau viens no viņa īstajiem meistardar-

biem), dažus klavierdarbus. 1867, dzimst viņa simfoniskais tēlojums
"Nakts Kailā ka 1 n ā", arī viena no viņa reālistiskajām dziesmām

"Hopaks". Gadu vēlāk, viņš strādā pie Gogoļa komēdijas "Kāzas",
gribēdams no tās izveidot "dialoģizētu operu", operu prozā.
Šo darbu viņš atstāj jau pēc pirmā cēliena, jo viņu sagrābj savā gū-
stā lielāks un augstāks sižets: "Boriss Godu no v s", mūzikas drā-

ma, ar darbību, ņemtu no Krievijas vēstures (pēc Puškina traģēdijas).
Bet arī šis "Kāzu" pirmais cēliens ir*viens no visraksturīgākajiem Mu-

sorgska darbiem, novātorisks ar saviem brīvajiem ritmiem un pilnīgi
jaunajiem tonālajiem līdzekļiem, piemērotiem Gogoļa komēdijas ga-
ram; lielisks arī Musorgska mūzikālais humors šajā partitūrā.

Gandrīz viena gada laikā (no 1868. gada septembra līdz nākamā

gada rudenim) Musorgskis uzrakstīja "Borisu Godunovu" tā pirm-
veidā; nākošā ziema bija veltīta vēl instrumentēšanai. Operu šādā

veida uzdevumam noraidīja, iebilstot, ka par daudz koru un masu

skatu, caur ko pārāk jūtams kļūstot galveno lomu īsums. Pret savu

gribu, Musorgskis operā ieveda daudz pārstrādājumu, ar ko tā ie-

guva savu galīgo veidu. Tās pirmuzvedums notika tikai 24. janvārī
1874, Pēterpils ķeiz. Marijas teātrī. Ar to Musorgska dzīve aizsniedza

savu augstāko virsotni, mūzikas vēsturē tā ir viena no skaistākajām
datām. Kritika pret "Borisu" bija netaisna, pārmetot komponistam
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mūzikas pamatlikumu neprašanu, smalkjūtības trūkumu. Bet darba

atbalss publikā bija lieta, notika īsā laikā divdesmit pārpilnas izrā-

des, īpaši jaunatne uzgavilēja komponistam. Šis triumfa brīdis tomēr

bija īss, "Borisu" drīz no repertuāra noņēma. Līdz "Borisa" uzvedu-

mam Musorgskis bija jau komponējis savu brīnišķo "Bērn-

istabas" dziesmu ciklu, kas drīz kļuva populārs (iznāca drukā

1873. g.). Vēlāk kādu laiku Musorgskis dzīvoja kopā ar dzejnieku
grāfu Goļeņiščevu-Kutūzovu, tā ietekmē Musorgskis uzraksta savus

slavenos dziesmu ciklus "Bez saules" un "Nāves dziesmas

un dejas", ar Goļeņiščeva-Kutūzova dzeju. Šai laikā Musorgskis
komponē klavierēm ciklu "Izstādes gleznas" (1874), kas mū-

zikāli illustrē iespaidus, gūtus Hartmaņa zīmējumu izstādē, un pieder
vērtīgākajam, ko Musorgskis, blakus "Naktij Kailā kalnā", instrumen-

tālmūzikā ir devis. Juzdams spēku zušanu, bez līdzekļiem, bieži

slims, Musorgskis strādā drudžainā steigā. Vēl pārstrādā savu "Nakti
Kailā kalnā", sāk mūzikālu komēdiju pēc Gogoļa "Soročincu

gadatirgus", strādā pie otras mūzikālās drāmas "Hovanšči-

nas", kam raksta pats arī tekstu, pēc Stāsova dotas ide-

jas, un ko viņš bija sācis jau pirms "Borisa Godunova"

pirmuzveduma, uzraksta dziesmu "Blusu". Jau pavisam slims,
viņš kopā ar dziedātāju Ļeonovu, kā savu dziesmu pavadī-

tājs, apbraukā Dienvidkrieviju. Slimības spiests, M. atstāj diene-

stu, paliek bez līdzekļiem, pāriet ārstēties Nikolaja kara slimnīcā. Tur

viņu gleznoja Rēpins, kā slavenais portrets rāda Musorgski dažas

dienas pirms tā nāves: alkohola izpostītu seju, ģērbtu biezos slimnieka

svārkos, dziļu, sāpīgu skatu. Musorgskis mira savā 42. dzimšanas

dienā, 28. martā 1881., turpat slimnīcā Pēterpilī. Viņu apglabāja Pē-

terpils Aleksandra Ņevska. klostera kapos. Opera "Hovanščina" bija
palikusi gandrīz pabeigta klavierizvilkumā. Rimskij-Korsakovs to sa-

kārtoja un instrumentēja, pirmais tās uzvedums notika Pēterpilī 1885.

Arī "Borisu Godunovu" vēlāk pārstrādāja Rimskij-Korsakovs, un šādā

jaunā redakcijā tas iekaroja pasaules operskatuves.

Laikabiedri Musorgskim daudz pārmeta viņa1 mūzikālās technikas

nevarību, viņa mūzikālo neskolotību. 'Patiesi, Musorgskis strādāja

gausi, neveikli, daudzkārt no parastā kompozicijas technikas viedokļa
"kļūdaini". Neskatoties uz šo technikas nepilnību, Musorgskis ir

viens no ģeniālākajiem mūzikālo domu, lielisku, spēcīgu melodiju,

jaunu, ekspresīvu harmoniju radītājiem. Viņa stāvoklis mūzikā ir pa-

visam īpats: Musorgskis meklē mūzikā ne tikdaudz skaistumu, cik pa-

tiesīgo, ne tikdaudz romantisko jūsmu, cik raksturīgo, kas nebūt ne-

liedz viņam rast aizgrābjoša skaistuma mūzikālās domas. Laikā, kad

krievu glezniecību un literātūru pārvalda reālisms un psīcholoģiskais
natūrālisms (Rēpins, Dostojevskis un c), šim saucienam pēc mākslas

dēmokratizēšanas atbild Musorgskis mūzikā. "Nokāpiet no saviem

olimpiskiem augstumiem! Ejiet pie tautas! Lai mākslal kļūst cilvēces

kalpotāja." Musorgskis šo cilvēcību rod krievu zemnieka dvēselē,

līdzjūtībā "pazemotajiem un nospiestajiem". Tie viņa mīļākie sižeti

— tauta, pūlis, bērns, "mužiks". Musorgskis ir tiešākais Dargornižska
natūrālistisko deklamātorisko ideju turpinātājs: "lai nots tieši izteic

vārdu, es gribu īstenību!" Mūzika Musorgskim nav skaists pašmēr-
ķis, ne dekorātīva retorika, bet skaņās izteikta dzīve, patiesīga, dziļa
sirds valoda. Taisni cilvēka psīcholoģijas atklāšanā' Musorgskis mū-
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ziikā sniedz neviena neskartus dzijumus, mūzikai dod ārkārtīgus lī-

dzekļus, vēl spēcīgākus par Vāgnera leitmotīviku, bet arī grūtāk par

recepti pārvēršamus.
Musorgska darba smagumcentrs viņa vo kā [mūzikā —

dziesmās un operā. Kā reālistisks mākslinieks, absolūtajai mūzikai

viņš organiski tāls. Labākie viņa instrumentāldarbi — "Nakts Kailā

kalnā" un "Izstādes gleznas" tāpēc programmātiski, ar pirmo M. ieva-

dīja krievu mūzikā jauno simfoniskā tēlojuma formu. ledvesmas spēkā

un izteiksmes dzijumā nepārspētas viņa dziesmas, īpaši jau nosauktie

lielie cikli, īsti mūzikālās psīcholoģijas meistardarbi. Sevišķi klavierpa-

vadījumi viņa dziesmās iegūst vēl nekad nepiedzīvotu izteiksmes sprie-

gumu. Musorgska centrālais darbs ir viņa opera, "mūzikālā tautas

drāma", kā Musorgskis pats to sauca; — "Boriss Godunovs",
viens no visvarenākajiem pasaules operliterātūras pieminekļiem. "Bo-

riss Godunovs" ir pārdrošākais krievu skolas darbs; īstenībā ne opera

parastajā nozīmē, bet vēsturiski skati, kā tos nekad vēl nebija oper-

Musorgska rokraksts

Lappuse no «Borisa Godunova« partitūras (klostera skats)
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skatuve skatījusi, Puškina-Musorgska ģēnija prizmā. Viss taja vien-

kāršs, īsts, spēcīgs, muzikāli pārbagāts. "Hovanščina", kuras sižets

tēlo kādu no tumšākajām Krievijas vēstures epizodēm (vecticībnieku

sacelšanos Pētera Lielā laikā), ja arī neaizsniedz "Borisa"

lielumu, tomēr arī pieder krievu mū-

zikāli-drāmatiskās literatūras kapitāī-
darbiem.

Musorgskis bija viens no muzikā-

lās valodas lielajiem reformātoriem,

sevišķi ar savu harmonisko un tonālo

izjūtu. Brīvības, kādas viņš sev ļā-
vās akordos, modulācijās, tolaik šķita

neparastas un neiespējamas. Bet ko

viņa laiks viņa kompozicijas,technikā
kvalificēja kā nepilnīgu, pēclaiks at-

zina tikai par pāragru. Pēc nāves

Musorgski gandrīz aizmirsa; viņu aiz-

ēnoja Čaikovska slava, noliedza

kritika. Musorgska renesanse sā-

kās līkai ap gadsimtu maiņu, kad

uz krievu operskatuvēm izlauza bei-

dzot ceļu "Boriss Godunovs", Rimskij-
Korsaikova apstrādāijumā; tā trium-

fam palīdzēja arī 'Fjodora Sā-

ļā pin a ģeniālā māksla, kas Bo-

risā atrada vienu no savām lielajām

Aleksandrs Borodins

J. Repina glezna
(Pēterpilī, Aleksandra III. mūzejā)

lomam. MusorgsKa ietekme uz ārpasauli vispirms skāra jaunfranč
mākslu — īpaši XI od v D c b i sī; Musorgska dzīvā, mūzikālā dekla

(nācija, brīvais ritms, puantillistiskais klavierpavadījumu stils, harmo

niju drosme kļuva par noteicošu paraugu jaunajam mūzikālā imprē
sionisma virzienam-; Musorgska mākslas psīcholoģiskais reālisms vē

lāk kļuva arī par vienu no mūzikālā ekspresionisma avotiem.

Aleksandrs Borodins (1834—1887), kņaza Gedeonova ārlaulība

dēls (Gedeonovi cēlušies no Gruzijas' kņaziem Imeretinskiem; va

iedzimtības ceļā Borodinā būtu atspoguļojusies austrumnieku daba?

studēja ķīmiju un medicīnu Pēterpils kara medicīnas akadēmijā, kļuv

turpat ķīmijas profesors un visu mūžu strādāja zinātniskajā darb
laukā. Mūzikai viņu, tāpat kā. Musorgski, pievērsa satikšanās ar Ba

lākirevu; pēdējais arī mācīja viņam harmoniju un darbu analizi. Ne

skatoties uz to, ka zinātniskais darbs atstāja Borodinam maz laik

mūzikai un ka tamdēļ kompozicijā viņš palika mazražīgs, Borodin

kļuva par vienu no galvenajiem jaunkrievu skolas komponistiem
Pretēji saviem "Spēcīgās kopas" biedriem, viņš bija arī īsts simfoniķis
viņa 2 simfonijas (Es-dūrā un .H-mollā] iezīmē krievu mūzikas pa

griezienu no operu tradīcijas uz absolūtās mūzikas kultu. Seviš

ievērojama viņa spēcīgā otrā, H-molla simfonija, ar tās varoņepos
raksturu; tā arī augstākā virsotne visā "Spēcīgās kopas" simfoniskaj
mūzikā. Absolūtai mūzikai Borodins pieskāries arī kamermūzikā, a

saviem diviem stīgukvartetiem (A-dūrā un D-dūrā). Borodinam bij
stipra ietekme uz orientālo kolorītu, kas sevišķi spilgta viņa simfo

niskā tēlojumā "Vidusāzijas stepēs", ko pazīst visas pasau
les koncertzālēs. Savu lielāko, sava mūža darbu operu "Kņaz
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Igoru" Borodins pats nepaspēja izstrādāt līdz galam; to pabei-
dza Rimskij-Korsakovs, kas to instrumentēja, un Glazunovs, kas pēc
atmiņas uzrakstīja tās uvertīru, ko Borodins bija vairākkārt saviem

biedriem spēlējis, kā arī pabeidza trešo cēlienu, no kura Borodins

Nikolajs Rimskij-Korsakovs

V. Serova glezna, 1898. (Maskavā, Tretjakova galerijā)

atstājis tikai frag-
mentus. "Kņazs

Igors" pieder krievu

operas monumentāl-

darbiem. Arī tajā
daudz bagāta au-

strumnieciska kolo-

rīta Slavenas kā

simfonisks koncert-

gabals kļuvušas

"Kņaza Igora" po-
lovcu dejas. Boro-

dina melodikā un

harmonijas ļoti inte-

resantas, svaigas

un "stipras", mūzi-

kas skanīgumā visai

īpatnīgi savienojas
krievu mūzikas tau-

tiskums ar eksotisku

krāsainību.

Nikolajs Rim-

skij-Korsakovs (dz. 18. martā 1844, Tichvinā, Novgorodas gu-

berņā, mira 21. jūnijā 1908, Pēterpilī), Čaikovskis un Mu-

sorgskis ir trīs ielākie ģēniji, kas glorificē krievu mūziku tās

pirmajā kulminācijā, 19. gadsimta otrajā pusē, un ieved to pa-
saules forumā. No "Spēcīgās kopas" locekļiem jaunākais, to pašu
tautisko ideju dedzīgs sekotājs, Rimskij-Korsakovs bija daudz ražī-

gāks par saviem biedriem, arī "vismācītākais" mūziķis, un krievu

vēsturnieka Sabaņējeva vārdiem runājot, jau tipisks profesionāls mūzi-

ķis. Jau mācīdamies Pēterpils kara jūrskolā, Rimskij-Korsakovs cītīgi no-

darbojās ar mūziku, un vēl nebija to beidzis, kad astoņpadsmit ga-
du vecumā kjuva tuvs ar Balākireva-Musorgska-Kūī-Borodina pulci-

ņu. 1863, uz kreisera "Almaz" viņš kā kadets dodas pasaules ce-

ļojumā, kas ilgst trīs gadus. Šajā ceļojuma laikā R.-K. uzraksta savu

pirmo simfoniju (E-mollā); tai bija lemts kļūt pirmajai krievu simfonijai.
Balākirevs to diriģēja pēc Rimskij-Korsakova atgriešanās, 1865. ga-
da rudenī, un tā darīja pazīstamu jauno jūras virsnieku kā kompo-
nistu. Drīz pēc tam R.-K. komponēja orķestrim uvertīru par krievu

tēmām, Fantāziju par serbu tēmām, simfoniskus tēlojumus "Sadko"

un "Anta tu", kas kļuva pazīstams visā pasaulē, daudzas dzie-

smas, savu pirmo operu "P Ie sk avi c t i", kurai, uzticīgs "Spēcī-
gās kopas" principiem, par sižetu ņēma krievu vēsturisku notikumu.

Jau šie darbi viņu izceļ krievu komponistu pirmajās rindās. Savās

atmiņās ("Manas mūzikālās dzīves gaduraksti") R.-K. stāsta, ka, pēc
sava aizraušanās laika ar Balākireva idejām un metodēm, pēc
šiem saviem pirmajiem darbiem viņš apzinājies, ka viņa mūzikālā

technikā esot vēl pilna nepilnību, ka līdz šim laikam viņš rakstījis
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galvenokārt tikai tīri intuitīvi. Viņš sāk no jauna mācīties ikompo-
ziciju, sevišķi kontrāpunktu un fugu (raksta veselu gadu katru dienu

pa fugai!), arī tad vēl, kad ir jau saistīts Pēterpils konservātorijā
par praktiskās kompozicijas un orķestra klases profesoru (1871.).
Par meistaru kļuvis, viņš savus jaunības darbus vēl vai visus pārstrā-
dā. 1873. gadā Rimskij-Korsakovu ieceļ par Krievijas flotes militār-

orķestru inspektoru, amatā viņš paliek līdz šā posteņa likvidēša-

nai (1884). Šis darbs viņam deva iespēju daudz nodarboties ar or-

ķestra instrumentu konstrukcijas jautājumiem, eksperimentēt prakti-
skajā instrumentācijā. Kompozicijas profesūrā Rimskij-Korsakovs
Pēterpils konservātorijā nodarbojās līdz pat mūža beigām, vairāk

kā trīsdesmit gadus, radīdams lielu skolu. No viņa kompozicijas kla-

ses nākuši ļoti daudzi vēlākie krievu komponisti, starp tiem Lādovs,
Arenskis, Grečaņinovs, Čerepņins, Ipoļitovs-lvanovs, Glazunovs,
Stravinskis; arī latviešu mūzika viņam kā skolotājam daudz pateicī-
bas parādā, jo viņa skolu ir guvuši lielākā daļa latviešu vecākās

paaudzes komponistu, ne tikai mūsu mūzikas pirmie meistari Jurjānu
Andrejs un Jāzeps Vītols, bet arī Em. Melngailis, Nikolajs Allunāns,
Emīls Dārziņš, Ludviķis Bētiņš, Jēk. Kārkliņš. Rimskij-Korsakovs no-

darbojās arī kā diriģents, vadīja starp citu Beļājeva organizētos
"Krievu simfāniskos koncertus" (1886 —1890), uzstājies kā diriģents
arī ārzemēs — Parīzē, Briselē.

Lielu radošu fantāziju apbalvots un savas ārkārtīgās kompozī-

cijas technikas bruņojumā, Rimskij-Korsakovs mūzikai devis lielu

daudzumu visaugstākās nozīmības meistardarbu, īpaši operas no-

vadā. Savām operām viņš visbiežāk bija pats arī tekstu dzejnieks.
Lielākā daļa viņa operu ir pasaku un teiku operas, tā

"Sniegbaltīte" [pirmuzvedums 1882), "Ml ada" — fantasti-

ska balletopera, ko pirmmetā pa ātsevišķiem cēlieniem komponēja
Borodins, Kūī, Musorgskis un Rimskij-Korsakovs, bet vēlāk R.-K. kom-

ponēja viens pats pilnīgi no jauna (1893), "Sadko" (1897), "Pa-

saka par caru Saltanu" (1900), "Nemirstīgais
Kaščejs" (1902), "Teika par, neredzamo pilsētu
Kitežu un jaunavu Fevroniju" (1907), "Zelta gai-
lītis" (pabeigta R.-K. nāves gadā, 1908). Šīs arī Rimskij-Korsako-
va labākās un panākumu bagātākās operas, kurās sevišķi spilgti iz-

paužas it īpaši viņa žilbinošā orķestra skaņkrāsu palete, fan-

tastikas efekti. Tālākā plāksnē stādāmas viņa vēsturi-

skās un reālistiskās operas, no kurām labākās "Cara līgava"
(1899) un "Maija nakts" (1880), mazāk nozīmīgas "Pleska-

vjete" (1873), viencēliens pēc Puškina "Mocarts un Sal-

jer i" (1898), humoristiskā "Ziemassvētku nakts", "Servi! I-

ja", "Pans Vojevoda". Pavisam Rimskij-Korsakovs uzrak-

stījis 15 operu, no kurām lielāko neveiksmi piedzīvoja viņa romiešu

opera "Servilija", bet lielākā daļa vēl joprojām dod krievu oper-
skatuvju orīģināloperu repertuāra pamatu. Ārpus Krievijas Rimskij-
Korsakova operas guvušas mazākus panākumus, šķiet, savu krievi-
sko sižetu dēļ, gan daudzas un daudz izrādītas Latvijas Nacionālā

operā (Maija nakts, Sadko, Pasaka par cara Saltanu, Teika par Ki-

težu, Zelta gailītis).
No Rimskij-Korsakova orķestra darbiem visievērojamākā viņa

"Šecherazade", simfoniska svīta pēc "Tūkstots un vienas
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nakts" pasakas, partitūra, kas ar savu orķestrālo mirdzumu un ska-

nīguma, melodiju, harmoniju krāšņumu pieder krievu mūzikas lieliskā-

kajiem darbiem. Vēl minami viņa simf. tēlojums "Pasaka" un klavier-

koncerts.

Rimskij-Korsakovs ir lielisks instrumentācijas meistars, viens no

tiem, kam bijis dots uzminēt, atklāt vēl jaunas orķestrālā skanīguma
krāsas, kādu nav arī Berlioza, Vāgnera orķestra skaņkrāsu paletē.
Tīri neizsmeļama viņa kolorītu -izdoma īpaši fantastikas tēlojumos,
kam sevišķu, pikantu "garšu" dod īpatnīgs slavisko un orientālo ele-

mentu maisījums, Āzijas smarša (līdzīgi arī dažiem Borodina dar-

biem). Pamatnokrāsa. Rimskij-Korsakova darbos dominējoši gaiša,
saulaina, pretēji daudzu krievu (Čaikovska!) pesimismam, traģiska-
jiem sirds kliedzieniem. Rimskij-Korsakovs savos darbos daudz iz-

manto krievu tautas mūzikas meldijas, prasda.ms tās brīnišķi tērpt
mākslinieciskā formā. Viņš ir arī pēdējais krievu komponists, kas

tik daudz smeļ no savas tautas mūzikālās folkloras,- vēlākajiem
krievu komponistiem šā tiešā sakara ar tautdziesmu paliek vairs

daudz mazāk. Šī Rimskij-Korsakova folklorisma tendence izpaužas
arī citādi: viņš harmonizē senās krievu melodijas, izdod "Krievu

tautdziesmu krājumu" (1877). Viņa aktivitātē nevar atstāt neminētu

arī darbu, kādu viņš veltījis savu biedru (īpaši Musorgska un Boro-

dina) kompoziciju sakārtošanai, pabeigšanai, instrumentēšanai, pro-

pagandai. levērojamas arī divas viņa mācības grāmatas: Orķe-

strācijas pamati- un Harmonijas mācība; pēdējā vēlāk, pēc R.-K. nā-

ves, iznāca Šteinberga un Jāz. Vītola pārrediģējumā.

Rimskij-Korsakova māksla, īpaši viņa orķestra valoda ir radī-

jusi daudz sekotāju. Pat Igors Stravinskis savus pirmos darbus rak-

sta pilnīgi Rimskij-Korsakova stilā. Tāpat, kopā ar Musorgski, arī

Borodinu, Rimskij-Korsakovs jūtami ietekmējis jaunfranču skolu

(Debisī, Ravēlu). Rimskij-Korsakova mūzikai dažkārt pārmet tās iek-

šēju vēsumu, aistētizējošu pozu; tās īstākais spēks nav lirismā, spē-

cīgā emocijā, kādas brīži tam visai reti, gan tās episkajos, apraksto-

šajos, tēlojošos vilcienos. Rimskij-Korsakovs nav arī bijis mūzikālo pa-

sauļu jaunradītājs ar Musorgska ģēnija spēku, bet neapšaubāmi lie-

lāks meistars, viena no krievu mūzikas lielākajām un skaistākajām
figūrām.

Pretstats "Spēcīgās kopas" tautiskuma tendencēm bija Pēteris

Čaikovskis (Pjotrs lljičs Čaikovskis, dz. 7. maijā 1840, Vot-

kinskā, Vjatkas guberņā, mira 6. nov. 1893, Pēterpilī, cholēras epidē-
mijā). Viņa mākslas ideāli bija ūniversālāki, mūzikālā valoda vairāk

eiropizēta vispasaules valoda, lai gan arī krieviskie elementi, viņa
siaviskais temperaments tajā palika jūtami, bet nogludinātākā veidā,

bez to eksotiskā asuma, kā pie Musorgska, Borodina, Rimskij-Korsa-
kova. Pēc savas pasaules izjūtas Čaikovskis vēl pa daļai piederēja
iepriekšējā, Ļermontova laika pesimistiem, "pasaules sāpju" apdzie-
dātājiem. Čaikovskis bija pirmais krievu komponists, kā mūzika

visdrīzāk iekaroja visu pasauli, ar ārkārtīgiem panākumiem (visma-

zākie vēl līdz šim Francijā', kur dominē "Spēcīgās kopas" mūziķu

ietekme).

Čaikovskis, neraugoties uz visai agrīnu un kaislīgu mūzikas dzi-

ņu, sākumā negatavojās mūziķa karjērai, bet, pēc Pēterpils tieslietu

institūta beigšanas, kļuva ierēdnis tieslietu ministrijā. Kad A. Rū-
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bīnšteins nodibināja Pēterpilī konservatoriju-, Čaikovskis bija viens

no tās pirmajiem audzēkņiem kompozicijā. Trijos cieta darba ga-
dos Čaikovskis tajā kļuva par pilnīgu mūziķi (beidza 1865) un tūlīt

pēc konservātorijas beigšanas pārgāja uz Maskavu, kurp viņu aici-

nāja kā harmoni-

jas skolotāju jaun-
dibinātajā Maska-

vas konservātorijā
tās direktors Nik.

Rūbinšteins. Šajā
laikā Čaikovskis

vēl bija gluži ne-

pazīstams kā kom-

ponists, lai gan
viņš bija jau pār-

kāpis sava 26. ga-
da slieksni. Ma-

skavas konservā-

torijā Čaikovskis

nostrādāja vien-

padsmit gadu; no

viņa skolniekiem

ievērojamākais
kļuva Sergejs Ta-

ņējevs. Bet pama-
zām aizvien vai-

rāk laika Čaikov-

skim sāka . prasīt
kompozicijā. Ni-

kolajs Rūbinšteins

daudz darīja viņa
darbu propagan-
das labā, P. Jūr-

gensons kļuva viņa
darbu izdevējs.
Čaikovska pirmā

Pēteris Čaikovskis

N. Kuzņecova glezna, 1893 (Maskavā, Tretjakova galerijā)

opera bija "Vojevoda", ar slavenā krievu rakstnieka
_

Ostrov-

ska tekstu,- operai bija panākumi (Maskavā, 1868), C. tomēr,
būdams nemierā, iznīcināja tās partitūru. No viņa simfoni-

skajiem darbiem pirmos lielos panākumus guva simf. tēlojums
"Romeo un Jūlija" (1870). Šajā pašā laikā Čaikovskis beidz savu

pirmo stīgu kvartetu, raksta dziesmas sālobalsij, 1872. gadā beidz

jaunu operu "Opričņiku", darbu virknē nāk jau viņa otrā simfonija,
simfoniskie tēlojumi "Vētra" (1874), "Frančeska da Rimini" (1876) —

darbi, kas radušies pa daļai Balākireva ietekmē, slavenais pirmais
klavierkoncerts B-mollā (1875), ballets "Gulbju ezers" (1876) un c.

1877. gada vasarā Čaikovskis apprecas, bet jau pēc pāris nedēļām
laulība kļūst par katastrofu un tiek faktiski šķirta, Čaikovskis atstāj
tagad arī darbu konservātorijā, dodas uz ārzemēm, kur Šveicē un

Itālijā pabeidz operu "Jevgeņiju Oņēginu" un ceturto simfoniju.
Šai laikā sākas viņa attiecības ar kādu ļoti bagātu viņa mūzikas die-

vinātāju, mecenāti Nadeždu fon Meku, ar ko personīgi viņš nesati-
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kās nekad visā mūžā, bet kas Čaikovski atbrīvoja no visām materiā-

lām rūpēm, izsniegdama viņam ikgadus 18.000 rubļu un vairāk līdze-

kļu. (Palikusi ļoti plaša un interesanta viņu korrespondence, kas arī

izdota). Čaikovskis dzīvoja tagad pārmaiņus gan daudzajās savas

labvēles muižās, gan pie savas māsas Kamenkā, gan ārzemēs (Itā-

lijā, Šveicē pie Ženēvas ezera), Pēterpilī, Maskavā, beidzot savā īpa-
šumā Maidānovā, pie Kļiniem (Maskavas tuvumā). Beidzot Čaikov-

skis sāka uzstāties arī kā savu darbu diriģents (Maskavā 1887), lai

gan sākumā viņu no tā atturēja viņa lielā kautrība. Jau gadu vēlāk

viņš triumfējošā koncertceļojumā apbrauc Eiropu, diriģē Vācijā, Prā-

gā, Parīzē, Londonā, ko atkārto vēl pēc gada. 1890, Florencē viņš

komponē "Pīka dāmu", 1891 diriģē Parīzē un arī Ņujorkā, koncert-

ceļojumi viņu ikkatru gadu mētā pa visu Eiropu, Kembridžas ūniver-

sitāte viņam piešķir Dr. mus. hon. c. titulu. Pēdējo reizi viņš diriģē
Pēterpilī savas 6. simfonijas, "Patētiskās" pirmatskaņojumu, deviņas
dienas pirms savas nāves, kas to pārsteidza pašā slavas zenītā,

īpaši pēdējos gados Čaikovskis bija radījis vēl milzumu darbu — sa-

vu "Manfrēda" simfoniju, piekto un sesto simfoniju, balietus "Apbur-
to princesi" un "Princi Riekstkodi", daudzas dziesmas, operas "Jo-

lantu", "Pīķa dāmu", un c. Čaikovska nāve cholēras epidēmijā bija
sēras visai Krievijai; pirmo reizi Krievijā valdība sarīkoja krievu kom-

ponistam nacionālas bēres. Čaikovski apglabāja Aleksandra Ņev-
ska klosterī Pēterpilī. Viņa dzīvojamo māju Kļinā ierīkoja par Čai-

kovska mūzeju.

Čaikovska mūzikālā izdoma vienlīdz spilgti un vienādiem panā-
kumiem manifestējusies visos kompozicijas novados — simfāniskajā

mūzikā, operā, kamermūzikā, dziesmā; vienīgi lielo formu garīgajai
mūzikai Čaikovska darbā niecīga vieta, Čaikovskis ir brīnišķīgs me-

lodiķis; taisni viņa melodiju varā slēpjas viņa ārkārtīgā populāritā-
te. Viņa mūzika spēj runāt ļoti tieši uz klausītāju, ļoti vienkārši, ne-

samāksloti, ar pārpilnu emociju; lirisms dominē pat viņa vislielāko for-

mu darbos. Viņa melodijās ir kautkas no itāliešu mūzikas skaistuma,

dienvidu jutekliskās smeldzes, vienots ar slavisko temperamentu, krie-

vu raksturīgo melošu, pa daļai (īpaši dziesmās) arī čigānu romanču

sentimentu. Viņa jūtīgums un melodiskā skaistuma kults brī-

žam kļūst tuvs gandrīz salonīgumam; tendence, kuras dēļ visdrīzāk

var novazāties dažas Čaikovska melosa īpašības. Čaikovskis ir lie-

lākais krievu romantiķis mūzikā; pasaulei, kuras vājība pret roman-

tisko mūzikas ideālu aizvienu vēl ir dzīva, sevišķi interesantu Čaikov-

ska romantismu dara tā īpatais slaviskā lirisma piemaisījums. Neap-

šaubāmi, šis Čaikovska mūzikas romantiskais neutrālizēti-krieviskais

raksturs ir pamats tās starptautiskiem panākumiem, ļauj to saprast
visās zemēs.

Starptautiskā nozīmē vissvarīgākais ir Čaikovska —simf on i-

ka ienesums pasaules mūzikas literātūrā. No viņa sešām sim-

fonijām ievērojamākās ir ceturtā F-mollā, op. 36 (1877), piektā
E-mollā, op. 64 (1888) un sestā — "Patētiskā" — H-mollā, op. 74

(1893). Čaikovskis ir viens no nedaudzajiem simfoniķiem pēc Bēt-

hovena, varbūt ar Brāmsu vienīgais, kam pa vērienam īsts simfo-

nisms, kas simfonijas vecajā traukā spēj ieliet jaunu saturu. Viņa
"Patētiskā" simfonija ir guvusi visā pasaulē panākumus, kā vai

neviens cits jaunāko laiku simfonisks darbs. Čaikovskis lieliski pār-
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valda orķestra valodu, viņa orķestra piinskaņa un instrumentēšanas

paņēmieni dauzkārt atbalsojušies vēlāku komponistu darbos. No

Čaikovska orķestra darbiem sevišķi minami vēl programmatiskie sim-

foniskie tēlojumi "Romeo un Jul i ja",_ "Fra nčeska, d a

R imin i", kas tāpat pazīstami visa pasaule, "Manfrēda" sim-

fonija, simf. tēlojumi-fantazijas "Vētra", "Hamle t s", "Fatum s";
tālāk sešas orķestra svītas (sevišķi populāras abas balletsvītas

no "Apburtās princeses" un "Prinča Riekstkoža"), efektīgais "Itālie-

šu kapričo", slavenais klavierkoncerts B-mollā, veltīts Hansam fon

Bīlovam, tikpat populārais vijoļkoncerts D-dūrā, vairākas uvertīras

un marši. Kamermūzikā ievērojami viņa trīs stīgu kvarteti, D-dūrā,
F-dūrā un Es-mollā, un klaviertrio A-mollā, veltīts Nik. Rūbin-

šteina piemiņai. Loti daudz darbu Čaikovskis devis klavierēm, īpaši

mazajās poētizējošās formās, kas ieguvuši plašu popularitāti.
No Čaikovska operu virknes divām bija lemti ārkārtīgi panā-

kumi: "Jevgeņijam Oņēginam" (1877) un "Pīķa- dā-

mai" (1890); tiesa, tie ir arī literāri iemīļotākie Puškina sižeti. Krie-

vu operliterātūrā abas šīs operas vispopulārākās, to melodijas
katrs zina no galvas. Pāri Krievijas robežām to panākumi mazāki;

pie mums, Latvijas Nacionālā operā tās_ pieder visvairāk izrādītajām
visā repertuārā. Kā operkomponists Čaikovskis paliek tradicionā-

lās itāliešu operas rāmjos; bet aizraujošs viņa spēcīgais emocionā-

lais melodisms, "Pīķa dāmā" arī lieliskais dramatisms. Pārējās 8

Čaikovska operas guva mazākus panākumus ("Vojevoda", "Undī-

ne", "Opričņiks", "Čerevički", "Orleānas jaunava", "Mazepa"; "Ča-

rodeika" — Burve, "Jolanta"); īpaši lielās vēsturiskās operas vielu

Čaikovskim neizdevās dramatiski īsti atdzīvināt. Čaikovska 1 3 bal-

leti ("Gulbju ezers", "Apburtā princese" un "Princis Riekstkodis") ir

populārākie visā krievu baUetliterātūrā, ne tikai laba deju mūzika,
bet arī laba mūzika. Bagāts Čaikovska 1 ienesums krievu sālādzie-

smas laukā, viņa romances savā melodiskā, spēkā stādāmas bla-

kus Šuberta un Šūmaņa dziesmām; krievu sabiedrībā tās visdrīzāk

darīja Čaikovski pazīstamu, tiek bezgala daudz dziedātas koncertos.

Čaikovska darba daudzums un panākumi viņam radīja krievu

lielākā komponista slavu, savā laikā publikas acīs aizēnoja arī "Spē-

cīgās kopas" mūziķus. Čaikovskis nebija jaunu ceļu lauzējs un

rādītājs, kāi šie viņa lielie laikabiedri. Bet viņa radošais ģēnijs bija
izšķērdīgi bagāts, un viņa māksla dzīvo ne tikai pati par sevi, bet

arī dziļi un spēcīgi ietekmēdama krievu mūziku.

*

"Spēcīgā kopa" pēc Musorgska nāves izira, bet tās tradicijas

pa daļai pārņēma tā sauktais "Beļājeva pulciņš", kas 80-

----jos gados Pēterpilī izveidojās ap bagāto mežrūpnieku, mecenātu

M. Beļājevu kā centru un kam piekrita ievērojama loma krievu mū-

zikas dzīvē. Beļājevs nodibināja plaši pazīstamo "Beļājeva izdev-

niecību" Leipcīgā, krievu darbu izdošanai, organizēja krievu simfo-

niskos koncertus Pēterpilī, visādi veicināja krievu mūzikas augsmi un

propagandu. "Beļājeva pulciņš" bija daudz plašāks, nekā ļoti eks-

kluzīvā "Spēcīgā kopa", tajā iekļāvās pēc "Kopas" iziršanas arī Rim-

skij-Korsakovs, idejiskais centrs kļuva sevišķi Glazunovs, ap tiem ve-

sela paaudze krievu jaunāko Pēterpils komponistu, arī cittautieši, kā

piemēram latvietis Jāzeps Vītols un c. Visievērojamākais šajā krievu
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komponistu grupā bija Aleksandrs Glazunovs (dz. 10. aug. 1865,

Pēterpilī, mira 21. martā 1936, Parīzē), Rimskij-Korsakova skolnieks,
lielākais krievu simfoniķis pēc Čaikovska, Glazunovs kompozicijā

parādījās pēkšņi, kā' īsts "brīnumbērns", jau 16 gadu vecumā ar savu

pirmo simfoniju, kurai bija lieli pa-

nākumi, pusotra gada laikā izņēma

pie Rimskij-Korsakova visu kompo

zicijas mācības kursu, vēlāk kļuva

instrumentācijas profesors Pēterpils
konservātorijā, vadīja arī kamer-

mūzikas klasi un no 1905. gada bi-

ja tās ilggadīgs direktors, līdz pat
savai emigrēšanai no Krievijas uz

Franciju 1929. gadāi. Krieviski tau-

tisko elementu Glazunova mūzikā

maz, vēl mazāk kā pie Čaikovska.

Glazunovs ir galvenokārt instrumen-

tālkomponists, simfoniķis un kamer-

mūziķis; krievu mūzikai viņa 8 sim-

fonijas, kopā ar Čaikovska simfoni-

jām ir tās stūrakmens. Viņa kom-

pozicijas technikā ārkārtīga, tāpat

meistarīga arī viņa' orķestrēšanas
māka. Pretēji citiem Pēterpils krie-

vu komponistiem, Glazunovs ma-

zāk kopj programmatisko simfo-

Aleksandrs Glazunovs

V. Serova zīmējums, 1906.

nisko mūziku (viņa pazīstamākais simfoniskais tēlojums "Steņ-
ka Razins"), galvenokārt piegriežas tīrajai, absolūtajai mūzi-

kai; nemaz nav Glazunovs skāris acī operu — ar Ļadovu
vai vienīgais izņēmums krievu komponistu opertradicijā. Loti liela

vieta Glazunova darbā kamermūzikai, kur 'meistarīgi izpaužas viņa
lielā kontrāpunktiskā technika. Teātra skatuvei viņš rakstījis vienīgi
trīs balletus ("Raimondu", "Gada laikus", "Veltīgu uzmanību"), no

kuriem īpaši "Raimonda" piederēja' greznākajiem Pēterpils un Ma-

skavas ķeizarisko operskatuvju balleta inscēnējumiem. Glazunova

mūzikai parasti mēdz piespraust "akadēmīsma" etiķeti; tā ir atturīga

patosa, jūtu izplūdumā, bet ļoti skaidra un veselīga; gan Glazunovs

nav tads skaņu kolorīta meistars, kā tik īpatni mirdzēja jaunkrievu sko-
la. Gandrīz "visus viņa darbus izdevis Beļājevs,- lielo darbu skaits vien

pārsniedz simtu, starp tiem 8 simfonijas, virkne orķestra svītu, uvertīru

un simf. tēlojumu,- divi klavierkoncerti, divas sonātas un citi darbi

klavierēm, vijoļkoncerts, trīs balīeti, daudz kamermūzikas (s'stīgu-
kvarteti un c.j, dažādi darbi instrumentiem, dziesmas un c. Glazu-

novam bija1arī tuvi sakari ar latviešu mūziķiem, īpaši ciešas draudzī-
bas saites ar Jāz. Vītolu; viņš bija arī Latvijas konservātorijas un

Skaņražu kopas godabiedrs.

Viens no redzamākajiem "Beļājeva grupas" mūziķiem bija arī

Anatols La.dovs (1855—19141, galvenokārt mazu poētisku foH

mv orķestra un klaviermūzikas komponists,- sevišķi pazīstami viņa
krāšņie simfoniskie tēlojumi "Bgba Jaga",. "Kikimora", "Apburtais

ezers", kas rakstīti nacionāli-krieviskā, "Apokalipse", "Nēnia" — im-

presionistiskā stilā.
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Jau ar Čaikovski blakus Pēterpilij par otro lielo krievu mūzikas

centru izveidojās Maskava, uz kurieni ap gadsimtu maiņu arī

pārsvērās krievu mūzikas dzīves smagumcentrs. Līdzīgi Rimskij-Kor-
sakova m Pēterpilī, šeit komponistu skolu radīja Sergejs Taņējevs

(1856—1915), Čaikovska skolnieks un draugs. Taņējevs bija izcils

■mūzikas zinātnieks un teorētiķis; viņa divu sējumu grāmata par

"Imitējošo kontrāpunktu stingrā stilā" pieder ievērojamākajiem mū-

zikāli-teorētiskiem darbiem. Taņējevs mācīja Maskavas konservāto-

rijā kontrāpunktu, fugu un brīvo kompoziciju, gandrīz 40 gadus, bija
kādu laiku arī Maskavas konservātorijas direktors; viņa ievērojamā-
kie skolnieki ir Skrābins un Rachmāņinovs. Arī kā komponists Ser-

gejs Taņējevs ir viena no sava laika spēcīgākajām figūrām, lai gan

viņa darbi, pa daļai sava nopietnā, stingrā stila dēļ, nav raduši se-

višķu popularitāti. Viņa mūzikā ir zināms vēsums, askētisms, apmē-
ram kā pie vāciešiem Brāmsa mūzikā. levērojamākie viņa kamer-

mūzikas darbi—6 stīgukvarteti, klavieru trio, kvartets un kvintets, divu

stīgu kvinteti v. a, maz pazīstamas viņa 4 simfonijas, nekādu panāku-
mu nav guvusi viņa opertriloģija "Oresteja", kurā Taņējevs upurē arī

vāgneriskajai leitmotīvu sistēmai. Pazīstamāka Krievijā viņa kan-

tāte "Jānis no Damaskas", tāpat daži viņa kori un dziesmas.

Ap abām krievu mūzikas tendencēm —■ tautisko un akadēmiski-

kosmopolītisko grupējas arī viss lielais pulks krievu _mūzikas mazāko

garu, lielākā vai mazākā mērā kā "Kopas" vai Čaikovska epigo-
ni, vai bieži arī ar abu strāvu sajauktām ietekmēm. Kā jaunu virzie-

nu iezvanītāji krievu «mūzikā nāk Skrābins un Stravinskis. No kom-

ponistiem,-kas vairāk ietilpa Rimskij-Korsakova grupā, minami: Ser-

gejs Ļapunovs (1859—1924), kas'mācījās gan Maskavas kon-

servātorijā, bet vēlāk dzīvoja Pēterpilī (Pēterpils konservātorijas pro-

fesors) un pilnīgi piekļāvās Balākireva' ideāliem. Vērtīgi viņa publi-
cētie krievu tautdziesmu melodiju krājumi, daži klavieru darbi. Ni-

kolajs Čerepņins (dz. 1873), Rimskij-Korsakova skolnieks, kon-

servātorijas profesors, arī diriģents, pēc revolūcijas dzīvo emigrāci-

jā, Parīzē, raksta orķestrim Rimskij-Korsakova krāsainajā stilā, kom-

ponējis rindu balletu ("Armidas paviljons" un a), simfonisku poēmu,
darbus korim ar orķestri, klavierkoncertu, stīgukvartetu, dziesmas

un c. Čerepņinā jau jūtama arī franču impresionisma ietekme.

Aleksandrs Grečaņinovs (dz. 1864) mācījās Maskavas

konservātorijā klavierspēli, kompoziciju Pēterpilī pie Rimskij-Korsa-
kova. Lai gan starp viņa darbiem ir 4 simfonijas, 3 stīgu kvarteti, kla-

viertrio, čello koncerts, — lielāko pazīstamību Gr. guvis kā vokāl-

komponists, ar savām dziesmām, koriem, skaisto baznīcas mūziku;

operas —■ "Dobriņa Ņikitičs" un "Māsa Beatriče" nav guvušas panā-
kumu. Michails Ipoļitovs-lvanovs (dz. 1859), Rimskij-
Korsakova skolnieks, vēlāk strādāja kā kompozicijas profesors un

direktors Maskavas konservātorijā, kur palika arī pēc revolūcijas, —

ir teicams Kaukāza tautu un senebrēju melodiju pazinējs, komponē-
jis daudz, visās formās — operas ("Rute", "Asja" un c), orķestra
svītas, kamermūziku, korus, dziesmas. Rimskij-Korsakova skola bei-
dzot dod Stravin s k i un Pro ko fj cv v, bet tie pieder jau citam

laikmetam.

Maskavas grupā, no Taņējeva skolniekiem lielākā loma piekrita
Skrābinam, kā māksla arī ieved jau modernajā mūzikā. "Ma-
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skaviešiem" zīmīgākā ir viņu neutrālā, varētu pat teikt vienaldzīgā
izturēšanās pret folklorismu, pret ārēju "krieviskumu" melodikā, har-

monijās — ar ko nebūt nav sacīts, ka viņu mūzikai nebūtu krieviska

rakstura, tik -tas vairāk psīcholoģiskas dabas. Čaikovska ietekme

šeit daudz spēcīgāka, nekā pie "pēterpi-
liešiem". Ar lielāku vai mazāku noteiktī-

bu Maskavas orbitā pieder, bez Skrābina,
vēl Arenskis, Kaļinņikovs, Rachmāņinovs,

Glijērs, Vasiļenko,- asimilējušies Krievijas
vācietis Metners un francūzis Katuārs.

Antons Arenskis (1861—1906),

Rimskij-Korsakova skolnieks Pēterpilī, bet

no 1882. kompozicijas skolotājs Maskavas

konservātorijā, ar dažiem saviem darbiem

kādreiz guva lielu populāritāti, bet savā

stilā bija ļoti nepatstāvīgs, vairāk kā jeb-
kāds cits krievu komponists Čaikovska ie-

tekmē, bet ar tendenci uz salonīgumu un

bez Čaikovska melodijas spēka. No viņa

daudzajiem darbiem zīmīgākie opera

"Nals un Damajanti", mūzika Puškina

"Bachčisarajas strūklakai" sālobalsīm un

Sergejs Rachmāņinovs

korim or orķestri, kamermūzika-, no kuras ļoti populārs savulaik

bija klaviertrio op. 32, D-mollā-, bet it sevišķi viņa daudzie mazie

klaviergabaliņi un dziesmas.

VasMi'js Kajinņikovs (1866—1901, kas mira ļoti jauns
ar diloni, pazīstams kjuva īpaši ar savām divām simfonijām, G-mollā

un A-dūrā, no kurām ļoti melodiskā pirmā drīz ieguva popularitāti
arī ārpus Krievijas.

Pasaules pazīstamību ieguvis Sergejs Rachmāņinovs (dz. 1873),
arī prominents pianists —, klavierspēlē Ziloti, kompozicijā Taņējeva un

Arenska skolnieks Maskavas konservātorijā; pēc revolūcijas R.

dzīvo emigrācijā, galvenokārt Amerikā. Neiedzīdams jaunu stigu
krievu mūzikā, Rachmāņinovs tomēr tai' devis daudzus augstas vērtī-

bas darbus, īpaši klaviermūzikā un dziesmā. levērojami viņa 3 kla-

vierkoncerti (Fis-mollā, C-mollā un D-mollā), daudzās klavieru prelī-
des, ātri populāra kļuva viņa skaistā koru kantāte "Zvani", tāpat
daudz spēlēta viņa 2. simfonija, atzīmējams vēl viņa simfoniskais tē-

lojums "Nāves sala" (pēc Bēklina gieznas). Rachmāņinova operas

"Aleko", "Skopais bruņinieks" un "Frančeska da Rīmim" ilgāku pa-
nākumu nav guvušas. Ārkārtīgi populāras Krievijā viņa daudzās

dziesmas, kas sacenšas ar. Čaikovska dziesmu populāritāti, spēcīgas
melodiski, ar skaisti izstrādātiem klavierpavadījumiem, stilā turpinot
Čaikovska dziesmu tradīciju.

No Taņējeva skolniekiem vēl atzīmējami Reinholds GI i-

jērs (dz. 1875), pazīstams galvenokārt ar savām dziesmām un lielu

populāritāti ieguvušo balletu "Sarkano magoni", kā arī ar kamermū-

zikas un orķestra darbiem,- Sergejs Vasiļenko (dz. 1872), kā

dziesmām ļoti īpatnīga, smalki izstrādāta, impresionistiska melodikā;
tiklab savās dziesmās, kā lielu formu darbos Vasiļenko mīl mistiskus,
eksotiskus sižetus (opera "Teika par Kitežu", simf. tēlojumi "Nāves

dārzs" un c).
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Sevišķā stāvoklī starp tautībām ir Metners un Katuārs, kuru mū-

zika tomēr ietelp krievu mūzikas lokā. Nikolajs Metners

(Medtner, dz. 1879, Maskavā) ir Krievijas vācietis, mūzikālo izglītību

guva Maskavas konservātorijā, kā koncertējošs pianists guva lielus

panākumus Krievijā un Vācijā, vēlāk piegriezās vienīgi kompozicijai,
kopš revolūcijas dzīvo emigrācijā Berlīnē. Metneram ir ļoti bagāta
klaviermūzika (sonātas, 2 klavierkoncerti, "Pasakas", "Novēlies",
"Dītirambi", "Aizmirstās dziesmas" un c. klaviergabali), plašs dzie-

smu krājums; viņa mūzika, dziļi nopietna saturā, bagāta kontrāpunk-
tiskajā izstrādājumā, noskaņā romantiska, šķiet vēl nav publikas pil-

nīgi novērtēta. Metners publicējis arī grāmatu "Mūza un mode"

(1935), kurā aizstāv savu mākslas ideālu. Georgs Katuārs

(Catoire, dz. 1861, Maskavā), cēlies no franču celma, Maskavas kon-

servātorijas kompozicijas profesors, nav atradis ceļa uz "lielo pub-
liku"; ievērojama viņa kamermūzika, izsmalcināta, personīga stila

rakstībā.

Ārpus šiem komponistiem atzīmējams vēl Vladimirs Rē b i-

kovs (1866—1920), kam dažkārt mēdz pierakstīt moderno strāvu,

impresionisma ievedēja nopelnus krievu mūzikā, bet kas īstenībā, ne-

skatoties uz savu lielo darbu un dažiem "moderno" harmoniju eks-

perimentiem, bija tomēr tikai epigoniska .figūra, ar pārejošas nozī-

mes darbiem. Ar dažām operām, īpaši "Dubrovski" (1895), nozī-

mi krievu mūzikā ieguva pārkrievojies čechs Eduards Naprav-
ņiks (1839 —1916), Pēterpils ķeizariskā operteātra ilggadīgais ģe-
niālais diriģents.

Ap 20. gadsimta sākumu, krievu mūzika pasaules mūzikas dzī-

vei jau ir bagātīga devēja. Tās darbu izplatīšanos lielā mērā vei-

cina daudzie tās lielie virtuozi, kas iekaro pasaules koncertzāles.

Leopolds Auers (dz. 1847)) rada spēcīgu krievu vijoļskolu Pē-

terpilī, no kuras nāk daudzi prominentie tagadnes vijoļvirtuozi (El-

mans, Cimbalists, Heifecs, Cecīlija Haņzene un c.); T. Lešetickis,
Anna Jesipova, Antons un Nik. Rūbinšteins liek pamatus krievu pia-
nismam (pēdējā skolnieki Ziloti, Emīls Zauers, caur Ziloti arī Rach-

māņinovs) ; krievu operskatuves izauklē rindu ģeniālu dziedātāju, kas

bieži ir arī lieli aktieri (ievērojamākie pagājušā gadsimtā basi-bari-

toni Petrovs, Meļņikovs, mecosoprāniste Platonova, soprāniste Sla-

vina, tenors Fīgners) un kuru rinda vaiņagojas ar Fjodoru Š a ļ ā-

pinu (dz. 1873), mūsu laiku vislielāko dramatisko mākslinieku; pa-
saules nozīmību iegūst arī krievu diriģenti (Sergejs Kusevickis, Osips
Gabrilovičs, Dobrovens). Beidzot, ap gadsimtu maiņu, krievu mūzi-

ka ņem vadošu dalību visjaunāko pasaules mūzikas virzienu nodibi-

nāšanā, ar Skrābina
un sevišķi Stravinska mākslu, pie kā tuvāk ap-

stāsimies nodaļā par moderno mūziku.

Viduseiropas mūzika: čechi, poļi, ungāri

Blakus krieviem, lielu nozīmi jaunākajos laikos, jau no 19. gad-
simta otrās puses iegūst.arī citu slavu tautu, īpaši čechoslovaku

un poļu mūzika. Abu šo tautu mūzikas vēsture īstenībā sniedzas

jau vairākus gadsimtus atpakaļ, īpaši čechu mūziķu vārdus esam
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jau pamanījuši vairākkārt agrākajos mūzikas vēstures laikmetos,
sevišķi 18. gadsimtā (simfoniskās mūzikas nodibinātājs, Haidna
priekštecis Stamics, Georgs Benda, Jans Kalli vod a, piani-
sti Duseks- un Černijs, kam vēl varētu pievienot garīgajā mū-
zika Bohuslavu Cernohor-

ski, 1684—1742, Misleve-

č c k v 1737—1787, un c.) ;
taču

visu šo mūziku nozīme priekš
tiešās čechu nacionālās mūzi-

kas niecīga, jo viņu mūzika vēl

ne ar ko nekļūst raksturīgi če-

chiska, nemaz neizteic savas

tautas garu. Kā poļu mūzikas

radītājs un reizē lielākais piepil-
dītājs ir Šopēns, tā arī īstā

čechu mūzika reizē dzimst un

atrod savu lielmeistaru Smē-

tanas mākslā.

Bedržichs Smētana (1824—

1884) bija čechu mūzikas radī-

tājs vispilnīgākajā nozīmē; viņš
čechu tautai deva mūziku, savā

raksturā brīvu no vācu mūzikas

piemaisījumiem, darbus, kuros

viņš bija pratis ieskatīties savas

tautas dzīves un gara dziļākajā

Bedržichs Smetana

Joh. Lindnera oforts

būtībā, viņš organizēja čechu mūzikas dzīvi, radīja čechu operteātri.
Ārzemēs viņu pazina arī kā pianistu un kā simfonisku koncertu diriģen-

tu, īpaši Zviedrijā, kur viņš Goteborgā darbojās 5 gadus (1856—1861);
dzimtenē Smētana bija Prāgas jaunā čechu nacionālā operteātra

diriģents, no 1866—1874, kad viņš bija spiests savu diriģenta darbu

atstāt bojātās dzirdes pēc. Smētana, tāpat kā Bēthovens, zaudēja

ārējo dzirdi, un daudzus savus darbus ir uzrakstījis jau būdams

kurls; mūža beigas viņam bija vēl smagākas, jo izrādījās, ka viņa

dzirdes bojājumu iemesls ir smadzeņu slimība; Smētana mira vājprā-

tīgo slimnīcā.

Smētana ir pirmā kārtā čechu operas nodibinātājs, čechu

operteātrim viņš devis vienlīdz panākumu bagātus darbus tiklab

traģiskās, kā komiskās operas žanrā. Smētanas darbā pavisam
8 operas: "Brandenburģieši Bohēmijā" (1863), "Pārdotā līgava"
(1866), "Dalibors" (1867), "Libuša" (1872), "Divas atraitnes" (1874),

"Skūpsts" (1876), "Noslēpums" (1878) un "Velna siena" (1882); no

tam vislielākos panākumus guvusi komiskā opera "Pārdotā

līgava", ar savu veselīgo humoru un svaigo tautiskumu, un varoņ-

cpera "L ib v š a", ar sižetu no čechu mitoloģijas, kurā Smētana

savai tautai pravieto tās spožo nākotni. No Smētanas orķestra

darbiem visskaistākais ir viņa simfonisko tēlojumu cikls "Mana

dzimtene", par savas tautas varoņteikām un vēsturi, par dzim-

tenes upju, mežu, pļavu skaistumu. No Smētanas labākajiem sim-

foniskajiem darbiem vēl atzīmējama viņa orķestra svīta "Prāgas
karnevāls", kamermūzikā slavens viņa autobiogrāfiskais stīgu
kvartets "No manas dzīves", klaviermūzikā viņa "Čechu
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dejas", ievērojamas arī viņa spēcīgās dziesmas vīrukoriem. — Lai

arī Smētana savas programmatiskās mūzikas paraugus ņēma no

Lista, savās dramatiskajās operās ("Libušā", "Daliborā" im c
t

) pie-

lietāja vāgnerisko leitmotīvu sistēmu, viņa mūzika, arī bez tieša etno-

Smētanas rokraksts

No operas „Pārdotās līgavas" partitūras

grofiskuma kopēša-

nas, ir specifiski če-

chiska, izaugusi no

čechu tautas īpašā
rakstura. Par saviem

mākslas ideāliem

Smētanam savā lai-

kā nācās izcīnīt sīvas

cīņas; tagad viņa
mākslai čechu mūzi-

kas dzīvē pieder iz-

cilākā vieta.

Tiešs Smētanas

pēctecis un papildinā-
tājs ir Antonīns Dvor-

žāks (1841—1904],
čechu simfonijas

un kamermūzi-

kas nodibinātājs.

Viņa mūzika vēl sti-

chiskāka, tās čechi-

ski-nacionālais rak-

sturs pastrīpotāks, jo
Dvoržāks, pretēji

Smētanam, bieži par

tēmām ņem tautas

mūzikas motīvus.

Dvoržāka labākie

darbi ir absolūtās

mūzikas plāksnē, īpa-
ši simfonijā, arī ka-

mermūzikā. No viņa

simfonijām skaistākā

un populārākā ir pēdējā, atmiņai par Amerikā pavadīto laiku kom-

ponētā "No jaunās pasaules" (1896), E-mollā, op. 95. Visur

pazīstamas viņa "Slavu dejas" orķestrim (dažas arī klavierēm

četrrocīgi), loti populārs arī viņa skaistais čellokoncerts H-mollā op.

104, visai liels Dvoržāka ienesums čechu kamermūzikā (sevišķi rak-

sturīgas viņa 6 "Dumkas" klav., vijolei un čellam). Mazāk panāku-

mu bija Dvoržāka operām, no kurām tikai viena, "Nāra" (1901),

guvusi paliekošu vietu čechu operrepertuārā; ievērojami daži viņa
lielie baznīcas mūzikas darbi, īpaši "Stabat Mater" (1883), kuriem

bija sevišķi panākumi Anglijā. Arī daudzi Dvoržāka kori pieder
populārākajiem čechu korliterātūrā. Dvoržāks kā komponists čechu

atklātībā nāca samērā vēlu, jau 30 gadus vecs, Vācijā viņa mākslu

populārizēja Brāmsa atbalsts, no 40 gadiem viņš jau sāka gūt savus

panākumus Anglijā, un drīz aizsniedza savas slavas virsotni, tika
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daudz godināts, kļuva Prāgas konservātorijas kompozicijas profe-
sors, Prāgas un Kembridžas ūniversitātes viņu iecēla par goda dok-

toru, v. t. t. No 1892—1895 Dv. bija Nacionālās konservātorijas
direktors Ņujorkā, pēc atgriešanās Prāgas konservātorijas māksli-

nieciskais direktors.

Šaurāka nozīme ir treša-

jam čechu jaunās mūzikas pa-
matu licējam Zdenko Fibicham

(1850—1900), kā darbi maz

pārgājuši čechu tautas robe-

žas. levērojamākais viņa darbs

ir opertriloģija
"

Hipodamija",
populārākā opera "Mesīnas

līgava". Fibichs mūzikāli-drā-

matiskajā kompozicijā ir Vāg-
nera sekotājs, sižetos un arī

mūzikas raksturā ne tik nacio-

nāls, kā viņa divi lielie priekš-
teči. Blakus operkompozici-

jai, atzīmējamas viņa melode-

klamācijas, īpatnējs žanrs, ku-

rā Fibichs uzskatāms par vie-

nu no tā nodibinātājiem; me-

lodramatiska forma arī domi-
nē viņa triloģijā' "Hipodamijā".

Čechu modernajā mū-

zikā, kas ne ar ko nav ma-

zāk nozīmīga par citu lielo
Antonīns Dvoržāks

tautu mūziku, dominē Ferstera, Novāka, Janāčeka, Suka personības.
Jozefs Suks (1874—1935), slavenā "Čechu kvarteta" otrais vijol-

nieks, Dvoržāka skolnieks, spēcīgs polifoniķis, jau agri deva liela

brieduma darbus, kuros manifestējās maigs čechu mūzikālais lirisms

(Serenāde stīgu orķestrim, skaisti kamermūzikas darbi,, klaviercikli
"Par māmuliņu", "Šūpļa dziesmas" un c). Vēlāk, sākot ar 1907,
Suks sāka rakstīt lielus simfoniskus darbus: grandiozo sēru simfo-

niju "Azraeli" (1907), pēc savas sievas (Dvoržāka meitas) nāves,

impresionistisko "V as ar a s pasaku", "Dzīves briedumu"

("Zrdni", 1913), "Epilogu" (1930), — ļoti brīvus un drošus formā,
lieliskā, krāšņā orķestra valodā, darbus, kas pieder labākajai jau-
nāko laiku simfoniskai mūzikai vispāri. Viņa simf. tēlojums "Dzīves

briedums" bija viens no Prāgas 1924. gada starptautiskā modernās

mūzikas festivāla lielajiem notikumiem. Joz. Suka darba nozīme

viņu izcēla par vadošo čechu jaunās mūzikas meistaru.

Pavisam īpats Leoša Janāčeka (1854—1928) stāvoklis. Noslēgti
dzīvodams Brinnā, Čechoslovakijas morāvu centrā, Janāčeks nebija
pakļāvies nekādām svešām mūzikas ietekmēm, pat ne Prāgas mūzikas
tendencēm. Viņa lielā nozīme vokālmūzikā, īpaši operkompozicijā,
kas viņam deva pēc kara pasaules Slavu. Viņa galvenais darbs ir

opera "Jenufa" (1902), viena no pēckara vislielākos panākumus

guvušajām operām, bet arī citas viņa operas, kā "Katja Kabanova",
"Viltīgā lapsiņa", "Mikropulos lieta", un viņa pēdējā opera "Mirušais

nams" (pēc Dostojevska], pieder ļabākajām visā modernajā oper-
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literātūrā. No viņa- galvenajiem darbiem vēl minami grandiozā
"Glagoliskā mesa", simfonisks tēlojums "Tarass Bujba", "Simfo-

nieta" orķestrim, 2 kvarteti, vijojsonāta, spēcīgie vīrukori, un c. Liela

daļa no tiem radušies viņa pēdējos desmit mūža gados, kas

bija arī viņa lielās slavas sākuma ga-
di. Janāčeka mūzika ir ārkārtīgi sav-

dabīga, un pilnīgi moderna, vārda

vislabākajā nozīmē. Janāčeks pa

dajai līdzīgs Musorgskim; viņš tāpat
veido reālistisku melodiku, atvasinātu

no runas melodijas un tautdziesmu

gara, atmet polifoniju, tematiskā iz-

strādājuma techniku. Viņam pieder
arī vērtīgi moravu tautdziesmu pētī-
jumi un apstrādājumi.

Jozefs B. Fersters (dz. 1859), ve-

cākais no vēl dzīvojošiem čechu kom-

ponistiem, ir apbrīnojami ražīgs mū-

ziķis. No viņa darbiem minamas 5

operas, panākumu bagātākā "leva"

(1899), orķestra mūzikā 5 simfonijas,
daudzi simfoniski tēlojumi, kamermū-

zikā 3 stīgukvarteti, daudzas dzie-

smas. Sevišķa nozīme viņa- vīruko-

riem, kas ap gadsimtu maiņu ieveda

jaunu stilu čechu kormūzikā un pār-

veidoja arī kordziedāšanas techniku.

Leošs Janāčeks

"Ferstera mūzikai raksturīgs tās psīcholoģisms (operās), pa daļai pat
misticisms. Ilgus gadus F. dzīvoja ārzemēs (Hamburgā, Vīnē), un

tikai pēc Čechoslovakijas republikas nodibināšanās, 1918., atgriezās
dzimtenē; kā Prāgas (konservātorijas

profesors un rektors F. darbojas arī

kā vadošs paidagogs [viņa skolnieki

Ostrčils, Jiroks un c.), Fersters ir arī

Latvijas konservātorijas goda biedrs.

Vitjeslavs Novāks (dz. 1870),
Dvoržāka skolnieks, pieder tagad-
nes reprezentatīvākajiem čechu kom-

ponistiem, ne tikai ar savu radošo

darbu, bet arī kā jaunās paaudzes

skolotājs, īpaši gados priekš kara

(1903—1918), kad viņš gandrīz vienī-

gais vadīja, jaunās čechu komponistu
ģenerācijas attīstību. Viņa pirmā pe-
rioda darbi bija stiprā slovaku tau-

tas mūzikas garā (simfonija "Tatros",
Slovaku svīta, Hērāiskā sonāta un c.);
vēlāk Novāks mūzikālo folkloru at-

met, un raksta lielus, spēcīgi-subjek-
tīvus darbus (simf. tēlojumi "Par mū-

žīgajām ilgām"; "Tornans un mežo-

nicita", stīgukvartets op. 35), vai im- Vitjeslavs Novāks
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presionistiskā stilā: lieliskā simfonija-kantāte "Vētra" (1910),
erotiski-idilliskais simfoniskais cikls "Pans", kas ir viņa izcilākie dar-

bi. Beidzamajā laikā Novāks piegriezies arī operkompozicijai (opera-
pasaka "Laterna", patriotiska opera "Nakts Karlšteinā" un c). levē-

rojami arī viņa klavier- un kamermūzikas darbi, liela vieta Novāka

darbā sevišķi vokālmūzikai, dziesmām un bagāta skamīguma koriem.

Čechu mūziku pārējai lielajai saimei šeit varam pārlaist tikai

īsu, vispārēju skatu. To tagadējai vecākajai paaudzei vēl pieder
Otakars Ostr či I s (1879—1935), Prāgas čechu nacionālās ope-

ras direktors un diriģents visā pēckara laikā, operu un daudzu sim-

fonisku darbu komponists (viņa populārākā kom. opera "Rožu pum-

purs"); Otakars Cichs (dz. 1879), aistētikas profesors Prāgas

ūniversitātē, arī komisku operu komponists, Jotī modernā faktūrā;
Rudoifs Karels (dz. 1880), kam daudzi lielu formu darbi —

orātorijas, simfonijas, kamermūzika.

Jaunākās paaudzes čechu komponisti pa- lielākai daļai gājuši
cauri Novāka skolai: Ladislavs Vicpā Ic k s (dz. 1882), kontrā-

punktikis, komponē liela' stila dziesmas un kantātes; Jaroslavs

Kržička (dz. 1882), ilgāku laiku dzīvojis Krievijā, populārs ar

daudziem humoristīgiem darbiem, spēcīgiem koriem, dziesmām,
raksta arī kamermūziku, simf. darbus, operas; Vāclavs Stjepāns
(1889), pianists un īpaši modernas kamermūzikas komponists; Bole-

slavs Vomāčka (1887), viens no galvenajiem čechu modernās

mūzikas reprezentantiem (kamermūzika, dziesmas, kori); Otakars

Jeremiāšs (1892), rakstījis daudz koru, simfoniskus un kamermū-

zikas darbus, panākumu bagātu operu "Brāļi Karamazovi"; K. B.

Jirāks (1891), viens no produktīvākajiem jaunās paaudzes mūzi-

ķiem (simfonijas, daudzi ievērojami kamermūzikas darbi, daudzas

dziesmas, psalms korim ar orķestri, un c), ir arī viens no labā-

kajiem Prāgas konservātorijas skolotājiem; Jans Kuncs (1883);
Jaromirs Veinbergers (1896) — kļuva populārs ar operu
"Švanda, dūdu spēlmanis"; Bohuslavs Martinu (1890), sevišķi

ārpus Čechijas plašu pazīstamību guvis kā vismodernāko mūzikas

tendenču spilgts pārstāvis ekscentriskā,' Stravinska garā.
Vairāki čechu mūziķi kompoziciju mācījušies ārzemēs (Vācijā,

pie Šrēkera), un izslīdējuši vācu mūzikas gultnē; tā Aloiss

Hāba (1893), pazīstamais ceturtdaļtoņu mūzikas propagandētājs,
un Ernsts Kženeks (1900), kas ar džesa operu "Džonijs uzspē-
le" jau agrā jaunībā guva pasaules slavu, bet ar citām vēlākajām
operām vairs šo panākumu atkārtot nespēja. Abu šo mūziku dar-

bība labāk pazīstama Vācijā un Vīnē, nekā Prāgā.
Čechu mūzikas dzīve pēc kara veidojas lielā intensitātē;

_

Prā-

ga, kā Mocarta laikā, arī šobrīd ir viens no Viduseiropas bagātāka-

jiem mūzikas centriem. Čechu radošā muziķa arī starptautiskā no-

zīmē ieguvusi sev ievērojamu stāvokli. Pašas ekstrēmākas moder-

nās mūzikas strāvas (Šēnbergs, Stravinskis) čechu mūziku skārušas

samērā mazāk, tālab arī čechu muziķa palika_ pasargāta no dziļās

mūzikas krizes, kādu izsauca īpaši vācu kultūras zemēs mūzikālais

ekspresionisms. *

Poļu mūzikas pirmie darbi arī rodas jau 18. gadsimtā, pat vēl

agrāk, taču nacionālu raksturu tie sāk iegūt tikai 19. gadsimta sāku-

mā, vispirms ar Jozefa Elsnera (Šopena skolotajā, 1769—
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1854), un Karola Kurpi nska (1785—1857) daudzajām ope-

rām; taču visas šīs vecās poļu operas tagad aizmirstas._ Visaugstāko

poļu mūzika dod Šopēna darbā; lai arī Šopēna mākslas novads

bija tikai klaviermūzika-, tās mantojumu tiklab poļu, kā arī visas pa-

saules mūzika vēl nav izsmēlusi, viņa valoda jstenībā kļuva par pa-

saules valodu. Šopēna mākslas gaisma nobāl viss, ko poļu mūzika

spējusi radīt pirms vai pēc viņa; Šopena peclaiks bija drīzāk iepriek-

šējās epochas epilogs, nekā jaunas ēras sakums poļu mūzikas vē-

sturē, saka poļu kritiķis M. Gļinskis.

Otrs mūziķis, kam poļu mūzikā laikmetu radoša nozīme, — lai arī

daudz šaurāka par Šopēna nozīmi — ir Staņislavs_Moņuško (1819—

1872), poļu dziesmas un operas pirmais lielākais meistars. No

viņa 12 patriotiski-romantiskajām operām "Haļka" (1847) ir pir-

mā īstā poļu nacionālopera; lielus panākumus guva arī viņa "Spo-

ku pils" (1865). "Halku" arī tagad vēl sastop operteātru repertuā-

ros. Loti liels Moņuško dziesmu skaits (ap 300). Pec Šopena

un Moņuško, 19. gadsimtā vairs nav neviena tiem līdzīgi spilgta

polu komponista. levērojamākie šā laika poļu muziķi bija

Vladislavs Zeļenskis (1837—1921), kas labāko devis

lielajās cikliskajās orķestra un kamermūzikas formas, arī dziesma,
bet bija vājš operkomponists,- Zigmunts Noskovskis (1846—

1909), ļoti vispusīgs, viegli radošs mūziķis, lai gan bez dziļākas īpat-

nības; ievērojamākie ir viņa simfoniskie darbi (2 simfonijas, simf. tējo-
jumi "Kalnu ezers", "Stepe", orķ. variācijas "No dzīves" — par Šo-

pēna A-dūr prelūdiju), kas kļuvuši par poļu simf. mūzikas pamatu.
Nenozīmīgākas viņa operas, kantātes un citi darbi. Spoži panāku-
mi savā laikā bija poļu vijoļvirtuoza Vjeņavska efektīgajiem

vijoļdarbiem. Kā dziesmu un koru komponists 19. gadsimta beigās
lielu populāritāti ieguva Staņislavs Ņevjadomskis (dz.

1859). Romāns Statko vsk i s (1859—1925) ar divorri _ savām

operām ieguva godalgas, ar "Philenis" Londona 1903, "Marju"

Varšavā, 1905. Mječeslavs Soltiss (dz. 1863) devis divas pir-
mās poļu orātorijas; vājākas viņa 5 operas. Lieliskākais pēc Šo-

pēna laika poļu mūziķis ir Ignacs Paderevskis (dz. 1860),
viens no pasaules prominentākajiem klaviervirtuoziem un arī ievēro-

jamu liela stila darbu radošs mūziķis (daudzi klavierdarbi: klavier-

koncerts, variācijas, fantāzija ar orķ., sonātas; "Poļu simfonija" h-

moilā, un c). Pēc kara Paderevskis kļuva 1919. g. janvārī Polijas

prezidents (līdz 1920), uz laiku atstāja koncertējoša mākslinieka

darbību, tagad uzturas galvenokārt Amerikā, Parīzē, Londonā. Šai

paaudzei vēl pieskaitāmi komponisti felicjans Šopskis (dz. 1865),
Zigmunds Stojovskis (dz. 1869) ar klavierkoncertu un simfoniju,
Henriks Melcers (1869—1928) ar diviem lieliem klavierkoncertiem,
operu "Marja" un c. darbiem, Emils Mlinarskis (dz. 1870),

ievērojams diriģents, kādu laiku Varšavas konservātorijas un operas

direktors, kā vairākas operas, liela simfonija, vijoļkoncerts liecina lie-

lu 'meistarību; simfoniķis Vitolds Mališevskis (dz. 1873), Hen-

riks Opjenskis (dz. 1870), Fēlikss Novovjeiskis (dz. 1877),
Tadeušs Jo tci ko (1872), un c.

Ap gadsimtu maiņu poļu mūzikas dzīve kļūst intensīvāka,
1902. g. nodibinās Varšavas filharmonija, jaunais mūzikas dzīves uz-

plūds veicina arī radošo mūziku. 1905., nodibinās "Jau n poļu
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mūzikas grupa", ar Karloviču, Šimonovski, Ružicki, Šelutu un

Fitelbergu kā locekļiem. Apolinārijs Šeluta un Gregors_ Fitelbergs, —

pēdējais savas diriģenta darbības dcl — drīz_ radošaja_ muziķa klust

neaktīvi, bet pārējo triju mūziķu loma jaunajā poļu muziķa sevišķi

liela. Mječislavā Kar lo-

vičā (1876—1909; nositās zem

lavīnas Tatru kalnos) poļu mū-

zika ieguva lielu modernu simfo-

niķi, programmatiskās mūzikas

virzienā; viņa ievērojamākie
darbi: "Renesanses" simfonija,

op. 7., simf. tēlojums "Atgriezo-
šies viļņi", simf. triloģija "Trīs mū-

žības dziesmas", "Leišu rapso-

dija", simf. tēlojumi "Staņislavs

un Anna no Osvječimas", "Skum-

jā» teika", "Drāma maskuballē".

Ludomirs Ružickis (R6-

zycki, dz. 1883) ātri kļuva pazī-
stams kā operkornponists: viņa

pazīstamākās operas: "Boļeslavs

Drošsirdīgais", "Medūza" — ar

Leonardo da Vinči kā varoni,
"Eross un Psīche", kurai bija lieli

panākumi Polijā un Vācijā, kom.

opera "Kazanova", traģ. opera
"Beatriče Cenči"; ārkārtīgi panā-

Karols Šimanovskis

kurni bija balletam "Pans fvardovskis" (1921), 'kas Varšavas operā
piedzīvojis vairāk kā 300 Izrāžu. Ružicka stils vairāk kosmopolītisks
un eklektisks, maisītā vāgneriski-impresionistiski-pučīniskā garā.

Tagadnes poļu vadošais mūziķis ir Karols Šimanovskis (dz.

1883), neapšaubāmi polu lielākā mūziķa figūra pēc Šopēna, viens

no redzamākajiem un visīpatnākajiem modernās mūzikas komponi-
stiem visā pasaulē. Šimanovskis sāka pa daļai Šopēna, pa daļai Skrčr-

bina garā, ar maziem, poētiskiem klavierdarbiem, bet drīz piegriezās
arī dziesmai, kamermūzikai, simfonijai, operai, visur izteikdamies kā iz-

smalcināts, visus modernās kompozicijas līdzekļus pārvaldošs mūzi-

ķis. Šimanovska harmoniskā valoda drīz attīstījās (īpaši pēc 24.

opusa) līdz visradikālākajam atonālismam, līdz pilnīgai konsonan-

ces atmešanai, bet viņa mūziku no chaosa pasargā liela mēra sajū-
ta un gaume, un it īpaši viņa izsmalcinātie kolorīta efekti (kā piem.
viņa 3 vijoļdarbos "Mitos": Aretūzas strūklakas, Narciss, Driadas

un Pans). Viņa labākie instrumentālie darbi: romance vijolei op.
23 un vijoļkoncerts op. 35, otrā un trešā simfonija, jau minētie "Miti"

vijolei, ļoti īpatnīgie klavierdarbu cikli (12 etīdes, Maskas, otrā un

trešā klaviersonāta un c), ļoti interesantas viņa dziesmas (īpaši "Har

fisa mīlasdziesimas", "lemīlējies muedzins"). Divas viņa operas —

"Hagith" un "Ķēniņš Rogers", ballets "Harnasie" (uzvests Parīzē,
1936) ieņem pavisam īpatu vietu mūslaiku operprodukcijā. — Šima-

novskis ir arī Latvijas konservātorijas un Skaņražu kopas godabiedrs.

No visjaunākajiem poļu komponistiem vēl atzīmējami Alek-
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stipri ietekmēts; Džersi Fitelbergs, pazīstamā diriģenta

dēls, kā darbi spēlēti starptautiskos modernās mūzikas festivālos;
Karols Rathauss (dz. 1895), daudzu instrumentālu un skatuves
darbu komponists, Česlavs Mareks (1981), un c.

Ungāru tautas mūzika, blakus

spāņu un krievu tautdziesmām, savā

melodikā un ritmikā ir īpatnākā visā

Eiropā. Priekšstats par ungāru mū-

ziku bieži asociējas ar jēdzienu —

čigānu mūzika,- sevišķi operete un

skaņufilma vēl pēdējā laikā palīdz

izplatīt ieskatu, ka ungāru mūzika

ir čigānu mūzika. Čigāniem īste-

nībā ir ne tikdaudz savas melodijas,
cik sava neatdarināma mūzikālā at-

skaņojuma māka, kurā rases tempe-
raments sajaucas ar improvizācijas

talantu, sinkopētas ritmikas, aizrau-

tīgu rubāto tempu, izšķērdīgu melo-

disku izpušķojumu mīlu. Galveno-

kārt čigānu ietekmē ir radusies lielā

salonveidīgā ungāriskā deju mūzi-

kas ("čardašu") un operetiski-ungā-
risko melodiju literātūrā, kas izteic

samērā zemu, erotiski-juteklisko un-

gāru mūzikas dabu.

Ernests Dohnānijs

Mākslas mūzikā tipiski ungāriskā virziena ievadītājs bija Fran-

cis Lists un viņam blakus Francis Erkels (1810—1893), ungā-

ru orīģināloperas radītājs (no viņa 9 operām lielākos panāku-

mus guva lielās nacionāloperas "Hunyadi Lāsslo" un "Bankban"),-
Erkels ir arī ungāru tautas himnas komponists. No citiem šā laika

ungāru mūziķiem, kas tiecas uz nacionālo stilu, vēl mināms Mic h.

Mosonijs (1814—1870), ar nozīmīgākajiem darbiem simfāniskajā
mūzikā. Bet ar Listu, Erkelu, Mosoniju ungāru mūzika tomēr vēl ne-

iegūst savas pilnīgas autonomijas; gan dzimst zināma ungāriski-pa-
triotiska mūzikas tradicija, bet tiklab ungāru mūzikas dzīvi, kā rado-

šo mūziku vēl līdz pat 20. gadsimta sākumam nomāc vācu mūzikas

kultūra. Viens no zīmīgiem šā laika ungāru mūziķiem ir Je no Hu-

bajs (dz. 1858), pazīstamais vijoļvirtuozs un vijoļdarbu kompo-
nists. Ne sliktāk kā paši ungāru komponisti, ungārisku tematiku

šajā laikā izmanto arī daži vācu komponisti, tā Brāmss, vijoļnieks
Joachims.

Modernās ungāru mūzikas dzīves centrā ir Ernests Dohnānijs
(Dohnānvi, dz. 1877), liels meistars, kā darbs kompozicijā aptver
plašus novadus. Budapeštas filharmonijas vadītājs, kādulaik kon-

servātorijas direktors, izcils pianists un diriģents, eiropiskas slavas

komponists, Dohnānijs ir reprezentātīvākais tagadnes ungāru mūzi-

ķis. Viņa mūziķālā valoda moderni-klasiska, izsmalcinātā vācu jaun-
romantiķu, pa daļai Brāmsa gaumē, vairāk eiropiska, nekā ungā-
riskā. Izceļami Dohnānija daudzie klavieru un kamermūzikas darbi
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(3 stīgukvarteti, 2 kvinteti, viena trio-serenāde), simfonija, "Ruralia

Hungarica" klavierēm un arī orķestra iekārtojumā, pantomīma "Pje-
retas plīvuris", operas "Vojevodas tornis" un kāmiskā opera
"Tenors".

Sevišķu virzienu jaunākajai ungāru mūzikai, atbrīvodami to no

vācu ietekmēm, deva Bēla Bartoks

(dz. 1881) un Zoltāns Kodālijs (dz.

1882), abi ungāru modernākās mū-

zikas pārstāvji, spilgti modernās mū-

zikas tendenču izteicēji arī visas Ei-

ropas mērogā, bet tipiski ungāriski
savā mūzikālajā tematikā, smeltā no

ungāru vecākās zemnieku (ne čigā-
niskās) tautdziesmas ietekmēm. Bar-

toks un Kodālijs ir joti daudz darī-

juši ungāru mūzikālās folkloras krā-

šanā un zinātniskā pēršanā (ievē-

rojami Bartoka folkloristiskie dar-

bi par ungāru, rumāņu, slovāku

mūziku: "Das Ungarische Volkslied",

"Voīksmusik der Rumānen von Ma-

ramures", "Slovakian Folk-Tunes",

Bartoka-Kodālija kopdarbs "Tran-

svlvanian Hungarian Folk-Songs",
un c). Bēla Bartoks ir tagadnes un-

gāru mūzikas spēcīgākā un visnc-

Bēla Bartoks

zīmīgākā figūra, arī starptautiski visredzamākais ungāru komponists.
Bartoks sāka Erkelo-Lista tradicijas garā [simf. tēlojums "Kossuth",
Rapsodija klav. ar orķ., I. orķ. svīta —viņa šā perioda galvenie darbi,

ap 1903—1904. g.). Drīz pēc tam Bartoks piegriezās folkloras pēt-
niecībai, kas ietekmē arī viņa radošo darbu, dodot tam jaunu, svai-

gu, pirmatnēji-spēcīgu ungārisku tematiku. Līdz ar to Bartoks evo-

lūcionē arī mūzikas technikā, piesavinādamies un ungāru mūzikā

pārnesdams visas tās tendences, kas rēvolūcionēja mūziku 20. gad-
simta sākumā. Viņa asais disonējošais stils sākumā izsauc prete-
stību, Bartoks ilgāku laiku kļūst vientuļš, līdz viņa mākslai ceļu lauž

viņa pantomīmas "Koka princis" panākumi 1917. gadā (Budaipeštā).
Tagad uzvedumu ieguva arī viņa jau agrāk komponētā opera "Her-

coga Zilbārža pils" (1918). No citiem Bartoka darbiem vēl atzīmē-

jami "2 Portreti" orķestrim, divi stīgu kvarteti, pantomīna "Brīnišķīgais
mandarīns", ungāru un rumāņu tautas dejas, slavenais "Ailegro bar-

baro", "4 Nēnies" un citi darbi klavierēm, lielus panākumus guvusi
viņa "Deju svīta" orķestrim. Bartoks plaši pazīstams ārzemēs arī kā

savu darbu Interprets-pianists. Bartoks, līdzīgi polim Šimanovskim,
ir viens no Eiropas modernās mūzikas reprezentātīvākajiem mūzi-

ķiem, ļoti pozitīvā nozīmē, un abi ir spējuši ievest arī savas tautas

nacionālo mūziku starptautiskajā! forumā. — Zoltāns Kodālijs
ārzemēs kļuva pazīstams sevišķi ar savu "Psalmus Hungaricus" (te-

noram, korim, orķ.); viņa mūzika ir mierīgāka, mīkstāka, iiriskāka, nekā

Bartoka valoda, sevišķi izpaudusies kamermūzikas darbos un

dziesmā.

No jaunākajiem ungāru komponistiem vēl minami: Leo Ve m-
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ērs (dz. 1885), franču impresionisma ietekmēts meistars, ar dzīvu,

melodiski skaistu kamermūziku (viens no viņa stīgu kvartetiem ieguva

lielo Kulidža prēmiju); populāra arī viņa orķestra humoreska "Fa-

šings". Loti populārs ungāru mūziķis ar italisku vārdu ir Edmonds

Poldīn'i (dz. 1869), kā komiskā opera "Karnevāla kāzas" (1924),

guva masu panākumus. Bartoka-Kodālija folkloristiskajā garā strā-

dā arī Lāslo Lajtha (1891). Vairāk vācu ekspresionismam, "šēn-

berģismam", nekā ungāru mūzikai pieder Aleksandrs Jemnitcs

(1890). Galvenokārt ārzemēs dzīvoja Teodors San to (Szanto, 1877—

1934), ievērojams pianists un komponists, tāpat Eižens Zādors

(1894; opera "Diāna"). Ungāru zeme ir auglīga mūziķiem; daudzi

ungāru virtuozi apcejo pasauli, arī kompozicijā vēl varētu nosaukt

virkni interesantu vārdu. Eiropas vidienā arī šeit ir izveidojusies

jauna, spēcīga nacionāla mūzikas skola.

Ziemeļnieki-skandinavi: dāņi, norvēģi, zviedri, somi

Vēsturiskie likteņi, ģeogrāfiskais stāvoklis, etniskās radniecības

skandināvu tautu kultūrām un arī mūzikai uzspiež daudz kopīgu īpa-
šību. Arī šajās tautās nacionāli raksturīga skaņmāksla dzimst tikai

19. gadsimtā. Visvairāk tās ietekmēja vācu romantiskā mūzika, lie-

lākā daļa dāņu, zviedru, norvēģu, somu ievērojamāko komponistu
ir mūziku studējuši Leipcigā, Berlīnē. Nacionālo īpatnību avots arī

skandināvu mūziķiem ir savas tautas mūzika; nacionāli īpatnāka
mākslas mūzika rodas tur, kur savdabīgāka tautdziesma — Norvē-

ģijā, Somijā; dāņu un zviedru mūzikas raksturs paliek tuvāks va-

kareiropiskai mūzikai.

Dāņu mūzika skandināvu tautu saimē nabadzīgākā. Dānijā

gan kopš gadsimtiem ir bijusi intensīva mūzikas dzīve, bet tā pārti-
kusi galvenokārt no citu tautu mūziķiem (vācu mūziķi, starp tiem

Heinrichs Šūtcs, itāliešu opera; arī "dānis" Bukstehude tomēr pieder
vācu mūzikas kultūrai, v. t.t.). Nacionālu virzienu dāņu mūzikai pirmie
deva arī daži Dānijā dzīvojoši vācu mūziķi: liriķis Kr. Veize

(1774—1842), kā dziesmas jau ir īsti "dāniskas", un frīdr. Kūlaus

(1786—1832), kas vispārpazīstams ar savām klavieretīdēm, bst dāņu
mūzikai devis arī vairākas tautiskas operas, izmantodams arī dāņu
tautdziesmu melodijas ("Laupītāju pils", 1814, un c). īstie dāņu mūzi-

kas nodibinātāji ir J. P. E. Hartmans un Nīlss Gāde, no kuriem se-

višķi Gādes vārds kļuvis plaši pazīstams arī ārpus Dānijas. J. P. E.

Hartmans (1805—1900) ir atstājis ļoti lielu darbu (ap 200 kom-

poziciju), vai visos mūzikas novados, ar spilgtu nacionālu raksturu,
viņa galvenais darbs — opera "Mazā Kristīne", 1846. Nīlss Gāde

(1817—1890) ir dāņu dominējošais mūziķis visā 19. gadsimtā, viņa
autoritātei pakļāvās visa Kopenhāgenas mūzikas dzīve līdz pat viņa
nāvei. Kā konservātorijas vadītājam un skolotājam viņam bija liela

ietekme uz dāņu jaunāko komponistu paaudzi; viņš bija arī ievēro-

jams diriģents (1844. g. diriģēja arī Leipcigas Gevvandhaus'a koncer-

tus). Gādes ievērojamākie darbi: viņa simfonijas, "Ossian"-ūver-

tīra, kantāte "Meža ķēniņa 'meita", vijoles koncerts un c. Blakus

šiem dāņu lielajiem romantiķiem, nosaucams dāņu labākais dziesmu

komponists P. A. Heize (1830—1879), daži pazīstamākie Gādes
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skolu guvušie muziķi, kā Asgers Hameri'ks (1843—1923), Otto

Mal Ii n g s (1848—1915, bija Kopenhāgenas konservātorijas direk-

tors), V. Bendikss (dz. 1851), G. Helsteds (1857—1924). Ta-

gadnes vadošais dāņu komponists ir Kārlis Nīlsens (dz. 1865), kas

gan maz kopj foliklorismu, bet ar saviem spēcīgajiem simfoniskajiem,

kamermūzikas, lielajiem koru darbiem spilgti pārstāv savas tautas mū-

ziku. No viņa laikabiedriem, nozīmīgi dāņu komponisti vēl simfoniķis

Luijs Glass (1864), operkomponisti Hākons Borresens (1876),

Aug. E n n a (1860), un c.

*

Norvēģu mūzikas trīs lielie, internacionāli pazīstamie meistari

ir Grīgs, Sindings un Sven d sens. Bet ap tiem vēl ir pla-
ša ievērojamu mūziķu saime, kas stāv uz visai augsta mākslinieciska

līmeņa. Nacionālās norvēģu mūzikas kustība sākās 19. gadsimta
40-tos gados, vispirms ar norvēģu tautas melodiju krāšanu (L. M. Lin-

demans publicēja 540. norvēģu tautas deju un dziesmu meldijas),

un arī mākslas mūzikā ap šo laiku jau vairāki norvēģu komponisti

prot tvert tautisku stīgu, tā Ole Bulls (1810—1880), slavenais vi-

joļvirtuozs, "norvēģu Paganīni," kas nodibināja Oslo norvēģu na-

cionālteātri; Halfdans Kjerulfs (1815—1868) savās dziesmās,
vēlāk it īpaši 23 gadu vecumā mirušais Richards Nordrāks

(1842—1866), norvēģu tautas himnas radītājs, Griga ietekmētājs.

Edvards Grīgs (1843—1907) ir ne tikai norvēģu mūzikas centrālā

figūra, bet arī ievērojamākais no visiem skandināvu komponistiem.
Grīgs mācījās Leipcigas konservātorijā, bet izšķirošās viņa mākslas

ceļam bija Gādes un Nordrāka ietekmes, kuru rezultātā Grīgs pie-
griezās norvēģu tautdziesmai. Kā pianists un diriģents Grīgs dar-

bojās savā dzimtenē, savas slavas gados apceļoja arī Eiropas val-

stis. Mūža beigas, no 1880. g., viņš nodzīvoja savās lauku mājās
Troldhaugenā, pie Bergenas, veltīdamies tikai kompozicijā!. Grīga
darbu daudzums nav pārāk liels: samērā nedaudzi lielāki darbi

blakus kuplam skaitam dziesmu un klavierdarbu, — bet vai visi tie ie-

guva starptautisku pazīstamību, uz reizi pievēršot pasaules uzmanību

norvēģu mūzikai. Grīga mākslā nacionālais romantisms redzams tā

kvintesencē; ar ārkārtīgu gaišredzību un ģeniālu intuiciju Grīgs uz-

tvēris visu, kas norvēģu tautas mūzikai raksturīgs melodikā, ritmikā,
noskaņā, Grīga mūzika varbūt "norveģiskāka", nekā pati norvēģu
tautdziesma. Visraksturīgākie taisni Grīga mazo formu darbi —

dziesmas un klavierdarbi ("Liriskie gabali", norvēģu dejas), kuros

daudz poēzijas un ziemeļu dabas burvīguma*. Vispārpazīstami arī viņa

Lelākie darbi: klavierkoncerts A-mollā, 3 vijoļsonātas, čello sonāta,
orķestra svītas ("Pēra Ginta" svīta, stīgu orķestrim "Elēģiskās melo-

dijas" un "No Holberga laikiem", simf. tēlojums "Sigurds Jorsal-
fārs", Norvēģu dejas, Liriska svīta, un c), stīgu kvartets G-mollā, lie-

lie kora darbi ("Olafs Trigvasons", "Pie klostera vārtiem"), un c. —

Grīga māksla ļoti ātri kļuva populāra visā Eiropā, pa daļai arī sa-

vas vieglās techniskās pieletamības dēļ; tās īpatnējais kolorīts val-

dzināja kādulaik gluži kā Šopēna mūzikālā valoda. Tomēr samērā
drīz tās ietekme sāka nobālēt, galvenokārt taisni to savu īpašību
dēļ, kas radīja tās lielo populāritāti: viņa mūzikālā valoda tomēr
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ir palikusi tikai lokāldialekts, ko viņam pārmeta jau H. Rīmanis.

Johans Svendsens (1810—1911) un Kristjans Sindings

(dz. 1856), Grīga ievērojamākie laikabiedri, norveģiski nacio-

nālu rokturu dod arī tām mūzikas lielākajām formām, kam Grīgs

Eduards Grīgs
Pēc Verenskjolda gleznas

maz vai nemaz nebija pieskā-
ries: simfonijai, kamermūzi-

kai, koncertam. Gan viņu tau-

tiskums nav tik katēgorisks, kā

Grīga. Svendsens bija arī iz-

cilākais norvēģu diriģents,
Sindings ar savu spēcīgo dar-

bu ir prominentākais norvēģu

tagadnes komponists. Te mi-

nams arī Joh. Selm c r s

(1844—1910), ar simf. tēloju-
miem apmēram Berlioza garā.

Nākošajā norvēģu kom-

ponistu ģenerācijā ir daudzi

liela vēriena komponisti, tā

monumentāla stila simfoniķis
Hjalmars Borgstrēms
(1864—1925), ko daži uz-

skata par ievērojamāko nor-

vēģu komponistu pēc Grīga;
Gerhards Šjelderups
(dz. 1859), kas visvairāk dzīvo

ārzemēs un ka operas izrādī-

tas Vācijā; Ole O i sens

(1850—1927), Joh. Hār-

klous (1847—1925), Joh.

Halvorsens (dz. 1864), kā

simf. darbi bieži spēlēti ārze-

mēs, un c. Visi šie komponisti
vairāk vai mazāk pieder vēl

arī vācu skolai.

Jaunākie norvēģu kompo-
nisti pa daļai atkal stiprāk pa-

strīpo nacionālos elementus,

pa daļai pakļaujas franču im-

presionisma ietekmēm, tā na-

cionālākie Halfdans Kleve

(1879), Eivinds AI nes s (1872), agri mirušais, daudz solījušais si-

gurds Lī (Lie, 1871—1904), impresionisti Alfs Hurums (1882), Dā-

vids Monrads-J ohan s c n s (1892), un c. Arī šiem jaunajiem
komponistiem jau pa daļai izdevies savus darbus iznest pāri dzimte-

nes robežām. — Vispāri jāsaka, ka pēc Grīga norvēģu mūzika savā

tieši nacionālajā virzienā tālāk nav gājusi, mēģinājumi viņa stilā ne-

novēršami ir veduši epigonismā; taču Grīga piemērs nav arī aizmirsts,

un var domāt, ka šī spēcīgā nocionālā skola vēl savas īpatnības nav

izsmēlusi.
#

Zviedrijā bija jau Ilgas mūzikas dzīves tradīcijas, turp jau
17. gadsimta beigās bija nonākusi itāliešu opera, bet tikai 19. gad-
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simtā uzplauka pašu zviedru mūzika. Pirmais starptautiskas nozīmes

zviedru komponists ir Ivars Hallstrēms (1826—1901), kas

kļuva populārs galvenokārt ar savām operām, ar patriotiskiem vai no

zviedru teikām ņemtiem sižetiem; viņa "Kalnu karali" (1874) ilgu laiku

uzskatīja par zviedru labāko operu. Šajā
laikā uz pasaules operskatuvēm mirdzēja
arī "zviedru lakstīgala", slavenā dziedā-

tāja Zennija Linds (1820—1887). Bla-

kus Hallstrēmam, zviedru mūzikas nodibi-

nātājiem pieskaitāmi Aug. Joh. Zēd c r-

mans (Sodermann, 1832—1876) solo- un

kordziesmā, un Andress H a I I ē n s (1846—

1925) operu, koru un simf. tēlojumu kom-

pozicijā; Hallēna operas rakstītas Vāg-

nera garā, tik ar vienkāršāku melodiku;

Vāgnera ietekme daudz jūtama arī pie ci-

tiem zviedru operkomponistiem. Emils Šo-

grens (Sjogren, 1853—1918), liriķis un

dziesmu komponists, ir radniecīgāks
Grīgam.

Zviedru mūzika jaunākajā laikā ir

pilnā uzplaukumā. No tagadējās ve-

Kurts Aterbergs

cākās paaudzes operkompozicijā ir vadoši Vilhelms Pet cr-

sons
- Bergers (dz. 1867) un Vilhelms Stenhammers (1871 —

1928), abi ar vāgneriskā stilā veidotām muzikālām drāmām; gandrīz
klasiska jau Zviedrijā kļuvusi arī Stenhammera simfonija "Tēvijai". Sim-

foniskajā mūzikā dominē Hugo Alfvēns (1872), īpaši ar dabu

tēlojošiem orķestra darbiem (simf. tēl. "Jāņuvakars", "Skēru teika"),
un jaunākajā laikā Kurts Aterbergs (dz. 1887), ļoti ražīgs liela

stila darbu komponists, kas guvis daudz panākumu arī ārzemēs

(6 simfonijas, no tām pēdējā 1928. g. godalgota ar pirmo prēmiju
lielā starptautiskā konkursā par labāko simfoniju Fr. Šuberta piemi-

ņai, — tā arī darīja Aterberga vārdu vispārpazīstamu; opera "Fa-

nals", koncerti vijolei, čellam, kamermūzika, Rekviēms, un c). Jaunā-

kajā paaudzē spilgtākie mūziķi: Natanaels Bergs (1879), Ad. Vik-

lunds (1879), Oskars Li ndbc r g s (1887), Gustafs No rd kv i sts

(1886), Edv. Kalsteniuss (1881) un it īpaši Ture Rangstrems
(1884); visi šie mūziķi ievērojami simfoniķi, sevišķi Rangstrēma simf.

darbos daudz ziemeļnieciska spēka, patosa un izjūtas intensitātes.

*

Somu mūzikai pamatā visai īpatnīga tautas mūzika, dziļi grūtsir-
dīga savā raksturā; gandrīz visi somu komponisti rod tajā savas māk-

slas avotus, tāpēc arī viņu darbiem piemīt pavisam sevišķa izteiksme,
ko labi varam saprast taisni mēs, tuvākās tautas, kam arī tautas mū-

zikai pa daļai līdzīgs raksturs. Somu mūzikas dzīve attīstīties sāka

sevišķi pēc Somijas kā autonomas valsts savienošanās ar Krieviju,
1809. gadā. Pirmais redzamākais somu mūziķis — Fredriks Paciuss

(1809—1891), vācietis pēc tautības, kas 1834. g. kļuva Helsinku ūni-

versitātes mūzikas direktors, un kā vārds dzīvo vairākās somu patrio-
tiskās dziesmās (viņa komponēta arī somu tautas himna, 1848) un
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dažās operās ("Karaļa Kārļa medības", 1852, "Kipras princese").
Pirmais ievērojamākais pašu somu komponists, somu simfoniskās mū-

zikas nodibinātājs ir Roberts Kajānuss (dz. 1856), arī ievēro-

jams diriģents ("Aino"-simf6nija, "Kullervo"- sēru maršs). Marti ns

Vegēliuss (1846—1906), Helsinku

konservātorijas pirmais direktors, no-

zīmīgs kļuva sevišķi kā somu kompo-
nistu jaunākās paaudzes audzinā-

tājs. Somu mūzikas lielmeistars ir Jans

Sibēliuss (dz. 1865), viens no tagad-
nes lielākajiem simfoniķiem vispāri.
Mūziku studējis pie Vegēliusa un vē-

lāk Berlīnē un Vīnē, Sibēliuss 1897. g.

ieguva somu valsts stipendiju un no

tā laika dzīvo tikai radošam dar-

bam, savās lauku mājās Somijā. Liela

daļa Sibēliusa orķestra darbu, īpaši

viņa pirmā radīšanas posmai darbi

ir programmatiski simfoniski tēlo-

jumi, kas iedvesmu smēlušies so-

mu teikās vai dzimtenes dabā, tā

"Teika", "Pavasara dziesma", or-

ķestra svīta "Lemminkainens" (tajā
pazīstamās simf. poēmas "Tuone-

las gulbis", "Lemminkainena atgrie-

šanās"), "Karēlijas svīta", "Fin-

landia", "Okeanidas", un c. Šie viņa

Jans Sibēliuss

spēcīgie darbi ievada somu jaunās, īsti nacionālās mūzikas laiku.

Vēlāk, gadsimtu maiņā, Sibēliuss piegriezās absolūtās mūzikas, sim-

fonijas formai (līdz šim 8 simfonijas). No viņa mazākajiem orķestra

darbiem vēl minami populārais "Valsē triste" (no skatuves mūzikas

A. Jārnefelta lugai "Kuolemai"), svīta "Ķēniņš Kristiāns II.", skatuves

mūzika daudzām lugām, vijoļkoncerts, ievērojami viņa vokāldacbi ar

orķestri: "Uguns dzimšana", "Sagūstītā karaliene", pantomīma "Ska-

ramušs", tālāk dziesmas, klavierdarbi un d. c. Sibēliusa savdabīgais
mūzikas stils tuvu radniecīgs somu tautdziesmai, īpaši savā melodikā;
tomēr tautdziesmu motīvu Sibēliuss savā mūzikā nav lietojis itnemaz.

Somu mūzikā Sibēliuss rada veselu laikmetu; ar viņu somu mū-

zikā ienāk tās īpatnīgais, nopietnais pamattonis, kas kopīgs arī visiem

jaunākās paaudzes somu (komponistiem. Blakus Sibēliusam tajā iz-

veidojusies plaša un nozīmīga mūzikas produkcija, tiklab kora un

solodziesmā — divās somu mūzikas specialitātēs, kā simfoniskajā mū-

zikā un arī operā un kamermūzikā. No ievērojamākajiem somu

komponistiem minami: Annas Jārnefelts (1869), ļoti nozīmīgs
dziesmu un mazāku orķestra darbu komponists, pazīstams diriģents;
Erki Melartins (dz. 1875, konservātorijas rektors), ar darbiem

visos mūzikas novados (6 simfonijas, skatuves mūzika lugām, stīgu-
kvartefi, dziesmas, arī opera "Aino" ar vielu no Kalevalas), Latvijas
konservātorijas goda biedrs; daudzsološs talants bija agri mirušais

Ernsts Mīlks (1877—1899; "Dramatiska uvertīra" orķestrim); vīrišķīgi
spēcīgais Selims Palmgrens (1878),. ievērojams pianists, ar

daudziem impresionistiskiem Idavierdarbiem, dziesmām, īpaši vērtī-
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giem vīrukoriem, vairākiem klavierkoncertiem, operu "Dāniels Hjorts".

Spēcīgi emocionāls ir Toivo Kūla (1884—1918) savos orķestra

darbos ("Maldugunis"), klaviertrio, vijoļsonātā, koros ("Kullervo

dziesma"), dziesmās. Oskars Merikanto (1868—1924), ērģel-
nieks, operdiriģents, devis vairākas operas, sevišķi populāras viņa

skaistās dziesmas. Lēvi Madetoja (1887), arī viens no ievēro-

jamākajiem somu komponistiem, smalkjūtīgs kolorists, jaunās franču

mūzikas ietekmē (3 simfonijas, simf. tēlojumi, opera
"Pohjalaisia", kori,

klavierdarbi, dziesmas). Hei k i Klemeti (dz. 1876) pazīstams ķā

izcils kordiriģents, nodibināja "Suomen Laulu" kori, komponējis labi

izstrādātas kordziesmas. Orātorijas novadā pirmais uznāca ll-

māri Krāns (dz. 1867), mūzikas zinātnes profesors Helsinku ūni-

versitātē no 1918; operkoimpozicijā vēl atzīmējams Armos Launis

(1884; "Kullervo" un c). Galvenokārt pēdējos gados ar lielākiem,

nozīmīgiem darbiem vēl parādījušies Lauri Iko ne ns, Annas Mā-

salo (populāri kori), Vaino Raitio (sevišķi spilgti orķestra darbi),
visai interesantais dziesmu komponists modernā garā Irjo Kil pi-

nens, izcilais pianists Ilmāri Hannikainens (klavierkoncerts)

un c. Somiem ir arī daudzi lieli mūzikas interpreti, tā starp citiem

dziedātāja Aino Ak tē, diriģents Georgs Šnē fog t s.

Jaunās mūzikas virzieni

Jaunā franču skola: impresionisms un tā pretreakcija. Pagā'juš
gadsimta au-|OS gaaos, Kaa ori par rrancu muziĶiem Di|a nogulušie
lielā Baireitas meistara ēna, kad vāgneriskā mūzikālās drāmas re

cepte likās vienīgā iespējamā, franču mūzikā jau sagatavojās tas lie
lais apvērsums, kā izvedējs bija Klods Debisī un no kā izgāja vis

jaunās mūzikas kustība. Tiešie franču mūzikālā impresionisma priekš
teci bija Šabrjē (skat. Ip. 378) un it īpaši Gabriēls Forē (Faure
1845—1924), arī krievs Musorgskis. Gan Forē ir vēl klasiskas trad

cijas mūziķis (Sen-Sānsa skolnieks); bet viņa neparastās harmonija
un modulācijas, disonanču efekti franču mūzikā atklāj jau pavisa
jaunu harmonisko izjūtu. Forē ir pirmā kārtā franču dziesmas v

kamermūzikas atjaunotājs; viņa dziesmas, ar franču simbolistu grupa
dzejnieku tekstiem, kopā ar Anrī Diparka dziesmām Francijā rada ap
mēram tādu pašu mūzikas žanru, kāds ir vāciešiem Šuberfa-Šūmaņ
dziesmās. 'Forē ir viens no pirmajiem franču kamermūzikas kompon
stiem, viņa pirmā vijoļsonāta parādījās jau 1886. g., bet līdz pat dz

Jam vecumam Forē vēl rada jauneklīgā svaigumā kamermūzikas da>

bus (skaistais otrais kvintets, violončella otrā sonāta 1921. gadā, kla

viertrio 1923, otro stīgukvartetu atskaņoja tik pēc viņa nāves). Viņ
"Rekviēms" un opera "Penelope" pieder franču mūzikas ievē

rojamākajiem meistardarbiem. Visvairāk jauno impresionistisko tech

niķu Forē vēsta savos daudzajos klavierdarbos, kas ir tuvi jau Debi

un Ravēla pianistiskajam stilam. Mazāk zīmīgi viņa orķestra darbi (o

ķestra svītas "Šeiloks", "Pelleass un Melizande"). Franču mūzik

Forē ietekme ļoti liela, no viņa kompozicijas klases Parīzes konservā

torijā (Forē bija arī tās direktors no 1905—1920) nākuši Ravēls, Flo

rāns Šmits, Rožē-Dikass, Šarls Keklēns, Zoržs Enesku un vairāki c'

ievērojami jaunāki franču mūziķi. Ārzemēs Forē māksla mazāk paz



stama, pa daļai savu tīri francisko īpašību pēc ; Fore nemīl lirisku

ekstāzi, patosu, romantisko jūsmu, asaras un kliedzienus, bet ir vis-

cauri atturīgs, samērīgs, gaišs, bet arī mazliet aristokrātiski vess.

Loti interesanta franču modernās mūzikas figūra ir autodidakts

Gabriēls Forē

Džona Sardženta portrets

Ēriks Satī (Satic, 1866—1925),
kas ja arī nav radījis lielus, palie-
kamus mākslas darbus, taču ar

savu personību un izdomas orīģinā-
litāti ir jūtami palīdzējis veidoties

franču jaunajām mūzikas strāvām.

Vēl pirms Debisī viņš komponē eks-

centriskus klavierdarbus ("Les Gym-
nopēdies", "Les Gnossiennes"), ska-

tuves mūziku lugai "Zvaigžņu dēls",
kur dod pirmos harmoniskā stila

paraugus, ko vairs nevar izskaidrot

pēc līdzšinējām harmonijas likumī-

bām, bet kas vēlāk kļūst par kom-

ponistu ikdienišķu valodu. Viņš pir-
mais deklarē Francijā, ka vāgneri-
skais stils ar savu leitmotīvisko si-

stēmu ir novecojies, stipri ietekmē

jauno Debisī, dzimstošo impresio-
nismu. Vēlāk Satī atkal kļūst pir-

mais, kas saceļas pret valdošo impresionismu, raksta ironiskus klavier-

gabaliņus ar dīvainiem nosaukumiem, parodizējot Debisī poētiskos
darbu titulus ("Gabals bumbieru formā", "Saltie gabali", "Gļēvās

prelīdes"), studē pie d'Endī kontrāpunktu, ar dialogu "Sokrātu" (1918)
dod savu galveno darbu, kurā mēģina radīt prīmitīvu, 'konstruktīvismu

stilu, kur ir visai interesanti domu zibšņi, bet arī daudz nenozīmīga.
Daudziem franču jaunajiem mūziķiem ir patikušas Satī_ dīvainības,- vēl

pēc kara viņa ietekmes paspārnē nodibinājās jaunā "Ēcole d'Arcueil"

grupa.
Jaunais laiks franču un var teikt arī visas Eiropas muziķa atna-k

ar Klodu Debisī (Debussv, dz. 22. aug. 1862, Sen-Žermēnā-an-Lē, pie
Parīzes, mira 26. martā 1918, Parīzē). Debisī ir viens no mūzikas lie-

lajiem novatoriem, ar viņu dzimst 20. gadsimta mūzikas jaunā va-

loda, vesela jauna mūzikas epochā — impresionisms, laikā, kad

Vācijā izbeidzas pārdzīvotais romantisma stils.

Debisī bija dzimis ģimenē, kurā neviens nenodarbojās ar muziķu.

Tomēr jau agri parādījās viņa mūzikālā apdāvinātība, jau 11 gadu
vecumā viņš iekļuva Parīzes konservātorijā un vēl pēc vienpadsmit
gadiem, ar kantāti "L'Enfant prodigue" ieguva lielo Romas prēmiju
kompozicijā. Jau pirms tam viņš bija kādu laiku uzturējies Krievijā,
kur bija guvis izdevību dzirdēt Rimskij-Korsakova, Balākireva, Borodina

darbus. Itālijā Debisī papūlējās labi aizmirst konservātorijā mācīto,

un viņa atsūtītā orķestra svīta "Pavasaris" ar savām harmoniskajām

vaļībām sacēla Parīzes Institūta akadēmiķos īstu skandālu,- tai pašā
laikā komponēto "La Demoiselle Elue" atskaņo tikai 5 gadus vēlāk.

Parīzē atgriezies, Debisī nāk sakaros ar franču simbolistisko dzejnieku

grupu (Mallarmē, Bodlērs, Verlēns, un c), ar jaunajiem impresionisti-
skajiem gleznotājiem, gadījums viņa rokās dod Musorgska "Borisa
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Godunova" klavierizvilkumu. Domu biedru viņš atrod arī jaunajā
mūziķī Satī, ar ko viņi abi pārliecināti, ka romantiskajai jūtoņai mū-

zikā ir pienācis gals, ka mūzikā arī jānāk tādām pat pārvērtībām, kā

dzejā, glezniecībā. Līdzekļu meklēšanu šai jaunajai mūzikas iz-

teiksmei jau rāda dažas šai laikā komponētās dziesmas uz Verlēna

un Bodlēra vārdiem ("Cing Poēmes dc Baudelaire", "Ariettes

oubliēes" — Verlēna), bet īstais jauno ceļu lauzošais darbs ir viņa

pirmais simfoniskais tēlojums "Fauna diendusa" ("Prēlude

ā Paprēs-midi dun faune", 1892), pēc Mallarmē dzejas; tā nozīmi

franču vēsturnieki (Priņjērs) pielīdzina Berliāza "Fantastiskās simfoni-

jas" uzvedumam 1829. gadā. Tagad drīz seko arī citi Debisī lielie

darbi: lieliskais stīgukv ar te ts, pavisam jauns, gandrīz orķe-
strāls savā skanīgumā, 1893; 3 "Noktirnes" orķestrim (Mākoņi,
Svētki, Sirēnas) — 1898. g.; Debisī jau kļūst plašāk pazīstams. 1902,
Kāmiskā opera pirmo reizi uzveda "P eIIe as v un Meli za n d i";
publika smējās un trokšņoja; tik dažus gadus vēlāk sākās šīs operas

panākumi. Bet operkompozicijā tas palika vienīgais Debisī darbs.

Teātrim viņš raksta vēl vienīgi skatuves mūziku d'Annuncio mistērijai
"Svētā Sebastjana ciešanas" ("Le Martvre dc St. Sēba-

stien", 1911) un balletu "Rotaļas" ("Jeux", 1912) Djagiļeva balletiem.

Viss viņa vēlākais darbs norisinās orķestra un kamermūzikā: simf.

tēlojumi "J ū ra" (1905), "I b ē r i j a",daudzie klavierdarbi: "Children's

Corner", "Images", "Estampes", "Masgues", 24 Prelīdes, daudzas

dziesmas. Kara gados Debisī sāka sirgt, mira Parīzē pasaules kara

pēdējā gadā; viņa pēdējie darbi bija sonātas vijolei, čellam un trio

flautai ar braču un harfu.

Nekad varbūt mūzikā nav norisinājusies tik pēkšņa technikas

Debisī rokraksts

No »Pelleasa un Melizandes« partitūras
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maiņa, kā ar Debisī. Mainās tiklab mūzikas izteiksmes līdzekļi, kā

arī mūzikas saturs, tas, ko mūzika grib un spēj izteikt. Debisī galīgi
noārda visu, kas bija svēts un neaizskarams tradicionālajā harmo-

nijā. Viņš prot atrast kopskaņas, kas agrāk tika uzskatītas par bar-

bariskām, bet kas ta-

gad pie viņa iegūst
sevišķu, neizteicamu

burvību. Techniskā

ziņā, mūzikā pazūd
agrākais disonances

jēdziens, to atrisinā-

šanas nepieciešamī-
ba, kļūst legālas pa-
rallēlu kvintu, neatri-

sinātu sept- un non-

akordu secības, brīvi

akordu savienojumi,
veselu toņu, eksoti-

skās gammas. Tiklab

harmonijā, kā orke-

strācijā Debisī inten-

sīvē krāsas ele-

mentus, kas tik rak-

Moriss Ravēls

sturīgi rmpresionistiskajam stilam. Kā Renuārs, Sislejs, Monē gleznā
dod vairāk tīru krāsu nekā līniju, tā Debisī dabas vai ainavas grib
tvert vairāk tās ikrāsā, niansē, tas ir harmonijā, nekā zīmējumā — me-

lodijā. Debisī prot nesalīdzināmi izteikt mūzikā noslēpumaino, neno-

teicamo, subtilas, gaisīgas impresijas; viņš tēlo ūdens rotaļas, "tempļa
drupas mēnesnīcas gaismā", "dārzus lietū", "pagodas", "atspīdumus
ūdenī", "soļus sniegā", "skaņas un smaršas vakara gaisā", "krītošās

lapas". Viņa izteiksme ir gandrīz vienmēr klusināta, trausla,- vēlāk

viņam un visam mūzikālā impresionisma virzienam to pārmeta kā ne-

spēku, pasivitāti.

Debisī atjaunoja visas mūzikas formas. "Pelleass un Me-

li zonde" (pēc Materlinka drāmas) 'bija īsts apvērsums pēcvāgneri-
skajā mūzikālajā drāmā; Debisī še vairs nelieto leitmotīvisko techniku,
neattīsta mūziku tematiski, dziedājums ir gandrīz tikai mūzikālo dekla-

mācija-, kas seko valodas ritmam, lai panāktu visvienkāršāko un patie-
sāko dramatisko izteiksmi; orķestra skanīgumā atspoguļojas visas drā-

mas noslēpumainā sabiezētā emocionālā atmosfaira. Tā "Pelleass"

kļuva par izejas punktu visai vāgnerisma* reakcijai. Bet kamēr "Pel-

leass" kā repertuāropera nekad nav kļuvusi sevišķi populāra, Debisī

klaviermūzika un krāsās vibrējošie orķestrālie darbi ir ieguvuši vis-

plašāko publikas apbrīnošanu.
Debisī stils ir bezgala imitēts, kopēts visā pasaulē, bet nav īste-

nībā vairs nekur tālāk attīstīts. Viņa mūzikālā valoda gan ir tik tipi-
ska, ka iezīmēja veselu laikmetu, bet īstenībā tā bija tikai viņa viena

paša valoda,- daudzie viņa atdarinātāji šim mūzikas stilam drīz lau-

pīja visu burvību, samainīja to nenozīmīgā epigonismā. Tik daži

lieli spēja palikt patstāvīgi arī Debisī ietekmē: pirmā kārtā

Ravels un Dikā.

Moriss Ravēls (dz. 1875) ir liels franču impresionistiskās klavieru
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un orķestra mūzikas meistars. Viņa klavierstils ir virtuozs un spožs,

viņa klavierdarbi, blakus Debisī darbiem, reprezentatīvākais ienesums

franču modernajā mūzikā. Jau viņa agrīnākajos darbos: "Pavanē

mirušajai infantoi" (1899), bet it īpaši "Strūklakās" ("Jeux d'eau",
1901) parādās visā savā mirdzumā

viņa jaunais klavierstils, kāds tas savā

būtībā paliek arī tālākajos darbos:

"Miroirs", Sonātīnē, "Gaspard dc la

Nuit", "Valsēs nobles et sentimenta-

les". Pēdējos gados šiem darbiem vēl

pievienojās divi klavierkoncerti, no

tiem viens koncerts kreisai rokaj, rak-

stīts pianistam Vitgenšteinam. Četrro-

cīgās klavierpasaciņas "Ma mērc

l'Ove" Ravēls vēlāk pārstrādāja arī

balletā. Augsta vieta franču moder-

najā kamermūzikā viņa stīgukvarte-
tam F-dūrā (1903) un klaviertrio

A-mollā (1915), kas rakstīti klasiska-

jās formās, bet drošās modernās har-

monijās. 'Mirdzoša Ravēja orķestra
krāsu palete; "Spāņu rapsodija"
(1907), Djagijeva krievu balletiem rak-

stītais "Valsis" (1920), Idas Rūbin-

šteines balletiem rakstītais "Bolero"

(1928) ir īsti orķestra koloristikas

Pols Dikā

meistardarbi. 1912. gadā Parīzē Djagijeva krievu balleti Fokina

choreografijā uzveda balletu "D afn iv n Chl o j v", ko tā rit-

miskā spēka un melodiju skaistuma dēj uzskata par Ravēla izcilāko
darbu. Ravēls ir devis arī divas nelielas operas: "S pā ņ v stun-

du" ("L'Heure espagnole", 1907), viencēlienu buffa-operas stilā, un

pasaku balet-operu "Bērns un burvības" ("L'Enfant et

Sortilēges", 1925); īpaši pirmai bija labi panākumi. Atzīmējama
vēl viņa sonāta vijolei un čellam, vijoļgabals "Tzigane", dziesmas,
uz Kusevicka ierosinājumu Ravēls orkestrēja Musorgska "Izstādes

gleznas".
Pols Dikā (Dukas, 1865—1935) bija viena no franču modernās

mūzikas cildenākajām un augstākajām personībām. Savas lielās

paškritikas dēļ viņš komponēja samērā maz un publicēja vēl ma-

zāk. Viņa visievērojamākie darbi ir simfoniskais tēlojums pēc Ģētes

"B_u_rvju māceklis" (1897), viens no visā pasaulē visvairāk

spēlētajiem modernajiem simfoniskajiem darbiem, un opera "Aria-

na v n Zilbārdis" (1907), pēc Materlinka drāmas, kopā- ar

Debisī "Pelleasu" viena no epochālajām, izcilajām franču mūslaiku

operām; pretēji Debisī, Dikā operpartitūra veidota simfoniskā kon-

strukcijā. Viņa balletu "La Pēri" (1911) bieži dzird arī koncertos.
Dikā kopa arī lielās klasiskās formas, ievērojama viņa C-dūra sim-

fonija (1896), klaviersonāta Es-dūrā. īpaši ar savu aizraujošo, žil-

binošo instrumentācijas mākslu Dikā ir daudz ietekmējis jaunāko

ģenerāciju.
Anrī Rabo (Rabaud, dz. 1873), nepiederēdams tieši jauna-

jai impresionisma strāvai, tomēr daudz ko no tās pārņēmis, īpaši
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instrumentācijas krāsainībā un harmonijās. Savus lielākos panāku-

mus Rabo līdz šim guvis ar skaisto, gaišo operu "Marufs, Kairas

kurpnieks" (1914), kas bieži izrādīta arī ārpus Francijas. Rabo no

1920. g. ir Parīzes konservātorijas direktors. Ar dažam spēcīgām

operām, īpaši savu "Kad zvans zvanīs"

("Quand la clochē sonnera", 1922),
vēlu pazīstamību ieguva Alfrēds

Bašlē (Bachelet, dz. 1864); viņa pē-

dējā opera ir "Orantas dārzi". Šeit mi-

nams arī M ori s s E m m a ni ē I s (dz.

1862), ievērojams franču mūzikas pēt-
nieks un teicams kamermūzikas kompo-
nists.

Tiešākā nozīmē impresionisma vir-

zienam ar savu rakstības stilu vēl pieder
Florāns Šmits (Schmitt, 1870), liela, spē-

cīga temperāmenta mūziķis. Bet viņa
mūzikas cietie akcenti un vitālā enerģija
ir jau gluži pretstats Debisī delikātajai
nianšu, gaism-ēnu mākslai. Gigantiski

un liela spēka pilni viņa labākie darbi:

klavierkvintets op. 51, Psalms XLVI so-

prānam, koriem, orķestrim un ērģelēm,
ballets "Salomes traģēdija"

Florāns Šmits

(1907), kā mūzika pazīstama arī koncertatskaņojumos. Priņjērs pie-

bilst, ka Florāns Šmits esot vairāk pielīdzināms lielajiem franču tēl-

niekiem, piemēram Rodēnam, nekā savas paaudzes mūziķiem. FI.

Šmita mūzika brīžam jau ieiet atonālismā.

Noziedošā impresionisma ietekmē vēl ir daudzi franču mūziķi,
tā Šarls Keklēns (Koechlin, 1867), smalks, augsti kulturāls mū-

ziķis, ievērojams teorētiķis, kā māksla pārāk maz vēl atklātības no-

vērtēta; Luijs Obērs [Aubert, 1877), kā "Habanēra" orķestrim,
tāpat "Driadas" k koncertos bieži dzirdami darbi; Rožē - D i-

k ass (Roger-Ducasse, 1873) ar klavierdarbiem un dziesmām, mīmo-

drāmu "Orfejs"; Andrē Kaplē (Čaplet, 1879—1925), dažu ļoti
skaistu garīgas mūzikas darbu autors ("Le Miroir dc Jēsus," Mesa);

pāragri mirušā Lilī Bulānžē (Boulanger, 1892—1918), pirmā
franču komponiste, kas ieguva lielo Romas prēmiju, un kas atstāja
daudzus dziļi tvertus reliģiskās mūzikas darbus.

īpašā stāvok' 7

starp skolām ir Albērs Rusels (Roussel, dz. 1869),

neatkarīgs mūzik kas mīl klasiskas formas, bet neskatoties uz sa-

viem jau pāri desmit gadiem, iet līdzi jaunajiem savas harmoni-

skās valodas ...rosmē (lieto arī bi-tonālitātes efektus). Rusels mū-

zikai piegriezās vēlu, un nozīmīgākie ir taisni viņa vēlākie darbi,
kas radušies jau pāri viņa piecdesmitajiem gadiem. Spēcīgi viņa

orķestra darbi ir "Evocations" — trīs simf. skices orķestrim un korim

(1911), "Pavasara svētki" ("Pour une fēte dc Printemps"), Svīta F-

dūrā, simfonija B-dūrā un it īpaši 3. simfonija g-mollā, ko pieskaita
franču modernās mūzikas kapitāldarbiem. Skatuvei Rusels devis

balletu "Zirnekļa svētki" ("Le Festin dc I'Araignēe", 1912), kas ir

kļuvis par repertuārgabalu, indiešu balletoperu "Podmavati"

(1923), kas guva lielus panākumus. levērojams viņa 80. Psalms







Klods Debisī

Žaka-Emila Blānša glezna
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tenoram, korim un orķestrim (1929), ko daži uzskata par Rusela la-

bāko darbu. Nesen atskanēja jau arī viņa 4. simfonija. Rusels ir

viens no lielajiem tagadnes franču mūzikas vadošajiem meistariem,

ar ietekmi arī- uz jaunāko paaudzi.
Strav-inska, Sēnberga, pa

ja i arī nēģeriski-amerikāniskā dže-

sa ietekmē drīz pēc pasaules kara

Francijā sākās reakcija pret Debisī

pārsmalcinātās mākslas kultu, jau-

no virzienu proklamēja dzejnieks
Koktā: "Pēc mūzikas ar zīda otu,

mūziku ar āmuru!" Jaunie mūziķi

sajuta vajadzību pēc spēcīgākiem,

pat rupjākiem vilcieniem mūzikā,

pēc dzīves prieka, pēc reālistiskā-

kas dzīves uztveres. Tālab pilnīgs

pagrieziens pret romantismu un im-

presionismu. Viņu technikā vairs

nav tik trausla un izsmalcināta, kā

to priekštečiem, harmonijās parā-
dās politonālitātes cietās kopskct-

ņas, vai pat pilnīga atonālitāte,
formās bieža atgriešanās pie brīvi

veidotu klasisko formu — sonātas,

simfonijas, koncerta tipiem, pie po-

Albērs Rusels

lifonās technikas. Šīs jaunās tendences parādās jau pie Rusela, bet

it sevišķi pie jaunās, "Sešu grupas" mūziķiem, kuru garīgais
krusttēvs pa daļai bija jau agrāk minētais_ Ēriks Satī. No šīs "Sešu"

grupas divi — Luijs Dire ij s (Durey) un Zermēna Ta ijf ēr s [Taille-
ferre) gan drīzumā no apvārkšņa nozuda, bet Honegers un

Mi I o kļuva spilgti jaunās ģenerācijas raksturmūziķi, Oriks un

Pu Iā n k s arī daudz ir likuši par sevi runāt.

DarijsMilo (Milhaud, 1892) viskonsekventāki ir mēģinājis

praktizēt politonāiitāti, tas ir, rakstīt vairākas kopā skanošas melo-

dijas katru savā toņkārtā. Vienā no viņa stīgukvartetiem (piektajā)
pat katra balss ir citā toņkārtā. Dzirdei no tā rezultējošais iespaids
ir liela, pelēka vienmuļība, ne labāk kā no šēnberģiskās atonālitā-

tes. Viņa darbi ir Joti nevienādas kvalitātes; bet daudzkārt tajos
izlaužas lielas temperamenta versmes, bieži arī dziļas reliģiozas iz-

jūtas. Izcilākie darbi: "Choeforas", "Eumenidas", ballets "Pasau-

les radīšana", deju svīta klavierēm "Saudades do Brazil", opera
"Kristofs Kolumbs", 4. kvartets, simfoniskās etīdes un c.

Artūrs Honegers (1892), Francijā dzimis un izglītojies šveicietis,
ir dziļš un nopietns mūziķis, kas devis lielus, jau visā pasaulē pazī-
stamus darbus. Viņa mūzikā ir spēcīga emocija, no kuras vairās

daudzi jaunie franču komponisti, un vispār viņa personīgajā stilā

ir sakusušas franču un vācu īpašības; viņš ir arī īsts polifāniķis, bie-

ži izmanto fugas stilu. No Honegera daudzajiem darbiem plašu
pazīstamību guvuši orātorijas "Ķēniņš Dāvids" (1921), pār-
strādāta un uzvesta arī kā opera, un "Judīte", opera "Antigona",
simfoniskie tēlojumi "Pasifiks", "Regbi", "Vasaras pastorāle", mīmo-
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drāma "Uzvarošais Horass". Honegera grandiozā mūzikas archi-

tektonikas koncepcija ir pakļāvusi viņam jau arī daudzus sekotājus.
Žoržs Oriks (Auric) un Fransiss Pulānks (Poulenc),

abi jaunākie "Sešu" grupas locekļi, dzimuši 1899. gadā, ieguvuši

Artūrs Honegers
V. Petersena zīmējums, 1926.

pazīstamību īpaši ar

savu balletmūziku. Ori-
ka "Les Facheux" un

"Matroži" un Pulānka

"Les Biches" bija Djagi-

ļeva krievu balletu re-

pertuārā. Arī Pulānka

klaviermūzika ("Mouve-

ments perpēruels",
"

Promenades", kon-

certs čembalam ar or-

ķestri) pieder jaunākās
franču skolas labāka-

jiem darbiem.

Blakus "Sešu gru-

pai ir ļoti daudzi mū-

ziķi, kas liecina par
franču jaunās skolas vi-

tālitāti. Žaks Ibērs

(Ibert, 1890) ir viens no

eminentākajiem savas

paaudzes franču mūzi-

ķiem, Ravēla un Stra-

vinska garā. Viņa komiskās operas "Andželika" un "Le Roi

dTvetot" ir vienas no labākajām savā žanrā, ko jaunā franču mū-

ziķu ģenerācija devusi. Orķestra darbi "Les Escales" un "Rencon-

tres", flautas koncerts un c. rāda smalku techniku un spožu skanī-

gumu.
Jaunā franču komponistu paaudze visumā ir mērenāka, nekā

tās tiešie priekšgājēji, piem. Milo. Lielā daļā vēl joprojām pastāv
Stravinska ievadītais Bacha kults. Tāpat vēl joprojām tiek izmantoti

Debisī un impresionistiskās mūzikas iekarojumi, pret ko vērstā sa-

celšanās vairs nav tik asa. Vispār jāsaka, ka neraugoties uz har-

monisko drosmi, jaunie franču mūziķi nezaudē skaistas melodijas
mīlu, zīmīgi, kā arī Francijā ir sācies tautdziesmas kults, kas ceļ

gaismā Francijas provinču aizmirstās tautas melodijas.

Beļģijā nav izveidojusies īpaša raksturīga mūzikas skola, tās

likteni ku agrāk, tā arī tagad cieši saistīti ar abu lielo kaimiņtautu
—■ franču un vācu mūziku. Par beļģiem runājot, nav jāaizmirst, ka

tiem ir liela un slavena mūzikas tradīcija, ka lielā nīderlandiešu kon-

trāpunktiskā skola 15. un 16. gadsimtā ietvēra sevī arī daļu taga-

dējās Beļģijas un ka starp tās lielajiem meistariem bija tiklab fran-

či, kā arī flāmi un valloni (vallons bija piem. Orlando di Lasso).

lāpēc Beļģijā ir uzplaukusi arī ļoti ievērojama mūzikas pētniecība,

īpaši ar Fetisu (1784—1871) un F. A. Ģevāertu (1828—1908).
Atkarība no Beļģijas ģermānisko flāmu vai romāņu-vallonu tautas
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daļas, pārsvarā ir vācu vai franču mūzikas ietekmes, kaut gan ta-

gad, pēc pasaules 'kara, politisku iemeslu dēļ visā Beļģijā dominē

franču mūzika. Flāmu skolas nodibinātājs ir Pētersßenuā

(Benoit, 1834—1901), kam īpaši ievērojamas ir viņa kantātes "Luci-

fers", "Karš" un c. Viņa ievērojamākais skolnieks ir Jans Bloks

(Blockx, 1851—1912), populārākais beļģu operkomponists ("Viesnī-

cas princese" ļoti iemīļota Beļģijā). No flāmiem minami vēl Edgars
Tin els (1854—1912), kā orātorija "Sv. Francisks" ir ļoti pazīstama,-
Pauls Gilsons [dz. 1860), tagadnes ievērojamākais flāmu kom-

ponists (simf. tēlojums "Jūra", operas). "Flāmu komponisti ir stiprā
Vāgnera ietekmē.

Jaunās va Ilonu skolas izejpunkts ir Cēz ars Franks, beļ-

ģu lielākais 19. gadsimta mūziķis, kas gan vēlāk kļuva par īstu fran-

cūzi. Tiešākā nozīmē beļģis bija agri mirušais Gijoms Lekē

(skat. Ip. 388), kas atstājis nedaudzus, bet liela vēriena darbus.

No izcilākajiem jaunākajiem vallonu mūziķiem minams Jozefs

Jongens (Jongen, dz. 1873), tag. Briseles konservātorijas direk-

tors, viens no visreprezentatīvākajiem modernās beļģu skolas mei-

stariem, ar lielu un daudzpusīgu darbu (kvarteti, sonātas, koncerti,
klav. un ērģeļdarbi, etc), pa daļai Debisī impresionistiskajā stilā.

Vispāri, vallonu skola resp. Briseles mūziķi ir sevišķi pakļauti franču

mūzikas ietekmei un attiecas pret Parīzi, kā province pret mētropoli.
Loti augsts rr Beļģijas mūzikālās dzīves, atskaņojošās mākslas, mūzi-

kas institūtu, vispār mūzikālās tradīcijas līmenis.

*

Holandieši, kas Eiropai devuši tik daudzus lielus gleznotāju
k.u nuu|u ur suvu mūziku pāri savām robežām vēl nemaz nav pa

zīstami. Toties pasaules augstākās mākslas līmenī ir holandiešu a

skaņojošie mūzikas institūti, īpaši viņu daudzie kori un slavenais Am
sterdamas Concertgebouvv'a orķestris, ar savu meistaru Vil lem

Mengelbergu (1871), viens no izcilākajiem orķestriem visā pa
saulē. Agrāko gadsimtu mūzikas vēsturē ir tik viens liels holandieš

muziķa vārds: Jans P. Svēlinks (skat. Ip. 95), 16. un 17

gadsimta maiņā. Tā saucamā "nīderlandiešu" skola mūzikā nema

nebija holandiešu skola. levērojamākais jaunāko laiku holandieš

komponists ir Alfons Dīpenbroks (Diepenbrock, 1862—1921

kas uzskatāms par tās jaunākās holandiešu mūzikas vadošo perso
nību, kas sāka uzplaukt pagājušā gadsimta beigās. Loti nozīmīg
viņa reliģiskie darbi. Kā Dīpenbroks, tā lielākā dala holandieš

komponistu savās mūzikālajās simpātijās tiecas uz vācu mūziku,, v

ne tikai Vāgners, bet pat Gustava Mālera simfoniskie darbi ir stip
atbalsojušies Holandē; jaunākā paaudze nav izbēgusi arī franč

impresionisma valdzinājumam. Pats "holandiskākais" mūziķis
Kornēlijs Dopers (Dopper, dz. 1870), kas izmanto arī ho

landiešu tautdziesmu un savās simfonijās apdzied savu zemi (n

viņa 7 simfonijām viena ir "Rembrants", kāda cita "Cuider-ezers'

v. t. I.). Šīs pašās paaudzes mūziķis irarīJohans Vagenār

(VVagenaar, 1862), Hāgas konserv. direktors no 1918, pazīstam

operkomponists; jaunās holandiešu mūzikas sākumos nozīmīgs a

Bernarda Zvērs a (Zvveers, 1851—1924) vārds (viņa 3. simfonij
"Manai tēvijai" bija izcils notikums holandiešu mūzikas dzīvē).
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Jaunākajā paaudzē noteicošākie, raksturīgākie holandiešu mū-

ziķi irSems Dresdens (1881) un Vil lems Pīpers (Pyper,

1894), pirmais Amsterdamas, otrais Roterdamas konservatorijas di-

rektors, ar lielu ietekmi uz jaunatni.

Jaunā vācu skola. Mūzikālais ekspresionisms.■ Vācijā vairā

kā neviena cita zeme saazivo diokus visraaiKaiaKais modernisms a

visrāmāko tradicionālismu. Nekur sakars ar pagātni nav sarau

galīgāki kā Vācijā, nekur arī choass, kādā nonākusi jaunā mūzik

nav dziļāks un bezgalīgāks. Radošu mūziķu pulki Vācijā joprojā
ir neskaitāmi; bet tik nedaudzas spilgtas, izcilas rakstursejas. M

zikālās evolūcijas laikazīme arī šeit pāris pēdējos gadudesmitos
cīņa pret romantismu, cīņa pret vāgnerismu. Pirmajā laikā tās sp

cīgākais sabiedrotais ir Debisī pasludinātā impresionisma kustīb

kas sagrābj arī vācu jaunāko mūziķu paaudzi. Bet drīz vācu m

zikā sāk iedarboties destruktīvi spēki, dzimst tā saucamais ek

presionisma virziens, kas, tagad savu kulmināciju jau pārdz

vojis un pa daļai jau iaika perspektīvā skatāms, īstenībā apzīmē
revolūcijas laikmetu vācu modernajā mūzikā, ar visām pārejas ep

chas pārmērībām. Ekspresionisms, pretstatā impresionismam, pirm
kārtā grib būt spēka manifestācija: tipiski ģermānisks impuls
Tālākā tā tendence: tieša iekšējās dzīves izteiksme — īst

nībā nebūt nepieder ekspresionismam vien, bet ir mūzikas privilēģi

vispār, īpaši romantiskās mūzikas kvalitāte. Tipiskie mūzikālā ek

presionisma līdzekļi: gandrīz visu tradicionālās mūzikas īpašību n

gācija. Harmonijā — sabrūk tonālitātes jēdziens, tās vietā iestāja
atonālitāte, bitonālitāte, poli-tonālitā.te: skaņu kompleksi, kas sav

nesamierināmi-disonējošā raksturā mūzikai piešķir pelēku monoto

nīju, bezgalīgi attālina to no klausītāju masām. No šādām harmo

nijām dzimst jauna melodikā, ar gājieniem un lēcieniem, kas nei

kļaujas if nekādā skaņu sistēmā. Mūzikālajā formā atmet atkārto

jumu principu, sekvenci, simetriju, temu attīstību. Harmoniju brīv

ba rada tendenci atmest kustību vertikālos akordos, tuvināties po
fonai rakstībai.- tā horizontālā līnija kļūst svarīgāka par statenisk

un līdzi sauc atgriešanos pie kontrāpunktiskām, fugētām formām

Ritms kļūst ārkārtīgi komplicēts, ar biežām takts un tempu maiņām
kas beidzot savā kopiespaidā rezultējas patiesa, skaidri uztveram

ritma izzušanā, ritma bezveidībā. Orķestrālie līdzekļi kļūst skopā
cieņā nāk kamerorķestris, varbūt arī kā saimnieciskās krizes seka

Katra partitūra tiecas reformēt mūziku, atklāt ko jaunu. Harmoni

brīvības vārdā dzimst harmoniju patvaļa; vēl nenoteiktās jaunās m

zikālās likumības rada nekontrolējamu "modernistu"-epigonu pulku
Jaunās mūzikālā ekspresionisma strāvas lielais karognesējs ir

Arnolds Šēnbergs (dz. 1874, Vīnē). Ar viņa vārdu paliks sa

stīts viens no visdīvainākajiem laikmetiem visā mūzikas vēsturē. La

tagad mūzika jau visā frontē atkāpusies no radikālā "šēnberģisma
mūzikālā jaunatne visos laikos varēs kā uz brīnumu noraudzīties v

gadudesmitu pēc lielā pasaules kara, kad vācu, un tālākā ietekm

arī daudzi citu tautu mūziķi ar gluži slimīgu prieku, kā psīchoz
šautroja savu dzirdi ar skaudrāko disonanču rīkstēm. Te ir vie
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no tumšajiem pēckara psīches novadiem, par -ko varbūt freu-

diskās psīchoanalizes paņēmieni visdrīzāk varētu liet gaismu. Paša

Šēnberga personība tomēr nav kara gadu produkts; viņa darbi, kas

revolūcionēja mūziku, parādījās jau gadsimta sākumā (kamersimfo-

nija 1906, izšķirošais "Pierrot

lunaire" 1912).
_

Šēnbergs pa-

tiesi radīja mūzikai pavisam

jaunas, vēl nebijušas izteik-

smes formas. Gan ne uz reizi:

viņa pirmie darbi vēl tikai kā-

pina Vāgnera chromatisko sti-

lu (stīgu sekstets "Verklārte

Nacht", op. 4) un arī Gustava

Mālera lielo mūzikālo līdzekļu

aparātu: ballādu cikls "Gur-

reīieder" prasa milzīgu orķe-

stri, 5 solistus, 3 četrbalsīgus
vīru korus un 8 balsīgu jauktu
kori. Līdzīga rakstura arī sim-

foniskais tēlojums "Pelleass

un Melizande" (1903). "X a-

merslmfonija" op. 9.,
15 soloinstrumentiem, rāda jau
Šēnberga novirzienu uz jauno
"ekspresiju", un 3 klavierga-
bali op. 11 (1909, Pieci 'or-
ķestra gabali op. 16,

operas "S a gaidī š a na" un

"Laimīgā rok a", melo-
Arnolds Šēnbergs

drāma "Pierrot lunaire", ir jau īstie viņa revolūcionārie dar-

bi. Sevišķi pēdējais, daudz apstrīdētais darbs, ar savu dziedāju-

mu-runu, ķur deklamācija seko notīs fiksētiem ilgumiem un augstu-

miem, maza kamerorķestra pavadībā, radīja strauju apvērsumu mū-

zikā, ietekmējot arī operkompoziciju. Visi tilti uz mūzikālo pagātni
un tradiciju šajos darbos jau ir pilnīgi salauzti. Melodikā valda vis-

neērtākie intervalli, palielinātie un pamazinātie, lielos septīmu, nonu

lēcienos v. t. 1., harmonijās rodas visneparastākās kopskaņas, ko

Šēnbergs vēlāk lūko pakļaut "d;vpadsmit toņu rindas" konstruktī-

vajam principam. Tālākie Šēnberga darbi kļūst vēl abstraktāki

Šenberga rokraksts

Svīta op. 30, trešā variācija
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(Serenāde klarn., basklarnetei, mandolīnai, ģitārai un 3 stīdzenie-

kiem, orķestra variācijas op. 31, 3. stīgukvartets un c), pilnīgi sa-

protami un novērtējami vairs tikai šaurai viņa mākslas draudzei.

Šēnberga jaunā mūzikālā valoda lielākā vai mazākā mērā ir

atbalsojusies ne tikai vācu, bet arī

cittautu jaunajos mūziķos (arī Fran-

cijā, pie krieviem — Stravinska un

c). Nacionālsociālisms Vācijā visu

Šēnberga un viņa adeptu mūziku de-

krēta kārtā padzina no mūzikas dzī-

ves, pa daļai kā žīdisku, pa daļai arī

mākslas principu vārdā, kā "lielinie-

cisku", neveselīgu un kaitīgu. Pats

Šēnbergs, kas ilgu laiku bija kompo-

zicijas meistarklases vadītājs Berlīnes

mūzikas augstskolā (ievērojama viņa

"Harmonijas mācības" grāmata), ta-

gad dzīvo emigrācijā (Amerikā).

No Šēnberga skolniekiem, kas

iet tiešus viņa mākslas ceļus, spilgtā-
kais talants bija austrietis Alb a n s

Bergs (1885—1936), kā opera

"Voceks" ir varbūt pats spēcīgā-
kais un dzīvesspējīgākais darbs, ko

atonālā skola devusi, jo ar savu li-

rismu spēj radīt klausītājā arī dziļu

emociju. Tas izskaidro viņas panāku-

Pauls Hindemits

mus uz daudzām vācu un cittautu skatuvēm. Atsevišķie darbības skati

šajā operā muzikāli veidoti kā īstas absolūtas mūzikas formas (tā piem.
2. cēliens veidots kā sonāta, invencija un fuga, Largo, Skerco un

Rondo). No Berga zīmīgākajiem darbiem vēl minama "Liriskā svīta"

mazam orķestrim. Antons Veberns (VVebern, 1883), arī au-

strietis, raksta mūziku, kas no līdzšinējās atšķiras pat vēl vairāk, kā

Šēnberga darbi. Lielākā dala viņa kompoziciju ir pārsteidzoši īsas,

pat tikai dažas taktis, bet ļoti diskrētas dinamikā. Savdabīgs ato-

nālisma sludinātājs ir austrietis Joz. M. Hauers (1883), autodi-

dakts, kas mēģina savu atonālo skaņu sistēmu pamatot arī teorē-

tiskos rakstos.

Šī vecākā vācu atonālistu paaudze ir arī visnepiekāpīgākā pret
publiku. Jaunākie vācu komponisti, gan pārņemdami daudzus ato-

nālitātes harmoniski-melodiskos ienesumus, tomēr meklē arī tuvākus

sakarus ar vispārību, lielāku vienkāršību un saprotamību, "jaunu
lietišķību" (etiķete, ko pirmais lansēja Stravinskis). Jaunais

virziens grib mūziku saprast kā tīru mūzicēšanas, spēles prieku, bez

kādiem subjektīvisma piemaisījumiem; tāpēc tajā sāk dominēt vir-

tuozais, koncertējošais elements, izpaužoties visbiežāk kamermūzi-

kas formās un ar kamerorķestri. Atdzīvinās un jaunu spēku iegūst
it sevišķi ritms, kustības elementi. Šādā "jaunās lietišķības" virzienā

visspilgtākais ļaunās paaudzes mūziķis ir Pauls Hindemits (dz. 1895,
Frankfurtē p. M.). Kā visa vācu jaunā skola, arī ir apzi-
nāti naidīgs jebkādai jūsmošanai, romantismu brīžam pat parodizē.
Viņa mūzika ir stipra, cieta, asiem, nelokāmiem ritmiem, tumša un
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smaga, kā visa vācu mūzika pēc kara. Bagātā mūzikālā izdoma

Jauj viņam rakstīt daudz un viegli. Koncerti un sonātas dažādiem

instrumentiem ir viens no viņa biežākajiem izteiksmes veidiem. No

viņa operām Vācijā lielākos panākumus guvušas "Kardijaks" un

"Neues vom Tage", no orķestra darbiem "Mathis der Maler". Hin-

demits bija pirmais izcilais komponists, kas Vācijā uzķēra saucienu

pēc "mūzikas tautai" ("Gebrauchsmusik"), pievienodamies "jaunat-
nes mūzikas kustībai". Hindemita gara mūziķi ir arī vīnietis Ernsts

Tochs (1887), berlīnietis Maksis Butings (1888), jau sakarā

ar čechu mūziku minētais Ernsts Kženeks (dz. 1900, Vīnē) un

Kurts Veills (VVeill, dz. 1900, Desau'ā). Pēdējos divus vairāk

jau skāris "amerikānisms", nēģeriskā džesa ietekmes, īpaši ritmikā,

pa dajai arī melodikā. Veilla slavenā "Triju grašu opera" (1928)

ir varbūt arī viņa labākais darbs, karikatūriska sociāla satira. Pazī-

stama kļuva arī viņa opera "Mahagonnv"; abās šajās operās stipra
moderno deju ietekme. Vācu moderno komponistu rindu vēl varētu

tālu turpināt: Heincs Tīsens, Fēlikss Petireks, Rudi Stefans, Ervins Dre-

sels, Maksis Brands (opera "Mašīnists Hopkinss"), Kurts Tomass,
Eduards Edmans (pianists, baltietis), Heinrichs Kaminskis, ir vieni no

pazīstamākajiem šajā plejādē.
Vēl ar dažiem vārdiem skarama vācu komponistu, galvenokārt

operkomponistu vecāka paaudze, kas ir pa daļai tradīcijas sargi,
pa daļai stāv starp Richarda Strausa un pilnīga atonālisma stilu.

Franci Šrēkeru (1878—1934) savā laikā gribēja uzskatīt par

ģeniālāko operkomponistu pēc Vāgnera,- viņa operām, īpaši "Tāla-

jām skaņām" ("Der ferne.Klaņg", 1912), ar tās impresionistisko har-

moniku, vizmojošām orķestra krāsām un erotisko, saturu, bija plaši

panākumi (no citām minamas "Die Gezeichneten", "Der Schatzgrā-

ber", "Irrelohe"). Šrēkers pārdzīvoja pats savu slavu, un kad viņš
mira, nacionālismam vairs nevajadzēja nemaz karot pret viņa "ne-

ārisko" mākslu. Em. Ni k. Rezniceks (dz. 1861, Vīnē) pieder
Rich. Strausa laikam un stilam; dažas viņa operas, tā "Bruņinieks
Zilbārdis" un "Donna Diana" guvušas ievērojamus panākumus.
Aleksandrs Cemlinskis (Zemlinskv, dz. 1872, Vīnē), ilgga-

dīgs Prāgas vācu operteātra vadītājs (no 1911—1927) un Prāgas
vācu konservātorijas direktors, pazīstams tiklab kā operkomponists
("Florenciešu traģēdija", "Der Zwerg", un a), kā ar absolūtās —

orķestra un kamermūzikas darbiem. Cemlinskis bija Sēnberga un

Er. V. Korngolda skolotājs. Pauls Grēners (Graener, dz. 1872,

Berlīnē) ir daudz mērenāks, vairāk pieder vecākajai romantisma

gaumei, mūzika maz īpatnēja. Jūlius Bitners (1874, Vīnē) ar

savām operām pa daļai tuvojas vieglākam, populārākam tautas

operas stilam, labākās "Das hollisoh Gold" (1916), un "Mūzikants".

Vairāk jnodernai skolai pieder EgonsVelless (VVellesz, dz. 1885,
Vīnē), Sēnberga skolnieks, mūzikas vēstures profesors Vīnes ūniversi-

tātē, lai gan arī radikālo atonālismu pametis (operas
"

Princese-Gir-

nāra", "Alkestis", "Persiešu ballets", un c). Valters Braunfelss

(dz. 1882, Frankfurtē) savus lielākos panākumus guvis ar liriski-drā-

matisko operu "Putni". Ēriks Volfg. Korngolds (dz. 1897),
austrietis, debitēja kā komponists-brīnumbērns, lielus panākumus gu-

va ar operām "Violanta" (1915) un "Mirušā pilsēta" (1919), bet ātri

aizgāja modernā eklekticismā; vēlāk jaunu slavu guva ar dažu Joh.
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Strausa un Leo faila operešu pārstrādājumiem. Arī Fēlikss

Veingartners (1863), slavenais diriģents, komponējis daudz,

tiklab simfonisku darbu, kā operu, bet kas nav pacēlušies pār jaun-
romantisma pēcvijņiem.

*

Šveices vāciskās kultūras lokā iezīmīgākie vecākās paaudz
radošie muziķi ir jau minētais (Ipp. 406) ballādu komponists F r. H

gārs un Joti daudzražīgais lielu formu komponists H. Hube

(1852—1921). Modernāko virzienu reprezentātīvākais pārstāvis
H. Zūfers (Suter, 1870—1926), ārzemēs pazīstams sevišķi ar sav

orātoriju "Le Laudi"; Folkmars Andreē (Andreae, dz. 1879

no jaunākās paaudzes un jauno mūzikas ideālu reprezentantie
sevišķi O. Šēks (Schoeck, 1886), viens no vācu Šveices produktī
spēcīgākajiem modernajiem mūziķiem, un Konrāds Beks (Bec

1901).

Romāņu Šveices muziķa ir protams stiprā franču muziķa

ietekmē. levērojama- tās personība ir E. Zak-Dalkrozs (Jaque

Dalcroze, dz. 1865), pazīstamais mūzikālās audzināšanas reform

tājs ar pastiprinātu ritmikas kultu, no kā vēlāk izveidojās tā sauc

mais ritmoplastiskais dejas virziens. Vēl nozīmīgāks kā komponis
ir Gistavs Dorē ((Doret, 1866). Šveicietis A. Honegers (ska

Ipp. 465) reprezentē joti auglīgu ģermāņu un latīņu ģēnija maisījum
bet ir dziji ieaudzis franču mūzikā.

Modernās krievu mūzikas virzienus nosprauda galvenokārt d

krievu lieli mūziķi: bkrābins un Stravinskis. Skrābina i
tekme pāri Krievijas robežām nav sniegusies, pašā Krievijā turpretī
nav gandrīz neviena jaunākās paaudzes mūziķa, kas no viņa ko n

būtu ņēmis. Stravinskis ar savas mākslas jaunumu un spēku kļuv
visas Eiropas jaunās mūzikas vadonis, bet līdz šim viņa mūzikālā va

loda gandrīz nemaz nav atbalsojusies Krievijā.
Aleksandrs Skrābins (1872—1915) ir neapšaubāmi viena no i

teresantākajām un īpatnākajām mūzikas vēstures figūrām. Viņš mir

tikai 42 gadus vecs, bet nostaigājis lielu, pārsteidzošu attīstības ceļ

Viņa darbs aptver tikai klavieru un simfonisko mūziku, abās redza

ma viena attīstības liekne. Agrīnais Skrābins, kā daudzi krievu kom

ponisti, nes vīrāku uz Šopēna altāra, gandrīz pilnīgi iemiesodamie

Šopēna psīohē un stilā; tādi viņa klavierdarbi apm. līdz 4. sonāta

(prelīdes, etīdes, pirmās trīs sonātas). Tikai kāda sevišķa trauksma

nība,_ nervozums, jutekliskums vēstī jau vēlāko, īsto Skrābinu. Aba

pirmās simfonijas, radušās šai pašā laikā, rāda Skrābina tieksmi v

grandiozo, bet arī vēl ir pārejas darbi, ar vācu jaunromantiķu —

Lista, Vāgnera ietekmi. Visi tālākie Skrābina darbi kalpo viena

idejai: mistiski-simboliskai idejai par Mistēriju, par cilvēces apvie
nošanos mākslas darbā kā dievkalpojumā. Darbi, ko viņš tagac
raksta, viņam ir tikai kā sagatavošanās, kā materiāli šim visaugstāka-
jam mērķim — mistērijai, — kurā apvienotos visi mākslas līdzekļi. Tā

rodas viņa 3. simfānija — "Dievišķā poēma" (1904), "Eksta-

z_es po ēm a" (1907), "Prometejs" (1910), klaviersonātu virkne,
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darbi ("Poēme Satanique", prelīdes, poēmas, etīdes, .mazu rikas

un t. t.). Visu šo mūziku raksturo sevišķs kāpināts, ekstatisks mūzikas

skaņojums, tipiski skrābinisks mūzikas mirdzums, 'kas meklē arī jau-

nus techniskus izteiksmes līdzekļus. Skrābins rada jaunas harmoni-

jas, dibinātas uz kvartās būvētu sešu

skanu akordu (do — fa-diēz — si-

bemol — mi 1
— la! —■ re

2

), kāds šajā

savas evolūcijas stadijā parādās "Pro-

metejā". Savos orķestra darbos Skrā-

bins liek skanēt milzīgām orķestra

masām, vai visos viņa lielajos dar-

bos, sevišķi • "Ekstāzes poēmā" un

"Prometejā" mūzika uzlido lieliskos

kāpinājumos, to grandiozie noslēgu-
mi grib skaņā pakļaut sev vai visu pa-
sauli. Skrābins, kam toņkārtas un

skaņas asociējās ar krāsu priekšsta-
tiem, "Prometejā" ieved arī īpašus

gaismu efektus, kas atzīmēti partitū-
rā sevišķā sistēmā ("Clavier d lumiē-

re"). — Skrābins nepaspēja līdz ga-
lam izvest savu gigantisko mākslas

cīņu; varbūt tai arī nebūtu bijis lemts

noļ rcļjap eiļeped dūia 'i>ljquj o>ļSļ6
-ļ|BJ-ļ>ļSļZļļDļ9UJ Oļs6no dūia ļipļļdojd
liecina aizvienu lielāku iestigšanu

Aleksandrs Skrābins

Fotografija, 1912.

abstrakcijā. Savādi, ka Vakareiropa līdz šim nav rādījusi sevišķas
intereses par Skrābina mākslu; viņa harmoniju jaunā valoda arī

maz atbalsojusies nekrievu komponistos, kaut gan lai ir spēks un

loģisks teorētisks pamatojums.
Skrābins, Taņējeva un Safonova skolnieks, bija visai izcils klavier-

virtuozs, spēlēja koncertos tikai savus darbus. Kādu laiku S. bija kla-

vierklases vadītājs Maskavas konservātorijā, vēlāk dzīvoja tikai sa-

vam radošajam darbam.

Igors Stravinskis (dz. 1882) debitēja ar simfoniju (1906), kas vi-

ņam palikusi arī vienīgā, bet ar žilbinošu orķestra techniku un kolo-

rītu pārsteidza jau sevišķi simf. tēlojumā "Uguņošanā" un savā

pirmajā balletā "Ugunsputnā" (kas viņam sagādāja pazīstamī-
bu Parīzē, Djagijeva balletu uzvedumos, 1910). Šajos darbos vēl

jūtama viņa skolotāja Rimskij-Korsakova orķestrālās valodas ietek-

me, vienota ar impresionistisku skaņkrāsu tendenci. Pilnīgi personīgs
Stravinska stils'jau ir balletā "Petruška" (1911), kurā jau parā-
dās bitonālitātes efekti, un lielais, jaunlaiku mūziku revolūcionējošais
viņa darbs ir ballets "Svētpavasa ris" ("Le Sacre dv Prin-

temps"), "bumba, kas eksplodēja 1913. gadā un satricināja visu mū-

zikas celtni" (dzejn. Kaktā). Mežonīgs, primitīvs spēks, plēšošās har-

monijas, aizraujošs ritms un mūzikas dinamisms, milzīgā vitālā ener-

ģija, kas izstaroja no šīs partitūras, radīja ārkārtīgu iespaidu uz

komponistiem un publiku, izsauca niknu cīņu par un pret Stravinska

mākslu. Šā laika darbiem pieder arī viņa opera "Lakstīgala"
(sākta 1909, pabeigta 1914), ļoti krieviskais ballets "Zemnieku

kāzas (4 solobalsīm, jauktam korim, 4 klavierēm un sitamiem in-
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strumentiem), dziesmas krievu tautiskā garā, "Ragtaims" 11 instru-

mentiem, ballets "Lapsa", melodrāma "Zaldāta liktenis"

("L'Histoire dv Soldat", 1918, kurā darbību stāsta deklamētājs, bet

tekstu illustrē mazs soloinstrumentu ansamblis; par Pergolēzes motī-

viem komponētais ballets "P vI č i n cI I a", simfonija astoņiem pūša-
miem instrumentiem Debisī piemiņai. Tālākajos darbos Stravinskis aiz-

vienu vairāk piegriežas tīrās, absolūtās mūzikas formām, rada "jaunās
lietišķības" stilu, kam no mūzikas jāizmet visi jūtu, literārie, gleznaini-
tēlojošie elementi; viņa mūzika kļūst aizvien askētiskāka savā ska-

nīgumā, bieži ar tikai eksperimenta nozīmi. Tā rodas viņa koncerti

klavierēm (Concertino, Concerto, Capriccio), vijoļkoncerts, opera

"Mavra", scēniskā orātorija "Oedipus Rex" (ar latīņu tekstu), klasi-

cistiskie balleti "Apollons" un "Fejas skūpsts", Psalmu simfonija, bal-

lets-kantāte "Persefona" un c, kas gan dažkārt izsauc daudzkārtī-

gas imitācijas (īpaši klavierkoncerti), bet vispāri rāda sausāku fantā-

ziju, tālu atšķirdamies no "Ugunsputna", "Petruškas", "Svētpavasara"
valodas. Stravinska ietekme ir veselīgāka, nekā Šēnberga mākslas

paraugs; tāpat romantiskā mūzikas ideāla negācija, tā jaunajai mū-

zikai deva milzīgas ritmiskas enerģijas un dinamiska spēka impulsus.
Stravinskis pēc pasaules kara dzīvo Parīzē, ir arī natūrālizējies

par Francijas pilsoni. Kā pianists un savu darbu diriģents apceļojis
Veco un Jauno pasauli. 1935. g. iznāca viņa autobiogrāfiskās atmi-

ņas ("Chroniques dc ma vie", divos sējumos).
Stravinska mākslas ceļus iet, razdams arī savu spilgtu individuā-

lu stilu, Sergejs Prokofjevs (dz. 1891), kas aizvien vairāk sāk ieņemt
vadošu stāvokli krievu mūzikā blakus Stravinskim. Prokofjevs mācī-

Stravinska rokraksts

Balleta „Svētpavasara" partitūras pirmā lappuse
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jies Pēterpilī pie Rimskij-Korsakova, Vītola, Lacļova, vēlāk arī pie Ta-

ņējeva Maskavā, pēc kara dzīvo Parīzē. Arī viņa mūzikas harmo-

niju valoda ir brīžam cieta un skarba, bieži politonāla. Bet Prokof-

jevs ir izvairījies tā sausā, askētiskā stila, kāds pārsteidz Stravinska

pēdējā perioda darbos. Prokofjevs
daudz komponējis klavierēm [sonā-

tas, koncerti, "Vecmātes stāsti", "Sar-

kazmi", "Vīzijas"}, orķestrim Klasisko

simfoniju, 2 citas simfonijas, spēcīgo
"Skitu svītu" (1914), operas "Mīlu uz

trim apelsīniem", "Neru" un c.

No emigrācijā dzīvojošiem krie-

vu jaunākajiem mūziķiem vēl_ minami

jaunais Aleksandrs Čerep-

ņin s, Ni k. Nobokovs, Igors
Ma'rkēvičs (izcilu uzmanību gu-
vis Parīzē viņa ballets "Ikars" un

orātorija "Pazaudētā paradīze",
1936).

Par jaunāko PSRS mūziku, kas

radusies pēc revolūcijas, Eiropā zi-

nāms loti maz. Dažu jaunāko kom-

ponistu zīmīgākie darbi, kas dzirdēti

arī Rīgā, liecina par diezgan mērenu

modernismu, salīdzinājumā ar Vakar-

eiropas atonālisma skolu. Gaidītā
Sergejs Prokofjevs

"proletāriskā" mūzika šķiet vēl nekā izcila nav devusi, kā vispār re-

volūciju un arī patriotiskā mūzika nekur nav radījusi lielu vērtību. Va-

došā personība ir Nikol ai j s Mjaskovskis (dz. 1881), tipisks sim-

foniķis (līdz šim 10 simfoniju); Maksimilians Štein b c r g s arī pieder
konservātīvam virzienam. Radikālākās tendences kopj Nik. Ros I a-

vecs (1881), Somuels Felnbergs, Grig. un A. Krei n s, Ana-

tols Aļeksandrovs. Pēdējos gados arī pāri robežām kļuvuši

pazīstami jaunākie: Aleksandrs Mosolovs ("Tēraudlietuve"),
ārkārtīgi produktīvais Dimitrijs Šostokovičs (dz. 1906, opera
"Mcenskas apriņķa lēdija Makbete", simfānijas), Ivans Dzeržin-

skis (opera "Klusā Dona").

Mūzikas renesanse Anglijā, Spānijā, Italijā.

paraaoKsaia stāvokli, Ka pec savas muziKas lielajiem ziedu laikier

17. gadsimtā, kopš Persella nāves (1695), vairāk kā divus gadsimtu
tā nebija radījusi nevienu lielu mūziķi, nevienu lielu darbu. Mūzika

kults, kas Anglijā tomēr arī visu šo laiku palika dzīvs, pārtika ga
venokārt no dažu lielu cittautu komponistu darbiem, ko Anglija bij
adoptējusi, baznīcas kormūzikā — angļu specialitātē — īpaši n

Hendeļa un Mendelsona orātorijām. Angļu mūzikas renesanse sā

kās pagājušā gadsimta 80-jos gados, — laikā, kas zīmīgs arī dau

dzu citu Eiropas tautu mūzikālajai atmodai. Pirmie angļu mūzikā

lās atdzimšanas nesēji irČarlssHub. Perrijs (Parry, 1848—

1918), daudzu iemīļotu angļu orātoriju un kantāšu komponists (vie
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nas no labākajām "Atraisītais Prometejs" un "Hiobs") un sers

Čarlss V. Sten fords (Stanford, 1852—1924), daudz universā-

lāks mūziķis, ar darbiem visos mūzikas žanros ("Rekviems", īru sim-

fonija, īru rapsodijas, virkne orātoriju un operu, etc). Stenfords bija

īpaši liels mūzikālais audzinātājs, no viņa kompozicijas klases Kara-

liskajā mūzikas koledžā nākuši daudzi lieli angļu komponisti, tā

Holsts, Viljemss, Bridžs, Bliss, Gūsenss. No šā laika angļu kompo-

nisti vairs tikai reti ies savu mūzikālo izglītību meklēt pie vācu mei-

stariem.

Jaunajā nacionālajā virzienā angļu mūziku ievadīja īpaši sers

Edvards Elgars (1857—1934), ko angļi uzskatīja par savu izcilāko

tagadnes komponistu. Lieliskas viņa orātorijas-. "Gerontija sapnis"

(1900), darbs ar epochālu nozīmi angļu orātorijliterātūrā, "Apustuļi",

"Ķēniņvalsts". levērojamākie Elgara orķestra darbi ir simfonisks tēlo-

jums '"Falstafs" (1913), mirdzošs orķestrālajā skanīguma, "Enigma-

variācijas", uvertīra "Cockaigne", kas tēlo Londonu naktī, slavenie

viņa marši "Pomp and Circumstances", vijoles un čello koncerti,

un c. Frederiks Deliuss (1863), kā tēvs bija Anglijā natūrā-

lizējies vācietis, ilgu laiku bija vairāk pazīstams Vācijā, nekā savā

dzimtenē; arī "Francija, kurā Deliuss nodzīvoja vairāk kā 30 gadus,
viņu nemaz nepazina. Deliuss savas mākslas triumfu piedzīvoja ti-

kai 1929. gadā, kad diriģents sers Tomass Bīčems sarīķoja Londonā

6 viņa darbu koncertus. Viņa ievērojamākie darbi: "Dzīves mesa"

(1905), opera "Romeo un Jūlija sādžā", simfonisks tēlojums "Parīze

naktī", poēma orķestrim ar beigu kori "Appalachia", kantāte "Sea

Drift" (Jūras bangas), "Dziesma par kalnu virsotnēm" korim ar or-

ķestri, un c.

Angļu mūzikas atdzimšanu daudz veicināja angļu, skotu, īru

tautdziesmu kults, kas sākās pag. gadsimta beigās. Daudzi angļu

komponisti piekļāvās šim folklorisma virzienam. Grenvils Ba n-

to-ks (Bantock, 1869) bija viens no pirmajiem angļu "folkloristiem",
lai gan viņš bija arī dedzīgs jauno, no kontinenta nākošo mūzikas

virzienu paudējs, ar īpašu Debisī un jaunkrievu skolas ietekmi. Ban-

toka vērtīgākais koru darbs ir "Omar Khayyam", skaistākais darbs

orķestrim "Hebridu simfonija". Tautdziesmas kultam pievienojas arī

Jozefs Holbroks (Holbrooke, 1878), ar spēcīgiem program-
mātiskiem orķestra darbiem. Lielākais angļu folkloristiskā virziena

komponists ir Ralfs Vogens Viljemss (R. Vaughan VVilliams, dz. 1872),
kam tautdziesma kļuvusi par viņa otro dabu ("Norfolkas rapsodija"
par tautdziesmu motīviem, "Pastorālā simfonija", "Londonas simfo-

nija"). Vēlāk Viljemss mācījās vēl pie Ravēla, franču impresionisma
ietekmē dzimst daži interesanti viņa darbi ("Flos Campi", svīta altam

solo, ar kori un mazu orķ. ansambli, 1922). Turpretim opera "Sir John

m Love" (1929) ir atkal gluži tautiska, sagādāja autoram lielu slavu.

Angļu jaunāko komponistu paaudzi stipri ietekmē modernā

franču_ un krievu mūzika (Stravinskis), tāpat kā vecākajā paaudzē
dominēja Vāgnera un Brāmsa ietekme. Viens no visspēcīgākajiem
un oriģinālākajiem šīs paaudzes mūziķiem ir Gustavs Holsts (dz. 1872);
savus vislielākos panākumus viņš guvis ar "Planētām",
svītu 7 daļās lielam orķestrim,- viņa "Jēzus himna" dubultkorim ar

orķestri ir monumentāls darbs, ļoti drošs arī disonanču lietošanā..

Arnolds Bakss (Bax, dz. 1889) ir ražīgs komponists kamēr- un
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simfoniskās mūzikas formās, arī noteikti moderns harmonijās,- labā-

kie darbi: simf. dzejas "Fandas dārzi", "Meži novembrī", 2. un 3.

simfonija, kvintets stīgām un harfai, un c. Angliskā humora meistars

mūzikā ir lords Berners (dz. 1883); viņa "Luna-Parks", ballets

"Neptūna triumfs" ir panākumu bagāti darbi. Kirils Skots

(Scott, dz. 1879) ir viens no īstākajiem angļu impresionistiem.
Franks Bridžs (Bridge, 1879) teicamu kamermūzikas darbu au-

tors, sākumā atonālā, vēlāk daudz skaidrākā stilā (Trio, veltīts Kulidža

kundzei). Persijs Grēndžers (Grainger, 1882), ievērcjams

pianists, Buzoni skolnieks, sevišķi pazīstams ar saviem angļu taut-

dziesmu arranžējumiem korim ar orķestri, apmēram Grīga- garā, un

devis labu kamermūziku. Vismodernākās tendences angļu mūzikā

vēl pārstāv Artūrs Bliss (1891), ļoti vīrišķīgs un dedzīgs mūziķa

temperaments ("Krāsu simfonija", dažādi orķestra un kamermūzikas

darbi ar solo balsi vai kori, kas dzied bez vārdiem, vai arī uz neno-

zīmīgām zilbēm); Ežēns Gūsenss (Goossens, 1893), kompo-
nists un pazīstams diriģents. Visjaunākajā paaudzē uzmanību uz

sevi vērsuši Viljams Valtons (VValton, 1902) un Konstans Lam-

berts (Lambert, 1905), kas abi mākslas mūzikā ieved džesa ele-

mentus. (Valtona "Portsmutas tilts", Lamberta "Rio Grande" korim,

orķestrim un klavierēm.)

Operkompozicijā sevišķa loma angļu mūzikā Artūram Su !•

livanam (1842—1900), ar viņa ļoti daudzām, smalka humora un

skaista melodisma bagātām komiskām operām.

Angļu jaunā lielā mūzikas skola un augstais atskaņojošās mū-

zikas institūtu — orķestru, koru līmenis liecina, ka Anglija atkal at-

radusi saites ar savu lielo mūzikas tradiciju.

*

Spāniešu mūzikai arī bija liela pagātne 16. un 17. gadsimtā,
vēlāk tā pilnīgi italianizējās. Tās renesanses sākums arī ir pagājušā
gadsimta beigas, kad Felipe Pedrells (1841 —1922) publicēja savu

opertriloģiju "Pireneji" (1844) un
slaveno manifestu "Por nu-

estra mūsica" ("Par mūsu mūziku"). Pedrells bija Joti ievērojams
mūzikas zinātnieks. Ceļš, kādu viņš redzēja spāņu mūzikas skolas

nodibināšanai, bija spāņu senās mūzikas atdzīvināšana un spāņu
bagātās tautas mūzikas izmantošana. Lai gan Pedrella mūzika ne-

kļuva tuva lielajai publikai un ārzemēs viņam nodibinājās slava

agrāk nekā pašā dzimtenē, viņa aktivitāte un ievadītais virziens no-

teica visu jaunākās spāniešu mūzikas attīstību. Lielie jaunās spāņu
mūzikas meistari Pedrella ietekmē ir Albēnics, Granadoss un dc

Faljā, netieši visi Pedrella skolnieki.

Izāks Albenics (Albeniz, 1860—1909), slavens pianists, piedzī-
vojumu raibā dzīvē izklejojis visu pasauli, savā klaviermūzikā ir de-

vis modernās spāņu mūzikas reprezentātīvākos darbus. Spāņu de-

jas, "Spāņu svīta", "Spānijas dziesmas", "Espana", "Iberia"-svīta

(12 klaviergabali), "La Vega", un c, pa lielākai daļai ļoti grūtā
pianistiskā technikā-, liecina tiklab īstu spānisku nacionālkolorītu,

dļenvidniecisku kaismi, kā arī modernās franču skolas (Debisī, Ra-

vēla) ietekmes. Citi viņa galvenie darbi: orķestra svīta "Kataloni-
ja", opera "Pepita Himenecs", un c.
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Enriks Granadoss (1867—1916) savus labākos darbus arī

ir devis klaviermūzikā; kā Albenics, Gr. bija koncertējošs pianists,

tiem abiem bija vienlīdzīga spēja izteikt mūzikā tipisko spāniešu
tautas mūzikas garu. Viņa pazīstamākais klavie,rdarbs ir "Goyes-

cas", vēlāk pārstrādāts operā, bez

tam daudzas spāniešu dejas, rapso-

dijas, dažādi raksturgabali, un c.

Granadoss noslīka, kopā ar sievu,

atgriezdamies no Ņujorkas koncert-

ceļojuma, tvaikoņa Suseksa bojā ejā
no vācu torpēdas.

Manuels dc Faljā (dc Faila, dz.

1876), prominentākais tagadnes spār-
nu komponists, ir tuvu saistīts ar fran-

ču mūzikas dzīvi un tās lielajiem im-

presionisma meistariem. Neskatoties

uz šīm radniecībām, viņa mūzika el-

po īstu Spānijas gaisu, andalūziešu

tautas mūzikas garu. Jau pirmie vi-

ņa darbi kļuva slaveni Eiropā, tā

opera "īsā dzīve" (La Vida bre-

ve, 1905). Baileti "Trijstūrainā cepure"
(El Sombrero dc Tres Picos, 1919),
"Amors burvis" (El Amor Brujo, 1915),
marionešu opera "El Retablo dc

Manuels de Falja

Maese Pedro", 3 Spāniešu gabali klavierēm, "Naktis Spānijas dār-

zos" simfoniskam orķestrim, 7 spāniešu dziesmas dc "Paijas slavu vēl

vairoja, nostādot viņu starp izcilākajiem Eiropas moderno mūziķu
saimē.

No jaunākajiem spāniešu mūziķiem citā virzienā darbojas Os-

kars Esplā (1886), kas kopj lielu formu simfonismu, vairāk ie-

dams vācu ekspresionisma pēdās (Svīta orķestrim, simf. tēlojums

"Virsotnes", un c). Hoakins Turina (1882), blakus dc Faljam,
ir jaunās spāņu mūzikas pārstāvis, kas ierosmes guvis no Parīzes; vi-

ņa mūzikas skanīgumā arī daudz spāniska, andalūziski-seviļjiska ko-

lorīta (Sevijjas svīta, Andalūziešu dejas un c. gabali klavierēm, Se-

viljas simfonija, "Fantastiskās dejas" orķestrim, opera "Orienta

dārzs", arī mūzika ģitārai, un c). Hoakins Nins, ievērojams

pianists, rakstījis spāniešu dziesmas un izdevis spāniešu veco mūziku.
Sakarā ar spāņu mūziku nosaucams arī braziliešu komponists

Villa-Loboss, indiāņu mūzikālās folkloras pētnieks, kā mūzikā
ir gluži neparasta tembru krāsainība. Ļoti īpatnēji viņa darbi ir 14

"Choros": virkne gabalu gan orķestrim vien, gan ar vīru vai jauk-
tiem koriem, gan atsevišķiem instrumentiem. "Les Amazonas", simf.

tēlojums lielam orķestrim, Indiāņu dejas, indiāņu dziesmas v. c. viņa
darbi ienes mūzikā jaunu eksotisku niansi.

*

Itāliešu modernajā mūzikā valda tendence atjaunot īpaši in-

strumentālās mūzikas kultu, pretī operas hēgemonijai, un piebiedro-
ties arī starptautiskajai modernās mūzikas valodai, kas Itālijā, kā ti-

piskā belkanta zemē, daudz grūtāk rada atbalsi sabiedrībā. Šo
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radikāli-moderno tendenču aktīvākais sludinātājs Itālijā ir Alfrēdo

Kazella (1883), kā daudzie orķestra un kamermūzikas darbi atspo-
guļo vispārdrošākos Eiropas mūzikas meklējumus; gaumes kultūra,
liela mūzīkālās technikas meistarība viņam piešķir vadošu stāvokli

itāliešu modernajā mūzikā. Kazel-

lam nācās par savu mākslu Itālijā iz-

cīnīt visasākās cīņas; bija laiks, kad

viņa ikkatra parādīšanās publikas

priekšā nozīmēja skandālu. Visvairāk

panākumu Kazella guvis ar rapso-

diju "Itālija"; spēcīgi orķestra darbi

arī kara inspirētie "Elegia eroica"

(1916) un "Kara lappuses" (1917),
simf. svīta "Klosteris uz ūdens", kla-

vierkoncerts etc. Kazella ir arī pa-

zīstams koncertējošs pianists un

arī rakstījis par mūziku, visās Eiropas
lielajās valodās. levērojams mūzikā-

lā avangarda mūziķis Franko Alfāno

(1878), ne tik krass harmonijās kā

Kazella, ar galveno darba sfairu ir

operā: "Sakuntala" (1921), "Aug-
šāmcelšanās" (1904, pēc Tolstoja ro-

māna), "Madonna Imperia" (1927);
orķestrim: Romantiska svīta un sim-

fonija; viņa visjaunākā opera "Si-

rano dc Beržeraks" (1935), ko reizē

Alfrēdo Kazella

pirmuzvedumā deva Parīze un Roma. Ārzemēs vairāk nekā Itālijā

pazīstams ir Frančesko Malipjero (1882), viens no radikālākajiem itā-

liešu modernistiem, joti spēcīgs un produktīvs mūziķis, tiklab simfo-

niskās mūzikas kā operas laukā. Viņa ievērojamākie orķestra darbi:

"Impressioni dal vero" I un II dala, "Pause dcl Silenzio", "Ditiram-

bo tragico", Amerikā godalgots stīgu kvartets, skatuves darbs "Sette

Canzoni" (7 scēniski izveidoti simf. gabaliņi), un d. c. Pēdējā viņa

opera "Jūlijs Cēzars" (1936) cieta scēnisku neveiksmi. Malipjero re-

diģējis Monteverdi darbu monumentālizdevumu (operu "Orfeju",
madrigālus un c).

Zīmīgi, ka Itālijā, dzejnieciskā futūrisma zemē, modernās mūzi-

kas tendences sabiedrībā uzņem visvēsāk. Tas izskaidrojams pro-
tams ar itāliešu iedzimto 'melodisko instinktu, kas nevar samierināties

ar atonālo melodiku. Tāpēc arī itāliešu moderno komponistu dar-

bos dominējošās impresionisma, brīžam arī Stravinska un Sēnberga
ietekmes vienmēr tomēr atrod iespēju savienoties ar tipiski italiska-

jiem melodikas elementiem. Kam šo rases īpašību mazāk, kā Ma-

lipjero, Kazellam, to mūzika arī lielākā naidā ar publiku. Plašāku

atbalsi Itālijā tāpēc ir guvuši divi citi lieli itāliešu mūzikas tagadnes
meistari — Piceti un Respigi, kuru māksla izpaužas mērenākā mo-

dernismā. Ildebrando Piceti (Pizzetti, 1880) ir galvenokārt operkom-
ponists. Viņa pirmais skatuves panāķums bija opera "Fedra" (1915),
pēc d'Annuncio libreta, tad "Debora un Jaele" (1922), "Fra Ghe-

rardo" (1928) un viņa pēdējā opera "Orseolo", (1935), kas guva
lielus panākumus Milānas "Skalā" un Florencē. levērojami arī daži



480

Piceti kamermūzikas darbi: vijoj- un čello sonāta, stīgukvartets an c.

Piceti ir arī ievērojams paidagogs (no 1924, Milānas konservātorijas

direktors) un mūzikas rakstnieks.

Otorino Respigi (1879—1936) bija spīdošs orķestra valodas mci-

Siars. viņu- bimiuiriiMti ieiu|uim i\ v m v 3

fontāni" (1917) un "Romas pīni-

ja s" (1924) ir slaveni visā pasaule, daudz-

kārt spēlēti arī Rīgā. Respigi orķestra mir-

dzošo skaņkrāsu paleti neapšaubāmi iero-

sināja viņa studijas Pēterpilī pie krievu or-

ķestra lielmeistara Rimskij-Korsakova. No

citiem Respigi orķestra darbiem vēl atzīmē-

jami simf. tēlojumi "Aretuza" (1911), "Drā-

maliskā simfonija", "Trittico Botticelliano",
"Gnomu deja"; Gregoriāniskals koncerts

vijolei ar orķ., sonāta vijolei, trīs stīgukvar-
teti un c. Arī operkompozicijā Respigi

guva panākumus, vislielākos ar "Nogri-
mušo zvanu" (1926) un savu pēdējo operu
"Liesmu" (La Fiamma", 1934). Balletam

Respigi devis "Venēcijas skerco" un "Gu-

lošo skaistuli". — Respigi ieņēma lielu ofi-

ciālu vietu Itālijā, kā Romas Sv. Cecīlijas

Otorīno Respigi

konservatorijas direktors no 1923, un Itālijas karaliskas akadēmijas lo-

ceklis no 1932.

Blakus nosauktajiem meistariem, jaunā itāliešu skola uzrāda

daudzus citus apdāvinātus mūziķus, tā Rikardo Pik-Mandža-

gaili (Pick-Mangiagalli, 1882), Vitorio Riēti (1898), Mario Ka-

stelnuovo -Tedesko (1895), Vitorio Gui (1885), Vinčenco

Tom mazini (1880), Adriāno Lualdi (1887), un c.

Itāliešu mūzikas īsais apskats nebūtu pilnīgs, ja mēs šeit neno-

sauktu ģeniālā diriģenta Arturo Toskanīni (1867) vārdu, kas ir daudz

un neaizmirstami pakalpojis kā in-

terprets Itālijas un visas pasaules
mūzikai. Lielo itāliešu opertradi-
ciju bagātīgi uztur dzīvu arī itā-

liešu operdziedātāju saime, kurā

mirdzošākie jaunie vārdi ir kolorā-

tūrsoprāniste Toti dcl Montē,
tenori Benjamino Džilji (Gigli),
Lauri - VoI p i, Tito Skipa un

daudzi citi.

*

Daži rumāņu mūziķi arī spē-
juši pāriet nācijas robežas, tā it

īpaši Zoržs Enesku (1881), emi-

nents vijolnieks, diriģents un kompo-
nists, kā) lielie simfoniskie darbi —

rumāņu rapsodljas, simfonijas,

opera "Oidlps" ir Parīzē pazī-
stami un iecieīti. Rumāņu nacionālo Artūro Toskanīni
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mūzikas skolu vēl pārstāv Alfr. Alesandresku (simf. tēlojumi

"Didonna", "Acteon"), Stans Golestons, Michaloviči v. a,
kas visi stipri iekļaujas modernajā franču impresionisma virzienā.

*

Jau gadsimta sākumā, sevišķi pēc pasaules kara pār Eiropu iz-

platījās no Amerikas nākušais moderno deju, īpaši dže s a

mūzikas kults, ko iznēsāja nēģeru mūziķi, bet kam drīz sāka mūziku

producēt milzīgs daudzums sevišķi Amerikas un Vācijas žīdu, ar ma-

zākām spējām arī citu tautu mūziķi. Grammofonu plates džesa

mūziku izplatīja pa visu pasauli. Džess prasīja jauna sastāva or-

ķestri, ar sitamo instrumentu bateriju un klavierēm ritmikai, un kā

melodiskiem instrumentiem galvenokārt saksofoniem, taurēm un ba-

zūnēm, kam pievienojās arī pāris vijoles. Šādos orķestros bieži sa-

stopami apbrīnojami virtuozi. Sevišķi interesants džesa spēles veids

ir tā sauktā "hot"-spēle, brīva, nesaistīta visa orķestra kopīga im-

provizācija, kādā lieliski meistari ir nēģeru mūziķi. Džesa mūzika,

ar savu nervus un jutekļus satraucošo sinkopēto ritmu, savu erotismu,

īpatno instrumentālo tembru un melodiku, ne tikai pakļāva sev visu

Eiropas dejmūziku, bet stipri atbalsojusies ir arī modernā "lielajā"
mūzikā. Neapstrīdami, džess devis jaunas, dzīvinošas ierosmes

īpaši ritmikā; arī orķestrālo tembru rašanā džess ievedis dažus jau-
nus technikas elementus un atradumus. Ļaunāka bija džesa morālā

ietekme, sevišķi uz plašo publiku, kas nespēja pretoties tā lipīgajam
sentimentam un vulgāri-jutekliskajam kairinājumam. Tagad šķiet spē-
cīgākais džesa vilnis Eiropai jau ir pāršļācis pāri, sācis jau aprieb-

ties, vismaz savā uzmācīgākajā formā; Vācija mēģināja to nolikvi-

dēt administratīvā kārtā> kā nācijai kaitīgu. Nav šaubu, ka džess ir

radījis arī dažas paliekošas vērtības, kā tās savulaik spēja radīt

valša laikmets.

Vispārējais Eiropas mūzikas aspekts 20. gadsimta pirmā treiok-

šņa beigās rāda zināmu nomierināšanos pēc mūzikālās revolūc jas,

kas sakrita ar lielā pasaules negaisa laikmetu. Dažu tautu mūzikā-

lie ceļi plūst plašā plūdumā, mierīgi tie nav nevienai, citām tautām

tie ir vēl tikai pašā sākumā. Šīm pēdējām pieder arī Baltijas
valšķu tautu — leišu, igauņu, latviešu mūzika. Pie tās ap-

stāsimies plašāki.

Leišu mūzika

Jauno nacionālo kultūru attīstība ir cieši saistīta ar šo tautu folk-

loru; patstāvīgas nacionālas kultūras uzbūve nav pat domājama bez

organiskām on tuvām saitēm starp tīro tautas mākslu un tās mākslas

kulturālo veidu. Tamdēļ dziļākai leišu mūzikas gaitu saprašanai
ir vajadzīgs jēdziens par leišu tautas mūziku. Jo leišu māk-

slas mūzika ir vēl ļoti jauna: viņa sākas kopā ar nacionālo atmodu;

turpretim leišu dainām ir sakars ar ļoti dziļu senatni.

Leišu tautas mūzikālitāte ir jau pazīstama no veciem laikiem. Jau

XVIII. g. s. caur Lietavu braucošie ārzemnieki savās ceļojuma piezī-
mēs apbrīno skaīstās leišu zemnieku melādijas.
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Leišu tautas dziesmas ("dainos") ir savāktas da_udzos krājumos.

Pirmie viņu vācēji bija pa daļai pārpoļotie, bet tomēr patriotiski no-

skaņoti Lietavas muižnieki, pa daļai vācu zinātnieki.
_

Saprotams,_ve-
lāk tautas dziesmām un viņu melodijām piegrieza vērību nacionālās

atmodas perioda darbinieku Daudz vairāk tomēr ir dziesmu

tekstu krājumu, nekā melodiju; leišu dainu tekstiem ir liela poēti-

ska vērtība.

Tautas dziesmu melodiju krājumi ir pirmie vēsturiskie dokumenti

par leišu mūziku. Svarīgākie melodiju krājumi ir: Szym on a s St a-

niewicze, Pažimes žemaityszkas gaydas (1833,

Rīgā); Antoni Juszkievvicz, Melodje ludowe I ite w-

sk i c (1900, Krakovā) ;
Ch. Bartsch, Dainu baisai — M_e-

lodien litouischer Volksl ieder (1886, Heidelberga);

A. Sabeliaus kas, Lietu viu dainu irgiesmiu galdos
(Helsinki, 1916) ;

T. Brazys, Lietuviu tautiniu dainu me-

lodijos (Kaunā,. 1927). Dažas tautas dziesmu melodijas uzdod arī

leišu valodas pētītāji prof. Becenbergers, prof. Kuršats (Kur-

šaitis) un citi.

Tautas dziesmu melodijās tagad ir pārsvarā mažors, kaut gan

viņu noskaņa ir parasti elēģiski ilgstoša, pat melancholisko. Melodiju
mažors bieži nav organisks, bet ir radies caur dziedāšanu tercās

("turavojimas") ;
šis dziedāšanas veids ir nācis XIX. g. s. otrā pusē no

Vācijas un piešķīris dažām pēc būtības ļoti vecveidīgām melodijām
svešāku, vāciska mažora noskaņu. Vecākās melodijas arī tagad
dzied ūnisonā. Jaunākās melodijas bieži cietušas no svešām ie-

tekmēm, turpretim vecākās ir stipri īpatnējas melodiskā zīmējuma

un sevišķi ritma ziņā (tipiska bieži lietājamā 3- un 5-daļu ritma kom-

binācija). Melodija bieži tikai kvintas vai sekstas apjomā, bez lie-

lāku intervallu lēcieniem.

Bez parastām dziesmām ("dainos"), sevišķu interesi izsauc

"giesmes" jeb "suta rt i nes" — tagad jau gandrīz izzudušais,
pie kaimiņtautām nesastopams dziesmu veids. Tādas vēl var dzirdēt

Ziemeļlietavā, Biržu apriņķī. "Sutartines" dzied kanonā, ritmiskās

sinkopās, pie kam bieži abas melodijas iet parallēlās sekundās.

Atsevišķs dziesmu paveids ir raudas (bēru dziesmas). Viņas
ir ļoti drūmas, 3—4 toņu apjomā, vecajās toņkārtās.

īpatnēja parādība ir "sk uduč ia i - orķestris, ar 5—6 koka

svilpēm,- katrai ir tikai pa vienam tonim un katru pūš atsevišķs pū-

tējs. "Skuduši" arī sastopami tagad tikai Biržu apriņķa dažos pa-
gastos. Šāda orķestra skanīgums ļoti īpatnējs, arī ar daudzām se-

kundam. Līdzīgus orķestrus sastāda arī no trimitiem — garām
tāss taurēm, ko lieto gani. "Skudučus" tagad Lietavā lieto maršiem

skauti un aizsargi.
Leišu mākslas mūzikas attīstība sākas kopā ar nacionālās at-

modas Ap 1880. gadiem Tilzitē parādās mēnešraksts

"Aušra" (Ausma), ko izdod leišu nacionālās kustības pionieri un pa-
triarchi Dr. Basanavičs (Basanavičius), Dr. Jonas Šļupass un citi.

"Aušras" drošais sauciens tautai nepalika bez atbalss — leišu atmo-

das kustība strauji pieaug; vēl nesen no verdzības atbrīvotie zem-

nieki sāk sūtīt savus dēlus skolās. Neraugoties uz krievu policijas
terroru

r _visas kulturālās dzīves nozarēs sākas liela aktīvitāte, visur

organizējas entuziastiski intelliģentu pulciņi, kas, nebaidīdamies
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cietumu un Sibirijas, izdod avīzes, iespiež grāmatas, organizē sāku-

mā nelegālus, pēc 1904. g. jau legālus vakarus un koncertus. Šinīs

romantiskajos laikos nevar vēl būt runa par speciālistiem mūziķiem.
Jau pats fakts, kā parādījās kāda dziesma ar leitisku tekstu, ka no-

tika kāds koncerts, kur tika dziedā-

tas pāris tautas dziesmas, — bija
vēsturiski nozīmīgs, iepriecinošs.
Tamdēļ starp tā laika komponistiem-

pionieriem sastopam vairākus di-

letantus-neprofesionālus. Pazīsta-

mais, agri mirušais, dedzīgais lei-

šu tautas modinātājs Dr. mcd.

V. Kudirka sacerēja pēc vācu

studentu dziesmas motīviem taga-
dējo Lietavas valsts himnu un pā-
ris sīku salongabalu klavierēm.

Diezgan veikli sāka harmonizēt

tautas dziesmas prūšu Lietavas filo-

zofs Vidū n s (Vvdunas),. kas arī

tagad darbojas Tilzitē. 1894. g. Pē-

terpilī J'uozas Prana it i s ie-

spieda ar leitiskiem virsrakstiem da-

žas polkas un mazurkas: pirmais jau
izglītota mūziķa darbs. Pie pirmā
laikmeta komponistiem pieskaitāmi
arī tautas dziesmu vācēji Er c-

mi n s (Ereminas) un X a 1 v ait is.

Juozas Naujālis

Nākošajā laikmetā parādās jau profesionāli izglītoti mūziķi. Vis-

nozīmīgākais šeit bez šaubām prof. J. Naujālis (1869—1934);
dzimis kā baznīckunga dēls Raudondvarī ("Sarkanmuižā") pie
Kaunas, viņš drīz kļuva Kaunas bazilikas ērģelnieks. Mūziku mācī-

jās Varšavas konservātorijā un Rēgensburgas baznīcas mūzikas

akadēmijā. Kā baznīcas mūzikas komponists Naujālis pazīstams
arī ārzemēs; viņš ieguva pirmo godalgu Moņuško sacensībā Var-

šavā. Viņa garīgie darbi vairākkārt atskaņoti Vakareiropā, un uz-

ņemti arī itāliešu baznīcas mūzikas krājumos. Laicīgajā mūzikā vi-

ņam tīri vietēja nozīme. Viņa orīģinālmelodijās vēl jūtama poļu
ietekme, bet visur spīd cauri īpatnējais maigais leišu lirisms. J. Nau-

jāli droši var saukt par leišu mūzikas patriarchu. Ap viņa cēlo,

mierīgo personību dabiski grupējās visa Kaunas un apkārtnes lei-

šu dzīve. Viņa nodibinātajā un vadītajā ērģelnieku skolā pirmo
mūzikālo izglītību guvuši gandrīz visi Lietavas ērģelnieki un vairāki

nozīmīgākie mūziķi. Naujāļa melodijas kļuva gandrīz par tautas

dziesmām,- ļoti iemīļoti arī daudzi viņa tautas dziesmu apstrādā-

jumi. Instrumentālmūzikā viņš atstāja starp citu "Vakara dziesmu"

stīgu kvartetam, dažus sīkus klaviergabalus un simfonisku poēmu
"Ruduo" ("Rudens"). Pēckara laikos Naujālis nodibināja- Kauņas
Mūzikas skolu (vēlāk konservāto-riju), līdz 1928. g. bija viņas direk-

tors un līdz nāvei (1934. g.) — ērģeļu klases vadītājs.

Viens no pirmajiem nozīmīgajiem profesionāli izglītotiem kom-

ponistiem bija arī Česlavs Sasnausks (Sasnauskas, 1867—1916).

Savu mūzikālo izglītību viņš ieguva Pēterpils konservātorijā,
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vēlāik bij Pēterpils katoļu garīgā semināra kora vadītājs un ērģel-
nieks. Sasnauska darbības galvenā nozare arī bija baznīcas mū-

zika; viņš rakstījis gandrīz vienīgi korim. Viņa harmonija ir jau

īpatnējāka, brīvāka no poļu un vācu ietekmēm (tādas vēl jūtamas
Naujāļa harmonijā). Viņa lielākais

garīgās mūzikas darbs ir liels "Rek-

viēms"
r

bez tam citi darbi, mazāki.

Dažas Sasnauska melodijas ļoti pa-

zīstamas: piem. "Jau slavai sukilo"

(Jau slāvi sacēlušies — Mairoņa
teksts) kļuvusi gandrīz par otro tau-

tas himnu. Rekviēmu diriģēja Pēter-

pilī pēc Sasnauska nāves Jāz. Vītols.

Loti populārs ir arī "Karvelelis"

(Balodītis) un "Kur bega Šes-

upe" (Kur Šešupe tek). Sasnauska

dziesmām bija liela nozīme tautas

atmodas laikmetā. No viņa lielā-

kajiem darbiem jāmin kantāte "Bro-

liai" ("Brāļi"). Č. Sasnausks bija
viens no svarīgiem leišu mūzikas pio-
nieriem.

Kaut gan Mika Petrauska

(dz. 1874) darbība iesākās maz-

liet vēlāk, bet pēc savas bū-

tības viņš pieder pie tā paša perio-

M. K. Čurļonis

da. Visrosīgāk viņš darbojas starp ZAS Valšķu leišiem, kur

viņam neapšaubāmi lieli nopelni mūzikas kultūras izplatīšanā. Savā

konservātorijā Bostonā M. Petrausks izaudzinājis daudz leišu mū-

ziķu, starp citu Kauņas operas dziedātāju A. Sodeiku. M. Petrausks
— cītīgs folkloras vācējs. Uzrakstījis bezgala daudz kompoziciju.
Agrākos darbos stipri nemākulīgs techniski, vēlāk izglītojās. Dažas

viņa tautas dziesmu harmonizācijas diezgan iemīļotas; lielāki darbi
—

operas "E gle,ža Ič i v karaliene" (Eglef
zalkšu karaliene)

un "Biruta", un vairākas operetes, diezgan nenozīmīgas
un uzvestas tikai Amerikā. Visi Petrauska darbi iznākuši ZAS
Valstīs. Savu izglītību viņš bija ieguvis Pēterpils un Parīzes kon-

servātorijās.

Pavisam jaunus, eiropiskus elementus ienesa leišu mūzikā

spilgti
_

apdāvinātais M. X, Čurļonis (Čiurlionis, 1875—1912). Dzi-

mis kā ērģelnieka dēls., viņš sākumā spēlēja mecenāta kņaza

Oginska orķestrī viņa muižā Žemaitijā (Lietavas ziemeļrietumos)
velak mācījās Varšavas un Leipcigas konservātorijās. Viņa darbi

bija par dažiem gadu desmitiem priekšā savam laikmetam: viņi pat

tagad aktuāli. Čurļoņa mākslā pirmo reizi leišu mūzikā sadūrās

austrumu un rietumu kultūrālās ietekmes: šī parādība spilgti izcēlās

neatkarības laiku leišu komponistu darbībā, Agrākos Čurļoņa dar-

bus ietekmējis "pirmais" Skrābins un Šopēns; vēlāk parādās arī

Rēgera iespaids, tomēr tajos bieži sajūtami arī organiski nacionālie

elementi. Vēlākā laikā Čurļonis nodevās glezniecībai, kas kļuva

viņa galvenā nodarbošanās. Tamdēļ varbūt viņa vēlākie darbi bie-

ži uzmetumveidīgi, nenoapaloti. Interesanti, ka glezniecībā Čurļo-
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nis lietā ja muzikālus terminus, zīmēdams sonātas, svītas, allegro
un t. t. Viņa mūzikai piemīt melancholiska, bieži daimoniski-vētraina

noskaņa, vēlākie darbi stipri kontrāpunktiski. Pārsvarā ir instru-

mentālās 'kompozicijas; vokālā nozarē daudz tautas dziesmu har-

monizāciju, no tām dažas chroma-

tismu pārsātinātas, bet dažas joti iz-

devīgas koriem. Čurļoņa klavierdarbi

iznākuši Lietavas Izglītības ministrijas
apgādībā, St. Šimkus redakcijā. Lie-

lākie darbi: simfoniskie tēlojumi "Miš-

kas" (Mežs) un "Jūra". Daudz klavie-

ru prelūdiju, ko,ra dziesmas un t. t.

Dinamiska, organiski ar Lietavas

zemi saistīta parādība ir Stasis Šim-

kus (dz. 1881). Zemnieka dēls., J. Nau-

jāļa ērģeļu skolas audzēknis, viņš

grieza uz sevi poļu diriģenta MI m-

n ars ka vērību, kas viņam izgā-
dāja stipendiju Varšavas konservā-

torijā. Priekškara periodā Šimkus

tuvāks Naujāļa un Sasnauska gru-

pai, bet dziesmu sabalsojumos at-

rod jau nacionālākas krāsas. Šim-
kum bija ļoti svarīga loma tautas

modināšanas darbā, kā dedzīgam

koru vadītājam un organizētājam.
Dažas viņa orīģinālmelodijas kļu-

Stasis Šimkus

vušas par tautas dziesmām. Sevišķi iedvesmoja atdzimstošo tau-

tu himna "Lietuviais esame mes gime" (leiši mēs esam

dzimuši —■ Zauerveina teksts); tagad tās sākums pieņemts par
Kaunas radiofona signālu. Vairākas reizes Šimkus apciemoja arī

ZAS Valstis, kā ziedojumu vācējs leišu tautiskiem mērķiem, un

arī kā muzikāls darbinieks, uzvezdams tur savus un M. Petrauska

darbus un izdodams žurnālu "Mūzika". Vēlāk, kā Klaipēdas kon-

servātorijas direktors, viņš izaudzināja leišu orķestrantu pulciņu un

populārizēja simfonisko mūziku, braukādams pa Lietavu ar savu

orķestra skolu. Pēdējā laikā Šimkus bija operas diriģents; daudz

darījis simfoniskās mūzikas pacelšanai; izcēlies kā nozīmīgs simfo-

niskais diriģents. Šimkus pēakiara darbi stipri modernāki, ar impre-
sionisma tieksmēm. Lielākie darbi: simfoniska poēma "Nemunas",
kantātes "Atsisveikinimas su tevyne" (Atvadīšanās no tēvijas), "Či-

gonai", "Nugrimzdes dvaras" (Nogrimušā muiža), klavieru variā-

cijas "Lietuvos Silueta!" un citi.

Pateicīgas, kaut gan ne sevišķi īpatnīgas vokālkompozicijas rak-

stījis A. Kačanausks (1882), nozīmīgs tautas apziņas modinā-

tājs, kas dzīvojis ilgāku laiku arī Liepājā un Rīgā. Mācījies Rīgas
mūzikas institūtā un Varšavā; vēlāk Kaunas konservātorijas skolo-

tājs un nozīmīgs kora diriģents. Sacerējis daudz dziesmu un opere-
ti "Jaunoji našlele" (Jaunā atraitne). Daudz solīja pirms kara J.

Tallats-Kelpša (dz. 1888), pirmo izglītību guvis Vijņas mūzi-

kas skolā, tad Pēterpilī. Viņa mūziku lugai "Egle žalčiu karaliene"

(Egle, zalkšu karaliene) atskaņoja jau 1907. g. Vijņā. Lielu popu-
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lāritāti ieguvusi viņa solo dziesma "Ne margi sakaleliai" (Ne raibi

vainadziņi); pateicīgas arī dažas tautas dziesmu harmonizācijas;

gaumīgi, labi izstrādāti klavieru gabali, krievu skolai tuvākā stilā.

Vēlāk Tallats-Kelpša pilnīgi nodevās operas diriģenta darbam.

Cītīgs tautas dziesmu harmonizētājs, vācējs un zinātnisks pē-

tītājs bija priesteris Teodors Brāzis (1870—1932). Viņš mēģi-

nāja pielietāt tautas dziesmām baznīcas mūzikas kontrapunktiskos

likumus. Daži viņa sabalsojumi ļoti pateicīgi. Brāzis sarakstīja arī

pirmās mūzikas mācības grāmatas leišu valodā. Veiklus tautas

dziesmu apstrādājumus deva J. Neimants (Neimantas) un St.

Gudavičs (Gudavičius), galvenais kara orķestru organizētājs
Neatkarīgajā Lietavā. Gaumīgs tautas dziesmu harmonizētājs ir

J. Bendorius (dz. 1889); pirms kara arī kordiriģents, tagad
Konservātorijas skolotājs un kritiķis. Kā mūzikas darbinieks daudz

veicis J. Zilēvičs (Žilevičius, dz. 1891), mācījās Pēterpils konser-

vātorijā; bijis Izglītības ministrijas mūzikas referents un ierosinājis

pirmo Lietavas dziesmu svētku sarīkošanu (1924). Kā komponists
viņš ir veikls kontrāpunktiķis; sevišķi izdevīgi viņa vokālie darbi.

A. Vanag aitis mācījās Drēzdenē, arī apdāvināts aktieris; iegu-
va populāritāti kā vieglu dziesmiņu autors; ļoti pazīstama ir viņa

"Viļņas dziesma": Ei, pasauli, mes be Vilniaus nenurimsim! (P. Vai-

čūna teksts). Interesants kora komponists ir Varšavas konservātorijas
audzēknis J. Štarka (dz. 1884), tagad pilnīgi nodevies operas
kormeistara darbam.

Ar to būtu noslēgts visu "pirmskara" komponistu pārskats. Iz-

ņemot M. Čurļonl un Šimkus pēckara darbus, visi tie raksta vēl diez-

gan primitīvā, vietējām vajadzībām piemērotā garā. Tautas dziesmu

sabalsojumos vēl jūtamas svešas technikas ietekmes, dažās orīģināl-
melodījās vēl manāma poļu ietekme, bet jau parādās skaidra nacio-

nāla tendence, sava tautiska stila meklējumi.
Mūzikas dzīvei tanī laikmetā bijal vēl tīri vietēja nokrāsa. Māk-

sla vēl bij jūtama kā' nacionālas cīņas ierocis, un nevis kā patstāvī-
ga vērtība. Līdz pasaules karam Lietavā vēl nebija nodibinājusies
tāda noteikta, organizēta un nacionāla mūzikas dzīve, kāda jau bi-

ja izaugusi Latvijā un Igaunijā, pateicoties vispārējo dziesmu svētku

tradicijai. Šim apstāklim bij liela nozīme tad, kad sākās neatkarī-

gās Lietavas mūzikālā dzīve.

Pēc pasaules kara no visām pusēm sabrauca dzimtenē leiši. At-

griezās arī mūziķi. Dažiem no viņiem karš bija iznācis par labu:

viņi bija nokļuvuši lielajos centros un varējuši turpināt (un pat sākt)

savu mūzikālo izglītību.
Kaunas (un arī visas Lietavas) kulturālā dzīve pirmajos brīvības

gados bija ļoti svaiga, pat entuziastiska.

Dzīvu aktivitāti uzrādīja arī mūzikas sfairas: bieži notika dažā-

di koncerti; J. Štarka un J. Tallats-Kelpša organizēja korus; ar lielu

piekrišanu uzstājās no Krievijas atgriezušies solisti. Pastāvīgo cīņu

ar komūnistiem, poļiem, bermontiešiem atmosfaira' radīja kara dzies-

mas. Vispārējā kulturālā atmosfaira tomēr pilnīgi vēl līdzinājās tai,
kādā dzīvoja leišu pulciņi Krievijā.

Jau 1919. rudenī mūziķu un dziedātāju grupā izcēlās domas

par leišu operas organizēšanu. Kad no Krievijas atgriezās tik

izcilus spēki, kā Pēterpils operas tenors Kiprs Petrausks (Pe-
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trauskas) un soprāns 01. Grig ai 1 ien c, — šie nodomi tika

drīzumā izvesti dzīvē. 31. XII. 1920. pirmo reizi izskanēja Kaunas

teātrī "Traviata". Režisēja šo uzvedumu pats Kiprs Petrausks, diri-

ģēja J. Tallats-Kelpša; savu kori deva J. Štarka — arī ta-

gad operas kormeistars. Dziedāja
K. Petrausks, VI. Grigai-
tie ne, J. BieJ ū n s un citi. Jau-

nais ansamblis ātri progresēja un

drīz sasniedza augstu līmeni. Pa-

vairojās arī mākslinieciskie spēki:

no Amerikas nāca baritons un bass

A. un S. Sode i ko un soprāns
M. Ra kaus ka i te; pēc ārzem-

ju studijām atgriezās izcilus meco-

soprāniste V. Jonuškaite, no

Maskavas atbrauca Maskavas ope-

ras diriģents M. B v kš a un t. t.

Operas nodibināšana un viņas

augstais līmenis deva visai Lieta-

vas mūzikālai dzīvei noteiktu vir-

zienu. Opera drīz kļuva par vi-

sas mūzikālās aktivitātes centru,-

uz viņu kā uz nacionālo svētumu

sanāca visi mākslai veltītie finan-

ciālie līdzekļi, stipri apspiežot citas

nozares, par kurām pietrūka inte-

reses Šī operas pilnīgā hegemo-
Juozas Grodis

ni'ja turpinājās līdz 1932. g., kad sāka kļūt sajūtama arī citu mūzikas

nozaru rašanās.

Kultūrālā dzīvē jaunie neatkarības apstākli izsauca lielu lūzu-

mu. Drīz nobālēja krievu kultūras iespaids un parādījās jauns fak-

tors — Rietumeiropa, visvairāk Vācijā». Daudzi Lietavas mūziķi de-

vās uz Leipcigu, Berlīni, Parīzi. Ap 1922. g. tikai Leipcigas konserva-

torijā vien mācījās komponisti J. G r od is, J. Bendorius, K. B a-

n ait is, pianists B. Dvarjons, vijolnieks VI. Mot i c kait is. un

citi. Visi viņi atgriezās drīz Ka,uņā, ienesdami jaunus iespaidus,
jaunu kulturālu atmosfairu.

J. Grodis (Gruodis) no šā jaunā virziena komponistiem vis-

agrākais un visspilgtākais. Mācījies Maskavas konservātorijā un

vēlāk Leipcigā pie Karg-Eilerto, Kreiļa un Grānera. Viņa mūzikā

vācu pēcromantiskā technika- apvienojas ar īpatnējiem nacionāliem

elementiem; īsta stila vienība nav tomēr pilnīgi sasniegta. Vidējā
perioda darbos valda diezgan moderna harmonija un dzīvi ritmi.

Vēlākajos darbos manāma- atgriešanās uz vienkāršākām saskaņām.
Groža talants visvairāk izpaužas plašākās formās, viņo tematika

"scherzando" noskaņās; vājāka ir liriskā- puse un arī pasmaga

instrumentācija (vēlākie darbi ir caurspīdīgākie). Grodis sacerējis
daudz un dažādās nozarēs: divas klavieru sonātas, vijoles sonātu,

simfoniju, mazākus orķestra gabalus, svītu no drāmas "Sarunas", bal-

letu "Kastvtis ir Jūra-te" (uz tautas dziesmu motīviem), kora dziesmas

un sīkus klavierdarbus. — Atgriezies Lietavā, Grodis strādāja kā
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operas diriģents, un no 1928. g. iecelts par Kaunas konservatorijas
direktoru.

Ap 1928. g. beidza Leipcigas konservatorijā prof. Karg-Ellerta
kompozicijas klasi K. V. Banajtis (dz. 1896). Viņa kompoziciju va-

kars tūdaļ grieza uz viņu mūzikālās sabiedrības vērību: viņš parādījās
kā augstas kultūras un krāšņa liriska talanta komponists, technikā

tuvs impresionismam, bet stipri nacionāls, ar diezgan modernu har-

moniju. Banaitis strādā kā Konservātorijas paidagogs; pazīstams
arī kā spilgts publicists mūzikālās un citādās kultūras nozarēs. Sa-

vās tautas dziesmu harmonizācijas viņš radījis pavisam jaunu stilu,

dibinoties uz vecajām toņkārtām un vairoties chromatisma. Viņa

dziesmu sobalsojumi un orīģināldziesmas gūst arvien lielāku piekri-
šanu. Svarīgākie darbi: čello un vijoles sonātas, "Sutemos gies-
mes ir vizijos" (Krēslas dziesmas un vizijas) klavierēm, "Lietuvos

Idilijos" harfai, vijolei un klarnetei; kora dziesmas un tautas dzie-

smu apstrādājumi.
Atsevišķu stāvokli ieņem divi komponisti, kas nepieder nacionā-

lam virzienam un tikai vēlāk pievienojās Lietavas muzikālai dzīvei:

V. Bacēvičs (Bacevičius, dz. 1905), mācījies Lodzā-un Parīzē, arī

pianists-virtuozs, atonālā ekspresionisma piekritējs. Loti rosīgs, sa-

cerējis daudzus modernus klavieru un orķestra darbus kosmopolī-
tiskā -modernā garā un operu "Vaideloti", kas technisku grūtību dēļ
līdz šim vēl neuzvesta-. J. Karnavičs (Karnavičius, 1884), dzimis

Lietavā,. pēc tautības krievs; mācījies Pēterpilī un turpat (no 1919)

konservātorijas profesors. Tagad strādā Kaunas konservātorijā; rak-

sta krievu epigoniskā garā, stipri ražīgs dažādās nozarēs. Izcēlās

ar operu "Groži na", kas, neskatoties uz leišu tautas dziesmu iz-

mantošanu, tuvāka krievu operām.
No jaunākās paaudzes jāmin VI. Jakubēns (Jakubenas, dz.

1904), mācījies pie prof. J. Vītola Rīgā un pie prof. Šrēkera Berlīnē;
tagad strādā Kauņas konservātorijā; pazīstams arī kā kritiķis. Sa-

vos agrākos darbos tuvāks impresionismam; vēlāk uzrāda moder-

nākas un arī nacionālākas tieksmes. Darbi: simfonija, stīgu kvartets,
sāļo un kora dziesmas un t. t.

Izcilus apdāvinātību uzrāda J. Kačinsks (Kačinskas, dz.

1907), — moderns komponists, ceturtdaļtoņu sistēmas piekritējs,
raksta arī 12 toņu sistēmā-. Mūzikālo izglītību guvis Klaipēdā,
Kauņā un Prāgā pie A. Hābas. — Interesantu orķestra un kamer-

mūzikas darbu autors; spējīgs kora un orķestra diriģents (arī skai-

stas kora kompozicijas). Tagad strādā Klaipēdas mūzikas skolā.

Bez VI. Jakubēna, pie prof. Vītola mūzikālo izglītību guvis arī

J. Karozs (Karošas) un A. Šerēns (Serenas). Pirmais sacerējis

pateicīgus kora darbus vieglā liriskā stilā; arī stīgukvartetu un

mazākus instrumentālus darbus. A. Šerēns devis interesantus tau-

tas dziesmu sabalsojumus; darbojas arī kā mūzikas kritiķis.

B. Dvarions (Dvarionas) — pianists, Konservātorijas paida-
gogs un diriģents, daudz popularizējis leišu klavieru mūziku. Strā-

dā arī kā komponists; panākumus guva viņa ballets "Piršlybos".
Vēl agri runāt par visu šo mūziķu kopīgo seju vai noteikti na-

cionālu rakstīšanas veidu. Visus (izņemot J. Karnaviču un V. Bacē-

viču) apvieno tomēr tieksme uz nacionālo raksturu, uz tautas mūzi-

kas elementiem. No otras puses, par tipisku pirmā neatkarības
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laikmeta parādību jāuzskata zināms līdzsvara trūkums starp nacio-

nāliem elementiem un modernāko, rietumu ietekmēto techniku. Šinī

ziņā visvairāk stila vienības ir sasniedzis K. Banaitis.

Kauņas konservātorijas kompozicijas klase devusi jau "visjau-
nākās" paaudzes pulciņu. Visvairāk spējis sevi parādīt līdz šim

A. Račūns (Račiunas, dz. 1905) — ļoti ražīgs,, simpātiska liriska

talanta, bet arī ar manāmu paviršību komponists. Viņš guva panā-
kumus ar savu simfoniju; 1935.—36. g. sezonā uzveda arī viņa ope-

ru "Trys talizmanai". J. Nabažs (Nabažas) interesanta, izme-

klēta, kaut arī mazliet mākslota stila komponists, un Kl. G ri a v z-

d c — kora diriģents un interesantu tautas dziesmu apstrādājumu
autors.

Sākot ar 1932. g. ir manāma aktīvāka vispārējās mūzikālās

dzīves attīstība. Opera sāk zaudēt savu ekskluzīvo stāvokli. Ap
St. 3 i nīku Filharmonijas biedrībā sagrupētie mūziķi cīnās par
simfāniskās mūzikas izcelšanu, un ir panākuši jau, ka operas orķe-
stris rīko regulāri I—2 simfoniskos koncertus mēnesī. 1934.—35. g.

organizējās pat otrs simfoniskais orķestris no bezdarbniekiem, kopā
ar radiofonu, kas ar lieliem panākumiem rīko koncertus svētdienās

dienā, lielu aktīvitāti sāk uzrādīt arī kori. Tanī pašā laikā publici-
stiska akcija, K. Banalša-, V. Jakubēna un St. Šimkus ievadīta,
ka,ro pret vienpusīgo "operismu" un prasa vērību citām mūzikālām

nozarēm, Izglītības Ministrijā nodibinās nošu izdošanas nodaļa.

Pēdējie gadi — neapšaubāmas attīstības laiks. Attīstījās mū-

zikas dzīve, pieauga kultūrālā dzīvē mūzikas svars. Tomēr nav vēl

viss sasniegts. Plašiem intelliģences slāņiem trūkst mūzikālās tradī-

cijas — nopietnas mūzikas mīļotāju ir pagaidām tikai neliels pul-
ciņš. Bet iedzimtā leišu tautas mūzikālitāte un viņas straujā kultu-

rālā attīstība dod iespēju cerēt, ka mūzikas kultūras izplatīšanas

process būs īss un viegls. Šinī virzienā tiek cītīgi un apzinīgi strā-

dāts, neskatoties uz šķēršļiem.

Igauņu mūzika

Jau sirmajā senatnē, pirms atnākšanas tagadējā dzīves vietā

(kas notika 1.—7. g. s.), igauņiem bija samērā augsta kultūra. Vecā

igauņu kultūrā bija sevišķi svarīga un vērtīga tautas mūzika un tau-

tas dziesma. Netikvien teikas, leģendas un vēsturiskas ziņas, bet

arī vēl tagad tautas mutē skanošās melodijas un arī uzrakstītās un

savāktās tautas melodijas runā par igauņiem piemītošo lielo dzie-

smu radīšanas garu un iedvesmu.

Bagātīgais tautas dziesmu un tautas melodiju krājums igauņu
mūzikai ir tiešs radīšanas avots un izejas punkts, tās ietekmētājs un

virziena rādītājs.
Igauņu tautas dziesmas sadalās divās krasi atšķirīgās grupās:

vecākajās un jaunākās tautas dziesmās. Vecāko tautas dziesmu

tradīcijas sniedzas tālu pagātnē. Viņas nepazīst dalīšanu pantos

un gala atskaņas, bet ietver sevī bagātīgi aliterācijas, parallēlismus
un citus retoriskus un poētiskus izpušķojumus: gradāciju, metaforu,

atkārtošanu, epitētu v. t. t., kas kopā ar gleznaino izteiksmi un ar-

chaisko valodu padara dziesmu par ļoti vispusīgu un apžilbinošu
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mākslas darbu. Veco tautas dziesmu melodijas, tā saucamās rūn o-

melodijas, ir pēc savas uzbūves vienkāršas, ieskaitāmas rečitatīva

mūzikā un līdzinās litanejām.
Parastā divrindu melodija (ir arī vien- un četrrindu) kustas ter-

cas, kvartas un kvintas šaurajos rāmjos, reti plašākā apjomā. Pa-

rasti dominē mažors, ir melodijas arī minorā. Bieži toņkārtu joti

grūti noteikt, vai nu melodijas īsuma vai arī neparastu toņu dēļ.

Metrikā valdai divdaļu takts, bet tekstā trochājisks pantmērs.

Mazākā mērā sastopam trijdaļu takti. Var konstatēt arī daktiļa un

trochāja savienojumu eksistēšanu mainās ar
3/4

/
78—'VB

/

3h~sh).
Dažām darba un šūpļa1 dziesmām piemīt, atkarībā no attiecīgām

kustībām, ļoti sarežģīts un īpatnējs ritms.

levērību pelna arī t. s. refrēni un refrēnu melodijas, kas dzimu-

šas Baltijas tautu un slavu ietekmē un pēc viņu paraugiem, Pa-

matpantam pievieno refrēnvārdus (vidū vai galā): kaske, kanke,

kiigele, lopele, helele, joeda, lellu v. t. t. — Pamatpanta papildinā-
šana ar refrēnteikumiem ietekmē arī melodijas attīstības gaitu.

Daudzbalsība sastopama igauņu tautas dziesmās galveno-
kārt kā parallēli gājieni (ar tercu, kvartu, oktāvu un sekundu pie-
lietošanu izveidojas div- un trīsbalsīgas dziesmas).

Jaunākās tautas dziesmu melodijas rodas XIX gadsimtā, kad

notika liels lūzums mūzikas tradicijās, kam par cēloni bija sociālie

apstākļi, reliģiskās kustības, cittautu dziesmas un kordziedāšana. Ne-

skatoties uz visu to. vecās tradicijās un arī tautas dziesmas ir dažās

vietās (Pečoru apriņķī un Kichnu salā) vēl tagad augstā cieņā. Jau-

nākām tautas dziesmām piemīt gala atskaņas, strofiskā uzbūve, pla-
šāks, bet toties arī vienkāršāks saturs. Melodijas ir pārņemtas no

tautiskām mākslas dziesmām vai arī no deju mūzikas, un radītas pēc
viņu paraugiem.

Reliģisko tautas dziesmu krājums ir mazs un pieder jaunākā
laikmeta ražojumiem. Viņu melodijas ir primitīvas un līdzinās ve-

cākās tautas dziesmas rečitācijai. Visai interesanti ir korāļu melo-

diju varianti.

Tautas dziesmu dziedāšanā sevišķa nozīme ir teicējai un korim,
kas azied pārmaiņus. Koris parasti ir vienbalsīgs un atkārto teicējas
melodiju un vārdus vai arī dziesmas otro daļu. Tikai Pečoru apriņķī
bija daudzbalsīgi kori, kur koris dzied trīsbalsīgi, un tā rodas īpatnē-
jas harmoniskas kombinācijas. Ar dziedāšanu galvenokārt nodarbo-

jas sievietes. Vīrieši-dziedoņi ir retums. Ka dziedāšana ietilpa sievietes

darbības laukā, to rāda arī tautas dziesmu sievišķīgā tematika.
Maz ir tautas dziesmu, par kuru radītājiem varam uzskatīt arī

vīriešus.

Igauņu instrumentālajā tautas mūzikā oriģināli radītā

mazāk, tomēr varam nosaukt daudz mūzikas gabalu, kam piemīt igau-
nisks savdabīgums un augsta vērtība. Sevišķi interesanti ir dūdu, āža-

rag_a un kokles spēlējumi. Arī dejas mūzikā daudz ievērojama. Sva-

rīgākie un izplatītākie tautas mūzikas instrumenti ir dūdas, kokle,
rags, ganu taure, stabule, "parmupiH", "moldpill", "poiepili", Hūu-
kokle (lociņa instruments).

iznākušā igauņu tautas melodija atrodas Meniusa
1632. gada izdotajā grāmatāl: "Syntagma dc origine Livonorum".

Melodiju savākšana sākās tikai 19. gadsimta otrajā pusē, t. i. atmo-
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das laikmeta sfairā. Savākšanas darbā strādāja tieši vai netieši

tautas darbinieki (C. R. Jakobsons, A. Grencšteins) un mūziķi (Tom-

sons, Hermans). Piepalīdzēja arī Somijas rakstniecības biedrība,
kurai noderēja priekš sava attiecīgā darba igauņu tautas melodi-

jas ikā salīdzināšanas materiāls. Šim krāšanas darbam bija tomēr

vairāk gadījuma raksturs. Zinātniski sistēmatiska igauņu tautdzies-

mu krāšana' iesākās 1904. gadā,, kad darbā stājās Igauņu studentu

biedrība ar Dr. Kallasu priekšgalā. Kā vācēji strādāja Pēterpils
konservātorijas audzēkņi, Tartu studenti kā- vārdu uzrakstītāji.
Darbs veicās sekmīgi, 12 gados sakrāja 13.000 dažādu melodiju, bet

pasaules karš šo darbu pārtrauca. Pēc kara to turpināja Izglītības

ministrijas aizvēsturiskā nodaļa un it sevišķi Igauņu tautas muzejs
un Igauņu rakstniecības biedriba. Sākot ar 1928. gadu, šo darbu

turpina Igauņu tautas dzejas archīvs, cenšoties nolīdzināt esošā ma-

teriāla trūkumus. Viss savāktais ir sakopots Igauņu tautas dzejas ar-

chīvā, kur atrodas vairāk kā 16000 melodiju variantu, no tiem rūnā-

melodiju 6000, un uz fonografa veltnēm ir ap 1500 melodiju.

Daudzi mūziķi un zinātnieki ir strādājuši igauņu tautas dziesmu

pētīšanā. Drukā iznācis Launiusa "Über Art, Entstehung und Ver-

breitung der estnisch-finnischen Runenmelodien" — 1913; Igauņu
rakstniecības biedrības apgādībā un Launiusa rediģētas iznāca

1930. g. "Igauņu rūnomelodijas" (Eesti runoviisid); Leichtera "Par tau-

tas melodiju savākšanu Igaunijā" (Rahva viiside korjamisest Eestis.).
— 1932. g. ; J. Geigera "Igauņu tautas-melodijas" ("Eesti rahva vūsid;

monogrāfija) — 1934. H. Tamperes "Igauņu tautas melodiju antolo-

ģija I" (Eesti rahvaviiside antologia) — 1935; bez tam vēl H. Pauk-

sona, A. Vāisanena un citu darbi.

Igauņu mākslas mūzika dzimst 19. gadsimtā, igauņu tau-

tas kulturālās dzīves atmodas laikmetā1.

Brāļu draudzes, kā hernhūtiešu kustības organizācijas, sāka

piekopt daudzbalsīgu dziedāšanu 19. gadsimta sākumā. 3., 4. un

5. gadudesmitā rodas arī pirmie kori, sākumā garīgie, kuru mērķis

bija dievkalpojumu izdaiļošana. Vēlāk koru tīkls kļūst plašāks,
mākslas centieni ierindojas pirmajā vietā. Nodarbošanās ar dzie-

dāšanu un koru vadīšanu kļuva igauņu toreizējā nacionāli kvēlojoša
dzīvē par iespaidīgu un svarīgu faktoru. Pirmo koru repertuāros
bija vēl vienīgi cittautu dziesmas. Dziedāja galvenēm kārtām vācu

melodijas ar igauņu vārdiem, sākumā garīgas, vēlāk arī laicīgas.

Arī orķestri radās tāpat kā dziesmu kori Brāļu draudzēs. Jau

19. g. s. trešajā desmitā darbojās Brāļu draudzēs orķestri, ka dzie-

dājumu pavadītāji.
Lai gan tajos bija tikai gadījuma mūzikas instrumenti, tomēr

viņu uzmudinošais iespaids bija liels. Sevišķi liela nozīme igauņu

orķestru nodibināšanā D. O. Vi rkh ausam [1837—1912K Kopā

ar savu brāli Jāzepu viņš ir nodibinājis vairāk kā simts dažādu or-

ķestru. Sevišķi jāuzsver, ka D. O. Virkhauss bija no I—VII igauņu

vispārējiem dziesmu svētkiem pūtēju orķestru galvenais diriģents. Ar

savu intensīvo mūzikālo darbību viņš ieguva lielu popularitāti un

slavu.
v

Tauta viņam pelnīti piešķīra "Igauņu orķestru teva" vārdu.

Otrs ne mazāk ievērības cienīgs orķestru vadītājs un dibinātājs bija
arī kā kordiriģents pazīstamais A. Jakobsons.

Orķestru repertuārs toreiz bija pilnīgi neigaunisks, galvenokārt
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importēts no Vācijas. Mākslas ziņā maz prasošs, vājš un šablo-

nisks. Vēlākā lailkā repertuāri papildinājās ar mazvērtīgiem_ aiz-

ņēmumiem no krievu karaspēka orķestriem. Stāvoklis uzlabojas ti-

kai patstāvības gados, it sevišķi ar 9. vispārējiem dziesmusvētkiem

1928. gadā.
Par igauņu tautas atmodas laika svarīgāko un nozīmīgāko no-

tikumu kļuva pirmie vispārējie dziesmusvētki 1869. ga-

dā Tartū. Tas igauņu mūzikālās dzīves pirmais lielnotikums. Dzie-

smusvētku ietekmēta, sāka attīstīties un palielināties airī igauņu māk-

slas mūzikas pirmā laikmeta darbība.

Dziesmusvētku iniciātors un pirmo dziesmusvētku sarīkotājs

un dvēsele bija izveicīgais un vispusīgais atmodas laika darbinieks

Johans Voldemārs Jonsens (1819—1890).

Igauņu vecākā nošu literātūrā pastāv pa lielākai dajai no sve-

šām, raibā un sliktā izvēlē prezentētām vācu dziesmām. Tas ietek-

mēja stipri arī dziedātājus nepareizā un mazsološā virzienā. Vācu

dziesmu raksturs, veids un arī koru gaume ietekmēja arī komponi-
stus. Tā igauņu mākslas mūzikā viņas attīstības sākumā- jūtams

stiprs cittautu mūzikas iespaids. Neskatoties uz visu sacīto un arī

uz pirmo skaņražu nepilnīgo mūzikālo izglītību, jāatzīst viņu lielā

nozīme igauņu mūzikā.

Igauņu kordziesmas radīšanā iniciātora loma pieder Herš cl-

man.im (1810—1854) un Jansenam un mazākā mērā arī ci-

tiem. Pirmajā komponistu ģenerācijā ieskaita E, A. Tomsonu, A. Ku-

nileidu, K. A. Hermani un Fr. Sēbelmanu.

Aleksandrs Eduards Tomsons (Thomson, 1845—

1917) savu mūzikālo izglītību guva Valkas seminārā (Valkas semi-

nāram ir liela nozīme igauņu mūzikas vēsturē. Tur mācījās arī citi

igauņu mūziķi un guva direktora J. Cimzes vadībā mūzikālās zi-

nāšanas un nacionālu orientāciju). Krādams dzimtenē tautdziesmas. T.

iepazinās ar to raksturu un savdabīgumu. Harmonizēja tautas me-

lodijas un radīja arī oriģinālas dziesmas. Dažas viņa dziesmas ir

iespiestas (atsevišķa sakopojuma nav). Daži no Tomsona manu-

skriptiem ir gājuši zudumā, tomēr lielākā daļa ir uzglabājusies.

Aleksandrs Pēters Kunileids-Sēbelmans (1845—
1875) arī izglītību ieguva Valkas seminārā, direktora Cimzes va-

dībā, kas sevišķi attīstīja viņa mūzikālās dāvanas. Pēc semināra
absolvēšanas Kunileids palika turpat par skolotāju. Komponēja
dažas dziesmas; vadīja Tartū 1869. gadā pirmos dziesmusvētkus.
Mira no diloņa 30 gadu vecumā. Pat šī īsā mūža darba lielāko daļu
iznicināja ugungrēks Pēterpilī. Pirmo dziesmusvētku repertuārā
bija arī viņa "Mana tēvija ir mana mīla" (Mv isamaa on minu arm)

un "Tevi līdz nāvei" (Sind surmami) (abas radītas no somiskiem

elementiem).

Dr. Karls Augusts Hermans (1851—1908), "Postimees" redaktors,
mūzikas rakstnieks, skaņradis, izdevējs, rakstnieks, žurnālists, politi-
ķis, augstskolas lektors v. t. t. Mūzikālo izglītību ieguva' pašmācības
ceļā. Kā ko,ra dziesmu attīstītājs, pirmā igauņu mūzikas žurnāla re-

daktors un izdevējs un arī kā ļoti enerģisks mūzikas darbinieks, viņš
radīja savu epochu, bet diemžēl, bija neigaunisks un pa lielākai
daļai paviršs. K. A. Hermans izdeva ilgu laiku igauņu mūzikas žur-
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nālus un daudz dziesmu krājumu, nošu mācību, klavieru gabalus v. c,

bija arī vairāku dziesmusvētku galvenais diriģents.
Frīdrichs Sēbelmans (Saebelmann, 1851—1911), skolo-

tājs un ērģelnieks, arī kādu laiku bija Cimzes audzēknis Valkas se-

minārā, vēlāk papildinājās Pēterpils klavieru klasē.

Radījis daudz populāru dziesmu un bija pazīstams kā labs koru
vadītājs.

Pirmo profesionālo skaņu mākslinieku ģenerācija ieguva

pa lielākai dajai savu mūzikālo izglītību Pēterpils konservātorijā. No

viņiem izveidojās jau mūziķi-speciālisti. Lai gan viņu radošais

darbs aprobežojās ar kora literātūru un viņu darbu pamatveids un

gars bija ietekmēts no vācu romantisma, tomēr ar savu darbu orī-

ģinālitāti un technisko formu viņi stāv jau pakāpi augstāk nekā pir-
mā komponistu ģenerācija. Viņu darbi ienesa daudz svaiguma,
kas ietekmēja pamudinoši un attīstoši. Tautas melādiju izmantoša-

na pie tiem atrod māksliniecisku pielietošanu, ir jūtama nacionālās

orientācijas griba un cenšanās, bet sveša apkārtne un skola traucēja
savdabīguma paplašināšanos. Igauņu īpatnīgums sāka drošā-

ki izpausties tikai 20. g. s. sākumā.

Pie šīs paaudzes mūziķiem pieder J. Kapels, M. Hārma (bij. uz-

vārds Hermane), K. Tūrnpu. Arī A. Lāte ar saviem jaunības
darbiem pieder pie šīs ģenerācijas, bet viņa vēlākie darbi jau jā-
ieskaita nacionālās skolas pamatdarbos. Tā viņš kjuva par divu

epochu savienotāju.
Johanness Kapels (Kappel, 1855—1907) ir pirmais igau-

ņu mūziķis ar augstāko mūzikālo izglītību (beidza Pēterpils konser-

vātorijā Homiliuso ērģeļu klasi). Bija Pēterpils holandiešu baznīcas

ērģelnieks un igauņu biedrību ko,ru vadītājs, diriģēja arī dažus vis-

pārējos dziesmusvētkus. J. Kapels ir izdevis daudz dziesmu, kā

vīru tā arī jauktiem koriem.

Aleksandrs Ldte (dz. 1860) ieguva pilnīgu mūzikālo izglītību
Valkas seminārā pie Cimzes, drīz nodevās kompozicijai un prak-
tiskai mūzikai. Tikai 1895. g. viņam izdevās iestāties Drēzde-

nes konservātorijā, kur viņš papildinājās prof. Draezekes vadībā.

Lāte ļoti aktīvi darbojās tartū: formēja pirmo igauņu amatieru sim-

fonisko orķestri, organizēja un vadīja korus, ar kuriem atskaņojis
daudz lielmeistaru darbu. Lāte ienesa igauņu mūzikas attīstībā

daudz spara un svaiguma. Viņa darbs ir vispusīgs: kora- un solā-

dziesmas, orķestra- un kamermūzika. Daudzi viņa darbi iznākuši

drukā, īpaši kora un solodziesmas. No instrumentālās mūzikas

darbiem pazīstama viņa "Kalevalas uvertīra" un stīgu kvartets.

Manuskriptā ir vēl viņa klavieru skola un daži mūzikali pētījumi.

Mina Hārma (bij. uzv. Hermane, dz. 1864), mācījās Pēter-

pils konservātorijā Homiliusa ērģeļu klasē, kuru beidza 1890. gadā,
kļūdama ar to par igauņu pirmo profesionālo skaņu mākslinieci.

Koncertējusi Anglijā, Vācijā un dzimtenē. Apmetās Tartū un nodi-

bināja tur 1884. gadā kori ("Miina Hermonni laulukoor"), ar kurn

daudz koncertēja. Vēlāk strādāja arī Tartu augstākās mūzikas sko-

las organizēšanā. No viņas darbiem minamas ļoti daudzas kor-

dziesmas, rinda sālodziesmu, kantāte "Kalevs un Linda" (iznāca

drukā 1894), un c.

Konstanti ns Tūrnpu (1865—1927) beidza Pēterpils kon-
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servātorijā ērģeju klasi un pēc tam papildinājās Berlīnē. Bija Tal-

linas Niguliste baznīcas vācu draudzes ērģejnieks un diriģēja vācu

korus. Vadīja vēlāk "Tallinnas vīrudziesmas biedrības" (Tallinna

Meestelauīu Selts) kori, ar ko guva lielus panākumus. Koncertēja ar

savu lieliski disciplinēto kori dzim-

tenē un ārzemēs; diriģēja arī dažus

vispārējos dziesmusvētkus. Igauņu
Dziedātāju savienības (Lauljate
Liit) nodibinātājs un arī pirmais
tās priekšnieks. Radījis daudz kor-

un solodziesmu, no pirmajām lielā-

kā daļa vīrukoriem. lespiesti viņa
vīrukori (3 daļas), rinda solodzie-

smu un c.

*

Nepārtraukti noskaidrojošā un

attīstošā nacionālās straumes ie-

tekmē pamazām sāka izzust vācu

pēcromantisma gars (t. s. "Lieder-

tāfelisms"). Jaunais nacionā-

lais virziens cenšas panākt lielāku

patstāvību komponistu individuāli-

zēšanā un tautas melodiju izmanto-

šanā un vispārīgi etnogrāfiskā ma-

teriāla vispusīgā pārstrādāšanā sav-

dabīgā un igauniskā stilā. Tā ra-

dās nacionālā skola, kuras

apzinīgākie un pirmie pionieri ir R.

Tobiass, A. Kaps, M. Lūdigs, A. Virk-
Rudolfs Tobiass

hauss, M. Sārs, P. Sūda, J. Āviks, J. Simms, A. Lemba, H. Ellers, K. Krēks

un A. Vedro. Viņi visi ieguvuši savu mūzikālo izglītību ārzemēs, galve-
nokārt Pēterpils konservātorijā. Kā jau atzīmēts, šai grupai pieder
arī A. Lāte ar saviem vēlākā laika darbiem. Atkarībā no tautisko

elementu izmantošanas veida un apmēra, minētie skaņraži atšķiras
arī viens no otra, bet ne tik daudz, lai viņus vēl iedalītu vairākās

grupās. Ar nacionālas skolas dzimšanu igauņu mūzikālā radīšana

kļūst ļoti vispusīga, sevišķi jāatzīmē lielformu tapšana.

Rūdolfs Tobiass (dz. 1873, Hīu salā, mira 1918, Berlīnē)

beidza Pēterpils .konservātorijas kursu (ērģelēs un kompozicijā),
vēlāk darbojās Pēterpilī un Tartū. 1908. g. aizbrauca uz Parīzi, gadu
vēlāk uz Vāciju, kur ieguva Berlīnes mūzikas augstskolas profesora
vietu (speciālteārijā), tur arī darbojās līdz mūža galam.

R. Tobiass ir viens no lieliskiem -un ģeniālākajiem igauņu kom-

ponistiem, kas sevišķi izpaužas lielformās. Tobiasa darbā jāatzīmē
orātorijas: "Jonasa atvadīšanās" un "Viņpus Jordanas", kantāte "Jo-

hann Damascenus", ballāde "Par skaisto pasaules jaunavu", daudzi

instrumentālmūzikas gabali (orķestrim un klavierēm), kor- un solo-

dziesmas un meti operai "Kalevipoegs". Viņa darbu lielākā daļa
iespiedumā nav parādījušies. Tobiass bija plaši pazīstams kā labs

improvizātors un mūzikas rakstnieks.

Arturs Kaps (Kapp, dz. 1878) beidza 1900. gadā Pēterpils
konservatoriju (ērģeles un kompoziciju). Koncertējis dzimtene un ar-
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zemēs. Starp 1904.—1920. gadiem darbojās Astraohaņā kā mūzikas

skolas direktors. 1920. gadā ieradās Tallinnā, un pieņēma "Estonias"

simfonisko koncertu un operas diriģenta vietu. Tagad darbojas kā

Tallinnas konservātorijas 'kompozicijas klases profesors. No Kapa

svarīgākiem darbiem minami: Simfo-

nija f-mollā, orātorija "Joabs" (Hii-

ob), kontātes "Saulei" un "Para-

dīze un Peri", uvertīra "Don Kar-

loss",, "Igauņu melodiju svīta Nr. 1",

"Igauņu rūnomelodiju svīta Nr. 3",
simfoniskas prelīdes, stīgu kvintets,

vijoļsonāta, ērģejsonāta, korāju va-

riācijas, daudz kor- un solodziesmu

un c. lespiedumā parādījušies so-

lo skaņdarbi (dziedāšanai, ērģelēm)
un kordziesmas.

Michkels Lūdigs (dz.

1880) mūziku mācījās Maskavas un

Pēterpils konservatorijās. Pēc kara

Tallinnā kļuva viens no aktīvā-

kajiem konservātorijas nodibinā-

tājiem, bija konservātorijas pirmais
direktors. No 1925.—1928. gadiem
dzīvoja Arģentīnā. Komponējis
vairākas kor- un solodziesmas, no

viņa citiem darbiem minami sim-

Artūrs Kaps

foniska aina "Janu nakts", "Uvertīra-fantazija" un daži instrumentāl-

darbi..

Adaiberts Virkhauss (dz. 1880), "pūtēju orķestru tēva"

dēls, studēja Leipcigas konservātorijā kompoziciju un diriģēšanu. Pēc

konservātorijas beigšanas (1908) sākās Virkhausa diriģenta darbs

Tartu vācu vasaras teātrī, bet drīz viņš pārcēlās uz Tallinnu par
"Estonia" teātra diriģentu, kur lika

pamatus- operai un operetei. No

1918. gada darbojas Tartū kā mūzi-

kas skolotājs. No viņa skaņdar-
biem jāatzīmē operetes "Jāņu nakts",
"Dzirnavnieka meitiņa" un "Pavasa-

ra vētras"; "Igauņu svīta" orķestrim,
ballāde "Garu ieleja", "Trīs rakstur-

gabali" orķestrim, stīgu kvartets,, po-

purriji, parafraze, kordziesmas v. t. t.

Marts Sārs (Saar, dz. 28. sept.
1882) mācījās Pēterpils konservāto-

rijā ērģeļu spēli un kompoziciju. Pēc

absolvēšanas (1907) devās uz Tartu,
kur strādāja kā skaņradis un palda-

gogs. Vēlāk pārcēlās uz Tallinnu,.

no turienes pārgāja dzīvot uz lau-

kiem, kur velta visu savu radošo dar-

bu komponēšanai. M. Sārs savu vēr-

tīgo un tīri nacionālo skaņdarbu dēļMarts Sārs
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stāv svarīgā un sevišķā goda vietā igauņu mūzikā. Viņa skaņdarbu
skaits (pa lielākai dajai kor- un solodziesmas, teātra gabala "Zudu-

šās princeses" mūzikālā daja un daži orķestra gabali) ir Joti liels un

kļūst arvien bagātāks un lielāks. lespiedumā ir parādījusies rinda

viņa kordziesmu krājumu, solādzie-

smas un klavieru prelīdes. Vienu
dalu no manuskriptiem (starp tiem

arī "Harmonijas mācību") iznīcinā-

ja ugunsgrēks Tartū. M. Sārs ir arī

pazīstams kā smalkjūtīgs ērģeļu vir-

tuozs un labs improvizātors.

Pēteris Sūda (1883—1920)
beidza Pēterpils konservātoriju, dzī-

voja Tallinnā, bija pazīstams kā
labs ērģeļu virtuozs, bet mazāk kā

skaņradis. Viņa nevisai lielai pro-

dukcijai piemīt īpatnējs raksturs,

gaumīga un stiliska konstrukcija,
tāpēc Sūdas darbi ir ar kapitālu
vērtību. Viņa produkcijā ir ērģeļu
kompozicijas — prelīdes». fugas,
skerci, igauņu tautas melodiju pa-

stomies,- interesantas un savdabī-

gas klavieru etīdes un lielāka skaņ-
darba "Requiem aeternam" skices.

lespiedumā parādījies "Ave Maria"

Juhans Āviks

(ērģelēm) un kordziesma "Linu plūcēja".

Juhans Āviks (Aavik, dz. 1884) mācījās Pēterpils konservātorijā
kompoziciju pie prof. J. Vītola. Pēc absolvēšanas (1911) pārnāca
uz Tartu. kur darbojās kā "Vanemuines" diriģents (simfonijkoncerti,
kamermūzikas koncerti, teātra orķestra un mūzikas sekcijas kora dar-

bība) un paidagogs vairākās skolās. No 1919.—1925. gadam bija
Tartu augstākās mūzikas skolas direktors. Vēlāk vadīja "Estonias"

mūzikālo darbību un darbojās kā Tallinnas konservātorijas profe-
sors. Tagad turpina darbu kā Tallinnas konservātorijas direktors un

profesors. Diriģējis daudz korus un bijis vairāku dziesmusvētku virs-

diriģents, darbojies arī kā mūzikas rakstnieks un kritiķis, bijis mūzikas

žurnāla "Muusikaleht" redaktors un Igauņu Dziedātāju savienības

priekšnieks.

Āvika mūzikālā produkcija ir visai nacionāla un ar lielu indivi-

duālitāti. Jāatzīmē kantātes "Dzimtene" un "Veltījums", orķestra ga-
bali "Igauņu rapsodija", "Bērnu draugi", "Divas tautas melādijas",
"Trīs tautas melodijas", simfoniska poēma "Svētais sils" (Pūha hiis),
"Andante" stīgu orķestrim v. t. t. lespiedumā ir parādījušies vairāki

viņa kordziesmu krājumi, solodziesmas, klavierdarbi "Sonāta" un

"Capriccio" un c.

Juhans Simms (dz. 1885) mūzikālo izglītību guva Berlīnē

Šterna konservātorijā. Darbojies ilgāku laiku kā "Vanemuines" diri-

ģents. Bijis vairāku koru nodibinātājs un diriģents un ir loti pazī-
stams kā dziesmusvētku virsdiriģents. No viņa kompozicijārn atzī-

mējamas operetes "Kāzu brauciens" un "Alas bruņinieks", kantātes
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"Priekšpavasors" (Eeīkevade) un "Kalevipoegs uz tēva kapa", simfo-

niska poēma "Melnezers", kor- un solodziesmas, mūzika leģendai
"Kalevipoegs un Sorcs" un bagātīga teātra skatuves mūzika.

Arturs Lem ba (dz. 1885) mūzikālo izglītību guva Pēterpils
konservātorijā, kļuva turpat māc-

bas spēks un vēlāk (1915) profesors.
1920. g. pārnāca uz Tallinnu, kur

tagad ieņem Tallinnas konservātori-

jas klavieru klases profesora vietu.

Autontātīvs klavieru paidagogs un

pianists. Koncertējis dzimtenē un

ārzemēs. Komponējis divi simfoni-

jas (Nr. 1 m cis. Nr. 2 m f), operas

"Kapu jaunava" (Koimuneid), "Lem-

bita meita", "Mīlestība un nāve"

un "Elga", kantāti "Jū,ru karaliene",
"Svinīgais atklāšanas spēlējums"
(Pidulik ovamāng). lespiestas viņa
klavier- un vijoļkompozicijas un

dziesmas.

Hei no ElI c rs (dz. 1887)
beidzis Leņingradas konservātor'ju
1920. g. No tā laika strādā Tartu

Augstākā mūzikas skolā kā teorijas
un kompozicijas skolotājs. Sekmīgs
un ievērojamākais igauņu kompo-
nists modernās mūzikas garā.

Heino Ellers

No viņa skaņdarbiem minami: simfoniskas kompozicijas "Nakts

saucieni", "Rēgi", "Ausma". "Krēsla", "Enā un saulītē", "Simfoniska

leģenda", "Skerco", "Simfoniska1 burleska", "Laika kavēklis" (svīta

6 daļās), "Revolūcijas laikmeta epizode", 2 stīgu kvarteti,, klavier- un

vijoļsonātas un citas kompozicijas klavierēm, vijolei un čellam.

Kirills Krēks (Cyrillus Kreek, dz. 1889) mūzikālo izglītību ie-

guva Pēterpils konservātorijā. Tagad mūzikas Skolotājs Hapsalā. In-

teresējas par tautas garīgām dziesmām. Krēka uz nacionālā pamat-
rakstura pamatotā un struktūras ziņā interesantā un asprātīgā skaņ-
produkcija aprobežojas galvenokārt ar kordziesmām. No viņa lie-

lākiem darbiem pazīstams "Rekviēms".

Ādolfs Vedro (dz. 1890) mūziku mācījās pie skaņraža Pē-

tera Sūdos un Pēterpils konservātorijā. Tagad Tallinnas konservāto-

rijā teorijas un kontrabasa skolotājs. No viņa skaņdarbiem jāatzīmē

opera "Kaupo", "Simfānieta h-mollā", "Scherzo robusto", "Šūpļa
dziesma", "Lirisks gabals", skatuves mūzika — "Nešķīsto sonāta"

(Tontide sonaat) un "Orleānas jaunava", kora un solodziesmas un c.

lespiedumā klavieru kompozicijas, kor- un solodziesmas.

Par igauņu nacionālās skolas tālāknesējiem kļūst jauna
skaņražu paaudze, kas ieguvusi mūzikālo izglītību jau dzim-

tenes mācības iestādēs, galvenokārt Tallinnas konservātorijā (nodib.

1919) un arī Tartu Augstākā mūzikas skolā (nodib. 1919).

Daudzi jaunās paaudzes skaņraži ieguvuši jau diezgan redzamu

vietu kā radošajā tā arī atskaņotājā mākslā.

No ievērojamākajiem ļaunajiem skaņražiem minami: Riho
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Pātss, TūdursVetiks, EvaldsAvs (opera "Vikerlased"), Em s

V 6 r k s, Verners Nereps, Johanness Jūrgensons (kan-

tātes "Pēc Sv. vakarēdiena" un "Memento mori"), AĪf re dsKar in-

di s, Ed. Tu bi n s (simf. orķestrim "Svīta par igauņu motīviem", "Sim-

fonija c-mollā), Johanness Tamverks (orātorija "Dāvids un

Goliāts", kantāte "Vientuļā"), Johanness Hiobs (orātorija "Kū-

pošā Zīnāja" un kantāte "Jēzaja sludināšana"), Hermans Kands

(Simfonija e-mollā, kantātes "Tārasvētki" un "Kalevipoegs un So-

mijas kalējs"), Eižens Kaps (simf. poēma "Tamja", "Svīta").
Ēvalds Brauers (darbi simfonijorķestrim), Eduards Oja

(simfonijorķestra kompozicijas), R. Rit sin g s, G. Ernesakss un c.

Lielo nozīme igauņu mūzikas dzīvē dziesmusvētkiem, kas

igauņiem ir kļuvuši par diženu tradīciju. Dziesmusvētku dalībnieku

skaita progresīvā palielināšanā un programmu nepārtrauktā igauni-
skošanā labi atspoguļojas dziesmu kultūras straujā paplašināšanās

un igauņu radošās mūzikas palielināšanās. Igauņu vispārējo dzie-

smusvētku sarīkotājas agrāk bija "Vanemuine" Tartū un "Estonia"

Tallinnā, bet Igaunijas valsts laikā ir Igauņu dziedātāju savienība,
kurā apvienoti visi Igaunijas pastāvīgie kori. Pēdējos, X dziesmu-

svētkos, 1933. gadā Tallinnā;. aktīvo dalībnieku skaits bija jau tuvs

20.000. Tallinnā un Tartū ir daudzi augstas kvalitātes igauņu kori,
kas daudz kopj arī orātorijmūziku. Par igauņu orīģinālope-
ras sākumu jāuzskata E. Āva operas "Vikerlased" uzvedums 1928.

gadā. Patstāvīga igauņu operteātra' kā valsts iestādes Igaunijā nav,

operuzvedumus dod "Estonia" un "Vanemuine". Simfoniskās

mūzikas interpretācijā lieli nopelni ir "Vanemuinei", kas iesāka no-

teiktu attiecīgu darbību šā gadsimta sākumā un lika pamatus simfo-

niskās mūzikas kultam Igaunijā. Simfoniskās mūzikas kopšana tagad
ir ļoti noteikta un neatlaidīga "Estoniā".

Latviešu-igauņu mūziķu grupa

Sēd, no kreisās: A. Läte, prof. Jāz.Vītols, A. Kaps; stāv, no kreisās:

Alfrēds Kalniņš, Juh. Āviks, Marts Sārs un Neumanis.
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J. Rozentāla glezna "Koklētājs"
Rīgas Latv. dzied. b-bas korim V dziesmusvētkos, 1910. g., piešķirtā I godalga

Latviešu mūzika

Latviešu mūzikas folklora

A. Tautas meldiju skaits. Latvijas folkloras krātuvē savākts ap
10.000 latviešu tautas meldiju or variantiem. Salīdzinot ar savākto

tekstu daudzumu,, kas ir vairāku simtu tūkstošu liels, -minētais meldiju
skaits ir daudz mazāks. Lai gan tauta savu dzeju, ar joti niecīgiem

izjēmumiem, orvienu dzied, -meldiju skaits tomēr nevar atbilst tekstu

skaitam, tamdēļ ka daudzus tekstus dzied pēc vienas meldijas. Tas

ir viens šīs nesamērības izskaidrojums. Otrs meklējams tai apstā-
klī, ka meldiju uzrakstīšana no tautas -.mutes prasa speciālas mūzi-

kālās zināšanas, kamdēļ uzrakstīto meldiju skaits visai neliels, un ir jā-
pielaiž, ka aizmirstībā atdots samērā vairāk meldiju nekā tekstu. Mel-

diju saistīšanās ar vairākiem tekstiem un variēšanās dažādos apvidos

gan atkal sekmē viņu uzglabāšanos ja ne vienā, tad otrā vietā. Bet

nebūs noliedzams, ka krietns vairums veco dziesmu būs gan gāju-
šas zudumā, sevišķi civilizācijas izplatīšanās laikā, kad tautā viegli
iespiedās svešzemju dziesmas un kultūrmūzika-, sava laika "šlāgeri",,
kas bij laikmetīgākas pēc satura un tamdēļ likās interesantākas.

leskatoties variantos tuvāk, vērojams, -ka variēšana galvenam
kārtām skar melādisko pusi (intervalīu maiņas); metriskas un rit-

miskas maiņas sastopamas retāk. Aizrādīsim tomēr uz diezgan
biežu metru maiņu teicamajās dziesmās (kristībās, kāzās, talkās

v. a), no V 4uz V 8 un otrādi, kad tekstā trochāji pāriet daktiļos, jeb
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arī doktiļu trīszilbju pēdas vieta stājas četrzilbju pirmais pajons,
piem.:

1. paraugs

1. Es pā -dī- ti dl -dī-da -ma Acis -cis me-tu pa-beņ-ķī,

2. Lai mana pā -dī- te Kau -nī- ga auga, -ga,

g , 0 ,—-J.-11
-* »

—-^—w-—J-—*
=»'

1. Es pā -di- ti dī -dī - dam' Acis -cis mc -tu pa - beņ - ķī.

w š m JO 9
H

g
ITJ

2. Lai mana pā -di- te Kau -nī - ga auga. -ga.

Teicamajām dziesmām daudz lielāka variantu bagātība nekā

dziedamajām (par viņu atšķirībām runāsim vēlāk). Ar savu stabilo
metru un ritmu meldijas, pēc kurām sacerēja atkal un atkal jaunus
tekstus, lielā mērā ietekmēja pantmēru, līdzēdamas tajā nodibinā-

ties tai stingrajai likumībai, kādu tur tagad redzam.

Meldiju un variantu skaits var būt tikai aptuvens, jo nav nemaz

iespējams visus variantus fiksēt: labu tautas dziedātāju tieksme un

māka savas meldijas variēt, atkārtojot tās ar citu tekstu, ir taisni

apbrīnojama. Skaitlis 10.000, droši vien, divkāršotos, kad katrai

meldijai pierakstītu klāt arī viņas maz atšķirīgos variantus.

B. Meldiju vecums. Pēc tekstu satura etnogrāfi un vēsturnieki

cenšas noteikt tautdziesmu vecumu. Prof. P. Šmits nācis pie slē-

dziena, ka latviešu tautdziesmu viss lielais vairums cēlies laikmetā

no 13. līdz 17. g. simtenim. 17. gadu simtenis, pēc viņa domām,

jau bijis nelabvēlīgs (dzimtsbūšana!) jaunu dziesmu radīšanai, 18.

un 19.-tais vēl vairāk. Prof. A. Švābe pretojas prof. Šmita argu-

mentiem, ar vēstures datiem tos pa lielai daļai apgāž, pierāda, ka

daudz tautdziesmu cēlušās arī 17. g. simtenī un vēlāk, bet viņu lie-

lāko vecumu, laikam datu trūkuma dēj, nemaz nemēģina noteikt.

Tautdziesmu vecuma noteikšanā, pēc Švābes domām, vajagot jemt
vērā ne tekstus vien, bet arī viņu meldijas, un atsaucas uz Jurjānu

Andreja meldiju sadalījumu pēc laikmetiem.

Jurjānu Andrejs pievienojas krievu pētnieka Famincina uzska-

tam, ka vecākās tautdziesmas ir tās, kas saistītas ar pagānu kul-

ta ierašām. Uz šī pamata viņš par vecākajām latviešu tautdzie-

smām skaita Jāņu dziesmas jeb līgotnes. Lielākajam vairumam no

tām ir mazs skaņu apjoms. Uz skaņu apjoma pamata Jurjāns grib
tautdziesmas sagrupēt pēc šādiem 3 laikmetiem: 1) aizvēsturiskā

laikmeta dziesmas — ar skaņu apjomu līdz kvartai, 2) priekškristī-
gā laikmeta, pa daļai viduslaiku dziesmas — ar skaņu apjomu līdz

oktāvai un plašāku, dibinātu vairāk vai mazāk uz grieķu gammām,
3) jaunāko laiku dziesmas — ar tādu pašu skaņu apjomu, kā ie-
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priekšējās, bet uz modernajām toņkārtām dūra un molla

ar ievadtoni. Šāds grupējums tomēr nevar noderēt par kādu ne-

maldīgu schērnu katras meldijas vecuma noteikšanai [Jurjānu An-

drejs, droši vien, arī -nav gribējis tādu schēmu dot], bet tikai apmē-
ram fiksēt musu tautdziesmas attīstības galvenos posmus. Pēc šī

grupējuma var spriest tikai par tautas meldiju relatīvo, bet ne ab-

solūto vecumu, resp. izcelšanās laiku. Ir tad būs vajadzīga liela

uzmanība. Ja diezgan tuvu patiesībai stāvēsim teikdami, ka senai

dziesmai ir mazs skaņu apjoms, tad tomēr pavisam aplam būtu

spriest par kādas dziesmas vecumu pēc viņas meldijas skaņu apjo-
ma vien: ir taču neapgāžama patiesība, ka mazu apjomu meldijas
var izcelties arī jaunākos laikos,, un vienā laikā var dzimt un pastā-
vēt ir lielāka, ir mazāka tilpuma meldijas. Pat tad, kad teksta sa-

turs noteikti norādītu uz dziesmas izcelšanos kādā vēsturiskā laik-

metā, nevarētu tikpat droši uz šo laikmetu attiecināt šīs dziesmas

meldiju, jo ar šo pašu meldiju var dziedāt citā gadījumā cita laik-

meta tekstu. Tamdēļ blakus apjoma šaurumam Jurjānu Andrejs kā

meldijas senuma pazīmi vēl nostāda nepilnu diatonisku skaņu rindu

["melno kauliņu gammu"), ja no tādas izveidota kādai meldija. Lat-

viešu mūzikas folklorā tas nav nekāds retums. Tāpat meldiju dibi-

nāšanās uz dabiskajām (grieķu) gammām liecina par viņu senumu.

Neredzot tautas meldijās nekādas pazīmes, kas īsti droši un

noteikti aizrādītu uz viņu izcelšanās laiku, nav tomēr nebūt jāšau-
bās par daudzu meldiju lielo vecumu. Ja izrādījies, ka "viena grie-

ķu tautas dziesma par bezdelīgām ir uzglabājusies tautas mutē

gandrīz līdz 2000 gadiem" (Prof. P. Šmits pēc Dr. O. Bekeļa (Bo-

ckel) "Psvchologie der Volksdichtung"), tad nebūtu nekāds brīnums,

ja arī dažā labā latviešu tautas dziesmā (meldiju neizslēdzot) "var

būt uzglabājušās atliekas no tūkstoš un vairāk gadiem atpakaļ"
(Prof. P. Šmits "Etnogrāfisku rakstu krājumā" I, 1912, 61—62 I. p.J.

C. Svešzemju ietekme. Netieši par latviešu dziesmu vecumu

liecina viņu līdzība ar ļoti tālu mežoņu tautu (indiāņu, ķirgizu, nē-

ģeru v. c.) dziesmām: šīs dziesmas, acīmredzot, cēlušās tad, kad

latvieši atradās uz tādcs pašas kultūras pakāpes, kā minētas tau-

tas tagad. Jo mūzika savā tapšanas gaitā nostaigā apmēram vie-

nus un tos pašus ceļus visās tautās.

Turpretī ar biežu saskaršanos un savstarpēju satiksmi izskaidro-

jamas vienādības latviešu un tuvāko kaimiņtautu dziesmās. Sav-

stcroēji ietekmējušās latviešu, leišu, igauņu un krievu meldijas. Ir

diezgan daudz līdzīgu dziesmu, kuras šie mūsu kaimiņi tāpat uz-

skata par savām kā mēs. Tagad mūsu bieži sastopamie

nesaprotamie piedziedājumi, kā: "kašķē, kongsē", "oliio", "timba-

ka taivaka", "paņudīs", "aisim tūlija", "seredinka", "stangi langi"

v. c, ir, droši vien, kaimiņtautu sakropļoti vārdi.

Kristīgās ticības izplatītāji vāci latviešu tautdziesmās redzēja

savu centienu ienaidnieces, kas pa daļai tā arī bija, centās tās

izskaust. To vietā mēģināja piepotēt latvjiem vācu "smalkās" ziņ-

ģes. Tās ar vācu ienācējiem plūda Latvijā iekšā lielā skaitā. Kā

sava laika "šlāgeri" ar sentimentālu saturu (pa I. d. par mīlestību)

vācu ziņģes tautai bij kas jauns, laikmetīgs, kamdēļ arī diezgan lielā

mērā izplatījās. Nav brīnums tamdēļ, ka ziņģu elementi pēc tam

varēja atbalsoties arī vienā otrā latviešu pašu dziesmā. Sava ietek-
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me uz tautas dziedāšanu bij tāpat luterāņu korāļiem, katoļu un

pareizticīgo baznīcu dziedājumiem. Par laimi, tautas meldiju pre-
testības spējas svešiem elementiem ir ļoti stipras, — tik stipras,, ka

gadu simteņos izstrādātās īpatnības pakļauj savai ietekmei daudz

vairāk no svešuma ieklīdušās meldijas, nekā ļaujas ietekmēties pa-
šas. Latvijā ievazātās ziņģes tautas mutē tamdēļ stipri sagrozītas

gan ritmiski, gan melodiski, gan pēc satura.

D. Meldiju vākšana, pētīšana un izmantošana. Pirmie tautas

meldiju uzrakstītāji un harmonizētāji, skolotāju semināra direktors

Jānis Cimze (1814. —1881.) un tā audzēkņi, izauguši vācu mūzikas

ietekmē. Tā kā mūzikas folkloras pētniecība toreiz visās tautās bi-

ja tikko sākusies un nebij vēl izstrādājusi savu metodoloģiju, tad

nav ko brīnīties, ko minētie celmlauži mūsu meldiju īpatnības nereti

pārprata un, jādomā, uzskatīja par kultūrā!i iepakaļ palikušas tau-

tas neveiklībām un kļūdām, kas jāizskauž. Neparastas un nesapro-
tamas izlikās dabīgās toņkārtas (grieķu, baznīcas), jauktā metrika,
dažādi teksta atkārtojumi un refrēni. Dabīgo toņkārtu raksturīgās

pazīmes tamdēļ dziesmās iznīcināja un meldiju iespīlēja dūrā un

mollā. Jauktā metra (5/i, 5/8
,
V4v. c.) dziesmas vai nu ignorēja, vai

arī šo metru pārvērta vienveidīgā. Teksta atkārtojumi likās nevaja-
dzīgi un garlaicīgi, un tos tamdēļ daudzreiz atmeta. Šo censoņu
darba ievērojams piemineklis ir kora dziesmu krājums J. Cimzes

kopojumā un redakcijā "Dziesmu rota" (1872. g. un vēlāk).

Drīz pēc Dziesmu rotas iznākšanas parādījās Vakareiropā un

Krievijā daži mūzikas folkloras krājumi un zinātniski pētījumi sakarā

ar tiem. Tos pamanīja arī Latvijā. No cimziešu pašu vidus izau-

gušais Baumaņu Kārlis (1835. —1905.) jau atklāj kampāņu pret taut-

dziesmu bojāšanu Cimzes un viņa līdzstrādnieku harmonizācijās.

Viņa jaunāks laika biedrs, akadēmiski izglītotais mūziķis Jurjānu

Andrejs (1856. —1922.), iepazinies ar krievu mūzikas zinātnieku Meļ-

gunova, Sokaļska, Famincina atziņām par krievu mūzikas folkloru,
kā arī ar franču mūzikas vēsturnieka Burgo-Dikudrē (Bourgault-
Ducoudrav) bretaņu tautdziesmu pētījumiem, sāka tādas pašas me-

todes piemērot arī latviešu tautdziesmu īpatnību izsekošanā. Ar

savām 4 grāmatām: "Latvju tautas mūzikas materiāli" (I grām.
1894., II — 1903., 111 — 1907.. IV — 1913.), Jurjānu Andrejs liek pa-

matus latviešu mūzikas folkloras pētīšanai un sistematizēšanai (pēc
J. A. nāves iznāca vēl arī V grāmata — Dejas — 1922. un VI —

Garākas dziesmas, bet tās ir tikai pa daļai viņa darbs, bez agrā-

kās rūpības un lietpratības, kamdēļ nemodina arī agrāko uzticību).

Jurjānu Andreja atzinumiem neko jaunu nav pielikuši vēlākie mūzi-

kas folkloristi, bet gan sistēmatiskāk un noteiktāk par viņu pašu mē-

ģinājuši šos atzinumus reālizēt tautas meldiju harmonizejumos. Te

godam minams Emilis Melngailis (dz. 1874.),_kas pēc Jurjānu Andre-

ja ir cītīgākais un lietpratīgākais meldiju vacejs, ka arī viņu īpat-
nību sargātājs un izcēlējs, apstrādājot tās koriem.

E. Meldiju metrika un ritmika. Tā kā latviešu tautas dzeja

pazīst tikai krītošo pantmēru (trochaju un daktili), tad dabīgi, ka

visas meldijas sākas bez uztakts, smagajā laikā. Stingrā likumība

pantmērā liek ieturēt tikpat stingru likumību arī metrikā». Proti: 1

takts meldijā atbilst dipodijai (divpēdai) trochaju tekstos un pēdai
daktiju tekstos. Ka trochaju dipodija ir korrelāta daktiļu pēdai, tas
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skaidri redzams no 1. parauga dziesmas. Ja augšējo liikumību re-

spektē, tad katrā pilnā latviešu tautas normālmeldijā iznāk 8 taktis

— visas pasaules mūzikas formu pamatskaitiis. 8-taktīgo meldiju ar

pilnu tiesību varam saukt par normālmeldiju, jo vairāk kā puse visu

dziesmu ir 8' taktis garas.
Visvairāk dziesmu 2l* un */* taktsmērā. Bez tiem parasti takts-

mēri ir: 74
-_

6/fv 7 4
,

V B
/ jauktie: 7 4 + 74

,
78

, 74
, 74

,
Det gadās

arī sarežģītāki, piem.:
5/s + %. Jaukto taktsmēru izmantošanā tau-

ta parādījusi apbrīnojamu mūzikā'!u gaumi, un tie sastopami izcili

skaistās dziesmās.

%-taksmēra dziesmās atzīmējama tā īpatnība, ka dominē ritmiskā

figūra: JJ ,
nevis-. JJ jV lecienīta divu ritmiski pret-

statīgu takšu kombinācija: J J | J J ,
piem.,

dziesmā:
2. paraugs

Dai-Ja sēta -ta a-rā- ja - mi, Daiļa sēta -ta a-rā-ja-mi

Pa -šā kal - naga - li -ņā- i, Pa - šā kal-na ga -li -ņā - i.

Jauktā 7*'takts biežāk konstruēta pēc ritmiskas formulas:

$$\ J (tāpat kā leišiem), retāk: J „M /
Kamēr 78"taktī ietelp tikai viena teksta dipodija, tomēr sMaktī —•

visa rinda (2 dipodijas) un tā biežāk sastatīta no 3+ 2 nekā no 2+ 3:

4
• • # •. • 0 0 0 \

Tau - tie-ša - mi roku dc -vu

Blakus regulārai taktsmērā maiņai latviešu tautas meldijās jo
bieži sastopama arī nerēgulāra. kas dažkārt lietota ar lielu prasmi
kā piemērots izteiksmes līdzeklis:

3. paraugs

Kur tu skrie-si, va -na- dzi
-ņi, Ar tiem vas-ka spār - ni-ņie-mi,

Kur tu skrie-si, va - - na-dzi-ņi, Ar tiem vas - ka spār-niņiem?

Jauktie taktsmēri gandrīz vienmēr ir tikai dziedamo dziesmu pie-
derums; teicamajās tie ir retums un uzskatāmi vairāk par nejaušību,
nekā par gaumīgi izraudzītu izteiksmes līdzekli.

F. Melodikā. Ar latviešu tautas meldiju toņkārtām savos "Latvju
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tautas mūzikas materiālos" daudz nodarbojas Jurjānu Andrejs un at-

rod tur visu sengrieķu toņkārtu pazīmes: hipodoriešu, lidiešu, hipo-
friģiešu, doriešu, friģiešu, boētiešu v. 1.1. Lai nevajadzētu arī še lietot

minētos vispār maz pazīstamos nosaukumus, jemsim to vietā vairāk

pazīstamos baznīctoņkārtu apzīmējumus, iegaumēdami tikai to, ka

tautas toņkārtās nav nekādu mākslīgu paaugstinājumu un pazemi-
nājumu.

Meldijas toņkārtu noteikti apzīmēt var tikai tad, kad tajā- atro-

dam visas 7 pakāpes. Bet tā kā daudzas meldijas grozās tikai

3, 4, 5, 6 skaņu aplokā', tad tādas var pieskaitīt gan vienai, gan

otrai toņkārtai, jo dažas toņkārtas savās apakšējās pakāpēs ir vie-

nādas. Jurjānu Andrejs nāk pie slēdziena, ka toņkārtas noteikšanā

izšķīrēja ir beigu skaņa (nevis par visām zemākā- skaņa, kas arī

varētu pretendēt uz tonikas godu), lai arī pie modernās mūzikas

pieradušam cilvēkam tautdziesmu beigas nereti izklausās tikai kā

pusbeigas (puskadence).

Gaišs, dzīvespriecīgs raksturs tām meldijām, kas ieturētas dūrā

(joniskā baznīctoņkārtā) un dūram radniecīgajā miksolidiskajā baz-

nīctoņkārtā. Šīs toņkārtas dominē lielākajā vairumā dziesmu. Mol-

la raksturs eoliskajai, friģiskajai un dorisķajai toņkārtai. No tām

iemīļotākā eoliskā; doriskajā visai maz dziesmu. Jāatzīmē, ka ša-

jās toņkārtās sacerētas daudzas meldijas dziesmām ar dzīves-

priecīgu, brašu, pat brammanīgu saturu (piem. apdziedāšanās
dziesmām); acīmredzot, mūsu senči šīs toņkārtas kā skumjas ne

katreiz ir sajutuši. Retas ir dziesmas mollā ar ievadtoni, tā ka daži

folkloristi sākuši apšaubīt šādu dziesmu latviskumu, uzskatīdami

ievadtoni par aizguvumu no modernās mūzikas. Tautas mutē gan
'evadtonis ir drusku zemāks par temperētās sistēmas ievadtoni. Un

tā kā ievadtonis sastopams smagajos laikos, pie kam bieži rada

grūti intonējamo pamazināto kvartu (starp ievadtoni un augšējo

mediantu). ko pat ļoti veci dziedātāji tomēr dzied bez grūtībām un

nebūt necenšas apmainīt pret vieglo tīro kvartu, tad ievadtonis būs

gan jāatzīst, par ģenuīnu mūsu tautdziesmu piederumu, lai arī

mērā reti lietojamu.

Jau pieminējām, ka ir krietns vairums dziesmu, kas dibinātas uz

nepilna diatonisma, izvairoties no pustoņa kāpieniem.

Daudzas meldijas modulē no vienas toņkārtas otrā, protams,

uz tuvākās radniecības toņkārtām, bet pavisam reti uz modulāciju
norāda skaņu alterējumi. Nav arī chromatisku secību.

Jurjānu Andrejs izsakās, ka "harmonijās nebūtu jāaizņem toņi,
kas sveši toņu kārtai, bet stingri jāturas viņas robežās,, lai tā ne-

zaudētu sava īpaša rakstura". Pats savās tautdziesmu harmonizā-

cijās, pat pēdējās, J. A. tomēr šo principu stingri neievēroja. Kon-

sekventi šo atziņu sāka pirmais reāl'zēt Melngailis savos harmonizē-

jumos, un viņam seko visi jaunākie skaņraži. Tā kā dažu maza ap-
joma meldiju, iztrūkstošo pakāpju dēļ, var pieskaitīt te vienai, te

otrai toņkārtai, tad rodas iespēja dažādot harmonizējumus, la: dau-

dzus dziesmas pantus dziedot nebūtu apnicīgi jāatkārto viena un tā

pati tonāīitāte.

Skaņu apjomu ziņā latviešu meldijas ļoti dažādas. Visi inter-

vaili, sakot ar sekundu un beidzot ar duodecimu, var apzīmēt šo
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apjomu robežas; protams, galējo apjomu (vismazāko un vislielā-

ko) dziesmu daudz mazāk, nekā vidējo.
No lielākajiem intervalliem meldijās iemīļotākais ir tīrā kvarta,

kāpjošā un krītošā-. Pēc tās, citu lietošanas biežums izpaužas ap-
mēram tādā kārtībā: kāpjošā -un krītošā tīrā kvinto, kāpjošā lielā

un mazā seksta, kāpjošā oktāva, kāpjošā mazā septīma, krītošā

un mazā seksta-. Nebojātās tautas meldijās nekad nav sastopami pa-
lielinātie un pamazinātie intervalli, izjemot pamazināto kvartu.

Visbiežāk katrai teksta zilbei atbilst vienal skaņa. Melodi-

skajos locījumos dominē divnošu locījumi uz vienas teksta zilbes.

Tādu ir daudz. Bet nav nekāds retums arī triju un vairāku skaņu

locījumi. īpatnēji locījumi, jau pēc meldijas beigām, dzirdami tā

sauktajās gaviļu un lelošanas (ganu) dziesmās: meldija tajos pāriet
tieši vai arī pēc īsas cezūras; šie locījumi ir vairāk iekliedzieni aug-

stā reģistri nekā dziedāšana, bieži vien toņkārtai nepiederīgās
skaņās.

G. Strofa jeb pants. Strofa jeb pants, ko izdzied ar vienu

meldiju, nav visa teksta četrrinda, bet tikai 2 rindas. Cimze un viņa
līdzstrādnieki, kā arī daži jaunāki dziesmu harmonizētāji nav mīlē-

juši tajās sastopamos teksta atkārtojumus, kas tautai nepieciešami,
lai ar 2 teksta rindām (4 dipodijām) piepildītu visu meldiju, kālab

tie pievienoja pirmajām 2 rindām arī trešo un ceturto. Šādā redak-

cijā, koru dziedātas, pēc tam ieviesušās tautā daudzas dziesmas

("Maza biju", "Tek saulīte", "Kas tie tādi" v. c), bet tādējādi, kā

aizrāda Dr. L Bērziņš, vienā strofā apvieno pēc satura nesaderīgas
rindas un, otrādi, bieži vien izšķir tuvā sakarā stāvošas.

Kā jau augstāk teikts- -lielum lielajam vairumam latviešu tautas

meldiju ir 8 taktis, kādu skaitu tamdēļ varam piejemt par normālo.

Bet tā kā teksta 2 rindām ir tikai 4 dipodijas, kas katra dod tikai

pa 1 taktij, tad pārējām 4 taktīm izlieto jau izdziedātā teksta at-

kārtojumus un tā sauktās "trailas" jeb "piedziedājumus" (refrēnus).

Atkārtojumu un "trallu" veidi bezgala dažādi un tuvāk pie tiem

šai vietā neapstāsimies.

Meldijām, kurām mazāk par 8 taktīm, var būt 7, 6, 5 un 4 tak-

tis; pie kam apmēram tādā pašā progresijā samazinās arī attiecīgo

dziesmu skaits. Nav nekāds retums par 8 taktīm garākas meldijas:
samērā mazāk 9-taktīgo, diezgan daudz 10- un 11- un 12-taktīgo,
bet vēl garāku pavisam maz.

Pēc mūzikālās formas gandrīz visas meldijas divdaļīgas (peri-
ods vai lielais teikums) ar pusķadenci vidū (retumis ar pilnu). Pus-

kadences beidzas ar V, 11, III", IV. vai VI pakāpi (šādā, pēc dau-

dzuma samazināšanās kārtībā seko dziesmas ar minētajām puska-
dencēm Talsu novadā, kas diezgan pareizi atspoguļo visu Latviju).

8-taktīgas dziesmas var būt sastādītas no: 4+ 4, bet arī (2+2)
+ (2+2). 4+2+2, 2+3+3 taktīm un citādi; 7-taktīgas: 4+ 3, bet

arī: 2+ 3+2, 4+l+2 v. c. ; 6-taktīgas: 3+3, 2+2 +2, 4+2 v. c. ;

5-taktīgas: 3+ 2, 2+l+2 v. c.; 4-taktīgas: 2+2, l+l+l+l
;

9-tak-

tīgas: 4+3+2, 2 +2+2+2+1; 10-taktīgas: (3+2)+(3+2), 2+2
+3+3, 3 +3+4, 2+2+2+2+2 v. c.; 11-taktīgas: 4+4 +3 v.c.;

12-taktīgas: (4+2) + (4+2), 4+4+4 v. c.
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H. Dziedamās un teicamās dziesmas

Daudzbalsība. Teicaimās dziesmas dzied tikai lielākās sanāk-

smēs — godos, dzīrēs, kristībās, kāzās, bērēs, talkās, Jāņu svētkos

v. c, kur daudz ļaužu kopā. Pulkā dziedot, tīri dabīgi ieviesās vai-

rākbalsīga dziedāšana. Jurjānu Andrejs par to raksta tā: "Dzie-

smu uzsāka teicēja, vairāk runājot nekā dziedot, izsaukdama

dziesmas pirmo pusi, divas vertnītes, pēc kam pievienojās locītā-

jas un vilcējas, pirmās atkārtodamas teicējas vārdus, otrējās
vilkdamās vienu toni līdz beigām. Ka teicējai bijusi svarīgākā loma

apdziedāšanā, to redzam no tās dažādiem nosaukumiem, kā: teicē-

ja, saucēja, sācēja., vārdotāja, ievilcēja, barvede, sijātāja, rakstītāja

v. t. t. Tāpat vilcējas tiek sauktas arī par rūcējām, dūcējām.
Kādā dziesmā vēl sastopama sevišķa a tvilc ē ja, kas, kad dziesma

jau nobeigta, viena pati vēlreiz lēni atkārto beidzamo vertnīti. Dažās

meldijās arī locītājas tiek sauktas par sijātājām. Apdziedāšanos pa-

vadīja ar sevišķi pagatavotu, žvadzošu sitamo mūzikas rīku, ko sauca

par eglīti, pušķaini, puigaini, ērkuli, trideksni, kā nu katrā no-

malē."

Šo teicamo dziesmu meldijām mazs skaņu apjoms (teikšana 1 jeb
rečitēšana lielu apjomu lāga nepieļauj), vienkāršs metrs un ritms

(
2/4-talkts ar 4 notīm un

8/8-takts ar 3 notīm).

Jurjānu Andrejs domā. ka tāds teicamo dziesmu atskaņošanas
veids ar teicēju, vilcējām un locītājām ir tipisks visur, un piezīmē:
"Ja nākošās apdziedāšanās meldijās sastopama liela daļa tikai vien-

balsīgi uzrakstītu, tad tam par iemeslu bijis tas, ka uzrakstītāji vai

nu nav bijuši spējīgi tās vairākbalsīgi (ar locītājām un vilcējām) uz-

rakstīt, vai arī tie noklausījušies tikai no vienas dziedātājas — saucē-

jas." Bet liekas, bijis arī vienkāršāks dziedāšanas veids, proti: tei-

cēja- izdziedāja pirmo rindu teksta viena pati, visi to vienbalsīgi at-

kārtoja, pēc kam teicēja atkal viena teica otro rindu — un atkal visi

to atkārtoja.
4. paraugs (teicamā dziesma)

Locītājas:
Saucēja: Ai dzel - te - na

Li -nu druva, -va, Sen tu mani kai -ti- nā - ji, Vilcējas: ē!

Li-nu druva, Sen tu mani . kai-ti-nāj', Sen tu ma-ni kai-ti-nāj'.

Vilcējām ar locītājām kopā izteidojās diezgan jestrs divbalsības
veids ar ērģeļpunktiem. Divbalsīgi un pat trīsbalsīgi akordi vietām

varēja izcelties katrā dziesmā (ne teicamajā vien), dažiem dziedātā-

jiem dziedot citus meldijas variantus. Latgalē un Leišmalē dzird bieži
dziedam otro balsi, tercu zemāk par pirmo (šad tad tercas vietā arī

kvarta, kvinta, sekunda; oktāva),, kas vairs nav meldijas variēšana

vien, bet jau apzinīga divbalsība. Liekas, te būs krievu un leišu
ietekme.
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Apdziedoties, t. i. teicamās dziesmas dziedot, neskaitāmus tek-

stus dzied ar vienu meldiju. Var gadīties arī tā, ka viena- puse dzied

savus tekstus pēc vienas, pretinieki atkal savus pēc otras meldijas.
Ne tā dziedamās dziesmās. Tajās katra meldija saistīta ar vie-

nu noteiktu, noslēgtu tekstu, kuram aprobežots pantu skaits. Teica-

majās dziesmās galvenais elements ir teksts, vārdi, — dziedamajās
iestājas līdzsvars starp tekstu un meldiju. Meldijas tamdēļ ar daudz

lielāku rūpību un gaumi izveidotas. Tajās daudz lielāks skaņu ap-

joms, nekā teicamajās dziesmās, tajās lielāki, dažādāki intervāli v

gājieni, dažkārt apbrīnojama gaume un izsmalcinātība metrikā un

ritmikā. Dziedamajām dziesmām -nav nepieciešams dziedātāju pūlis,
tās ar savu romantiskāko, dziļāko saturu piemērotas dziedāšanai arī

vienatnē un divatā. Dziedamo dziesmu paraugi ir 2. un 3.*]

I. Tempi. Visas teicamajās dziesmās: Jāņu, kāzu, kristību, talku

v. c, temps bija pielaikots runāšanas ātrumam un varēja svārstīties

tikai atkarībā no dziedātāju, "karotāju" dedzības: sākusies samērā

mierīgi, dziesma, dziedātājiem cīņā iekaistot, savu tempu pamazām

paātrināja. Te tādēļ varēja attīstīties krietni ātrs temps. Tāpat diez-

gan ātrs temps sastopams dažās rotaļās.

Dziedamās dziesmās dominē mērens, vidējs temps. Lielāko tie-

su tas visā dziesmā negrozās. Bet ir arī tādas dziesmas, kuru

temps otrajā pusē mainās, — pa lielākajai daļai paātrinās ("Krauk-
līts sēž ozolā", "Pilna upe baltu ziedu" v. c), dažreiz pat līdz div-

kāršam ātrumam. Samērā- tas notiek reti, jo lielāku dzīvību un ku-

*) Lejaskurzemē tautā ieviesušies nosaukumi: teicamajām dziesmām —vienkārši

«dziesmas», dziedamajām — «ziņģes». Pēdējais nosaukums var radīt pārpratumus: par

«ziņģēm» visā Latvijā vairāk devē ievazātās vācu romances.

Latviešu tautas mūzikas instrumenti

No augšas : stabule, tāšu taure, somu dūdas, 3 kokles, āža rags, trīdeksnis

Valsts vēsturiskajā muzejā, Rīgā
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stību tauta savu dziesmu otrajā pusē panāk parasti ar metra un rit-

ma maiņu (divreiz īsākas notis un taktis), atstādama tempu to pašu.
K. Dejas un rotaļas. Rotaļa no dejas maz atšķiras: abās ir

ritmiskas ķermeņa' kustības, abas pavada- mūzika un dziedāšana. Se-

nos laikos dejas bez līdzdziedāšanas nemaz nepazina. Tikai vēlā-

kos laikos ieviesās dejas, ko pavadīja mūzikas instrumentu spēle vien

bez dziedāšanas. Šī tad nu bija atšķirība dejām no rotaļām, kas

bij savienotas ar dziedāšanu. Bet ir tad novērojama tautas tieksme

deju instrumentālām meldijām piegudrot tekstus, lai dziedātu tām

līdz ("Skroders sēž uz aku" — populārā- Štetines krustpolka—■ v. c).

Starp rotaļām atrodamas jo senas ar maza apjoma, meldijām —

īsta latvju tautas manta. Bet būtu to vēl vairāk, ja -daudzas no tām

nebūtu jau kā' rotaļas aizmirsušās, paturēdamas tikai dziesmas rak-

sturu. Vēl vairāk ir tomēr to rotaļu, kas ieklīdušas no svešatnes,
galvenām kārtām no Vācijas. Tās pazīstamas tūliņ no neveiklā valo-

dā sacerētajiem (tulkotajiem) tekstiem un sveša gara meldijām —

("Viens zemnieks brauc uz mežu", "Sliņķis gāja' lūkoties sev sievu"

v. c).

Tikai mūzikas pavadītās dejas ir gandrīz bez izjēmuma svešu

tautu- manta: franču kadriļa; vācu reinlenders, krievu kazačoks, po-

ļu krakovjaks un daudzas citas ar šo tautu sabojātiem nosaukumiem.

Sevišķi iecienītas bijušas 4-pāru dejas (kadriļas). Mūzikā, ko tautas

muzikanti mācījās no Latvijā ieklīdušiem staiguļiem un cits no cita,

bez nošu prašanas, pēc dzirdes un atmiņas, protams, ieviesās arī

tīri latviski elementi. Bet kā latvisko mūzikas īpatnību avots savāktās

deju meldijas tomēr nav atzīstamas, ja negribam nākt pie pavisam
aplamiem slēdzieniem.

Latviešu tautiskās mūzikas sākumi

Cittautu ietekmes. Pirmie latviešu mūzikas darbinieki

Gadu simteņiem ilgā politiskā un saimnieciskā pakļautība sve-

šām varām neļāva latviešu tautai aktīvi līdzdzīvot Vakareiropas
mākslas un kultūras centieniem. Eiropas vadošo tautu sasniegumi
mūzikā līdz pat 19. g. s. vidum pagāja mums secen gandrīz nema-

nīti. Katolismā un reformācijas laikos gan parādās pirmie Vakar-

eiropas garīgās mūzikas atspīdumi mūsu baznīcas dzīvē, bet šīs

mūzikas ietekmēs, īpaši katolismā laikmetā, nebūs bijušas sevišķi

ievērojamas, aiz tā iemesla, ka tautai bija grūti iedzīvoties kātoju
baznīcas latīniskajā liturģijā un dziedājumos. Jau lielāku izplatību
piedzīvo luteriskais korālis, jo reformācijas laikos par baznīcas

dziedāšanu visnotaļ rūpējās garīdzniecība un baznīcu augstākās
pārvaldes, izdodot attiecīgu literātūru un apmācot draudzes korāļu
dziedāšanā. Tautdziesmu, ko cauri apspiestības gadusimteņiem
joprojām glabāja savā sirdī un atmiņā latvju zemnieku sētā, vācu

mācītāji izsludināja par "blēņu dziesmu" un visiem spēkiem apka-
roja tautas senās tradicijās. Tādos apstākļos ticīgajā latviešu vidū
korālis drīz vien iemantoja jo plašu populāritāti un cieņu, zināmā

mērā ietekmējot arī tautas mūzikālo domāšanu vispār.
Pirmā latviešu dziesmu gr ā mata, kur sastopam pir-



509

mos ar notīm iespiestos korāļus, pilnīgu dievkalpošanas kārtību, svēt-

dienas un svētku liturģiju, ir "Nevācu psalmi" (Undeutsche Psai-

men), kas iznāca 1587. g. Karalaučos uz Kurzemes hercoga Gotharda
Ketlera pavēJi. Grāmatā ievietotas arī attiecīgo dziesmu resp. korāļu

meldijas, iespiestas mensūrālā nošu rakstībā, un tā domāta kā rokas

grāmata mācītājiem un viņu palīgiem. "Nevācu psalmi" piedzīvoia
vairākus izdevumus.

Otrā dziesmu grāmata — "Psalmi un garīga' s dzie-

smas" [Psalmen un Geistliche Lieder], kas iznāca 1615. g. — jau
izdota, kā priekšvārdā teikts, "vienkāršai saimei un zemniekiem par

spirdzināšanu un stiprināšanu dievbijībā". Arī šeit, tāpat kā pir-
majā grāmatā, ievietotas meldijas ar notīm.

1632. gadā iznāca Tērbatas universitātes prof. Fr. Mennija

(Mennius) grāmata "Syntagma dc origine Livo no-

ru m", kurā sastopama pirmā iespiestā latviešu tau-

tas dziesma ar notīm: "Mane Balte Marnelvt. Dod

mann vvene Katkenyt."

Kopš minēto grāmatu iznākšanas, vairāk kā divus gadu simte-

ņus nav neviena jauna latviešu mūzikas iespieduma. Šai laikā gan

pamazām attīstās latviešu garīgā un laicīgā rakstniecība, bet mū-

zikā joprojām tautai paliek viņas iedziedātā daina un korālis,, līdz

tam laikam, kad sāk attīstīties un iesakņoties daudzbalsīgā resp.
koru dziedāšana. Par viņas sākumu parasti domā
1843. gadu, kad notika Cimzes semināra mūzikā labi apmācī-
to audzēkņu pirmais izlaidums. Patiesībā kordziedāšanas sākumi,
mazākais Vidzemē, meklējami daudz agrāk, kā to "Baltijas Vēstne-

sī" (1874. g. "Kad daudzbalsīga dziedāšana Vidzemē cēlusies")

liecina minētā raksta autors J. C. (Cimze). Jauktos korus Vidzemē

pazina jau ap 1810. g., kad iesākās pirmo draudzes skolu dibinā-

šana, kur redzama vieta, blakus ticības mācībai, glītrakstīšanai un

rēķināšanai, bijusi ierādīta arī dziedāšanai. Ap 1830. g. šādas

skolas jau atradušās vairākās vietās, bet Raunas draudzē tā zēniem

un meitenēm nodibināta jau 1804. g. Raksta autors 1822. g. šeit

dzirdējis jauktu kori dziedam baznīcā, bet 1830. g. pats līdzi dziedā-

jis skolotāja J. Gaikes vadībā' atsevišķas daļas no Haidna un Hen-

deļa orātorijām. No Raunas daudzbalsīgā dziedāšana izplatīju-
sies Piebalgā,. Dzērbenē, Straupē, Trikātā, Valmierā un c. Jo se-

višķi tā uzplaukusi Krimuldas draudzē, kur par dziesmām rūpējies

toreizējais bīskaps K. Ulmanis. Sākumā dziedātas galvenokārt ga-

rīga satura dziesmas, vēlāk arī laicīgas no tolaik populārajiem ro-

mantisma vācu epigoniem: Kuntces, Gāblera, Abta un c, ar vācu

tekstiem.

Kordziedāšanai attīstoties, ko visā Latvijā sekmēja Cimzes un

Irlavas seminārā Bētiņa-tēva izglītotie skolotāji daudzajās dziedā-
šanas biedrībās un skolās, bija sāpīgi sajūtams kordziesmu trūkums

ar latviskiem tekstiem. Šo robu latviešu koriem pirmais centās aiz-

pildīt Dignājas mācītājs Kārlis Veirichs (VVevrich) ar savu

"Dziesmu vaiņagu" (1857. g.), kā priekšvārdā sastopam
šādus ierosinošus vārdus: "Ari zinu ka latvveescheem jaukas ziņ-
ģes ir, bet ne vvisur tās dzeed un pazihst. Kaut jele kahds dzee-

smu mihļotajs ņemtos tās jaukās latv/eeschu ziņģes ar wisām meldi-

jām izdot, lai mehs ar tam vvoretu papriecatees". Tas tad arī pie-
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pildījās tā paša gada decembrī, kad divi bij. Cimzes semināra au-

dzēkņi, skolotāji J. Kakt i n g s un J. Cau nīte izdeva "100 dzee-

smas un ziņģes ar nohtehm", kur starp vācu autoru div-

un trīsbalsīgi apstrādātām dziesmām ievietotas arī četras vienbalsī-

gas latv. tautas dziesmas, ar piezīmi, ka

"mēs uzņemam arī vecu vecās dziesmas ar

viņu īpašiem meldiņiem, par ko gan katris

papriecāsies". Tiklab veiricha, kā Kaktiņa

un Caunītes dziesmu krājumi piedzīvo vai-

rākus iespiedumus un ir koros ļoti izplatīti.
Veiricha krājumā pārsvarā garīgās dzies-

mas, bet Kaktiņam laicīgās. Sava laika

apstākļiem abi dziesmu krājumi bija sakār-

toti lietpratīgi un, kā Jurjānu Andrejs atzīst

savā rakstā par latviešu mūzikas literātūru

(Balt. Vēst. 1891. g.), var noderēt par pa-

raugu daudziem turpmākajiem izdevumiem.

Ar to noslēdzās arī latviešu mūzikas

attīstības pirmais posms, kad mūsu

ko,ru literātūrāl pastāv vienīgi no svešu

tautu kompozīcijām ar latviskiem teksta

tulkojumiem. Taču šai laikmetā, kā re-

Jānis Cimze

dzējārn,. attīstās kora dziedāšana un dibinājās arī pirmās dzie-

dāšanas biedrības, kaut vācu dziesma arī šeit joprojām ir valdošā

un sāk nopietni apdraudēt latviešu tautas dziesmu lauku sētās. Uz
to "Baltijas Vēstnesī" (1870. g.) norāda kāds D. M. un ierosina vākt

un uzrakstīt tautdziesmu meldijas. Šis ierosinājums atskanēja tai pašā
gādā arī skolotāju sapulcē Turaidā un šeit Jānis Cimze saņēma

pirmo pamudinājumu latviešu tautdziesmu harmonizēšanai un "Dzie-

smu rotas" izdošanai, kuras pirmā daļa iznāca 1872. gadā, bet

divas pēdējās (7. un 8.) 1884. g., piedzīvojot vairākus izdevumus, un

beidzot J. Sērmūkšļa redakciju 1914. g.

Jānis Cimze piedzimis 3. jūlijā 1814, Raunas draudzes Cim-

zes pusmuižā. Pirmo izglītību baudījis Raunas draudzes skolā, kur

ievingrinājies mūzikā tik daudz, ka vēlāk varējis izpildīt ērģelnieka
pienākumus Valmieras draudzē. Ar Valmieras mācītāja ferdinanda

Valtera gādību, Cimze izglītības turpināšanai iestājās Veisenfelsas

seminārā, kur sabija no 1836.—1838. g. Šeit, bet sevišķi vēlākās

studijās pie prof. ■ Ludviga Erka Berlīnē, Cimze paplašināja savas

zināšanas mūzikā praktiski un teorētiski, iegūdams zināmu technisku

gatavību nevien ērģeļu un vijoles spēlē, bet arī harmonijas mācībā.

Studijas beidzis, Cimze atgriežas dzimtenē, lai kā vispusīgi
izglītots paidagogs 1839. g. uzņemtos māc. Valtera jaun-
dibinātā skolotāju semināra direktora pienākumus Valmierā

[vēlāk Valkā). Šeit, Valmieras skolotāju seminārā arī iesākās

Cimzes lielais audzinātāja darbs, kas latviešiem deva tik daudz labi

sagatavotu skolotāju ar krietnām zināšanām mūzikā un kuri savukārt

tik ļoti cēla un veicināja mūsu dzimtenes mūzikāli-sabiedriskās dzīves

attīstību, sākot ar pag. gadsimta piecdesmitajiem gadiem, beidot ar

20. g. s. pirmo gadu desmitu un vēl ilgāk. Latvijas dziedāšanas bie-
drību rosība, vispārējo dziesmusvētku arvien spilgtākā un pilnīgākā
izskaņa visnotaļ saistīta ar "cimziešiem" Vidzemē un J. B ēti ņ a

- tēva
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audzēkņiem Kurzemē. Kora dziedāšanas attīstību sevišķi sekmēja
Cimzes "Dziesmu rota", kur latvju dziedātāji pirmo reizi sastapās ar

harmonizētu latviešu tautas dziesmu, kas četrbalsības tērpā bija iegu-
vusi jaunu, pievilcīgāku izskaņu, bet pats Cimze ar savu darbu lika

pirmos stingrākos pamatus latviskās dziesmas attīstībā, iezīmēdams

"pirmo nepieciešamo kāpsli tais garajās kāpnēs, pa kurām jākāpj
mūsu mūzikas mākslai pretī aizvien lielākai un lielākai pilnībai"

(Jēk. Graubiņš, "Burtniekā" 1932, I).

Cimzes tautdziesmu harmonizējumi. izejot no viņa stila paņēmie-
niem, uzrāda krietnu technisku prasmi, pat zināmu meistarību, tieksmi

pēc krāsainības un drosmi. Daudzi Cimzes harmonizējumi vēl šodien

nav zaudējuši savu interesi un pievilcību, ko varētu teikt par tādām

toutdziesmā'im, kā: "Kur tu augi, daiļā meita", "Ej, saulīte, drīz pie
Dieva", "Saulīf vēiu vakarāi", "Trīs sidraba upītes", Jāņu dziesmu

virkni, bet sevišķi par vīru kora variācijām "Tūdaliņ, tagadīņ",
kas, blakus minot, ir pirmās variācijas vispār mūsu mūzikas literātūrā

un a cappella korim līdz šim vienīgās. Te Cimze harmonizēšanas

mākslā parāda īstu virtuozitāti un lielu harmonisko līdzekļu bagātību
bezmodulāciju stilā.

Cimze, kas bija ieaudzis vācu mūzikālajās tradicijās, tajos harmo-

nizēšanas paņēmienos un stilā, kādu pirmatnējo, dabīgo raksturu

zaudējušai vācu tautdziesmai pielāgoja viņa skolotājs mūzikā prof.
L. Erks,. 'nevarēja citādi skatīties arī uz latviešu tautdziesmām, un tā-

lab vēl nesaskatīja viņas toņkārtu un ritmu īpatnības, kādas mūsu

kultūras mijkrēslī nebija tomēr paspējis nivelēt vāciskais mūzikas gars.

Un šeit sākās Cimzes pārpratums, pielāgojot senajās, dabīgajās toņ-

kārtās dziedāto mūsu tautas melodiju vēlāko laiku dūram un mollam

ar obligāto ievadtoni, meklējot uztakti, kādas latviešu tautdziesmām

nemaz nav. Tajos laikos vispār tautu 'nacionālās mūzikas īpatnības
visā Eiropā vēl bija snaudoša problēma, ko tik tikko sāka kustināt.

Tāpēc gluži saprotami, ka Cimze, sastapdamies ar latviešu tautdzie-

smu minētajām savādībām, tās, salīdzinādams ar vācu dziesmām, uz-

skatīja par labojamu kļūdu un to darīja. Tā daža laba mūsu taut-

dziesmu melodija Cimzes krājumos ir iegājusļ ne savā īstajā, bet nepa-

reizi pārlabotā veidā. Cimzes kļūdas un trūkumus vēlāk nācās labot

latviešu tautdziesmas harmonizēšanas nacionālā stila īstajam nodibi-

nātājam Jurjānu Andrejam, bet uz dažiem trūkumiem un paviršībām,
zīmējoties uz melodiju izvēli, Cimzem norādīja jau Baumaņu Kārlis,
kritikā par "Dziesmu rotas" 3. daļu "Baltijas Vēstnesī" 1874. _gadā.
Baumanis pārmet Cimzem melodiju grozījumus, piemērojot tas vā-

ciskām kadencēm, kā arī tādu melādiju uzņemšanu un pieskaitīšanu

latv. tautdziesmām, kas pieder vāciešiem un krieviem. Sakarā ar to

izcēlās jo plaša polēmika starp Baumani, Ādolfu Allunānu, Voraidošu

Zanderu no vienas un Cimzes aizstāvjiem, 17 Vidzemes skolotajiem,
māc. J. Neilandu un bīskapu Ulmani no otras_ puses, kas turpinājās

turpat divus gadus un atbalsojās arī vācu presē ("Zeit. fūr Stadt und

Land"). Pēdējie aizstāv Cimzi, iziedami no viedokļa, ka "viss, ko

tauta dzied, ir arī tautdziesma, vienalga, no kurienes tā cēlusies, no

kurienes tā nākusi". Baumaņu Kārlis, turpretim, bāzējās uz Merlinga

spriedumu, ka tautdziesmā atspoguļojas tautas daba, raksturs, jūtas
un domas; "nav vispārcilvēcīgu tautas dziesmu, nav tādu meldiņu,
kas atšķirtos vienīgi ar valodu,- ja tādas dziesmas ir, tad tās nav
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tautas dziesmas" — dedzīgi saka B. K. savā atbildē bīskapam Ulma-

nim ("Zeitung fur Stadt und Land" 1874. g. Nr. 293). Sai polēmikai,

kas, blakus minot, ne katru reizi bija ieturēta lietišķības un pieklājī-
bas robežās, ir milzīga nozīme tai ziņā, ka tā pamudināja nevien mū-

ziķus, bet arī sabiedrību vērīgāki ieskatī-

ties tautdziesmā un pacēla to par nopiet-
nu pētījumu objektu. Jo lielāku nozīmību

tā iegūst ar to, ka Baumaņu Kārlis te pir-
mais pacēla tautiskās cīņas karogu mūzi-

kā pret "Latv. draugu biedrības" vāciski

orientēto latviešu sabiedrības daļu un iz-

teica1 nevien savas, bet arī visas jaunlat-
vietības domas tautisko centienu garā, par
ko kopā ar Baumani gāja cīņā Kronvaldu

Atis, Auseklis un d. c. tā laika darbinieki.

Vēsturiskajā perspektīvē Baumaņu Kārļa

pārmetumi Cimzem ir pareizi, bet Cimzes,
kā pirmo tautdziesmu vācēja un harmoni-

zētāja nozīmi mūsu mūzikā tie nemazina

— tas bija pirmais nepieciešamais kāpslis,
bet otrs šajās kāpnēs ir

Baumaņu Kārlis. Šis dedzīgais tautisko
Baumaņu Kārlis

atmodas laiku darbinieks, pirmais latviešu komponists, kas latviešiem

deva pirmo orīģinā-I dziesmu, piedzimis 11. maijā 1835, Vil—

ķēnu pag. Indriķu pusmuižā, miris 10. janvārī 1905., Limbažos. Pirmo

izglītību baudījis Limbažu apriņķa skolā, no kurienes iestājās Valkas

skolotāju seminārā un beidza to 1856. g. Pēc semināra beigšanas B. K.

pāris gadu strādā kā mājskolotājs fon Āderkasa ģimenē Ķirbižos, vē-

lāk pāriet uz Pēterpilī, kur iegūst māj- un ģimnāzijas skolotāja tiesības.

Šeit Baumaņu Kārlis darbojās kā skolotājs Sv. Annas bāriņu patver-
smē un skolā, vēlāk kā vācu valodas skolotājs ievērojamā Smojnas
institūtā. Pēterpilī B. K. papildina arī savu Cimzes seminārā gūto
mūzikālo izglītību, mācīdamies klavierspēli pie prof. Fr. Černi, bet

kompozicijas teoriju pie Tomasa un Hlavača. Šī mācība tomēr nebūs

bijusi īsti sistemātiska, kā to liecina techniskie un formas robi Bau-

maņu Kārja kompozīcijās. No viņa kompozīcijām klajā nākuši vai-

rāki dziesmu krājumi: "Austra" I—III burta., dziesmu krājums "Līgo"
(konfiscēts], "Mortuos plango". "Zālamana māc. 111. nodaļa", "Latvju
tautas dziesmu liktenis", bet daudz palicis arī manuskriptā. Baumaņu
Kārļa lielā produktivitāte diemžēl nav līdzsvarā ar darbu kvalitāti, un

lielum lielā daļa viņa dziesmu nepaceļas pāri paviršam diletantismam.

Sevišķi nevarīgs B. K. ir lielākās formās, piem. dziesmās "Zālamana

3. nodaļa", "Mūsu Tēvs", "Latv. t. dz. liktenis", turpretim mazāku

formu darbos atronama viena otra- īsta pērle, kas liecina par B. K.

patieso, bet pavirši izkopto talantu un dzīvo, radošo intuīciju. Tas

sakāms par nepelnīti aizmirsto "Daugavas zvejnieku dziesmu" (Brīv-

zemnieka), bet jo vairāk par "Kā Daugava vaida" (Ausekļa), kas

savā vienkāršībā un spēka pilnajā iecerē paceļas pāri visam, ko
B. K. spalva ir rakstījusi. Joprojām vēl dzīvo viņa "Latviski lai at-

skan dziesmas" un viņa lielākā slava vaiņagojas mūsu valsts himnā

"Dievs, svētī Latviju".

Baumaņu Kārlis savām kompozicijām izmantoja galvenokārt
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Ausekļa un pats savus sacerētos tekstus. Pēdējie dzejiski vāji, bet

viņu saturā redzam kaislīgu cīnītāju par tautas tiesībām, dedzīgu un

patiesu patriotismu, kas iejūsmināja arī to daudzo dziedātāju sirdis,
kuru rokās nāca Baumaņu Kārļa dziesmas. Un savā laikā viņa krā-

jumi, īpaši "Austras" burtnīcas, bija Joti populāri, dažkārt aizēnoda-

mi pat "Dziesmu rotu".

Baumaņu Kārlis aktīvi piedalījās arī L un 11. vispārējo dziesmu-

svētku rīkošanā. No 1882. g. līdz mūža beigām viņš dzīvoja Limba-

žos un, cik veselība Jāva., piedalījās vietējās saviesīgās b-bas jautā-

jumu vakaros. Limbažu saviesīgā b-ba savam goda briedram 1920. g.
uzcēla pieminekli, ko darinājis tēlnieks G. Šķilters.

Dziesmusvētki

Kā jau minēts, Cimzes seminārs, sākot ar 1834. g., laida tautā

mūzikāli labi sagatavotus skolotāju kadrus, kas, sekodami savam au-

dzinātājam,, rosīgi dibināja korus un veicināja, dziedāšanu. Atseviš-

ķos novados, neraugoties uz latvisko dziesmu trūkumu, varēja domāt

jau par vairāku tuvāko koru apvienību kopējā koncertā. Pirmais tāds

koncerts resp. dziesmusvētki uz Jura Neikena ierosinājumu
notika Dikļos 1864. g., piedaloties pieciem koriem ar 80 dziedā-

tājiem, bet gadu vēlāk Bauņu muižā. Otrs lielākais sarīkojums no-

tika Dobelē 1870. g. Šo svētku labā izdošanās pamudināja Rī-

gas Latviešu biedrību ķerties pie plašāku dziesmusvētku

sarīkošanas visas tautas mērogā, un pirmie latviešu vispārējie
dziesmusvētki notika 1873. g. vasarā, piedaloties 55 koriem ar 1003

dziedātājiem, virsdiriģentu Jāņa Bētiņa (Irlavas skol. semināra

mūz. un dzied, skolotāja) un Indriķa Zīles vadībā. Programmā
bija 16 dziesmu, no kurām tikai 4 piederēja sveštautu skaņražiem,
bet visas pārējās Jānim Cimzem, Dāvidam Cimzem (Jāņa C. brālis

un "Dziesmu rotas" līdzstrādnieks) un Baumaņu Kārlim. Šais svētkos

Baltijas skolotāju semināra audzēkņu izpildījumā pirmo reizi atskanē-

ja arī Baumaņu Kārļa "Dievs, svētī Latviju", ko klausītāji saņēma ar

lielu sajūsmu un gavilēm.
Pirmie vispārējie dziesmusvētki bija pirmais lielākais notikums

latviešu kultūras dzīvē ar lielu mūzikāli-sabiedrisku nozīmi. Tie modi-

nāja tautisko apziņu visplašākajās tautas aprindās, stiprināja ticībā

tautas vienprātībai un spēkam. Tie noslēdz arī mūsu mūzikas dzīves

otro posmu, kurā, kā redzējām, sāk atdzīvoties mūsu tautdzie-

sma, nāk klajā pirmās latviešu kompozicijas, bet koru dziedāšana,

pateicoties lietpratējiem diriģentiem un jaundibinātām biedrībām, kas

uztur ciešus sakarus ar Rīgas Latv. b-bu, arvienu vairāk sāk izplatīties
un uzplaukt. Šai laikā arī pirmie latviešu jaunekļi — Vīgneru Ernests,

Jurjānu Andrejs — sāk apmeklēt konservātorijas, lai ievadītu trešo,
bagātāko un rosīgāko posmu mūsu mūzikas kultūras attīstības

Šis laikmets dod latviešiem pirmos akadēmiski izglītotos mūziķus, bet

mūsu mūzikas literātūrā parādās teohnikā un formā nobrieduši mākslas

darbi. Pamazām attīstās un izaug instrumentālā mūzika, arvienu

vairāk nāk klāt jauni talanti un personības, kas dod ievērojamus dar-

bus visās mūzikas nozarēs un formās, un ļauj runāt par patstāvīgu,
nacionālu latviešu mūzikas kultūru.
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Trešo laikmetu ievada otrie vispārējie dziesmu svētki

1880. gadā. Šo septiņu gadu starplaikā, rēķinot no I. visp. dziesmu-

svētkiem, latviešu kulturālā dzīvē bija sasniegti ievērojami panākumi.

Bija sācis darboties latviešu teātris, iznākusi Cimzes "Dziesmu rotas"
6. dajo. Līgošu (Vīgneru) Ernesta dziesmu

krājums "Latvija", Baumaņu Kārļa "Au-

stra", Jurjānu Andreja "Dainas" un O. Šep-
ska "Dziesmiņas". Kultūras dzīvē sāka

ņemt dalību augstskolas beigušie latvieši,

vispārējais skolu skaits vairojies, radušās

arī pašu latviešu skolas. Latviešu zemnieki

bija ieguvuši zināmu patstāvību, bet Kron-

valdu Atis, kas ar savām dedzīgām runām

un rakstiem biija virzījis uz priekšu latviešu

nacionālo domu, savā brošūrā "Nationale

Bestrebungen", bija iepazīstinājis arī sveš-

tautiešus ar latviešu tautiskajiem centie-

niem. Beidzot 11. vispārējo dziesmusvētku

programmā', blakus brāļiem Cimzēm un

Baumaņu Kārlim, nāk klāt divi jauni autori

— Jurjānu Andrejs un Oskars Šepskis. Vai-

rojies arī dziedātāju skaits, un svētkos pie-
Oskars Šepskis

dalās jau 69 kori ar 1624 dziedātājiem virsdiriģentu J. Bētiņa un

I. Zīles vadībā. (Zīmīgi, ka no minētā dziedātāju skaita 1155 ir vīru

balsis.)

Visaugstāko sajūsmas vilni un mākslinieciskos panākumus tomēr

piedzīvo trešie vispārējie dziesmusvētki 1888. g. Tie arī saga-

tavoti rūpīgāk par abiem pirmajiem, rīkojot sagatavošanas kursus

koru vadoņiem un izlaižot atsevišķu Vīgneru Ernesta brošūru. Šais

svētkos pirmo reizi atklātības priekšā nostājās Jāzeps Vītols ar jaukta
kora dziesmu "Bērzs tīrelī", kas ievada jaunu posmu mūsu kordzie-

smas attīstībā pēc Jurjānu Andreja. Šai laikā bija vērojama lielāka

rosme un panākumi arī citās latviešu kultūras nozarēs, jo stipri vairo-

jies studēto latviešu skaits, nosvinēta latviešu literatūras 300 g. un

"Pēterburgas avīžu" 25. g. jubileja. Sāka

iznākt illustrētie žurnāli "Pagalms", "Rīts"

un "Austrums",, bija uzplaucis latviešu te-

ātris, redzami pirmie nopietnākie latviešu

gleznotāju J. Rozes un A. Baumaņa darbi.
Bez Vītola svētku programmā sastopam arī

Vīgneru Ernestu, Ādamu Ori un Straumes

Jāni, un no 27 garīgā un laicīgā koncerta

dziesmām 18 jau pieder latviešu autoriem

(13 laicīgajā, 5 garīgajā koncertā). Bez

tam atskan latviešu simfoniskie

darbi: Vītola e-molla simfonijas 3 daļas,
Jurjānu Andreja "Svētku maršs", "Tūdaļiņ-

tagadiņ" un "Jandāls", kā arī kantāte "Tē-

vijai" — trešajā svētku dienā.

Nākamie, ceturtie visp. dziesmu-

svētki, kas notika 1895. g. Jelgavā (rīkotāja
Jelgavas latv. biedrība ar adv. J. Čaksti, Straumes Jānis
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vēlāko Latvijas valsts prezidentu, priekšgalā), nenotikazem triju iepriek-

šējo svētku vienprātības zvaigznes. Pagājušā g. s. 90. gadu sākumā lat-

viešu kultūras dzīvi saviļņoja sabiedriska un literāra kustība, kas asi at-

šķīrās no tautiskajiem centieniem un tautiskā romantisma, tā saucamā

"jaunā strāva". Jaunstrāvnieki kritizēja tautībnieku ieskatus visos sva-

rīgākos kultūras dzīves jautājumos un tautiskos centienus uzskatīja

par novecojušiem. Tā pamazām sākās sabiedrības diferencēšanās

šķirās un partijās, kas sadrupināja latviešu spēkus un vienprātību.
Sadūrās divi virzieni, divi pasaules uzskati, kas pieteica viens otram

nesaudzīgu cīņu, kuras atbalsis atskanēja arī IV. visp. dziesmusvētku

rīkošanā, kas izteicās zināmā opozicijā Rīgas latviešu b-bai; svētkus

izdevās sarīkot tikai Jelgavas latviešu b-bas rosīgajā paspārnē. Sa-

biedriskās nesaskaņas uz svētku mākslinieciskajiem panākumiem to-

mēr jūtamāka iespaida vēl neatstāja. Dziedātāju skaits joprojām uz-

rādīja kāpjošu līniju, svētkos pieteicās 193 kori ar vairāk kā 5000

dziedātājiem. Programmā no 17 laicīgajām dziesmām 12 piederēja
latviešu autoriem: J. un D. Cimzēm, K. Baumanim, A. Jurjānam. J.

Straumēm, J. Kadem, J. Vītolam ("Beverīnas dziedonis" un "Sniga

sniegi") un E. Vīgneram. Jo plaša bija arī svētku orķestrālā daja,
kur atskanēja pirmo reizi J. Vītola "Valsē grotesque" (stīgu orķ.), Jur-

jānu Andr. "Ačkups", "Latvju tautas brīvlaišana" un Jura Jurjāna

"Jubilejas maršs" (pūt. orķ.). Orķestru sagatavošanā bez virsdiriģenta
Jurjānu Andreja pieaicināti arī kā diriģenti J. Vītols un J. Jurjāns.

Pārējie svētku virsdiriģenti bija E. Vīgners un J. Kade.

Pēc svētkiem, kas izpelnījās objektīvu un labvēlīgu novērtējumu
arī cittautiešu presē, latviešu laikrakstos sāka pacelties balsis, ka

dziesmusvētki vairs nav vajadzīgi. Jaunie lozungi, ap kuriem vieno-

jās viena sabiedrības daļa, nostājās jau asā opozicijā pret agrāka-

jiem svētku rīkotājiem, sevišķi Rīgas latv. b-bu. 5. vispārējo dziesmu-

IV. vispārējie dziesmusvētki, Jelgavā, 1895

Svētku ēkas iekšpuse
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svētku sarīkošanā iniciatīvu savās rckās paņēma Pēterburgas Arrīgas
dzied, b-ba (tagad "Beverīnas dziedonis"), bet 'nedabūja vajadzīgo
atjauju. To izdevās dabūt tomēr Rīgas latv. b-bai un svētki bija no-

domāti 1904. g. vasarā. Tos izjauca Krievijas-Japānas 'karš un

1905. g. revolūcija, un svēkti varēja notikt tiikai 1910. g., sakarā ar

200 g. jubilejas svinēšanu Vidzemes pievienošanai Krievijai. Sākumā

pieteikušos dziedātāju skaits aizsniedza 9000. bet līdz koncertam, pa-

teicoties opozicijas aģitācijai un arī pašas rīcības komitejas stingra-

jām prasībām, saruka līdz 2200 dalībniekiem. Par virsdiriģentiem ie-

vēlēja prof. Jāzepu Vītolu, A. un P. Jurjānus un Paulu Jozuu. Svētku

programmā blakus agrākajiem autoriem pirmo reizi ienāca Alfr. Kal-

niņš, Emilis Melngailis, Emilis Dārziņš un E. Veidenbergs. Svētku sim-

foniskajā daļā pirmo reizi atskanēja Vītola simf. tēlojums "Līgo" un

A. Kalniņa "Pie Staburaga".
Tāds īsumā ir pārskats par dziesmusvētkiem, kas veicinājuši mūsu

tautas garīgo apvienošanos un nacionālās idejas stiprināšanu, ejot

pretim patstāvīgai Latvijas valstij.

Tautiskā atmodas laika komponisti un mūzikas darbinieki

Blakus mūsu mūzikas pirmajiem celmlaužiem Jānim Cimzem un

Baumaņu Kārlim, divu lielāko latviešu mūzikas dzīves veidotāju Jur-

jānu Andreja un Jāzepa Vītola vadošā iespaida sfairā 19. gadsimta

otrajā un 20. g. s. sākumā darbojās vesela rinda mūzikā- kas kopā
ar minētajiem meistariem cēluši mūsu mūzikas kāpnes pretim arvienu

jauniem sasniegumiem. Gan viņu dzītās vagas nav dažkārt spilgtā-
kas personības iezīmētas, bet tajos laikos, kad izglītotu latviešu mū-

ziķu bija tik maz, katrs godīgs, apzinīgs darbs mūsu mūzikā bija

augstu vērtējams.
Viens no sava laika aktīvākajiem mūzikas darbiniekiem blakus

Jurjānu Andrejam bija Vīgneru Ernests (1850—1933), kompo-
nists, kordiriģents un mūzikas paidagogs. Radošajā darbā gan Vīg-

ners sevišķi aktīvs nav bijis. Viņa kompo-

ziciju skaits neliels un līdz mūsu laikam kā

populārākās paglabājušās "Kā Daugava
vaida" un tautdziesmu apstrādājumi —

"Strauja upe" un Līgo dziesmu virkne. Abi

pēdējie sava laika perspektīvē visai iezī-

mīgi. Toties ļoti aktīvs Vīgners bija kor-

dziedāšanas veicināšanā un izkopšanā,
vadīdams savu kori un sarīkodams dzie-

dāšanas kursus. Bija 111. un IV. visp. dzie-

smusvētku virsdiriģents. Vēlākos gados
Vīgners nodevās paidagoģiskam darbam,

pētīdams absolūtās dzirdes izkopšanas

problēmas 1918. g. nodibinātā Fonoloģijas
institūtā. Mūzikālo izglītību Vīgners bija

baudījis Maskavas konservātorijā.
Ne mazāk aktīvs tautiskās atmodas

laika mūzikas darbinieks bija Straumes

Jānis (1861—1929), kordiriģents. žurnā-Vīgneru Ernests
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lists, mūzikas rakstnieks un 111. visp. dziesmu-
svētku programmā pirmo reizi parādās viņa "Ūdensmeita", kas šodien

gan nobāl viņa dažu visai laimīgo tautdziesmu sabalsojumu priekšā.
Straumes J. spalvai pieder vairāki apcerējumi par latviešu mūziku un

mūziķiem, kam nopietna mūzikāli-

vēsturisku materiālu nozīme. Viņa
"Mūsu mūzikas mākslinieku" divi

grāmatās sakopoti biogrāfiski dati

par vairākiem ievērojamiem latvju

mūziķiem. levērības cienīgs Strau-

mes izdotais "Baltijas mūzikas ka-

lendārs", kas iznāca no 1890.—91.

gadam un izpildīja pirmā latv. mū-

zikas žurnāla lomu.

Mazāk latviešu nacionālās mū-

zikas meklējumiem pieslējās
Ādams Ore (1855—1927), viens

no musu vecākas paaudzes ērģel-

niekiem, kas savu mākslu rādījis
nevien daudzajos mūsu dzimtenes

dievnamos, bet arī ārzemēs, kon-

certēdams Vācijā. Austrijā, Šveicē,

Holandē, Krievijā un c. Komponē-

jis daudz, arī lielāku un mazāku

Nikolajs Allunāns

formu darbus: viencēliena operu "Gundu" (ar vācu tekstu; izdota

Vācijā, Rob. Forberga komisijā, Leipcigā), orātoriju "Sv. Cecīlija",
vairākas kompozicijas ērģelēm, klavierēm, kora un solodziesmas.

Viņa darbu lielākais vairums mūzikālās saturības ziņā novecojies, di-

letantisma iezīmēts. Plašākās aprindās vēl šodien dzied viņa "Dau-

gaviņa, māmuliņa".

Mūsu mūzikas vecākajiem celmlaužiem pieder arī Oskars

Šepskis (1850—1914), pazīstams ērģelnieks un mūzikas paida-

gogs. No viņa nākušas atklātībā arī vairākas kordziesmas, galveno-
kārt garīga satura: "Motete", "Gaviļu dziesma", "Osianna".

"Mūsu tēvs" un d. c. jauktiem un vīru koriem, kas iespiestas vairākos

Mūzikas kom. izdevumos, "Austrumā" viņa redakcijā iznākušajā
(1900—03) "Mūzikas Pūrā". Savā laikā Šepskis ņēma dzīvu dalību

arī vairāku dziesmusvētku sarīkošanā, bet mūža beigās no latviešu

sabiedrības pa daļai atsvešinājās.

Savrup no latviešu sabiedriski-mūzikālām cīņām stāvēja Niko-

lajs Allunāns (1859—1919). Pēc Pēterpils konservātorijas beig-
šanas viņš apmetās uz dzīvi Rīgā, darbodamies kā kapelmeistars Rī-

gas latv. teātrī, Jaunā teātrī, kur sacerējis skatuves mūziku vairākām

Raiņa un Aspāzijas lugām ("Uguns un Nakts", "Sidraba šķidrauts",.
"Vaidelote" un a). No lielākajām formām minama kantāte "Dziedā-

tāja lāsts", "Lielā piemiņa", bez tam vairākas kora un solo dziesmas

un klavieru miniatūras. Savā mūzikā Allunāns nerisina dziļu un asu

izjūtu problēmas — viņš intims liriķis vācu romantiskās mūzikas garā.
AHunāna dziesmām un klaviergabaliņiem sava nozīme mājas un in-

struktīvā mūzikā vēl šodien. A. ievērojams arī kā erudīts mūzikas

kritiķis un teorētiķis. Viņa plašā paidagoģiskā darbībai vaiņagoju-
sies ar vairākām mūzikas mācības grāmatām.- "Harmonijas mācība
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vēstulēs" un "Dos āussere und innere Gehor". Allunānam nopelni arī

Latvijas konservātorijas organizācijas un dibināšanas darbā.

Allunānam tuvs gara radinieks mūzikā ir prof. Ludviķis Bē-

ti ņ š (1856—1930), zīmējoties uz viņa klaviergabaliņu lirisko saturu.

levērojamākā loma Bētiņam tomēr kā kla-

vieru un ērģeļu virtuozam un paidagogam,
Tiflisas un Kijevas mūzikas skolās, vēlāk kā

ērģeļu spēles profesoram Maskavas kon-

servātorijā. B. pieskaita labākajiem Bētho-

vena pazinējiem un interpretiem. Viņš
daudz koncertējis Krievijā un piedalījies
kā solists arī 111. un IV. visp. dziesmu-

svētkos.

Viņa tēvs Jānis Bētiņš (1830—

1912] savā laikā pazīstams ērģelnieks, sko-

lotājs un enerģisks mūzikas veicinātājs
Kurzemē, ilggadīgs Irlavas semināra mū-

zikas skolotājs, kur pie viņa pirmizglītību

baudījuši daudzi vēlāk plaši pazīstami mū-

ziķi —■ Šepskis, Vīgners, Kade, Zigmunds,
dēli Ludvikis un Ādolfs. B. darbojās arī

kā ērģeļu būvētājs; bija I. un 11. dziesmu-

svētku virsdiriģents, bet 111., IV. un V. —

goda didiģents.
Ludviķis Bētiņš

Vispārējo dziesmusvētku koncertos kā vijoles solists allaž pieda-
lījies Ozolu Jēkabs (miris 1902. g.). Blakus vijoles spēlei, kas

bija viņa speciālitāte, Ozols nodevies arī kompozicijai, sarakstījis vai-

rākas dziesmas, pirmo latviešu dziesmuspēli "Spoku stundu" ar

Dubura tekstu, un vijoles skolu. Ozols 10 gadus sabija par Rīgas
latv. teātra kapelmeistaru un R. L. Dziedāšanas b-bas kora diriģentu.

Samērā vēlāka laika mūzikas darbiniekiem, salīdzinot ar iepriek.Š-

minētājiem, pieder Atis Kauliņš (dz. 1867. g.). Beidzis Cimzec

semināru- un 1893. g. Pēterpils konservātorijā ērģeļu klasi. Kauliņa
mūzikāli- sabiedriskā darbība noritēja un norit galvenokārt Jelgavā,
kur viņš strādā kā mūzikas paidagogs, ērģelnieks un rosīgs dzied,

"Liras" kora vadonis. No Kauliņa pazīstami vairāki it rūpīgi
tautdziesmu harmonizējumi. Sarakstījis romantisku tautas operu "Sen-

latviešu svētki". Zem pseudonima Bindu Atis, Kauliņš pazīstams kā

daudzu nopietnu mūzikāli-literārisku apcerējumu autors. Izdevis žur-

nālu "Mūzikas Druva", kas iznāca no 1906.—1908. g.
Ar vairākām kora dziesmām, kas iekļaujas tautiskā romantisma

izjūtu lokā, ir pazīstams Kārlis Zigmunds (1865—1925), koru

vadonis un paidagogs, tāpat Marija Gubene (dz. 1872. g.),
kas laidusi atklātībā vairākus tautdziesmu apstrādājamus.

Jurjānu Andrejs un viņa laikmets

Tie bija divi gan ne antagoniski, bet tomēr savos paņēmienos
diverģejoši speķi, kas Latviju virzīja viņas nacionālai mākslai pretim.
Pirmais —J ān i s Cimze. Viņa—kā mūzikālā audzinātāja—nozīme
patiesi nevar tikt pārspīlēta,- viņa klusais darbs Valkas seminārā nesa
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kā Latvijā, tā arī Igaunijā bagātus augļus. Tie vairs nedaudzie

"cimzieši", kas tagad vēl liecina par savu apdāvināto, stingras gribas
skolotāju, gandrīz visi pārsteidz ar to technisko prasmi, pat drosmi,

ar ko viņi — lai arī pusmēchaniski — rīkojas viņu nebūt ne šaura-

jās mūzikālās izglītības robežās. Cimzes iespaids skāra galvenais

Vidzemi; Kurzemes skolotāju-ērģelnieku saime .auga zem Irlavas

Bētiņa vadības; zaudējumā jāieskaita, ka abi šie semināri, trešajam—
Tērbatas semināram — pievienojoties, daudz dzīva spēka aizpludi-

nāja uz Krievijas tālēm. — Lai Cimzes iespaida būtu pieticis arī tikai

vienai paaudzei —- taisni šinī paaudzē likti pamati vai visai turpmā-
kajai Latvijas muzikālai kustībai. Jo šie Cimzes audzēkņi visai rosīgi
sekmēja vēl kādu svarīgu 'muzikālu uzdevumu. Pietiekoši sagatavoti,
tie, sava skolotāja skubināti, stājās pie tautas mākslas dzintargraudu
krāšanas, salasīja lielu skaitu tautdziesmu, tās nodeva vispirms sava

skolotāja "Lauku puķu" pušķa siešanai, un arī apgādāja nākamos

darbiniekus raksturīgi savdabīgiem materiāliem. Cimzes tautdziesmu

harmonizācijas dažam šķiet savu nozīmi tagad zaudējušas. Sprie-
dums netaisnīgs; arī tamdēļ, ka tās krietni atbalstīja un veicināja to

pirmo koru nodibināšanu, kas drīzumā apvienojās pirmajos vispārīga-
jos dziesmusvētkos.

Gluži no citas puses, taču ne mazāk intensīvi, pielika rokas pie
topošās skaņu celtnes.straujais Baumaņu Kārlis. Cimzes piesavi-
nātos muzikālos likumus Baumanis atvietoja ar dzīvu i n t uic ij v

(viņa studijas pie Pēterpils kapelmeistara Hlavača v. c. apzīmējamas
par stipri probiēmatiskām). Cauri Baumaņa nevarīgo mēģinājumu
bezskaitam spīd tikdaudz īpatnības, viņa radīšanas viegla prāta vai-

rumā publicētajos darbos saskatām tik daudz personības, patiesu
dāvanu, ka galu galā viņa nedisciplinēti darbojošās fantāzija bez-

maz apēnoja Cimzes rūpību un pacietību. Un ja Cimze ir un paliek
mūsu mūzikālās kultūras pirmais sējējs un kopējs, tad Baumanim nav

liedzams mūsu radošās skaņumāikslas krusttēva gods. Vēsturiskā at-

tīstība prasīja pēc abu komponentu sintezēs. To viņa sagaidīja
Jurjānu Andreja izšķirošā personībā un darbībā.

* *

*

Jurjānu Andrejs, četru brāļu jPētera, Andreja, Jura un Pāvula)

otrais, dz. 1856. g. 18. septembrī, Ērgļu Menģeļos; pirtiņā — jo Men-

ģeļu dzīvojamā ēka bija pašreiz nodegusi, jauna vēl neuzcelta1. Tēvs

Andrējs, zemkopis, slavējās arī kā audu rakstu vingrs zīmētājs; māte

Anna, dz. Blau, čakla dziesmu trallinātāja un teicēja, modināja arī

bērnos prieku uz dziesmu un seniem tikumiem. Šīs mātes dziesmas,
kā arī mazā Andža-ganiņa paštaisītās kārklu stabules un alkšņu mizas

taures (Jurjāns visu savu mūžu bija liels meistars šādu rīku taisīšanā),

gādāja par vienīgiem muzikāliem iespaidiem, ko Andrejs bērna gados

baudīja. Pat ērģeļu skaņas piederēja samērā retiem priekiem, jo
baznīcas torņi atspīdēja tikai piecu veršķu attālumā no tēva mājas.
Šo šauro horizontu_paplašīnāja pirmo skolas gadu klavieru un dziedā-

šanas stundas pie Ērgļu draudzes skolotāja Tērauda; vēlāk, Piebalgā,
mūzikas mācība pie šodien jau tejksmaini-anekdotiskā Šancberģu Pē-

tera (uzglabāšanas vērts ir Šancberģa vēlākais izteiciens: "gan Jur-

jāns slavens; bet es —es esmu populārs!"). Piebalgā Jurjāns satikās
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ar Stērstu Andreju, pamatus likdams draudzībai, kas, Jurjāna gaitas
bieži ietekmēdama, izbeidzās tikai ar abu tautas darbinieku nāvi. —

Ar laiku, Andreja nenoliedzamās mūzikālās dāvanas deva iemeslu viņa

izglītības tālākiem soļiem. Bet izšķirošo virzienu tomēr deva tikai An-

dreja 1873. g. pirmajos dziesmusvētkos gū-
tie iespaidi; šeit pirmo reizi dzirdētais

Baumaņa "Dievs, svētī Latviju", tas mūzi-

kālais un patriotiskais saviļņojums, kas uz

mūžu iespiedās jaunekļa sirdī un prātā.
Uz ātru roku Andrejs papildināja savu trū-

cīgo skolas izglītību, jau 1874. g. Ziemas-

svētkos nobeigdams Rīgas krievu Katrīnas

skolu,- mūzikas skolotājs Bernds kārtoja vi-

ņa paņēmienus klavieru spēlē, zināšanas

teorijā; kādi labi krusttēvi un arī Stērstu

Andrejs gādāja par pirmiem naudas līdze-

kļiem (Vietalvā Stērstes sarīkotais mūzikāli-

drāmatiskais vakars — saprotams ar paša
Stērstes dzēlīgām kuplejām — deva 100

rbļ. skaidra atlikuma!); un 1875. g. rudenī,

cerību pilnais bakalaureāts devās uz Pē-

terpils konservātoriju. Tā saņēma nai-

vo provinciālu diezgan vēsi; nenolie-
Jurjānu Andrejs, jaunībā

dzamas mūzikālās dāvanas, bet klavierēm un vijolei laiks

techniskā ziņā jau palaists garām. Izglāba tomēr ērģeļu kla-

se: izeja, kas, lai gan Jurjāns vēlāk šā instrumenta prakti-
skās iespējas samērā maz izlietoja (Charkovā viņš gan pastarpām spē-
lēja dievkalpojumos, dzimtenē koncertēja gandrīz tikai ar iemīļoto

mežragu), tomēr viņam pašķīra plašas varbūtības. Jo ar ērģeļu stu-

dijām biija savienotal pilna izglītībalspeciāli-teorētiskājās disciplīnās —

harmonijā, kontrāpunktā; pietiekošas fantāzijas apbalvotam audzēk-

nim atvērās arī instrumentācijas un kompozicijas klašu durvis, iespēja
noklausīties pašsacerētās simfonijas, orātorijas mēģinājumus. Sapro-

tams Jurjāns neapmierinājās ar dievišķīgo instrumentu vien. lekaro-

jis sava profesora Luija Homīliusa uzticību un atzinību, Jurjāns caur

profesora Johansena pasausi-stingrās gudrības purgātoriju iekļuva

Rimskij-Korsakova svētnīcā. Un šeit satikās divi mūziķi ar vienādu

credo: krievs un latvietis — katrs savas tautas mākslas pravietis. —

Ir divējādu šķiru skolotāji. Pirmā —■ un tā ir stiprāl vairumā — prasa,
lai skolnieks ne formāli vien, bet arī stilā, idejiski, pakļautos skolo-

tāja atzītām talsnībām. Tāds bija Pēterpils konservātorijas kontrā-

punktā profesors — pārkrievojies dānis-vācietis Johansens. Pats fan-

tāzijas neapbalvots — viņa kompozicijas līdzinājās drīzāk gludiem
harmonijas uzdevumiem, — viņš savu audzēkņu fantāziju ja arī ne

gluži apspieda, tad tomēr noturēja- sava sarkanā zīmuļa kalpojumā.
Ne tā Rimskij-Korsakovs. Sevišķi krievu un austrumtautu tautas dzies-

mas studējis, to it kā piesātināts, viņš priecīgi atbalstīja katru na-

cionāli-individuālu izpausmi; šo rindiņu rakstītāju viņš charakterizēja
savā žurnālā: "originaļen; možet bitj potomu, čto latiš"

(savdabīgs; varbūt tamdēļ, ka latvietis). — Jurjāna ieguvums Rimskij-
Korsakova skolā bija nevien māka rakstīt simfonijas un kantātes, bet

arī prieks iedziļināties savas tautas melodiju savdabīgumā — prieks
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un prasme, kas izšķiroši, liktenīgi ietekmēja Jurjāna mūža darbu.

Viņa studiju laika manuskripti — partitūra Simfoniskam aI-

I c g r o. kantāte "Belz ac ar s" — tagad vairs spēj interesēt tikai kā

vēsturiski dokumenti. Bet gluži svaigas vēl viņa agrās dziesmas,
kas savā koncepcijā varbūt vēl skaistākas par dažām vēlākām;

tāpat viņa tautas dziesmu harmonizācijas, starp tām nevīstošās "Pūt,
vējiņi", "Kur tu skriesi, vainadziņi". Šurp attiecināms arī ievads (manu-

skriptā) Ādolfa Allunāna lugai "Kas tie tādi, kas dziedāja", raksturīgs
mūsu dramatiskās mūzikas dokuments no agrajiem romantisma laikiem.

—Konservātorijas gadus Jurjāns attaisnoja trīskārtīgi, iegūdams ērģel-
nieka! (1880. g., Luija Homiliusai kl.), kompozicijas teorijas (1881. g.,
Rimskij-Korsakova kl.), mežraga virtuoza (1882. g., L. Homiliusa sen.

kl.) diplomus, beidzamo cum laude, ar lielo sudrabā medaļu. At-

cerēsimies, ka, pēc nostāstiem, Jurjāns jau pirms konservātorijas
laika ar mežraga spēli iekarojis kāda sīksta krusttēva sirdi un nau-

das maku; leģenda- par pilna mežraga kursa veikšanu vienā vie-

nīgā gadā mazliet rediģējama. Taču viņa Šūmaņa koncerta virtu-

ozais izpildījums diploma eksāmenā (pavadīja konservātorijas au-

dzēknis 1 Vītols) izpelnījās direktora Šarļa Davidova. kā arī nejaušā
ciemiņa Antona Rūbinšteina skalu uzslavu. —■ Bija divi latvieši —

celmlauži latvju nākamām paaudzēm uz Pēterpils konservātoriju:
Ludviķis Bētiņš (Irlavas Bētiņtēva vecākais dēls, vēlāk profesors
Tiflisas un Maskavas konservātorijās) un Jurjānu Andrejs. Direk-

tors Davidovs — pats Kuldīgā dzimis — teica: "mīlu latviešus".

Abus — Jurjānu un Bētiņu — Latvijas konservātorijā vēlāk iecēla

par saviem goda biedriem.

Atskats uz Jurjāna Pēterpils laikiem būtu nepilnīgs, jal īsumā

nepieminētum arī to lomu, kāda viņam piekrita- galma pilsētas lat-

viešu biedrībā. Viņai tikpat plašais, kā — tukšais dzīvoklis

Somu baznīcas mājā, Koņušennajas ielā —- tur mitinājās trīs brāļi

kopā — piederēja Pēterpils slavenībām: tēju, rupjmaizi, ķimeņsie-
riņus — cietus kā akmeņus! — tur vienmēr dabūt varēja; bet daž-

kārt arī kādu sulīgu Piebalgas šķiņķi. Tur sēdēja un debatēja augst-
skolu studenti un citi latvji raibā izlasē, biezus tabakas dūmus pro-
ducēdami: st. c. laikam arī Auseklis, Baumaņu Kārlis. 1880. g. Pēter-

pils Latv. labd. biedrībai ērtas telpas Kazaņas un Davidova ielu

stūrī noīrējot, tur nodibinājās visas Pēterpils latviešu intelliģences —

buržuāzijas centrs; drīzi gan atdalījās sociālistu spārns. Divi An-

dreji — Stērste un Jurjāns — rūpējās par teātra un mūzikas vakariem;
Vensku Edvarts reprezentēja da-iļrakstniecību; ap viņiem pulcējās
gandrīz visu studentu un arī filistru saime, debatējot, politizējot —

jaunlatvieši izcīnīja sīvas cīņas pret "Latviešu avīžu" kārklu vācietī-

bu, asprātībai, satīrai nebija gala. Tikai parets ciemiņš bija Lud-

viķis Bētiņš; no dažkārt diezgan trokšņainās sabiedrības atturējās

arī ērģelnieks Jānis Sērmūkslis, kluss darbinieks Cimzes garā, kas

vēlāk velti pūlējās -atdzīvināt to, kam laiks jau bija pāri gājis. Bet

drīzi Stērste atstāja Pēterpili; Jurjāns, ar Elīzi Danenberģi ģimenes
kopdzīvi nodibinot, sekoja aicinājumam uz Charkovas Ķeizarisko
mūzikas skolu ;

Latv. labd. biedrība likvidēja savas telpas — Pē-

terpils latviešu sabiedriskajā dzīvē iestājās manāmi klusāks periods.

Gandrīz 35 gadus Jurjāns izpildīja Charkovas mūz. skolas teo-

rijas skolotāja pienākumus; sākumā vadīdams arī mežraga klasi
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— vēlāk to pārņēma viņa jaunākais brālis Juris. Darbs Krievijas

provinces pilsētā bija diezgan vienmulīgs; tomēr Jurjānam to at-

vieglināja daža ievērojama līdzdarbinieka draudzīgās attiecības.

Šeit pirmā vietā minams augsti intelliģentals mūz. skolas direktors, di-

Brāļu Jurjānu mežragu kvartets

No kreisās: Andrejs, Pavuls, Pēteris un Juris, 1884.

riģents Slatjins,- tālāk violončel-

lists Glēns (vēlāk Maskavā Jur-

jāns tam dāvināja savu violon-

čella koncertu); pianists Benšs

(viņa nesen iespiestā, Lista tech-
nikā izstrādātā transkripcija par

Jurjāna dziesmu "Jele pasmai-
di" pelna redzamu vietu mūsu

pianistu repertuārā). Bet tie

vien, pa daļai koncertceļoju-
miem aizņemti, nebūtu Jurjānu
izglābuši no garīgas vientulī-

bas. Arī ne tas, ka Jurjāns drī-

zi nostājās Charkovas latvju ko-

lonijas sabiedriskās dzīves

priekšgalā, ierosināja latvju

dievkalpojumus (kuros pats spē-
lēja ērģeles), nodibināja latvju
korus, lika pamatakmeni Char-

kovas latviešu biedrībai. Kom-

pozīcijai atlika tikai maz laika.

Savu latvju mūzika dzīvi viņš
dzīvoja tikai tad, kad vasara

viņam atļāva klejot pa Kurzemi

un Vidzemi, meklējot, krājot, ieurbjoties savas tautas dziesmas serdē,
mācoties to pazīt kā līdz tam neviens cits. Jau Pēterpilī redzējām Jur-

jānu nodziļinājušos tautdziesmu intimo skaistumu pētījumos. Sevišķi in-

tensīvi Jurjāns šos pētījumus atjaunoja pēc trešajiem dziesmusvētkiem,

un spalvu no rokām viņam izrāva tikai galīgais nogurums un nāve. Ja

Jurjāns arī mums nav atstājis to monumentālo celtni, kā Barons savās

"Daiņās" —■ abi strādāja gluži nesalīdzināmos ārējās dzīves apstāk-

ļos —:. tad tomēr savos "Latvju tautas mūzikas materiā-

los" viņš cēla nesatricināmus pamatus darbam, kam turpinātājs līdz

šim vēl nav atradies. Nav vairs tagad nevienam, kā tolaik Jurjānam,

jādodas no ciema uz ciemu, no mājas uz māju. pa neizbraucamiem

ceļiem,, lietus gāzēs un saules tveicē: viss jau gatavs priekšā. Trūkst

tikai — Jurjāna gara un prāta. Pie šo laiku atspirdzinošiem doku-

mentiem pieder jurjāna uz viņa krāšanas ceļojumiem attiecošā kor-

respondence ("Balss" 1892—93; "Mūz. nedēļa", Jurjāna vēstules re-

producējot, pirmavotu nemin). Gan tā nedod pētniekam tiešus ma-

teriālus rokās,- bet katra apraksta, katras rindiņas svaigums liecina

par to sajūsmu, ar kādu Jurjāns pildīja savu aicinājumu. Un dzīvi lai

paliek arī to tautiešu vārdi, kas Jurjānam roku sniedza, pildot uzde-

vumu,, kas viņam itnekādus materiālus labumus nesolīja, un tomēr

visu viņa sirdi pildīja ar priecīgu gandarījumu." Pie šo ceļojumu re-

zultātiem atgriežamies vēlāk.

Par Jurjāna koncertdarbību trūkst sakarīgu ziņu. Koncertiem

bagāti bija sevišķi tie gadi, kad visi četri brāļi Jurjāni, meistara
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Andreja techniskās un mākslas autoritātes vadīti, apvienojās mež-

ragu kvartetā. Izlietot savas ērģelnieka spējas Jurjānam bija mazāk

izdevības; jāievēro, kādā nabadzīgā stāvoklī vairums lauku baz-

nīcu ērģeļu tanīs laikos bija un vēl šodien atrodas. Garīgajam kon-

cērtam bieži seko-

ja laicīgs,- bet var-

būt arī ne katras

lauku biedrības

telpas bija piemē-
rotas nopietnas
mūzikas skandinā-

šanai. Tamdēļ Jur-

jānam netika aiz-

taupītas arī dzēlī-

gas piezīmes par
saVas mākslas itkā

profanēšanu ne-

derīgos ārējos ap-

stākļos. Laikmetī-

gu dokumentu at-

rodam kādā 1888.

g. Jurjānam rakstī-

tā Ādolfa Allunā-

Jurjānu Andreja laika latviešu mūziķi
No kreisās: J. Lazdiņš (vijolnieks), J. Ozols (diriģents, komp.). Pāv.

Jurjāns, Jurjānu Andrejs, Jēk. Kārkliņš, Jāz. Vītols, čellists O. Fogel-

manis, pianists A. Daugulis

na vēstulē: " • — Tie paši, kas zobojas par to, ka Tu savām

bagātām dāvanām iepriecini savus brāļus, ielīksmo tos cilvēkus,

starp kuriem Tu uzaudzis, kas ir kauls, miesa un asinis no Tevim, nav

vis cienīgi, ka viņi nes latviešu vārdu. Pēc viņu loģikas, būtu kārtīgi,
ka Tavi klausītāji pastāvētu tamdēļ vien no ķelneriem, ka šiem visiem

frakas, ar kuru uzvilkšanu mugurā viņi dotu Tavam izrīkojumam se-

višķu spožumu. Lūdzams, neklausies nekad uz tādiem cilvēkiem —."

Laicīgas mantas Jurjāni ar šiem koncertiem gan sakrāt nevarēja;
katra lietus gāze draudēja' visas cerības iepludināt tuvākajā grāvī
iekšā. Bet Jurjānal vārds un nozīme uz laukiem auga līdz tautas va-

roņa apmēriem.

Jurjāna līdzdarbība dziesmusvētkos bija gan noteicoša, bet to-

mēr tikai sporādiska; piektajos svētkos viņu redzam beidzamo reizi

virsdiriģenta pienākumus izpildot. Bet ir viena nodaļa mūsu mūzikas

vēsturē, kas līdz šim gan pārāk maz cilātai: Rīg. La tv. bie dr.

Mūzikas komisijas darbība. Tai šeit pieder plašāks
vārds.

Tie bija trešie dziesmusvētki, kas atstāja lielu mantojumu, palī-

dzēja latvju mūzikai lauzties no šaurajām tekām ārā. iekarot plašāku
lauku. Savā dzimtenē citu tautību un aizspriedumu ierobežotie lat-

vju mūziķi lūkoja atrast darbu un maizi aiz dzimtenes robežām, se-

višķi Krievijā. Bet uzplaukt latvju mūzika varēja tikai kopdarbībā.

lerosināja nodibināt pie Rīg. Latv. biedrības Mūzikas komisiju, kas

drīzi izveidojās par ievērojamu faktoru mūsu latvju mūzikas attīstībā.

Viņa krāja, sijāja, izplatīja latvju mūzikālās folkloras ziedus; viņa pu-

blicēja latvju skaņražu darbus, līdz ar to pildīdama mūsu koru dzie-

smu pūru; viņa veicināja mūzikālo izglītību, pabalstīdama jaunos cen-

soņus mūzikas laukā. Mūzikas komisijas gadskārtējās rudens sa-

pulces un koncerti sniedza iespēju visiem latvju mūziķiem sapulcēties
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kopējās apspriedēs, lai pārrunātu pagājuša gada panākumus un

turpmākās darbības programmu. Šeit visi jutās vienas idejas vienoti,

ieguva prieku darba turpinājumam, vingrinājās savstarpējā sacensī-

bā. Šīs saskaņotās darbības augļus baudām vēl šodien: pateicoties
Mūzikas kommisijas paveiktajiem plašiem priekšdarbiem, mūsu taga-

dējo mūzikas mākslas iestāžu darbība attīstījās ātri un droši. —Ar

dziļu pietāti, starp Mūz. kom. darbiniekiem minams pirmā vietā Jur-

jānu Andreja vārds. Viņš, kā neviens cits, prata visus sajūsmināt,

apvienot tēvijas un viņas mākslas vārdā; un tikai viņa veselībai ma-

nāmi bojājoties, viņš Mūz. kom. redakcijas un citos darbos dalījās ar

J. Vītolu. No Mūz. kom. mūzikālo un technisko līdzstrādnieku štāba

sevišķi minami Pauls Jozuus, Augusts Grīnvalds (|), Ādams Ārgalis. —

Pateicoties dažādiem ierosinājumiem: godalgām, autoriem piedāvā-
tiem honorāriem, Mūz. kom. izdotie kora dziesmu krājumi

(pavisam iznāca 10 burtnīcas) drīzi mainīja savu saturu. Izzuda pa-

tapinājumi no cittautu literatūras; ap Mūz. kom. pulcējās visi latvju
autori, izņemot E. Melngaili, kas savās "Birzēs un norās" pats gā-
dāja par savu dziesmu likteņiem. Savu darbības aploku paplašinot,
Mūz. kom. drīz ķērās arī pie zinātnisku darbu izdošanas. Jau

1894. g. iznāca Jurjāna "Tautas mūzikas materiālu"

I. grāmata — "Līgotnes"; tai sekoja otrā (1903. g.), 111. (1907. g.),
IV. (1912. g.). Gan pie tālākās kārtošanas Jurjāns vēl bija pielicis
roku, bet vairs nespēja to veikt (vēlāk iznākušās V. un sevišķi VI. grā-
mata uzskatāmas par apokrifām). Turpinājumu šim lielajam dar-

bam gaidām no Jēk. Graubiņa, kas beidzamajās dienās uzsācis da-
žu visai salstošu rakstu publicēšanu. —■ Līdzekļus savai darbībai Mūz.

kom. smēla pa daļai no izdevniecības ienākumiem, pa daļai no ik-

gadus, augusta mēneša beigās, sarīkotiem rudens koncertiem — visu

latvju mūziķu, komponistu un izpildīlāju, profesoru un konservāto-
ristu gadskārtējās satikšanās vietas. Šinīs koncertos demonstrēja

aizgājušajā gadā jaunradīto; gandrīz visas Jurjāna, Vītola, Dārziņa,
Kalniņa dziesmas šeit piedzīvoja savu pirmatskaņojumu, Rīg. Dzied,
biedr. kora izpildījumā. Šeit arī jaunie konservātorijas audzēkņi —

solisti iekaroja savus pirmos estrādes laurus. — Mūzikas komisija,
savu vēsturisko uzdevumu godam pildījusi, jāapzīmē par divu pat-
stāvīgās Latvijas mākslas iestāžu tiešo priekšteci: Latvijas konser-

vātorijā, Nacionālā opera no tās mantoja savu kollēģiālo aaru, or-

ganizātoriskos piedzīvojumus, ražīgas kopdarbības spējas; Dziesmu-
svētku biedrība pārņēma viņas praktiskos pienākumus — gādāt par

iaunu kora literātūru, par to, lai latvju dziesma uz laukiem neap-
klustu.

Bet jau bija sācies Jurjāna ceļš uz Golgātu. Lēnām, bet nepār-
protami vairojās jau agrāk pamanītās smagās slimības pazīmes. Ci-
tādi jautrs savā nodabā, parasti sabiedrības uzmanības centrā, Jur-

jāns tagad sāka no tās atrauties,- galu galā pat vairs neieradās ru-

dens sapulcēs, caur ko tās zaudēja savu visstiprāko pievilkšanas spē-
ju. Galīgi novājinātas dzirdes dēļ Jurjāns 1916. g. bija piespiests at-

teikties no darba Charkovas konservātorijā, paliekot bez kautcik pie-
tiekošiem eksistences līdzekļiem. Bēdas vēl padziļināja vienīgā dēla
Oļģerta saslimšana ar tuberkulozi; veltas bija pūles izglābt jau-
nekli, 1918. g., 25 viņš aizvēra acis. Spriežot pēc viņa atstā-
tiem kompozicijas mēģinājumiem, viņš, tēva skolots, lai gan no pa-
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raugiem neatbrīvojies, uzrādīja diezgan vingru techniku un dzīvi-

dabīgu muzikālu izjūtu. — Anarchismam un revolūcijas patvarībām
pieaugot, Jurjāna mājās iestājās aukstums un bads; satricinoša slimā

mākslinieka sarakstīšanās ar L. Taivanu un M. Augustu — tiem di-

viem, kas šinīs laikos visvairāk pūlējās atvieglināt cietēja likteņus, sū-

tot SOS saucienus uz visām pusēm. Ilgas pēc dzimtenes, vismaz pēc
atdusas Latvijas smilšu kalniņā, deva slimniekam pārcilvēcīgus spēkus:

gandrīz kurls, savās kustībās ierobežots līdz beidzamam, Jurjāns, sie-

vas Elzas pavadīts, 1920. g. Ziemassvētku priekšvakarā sasniedza

Latviju — Rīgu. — Gan Jurjāna fiziskie spēki bija pie beigām; bet

šķita vēl nesalauzta tā darba griba, kas viņu visu mūžu pavadīja.
Viņš mēģināja atgriezties pie tautdziesmu kārtošanas, apgādājies ar

sekretāri-lietpratēju, komponisti Paulu Līcīti; bet gandrīz jau izdzisušā

ārējā dzirde, valodas traucējumi viņu piespieda apmierināties ar ēr-

tāk veicamu uzdevumu. Vielu tādam viņam deva Ad. Ersa uzrakstītā

latgaliešu tautdziesmu vija. 27 harmonizācijās Jurjāns

gan vairs nesasniedza agrāko laiku spīdošos paraugus, bet tomēr

deva Latgales mazvingrinātajiem kopem patīkamu, derīgu materiālu.

Jurjāna monogrāfijā atrodam Līcītes šo beidzamo darbudienu dzīvu

aprakstu.

Jurjānu Andrejs mira Rīgā 1922. g. 28. septembrī; guldīts 3. ok-

tobrī Meža kapos. Uz kapa paceļas prof. Rončevska veidots pie-
mineklis. Latv. konservātorijas audzēkņu padome uzstādīja konser-

vātorijas trepju telpā Jurjāna, arī prof. Rončevska veidoto, balta mar-

mora krūšu tēlu. 1928. g. iznāca Aša Zālīša Jurjānu Andreja fonda

komitejas uzdevumā sarakstīta Jurjāna monogrāfija; mūzikas apcerē-
jumus jau agrāk publicēja Straumes Jānis un d. c.

Jurjāns nāca tieši no arkla. Viņa mūzika viscauri balstās uz

tautas mūziku; tikai viņš to iecēla citā plāksnē. Māls viņa rokās

pārvērtās porcelānā; niecīgā gliemezītī viņš prata atrast mirdzošo

pērli. Tamdēļ, kavējoties pie Jurjāna darbiem, mēs ar to arī sekojam
mūsu tautdziesmas atdzimšanas, izdaiļošanas procesam, sākot no tās

visprimitīvākās izteiksmes veidiem līdz plašu gleznu greznumam. Ar

mazliet jau nodilušu vārdu: Jurjāns bija mūsu tautdziesmas rene-

sanses meistars. Ko nozīmē, kā izteicās šī renesanse?

Kad pirmās Jurjāna tautdziesmu harmonizācijas atskanēja', visa

tauta uzklausījās. Tās nebūt nebija līdzīgas līdz tam dzirdētiem

Cimzes glāstoši-gludiem darbiem., nedz arī Baumaņu Kārļa stūrainam

primitīvismam. Iztrūkstošais ievadtonis, atturība chromatisma lietoša-

nā, ritmai, deklamācijas savdabīgums — visas šīs ārīgās pazīmes
tika drīz konstatētas, šķita atrasts Jurjāna harmonizācijas, pat viņa

komponēšanas "stils". — Es neticu, ka Jurjāns būtu jebkādus likumus

apriori uzstādījis. Tie bija noslēpti pašā dziesmā — tos intuitīvi sa-

taustīt bija tikai līdzviļņojošās mākslinieka psīches apskaužama
priekšrocība. Un reiz savu dziesmu dziļi pazinis, Jurjāns ar jo lie-
lāku mīlu atgriezās pie tās pirmveida, izšķīrās savu mūžu veltīt šās

dziesmas saulē celšanai — ilgstošam, materiāli nepateicīgam zinātni-

skam darbam.

Jurjāna "Materiālos" ir ap 600 meldijas, četrās, paskaidrojoša
teksta pavadītās, grāmatās. Pirmā veltīta Līgotnēm —74 meldijas,
variantus neieskaitot (turpmākajās grāmatās varianti ieskaitīti); otrā—
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Laikmetu (rudens, ziemas, pavasara) meldijām, ganu, šūpuļa, bērnu

dziesmām — 260 meldijas; trešā — Apdziedāšanās v. c. dzīru dzie-

smām — 190 dziesmas; ceturtā — Rotaļu un dziedamo deju meldi-

jām —78 dziesmas un meldijas. Savos paskaidrojumos Jurjāns ika-

Jurjānu Andreja rokraksts

Latv. tautas dejas „Ačkupa" partitūras sākums

Latv. valsts konservātorijā

vējas pie dziesmu

struktūras, salīdzi-

nājumam uzstādot

skaidri pārskatā-
mu tetrachordu un

grieķu gammu si-

stēmu. Izejot no

dziesmu vismazā-

kā apjoma — di-

chorda, beidzot ar

plašākām meldi-

jām, kā arī pama-

tojoties uz citām

pazīmēm, Jurjāns
taisa slēdzienus

par attiecīgo dzie-

smu dzimšanas lai-

ku un radnieci-

skām saitēm ar

kaimiņtautu dzie-

smām. Sīki arī mi-

nētas ar dziesmām

savienotās para-

šas, rotājas pava-
dītas ar izpildīša-
nas aprakstu v. t.

t. Saprotams, ne-

trūkst katras dzie-

smas uzzīmēšanas

vietas, dziedātājas
vai uzrakstītāja

vārda, tādā kārta

apvienojot folklo-

ristisko ar etnogrāfisko momentu. — Praktiskiem mērķiem var-

būt -krājums mazāk piemērots; kādas grāmatas ievadā Jur-

jāns tomēr žēlojas par pirmavota neminēšanu, patapinot mel-

dijas no "materiāliem". — Neapmierināts Jurjāns ar saviem

panākumiem tautas instrumentus pētot. "Materiālos" viņš pie-
min, ka tie vairs tautā netiekot lietoti, nožēlo sevišķi harmoņikas

maitājošo iespaidu, tautdziesmas izspiežot. Pats viņš, sevišķi jautra-
jos acumirkļos, labprāt trinkšķināja uz koklēm, improvizējot, kādu

tautdziesmu pavadot.

Latvju tautdziesma, līdzīgi sarkanam pavedienam,, caurausta

gandrīz visiem Jurjāna darbiem; tie, kuros šā elementa nav, jau ma-

nāmi vairak nobālējuši. Savas viskrāšņākās tautdziesmu harmonizā-

cijas, dažas tautas dejas, skaistākās dziesmas — Jurjāns deva jau kā
pirmdarbus. Vēlāk viņš vairāk tikai rūpējās par formu paplašināša-
nu, gan techniski augot, bet maz vairs novirzoties no jau agri iezī-
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mētajiem ceļiem. No viņa orķestra darbiem līdz šim vēl dzīvas

minētās Tautas dejas, izdotas partitūrā kā op. 3, Latvju mūz. iz-

devēju sab. apgādībā (šīs anonīmās sabiedrības dvēsele slēpjas lai-

kam tag. Latv. ūniversitātes prof. Jēk. Cezareviča personā. Jurjāna
darbu saraksts chronoloģiskā kārtā gandrīz nav sastādāms, pa visām

malām izkaisīto manuskriptu un trūkstošo komponēšanas datu pēc).
Skaisti instrumentētās dejas, droši vien, nav sarakstītas vienā un tanī

pašā laikā. No tām visbiežāk izpildītās —• "Jondāla" — rokrakstam

pielikts skaitlis 1883. 14. Jurjāns to labprāt izpildīja kopā ar "Na-

bagu deju". Mazāk pazīstami kļuvuši "Tūdaliņ, tagadiņ" un "Ač-

kups". Mo op. 1 — "Latvju vispārīgo dziesmu svētku

marša" — šodien vēl dzirdam kodā' ievietoto himnu "Dievs, svētī

Latviju" jo košā, svinīgā instrumentācijā. — Politika un māksla —•
slikti salaulāts pāris. Jurjāna simfoniskais tēlojums "Lat vj v tau-

tas brīvlaišana", op. 12 (1891. g.; iespiests klavieru izvilkums)

laika pārspēts; gleznas izskaņā apvienotie "Dievs, _svētī Latviju" un

"Bože, carā chraņī" to padara anaehronisku. Zēl dažas rak-

sturīgas tanī iepītas epizodes. Bieži, arī paša Jurjāna bērēs, dzirdēts

Sēru maršs (1907. g., Sietiņsona- Jāņai piemiņai); reizēm vēl

Fantāzija par divām "Pūt, vējiņi" meldijām. Visiem citiem or-

ķestra darbiem — Simfoniskam allegro (konservātorijas klases darbs),
Trimpus maršam, Svētku maršam, uvertīrai "Kas tie tādi", fragmentā-
riskai Benefic-uvertīrai — gadījuma raksturs ar tikai vēsturisku no-

zīmi. Starp lielākajiem dziedājumiem orķestra pavadījumā pirmā
vietā minama kantāte "Tēvijai" (arī nāk. 1937. g. dz. sv. reper-

tuārā), vārdi —■ autora. Mazāk pazīstama kantāte "Līgojiet,
līksmojiet" (Kurzemes 100 g. gaviļu svētku dziesma, vārdi Jan-

ševska);"Jau mēness starus I aist a" op. 4 (vārdi Heines —

Skujenieka, izdota Mūz. kom. izdevumā 1911. g.); daži numuri no

"Garīgās kantātes" (IV. dziesmusv. krājumā). Jurjāna eksā-

mena darbs, kantāte "Belzacara dzīres" sava uzveduma

Latvijā nav piedzīvojusi. No darbiem solo-instrumentiem — visiem

pārāks koncerts vioiončellam E-mollā;. op. 11 (veltīts

Glēnam, klavieru izvilkums P. Jūrgensona, Maskavā izdots). Vairā-

kus darbus Jurjāns veltījis savam instrumentam — mežragam. No

"Laivinieku dziesmas" (Pūt, vējiņi) uzglabājies pilnīgais kla-

vieru izvilkums, no partitūras — tikai dažas lappuses. Mazāk nozīmī-

gas "Ballade", "Berceuse" (man.) vijolei kīav. pav., arranžēta arī da-

žiem citiem instrumentiem un sastāviem. — Jurjāna mazo vokāl-

darbu saraksts ļoti plašs. Daži viņa tautdziesmu krājumi: Dai-

na (1877. g., autora izd.), "Latvju tautas dziesmu krā-

j v ms" (2 burtnīcas, 1884—85. g., Sēcens — Rīgā) jau sen vairs tirgū
nav dabūjami; gan vēl šī darba turpinājums — 111. un IV. d., Mūzikas

kom. izdevums. Visu Jurjāna tautdziesmu harmonizējumu skaits

jauktam un vīru korim —

apm. 60; tām pievienojas apm. 35 orīģināl-
dziesmas dažādam izpildītāju sastāvam. Pilnīgi tautā pārgājušas

"Dievs, dod mūsu tēvu zemei", "Nevis slinkojot un pūstot". Jurjāna
kora dziesma — paraugs vēl mūsu laikiem; mazāk pēdas atstā-

jušas viņa arī skaita ziņā nedaudzās solodziesmas. Nav noliedzams,

ka, ārpus tautas dziesmas, viņa melodika sevišķi brīva nejūtas (Čai-

kovskis Brāmsu ienīda tamdēļ, ka tam neesot melodijas!). Katrā

ziņā, arī Jurjāna visbiežāk dziedātās dziesmas "Jele pasmaidi", "Jel



528

nevaicā", "Kā zagšus", stāv savrup no mūsu solodziesmu literatūras,-

jānožēlo, ka vecākās — "Egle", "Ilgošanās" — gluži'aizmirstas. —

Divreiz Jurjāna korrespondencē ir runa par operas kompoziciju.
1888. g. viņš sarakstās ar Ādolfu Allunānu, apsverot iespēju izlietot

"Vanemu Imantu" teksta grāmatiņai; otrreiz — 1897. g.
— ar Blau-

mani, kas viņam piedāvā "Maijas" tekstu, cerībā, ka "nu reiz dzims

pirmā Latvīteru opera". Uzglabājušās pat dažas "Maijas" skices,-
bet tas ir viss. Tamdēj skumt mums nav iemesla, Jurjāna vieta mūsu

mūzikas vēsturē sen noteikta. Viņš bija tas gaidītais bruņinieks, kas

galīgi modināja mūsu pussnaudā sapņojošo daiļavu — mūsu dzie-

smiņu. Viņš atvēra mūsu acis, padarīja mūs redzīgus mūsu nacionā-

lās mūzikas uzdevumiem pretim, pats par tiem nomodā būdams līdz

beidzamajam dvašas vilcienam. Viņš mums atstāja mantojumu, kas

jau nesis simts —, vēl nesīs tūkstoškārtīgus augļus. Viņu vadīja tikai

viena doma — viena dieve: dziesmās līgojošā tēvija — Latvija.

Andreja Jurjāna paspārnē_ uzauga viņa divi jaunākie brāļi.

Jurjānu Juris, dz. 1861. g., Ērgļu Meņģējos, iestājās 1879. gadā
Pēterpils konservātorijā, mežraga klasē; 1885. g. pārgāja uz Char-

kovas Ķeiz. mūz. skolu, uzņemdamies misiņa pūšamo instrumentu

klašu vadību, šinī vietā palikdams līdz 1907. g., kad pārcēlās uz

Rīgas Ķeiz. mūzikas skolu, kur līdz 1915. g. turpināja savu paidago-
ģisko darbību. Šeit arī viņš vairākkārt uzstājās kā diriģents, vadot

orķestri Ķemeros un sarīkojot simfoniskus koncertus jūrmalā; sarīkoja
koncertu ceļojumus Vidzemē un Kurzemē, iegūdams spīdoša mežraga
virtuoza dibinātu slavu. 1919. g-, Latvijas konservātorijai nodibino-

ties, Juris J. tanī ieņem mežraga klases vadītāja vietu; 1927. g. ap-
balvots ar profesora tituli, viņš 1932. g. aiziet pensijā. Komponējis
dažus maršus pūtēju orķestrim, kora dziesmas, arranžējis tautdzie-

smas dažādiem sastāviem. — Jurjānu Pāvuls dzimis 1866. g. Ērgļu
Meņģējos,- 1890. g. beidza mežraga kursu pie brāļa Andreja Char-

kovā, 1892. g. iestājās Pēterpils konservātorijas dziedāšanas klasē

(Gabels, Kotoņi), to nobeidza 1898. g. No tā laika nodarbojās kā

dziedāšanas skolotājs Rīg. Ķeiz. mūz. skolā; karam izcejoties, Pāvuls

J. vadīja 1915.—16. g. Kurskas Ķeiz. mūz. skolu. 1912. g. Pāvuls J.

organizēja pirmo latvju operas skatuvi Rīgas Latv. bie-

drībā, pats uzņemdamies tanī diriģenta pienākumus. Triju gadu lai-

kā, "Latvju operas sabiedrības" atbalstīts, jaunais ansamblis, gan
kaudamies ar visādiem šķēršļiem un trūkumiem, izrādīja ap 15 operas

un operetes. Karš pārtrauca teicamo pasākumu; savu atdzimšanu

tas piedzīvoja tikai 1918. g. rudenī, tagadējai Nacionālai operai
pamatus ceļot. Blakus operu uzvedumiem, Pāvuls J. arī rūpējās par
simfoniskiem koncertiem. 1914. g. diriģēja Ķemeros, uzstājās kā so-

lists-baritonists; savos dziesmu vakaros centās iekarot uzmanību lat-
viešu vokālai literatūrai. 1919. g., Latvijas konservātorijai nodibinoties,
Pāvuls J. tanī uzņēmās dziedāšanas klases vadītāja pienākumus, tos

izpilda līdz šai dienai; 1927. g. apbalvots ar profesora tituli. Starp
Pāvula J. skaņdarbiem minamas viņa tautdziesmu ludziņas "Bāre-

inīte", "Precības" (Valters un Rapa); "Sērdienīte" (man.), "Maza

svīta" vijolei; tautdziesmu arranžējumi dažādiem sastāviem; rinda

skolas grāmatu.







Jurjānu Andrejs
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Jāzeps Vītols

Neviens no līdzšinējiem latviešu mūzikas māksliniekiem nav tik

cieši un ilgstoši saskāries ar Eiropas skaņu mākslas gaitām un tiku-

miem kā Jāzeps Vītols.

Uzsākot savu mūzikālo darbību pagājušā- gadsimta deviņ-

desmitajos gados, laikā, kad jau plaši un spēcīgi bija- ieviļņojusies
atmodas kustība, Vītols kopā' ar savu vecāko biedru un draugu

Jurjānu Andreju pašķīra- arī latviešu skaņumākslai jaunus plašākus

ceļus. Brāli Cimzes gan bija jau uzsākuši tautas dziesmu meldiju
vākšanas un sabailsošanas darbu, dedzīgais Baumaņu Kārlis jau
izklaidējis dažu neticīgo pseudopatriotu spītu un aizspriedumus,
arī Vīgneru Ernests jau apliecinājis kā diriģents un komponists latvi-

skā mūzikas gara nojautu, izpratni, — tomēr viss tas, kā arī pārējo
tā laika latviešu mūziķu nacionālie un patriotiskie pasākumi, vēl bija
tikai pirmās nedrošās balsis ausmas stundās, pirmie atsevišķie mudi-

nājumi un aicinājumi pretim saulainam rītam, spožai baltai dienai;
tie bija tikai pirmie mūzikālās atmodas vēstneši latviešu tautā. Kad sā-

kās rīta cēliens, tiem piebiedrojās jauni, zināšanām un disciplīnām

jau bagātīgi bruņoti gaitnieki: Jurjānu Andrejs un Jāzeps Vītols.

Abi viņi, lielas gribas un darba rosmes traukti, pieredzēm un atzi-

ņām rūdīti, tūdaļ jau pašāi karjeras sākumā nostājas mūsu mūzikas

darbinieku priekšējā rindā-. Viņi kļūst latviešu mūzikas dzīvē pir-
mās autoritātes. Viņi gūst cieņu un atzinību ar savu spēcīgo talantu,

vispusīgo mūziikālo izglītību, ar radošo darbību, ar techniski un stiliV

stiski droši, erudīti veidotām kompozicijā-m. Katrs jauns viņu skaņ-
darbs ir jau notikums, jo ar techniskā' darinājuma: gatavību, skai-

drību, ieceres idejisko- vijību, plašo vērienu šie darbi paceļas pāri
mūsu tā laika citu skaņdarbu mākslas līmenim. Jurjānu Andrejs un

Jāzeps Vītols jau savos studiju gados Pēterpilī vēroja, kā rit mūzikas

dzīve lielpilsētā-. Un sevišķi interesanti viņiem -bija sekot šai- dzīvei,
kurā' atspoguļojās divi sejas, izteicās divi ideoloģijas: 1) vispārīgā,
Eiropas tradīciju piesātinātā; 2) krievu, izteikti nacionālā. Ir vienā,
ir otrā virzienā bija liela' rosība. Abi jaunie latviešu mūziķi, līdzte-

kus studijām konservātorijā, smēlās bagātīgas atziņas airī turienes

mūzikas dzīves lielajos notikumos. Sevišķi Jurjānu Andrejs, kas

pirmos mūzikāios iespaidus bija mantojis lauku sētā, savos mīļajos
Ērgļos, glabāija arī šeit svešumā savā sirdī dārgu latvisko dziesmu,
dievināja viņas daiļumu. Dzirdot un redzot, ar kādu dedzību Pēter-

pils krievu radošie mūziķi kopai savu nacionālo mākslu, centās gais-
mā celt tās savdabīgo skaistumu, viņā pamazām nobrieda doma,

rūpēties par latviešu1 mūzikālās folkloras īpatā daiļuma gaismā cel-

šanu. Atmodas kustības saucieni, kas saviļņoja visu latviešu sabie-

drību, bija skāruši arī Jurjānu Andreja jūtīgo sirdi. Kad Jurjāns un

Vītols uzsāka savas mākslas gaitas, tolaik Pēterpilī jau bija ieradu-

šies arī vairāki citi latviešu patrioti: Kažokul Dāvis, Remiķis, Vensku

Edvarts, Stērstu Andrejs v. c. Tie šeit latviešu kolonijā attīstīja ļoti
dzīvu sabiedrisku darbību, visādi izplatot un stiprinot tautības ideju.
Jurjānu Andrejam, pārliecinātam patriotam, nekādu uzmudinājumu
latvietības virzienā nevajadzēja. Tādi gan noderēja Vītolam, kas

bija uzaudzis Jelgavāi un tur sagājies visvairāk tikai ar vāciski no-

skaņotiem latviešiem vai vāciešiem. Latviskā pasaule viņam bija sve-
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sāka, īstāki neatjausta. Krievijas metropolē Pēterpilī, mācoties turienes

konservātorijā, viegli varēja pārtrūkt pavisam 'kontakts ar latviešu sa-

biedrību un tās nacionāli kultūrāliiem centieniem. Jo vairāk vēl tam-

dēļ, ka Vītols ar savu spilgto mūzikālo talantu un ar pievilcīgajām
personības īpašībām izpelnījās uzmanību un pretimnākšanu ir krie-

vu, ir vācu aprindās. Pārorientēšanās, piesliešanās kādai no mi-

nētajām divi lielajām nācijām bija tik viegli iespējama, pat dažā

ziņā ļoti izdevīga, vilinoša. Mazākām tautām un arī mums latvie-

šiem nebrīvības laikos nācies tik daudzus zaudēt no saviem labā-

kajiem dēliem un meitām. Tomēr Vītols pats nojauta', turklāt viņu arī

aicināja un mudināja1 tā labākais un sirsnīgākais draugs Jurjānu An-

drejs, ka ciešāk jāpiekļaujas savas tautas centieniem, jākalpo savas

tautas skaņumākslaii. Soli po solim turpinājās "atgriešanās", aizvien

dziļāk un dziļāk viņš iejūtas latviskajā psīchē, aizvien ciešāk saaug

cr latviešu garai kultūru. Un kam gan drīkstētu nākt prātā vēl pār-
mest Vītolam latviskuma trūkumu viņa mūzikā, kad jau bija sarakstī-

tas kora dziesmas: Beverīnas dziedonis, Gaismas pils, Karaļmeita,

variācijas par "Ej, saulīte, drīz pie Dieva" un citi latviski iezīmīgi
skaņdarbi? — Tomēr šādi pārmetumi, šādi ieskati ir izteikti, un tie

nav palikuši gluži bez atbalss. lemesls rādās meklējams tai ap-

stāklī, ka Vītols ir vienīgais latviešu komponists, kas apzināti un ne-

atlaidīgi savā- darbā jo plaši kultivējis klasiskā stila tradīcijas,
meklējis saviem skaņdarbiem lielāku formu dažādību, vispāri tech-

niski un aistētiski lokanāku, precīzāku mūzikālo izteiksmi. Šī ietiek-

šanā-s smalkākos stila' un formu meklējumos, šī mūzikālās valodas

eiropiskā noblese dažiem, īpaši mūsu elementārā populārā nacio-

nālā mūzikas žanram pārstāvjiem un folkloristiem var likties kā kaut-

kas mākslots, neīsts, "nelatvisks". Kamēr Vītola darbība ritēja- Pēter-

pils konservātorijā, latviešu mūzikas dzīves plāksnē Vītola loma vēl

nebija tik tieša-, plaša, aptverošo. Visā pilnībā un nozīmībā tā iz-

vērtās tad, kad Vītols atgriezās 1918. g. vasarā Rīgā un sāka Lat-

vijas mūzikas dzīves organizēšanas un celšanas darbu. Bet arī

agrāk, mūsu gadsimta sākumā*., Vītols, pats atrazdamies Pēterpilī,

jau "diriģēja" no tālienes —ar saviem padomiem un kritiku veici-

nāja! Rīgas un arī Latvijas galveno mūzikālo pasākumu gaitu un at-

tīstību, īpaši viņa autoritātīvo vārdu uzklausīja- Rīgas Latviešu bie-

drība ar tās Dziedāšanas biedrību un Mūzikas ikommisiju, kurām to-

laik bija noteicošā loma latvisko mūzikālo centienu sekmēšanā.

Rīgas latviešu biedrība bija arī tas institūts, kas līdz Latvijas valsts

tapšanai sarīkoja gandrīz visus (izņemot ceturtos] latviešu vispārī-
gos dziesmusvētkus. Saprotams, Jurjānu Andreju un Vītolu, abas

izcilākās autoritātes, aizvien ar cieņu uzklausīja', jo īpaši vēl pašu
lielāko mūzikālo jautājumu un pasākumu iecerē un izkārtošanā.

Taču Vītola vissvarīgākais, valsts mērogā1 ievērojamais darba posms
sākās Latvijas laikā. No šī laika arī sākās Vītola darba mūža vissvē-

tīgākais posms, kam -kultūrvēsturiski izcila nozīme.

Agrā bērnība un Jelgavas periods

Jāzeps Vītols piedzimis 1863. gada 26. jūlija, Valmierā, Ģīmja
dzirnavās (blakus draudzes skolai), kur tēvs -ar ģimeni pavadīja
sarās brīvlaiku. Tēva pastāvīgā' dzīves un darba vieta tolaik bija
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Jēkabpils. Tur viņš strādāja pilsētas skolā par skolotāju. Vītola, ve-

cāki abi — ziemejvidzemnieki: tēvs — ēvelietis, māte — valmie-

riete, dzim. Neimane. Tēvs, Jānis, uzsākot patstāvīgas dzīves gaitas,

vispirms izmācījies galdnieka amatu, un tikai vēlāk apņēmies savu

mūžu ziedot audzinātāja darbam,

iestājies Tērbatos seminārā. Sapro-
tams, atmodas laikmeta pirmajā
posmā, kad visur mūsu zemē vēl

vaīdījai vācu mn krievu gars, latvie-

tim skolotāja darbs nebija vieglais,

prasīja' izdabāšanu un pielāgoša-
nos. Skolotāja Jāņa Vītola stin-

grais raksiurs, uzņēmība un apķērī-
ba daudz līdzēja, lai darbība1 veik-

tos sekmīgi. Šķiet, šīs spēcīgās rak-

stura īpašības iedzimušas arī viņa
dēlā Jāzepā. Ar muzikālajām dā-

vanām vien, bez nule minētajām
rakstura īpašībām, diez' vai viņam
izdotos pieredzēt tik bagātu un, sla-

vas apmirdzētu mūžu. Pēc Jāzepa
dzimšanas Vītola ģimene Jēkabpilī
sabija vēl četrus gadus, tad pārcē-
lās uz Jelgavu. Jo agri, vēl Jēkab-

pils laikā-, mazais Jāzeps izrādījis
mūzikālās tieksmes, izmācījies jau
agrāk dziedāt nekā runāt. Šeit

arī jau sākušies viņa "koncertēša-

Jāzeps Vītols

Rončevska krūšutēls marmorā

nos" pirmie mēģinājumi: kad Jāzepu sūtīja pēc avīzes, vai ik-

reiz tad nācies vispirms Jaut tam krietni "uzdziedāt". Ap 5. gadu,

jau Jelgavāl
,

māsa Jāzepu sākusi iepazīstināt ar klavieru spēles ele-

mentārajiem likumiem un paņēmieniem. Šis "sagatavošanas kurss"

māsas vadībā nebijis ilgs, nedz arī sevišķi nopietns. Jau pamatīgāk,
stingrāk klavieru spēles disciplīnās Jāzepu ievadījis tēvs pats, to- airī

tagad, atceroties bērnību, komponists dēvē pair savu pirmo klavieru

skolotāju. Vītolu ģimenē 'mājas muzicēšanai nodevušies ir tēvs, ir

māte — jūsmīga dziedātāja', no bērniem mūzikai vissirsnīgāk pieķē-
rušies Jāzeps, viņa vecākā māsa un pats jaunākais brālis; bet šeit

arī ikviens, kas vien sevī sajuta dzīvākas mūzikālās tieksmes, rada

atbalstu un 'Uzmudinājumu.

Astoņdesmito gadu Jelgava', vai, kā pats meistars to tagad dēvē,
— skanošā Jelgava — sniegusi 'jaunajam mūzikas māceklim daudz

jauku ierosmju. Gan mūzikas dzīve te ritēja daudz klusāk un rā-
māk nekā Rīgāi, tomēr gluži bez saviem šaurāka vēriena skaņu māk-

slas notikumiem tā nebija. No ievērojamākiem mūziķiem, kas tolaik

darbojās Jelgavāi, minami ērģelnieks Postels un vijolnieks un pianists
Raps, kas bija centrālās figūras turienes mūzikas dzīvē.. Viņu iespaids
patiesi liels un noteicošs, nevien pašā Jelgavā', bet pat attālāka

Kurzemē un Vidzemē. To liecina piemēram kaut tas, ka lāgiem pat
Jānis Cimze prasījis no Pasteļa padomus muzikāli teorētiskos jautā-
jumos. Posteja skolnieki bijuši arī Ludviķis un Ādolfs Bētiņi. Jelgavā
plaši kopta un kultivēta mājas mūzika, gan vokālā, gan instrumentālā.
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Šeit iegriezušies slavenie ārzemju mākslinieki — dziedoņi un virtuozi

(koncertēt; notikuši airī plašāko vokālHnstrumentālo formu — orātoriju,
mesu un kantāšu1 uzvedumi. Lūk, šādā mūzikālā atmosfairā aizritējuši
Jāzepa Vītola bērnības un jaunekļa gadi Jelgavā. Tas, saprotams,

tikai vispārējos vilcienos tverts, "ārējo" apstākļu zīmējums. Tiešais

skolas darbs un mūzicēšanas pirmais agrīnais cēliens ritēja daudz

šaurākā jomā. Pēc tēvai pirm mācībām mazajam Jāzepam bija jā-

ving-rinājas klavieru spēlē pie Lirikas jaunkundzes, līdztekus mūzikālai

programmai nu nācās veikt arī skolas kārtējās mācības. Mīļākas gan

šķita mūzikas stundas. Vērojot dēla1 sirsnīgo pieķeršanos mūzikai, ve-

cāki visādi veicināja viņa tieksmes šai virzienā. Šķiet, jau ap zēna

devīto, desmito gadu tēvam, piedzīvojušam paidagogam, kļuva

skaidirs, ka Jāzepam būs jāstaigā mūziķa- gaitas. Tādēļ līdztekus rū-

pēm par skolas izglītību arvien vairāk bija jāpadomā: arī par mūzikā-

lām studijām, jāievirza tās plašākā gultnē, sistēmātiskākā secībā.

Jāzeps sāk vingrināties arī vijoles spēlē, un viņa pirmais vijoļskoio-tājs
ir kāds Lībeks. Diemžēl, vēlākos gados pierādījās, kai šī vīra liktie tech-

miskie pamati spēles disciplīnu piesavināšanas gaitā audzēknim deva-

maz laba, — īpaši aplams bijis labās rokas nostādījums. Šī iemesla

dēļ, kā tas -noskaidrojās konservatorijā' studiju laikā-, izira Vītola-

Vijolnielka karjera. Taču vispārīgi vijoles un ail-to spēles studijām

Jelgavas gados piešķirama liela nozīme, jo nākošajam komponistam,

-piedaloties šeit mūzikas amatieru stīgu ansamblī, bija jau laikus iz-

devība iepazīties nevien ar kamermūzikas klasisko, bet arī pa da-

ļai jau ar moderno repertuāru. Jelgavas laiks, apmēram no 10.—

17. dzīvības gadam, ir viņam atmodas laiks, pilns ie-

rosmju, sapņu un ilgu, gaišāko cerību. Katrs spēlētais klasisko liel-

meistaru dairbs, — vai tas Haidnal, Mocarta, vai Bēthovena — uzausi

kā jauna brīnumaina pasaule, -atklājums. Jau tad rodas arī pirmā
saskarsme -ar Šūmani, Šopēnu, Grīgu, jo jaunais mūziķis, līdztekus

vijoļstundām un praktikai amatieru ansamblī, sekmīgi vingrinās kla-

vieru spēlē pie Kārļa Rapa>, apdāvināta-, vispusīgi izglītota mūziķa
(Prāgas konservātorijas absolventa']. Rapu Jāzeps Vītols atceras ķā

dzīvu, interesantu personību, veiklu pianistu, atjautīgu improvizātoru,
arī visai vingru vijolnieku. Stīgu kvartetā- pirmo vijoli spēlēja Raps,
otro — Vanags, altu — Vītols, čello — ansambļa' iniciātors barons Krī-

deners. Zināms, techniskās veiklības un precizitātes ziņā šie mājas
koncerti diezcik augstu līmeni nesasniedza'; toties izcila nozīme tiem

gan tamdēļ piešķirama-, ka viņos paši ansambļa dalībnieki, īpaši
jaunākie, mācījās cienīt, īstāk izprast, iemīļot kamerstila meistardar-

bus. Var teikt, ka šī mājas mūzicēšana ievērojami sekmēja* labas

gaumes attīstīšanos, arī orientēšanos kamermūzikas repertuārā. Tur-

klāt jaunajam mūziķim daudz svētīgu ierosmju sniedza tā m ū z i kā I ā

atmosfairā, kurā viņam bija lemts uzturēties savu pirmo mu-

zikālo studiju laikā Jelgavā. Jo spilgti viņam atmiņā iespiedušās īpaši
Rapa veiklās improvizācijas par atskaņoto kvartetu galvenajām tē-

mām. Un tiešām, kas gan vēl labāk var rosināt jauna centīga mū-

ziķa fantāziju, kā šādas improvizācijas? —

Uzsācis klavieru un vijoļspēfes studijas, apmēram 13 gadu ve-

cumā Vītols sāk iepazīties pie Pasteļa arī ar kompozicijas teorijas
pamatdisciplīnām. Drīzi pirmie komponēšanas mēģinājumi jau bija

notikuši, tikai lielā slepenībā. Šo "nedarbu" nejauši atklāja' māsa.
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Divi prāvas burtnīcas bija pierakstītas ar mazurkām, valšiem, lend-

leriem, galopiem un citām tolaik iemīļotām dejām. Kā redzams,
Vītola mūzikālās studijas virzījušās uz priekšu diezgan plašā gultnē.
Jelgavas klusajā, šķietami vienmuļajā dzīvē atgadījās retumis arī kār

di izcilāki mākslas notikumi. No tādiem minami daži Posteļa orāto-

riju un kantāšu uzvedumi, kuros, saprotams, orķestrī jaiu piedalījās
arī Jelgavas muzikālās aprindās jau labi pazīstamais, iemīļotais

jauneklis Jāzeps Vītols. Atceroties šos tālos laikus, meistaram visdzī-

vāk atmiņā iespiedušies Mendelsona orātorijas "Pauls" un Romber-

ga "Zvanu dziesmas" uzvedumi. Taču visspilgtāko iespaidu atstājis
viens vakars: Anlona Rūbinšteina, koncerts Jelgavā. Šai neaiz-

mirstamajā vakarā: Vītols īsti pirmo reizi sajutis mūzikas varu un bur-

vestību. Bijis arī nodoms jauno Jelgavas mūziķi aizvest pie slavenā

diemžēl no šīs "pārbaudes vizītes" kaulkādu iemeslu dēļ
nācies atteikties. Kad Rūbinšteins koncertēja Jelgavā, Vītolam bija
14 vai 15 gadu. Šai laikā viņš jau it labi pazinis Bacha, Bēthovena',

Mocarta, Mendelsonav Šūmaņa un Šopēna klavierkompozicijas.
14 gadu vecumā' pat uzstājies atklāti kā- klavieru solists, atskaņodams
Šopēna b-molla skerco.

Pāris gadus vēlāk, kad radusies dzīvāka interese arī par citiem

mūzikālās izteiksmes novadiem, Vītols vairākkārt braucis uz Rīgu,
labu orķestri klausīties. Sakarā ar to- pieminams, ka, apmeklējot

Jelgavas 5-klasīgo reālskolu, viņš vienu semestri ģimnāzijas orķestrī
bijis koncertmeistars I. vijoļu grupā. Bet vijoļskolotāja Lībeka "sko-

la", rādās, jau tad sākusi iedarboties un — nākošā semestrī vajadzē-

jis pārcelties uz altu grupu. 1878. gadā Vītols pabeidza reālskolu.

Arī viņa mūzikālā sagatavošanās bija pavirzījusies jau tik tālu, ka

varēja domāt par iestāšanos konservātorijā. Vecākā māsa, zinā-

dama, ka Pēterpils konservātorijas direktors Davidovs dzimis kul-

dīdznieks, rakstiski apjautājās par iestāšanās noteikumiem. Saņe-
mot apmierinošu atbildi un apzinoties, ka' Jāzepa mūzikālās zināša-

nas pilnam atbilst iestājas prasībām, ģimenes vecākie locekļi nolēma

Jāzepu sūtīt uz konservātoriju. Ar to nu mūziķa karjeras jautājums
bija izšķirts pozitīvi. Un 1880. gadā Jāzeps Vītols, 17 gadu vecumā,
dodas uz Krievijas mētropoli Pēterpilī.

Pēterpils periods

Tā kā vakance uz brīvvietu bija tikai kontrabasa vai aitai klasē,
tad Vītols iestājas prof. Veikmaņa aitai klasē un tur studē U/2 gadu.

Jau iestājas pārbaudē noteikti atklājās jaunā- mūziķa talants,
teicamā dzirde, it krietnas teorētiskas zināšanas, un Davidovs

pats, kas kādreiz saviem konservātorijas kollēgām deklarējis: "Mīlu

latviešus", — mūsu jelgavnieku tūdaļ arī iedalījis harmonijā, t. i., kur-

su augstāk, nevis, kā' parasts, elementārajā- teorijā-. Pēc sekmīgi
veiktā I. (obligātās) harmonijas kursa, klases vadītājs Bernhards Vī-

tolu "iebīdījis" tieši speciālās harmonijas klasē. Sakarā ar to Vītols

faktiski šķīrās no aitai klases, un nu pilntiesīgi ierindojās speciālo teo-

rētiķu kadrā. Tas — laimīgs pagrieziens jaunā mūziķa karjērā:
viņš bija atradis savu īsto speciālitāti. Darbs alta klasē arī nedevis

gaidīto panākumu, un spēles illūzijām galu darījis profesors Auers,
kas -kādā ansambļa: klases mēģinājumā ar knipi Vītola lociņu
iesitis kaktā, teikdams lauzītā' krievu valodā: "Jūs taču nepro-
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tat lociņu turēt un gribat tomēr kvartetu spēlēt!" Ar to tad arī pie-
ticis — Vītols vijolei un altam teicis ardievas. Totiesu nu vairāk,
līdztekus speciālajām kompozīcijas studijām, piegriezies 'klavieru

spēlei. Jāsaka», ka šinī muzicēšanas novadā viņš jau sasniedzis ievē-

«Beļajeva piektdienas» Pēterpilī
Priekšā, no kreisās: A. Ļādovs, V. Stasovs, Cēz. Küī, Nik. Rimskij-Korsa-
kovs, M. Beļājevs ar meitiņu, A. Glazunovs. Stāv no kreisās piektais Jāzeps

Vītols, no labās otrais S. Ļapunovs

rojomas sekmes,
būdams vēl Jelga-
vā. Līdz iestāja!
konservātorijā jau
labi iepazinies,
pie Rapa, ar klasi-

ķiem un romanti-

ķiem, daudz no

viņu mūzikas zinā-

jis no galvas, iz-

spēlējis visas Šo-

pēna: prelīdes, etī-

des un daudzus

citus šī autora

darbus. Šī agrīnā,
bet pamatīgā' ie-

pazīšanās ar ak-

tuālāko klavierlite-

rātūru noderēja
visam mūžam. Pār-

ejot 1881. gadā
speciālās kompo-

ziciļos teorijas klasē pie profesora; Johansena, Vītols dedzīgi
ķērās pie darba -un 3 gados izņēma katram komponistam ne-

pieciešamās technikas disciplīnas: harmoniju, kontrāpunktu, fu-

gu. Johansens kā profesors bijis pasauss, devis gan saviem

audzēkņiem krietnu technisku prasmi, bet maz rosinājis tie-

ši muzikālajā vērienā. Sākot ar 1883. gadu, Vītols studē pie lielmei-

stara Rimskij-Korsakova instrumentāciju, formas, brīvo kompoziciju.
Saprotams, Rimskij-Korsakova vadībā darbs bija daudz pievilcī-
gāks, interesantāks. Un ja Vītola mūzikālā personība izveidojusies
tik tīra*, skaidrai, vispusīgi disciplinētai, par to jāpateicas slavenajam
"Sniegbaltītes" un "Kiteža" autoram. Kā skolotājam, tā viņa au-

dzēknim viņu daudzajās kompozīcijās nekur nav nekā neskaidra,
neloģisko, nenobeigta. Sakarā ar šo technisko skaidrību un noteik-

tību, gribētos šeit pievest krievu smalkā mūzikālo miniatūru meistara
Anatola Ļādova kādu raksturīgu izteicienu par Vītolu: "Mīlu

Vītolu tamdēļ, ka viņš ir tīrs." Un tas bija domāts kā par kompo-
nistu, tā arī par cilvēku.

1886. gadā Vītols nobeidza Pēterpils konservātoriju ar zelta

medaļu. Alma mater viņu tūdaļ uzņem arī par paidagogu. Savā

studiju laikā Pēterpilī, 1880.—1886., Vītols paguva nodibināt jo ciešu

kontaktu ar turienes izcilākajiem latviešu gara darbiniekiem; tāpat
arī ar krievu komponistiem un citiem māksliniekiem. No pirmajiem-
latviešiem sadraudzējās tūdaļ ar Jurjānu Andreju, Vensku Edvartu,
Stērstu Andreju (tie jauno mūziķi visādi protežēja:], ar Remiķi, Kažoku

Dāvi, Lejiņu v. c. Šie karstie patrioti, latviešu atmodas laikmeta vei-

dotāji un sekmētāji, stiprināja arī Vītolā latvisko ideoloģiju. Jo jā-
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saka, -ka vāciskajā Jelgavā par latviešu resp. latvisko gara pasauli

viņam zināms tika gan visai maz. Pēterpilī, iekļūstot studējošo
latviešu patriotu sabiedrībā', šī nenoteiktā orientācija' bija jāatmet.

Sevišķi lieli nopelni Vītola "atgriešanā" Jurjānu Andrejam, kas pra-

tis savu jaunāko studiju biedru tuvināt latviešu nacionālajai ideolo-

ģijai, latviešu jaukajiem dainu dārziem. Šai laikā-, no- 1881.—1883.

gadam, nodibinājās abu mūsu lielo mūzikas gaitnieku mūža drau-

dzība. Šinīs gados un vēlāk, bez jau 'minētajiem latviešu gara darbi-

niekiem, Pēterpilī bija arī Jurjānu Andreja divi brāļi (Pēteris,_ Juris —

vēlākais profesors), brāļi' Bētiņi, Sērmūkslis, Jēkabs Ozols. īpaši Ni-

kolajs Allunāns, tad Ādolfs Bētiņš un Jēkabs Ozols, kuri- gan ieradās

Pēterpilī pēc Vītola studiju gadiem, kļuva viņam tuvi. Vispāri, jāsa-

ka, līdztekus nopietnajām mūzikālārn studijām latviešu jaunie mūzi-

ķi Pēterpilī dzīvi piegriezās arī sabiedriskai dzīvei. Vecākie, dro-

šākie, dažkārt mudināja- arī jaunākos "vingrināties" bohēmiešu jau-
trās dzīves pamatmācībās, ir dažkārt iztukšot lieku kausu alus vai

kāda stiprāka dzēriena. Jautrā sadzīve gan laupīja daudz dārga

laika, taču arī saistīja jaunos latviešu gara darbiniekus cieši kopā
vienā draugu saimē. Šai vidū ievērojama loma- bijusi brāļiem Jur-

jāniem (Pēterim, Andrejam, Jurim), kas dzīvojuši arī īsti bohēmiski

(viņu istabās bez 3 gultām, ga>lda> un 1 ļoti garām klavierēm vairāk

gandrīz nekas arī nav bijis saskatāms). Tomēr šinī tukšajā uņ kai-

lajā dzīvoklī kā dažkārt dzirkstīja latviešu valoda*, kā skanēja lat-

viskas dziesmas! Šeit kopā ar citiem topošajiem latviešu gara dar-

biniekiem Jurjāns un viņa jaunākais studiju biedrs Jāzeps Vītols būs

dažu svētīgu latvisku domu iedomājuši, kas vēlāk guvusi vispārēju
ievērību. Un droši vien šeit arī Jurjāns un Vītols gara acīm skatījuši
latviešu nacionālās mūzikas tālākos attīstības ceļus.

Pēc mūzikālo studiju beigšanas Vītols or dedzību nododas pal-
dagoģiskam darbam. Pirmajos gados konservātorijā viņam uzticēti

obligāto kursu teorētiskie priekšmeti. Šos priekšmetus, īpaši harmo-

niju un enciklopēdiju, Vītols mācījai ilgāku laiku, rodot darbā spīdo-
šu erudīciju. Un jāsaka, tieši šo mūzikāli technisko disciplīnu plāk-
snē Ļādovs, Sokolovs, Vītols bija Pēterpils konservātorijā savas dar-

bības laikā lielākās autoritātes. Cik dziļa, prasme un smalka gaume
šai novadā», to liecina- jau paši pirmie plašākie Vītola opusi (kla-

vieru sonāta, simfoniskais tēlojums "Līgo", variācijas par temu "Ej,
saulīte, drīz pie Dieva" v. c), kuros skaņraksta veidojums techniski un

sti-liski pilnīgi nobriedis, tīrs, un pagājušā' gadsimta deviņdesmitajos
gados sevišķi svaigs un savdabīgs. Kārtējo paidagoģisko darbu

turpinot konservātorijā: (vēlāk arī, ar 1891. gadu, prof. Borofkas va-

dītajā Pēterpils "Mūzikas skolā"), tāpat arvien rodot jaunas mūzikāli

cistētisikas atziņas no saviem lielajiem laika biedriem kopējā darbā

konservātorijā', kā arī personīgā' satiksmē, sekojot visiem izcilāka-

jiem mūzikas dzīves notikumiem Pēterpilī, Vītols varēja arī tiešām

izveidoties par eiropiska 1 vēriena mūziķi.
Pēterpilī Vītols pavadījis savo darba' mūža garāko posmu

(1880—1918). Šai laikā' arī sarakstīts lielākais skaits viņa skaņdarbu.
Gan jāsaka', atbildīgais, nogurdinošais paidaigoģiskais darbs neatļā-
va dadz nodoties kompozīcijai, taču stiprais raksturs, enerģija un iz-

turība palīdzēja Vītolam pielocīt kuplu un krāšņu dziesmu pūru. Zie-

mas mēnešos, līdztekus paidagoģskam darbam konservātorijā, bija
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vēl jāveic arī mūzikas kritika pienākumi (1889—1914) St. Peterburger
Zeitung'ā-, jāpiedalās Pēterpils latviešu sabiedriskā dzīvē, jāvada
kori (Latviešu labdarības b-bas, vācu "Liedertafel" un "Latviešu dzie-

dāšanas biedrības"), jāuzstājas ikā diriģentam un pavadītājam latvie-

šu koncertos. Visi šie minētie pienākumi jau rāda, kāds darba dau-

Prof. Jāz. Vītols

R. Tilberga šaržs, «Svaros», 1906

dzums bija jāveic ziemas sezonas laikā. Cik

gon tad varēja* atlikt laika 'komponēšanai?

Saprotams, ka tai nodoties varēja tikai aiz-

gūtnēm. Radošais darbs vislabāk sekmējās
vasaras brīvlaikā', kad Vītols parasti uzturē-

jās vai nu Latvijā, vai arī kautkur kādā- no-

maļākā dabas stūrītī Krievijā. Lauku dabas

klusumā sacerēti vairums Vītola jaukāko

skaņdarbu.
Nobeidzis spīdoši konservatoriju, Vītols

ar saviem pirmajiem plašāko formu darbiem

(klavieru sonāta un simfonijas pirmā daļai

izpelnās Pēterpils akadēmiski izglītotu mū-

ziku' un nopietnāko mākslas draugu dzīvāko

ievērību. Jauno autoru-latvieti iecienal un

iemīļo tā laika ievērojamākie .aunkrievu

skolas pārstāvji Rimskij-Korsakovs, Glazu-

novs, Lādovs, Sokolovs v. c. Drīzi arī pa-

šķīrās ceļš uz Beļājeva; nošu izdevniecību,
kura sekmēja vienīgi ideoloģiskus mērķus,
izdeva; tikai techniski un stiliski stingri veido-

tus, mūzikāli saturīgus skaņdarbus. Beļājevs

vispirms iespiež Vītota klaviersonātu (op. 1),
tad simfonisko tēlojumu "Līgo" (op. 4), variācijas par "Ej, saulīte,
drīz pie Dieva" (op. 6) un citus darbus. Ar šiem opusiem tūliņ no-

stiprinās Vītola mūzikālā reputācija.

Ar 'minētām variācijām par latvisko temu autors vēlāk izpelnās
arī Gļinkas prēmiju. Šie pirmie spožie panākumi- iepriecināja- pašu
komponistu, viņa daudzos draugus, bet sevišķi tautiešus Rīgā un visā

Latvijā. Jo no latviešu mūzikas māksliniekiem Vītols bija pirmais,
kas jau savu mūzikas gaitu sākumā: guva tik plašu ievērību, cildinošu

un glaimojošu atsaucību arī cittautiešu mūzikas lietpratēju aprindās.
Darbu skaits ar katru gadu pieauga, ko rāda īpaši Beļājeva' izdev-

niecības saraksti. Visvairāk šai laikā Vītols rakstīja- klavieru mūziku;
taču starp pirmajiem iespiestajiem darbiem redzam arī daudz solo

dziesmu. Vērojot Vītola radošās darbības sākuma- periodu, varētu

likties, ka autoram šai laikā varbūt trūcis ciešāku saišu ar latviešu mū-

zikas dzīvi. Tādas domas varētu modināt tas apstāklis, ka vairumam

šai laikā iespiesto solo -dziesmu ir vācu autoru teksti, arī viņu mūzikā-

lajā fizionomiļā vēl maz jaušamu latvisku vaibstu. Šādas aizdomas to-

mēr maldīgas. Jo komponists, kas sarakstījis saturā un kolorītā tik

iezīmīgus darbus, kā latvisko "Līgo" un variācijas par "Ej, saulīte, drīz

pie Dieva", bez šaubām ir arī jutis un domājis latviski. Jāievēro

orī tas, ka priekš 50 gadiem priekšstats par latvisko psīchi — kaut

mūzikas plāksnē — ievērojami atšķīrās no tagadējā. Ne spēcīgās

vācu, ne krievu -kultūras ietekmes -un vilinājumi nespēja apslāpēt jau-

najā latviešu komponistā tās īpatās, latviskās gara tieksmes, kas lau-
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zās uz āru jau agrāk minētajos -nacionāli iezīmīgākajos skaņdarbos.
Pirmo reizi Vītols 'nostājās plašākas latviešu auditorijas priekšā tre-

šajos vispārīgos dziesmusvētkos, Rīgā: 1888. g. (kā autors). No šīs

datos sākās Vītola ciešākā- un intensīvākā', sadarbība ar latviešu mū-

zikas nākotnes veidotājiem. Jau 1889. g. sekoja "Beverīnas dziedo-

nis", "Dievozoīu trijotne" v. c. kora: dziesmas. Viņš cienīgi piebie-
drojas vecākajiem kollēgām: Baumaņu Kārlim, Vīgneru Ernestam, Jur-

jānu Andrejam v. a, kopīgi ar tiem turpina latviešu -mūzikas renesan-

ses dižo celtniecisko darbu. Šis latviešu -nacionālās mūzikas izvei-

došanas darbs izteicās -mūzikālās folkloras krāšanā un kārtošanā,
latviskā stila: meklējumos, tautas dziesmu saibalsojumos un orīģināl-
kompozicijās, latvisko skaņdarbu izplatīšanā, viņu interpretācijas
līmeņa pacelšanā-. Lieli nopelni visos šais darbības virzienos īpaši
Jurjānu Andrejam un Jāzepam Vītolam, bet arī pārējiem Pēterpilī un

Maskavā studējošiem latviešu -mūziķiem — komponistiem, diriģentiem,
dziedoņiem un instrumentālsolistiem. No viņiem tikai kāda daļai va-

rēja sev atrast atbilstošu nodarbošanos Latvijā', daudziem, diemžēl,
bija jāmeklē darba lauks svešumā-. Tādas "gāju putnu" gaitas bija

jāturpina ilgus gadus brāļiem Andrejam un Jurim Jurjāniem (Char-

kovā), Vītolam (Pēterpilī), pianistam Ludv. Bētiņam (Maskavā, Tiflisā-),
komponistam Emīlim Meln-gailim (Pēterpilī, Taškentā), dziedonim Jēk.

Kārikiiņam (Pēterpilī, Samērā), vijolniekam Jānim Lazdiņarn (Pēterpilī),
komponistam un diriģentam Eiženam Bukem (Maskavā), arī vecāka-

jiem darbiniekiem: Baumaņu Kārlim (Pēterpilī) un Vīgneru Ernestam

(Maskavā). Bet gandrīz visi šie latviešu mūziķi juta savā sirdī pie-
derību Latvijai, un -kad vien radās pirmā izdevība, viņi atgriezās
dzimtenē, lai atdotu savus spēkus un zināšanas savai tautai. Ik gadus
viņi, kas vien spējai, vismaz vasaras brīvlaiku pavadīja Latvijā, smēlās

šeit jaunas ierosmes, arī rādīja veiktā' darba sasniegumus. Kompo-
nisti iepazīstināja ar saviem jaunākiem skaņdarbiem, interpreti — ar

zīmīgāko no iestudētā*'- repertuāra. īpaši gadskārtējie Rīgas Latviešu

biedrības mūzikas kommisijas to sauktie rudens (koncerti iz-

veidojās par jauno spējīgāko latviešu mākslinieku "ugunskristībām".
Tur atskanēja labākais, izcilākais — cik nu atļāva šo koncertu for-

māts — no tā-, kas sacerēts, kas sastrādāts iepriekšējā darba gadā.
Šo koncertu idejiskā vadība, skaņdarbu novērtējums un izvēle atra-

dās galvenokārt Jurjānu Andreja' un Vītola- rokās. Nevien abu mi-

nēto autoru, — arī vairāki Melngaiļa', Kalniņa, Dārziņa un citu jau-
nāku skaņražu darbi šais koncertos piedzīvojai pirmatskaņojumu. Un

Vītols bija viens no visrosīgākajiem šo koncertu aktīvajiem spēkiem:

reprezentējās gan kā autors, gan kā diriģents, gan kā pastāvīgs
solistu pavadītājs. Viņš dzīvi piedalījās Mūzikas kommisijas darbā, ie-

sūtīja izdodamiem koru dziesmu krājumiem savas dziesmas, kopā ar

Jurjānu uzņēmās šo krājumu rediģēšanu v. t. t. Gluži tāpat atbildī-

gākos muzikālos jautājumos vispārīgo dziesmusvētku sarīkošanā (sā-

kot ar trešajiem, 1888. g.) izlēma saziņā ar Vītolu, kas, atrazdamies

tālumā, nāca talkā- ar saviem padomiem. Viņa autoritāte aizvien pie-

auga. Pieauga mūzikas paidagoģijas, radošajā un sabiedriskajā
plāksnē. levērojot jaunā apdāvinātā- mācības spēka teicamās sek-

mes mūzikas paidagoģijā, Pēterpils konservātorijas mākslas padome

piešķir viņam 1901. g. profesora gra-du. Tāpat plašu ievērību Vītols

gūst kā komponists: ar instrumentālajiem vai simfoniskajiem darbiem,
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vairāk Krievijā, īpaši Pēterpilī, ar vokālajiem — kora un sāļo dzies-

mām — vairāk Rīgā. Sarakstīto darbu skaits jau jo kupls. Minēsim

šeit tikai ievērojamākos no tiem, kas radušies apmēram 15 gadu
posmā — līdz tagadējā 20. gadsimta sākumam: klavieru sonāta,

variācijas par "Ej, saulīte, drīz pie Dieva" un vesela virkne šaurāko

formu klavierdarbu, kompozicijas vijolei, violončellom, e-molla simfo-

nija, simfon. tēlojums "Līgo", latv. tautas dziesmu svīta*, Dramatiskā

uvertīra orķestrim, stīgu kvartets; korim —- Bērzs tīrelī, Lūgšana, Svēt-

brīdis, Beverīnas dziedonis, Dievozolu trijotne, Dieva lūgums, Pār

kalniem, pār lejām, Gaismas pils, Gājējai dziesma' naktī, Nogrimušā

pilsēta, Staburadze, Mežezers, Nakts, Mana tēvija, virkne solo dzies-

mu. Šos darbus, sevišķi vokālos, aizvien biežāk sāka skandināt Lat-

vijā. Vairākas Vītolos kompozicijas bija jau izpelnījušās arī godalgas

gan Pēterpilī, gan Rīgā. Vārdu sakot, Vītola mākslas gaitas virzījās
uz priekšu plašā gultnē un guva arvien dzīvāku ievērību. Izcilākie

muzikālie notikumi Latvijā mv arvien bija ideoloģiski saistīti ar Vītolu,
vai nu kā autoru, vai arī kā atzītu skaņmākslas autoritāti.

Pēterpils laika otrajā pusē (1900—1918) Vītola radošā, paidago-
ģiskā un sabiedriskā darbība rit joprojām tikpat dzīvi un sekmīgi.
Strādādams kā profesors konservātorijā, viņš ar šīs iestādes galve-

najiem vadītājiem un visiem pārējiem mācības spēkiem nodibinājis
vislabākās attiecības. Viņu jau atzina kā vienu no vispirmajām au-

toritātēm. Un 1905. gadā, kad politiskie nemieri skāra arī konser-

vātorijas dzīvi, kad konservātīvais direktors Bernhards pretodamies
atteicās no sava' posteņai, tad konservātorijas vadību pārņēma triju
vīru direktorijai, kurāi ievēlēja' arī Vītolu. Tāpat Pēterpils konservātorijā
Vītolam izcilu cieņu pierādīja 1908. g., pēc lielmeistara Rimskij-Korsa-
kova nāves uzticot viņam kompozicijas teorijas augstākās klases

(formas, praktisko kompoziciju) vadību. Sekojošos 10 gados Vītola

vadībā Pēterpilī studējuši vairāki tagad pasaulslaveni komponisti:
Prokofjevs, Mjaskovskis, Vinogradova; Biks v. c. ; no latviešiem Ābele,
Reiters, Harijs Ore, Zālītis. Atzīmējot Vītola 25 gadu mūzikālās dar-

bības svētkus, 1911. gadā viņam sarīkoja Rīgā, Jelgavā, Liepājā, Pē-

terpilī v. c. plašus jubilejas koncertus. Šai gadījumā, atzīstot Vītola

nopelnus mākslāl
,

konservātorijā viņu ievēlēja par augstākās pakāpes

profesoru, bet Krievu ķeizariskās mūzikas biedrība par savu goda

biedru, iekalot Jāzepa Vītola vārdu konservātorijas vestibilā novieto-

tajā marmora plāksnē, līdzās slavenākajiem Eiropas mūziķu vārdiem.

Vispāri, darbības laikā Pēterpilī, -Vitols turienes vadošo mūziķu ap-
rindās bijis pilnīgi "savs cilvēks", dzīvojis līdzi jaunkrievu mūzikas

varenajai uzplauksmei. Viņam agri bijusi izdevība nodibināt perso-

nīgu kontaktu gandrīz ar visiem tā laika ievērojamākiem krievu, arī

daudziem Vakareiropas mūziķiem. Sevišķi daudz uzkrājies atmiņu

par krievu slavenā mūzikas mecenāta un nošu izdevniecības nodibi-

nātāja (Vītola skaņdarbu izdevējai Beļājeva (+ 1901. g.) sarīkota-

jām" piektdienām", kuru dalībnieki — Pēterpils redzamākie ra-

došie mūziķi cits citu iepazīstinājuši ar saviem jaunsocerētiem dar-

biem, tos kritizējuši, analizējuši., pārrunās cēluši, bet dažkārt arī pē-
luši, "noplēsuši". Šinīs "piektdienās" aizvien pastāvīgi viesi bijuši:
Rimskij-Korsakovs, Glazunovs, Lādovs, Sokolovs, Skrābins, krievu na-

cionālās mūzikas dedzīgais ideologs mākslas kritiķis Stasovs, lija
Rēpins, retumis arī maskavieši Taņējevs, Čaikovskis, Arenskis, Rach-
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moņinovs. Vakarus ievadīja triju stīgukvartetu izpildījums (lielāk.aijos
ansambļos Vītols dažkārt piedalījās kā altists). Pēc tam Glazunovs

vai kāds cits autors spēlējis kādu savu jaunāko darbu, pēc tam —

bagātīgs mielasts ar atjautīgiem spičiem un tiem sekojošām "pie-
devām".

Bet pilnīgi šī "lielā pasaule" tomēr Vītolu nesavaldzināja. Viņa
sirds sila un skuma arī līdzi savu tautas brāļu priekiem un bēdām.

Sākumā Vītols vadīja Pēterpils Latviešu labdarības kori, uzstājās kā

diriģents un pianists-pavadītājs latviešu koncertos, vēlāk nodibināja

pats savu kori, kura oficiālais nosaukums bija: Latviešu dziedāšanas

biedrības koris, bet parasti ir biedrību; ir kori dēvēja vienkārši Vītola

vārdā. Šai korī jo dzīvi piedalījās Pēterpils latviešu mākslas aprindas,
studējošā' jaunatne, konservātorijas audzēkņi, vispāri, latvju koloni-

jas intelliģence. Vītola enerģiskā: vadība, autoritāte, jaunākās, intere-

santākās dziesmas un to rūpīgais instudējums darbu darīja1 jo pievil-

cīgu. Un koris drīzi vien sasniedza ievērojamu gatavības pakāpi,

uzstājās koncertos un sagādāja latviešu dziesmai pat cittautiešu ap-
rindās ievērību. Vītols arī rūpējās, lai kora mēģinājumu vakarus kup-
linātu, pēc veiktā darba, galvaspilsētas un ārzemju ievērojami so-

listi ar mūzikāiiem priekšnesumiem.
Vītola talants un erudīcija jo spilgti izpaudās vēl arī mūzikāli

literārā virzienā': vācu dienas laikrakstā "St. Petersburger Zeitung"
V. bija uzņēmies no 1889.—1914. g. mūzikas kritiķa pienākumus un

sniedza analitiski un stiliski atjautīgas atsauksmes par izcilākajiem
galvaspilsētas mūzikāiiem notikumiem. Lāgu lāgiem parādījušies Vī-

tola raksti arī latviešu presē, tiklab Pēterpils kā Rīgas periodā. Krie-

vu valodā Vītols sarakstījis lielāku apcerējumu par savu draugu Ana-

tolu Ļādovu, ievietojis dažāda satura' rakstus vairākos krievu izde-

vumos, žurnālos. Jāpiezīmē, ka Vītols, īpaši Pēterpils vēlākajos gados,

jo bieži piedalījās dažādās lietpratēju komisijās, pēc Lādova1 nāves

uzņēmies arī "Beļājeva kurātorijas" locekļa pienākumus.

Rīgas periods

Ja Pēterpils laikā Vītolam dala, varbūt pat labākā daļai, laika

un spēka bija jāziedo citas tautas un valsts kultūras darbam, — Rīgas
laikā viņš visus spēkus, visas savas gara spējas varēja veltīt vienīgi
latviešu mūzikālās kultūras celšanai un izveidošanai.

Līdz Latvijas valsts tapšanas laikam mūzikālais līmenis nebijal un

nevarēja būt augsts, jo kultūrālo un nacionālo rosību ir krievu, ir vācu

vara visādi ierobežoja. Pasaules karš un Krievijas revolūcija latviešu

tautu sašķēla: it kā divi dalās. Pa; Krieviju klīda latviešu bēgļu bari,
bet Kurzemi, Zemgali, Vidzemi bija okupējuši vācu kara pulki. Šai
laikā 1918. gada vasarā Andrejam Frīdenbergom bija radusies lai-

mīga domo: nodibināt Rīgā Latviešu operu. ■ Lai to realizētu-, bija jā-
pārved no Krevijas, no Pēterpiiis, Maskavas un citām pilsētām latviešu

izcilākie mūzikas darbinieki, dziedoņi, diriģenti. Pasākums bija-grūts,
pat riskants. Bet idejas spēks, griba un apķērībai uzvarējai. Kopējās
apspriedēs Pēterpilī noteikti izvirzījās doma, ka- profesoram Vītolam,
pirmajai latviešu mūziķu autoritātei1, jāuzņemas dibināmās operas va-

dība. Kad ansambļi bija komplektēti', Vītols ar latviešu mū-
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ziķu un dziedoņu draudzi devās uz Rīgu, kur tūdaļ uzsāka Vāg-

nera "Klīstošā holandieša" un citu operu sagatavošanas darbus.

Latvju operas darbība, Vītola vadībā, diemžēl, jau 1919. gada janvāra

pirmajās dienās, kad Rīgo ienāca- Krievijas lielinieku pulki, tika pār-
traukta. Padomju valdība

arī mākslas lietās uzsāka

citu kursu, kādā sekmēšanā

Vītols nepiedalījās. Šinī neil-

gajā' Padomju režīma laikā

(no janvāra līdz maijam)
meistaram neklājās viegli,

jaunā radikālā režīma ļau-
dis izrādīja; maz labvēlības,

viņu morālā izo-

lācija un rūpes par dienišķo
iztiku. Taču drīzi vien, mai-

noties atkal politiskai situā-

cijai par labu Latvijas īsta-

jai valdībai, sākās visos

darbības novados un arī
Jāz. Vītols Gaujienā "Anniņās"

mākslas dzīvē jauna rosība; organizēšanās plašākā, valstiskā

vērienā. No Vītola un frīdenberga: nodibinātās Latvju ope-

ras izveidojās Latvī] a s Nacionālā1 opera. Domājot par

stingrāku, vispusīgāku mūzikālo izglītību, nolēma: dibināt arī

Latvijas konservā toriju. Tās noorganizēšanu un vadību

kam citam bija uzticēt kā vien ilggadējam Pēterpils konservātorijas

profesoram Jāzepam Vītolam! Plašie piedzīvojumi, eruo'īc'ja, ko mei-

stars uzkrājis strādājot tik slavenā mūzikas augstskolā, līdzēja viņam

jo drīzi pārvarēt visus šķēršļus, autoritatīvi1 atrisināt visus administra-

tīvos un mūzikāli paidagoģiskos jautājumus.
Strādādams nu Latvijā- savā zemē, tās brīvajā valstī, apzināda-

mies sava darba nozīmi, Vītols jaunās mūziķu paaudzes skološanai

nodevās ar patiesu prieku un sirsnību, fanātisku neatlaidību. Ja Pē-

terpils periodā viņš latviešu mūzikas dzīvei varēja kalpot vairāk kā

komponists, īpaši kā spēcīgu patriotiski iedvesmētu kora dziesmu un

jauku solodziesmu autors, tad Latvijas laikā tam pavērās nu jauns un

plašs darba lauks nacionālās kultūras veidošanas -darbā. Šim orga-
nizēšanas un celtniecības uzdevumam valstiskā mērogā- Vītols bija
īstais vīrs. Latvijas konservātorijā sāka- funkcionēt 1919. g. rudenī.

Darbā bija- aicināti labākie latviešu un cittautiešu mācības spēki. Kā

visā savā līdzšinējā mākslas mūžā-, tā arī tagad, vadot savas tautas

augstāko mūzikālās audzināšanas iestādi, Vītols aizvien bija stingrs

pret sevi un saviem darba biedriem. Nīda paviršību paidagogu- un

audzēkņu darbā, prasīja lietišķību, iedziļināšanos, pilnīgu nodošanos

savam priekšmetam. Vītols pats, līdztekus rektora pienākumiem, ku-

rus veica no konservātorijas dibināšanas līdz 1935. g., vada nepār-
traukti līdz šīm dienām speciālās kompozicijas teorijas klases. Šai
laikā sagatavota patstāvīgam darbam visa mūsu jaunāko komponistu
audze. No tās jau vairāki autori izvirzījušies latviešu mūzikas dzīves

priekšplānā, izrādījušies cienīgi vecāko un vidējo darba turpinātāji.
Vītolam kā audzinātājam piemīt kāda patiesi augstu vērtējama īpa-
šība — nenomākt ar gatavām technikas un stila formulām audzēkņu
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māksliniecisko īpatnību. Viņš nelūko "uztiept" ne savu personīgo,
ne citu autoru stilus, bet palīdz 'katram atrast savējo. Tomēr vienā

ziņā — technikas tīrībā — viņus saista kopēji tikumi (izņemot gan
dažus tādus obskurantus, kuru prātam tīras rakstības loģika vien-

kārši nav pieejamal). Un vērojot visas Vītola audzēkņu mūzikālās

sejas — gan Pēterpils, -gan Rīgas laikā — jāsaka, ko vai ikvienā

lasāmi savi īpatnēji vaibsti. Dažā' gan stiprāki, ar dziļākas patstāvī-

bas iezīmēm, citā tikko jaužami. Bet tipisko epigoņu, kāda viena

stila atdorinātāju neredzam. Ja varētu runāt latviešu mūzikas dzīves

plāksnē par "Vītola skolu", tad vienīgi tikai tai izpratnē, ka tā mūsu

mūziķiem devusi stingrus technikas pamatus, tuvinājusi tos klasiskās

skaņu mākslas tradīcijām. Paša meistara stila- vai technikas tiešu "ko-

pētāju" Vītola audzēkņu pulkā nava. Bet visus gan nodarbina viena

kopīga visai svarīga problēma: izkopt, saskaņā ar savām individuā-

lajām mūzikālām tieksmēm, latvisko mūzikas stilu.

Kā pirmais pilnu kompozīcijas 'kursu Latvijas konservātorijā bei-

dzis Jēkabs Graubiņš. Pēc viņa pie Vītola konservātorijā' mācījušies-.
Jēkabs Poruks, Jānis Vītoliņš, Paula Līcīte, Lūcija Garūta, Jānis Kal-

niņš, Jēkabs Vītoliņš, Lauma Reinhoīde, Volfgangs Dārziņš, Jānis Cī-

rulis, Valdemārs Ozoliņš, Artūrs Sīlis, Alfrēds Fe-īls, Helmers Pavasars,
Pēteris Bairisans, Morģeris Zariņš, Haralds Berino, Jānis Ivanovs, Leo-

nīds Vīgners, Oļģerts Bištēviņš, Jānis Norvilis, Ādolfs Skulte v. c, visi

mūsu mūzikas dzīvē jau pazīstami) mākslinieki. No sveštautiešiem mi-

nami ievērojamākie: Viktors Babins un VI. Jakubēns (leitis). Privāti pie
Vītola mācījušies vēl citi latviešu mūziķi', arī vairāki- ārzemnieki. Tas

norāda-, ka Vītolu kā paiidagogu-meistaru augstu ciena' arī ārpus
Latvijas robežām.

Līdztekus svētīgajam darbam konservātorijā-, Vītols aktīvi ir pie-
dalījies, cik vien to laiks atjāva, visu svarīgāko jaunās Latvijas mūzi-

kālo jautājumu' kārtošanā. Viņš ilgus gadus bijis Izglītības ministri-

jas Mūzikas padomes priekšsēdis, tāpat arī radiofona pa-

domes biedrs, piedalījies gandrīz visās kompoziciju konkursu džūrijās

un citās lietpratēju kommisijās (dažkārt arī ārzemēs). No 1926. g.

Latvijas universitātē Vītols, kā ārštata- profesors, lasa baznīcas mūzi-

kas vēsturi. Izcilākos gadījumos rakstījis, lasījis referātus par latviešu

ievērojamākiem radošiem mūziķiem, vispusīgi iztirzājis un visā pilnībā

apgaismojis viņu darbību; vairākkārt sniedzis jo atjautīgus apcerē-

jumus arī par cittautu radošiem mūziķiem. Tomēr ārpus savām atbil-

dīgajām funkcijām konservātorijā, Vītols varbūt visvairāk laika un

enerģijas atdevis vispārējo dziesmusvētku izveidošanas un sarīko-

šanas darbam. Latvijas laikā notikušos trijus visp. dziesmusvētkus

(VI., VIL, VIII.) ir sarīkojusi vispirms dziesmusvētku rīc. komiteja' (VI.), un

vēlāk, sākot ar VII. dziesmusvētkiem, Latviešu dziesmusvētku- biedrība,
kuru priekšgalā arvien bijis un tagad ir Jāzeps Vītols. Šinī plašajā or-

ganizācijā', kur līdzdarbojas latviešu 'redzamākie diriģenti, komponisti,

Rīgas un lauku koru pārstāvji, kur saskaras tik dažādas pārliecības,

nav viegli rast kopējo vadošo un -izlīdzinošo domu. Kā' īiecina gūtie
mākslinieciskie un materiālie panākumi, svētku popularitāte, Vītols pa-

tiesi pratis tos izvadīt spoži, ceļot savas tautas mākslas prestižu.
Arī šeit viņa plašie piedzīvojumi, autoritāte un takts līdzējuši laimīgi
novērst dažādās pretešķības, kas parasti kopējā darbā atgadās.
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Rīgas perioda sākumā, 1923. gadā, latviešu izcilākie radošie

mūziķi, apzinādamies savu neorganizēto, varētu pat teikt, izolēto

stāvokli, apvienojās īpašā; biedrībā- "Skaņražu kopā", lai va-

rētu sekmīgāk aizstāvēt savas profesionālās intereses. No dibināša-

nas dienas līdz šim, Vītols arī šeit veic priekšsēža pienākumus.
Šie daudzie dažādie, gan tīri profesionāli-paidagoģiskie, gan

muzikāli sabiedriskie uzdevumi Vītolam atņēmuši daudz dārga laika,
atrāvuši viņu no radošā darba. Tamdēļ arī Rīgas laikā sarakstīto

darbu skaits nav sevišķi liels. Daudz bagātāku ražu devis Pēterpils

periods, kurā sacerēti gandrīz visi ievērojamākie mūzikāli iezīmīgā-
kie skaņdarbi — simfoniskie, kamermūzikas, klavieru, kora- un solo-

dziesmu opusi. No tiem daudzus (īpaši kora un solodziesmas) tauta

patiesi, dziji iemīļojusi, grib klausīties vai ik izcilākā koncertā, ik

plašākā muzikāli patriotiskā gadījumā. Divi pēdējos gadu desmitos

sacerētās kompozicijas, kaut daudzas starp tām ne mazāk pievilcī-

Jāzepa Vītola rokraksts

Lappuse no «Dārgakmeņu» svītas partitūras: «Pērles».
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gas, nav vēl īstāki ieskanējušas tautas dvēselē. Viņu laiks vēl priek-
šā. Un vispāri jāsaka — Vītola mūzikālā valoda -nav sevišķi popu-

lāra, tā prasa no klausītāja zināmu mūzikālu intelliģenci, apzinīgāku
pieeju, iedziļināšanās spējas.

Atskaitot visus šos mūzikālās un sabiedriskās darbības datus, citu

notikumu, liekas, nebūtu daudz. Tomēr, lai arī Vītola dzīve ir gal-
venokārt darba dzīve, -nemitīga kalpošana-'mākslai, bet per-

sonīgo pieredžu un piedzīvojumu plāksnē komponistam, droši vien,
būs jo bagāts un interesants atmiņu, vērojumu, notikumu krājums.
To, cerams, mums meistars atklās pats savā- autobiogrāfijā. No pā-

rējiem dzīves datiem šeit atzīmēsim tikai to, ka 1921. gadā Vītols

noslēdzis mūža derības ar dziedoni Anniju Vītoli, ar kuru jau iepazi-
nies Pēterpilī. Annija Vītole ievērību izpelnījusies kā visai kulturāla

koncertdziedone, īpaši kā smalkjūtīga sava dzīvesbiedra dziesmu

iztulkotāja.

Jāzepa Vītola darbi

Apskatot un iztirzājot Vītola radošo darbību viņa mākslas mūža

līdzšinējos 50 gados, jākonstatē, ka sarakstīto darbu skaits ir tieš'jm

liels. Vītols pieskāries gandrīz visām aktuālākajām formām, izņemot
orātoriju, mesu un operu. Visvairāk kultivēta' kora- un soI o-

dziesma, simfoniskā1 un klaviermūzika.

Visos šajos galvenajos izteiksmes novados Vītols izrādījis ievēro-

jamu produktivitāti, sarakstījis darbus, kas godu dara nevien latviešu

skaņu mākslai, bet guvuši ievērību arī citās zemēs. Var teikt, ka

Vītols ir pirmais latviešu komponists, kas ar savu talantu un technikas

gatavību var nostāties blakus Vakareiropas tautu labākajiem kompo-
nistiem. Viņa stils aizvien lakonisks, docents. Un tāds tas jau parā-
dās pašos pirmajos opusos, tādu to vērojam tagad meistara gados,
īpaši tas sakāms par formu, kas skaidra, loģiska, pieskanīga mūzikā-

iajam saturam jau sākumā un arvien arī vēlākajos attīstības posmos.
Visvairāk komponists pārveidojies, evolūcionējis harmoniju plāksnē.
Salīdzinot pagājušā gadsimtā sarakstītos opusus ar tiem, kas parā-
dījušies pēdējos divdesmit gados šinī gadsimtā, redzam ievērojamu
izšķirību. Akordu izvēlē jau skaidrāk jaušam Vītola īpato gaumi,
skaidrāk saskatām viņa rafinēto harmonizācijas mākslu, delikāti vei-

doto faktūru. Kaut vērojam, ko viņam nav sveši pat radikālo mo-

dernistu ceļi, tomēr grūti runāt par jūtamākām ietekmēm. Stila evolū-

cija norisinājusies stingri pakāpeniski, lai pievienotie jaunie harmoni-

kas elementi nenomāktu pašal kultivētos, noteicošos. Vītola tagadē-
jais meistargadu stils izaudzis organiski, un tas parādās ir simfoniskos

darbos, kora un solodziesmās, klavierkompozicijās. Ja' jautātu, kādi

autori no lielmeistaru galerijas Vītola psīchei vistuvākie, tad kā vis-

pirmie minami Šopēns un Šūmanis. Bet arī Čaikovskis un krievu jaun-
klasiķu skola (Rimskij-Korsakovs, Glazunovs, Lādovs) atstājuši savas

pēdas — gan tikko, tikko jaušamas — Vītolai stila evolūcijā. Sapro-
tams, tais darbos, kur autors pielietā' tautas dziesmu formas, izteiksmē

ieplūst arī latviešu folkloras īpatie melodiskie un ritmiskie elementi.

Taču Vītols mūzikas "

latviskošanā'" visai uzmanīgs un apdomīgs, aiz-

vien pratis izvairīties no "plakātu stila" klajās uzmācības. Darbības
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sākuma posmā gan nacionālā stila 'meklējumi vēl parādās nedroši,

nekonsekvemti, bet arvien vairāk iejūtoties tautas dziesmu īpatajā

garā, mūzikālā valoda kļūst skaidrāka; pārliecinošāka, dažos atse-

višķos darbos pat stiJiski īsti iezīmīga.

Vītola skaņdarbu sarakstā plašu vietu ieņem ko ra:dzic sma s.

To sarakstīts līdz šim, ieskaitot arī tautas dziesmu sabalsojumus, pavi-
sam ap 150. Visvairāk šai pulkā-, kā to rāda "Skaņražu kopas" izdotais

Vītola kopoto kora dziesmu krājums-, dziesmu jauktanm (73) un vīru (32)

korim. Šinīs divi grupās atrodamas visas mūzikāli saturīgākās, rak-

sturīgākās; un tām latviešu gara dzīves spēcīgajā; augšanas un veido-

šanās posmā — pēdējos 50 gados — bijusi izcila- loma nevien mūzi-

kāli kultūrālajā, bet arī patriotiskajā' vērienā. Jēkabs Graubiņš mi-

nētā -monumentālā- krājuma ievadvārdā izsakās: "Vītola kora1 dzies-

mas ir dziļākās saknes, ar kurām tas sīksti ieaudzis savā latviešu tau-

tā; Vītola'kora- dziesmas ir arī sava. meistara lielās savdabīgās māk-

slinieciskās -personības īpatnējākais, spēcīgākais izpaudums un līdz

ar to arī latviešu kora dziesmu literatūras košākā manta, kurai līdzīgu
būs grūti uzrādīt citām tautām". Pēc dzejiskā satura un mūzikālā

rakstura Vītola kora' dziesmas iedalāmas trīs katēgorijās: — Pirmajā

ietelp episkās, kas .iecerētas stāstošā — ballādes formā. Tās

arī kļuvušas tautā vispopulārākās, autoram sagādājušas spožāko
slavu. Agrajā darbības posmā sarakstītas: Beverīnas dziedonis,
Gaismas pils, Dievozolu trijotne un Staburadze (Ausekļa), Krīvu krīvs

(Brīvzemnieka), Karaļmeita (Raiņa), vēlākajā posmā — Karalis un

bērzlapīte (Pr. Bārdas), Rūķīši un meža; vecis (Plūdoņa), Dāvids Zaula

priekšā (Fr. Bārdas), DuKņu sils (Plūdoņa), Uguns milna (A. Brigade-

res), Trīs nāves (Fr. Bārdas). Šais dziesmās Vītols parādās kā spē-
cīga mūzikālā personība ar bagātu izjūtu gammu, temperamentu.

Viņa rīcībā -arī bagātal, meistariska teohnika. Ar minētajām pašām

pirmajām dziesmām jau pagājušā gadsimta beigās latviešu koru mū-

zikāl sākās jauna ēra-. Vītols sāka' kultivēt orī ģi n ā-1 -kord zi e-

s m v, kas viņa' un citu latvju skaņražu tālākajā' darbā- uzziedējusi vis-

jaukāk. Šai novadā1 latviešu autori ar Vītolu priekšgalā' sasnieguši

augstu gatavības pakāpi un -droši var sacensties ar citu kultūrtautu

sasniegumiem šinī sfairā.

Otrajā' katēgorijā — Vītols pievērsies lirikai. Lai gan šeit tek-

stu mūzikālajā; iztēlē dominē dzejiski skatītai dabas plastika, tomēr

tai cauri aužas liega' jūsma, sirsnība1. Kā patiesi iedvesmētas dzie-

smas šai virknē minamas: Bērzs tīrelī, Upe un cilvēka dzīve, Svēts

brīdis, Diena aust, Nakts, Mežezers, Dieva lūgums, Gājēja dziesma

naktī, Ceļinieks; vēlākā laikā' -rakstītas: Vasaras vakars, Diena bei-

dzas, Bērzs rudenī, Saules svētki, Mākoņlaivas, Dzīvīte, Pēdējās ar-

dievas, Mēnestiņš meloja, Čigānu dziesma v. c.

Raksturīgi, ka šinī trauslākajā; mūzikālās lirikas posmā autors

arī sadraudzējies ar citiem dzejniekiem — Esenberģu Jāni, Poruku,

Aspāziju, K. Jēkabsonu, Annu Brigaderi, Fr. Bārdu v. c. Vairums

šo dziesmu, sava; i-ntimā' dzejiskā satura un kamerstilā veidotās mūzi-

kas dēļ, tautā nav vēl plašāki "iedziedātas". Toties tās aizvien gūs

pašu smalkjūtīgāko koru un viņu klausītāju atsaucību.

Trešajā katēgorijā- ierindojamas hi m nis ka un patriot is ka

rakstura dziesmas. Šādu dziesmu gan nedaudz, bet tās pieskaitāmas
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varenākajām, iecerē un izteiksmē spožākajām, virtuozākajām latviešu

kora dziesmu sarakstos. Kā īsti gavijdziesmo šedevri ir dziesmas

Līgai un Karogs (Virzas). Pirmā no tām komponēta Latvijas konser-

vātorijas atklāšanas svinībām (1919. g.). Arī pārējās, šinī grupā
ietveramās,

'

— Mana: tēvija, Trimpula, Latvijas skolotāju himna, Lat-

vijas ūniversitātes himna, Himnai, Varoņa sirds v. c, ir mūzikāli iezīmī-

gas, spēcīgas, plašā elpā- veidotas dziesmas, kaut gan izteiksmes

sparā un krāšņumā neaizsniedz gluži divi iepriekšējās, kā arī izcilākās

episkā rakstura dziesmas (I. grupā). No latviešu dziesmu autoriem

Vītolam arī visvairāk godalgoto dziesmu. Sākot ar trešajiem visp.
dziesmusvētkiem, Vītola mūzai aizvien izpelnījusies jūsmīgāko atsau-

cību, dažkārt pat triumfējusi. "Beverīnas dziedonim" autors vēlāk

pievienojis orkestrālu pavadījumu.
Vēl Vītols sarakstījis veselu virkni piemiņas vai apsveikuma dzies-

mu. Kaut nule minētās pa lielākai dajai sacerētas kādam atseviš-

ķam gadījumam, tomēr, atskaitot vienīgi samērā mazvērtīgākos tek-

stus, — to mūzikālais darinājums jo pievilcīgs, techniski respektējams.
Tautas dziesmu sabalsojumos Vītois staigā vairāk vecos ceļus un tam-

dēļ nacionālā' stila meklējumu plāksnē izceļas samērā mazāk.

Līdzās bagātajam kora' dziesmu krājumam, kupli pielocīts arī

solodziesmu pūrs. Atskaitot kādus it kā' tukšākus gadus darbī-

bas sākuma posmā (kad komponists vairāk piegriezies instrumentā-

liem darbiem), Vītols arvien bijis uzticīgs vokālai lirikai. Sarakstīto

solodziesmu skaits jau pārsniedz 100; turklāt visā savā mākslas mūžā

meistars aizvien gribējis godam kalpot latviešu tautas dziesmai un

pievienojis harmonijas tērpu ap 240 meldijām. Dziesmu opusi sāko-

šie: 5, 7, 11, 31, 34 (GJinkas prēmija) 36, 40 (GJinkas prēmija), 44,

48, 49 (5 latviešu tautas dziesmas vienai balsij orķestra pavadījumā)

50, 51, 53, 56, 58, 59, 60, 61, 62. Izdotas arī vairākas atsevišķas, bez

opusu apzīmējumiem. No tām kā pēdējās iespiestas nesen 2 garī-
gas dziesmas un "Jēzus pie akas" (bībeles skats) ērģeļu pavadījumā
(arī kora epizode). Pašas pirmās {ap. 5,7 un 11) šķir no pēdējām

turpat 50 gadu.
Mūzikālā valodā notikušas ievērojamas stiliskas pārvērtības. īpa-

tāka, krāšņāka kļuvusi harmonija, vijīgāka, sakļāvīgāka ar dzeju

melodija. Izjūtu gamma plaša, bagāta. Visbiežāk autoram tīik kavē-

ties Aspāzijas, Parūka., Elzas Stērstes (Nautrēnu Elzas), Brigaderu
Annas, Fr. Bārdas dzejas pasaulē; bet pa> ziedam noplūkts arī Jēkab-

sona, Skalbes, Saulieša- un citu mūsu ievērojamo liriķu dzejas dārzos.

Visvairāk dziedātas dziesmas no vidējiem opusiem: 31, 34, 36, 40,
44 un 48, kuros sastopami tādi vokālās lirikas šedevri, kā: Bakchante-

ņu dz., Kokļu skaņas, Mana kokle, Klausies, spulgacīt, Mirdzas dzie-

smai, Man prātā stāv vēl klusā' nakts, Sapņu tālumā1
,

Tas bij tik sen,

Biķeris miroņu salā, Satumsai nakts, Pie tava augstā baltā loga, Bērnu

dziesmas — Skatait, ļaudis, Baltā berza šūpolītē un Dace mazā mežā

gāja, Zvejnieces dziesmiņa, Nokturno, Laimīte, Danču tracis, Bārenī-

te, Piāno, Kā mākonītis, Vienatnē, Kam lai dziedu, Līdz pusnaktij,
Zvaigznes, Jūras meita un saules vainadziņš, Amariīli stāsta,. Turp-
māko opusu dziesmas ir dziedoņiem, ir klausītājiem vēl palikušas stili-

ski svešākas, un tamdēļ koncertu repertuārā nav plašāk ieviesušās,
kaut gan viņu mākslinieciskā vērtībai augsta 5. Tomēr, dažas atsevišķas
arī no tām jau iekarojušas koncertu estrādi: Smejošie ūdeņi, Vil-
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nis, Rozes-visskaistākās, Maria, Bālais mēness, debesslotoss, arī at-

jautīgi veidotās Bērnu dziesmas (op. 58).

Bagātu vielu Vītols devis populārajam koncertu repertuāram,

harmonizējot tautas dziesmas tādā veidā, lai tās būtu pieejamas
visplašākajām aprindām (2 krājumi, katrā 100 dziesmu). Krāšņākus,

patstāvīgākus pavadījumus meistars devis 5 tautas dziesmām (op.

49), 20 tautas dziesmām (2 burtnīcās) un līgotņu ciklam.

Ja līdz šim esam apskatījuši komponista' darbību šaurāku mūzikas

formu plāksnē, tad tūdaļ, piegriežoties plašā ka jāmin str u-

mcn tā 1 for im ā< m, redzēsim, ka- arī šai novadā komponists izrādījis

ievērojamu produktivitāti. Kad parādījās viņa pirmās orķestra partitū-

ras, no latviešu autoriem simfoniskam orķestrim bija rakstījis vienīgi

Jurjānu Andrejs. Beigdams konservātoriju, Vītols kā diplomdarbus uz-

rādīja klavieru sonātu un e-molb simfonijas pirmo dalu. Simfonijas
divi pārējās dalos (bez fināla) sarakstītas vēlāk. Šādā. veidā —

3 daļās —šī p i r m ā I a; t v i c š v s i m f 6 n i j ai atskaņota Rīgā trešajos

visp. dziesmusvētkos, arī dažas reizes Pēterpilī. Diemžēl, Krievijas re-

volūcijas gados tā, līdz ar daudziem citiem Vītola kompoziciju ma-

nuskriptiem un bagātu bibliotēku, nozudusi; laimīgā kārtā tās kla-

vieru izvilkuma norakstu nesen izdevies atrast. Nozudusi arī otrā sim-

fonija c-mollā'. Kā pirmais Vītola simfoniskais opuss, kas arī atklā-

tībai pazīstams un kura partitūru —■ tāpat visas pārējās —

izdevusi Beļājeva izdevniecība, ir simfonisks tēlojums "Līgo"
(1889. g.). Mūzikālais risinājums šinī darbā saskaņots ar īpašu
programmu, kurā notēlota īsumā senču Līgo vakara svinību norise.

Sakarā ar to muzikālā forma- šeit epizodiskāka, ne tik viengabalaina,
saliedētai, kā pārējos autora simfoniskajos darbos. Atjautīgā apdarē
dzirkstīgi, krāšņā orķestrālā' tērpā šeit izskan arī vairākas tautas

dziesmu meldijas, tā- kompozīcijai piešķirot nacionālu kolorītu.

Vītola orķestra darbu virknē centrālā vieto ierādāma D r a m ā t i-

skai uvertīrai op. 21 (1896) un Sprīdīša uvertīrai

(op. 37, 1909. g.). Kaut arī šeit, īpaši "Sprīdītī", pavīd pro-

grammatiskās mūzikas akcenti, tomēr kopējais veidojums har-

monisks, formāli līdzsvarots. Tēmas, atskaitot "Sprīdīša/" ieva-

du un noslēgumu (ganu dziesma'), autora pašsacerētas, īpa-
tas, izteiksmīgais. (Jāpiezīmē, ka papriekšu sarakstīta' "Sprīdī-
ša" skatuves mūzika, no kuras ņemtas un uvertīrā' vēlāk ievī-

tas galvenās tēmas). Arī simfoniskais veidojums abos šais opusos
meistariski veikts. Spars, patoss, emocijas izpaužas vairāk "Drama-

tiskajā", noskaņu bagātība, mainīga fantastika, dzirtkstība, orķestrā-
lā elegance — "Sprīdītī". Šie simfoniskās mūzikas šedevri visbiežāk

skandināti Latvijā un ārzemēs; abas uvertīras apbalvotas ar Gļin-
kas prēmiju.

Darbības vidējā posmā sarakstītas orķestrim "7 latviešu

t auta s dz ies m a s", op. 29/b (1904.) un svīta "X a rai ļi s_
Br u-

subar da ". Pēdēji minētajā partitūrā jau parādās skaidrākā veida

Vītola_ meistargadu stila noblese, lakoniska, atjautīga izteiksme, dzidri

kolorēta instrumentācija. (Populārākās daļas: levads, Rasulītes stāsts,
sevišķi Burrē). Pēdējos 12 gados Vītols savu simfonisko darbu sarakstu

papildinājis ar svītu "Do r g ak m c ņ i" (1924.), "B a II ā d v" (1928.)
un "Latvju lauku serenādu" (Maršs, Dziesma, Deja, Rota-

ļa). "Dārgakmeņu" svītā; tāpat ko "Brusubārdas" svītā, visspilgtāk pa-
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rādās meistara mūzikālās mozaīkas smalkā technikas. Skoņraksts

trausls, caurspīdīgs un prosai arī ārkārtīgi precīzu un delikātu iztulko-

jumu. "Bollāda" iecerēta plašākā elpā., līdzīgi "Dramatiskajai uvertī-

rai" un "Sprīdītim". Mūzikālais stāstījums pašā sākumā krāšņi skanīgs,

strauji pulsējošs. Taču tālākā risinājumā' — domājams, saskaņā
ar ballādas satura prasībām — mūzikālā valoda drīzi aprimst, it kā

ievirzās no sākumā deklarētā patētiskā stila citā rāmākā stila jomā,
Bet skaņdarba techniskais veidojums, bagātā orķestra' krā-

su palete, interesantais harmoniju un meldiju vijums piešķir tam

īpatu vērtību, ievērojamu pievilcību. "Latvju lauku serenāda" no-

slēdz patlaban Vītola simfonisko' darbu sarakstu. Četrās raksturīgi
kolorētās ainavās autors rāda galvenokārt latviešu lauku sētas ma-

zos jautros notikumus. Loti īpati izskan otrā daļa, rakstīta surdinē-

tam stīgu orķestrim, divi solo vijolēm un timpānam. Vijoļu dziedā-

jumā dzirdamo latgaļu populārā meldija' "Trīs jaunas māsas".

Apbrīnojami vienkāršiem līdzekļiem panākts, šo meldiju atjautīgi pa-

rafrazējot, maksimālais iespaids.
Vītols senāk, tāpat pēdējā laikā sacerējis vairākām lugām:

Sprīdītim, Vaidelotei, Jāzepam un viņa brāļiem, Spēlēju, dancoju,
v. skatuves mūziku, kurā, līdztekus specifiskajām skatuviskām pra-

sībām, respektētas arī muzikālās formas elementārā likumības.

No vokāli-instrumentālajiem darbiem, plašākiem kora un solistu

dziedājumiem simfoniska orķestra pavadījumā visbiežāk skandināti:

Beverīnas dziedonis op. 28 (1900) un "Dziesma", op. 35

(1908.). Šais dziesmās latviešu klausītājs jauš it kā savas tautas dai-

ļumjūtu un psīches smalkāko vibrāciju izteiksmi, atstrāvojumu. Samērā

retāk skandinātais.- "Zi emeļblāz m ai" (1914) un "No- atzī ša-

n as koka (1924.), kas izteiksmes sprindzības un lapidāritātes ziņā

gan neaizsniedz divi iepriekšējo dziesmu veidojumu. Rakstījis Vītols

arī pūtējorķestrim: Polonēzi un Sēru maršu. Parasti

komponisti pūtējorķestrim mēdz rakstīt izjūtai elementārāku, arī

Prof. J. Vītols ar saviem audzēkņiem
Sēd, vidū: Prof. Jāz. Vītols, no viņa pa kreisi Ad. Ābele, aralds Berino, Lia Krasinska ;pa labi —Arnolds

Lapiņš, Rud. Kripe. Stāv no kreisās: Pēteris Barisons. Kārlis Lietiņš. Jānis Ķepītis, Jānis Ivanovs, Leonids

Slaucitajs, Antons Šerēnas, Oļģerts Bištēviņš. Arturs Sīlis, Marģeris Zariņš, Upenieks. Arv. Žilinskis
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veidojumā vienkāršāku mūziku. Vītols šo "priekšnoteikumu" nav

ievērojis. īpaši "Sēru maršs" izcejais ar iedvesmos spēku, mū-

zikālo domu plastiku un nozīmību. Šķiet, vēl bagātākā iz-

teiksmē tas veidotos simfonisko orķestra atskaņojumā. — In-

strumentālās mūzikas plašāko formu jomā īstas klasiska brieduma

īpašības uzrāda G-dūra stīgu kvartets, op. 27. (1899.).

Mūzikālās valodas plūdums, skaidrība, apgarotība un atjautībai to

pierindo nevien Vītola paša visharmoniskākajiem, satura ziņā bagā-

tākajiem skaņdarbiem, bet arī nostāda līdzās tīrākajiem kamermūzi-

kas šedevriem starptautiskā mērogā. Ik daļa īpata; mūzikālajā rakstu-

rā, noslēgta, vesela formas darinājumā. īpaši iedvesmēti iecerētas

divi vidējās ■— Andante, Skerco. Andante un Skerco bieži dzirdēti

arī simfoniska orķestra (stīgu grupu) atskaņojumā. — Daudz vērības

Vītols piegriezis savā darba mūžā kla. v i c r v mūzikai. Nevien kvan-

titātes, arī kvalitātes, radošās potences attieksmē, tanī parādās Vītola

mūzas cildenākā, varētu teikt — aristokrātiskākā izpausme. Un tieši

šinī 'plāksnē Vītols no darbības sākuma līdz šim — latviešu mūzikālās

produkcijas mērogā ir suverēns, neaizsniegts. Viņa- klavierstils izau-

dzis klasiķu un romantiķu, īpaši Šopēna un Šūmaņa tradicijās. Mei-

stars rakstībā izrāda atturību un smalku gaumi, neļaujas ārējiem efek-

tiem, virtuozitātes (kā pašmērķa) vilinājumiem. Vai plašāko formu

darbos, vai miniatūrās, arvien Vītols galveno rūpi piegriež mūzikālās

valodas dabīgumam, patiesīgumam, arī, ne mazākā' mērā, gaumīgai,
delikātai techniskai apdarei. Pavisam Vītolam ap 75 klavierdarbu:
op. 1, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30,
32, 33, 38, 41, 43, 54, 57, 63. No šaurākajam formām autors īpaši
iemīļojis prelīdes, etīdes, bersēzes un citas miniatūras. Visas tās sa-

rakstītas labā klavierstilā, atjautīgi, mūzikāli un techniski vingri, dro-

ši. Kaut_gan skaņuraksts pirmā acu uzmetienā atgādina Šopēnu,
tomēr, vērīgāk ielūkojoties, ieraudzīsim Vītola; tipisko ornāmentiku.

īpaši tas sakāms par vēlākā- darbības laika opusiem, kuros izstrādā-

jies autoram savs īpats, tūdaļ pazīstams "vītoliskals" ornāments. Savu

pirmo plašāko klavierdarbu 1 b-mo II a' sonātu V. sarakstījis stu-

diju beigšanas gadā. un to veltījis savam skolotājam Rimskij-Korsaiko-
vam. Jau šinī opusā 1 vērojam ir domu bagātību, ir skaidru, nevainoja-
mu techniku. ledziļinoties latviešu mūzikālās folkloras bagātībās, kom-

ponists saraksta savu slavenāko opusu: Variācijai par "Ej,
saulīte, drīz pie Dieva" (op. 6, 1891. g.), ko veltī

savam draugam un iedvesmotājam Jurjānu Andrejam. Šeit Vī-

tola talants uzzied viskrāšņāk, visspēcīgāik. Latvju senču drūmo

likteņu lieciniece guvusi cildenāko mūzikālo izpausmi. Variā-

cijām piespriesta Gļinkas prēmija. Tāpat ievērību pelna lat-

viešu tautas dziesmu pairafražu divi burtnīcas, (op. 29. un

32), kur atjautīgi virknējas pazīstamākās un jaukākās latviešu folk-

loras pērles. Pēdējos gados tieši klavierēm Vītols savas mūzikālās

domas uzticējis retāk. Kā viens no techniski spožākajiem, mūzikāli

iezīmīgākajiem klavieru darbiem minams Viļņu dziesma (op. 41),
ko dažkārt skandinājuši arī inlernacionāla' vēriena pianisti. Savdabīgi
iecerētas "V aridc iļ as portr ct i" (op. 54), kuros komponists
lūkojis mūzikāli notēlot savu konservātorijas ikollēgu — pianistu garī-

gās sejas. Šinī darbā, tāpat saraksta īpašā pēdējā —Sonātī n ā

izpaužas vispilnīgāk Vītola meistargadu stiliskie sasniegumi. — Gan
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skaitā krietni mazāk, bet mūzikāli vērtīgus darbus vēl Vītols sarak-

stījis vijolei, violo-nčellam, ērģelēm. Plašākie, iezīmīgākie no tiem:

"Raipsodija pair latv. tautas dziesmām", op. 39 (1903.) un "Fantāzija

par latv. tautas dziesmām-" ap. 42 (1910.). Populārāk darināta pirm-
minētā, arī biežāk atskaņota-; dzijjūtīgāk, arī techniski savdabīgātk
veidota "fantāzija", kur īpaši patētiski izskan vijoles zemāko .skaņu

jomā "Ej, saulīte, drīz pie Dieva." Pārējās, šaurākā formā veidotās

kompozicijas — vijolei — Melodija un Mazurika (op. 2, 1887. g.), Ro-

mance, op. 15 (1894.), Bersēze, op. 55 (1919); altvijolei klavieru pa-

vadījumā — Rēcit, op. 14 (1894.); violončellam klavieru pavadī-

jumā — Esguīsse, op. 12 (1894.).
Vītolā mēs redzaim lielu eiropiska- vērienai mūziķi. Viņa vārdu

ar cieņu min visur, kur vien atskan viņa- darbi. Bet Latvijā, sa-

protams, viņš vis mīļāks. Jau 50 gadus viņa dzimtā zeme sa-

ņēmusi nenogurstošā' darba bagāto mūzikas ražu, krāšņākās dzie-

smas. Vītola tolamts, griba, darbs, intelliģence un plašā mūzi-

kālā erudīcija dabīgi viņu izvirzīja mūsu mūziķu saimē par

pirmo, vadošo skaņu -mākslas meistaru, kas savu autoritāti un izcilo

lomu latviešu mūzikas dzīvē ir paturējis no pagājušā gadsimta bei-

gām līdz šīm dienām. Var teikt, ka Vītola ietekme mūsu -mūzikālās

kultūras attīstībā ir milzīga. Kā slavens meistars — audzinātājs, kā

plašāka vēriena komponists, kā cildenu -mūzikas tradiciju sargs un

sekmētājs mākslā) un dzīvē, kāi autoritatīvs mūzikas -dzīves organizē-

tājs, Vītols ierindojams mūsu visizcilāko gara kultūras darbinieku

pulkā.

Emīlis Melngailis

Tāpat kā Krišjā-ņa Barona vārds literātūrā1
,

to Emīļa Melngaiļa
vārds mūzikā cieši saistīts ar tautas dziesmām. Tanīs viņš tik dziji

ieaudzis, ka par viņu var runāt kā- par noteikta vēsturiska uzdevuma

piepildītāju, bez kura latviešu mūzikā būtu palicis liels balts laukums.

Melngailis piepratis savu individuālitāti 1ā iekausēt vienā mūzikas un

līdz ar to vispār vienā tautas kultūras nozarē, ka tagad, vēsturiskā

perspektīvā atpakaļ raugoties, viņa darbs nostājas mūsu acu priekšā
kā neapstrīdama nepieciešamība. Protams, šāds darba lauks izraisa

arī citādas vērtēšanas mērauklas un atbildīgākus uzdevumus, nekā

tādā gadījumā, ja taš būtu virzījies vairāk individuāli radošā gultnē.
Mēs neprasām vienīgi, vai E. Melngailis labi vai slikti komponējis, bet

arī cik lielā mērā padarītais patiesi atbilst tam uzdevumam, kas no

tā izriet. Ka šinī ziņā var viegli klupt, to redzējām pie Jāņa Cimzes,

kas_bija kā pirmais gan īsto līdumu līdis, bet dažu labu vērtīgu sakni
novārtā atstājis. Viņa kļūdas laboja-Jurjāmu Andrejs (Latviešu tautas mū-

zikas materiāli), taču vairāk teorētiski, — praktiski pie savām atziņām

ne sevišķi stingri pieturēdamies. Melngailis ir trijotnes pēdējais zars,
kas cēlis mūsu tautas dziesmu lielākajā spožumā. Šinī sakarībā būtu

vēl jāpakavējas pie kādas mūzikāli-vēsturiskas parādības, ko varētu

varbūt saukt par specificēšanos. Jurjānu Andreju mēs daudzējādā
ziņā varam dēvēt par latviešu mūzikas tēvu. Bet tāpat kā pie pir-
majiem latviešu darbiniekiem citās kultūras nozarēs, arī pie viņa vēro-

jama tik vispusīga, dažādos mūzikas mākslas novados izžuburojusi
darbība, ka to līdz lielākai perfekcijai izveidot vienam cilvēkam nav



550

nemaz pa spēkam. Turpmākā paaudze viņa mantojumu it kā sadala,

lai varētu lielākā pilnībā tālāk veidot. Un tā redzam Melngaili pār-

ņemam to Jurjānu Andreja daudzpusīgās darbības tiesu, kas bija
veltīta latviešu folklorai. Tautas dziesmai ziedotais E. Melngaiļa

mūžs rāda, ka viņš

bijis patiesi
kais šā uzdevuma

mantinieks.

Taču tikai pa-

mazām un darbā vei-

dojas meistars. Tā

tas bijis arī ar E.

Meīngaili.
Viņš dzimis 1874.

gada 15. februārī kā

Līgatnes pagastsko-
lotāja dēls. Pirmo vis-

pārējo izglītību bau-

dījis Lēdurgas drau-

dzes skolā. -Mūzikā-

lās tieksmes viņā pa-
mostas jau agri. Vēl

skolnieks būdams,

viņš saraksta pirmo
dziesmu jauktam ko-

rim, ko pats arī ie-

studē un diriģē kādā

sarīkojumā Piebalgā.

Tāpat, Rīgas pilsētas
Em. Melngailis un Rūd. Blaumanis (1893)

ģimnāziju-apmeklēdams (1887—1891) un Rūdolfa Blaumaņa: paspārnē
dzīvodams, viņš komponē mazas dziesmiņas solo balsij un klavieru

gabaliņus. Ģimnāziju beidzot, kad direktors sarīko aptauju, ko katrs

absolvents domā turpmāk iesākt, viņam nodoms jau nobriedis: viņš
ieraksta aptaujas lapā, ka studēs mūziku.

Taču līdzekļu šīm kārotām studijām nebija. Lai tos iegūtu, viņš
strādā trīs gadus par mājskolotāju vietējās muižnieku ģimenēs un tikai

1893. gadā rod izdevību iekļūt Drēzdenes konservātorijā, kur mācās

kompozīciju pie Drēzekes. Jaunajam konservātoristam tanī laikā vēl

nav nekādu atziņu par savu turpmāko darba lauku — tautas dziesmu.

Gan kādu vakaru Drēzdenē, kopā ar biedriem klausoties Borodina

La-mažora kvartetu, viņam ienācis prātā, ka būtu labi "pēc Vāgnera
žuburotā raibuma cirst kādu celiņu pa veciem, aizaugušiem takiem,
kur Palestrīnas vienkāršība staigājusi" ("Kā tapu veco balsu vācējs"—
Mūzikas Apskatā 1933. g. Nr. 2). Šī atziņa nobriest viņā vēl vairāk

vēlāk, kad, uz Pēterpils konservātoriju pārgājis, Krievijas mētropolē
krievu operās klausīdamies, viņš vēro, cik raženu vietu krievu operas
mūzikā spēj ieņemt no tautas mutes nākusi dziesmiņa. Šinī laikmetā

rodas arī viņa simpātijas pret Musorgski.
1901. gadā viņš beidz kā eksterns Pēterpils konservātoriju ar

brīvmākslinieka grādu kompozicijā. Gadu vēlāk iznāk viņa pirmais
kora dziesmu krājums "Birzēs un norās", kas jau uzrāda, gan vietu-

mis neveiklus, bet zīmīgus nākošā komponista-folklorista vaibstus. Vēl-
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gan atrodamas te harmonizācijas airī parastajās dūra un molla toņ-

kārtās, bet jau izmanāmas komponista simpātijas pret diatonismu un

senajām grieķu toņkārtām. — tiem principiem tautas dziesmu apstrā-

dāšanā, kādus bija formulējis Jurjānu Andrejs. Tiešu ierosmi_šī krā-

juma sastādīšanai viņš smēlies Roberta Bērziņa "Latvju vijolītēs", no

kurām ņemta "Bārenītes slavināšanas" melodija.

Jaunības gados E. Melngailis sāk arī noklausīto melodiju vāk-

šanu. Gan iesākumā bez kāda sevišķa nolūka, pie kam pirmo reizi

izmēģina roku pie cittautiešu dziesmām. Vēl konservātorists būdams

un kādu vasaru Lietuvā pavadīdams, viņš savāc no kāda veca žīda

īpatnus dziesmu motīvus, kas gluži nejauši, garāmejot, žīda dziedā-

jumā klausoties, saistījuši viņa interesi. Šo krājumiņu viņš nodod Pē-

terpilī Ķeizariskai ģeogrāfijas biedrībai, nemaz neapjauzdami, ka

tam liela materiāla vērtība. Vēlāk Pēterpilī viņš sadraudzējas ar lat-

galiešu studentu Skrindu, no kā vāc latgaliešu tautas dziesmu melo-

dijas.
1904. gadā viņš aizbrauc uz Taškentu. kur strādā par valodu

skolotāju kadetu skolā. Sibirijā viņš rūpīgi vāc kirgizu un sārtu tau-

tas dziesmas. Bet svešās dziesmās klausoties, arvien dziļāka top mī-

lestība arī pret latviešu tautas dziesmu. Viņš turpina strādāt pie

īpatna tautas dziesmu harmonizācijas stila izveidošanas, kas pakā-

peniski gūst arvienu lielāku noteiktību un konsekvenci. 1904. gadā
"Austrumā" iespiestās dziesmās un agrāk izdoto dziesmu pārlaboju-
mos jau vērojams stingrs diatonisms. Tas kopā ar savdabīgām ka-

dencēm, melodisku, pa daļai kontrāpunktisku balsu vešanu, iemīļotu

ērģeļpunktu basā un dažām harmoniskām brīvībām, kā kvintu, sep-

tīmu, sekundu un nonu parallēlismiem, disonējošiem akordiem dziesmu

beigās, — ir Melngaiļa stila raksturīgākās pazīmes. Viņa lieliskā

kordziedāšanas technikas un skanīguma pazīšana piepalīdz viņam

veidot īstus kora dziesmas meistardarbus, ko tagad skandina visās

Latvijas malās. Par Melngaili var teikt, ka viņš savas dziesmas tautā

smēlies un atkal tautai atpakaļ atdevis. Otrais "Biržu un noru" krā-

jums nāk klajā 10 gadus vēlāk par pirmo, t. i. 1912. gadā. Te atro-

dam dažus pirmā izdevuma dziesmu pārlabojumus diatonisma vir-

zienā, kā arī racionālāku balsu sadalījumu, lielāku skanīgumu. Pār-

labošana un pārslīpēšana ir raksturīgas E. Melngaiļa komponista dar-

bībai. Savu stilu viņš neatrod uz reizi, bet pamazām, krādams at-

ziņu pie atziņas. Protams, ar gadiem aug piedzīvojumi, folkloras pa-

zīšana, un komponists sasniedz arvien lielāku meistarību izvēlētās

vielas apstrādāšanā, kaut airī Ir dziesmas, kurās "pirmais metiens",
intuitīvi 1 tverts, labāk izdevies, nekā vēlāk ilgi un rūpīgi slīpētais pār-
labojums, kas dažreiz iznāk drusku samākslots, harmoniskas orīģināli-
tātes meklējumiem pārblīvēts.

Melngaiļa darbība neaprobežojas ar tautas dziesmu harmoni-

zēšanu. Viņš pats ir aktīvs tautas melodiju vācējs, sevišķi pēc atgrie-
šanās Latvijā 1919. gadā. Ar apbrīnojamu pacietību un izturību bru-

ņojies, viņš pārstaigā visus Latvijas novadus, kur vien jaušamas senu

uzglabājušos melodiju pēdas, izklaušina vecās māmiņas, pierakstī-
dams dziesmas ar visiem variantiem. Tautas dziesmu melodiju krā-

šanā viņš no latviešu komponistiem ir visraženākais: ap 4000 viņa uz-

rakstīto tautas dziesmu melodiju glabājas folkloras krātuvē.

Ir gluži saprotams, ka tādā pastāvīgā kontaktā ar folkloru atro-
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došamies komponistam, tās ietekme izpaužas arī orīģinaldziesmas.

Te vispirmā kārtā minamas tās, kas uzskatamas par tautcis dziesmu

imitācijām un reizēm tik pilnīgi izdevušas, ka patJietpratejiem grūti

no tautas dziesmām atšķiramas: "Dzērajpuisis bēdājas", "Es pārvedu
brāļam sievu", "Pūt, Jāmīti, vara

tauri", "Spoža lēca rīta zvaigzne",
"Man māmiņa; piesacīja" v. c. Kā

harmonizētās tautas dziesmās, tā

imitācijās Melngailis uzrāda lielu at-

jautību tekstu izvēlē un pamatīgu
iedziļināšanos tautas dziesmu me-

trikas likumībā.

Tautas dziesmu harmonizācijā
izkopto diatonisko stilu Melngailis
pielietā arī pārējās orīģināldzie-

smās, kas rakstītas uz dzejnieku, vis-

vairāk J. Raiņa tekstiem. No šādām

dziesmām visagrāk komponēta vē-

lāk pārlabotā "Senatne" — J. Raiņa,

par kuru gan komponists pats saka,
ka komponējis to, vēl nepazīdams
tautas dziesmu raksturīgo metriku,
citādi nebūtu pieķēries tekstam ar

nelatvisko uztakti — vieglo balsienu

rindas sākumā. Kā viena no sav-

dabīgākām orīģināldziesmāim mi-

nama smagnēja spēka un kaisles

pilnā "Pastardiena", arī "Daba un

dvēsele", "Mūsu Tētīt", "Rekviēms",

Emīlis Melngailis

kuras iezīimē lakoniskai, koncentrētai, dziji liedētas kvēles pilna iz-

teiksme. Tādaipašai ārēji paskopa, bet iekšēji' koncentrēta1 pārdzīvo-

juma pilnais ir Melngaiļa' dziesmas solo bari si j ar klavieru

pavadījumu. To gan nav visai daudz —ap 15. No tāim pazīstamā-
kās: "Zeltītās lapos", liriski smalkā "Šie sīkie pirkstiņi", "Sieva", "Ne-

bij mēnesnīcas", "Bērzs", "Maldi" v. c.

No 1902. līdz 1933. gadam iznākušas septiņas Melngaiļa kor-

dziesmu burtnīcas "Birzēs i norās", bez tam krājumiņi "Skolnieciņa
dziesmurota", "Betlemē" un 30 tautas dziesmas solo balsij ar klavieru
pavadījumu. Visas E. Melngaiļa kora dziesmas aptver apmēram 50

orīģinālkompoziciju un 150 tautas dziesmu harmonizējumu; vienai

balsij ar klavieru pavadījumu —ap 15 orīģināldziesmu un 30 tautas

dziesmu.

Melngailis producējies arī kā orķestra komponists. Viņa partitū-
ras nav iespiestas, bet vairākkārt atskaņotais. Minami divi pro-

grammatiska rakstura simfoniski tēlojumi: "Zilais ķal ns" un

"V cI n a> r i j a", vēl trīs mazāka apmēra darbi pūtēju orķestrim. Jau

vairākus gadus komponists strādā pie balleta "Turaidas roze",
no kā pabeigti divi cēlieni. Bez tam jāatzīmē Musorgska operas
"Borisa Godunova" instrumentācija, ko Melngailis uzņēmās, būdams

pārliecināts, ka orīģinālpartitūra gājusi zudumā un ka Rimskij-Korsa-
kovs savā instrumentācijā Musorgska īpatno harmoniju sakropļojis.
E. Melngaiļa instrumentācijā "Borisu Godunovu" pirmajos gados uz-
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veda Nacionālā opera. Taču pa to laiku atradusies arī orīģinālpar-
titūra.

Visumā jāsaka, ka Melngaiļa orķestra partitūras nav sevišķi ska-

nīgas. Šķiet, ka viņam nav bijis sevišķas vēlēšanās, varbūt arī izde-

vības, pie orķestrālā stila vairāk piestrādāt. Un varbūt taim par ie-

meslu arī tas, ka komponistam, kas visu mūžu ar lielu mīlestību strā-

dājis pie mazām vokālām formām, ar ārkārtīgu rūpību saskaņodams
noti pret noti četrās vai sešās balsīs (dažās pēdējās M. dziesmās),

grūti iejusties plašāku dimensiju skanīgumā. Mozaīķim nav viegli kļūt

par tēlnieku. Diiatonīskois, izteiksmē paskopais Melngaiļa vokālais

stils, kas tik labi ļāvies izkopties tautas dziesmās, nav tik vien-

kārši pārnesams orķestrī, kura koloriti balstās uz citiem principiem kā

korī, kura -mūzikas krāšņumā un grandiozitātē iederas modulāciju ba-

gātība, chroimatisms, tembrālo 'krāsainība. Pašā pēdējā laikā Meln-

gailis ar panākumiem piegriezies -mūzikai mazam instrumentālam an-

samblim ("Deviņi bāleliņi" radiofonā), savās "dainās un dančos" at-

jautīgi tverdams instrumentālā tērpā mūzikālās folkloras materiālus.

Bet ja arī Melngailim nebūtu izdevies radīt savu īpatnu, skanīgu
orķestra stilu, tad viņa1 nopelni latviešu nacionālās kora

dziesmas izkopšanā; ir tik lieli, -ka- tie viņam paši par sev; piešķir

sevišķi augstas nozīmības vietu latviešu mūzikā. Atcerēsimies, ka' arī

Šopēna nedaudzās partitūras skan ļoti nabadzīgi.
Sīkāku formu darbus — prelūdijas un skices — Melngailis rak-

stījis arī klavierēm. Tās ir mazas noskaņu glezniņas, bez pretenzijām
uz sevišķi noapaļotu pianistisku izteiksmību.

Ārpus tīri mūzikālās darbības Melngailis vēl bijis dedzīgs savu

īpatnu uzskatu cīnītājs latviešu valodas jautājumos. Savos rakstos

viņš, piemēram, rūpīgi izvairās no saikļa "un" lietošanas, kā arī da-

žiem citiem vārdiem, kurus viņš uzskata par nelatviskiem. Savus uz-

skatus par folkloru, harmonizāciju un dziedāšanas mākslu, kā arī

īpatnos vērojumus savos siro-jumos tautas dziesmas vācot, viņš glez-
naini notēlojis rakstu sērijā' "Sabirst, sadrūp senatnes sudrabs" ("Mū-
zikas Apskatā"). Daudz rakstījis par mūzikas jautājumiem dažādos

periodiskos izdevumos.

E. Melngailim ir nopelni arī sabiedriskā laukā kā- vienam no "Lat-

vijas skaņražu kopas" dibinātājiem. M. rīkojis daudzus koncertus,

Em. Melngaiļa rokraksts
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īpaši ar "Melngaiļa ikori" Latvijas pirmajos gados. Bija virsdiriģents
1926., 1931. un 1933. g. vispārējos dziesmusvētkos. No 1930. līdz

1931. gadam bija Folkloras krātuves mūzikas daļas vadītājs.

Emīlis Dārziņš

No visiem mūsu komponistiem par Emīli Dārziņu laikam gan vis-

vairāk rakstīts. Tam iemesls — viņa pāragrā nāve un tas, ka viņš

bija ne tikai komponists, bet īsts intellektuāls nemiera gars, aktīvs

cīnītājs par savām idejām sabiedriskā laukā un mūzikas kritikā.

Viņš nācis mo īpatnā Latvijas novada, kas devis latviešiem arī

daudz citu izcilu gara darbinieku, —

no Piebalgas. Dzimis 1875.

gada 22. oktobrī Jaunpiebalgas Jāņa skolā kā skolotāja dēls. Tik-

ko iemācījies lasīt, zēns tā pieķērās grāmatām, ka vecākiem nebija
no tām nost dabūjams. Šī pārmērīgā lasīšana- bērnībā bija slikti
atsaukusies uz viņa acīm, viņš iemantoja tuvredzību. Jau sešu

gadu vecumā viņš mācās no vecākiem notis -pazīt un sāk vingrināties
klavierspēlē, pārsteigdams visus ar savu ārkārtīgi smalko dzirdi.

Tāpat lielu apdāvinātību viņš parāda valodās. Divus gadus viņš
mācās Lubānas Rupsalas skolā, kur mātes brālis bija par skolotāju,
pēc tam pāriet uz Vecpiebalgas draudzes skolu un ņem mūzikas

stundas pie skolotāja Ulpa. 14 gadu vecumā zēnam, kas vispār
mīlēja stundām sēdēt pie
klavierēm improvizējot un

jaunas notis pētot, nāca

nejauši rokās Mocarta

klavieru sonātu sējums.
Šī mūzika viņu tā apbūra
ar savu grāciju un apga-

rotību, ka viņš -nolemj
savu mūžu veltīt mūzikai.

Tēvs, kā- materiālie ap-

stākļi -nebija sevišķi spī-
doši, gan gribēja dēlu iz-

audzināt par skolotāju,
bet zēns pats par šo pro-

jektu vairs negribēja ne

dzirdēt. Vecāki beidzot

piekāpās un aizsūtīja viņu
uz Rīgu, kur viņš dzīvo

pie mātes brāļa, tā paša

Rupsalas skolas skolotāja,
vēlāk pie otra brāļa' Jāņa,
kam Daugavīmalā bija
gaļas tirgotava, un mā-

cās mūziku pie kapelmei-
stara Jēgero. 18 gadu
vecumā viņš saraksta

savu pirmo kora: dzie-

smu "Jūs kalni un jūs le-

jas", ko nosūta prof. J. Vī-Emīlis Dārziņš (1904)
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tolam. Tas iespiež dziesmu "Austrumā". Tonī pašā gadā vecāiki, pa-
klausīdami viņa neatlaidīgajām lūgšanām, grib vest dēlu uz Maskavu,
lai viņš mēģinātu iestāties turienes konservātorijā. Bet ceļā viņš saslimst

ar asinssērgu. Brauciens jāatliek. Gadu vēlāk viņš dodas uz Pēter-

pils konservātoriju, kur mācās ērģeļu spēli un kompoziciju. Pēter-

pils laikmetu viņš pats mēdza apzīmēt par laimīgāko savā mūžā,
kaut arī dzīvoja ļoti trūcīgos apstākļos. Viņa jaunu atziņu un pār-

dzīvojumu alkstošais gars kāri uzņēma visu, ko varenā Krievijas
mētropole varēja sniegt mūzikālā ziņā. Viņš sajūsminās par Čaikov-

ski, kas pēc Mocarta kļūst ar otro spēcīgāko gravitācijas punktu vi-

ņa komponista darbībai. Taču šīs garīgas pārpilnības un cerību

gadi drīz beidzas. Līdzekļu trūkuma dēļ viņš pēc trim gadiem
spiests no konservātorijas izstāties, apmetas Rīgā-, kur pelnās ar

klavieru stundām un mūzikas recenzijām. Pēc aizraušanās ar Pēter-

pils garīgās kultūras spožumu, viņam grūti iejusties provinciāli aiz-

spriedumainā Rīgas sabiedrībā, kur viņa jauneklīgais entuziasms

sadūrās ar nepielūdzamu dzīves reālitāti un kur šo kontrastu vēl

ievērojamā mērā padziļināja grūtā materiālā eksistence no klavie-

ru stundām.- Neviens viņu Rīgā lāga nepaziņo, skolnieku no tā

sauktajām "labākajām aprindām" viņam nebija. Viņš dzīvoja ar

lielām idejām mazā istabiņā: turpat blakus gultai stāvēja arī kla-

vieres. Ap šo laiku viņu arī dziļi satrieca iemīļotā brāļa Hermaņa
nāve. Pa vasaru viņš apmetas Rīgas Jūrmalā, kur cītīgi apmeklē
simfoniskos koncertus. Viņa vēstulēs šinī dzīves periodā izpaužas
dziļš rūgtums pret dzīves apstākļiem Rīgā, tās mietpilsonisko garu

un latviešu sabiedrību. E. Dārziņš jūtas tik vīlies savā dzīvē un ap-

kārtnē, ka brīžiem nonāk līdz pilnīgai savu tautiešu nicināšanai,

starp citu pārmet Alfrēdam Kalniņam, ka tas gribot latvisks būt.

Daudz kas viņa pārmetumos ir dibināts, bet nenoliedzami viņš šinī

ziņā nonāk arī līdz pārmērībām, kas pie tik jauneklīga, nemierīga
rakstura saprotams. Ka ārējā dzīves norisē bieži jānonāk pie zi-

nāma kompromisa starp saviem ideāliem un reālām iespējamībām,
nav nekāda jauna patiesība. Bet diemžēl pie šī slēdziena nevar

nonākt abstraktā ceļā, tas vienmēr maksā daudz ciešanu un sarūg-

tinājumu. Dārziņa temperāments lika viņam to izteikt skaļi un asi,

jauneklīgā neiecietībā šis tas likās tumšāks kā bija patiesībā. Galu

galā par sabiedrības trulumu un neatsaucību māksliniekiem bijis

iemesls sūdzēties visos laikos un visās zemēs, jo plašākās aprindas,

savas dzīves reālās interesēs iestigušas, pret mākslu vienmēr bijušas
visumā indiferentas, kultūru virza- uz priekšu atsevišķi indivīdi, un

mākslinieks jūtas labi tikai sev radniecīgā izlases pulciņā. Draugu
arī E. Dārziņam nav trūcis. Starp mūziķiem A. Kalniņš, J. Zalīts,
E. Melngailis, starp literātiem- J. Poruks, A. Austriņš, 'Fr. Bārda-, Ed.

Vulfs, H. Eldgasts. Sevišķi tuvs garīgā ziņā viņam bija J. Poruks, —

tāda pati mūžīga nemiera un pasaules skumju pilna personība, ka

viņš pats. Uz Poruka tekstiem arī komponēta lielākā daļa: Dārziņa

dziesmu. 1903. gadā E. Dārziņš apprecas, trīs gadus vēlāk pie-

dzimst dēls Volfgangs. Materiālie apstākļi atkal sarežģas, ko vēl

vairāk liek sajust tas, ka māte un sieva saslimst ar tīfu. Viss tas rada

komponista psīchē depresiju, tai savu tiesu pielika arī incidents ar

viņa orķestra kompoziciju "Vientuļo priedi", par ko bus runa vēlāk.

Šim neveiksmju pilnajam mūžam pielika traģisku punktu negaidīta
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nāve: 1910. gada 17. augusta E. Dārziņu pie Zasulauka stacijas sa-

brauc vilciens.

īsais studiju laiks konservātorijā nedeva viņam iespēju tikt pie
krietnākas kompozicijas technikas, vēlāk viņš pats par šo trūkumu

Em. Dārziņa piemineklis
Jāņa kapos pie Mārtiņa baznīcas Rīgā

sūdzas kādā vēstulē A. Kalniņam, piezīmē-

dams, ka brieduma gados to grūtāk pie-
savināties, gailva vairs neesot tik uzņēmīga.
Taču no tā, cik viņš sevi dabūjis kom-

pozīcijās parādīt, varam spriest, ika mūsu

priekšā spilgts komponista-melodika un

varbūt arī simfoniķa talants.

No viņa atstātā mantojuma vispirmā
kārtai minamas 19 solodziesmas.

Te Dārziņa, spēks ir liriskā, vienkārši,
bet plastiski veidotā malādikā1. Harmonija
viņam nav visai oriģināla, vietām ne bez

apgrēcībām teorētiskā! ziņā. Viņa dziesmu

pavadījumi caurspīdīgi, vienkārši, bet ar

gaumi izmeklēti. Daži akordi, pāris pa*-

sāžas — daudz viņam nevajadzēja, lai

uzburtu savai dziesmai zīmīgu gleznainu
fonu. Tematikai — mīlestība;, skumjas, re-

liģiozi motīvi. Jāpiezīmē, kai Dārziņš bija
loti reliģiozs. Savas vienkāršības dēj viņa
dziesmas viegli dziedamas, saprotamas arī

mūzikāli mazāk izglītotam klausītājam,

tamdēj tās tautā tik iemīļotas, kaut gan
latviskas nacionālas īpatnības ziņā tās nav

iezīmīgas. Viņa* mūzikā- vaida- mocartiska

skaidrībai un Caiikovskim radniecīga smel-

dze. Viņa dziesmas pa- lielākai daļai ne-

lietas, īsas liriskas glezniņas, kurās viņš rem

zēm sasniedz ārkārtīgu izteiksmes koncen-

trētību un noskaņas dvēselīg-umu; kā šādas

mazas pērles minamas — "Mātes dzies-

miņai", "Kad būs as'ras izraudātas", "Teici to stundu, to brīdi" un c.

Plašākā faktūrā darināta "Rezignācija" (Plūdoņa), kas arī pieder
viņa izcilākajiem darbiem. Korim Dārziņš rakstījis apmēram tikpat
daudz — 16 dziesmas, un arī te viņš izteicas vairāk subjektīvā liriskā

formā; "Sapņu tālumā", "Senatne", "Ciānas bērni", "Lauztās prie-
des", ka arī vairāki viņa populārie vīru kori ("Mūžam zili", "Kapsētas
klusums", "Nāc man līdz", "Mirdzi kā zvaigzne" un c.) — uzskātā-

mas par viņa vērtīgākajām kora dziesmām.

Atskaitot-pāris uzmetumus klavierēm, nevienam instrumentam

Dārziņš neko nav rakstījis. Viņa lielākā cerība1 un iedvesmas avots

— opera, palika nepiepildīta. Uz savu operu "Rožainās dienas"

(E. Vulfa) viņš lika lielas cerības. Atstātie fragmenti arī liecina1, ka

melodiskas operas stilā sarakstītais darbs mūsu operliterātūrā var-

baudītu ne mazāku iemīļotību, kā Dārziņa dziesmas. To atļāva
cerēt arī krietnā orķestra krāsu nojauta, kādu viņš dabūja- parādīt
dažās orķestra kompozīcijās. Pavisam viņš sarakstījis orķestrim če-

trus darbus: "Lirisku fantāziju", kas atskaņotai pirmo reizi
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1902. gadā Vidzemes skolotāju biedrības 2. simfoniskā koncertā;
"M elanch oli s ko valsi", simfonisku gleznu "Vientuļā
priede" un "Mazo svītu". Sāpīgu triecienu komponista pat-
mīlībai sagādāja "Vientuļās priedes" atskaņojums, pēc kā kāds

recenzents pārmeta Dārziņam šinī kompozicijā plaģiātu no

Sibēliusa simfoniskā tēlojuma "Tuonelas gulbis". Ap šo at-

gadījumu sacēlās asa polēmika-; autors griezās dēļ atsauk-

smes pie prof. J. Vītola un Glazunova, kas konstatēja l, ka

E. Dārziņa darbs būtu varējis rasties arī Sibēliusa' kompozi-
ciju pilnīgi nepazīstot. Bet izšķiroša loma priekš paša komponista
piekrita Sibēliusa diezgan brutālā tonī uzruK. "tai vēstulei, kurā tas

solidārizējās ar minēto recenzentu. Jāsaka gar., ka1 par tiešu pla-
ģiātu šinī gadījumā nevarēja būt runas, bet lieta grozījās ap līdzī-

gu ieskaņu, kādu konstatēt pie dažādu autoru kompozīcijām — nav

retums. Taču lepno un jūtīgo Dārziņu tas dziji sarūgtināja: viņš

iznīcināja savas orķestra kompoziciju partitūras. Laimīgā kārtā

uzglabājusies vienīgi "Melancholiskā valša" partitūra. Šī kompo-

zīcija atspoguļo to pašu 'melodisko, skaidro stilu, kas piemīt Dār-

ziņa dziesmām, un kļuvusi par plašākās aprindās visiemīļotāko lat-

viešu orķestra kompozīciju. Lielā cieņā to tur arī vijolnieki, un,

prof. J. Vītola aranžējumā, — pianisti.
Vēl jāpiemin E. Dārziņš kā mūsu pirmais izcilākais mūzikas kri-

tiķis. Dārziņš daudz interesējās par literatūru, daudz lasīja, deba-

tēja ar saviem draugiem no literātu aprindām par degošiem dienas

jautājumiem. Viņam bija' izstrādājies ļoti gleznains, izteiksmīgs
stils. Viņa mūzikālais vērtējums blakus lietpratībai vienmēr izcēlās

ar savu sirsnīgo, vienkāršo pieeju, nekad neieslīdot trafareti teorē-

tiskā, indiferentā' gultnē. Dārziņš vienmēr rakstīja no sirds. Viss tas

padara dažas viņa recenzijas par īstām pērlēm, kas vēl līdz šai

dienai palikušas nepārspētas. Tādas pašas iezīmes nes arī E. Dār-

ziņa plašāki mūzikāli apcerējumi par Alfrēdu Kalniņu, Jāzepu Vīto-

lu, Jurjānu Andreju kā orķestra komponistu l
, par operas izcelšanos

un c,. kas sakopoti viņa nāves 25 gadu atceres piemiņas krājumā.

*

Emīļa Dārziņa rokraksts

Fragments no operas «Rožainas dienas»
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Dārziņam izjūtā radniecīgs rnelodiķis ir Kārlis Kažociņš, kā darba

arī pārtrauca nāve jau 34 gadu vecumā. Viņš dzimis 1886. gada
16. maijā Plāteres Lielūžos. Izglītojies Gižicka mūzikas skolā Rīgā,

privāti mācījies kompoziciju pie Nikolaja Allunāna. Parollēli mūzi-

kai studējis Rīgas politechnikumā ķīmiju. Studenta gados iestājās

Rīgas Jaunā teātra korī, kur drīzi vien tiek saistīts par diriģentu.
Sekmes kora vadīšanā, vairāki -kora koncerti un līdz ar to pirmie
publiskie panākumi, pamudina- viņu aktīvāk -nodoties arī komponista
darbam. Viņš atstājis 31 kompoziciju korim un klavierēm, pāris solo

dziesmu. Viņa mūzika vienkārša, romantiski liriskā noskaņā dari-

nāta, melodiska. No viņa dziesmām tautā iemīļotākās "Kā gulbji
baiti padebeši iet", vīru kori "Jaunībai", "Vakars". Kažociņš mira

1920. g. 18. aprīlī, Krievijā.
Bernhards Valle dzimis 1888. gada 20. -martā!, Rīga. Izglītojies

Rīgas Ķeizariskā Mūzikas skolā, kur -mācījies klarnetes spēli un mū-

zikas teoriju. 1910. gadā vada Jūrmalā simfoniskā orķestra koncer-

tus. Nacionālās operas pirmajos gados darbojas tanī kā drama-

turgs un diriģents. Šo darbu pārtrauca nāve no diloņa 1924. gada
6. novembrī. Bernhards Valle atstājis vairākas romantiskā stilā da-

rinātas orķestra kompozicijas: "Nakts pie Staburaga", simfonisku svītu

"Uz saulaino tāli", kas bieži atskaņotas koncertos. Bez tam viņš
bija aizsācis operu "Viesturs", no kuras paguva komponēt 2 cēlienus.

Sarakstījis mūziku E. Vulfa lugai "Pasaka par nāvi". Viņš bija pro-
duktīvs arī kā kritiķis un mūzikas rakstnieks: izdevis grāmatu "Mūzikas

svešvārdi", tulkojis latviski Rimskij-Korsakova. "Harmonijas mācību",
rediģēja žurnālu "Latvju mūzika".

Eižens Buke, apdāvināts latviešu komponists, kā dzīve un darbs

gan bija ievirzījušies tādā gultnē, ka viņu īsteni pie latviešu mūziķiem
pieskaitīt nevar. Viņš dzimis 1887. gada 26. oktobrī, Rīgā. Mācījies
Maskavas konservātorijā vijoli un fagotu, kompoziciju pie Taņējeva.
Pēc tam darbojās 15 gadus kā diriģents un kormeistars Maskavas

Zi-mina- operā. 1903. gadā tur uzved viņa- operu "Likteni". Dažus ga-
dus vēlāk uzvesta arī viņa otrā opera "Cars Fjodors Ivanovičs".

Abas operas krievu valodā. E. Buke komponējis vēl trešo operu, bet

tā palikusi nepabeigta. Viņš atstājis bez tam vairākas orķestra un

klavieru kompozicijas. solo dziesmas. Viņa darbi sarakstīti ar krietnu

technisku erudīciju, liriski romantiskā' gaumē, Čaikovskim radniecīgā
noskaņā.

1919. gadā viņu aicināja uz dzimteni kā diriģentu Nacionālai

operai, bet ceļā viņš nomira ar tīfu. Tā viņam arī neizdevās ciešāk

sasaistīt savu likteni ar tautu, no kuras viņš bija- nācis. Latviešu mū-

zikai viņa -darbi nacionālās īpatnības ziņā neko nedod, bet tas fakts,
ka viņš bijis latvietis, tomēr dod iemeslu viņu atcerēties.

Alfreds Kalniņš

Latviešu Grīgs — tā varētu divos vārdos apzīmēt Alfrēda Kal-

niņa vietu latviešu mūzikas vēsturē, kaut gan epitētiskus salīdzināju-
mus ņemt no cittautiešu mūzikas dzīves nav sevišķi patīkami; bet ko

lai dara: esam šinī laukā tie jaunākie un ar savu olekti vien pagaidām
savas izcilākās mūzikālās kultūras parādības izmērot gluži nevaram.
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Šis salīdzinājums protams nevar pretendēt uz pilnīgu korektību, jo
dažā ziņā abu komponistu darbības lauks nesakrīt, bet tomēr savs

iezīmīgums tam piemīt, vēl vairāk varbūt tādēļ, ka Grīgam piederē-
jušas Alfrēda Kalniņa* pirmās un stiprākās mūzikālās simpātijas un

arī viena otra ietekme.

Alfrēds Kalniņš dzimis 1879. gada
23. augustā Cēsīs. Viņa tēvs, — ie-

nācējs no Raunas, — bija Cēsu muiž-

nieku kluba ekonoms, vēlāk nopirka

pāris vasarnīcas Siguldā, kur arī ap-

metās uz_ dzīvi. Māte — cēsiniece,
dzimusi Ofere. Zēns vispirms ap-
meklē Cēsīs Mīlimaņa privātskolu,
tad Bērzaines ģimnāziju un beidzot

K. Millera reālskolu.

Jau agrā bērnībā izpaužas viņa
mūzikālās dāvanas. Viņš mācās spē-
lēt klavieres pie dažādiem privātsko-
lotājiem, no kuriem izcilākais — vācu

komponists Starke, un uz savu roku

vingrinās arī ērģeļu spēlē: šādu izde-
vību viņam dod ērģelnieks Bērzons,
kas vēlāk atļauj viņam spēlēt arī diev-

kalpojumu laikā. Jau skolas gados
Alfreds Kalniņš, ap 1906. gadu

viņā nostiprinās nodoms pilnīgi piegriezties mūzikai. Viņš izstājas no

reālskolas 5. klases un pārnāk uz Rīgu, kur apmeklē Berlina kundzes

mūzikas skolu. Te viņa skalotāji: ērģeļu spēlē — Šepskis, klavieru spēlē
Mellerstens un teorijā Nuss. Berlina kundzes mūzikas skolu viņš ap-
meklē divus gadus, neapmierinādamies vienīgi ar parasto mācību

programmu, bet dedzīgi studēdams uz savu roku dažādu komponistu
skaņdarbus, sevišķi Šūmani. Šopēnu un Grīgu, pie kam pēdējais uz

viņu atstāj visdziļāko iespaidu.
1897. gadā viņš iestājas Pēterpils konservātorijā; mācās ērģeles

pie Homiliusa> klavieres pie Černija;, harmoniju pie Ļadova un speciāl-

teoriju pie Solovjova. Kluss, sevī nogrimis jauneklis būdams, viņš ne

visai labi iejutās lielpilsētas burzmā-, maz sagājās ar saviem konser-

vātorijas kollēgām, atskaitot E. Dārziņu un E. Melngaili; bet iedrau-

dzējās ar vienu otru tautieti no Mākslas akadēmijas un Štīglica zīmē-

šanas skolas audzēkņiem: Jūliju Madernieku, Gustavu Škilteri un c.

Viņš labprāt izmantoja katru gadījumu, lai aizbrauktu uz dzimteni un

Siguldā ieelpotu tās mierīgo, spirdzinošo gaisu. Pie patstāvīgas, in-

dividuālas nodarbības pieradušam, viņam arī ne sevišķi bija pa prā-
tam konservātorijas darbai disciplīna, īpaši sausā mūzikas teorija.
Prof. Solovjova lekcijas viņam ar laiku tā apriebās, ka pēdējā gadā
viņš nemaz tās neapmeklēja. Atmetis šai lietai ar rcku, viņš pēc
četriem gadiem (1901. g.) no konservātorijas izstājās un apmetās
Rīgā, kur sāka nodarboties kā mūzikas skolotājs. Taču konservāto-

rijā pavadītais laiks gluži bez svētīga iespaida nebija palicis: viņš
bija lieliski progresējis ērģeļu spēlē, arī klavierēs, bez tam mācījies
pazīt lielo krievu komponistu darbus; ziemeļu mētropoles rosīgā mū-

zikas dzīve bija devusi viņam plašāku skatienu. Viņa mīļākais kom-

ponists gan joprojām paliķa Grīgs.
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Bet tos vinu ierosināja arī meklēt pašam_ savu īpatnu latvisku

izteiksmi kompozicijā. Šī tieksme, kas sākumā neapzinīgi parādās

iau konservātorista gados, pamazām jzveidojas par noteiktu mērķi,

kam viņš ziedojas ar visu savu dabiskas mūzikālitates un komponista

intuicijas spēku. Rīga

pārnācis, viņš 'mēģina dzi-

ļāki iejusties latviešu gara

pasaulē, mākslā un literā-

tūrā, kas viņam līdz tam,

provincē un vēlāk Krievijā

dzīvojot, bija palikusi pus-

līdz svešo. Viņa simpāti-

jas pievēršas Niedres

dzejai, vēlāk Skalbes,
kas arī dod svētīgāko
impulsu viņam kā dzies-

mu komponistam. Šinī

nozarē viņš kļūst pazī-
stams jau īsi pēc
nās no konservatorijas.
Taču pirmais mēģinājums
nākt atklātībā ar savām

solo dziesmām caur Rī-

gas Latviešu biedrības

mūzikas komisiju, cieš ne-

veiksmi. Šī komisija, kas

galvenā kārtā rūpējās

por ko,ra dziesmu izdo-

šanu; vairījās paplašināt
savu darbību ar jaunu
nozari un bija arī nesa-

prašanā par A. Kalniņa

dziesmu jauno neparasto
stilu. Bet šī neveiksme jau-

Alfreds Kalniņš

no komponistu neatbaida. Viņš izdod savas dziesmas pats. 1902. gadā
kommisijā pie Neldnera parādās viņa dziesmuI un II burtnīca', kas drīzi

vien iemanto vispārēju atzīšanu. Šinīs burtnīcās atrodam tagad tīk

iemīļotās, visur skandinātās dziesmas: "Bez ceļa", "Jau aiz kalniem",
"Verdzenes dziesma", "Marijai", "Sieva", "Ceļinieks", "Vēl tu ne-

zini", "Atstātā". Emilis Dārziņš par tām "Pēterburgas avīzēs" raksta-:

"Lielākā daļa dziesmu ir pērles, kurām visā modernajā krievu, vācu

un skandināviešu dziesmu literātūrā būs grūti atrast līdzīgas."

Neraugoties uz pirmajiem panākumiem kompozicijā, A. Kalniņa
eksistence Rīgā bija ļoti smaga. Latviešu sabiedrībā ap šo laiku bija
it ka iestājies zināms garīgs pagurums,, tā bija sastingusi mietpilsoni-
skas tradicijās, grūti izkustināma no savas vienaldzības. Šī atmo-

sfēra, par kuru tik sarkastiski atsaucās Emilis Dārziņš, piespieda arī

A. Kalniņu aiziet no Rīgas, kur viņa stāvoklis mazā skolnieku skaita

un materiālā ziņā nesekmīgu koncertu dēļ kļuva grūts. Pēc divu gadu
ilgas uzturēšanās Rīgā, viņš pieņem ērģelnieka vietu Pērnavas vācu

draudzē.

No turienes viņš tomēr lāgiem iegriežas Rīgā, kur piedalās ga-
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rīgos koncertos, drīzi vien izpelnīdamies ievērību 'kā ērģeļu virtuozs,-

tāpat viņa kā pavadītāja vārds arvien biežāk sāk figurēt laicīgos
koncertos. Viņa koncerti, kas sākumā bija vāji apmeklēti (īpaši ga-

rīgie), modina arvien lielāku interesi un to panākumi sāk viņam līdzi-
nāt tālāko dzīves ceļu. Par īstu triumfu izvēršas viņa kompoziciju
vakars Latviešu biedrībā.

Pērnavā A. Kalniņš nodzīvo vairākus gadus, apprecas ar Šāfa

jaunkundzi, bet 1911. gadā pāriet uz Liepāju par Annas draudzes

ērģelnieku. Te viņa darbība- norit tikpat vispusīgi: viņš rīko dažādus

koncertus, vada kori, cītīgi komponē un turpina izdot savu dziesmu

burtnīcas, kas izplatās tikpat ātri kā pirmās. īsi pirms pasaules kara

viņš dodas ceļojumā uz Vakareiropu, kur gūst daudz interesantu ie-

spaidu lielajos mūzikas centros. Līdz tam laikam A. Kalniņš gan kā

komponists, gan kā ērģelnieks jau izkarojis sev latviešu mūzikas dzīvē

Izcilu stāvokli. Viņa dziesmas skandina visa tā laika- ievērojamāko

dziedoņu paaudze —P. Sakss, Malvīne Vīgnere-Grīnberģe un c. Pē-

dējai nopelni A. Kalniņa dziesmu populārizēšanā arī ārzemēs (Vā-

cijā). Starp citu, viņa kompozicijas izpelnījušās atzinīgas atsauksmes

vairākos vācu mūzikas žurnālos. Tā "Neue Musikzeitung" 1910. g.
raksta: "Jau bieži izsacītas bažas, ka mūzikā virsvadība, kā reiz itā-

liešiem, tā tagad vāciešiem varot tikt atņemta un varot pāriet uz

"iaunākas" kultūras tautām, kas beidzamā laikā sākušas lieliski ku-

stēties. Tās ir ziemeļu tautas, par kurām domā, ka tās aiziešot mums

ggrām. Pietiek minēt vārdus, kā: Grīgs, Svendsens, Sibēliuss, Skrābins,

Rachmāņinovs v. c, lai noskaidrotu šīs kustības nozīmi. Daži gan no

viņiem gājuši pie mums skolā, bet viņi, kā Gāde, Hauptmans un Sin-

Pirmās latviešu orīģināloperas —
Alfreda Kalniņa «Baņutas» tēlotāju kopgrupa

Priekšā sēd, no kreisās: M. Brechmane-Štengele (Maija), Rud. Bērziņš (Višutis), D.Rozenberga-Turss

(Baņuta), J. Niedra (Krīvu krīvs), Ad. Kaktiņš (Daumants), Ruiga (Zvalgonis), J. Karkliņš (krlvs).

Latvijas Nac. opera, 1920.
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dings, nav apstājušies Vidus-Eiropas pēcklasicismā un pēcromantikā,
turpretim pa dajai, kā Skrābins, pieslējušies galējās mūzikālās krei-

sās progresīvām kustībām, pa daļai arī ķērušies pie pašu dzimtenes,

pie melodiju pirmelementiem, harmonijas un ritma, kas no viņu tautas

dziesmām verd neizlietotā svaigumā, -kā Grīgs un Sibēliuss, un vēl

gandrīz lielākā: mērā latvietis Kalniņš... Visi viņa darbi, kas man

tagad priekšā, aptver 10 burtnīcas, kurās katrā četras, piecas dzies-

mas, divi latviešu tautas dziesmu krājumi, trīs klavierdarbu burtnīcas,

viena elēģija vijolei un klavierēm un divi īsi simfoniska rakstura ga-

bali, vispirms četrrocīgi arranžēti. Viņš izrāda ārkārtīgu sajūsmas

spēju, spēcīgu diatonisku, baznīcas toņkārtās lietojamu izteiksmi (iz-

vairās no ievadtoņa, lieto tukšās kvintu un oktāvu beigas). Svarīgs
viņa mūzikā tas. ka tā dzimusi no tautas gara un atspoguļo tā priekš-
rocības un kļūdas, ir dzimtenes māksla arī tanī nozīmē, ka tā atrod

provinces dzīves gleznaini intensīvo izteiksmi... Viņa paša dziesmās,

tāpat kā Grīgs, viņš nekā no citiem neaizņemas, tanīs viņš izteicas

gluži personīgi, un viņa izjūta1 ir tipiski latviska..."

Paguvis lieliski izteikt savu īpatnību solo un kora dziesmā-, kā arī

atsevišķos instrumentāldarbos, A. Kalniņš bija sācis domāt par operu.
1913. gadāi jau- skicēts pirmais cēliens operai "Indulis un Ārijai". Diem-

žēl karš pārtrauc šo darbu,- nevarēdams dažu apstākļu dēj vairs sa-

zināties ar teksta autoru J. Raini, komponists te paliek pusceļā, bet

vēlāk pievēršas citam sižetam —• "Baņutai", ko nobeidz jau Latvijas
patstāvības laikmetā.

A. Kalniņa mūža briedumā viņa darba lauks tā sažuburo, ka tam

šī raksta robežās būtu neiespējami izsekot korektā chronoloģiskā
kārtībā; tamdēļ vispirms varbūt lietderīgāk īsumā atzīmēt viņa: biogrā-
fijas turpmākos etapus. Pasaules karš un ienaidnieka iespiešanās
Kurzemē spiež viņu pārcelties uz Tērbatu, kur viņš nodzīvo līdz

1918. gada pavasarim ienesdams arī šīs mazās pilsētas mūzikas dzīvē

nepiedzīvotu rosību ar vairāku izcilu koncertu sarīkošanu. No šejie-
nes viņš bieži izbrauc koncertēt arī uz Krievijas galvas pilsētām Mas-

kavu, Pēterpili — visur, kur pulcējas prāvākā skaitā latviešu bēgļi,
kam svešumā tik ļoti trūka garīga pavarda. A. Kalniņa bēguļošanas
laiks izbeidzas ar Krievijas revolūciju un Latvijas valsts tapšanas sā-
kumu. Viņš atgriežas Liepājā, bet 1919. gada rudenī pārnāk uz Rīgu,
kur ieņem Mākslas departamenta mūzikas nodaļas vadītāja vietu un

strādā arī kā ērģelnieks Jēkaba baznīcas Miera draudzē. Nacionālai

operai nodibinoties,_viņš ikādu laiku ir tās direkcijas loceklis. 1927. g.

viņš otrreiz savā mūžā kļūst emigrants.- aizbrauc uz Ziemeļamerikas
Savienotām valstīm, kur nodarbojas kā ērģelnieks. No Amerikas

atgriežas 1933. gadā, pieņemot ērģelnieka vietu latviešu Doma drau-

dzē,, ko izpilda arī patlaban. Bez tam viņš ir Izglītības ministrijas mū-
zikas referents.

Alfrēds Kalniņš pieder, tā saukto, "Dieva doto" komponistu ka-

tegorijai, kam_ mūzikas avots paveras it kā pats no sevis, šķiet, bez

kādam grūtībām. Viņš rakstījis vieglu roku (taču ne pavirši), būdams

ārkārtīgi produktīvs, pat visnepateicīgākos dzīves apstākļos atrazda-
mies. Viņš pjeskāries gandrīz visiem pazīstamākiem mūzikas mākslas
žanriem: solo un kora dziesmai, operai, klavieru, ērģeļu un vijoles
mūzikai, arī simfoniskai, kaut gan pēdējā viņam trūkst lielāku formu
darbu — simfonijas. Visur viņa roka bijusi laimīga un auglīga. Taču
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par īstā vārda nozīmē lielmeistaru viņš sevi parādījis sāļo dziesmā,

un tūlīt otrā vietā ir opera: ■— ar viņa- "Baņutu" sākas lat-

viešu operas vēsture, ja tik īsa laika sprīža parādības var

ar šo vārdu apzīmēt.
A. Kalniņa solo dziesmu skaits sniedzas pie 250. Viņu

tematika ir diezgan
dažāda, taču pār-
svarā ar dabas iz-

jūtām saistīta- lirika,
kurai komponists
atrod arvien jaunas
liegas nianses. Me-

lodiska bagātība
viņa dziesmās lai-

mīgi savijas ar zīmī-

gu, izsmalcinātu un

oriģinālu harmoniju
pavadījumos, kas

turpina- un psīcholo-
ģiski padziļina me-

lodijas pamatnoska-

ņu. Ja- viņa' pirma-
jās dziesmās pava-

dījumiem vēl ir se-

kundāro loma, tad

ar laiku tie sāk iz-

veidoties arvien kup-
lāki un īpatnāki,
dažkārt pat it kā

atsavinādami muzi-

kālās domas izteik-

smi balss partijai,
kas droši vien ir

par iemeslu tam, ka

viņa pēdējo gada
Latvijas Nacionālā opera

gājumu dziesmas tālu nebauda- tādu popularitāti kā' pirmās.
Jo pirmkārt, te balsij atņemta dominējošā loma-, un otrkārt,
— pati melodiskā līnija (kļūst izlauzītāika-, grūtāki izdziedamiem

intervafliem bagātāka, tā ka prasa katrā ziņā pirmklasīgu izpildījumu.
Labas mūzikas tādās dziesmās nav mazāk, reizēm pat vairāk kā pā-
rējās, bet dziedātāji diemžēl nav sevišķi ieinteresēti to gaismā celt.

Tamdēļ dažā ziņā lielu daļu Kalniņa dziesmu bagātības var uzskatīt

par vēl "neatklātu". Chronoloģiska evolūcija viņa dziesmās vēroja-
ma arī mūzikālo izteiksmes līdzekļu izvēlē. Pirmajās burtnīcās vēl var

vērot dažas svešas ieskaņas, sevišķi Grīgam radniecīgas, tālāk kom-

ponists kļūst arvien patstāvīgāks, allaž piepaturot blakus savai per-

sonīgai īpatnībai arī latvisko izskaņu, kas nav vienkārši teorētiski ana-

lizējama un definējama, bet sakņojas īsti latviskā no dvēseles dziļu-
miem strāvojošā izjūtā. A. Kalniņš maz aizguvis no folkloras, tautas

dziesmām radniecīgā garā sacerētu solo dziesmu viņam ir tikai dažas

("Jurka puika Madi ķēra",, "Līgaviņai upē brida"). Jāņem arī vērā,

ka komponists ļoti zīmīgi atveido mūzikā katra izvēlētā dzejnieka
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teksta īpatnību. Šinī ziņā viņam visvairāk pa ceļam ar mūsu dzidrāko

un latviskāko liriķi K. Skalbi, kam viņš pievēršas pēc tam, kad pirma-
jās četrās dziesmu burtnīcās izsmēlis A. Niedras nelielo dzejas pūru.
Taču komponists ar laimīgu roku smēlis arī citu dzejnieku darbos:

Raiņa, Aspazijas, Poruka, Plūdoņa, Jēkabsona, Ķēniņa un c. Minēt

paraugam labākās no viņa dziesmām būtu ļoti grūts uzdevums, jo

p;eminēt tikai dažas —■ nozīmētu nodarīt pāri vēl dažām, un tā

joprojām. Bet vispārējā secinājumā varētu sacīt, ka ar A. Kalniņa
dziesmām mēs varam lepoties tikpat lielā mērā, kā vācieši lepojas

ar Franča Šuberta dziesmām. Krasi no viņa pārējo dziesmu stila

atšķiras tās. ko viņš atveda kā "ciema kukuli" 1933. g. no Amerikas

atgriezdamies, kas vēl nav izdotas. Harmoniskā ziņā viņš tanīs

pieslienas jaunāko laiku ekspresionistiem un atonālistiem, lietodams

garas vienādu akordu sekvences, veselu toņu gammu un tml. paņē-

mienus, kā arī izlauzīdams melodisko līniju balsij nepateicīgos reči-

tatīvos. Šīs dziesmas nezin vai varēs uzskatīt par A. Kalniņa smal-

kai liriskai mūzai raksturīgām un drīzāk būtu jāpieņem kā mazs ek-

speriments.
Par solo dziesmām runājot, vēl jāpiemin A. Kalniņa tautas

dziesmu apstrādājumi 1 balsij ar klavieru pavadījumu. No tām se-

višķi atzīmējamas 50 latgaļu tautas dziesmas. A. Kalniņš bija
viens no pirmajiem, kas cēla gaismā šā Latvijas novada maz izpētīto
folkloras bagātību. Bez tam iznākuši vēl daži mazāki latviešu tau-

tas dziersmu apstrādājumu krājumi. Tajos viņš rīkojies, atjautīgi
pieskaņodamies melodiju tonālām īpatnībām; pavadījumi oriģināli,
ritmiski bagāti. Bez tam ievērību pelna arī dažas divbalsīgas tau-

tas dziesmas ar klavieru pavadījumu un pieci orīģināldueti.
Kora dziesmai A. Kalniņš veltījis mazāk vērības, bet šinī

laukā radījis dažus īstus meistardarbus, piemēram, "Latvju himnu"

ar Plūdoņa tekstu, kas zināmā mērā konkurē ar Baumaņu Kārļa

Alfr. Kalniņa rokraksts

Operas «Baņutas» ievads, partitūra
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"Dievs, svētī Latviju" un kopā ar J. Vītola "Gaismas pili" pieder
mūsu koru patriotiskajam dzelzs repertuāram. Bez tam labākajām
kora dziesmām pieskaitāma "Imanta" (Pumpura), "Ozoldēli, liepas-
meitas" un c, 'kā arī daži tautas dziesmu harmonizējumi. Viņa pir-
mās kora dziesmas —

skaitā 7, iznākušas 1906.

g. R. L. B. mūzikas ko-

misijas izdevumā.

Kā op c rk o m po-

nis t s A. Kalniņš devis

divus darbus — "Baņu-
tu" un "Salinieku s",
kas pārstrādātā veidā vē-

lāk izrādīta ar nosauku-

mu "Dzimtenes at-

m o d ai". "Baņuta" ir pir-
mā latviešu opera (ja
neskaita Eižena Bukes uz

krievu libretiem komponē-
tās un Krievijā arī uzve-

stās 3 operas) un tai mū-

su nelielajā operliterātū-
rā ierādāma izcila vieta.

"Baņutas" pirmizrāde no-

tika ■ 1920. gada 20. maijā
Nacionālajā operā. Ne-

Alfrēda Kalniņa operas «Salinieki» («Dzimtenes at-

moda») inscenējums Latvijas Nac. operā

KaraļaTulžņa zemūdens pils, L. Liberta dekorācijas, 1926.

raugoties uz libreta trūkumiem, tā tomēr uzskatāma par izdevušos ska-

tuves darbu, kurā komponists blakus savai izkoptai stiprai pusei lirikai

parādījis arī jaunu vaibstu savā mūzikālajā sejā—spēcīgu dramatismu,

kura dīgļus, uzmanīgi vērojot, var gan saskatīt jau dažās viņa pirmajās
dziesmās — "Sievā" un "Zvanos". Arī "Baņutā" (komponists palicis

uzticīgs savam īpatnējam latviskajam stilam. Instrumentācijā viņš

parāda atjautīgu roku, kaut arī izvairās no spilgtākiem instrumen-

tāliem efektiem. "Salinieki" komponēta rečitatīvā stilā, kas kompo-
nistam-melodiķim mazāk pateicīgs; darbam it kā trūkst spēcīgāka
dramatiska nerva,, kas padarītu viņu skatuviski intriģējošu. Toties

gan komponists šinī darbā parāda lielu meistarību orķestrācijā.

Daudz vērtīga A. Kalniņš devis mūsu klavieru literātūrai. Viņa

pirmās klavieru kompozicijas "Trīs liriski gabali" iespiestas I/01. ga-

dā —tā tad agrāk par pirmajām dziesmu burtnīcām. Tajos jau

parādās gleznains klavieru stils, kaut arī mūzikālā ziņā tās nav se-

višķi nozīmīgas. Nesalīdzināmi lielāku orīģinālitāti jau pauž nāko-

šais opuss "Trīs skices klavierēm". Tālāk seko "Trīs kompozicijas

klavierēm", albums "Jaunībai" ar 18 divrocīgām, 3 četrrocīgām

kompozicijām un 15 tautas dziesmām četrrocīgā arranžējumā, "7

gabali", "7 poēmas" un c. No viņa klavieru kompozicijām vislielā-

ko populāritāti izpelnījusies "Ballāde" — episka», tematiski skaisti iz-

strādāta kompozicijā', latviskā izskaņā un pateicīgā klavierstilā uz-

rakstīta. Dažus klavieru darbus A. Kalniņš atvedis arī līdzi no Ame-

rikas, tie vēl nav iespiesti.- atskaņojis vienīgi pats autors savā kon-

certā pēc atgriešanās dzimtenē. Tiem piemīt viņa melodiskā kla-
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vierstila iezīmes un tas "lēciens" uz ekspresionisma pusi, kas izma-

nāms Amerikā komponētās dziesmās, šajos darbos neparādās.
Diezgan daudz A. Kalniņš komponējis savam iemīļotajam in-

strumentam ērģelēm, bet šie darbi vēl guļ manuskriptos. Kā ievē-

rojamākais opuss jāatzīmē fantāzijal g-mollā.
Patriotisku, siltu izjūtu pauž A. Kalniņa nedaudzie, bet orķe-

strāll atjautīgie simfoniskie darbi: "Mana dzimtene", "Latvija-",
"Svētku uvertīra" (sarakstīta Nacionālās operas atklāšanai), "Pasta-

ra diena 1" un pēdējos gados uzrakstītie divi simfoniskie tēlojumi
"Poēma" un "levads pasaciņai".

Vēl pieminamas reti atskaņotās [kantātes orķestra pavadījumā
("Mūzikai"), "Elēģijal

"

vijolei ar klavieru pavadījumu, svīta čellam

un klavierēm.

Visumā A. Kalniņš devis latviešu mūzikai tik daudz īpatnu dažā-

du darbu, kas kļuvuši mūsu koncertzālēs, jāsaka, par nepiecieša-
mību, ka bez tiem mūsu mūzika vairs nebūtu iedomājama. Šo ba-

gātību jau ieguvusi tauta savā neatsavināmā un neaizmirstamā

īpašumā.
Ārpus kompozitoriskās darbības, A. Kalniņš jāpiemin arī kā

mūsu izcilākais ērģelnieks. Kā koncertants viņš devis mūsu mūzikas

dzīvei spēcīgu impulsu, kas varbūt vēl nav pietiekoši novērtēts tam-

dēļ, ka viņa radošais un paliekošais darbs to it kā aizēno. Kalni-

ņam kā ērģelniekam-improvizātoram reti līdzīgu atradīs.

Vēl jāveltī daži vārdi Alfrēda Kalniņa literārai darbībai. Ar

lielu veiksmi, brīžiem humoristiski-satiriskā noskaņā viņš vada savu

spalvu. Ar interesi satiriski-polēmiskie feļetoni, kas izkaisīti periodikā.

Jāzeps Mediņš

Jāzeps Mediņš dzimis 1877. g. 13. februārī Kaunā. Viņa tēvs —

no Zemgales Bruknas pagasta — Kauņāi izpildīja obligāto kara klau-

sību «kā •kara orķestra klarnetists. Tur tas bija apprecējies, un tur pie-
dzima arī pirmie 2 bērni, no tiem Jāzeps — otrais. Pēc kara diene-
sta Mediņi apmetas uz pusotra gada Bauskā, bet 1881. g. pāriet uz

dzīvi Rīgā. Kara klausības laikā Jāzepa tēvs iemācījies kurpnieka
amatu un Rīgā atver savu darbnīcu.

Loti agri attīstās Jāzepa Mediņa mūzikālās spējas, 12 gadu ve-

cuma_viņš iekļūst Zīgerta mūzikas inslitūtā kā stipendiāts vijoļu klasē,
sāk tūdaļ mācīties arī klavieru un čello spēli. Līdztekus viņš apmeklē
vispārējās izglītības skolas: sākumā kādu privātu, vēlāk valdības

Petera-Pāvila pilsētas skolu.

Nejaušs gadījums palīdz Jāzepam viņa čello spēles veiksmi pār-
vērst peļņas avotā. 1891. g. Rīgā ierodas -no Vācijas ap 60 vīru liels

simfonisks orķestris Teodora Franka vadībā, lai koncertētu Vērmanes

parka restorānā. Saslimst viens čellists. Tā vietu, ar kāda mūziķa

ieteikumu, nu dabū Jāzeps Mediņš. Tā, 14 gadus vecs būdams, viņš
uzsāk profesionāla mūziķa gaitas. Orķestranta gaitas turpinās bez

pārtraukuma; spēlējot gan Fišera privātorķestrī, gan pilsētas vācu

teātrī. Jāzepa peļņa ir labs atspaids Mediņu daudzbērnu ģimenei.
Franka orķestrī Jāzeps Mediņš pirmoreiz iepazina oboju, tūliņ

sāka tās spēlē vingrināties un neilgā laikā bija jau tik tālu, ka varēja
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arī to spēlēt orķestrī (ilgāku laiku vācu teātrī). Stīgu instrumentus Me-

diņš spēlējis visus: vijoli, altu, čello, -kontrabasu, no pūšamiem—oboju,
klarneti, arī mežragu. Mūzikas institūtā bez tam izmantojis iespēju vin-

grināties pedālharimonija spēlē, tā ka vēlāk koncertējis nereti arī kā
ērģelnieks.

Spēlēdams orķestros, apmeklē-
dams vispārizglītības skolas, Jāzeps
1896. g., 19 gadus vecs, paspēj no-

beigt arī Zīgerta1 mūzikas institūtu

trijos speciālpriekšmetos: vijoles, čel-

lo un klavieru spēlē, saijemdams uz-

reiz 3 diplomus. Institūtā iegūst arī

teorētiskās pamatzināšanas kompo-

zicijā:, kuras pēc tam cītīgi papildi-

nājis -patstāvīgi.

Kompozitoriskās tieksmes institū-

ta laikā izpaudušās tikai- nedaudzos

mēģinājumos. Viena no pirmajām
Jāzepa Mediņa kompozicijām ir

dziesma "Sapņojums" ērģeļu, vijo-
les (vai čello) un klavieru pavadībā
(ar vācu tekstu); pirmoreiz dziedājis
Jadlovtkers 1901. g. Jāņa- ģildes zālē.

Spēlēdams 'Fišefa -un vācu teā-

tra orķestrī, Jānis Mediņš no 1896.—

1901. g. strādā par klavierspēles pal-
dagogu Zīgerta institūtā un no 1901.

gada, pēc Zīgerta nāves, pārjem
institūtu savā īpašumā un va-

Jāzeps Mediņš

dībā. Krievu un japāņu kara laikā nonāk ar institūtu lielās materiā-

lās grūtībās un 1905. g. pārdod to tālāk G. Peinam. No 1906—11. g.
redzam Mediņu Rīgas Latviešu biedrības teātrī kā kapelmeistaru. Šai

vietā strādājot, Mediņš komponē mūziku daudzā-m teātrī uzvestajām
lugām. Pasaules kara laikā, diemžēl, visas šīs kompozicijas gājušas
zudumā. Autoram sevišķi žēl lielās partitūras ar mūziku K. Jēkabsona

lugai "Burtnieks".

Darbība Rīgas Latviešu biedrībā tuvina Mediņu redzamākajiem
latviešu māksliniekiem. Atstājot kapelmeistara posteni teātrī, draudzī-

bas saites nepārtrūkst, un Mediņš kā veikls pianists-pavodītājs apbrau-
kā Latvijas malu maliņas, kopā ar dziedātājiem Sakšu, Kaktiņu, Plav-

nieci, Bēnefeldi, ar čellistu Fogelmani un vijolnieku Lučīni, koncertēdami

dažādās provinces pilsētu un lauku biedrībās. Mūzikas privātpaida-

goga un koncertdarbība- turpinās līdz 1915. g., kad pasaules kara no-

tikumi spiež Mediņu aizcejot uz Maskavu. Tur viņš sajem diriģenta
vietu kādā lielā Ceļojošā operā (personālā ap 150 cilvēku) feodorova

un Drakujija vadībā un kopā ar to gada laikā apceļo 33 Krievijas pil-
sētas. No 1916.—22. g. Mediņš otrādā par diriģentu un kormeistaru

Bakū operā.

Bakū dzīvojot, no dzimtenes atšķirtajā māksliniekā rosinās domas

par operas "Vaidelotes" komponēšanu, jo starp nedaudzajām no Rī-

gas līdz pajemtajām grāmatām ir arī Aspazijas drāma "Vaidelote".
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Bet domas par "Vaidelotes" komponēšanu vēl nerealizējas, jo nav

cerību to uzvest. Totiesu diezgan prāva ir dziesmu raža: Bakū kom-

ponētas pāri par 30 solo dziesmas ar klavieru pavadījumu. Tām krievu

teksti, jo latviešu dzejoju krājumu komponistam nav bijis. No šīm

dziesmām tikai 3 pārvestas Latvijā, citas gājušas bojā. Bakū uzrakstī-

tas arī lielās D-dūra simfonijas trīs pirmās daļas (4. daļa Rīgā).

1922. g. Jāzepam Mediņam tomēr izdodas ar lielām grūtībām no

revolūcijā sabangotās Krievijas atgriezties Latvijā. , Bet grūtību pār-
pilnā dzīve svešumā ir satricinājusi mākslinieka nervus. Vēl 2 gadu
nostrādāšana Nacionālā operā repetitora postenī (1922.—24.) sabojā

Mediņa nervus galīgi. Darbs jāpārtrauc, jo ne tikai spēlēšana un mū-

zikas dzirdēšana, bet pat nošu uzrakstīšana vien rada galvā necieša-

mas sāpes. Mazliet atveseļojies, komponists mēģina darbu Nacionālā

operā turpināt, bet pēc neilga laiciņa spiests to izbeigt pavisam. Ār-

stēšanās prasa ilgu laiku, mieru un absolūtu atteikšanos no mūzikas.

Valsts piešķir slimajam māksliniekam pensiju. Pēc 8 gadu ilgas ārstē-

šanās, pie daudz un dažādiem nervu speciālistiem, komponista vese-

lība pamazām atgriežas, tā' ka viņš 1931. g. var atkal sākt komponēt,

gan ļoti piesardzīgi strādājot.

Jāzepa Mediņa mūzikālās jounradītāja spējas sākušas lauzties uz

āru samērā vēlu, galvenokārt mūža otrajā pusē, Latvijas patstāvības
laikā. Garš mūzikas gaitnieka ceļš tad jau nostaigāts. Pieredzējumu
un pārdzīvojumu krājums milzīgs. Spriešanas spējas par to, kas vēr-

tīgs, kas mazvērtīgs, jau augsti attīstītas. Tamdēļ Jāzepam Mediņam
gandrīz nemaz nav negatavu darbu. Bet ilgie, svešas mūzikas kalpībā
pavadītie gadi, šķiet, ietekmējuši viņa mūziku arī negatīvi: tā nav

spilgti oriģināla. Jāzepa Mediņa komponista talants tad vēl nebij mo-

dies, bet brieda vīra gados, kad cilvēkā jau nostiprinājusies cieņa un

godbijība pret jau radītām, mūžīgām vērtībām.

Jāzeps Mediņš nevar atzīt mūziku, kurai nav dvēseliska sa"

tura,- komponistam lasāmi viņa raksti par mūziku un mūziķiem,
kā arī sava mūzikai jāizjūt un' jāpārdzīvo, nevis jādarina
ar aukstu prātu un aplēsi. Mediņš gan atzīst par nepieciešamu sekot

laika garam, vienmēr spodrinot un vairojot savus izteiksmes līdzekļus,
bet kraso modernistu mūziku neciena. Modernistu techniskie pajē-
mieni tomēr viņam labi pazīstami. Kad līdz komponista' ausīm kād-

reiz nonāk kāds sabiedrībā izteikts spriedums par viņa mūzikas it kā

vecmodīgumu, viņš bez pūlēm uzraksta virkni solo dziesmu modemā

gara un pēc to atskaņojuma kādas dziedātājas koncertā liek brīnīties

kritikai par komponista pēkšņu pagriezienu uz modernisma pusi. "Lai

parādītu, ka nav nemaz grūti komponēt tā., kā komponē modernisti..."

saka smaidīdams autors. Bet komponista sirds tur nav iekšā: tas tikai

veikls eksperiments ar krietnu dozu ironijas pret viegliem spriedelēju-
miem.

Vislielāko iespaidu uz komponistu kādreiz atstājis Grīgs, tā ka

pēdējā ietekmē komponētas vairākas klavierkompozicijas, — jaunības
darbi, kas nav uzglabājušies. Tad — Berliozs. Vāgners, Čaikovskis:
arī tiem pieder Mediņa simpātijas. Richardu Strausu viņš apbrīno:
"Laimīgs, kas var radīt tādus darbus, kā R. Strauss!" No latviešu mei-

stariem lielāko Mediņa cieņu bauda Vītols, ļoti smalkā-, rūpīgai izstrā-

dājuma dēļ viņa kompozicijās.
Šīs simpātijas zināmā mērā noteic arī Mediņa mūzikas saturu un



Jāzepa Mediņa rokraksts

Lappuse no operas «Vaidelote» partitūras (Mirdzas dziesma I cēlienā).

Pirmuzvedums Latvijas Nac. operā, 1927.
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raksturu. Tā ir mūzika, kas plūst no pārpilnas mākslinieka sirds un

meklē citas sirdis. Viņa melodijas plūst dabīgi, plaši,-kā Čaikovskam.

Ar savu simfonijdarbu orķestrācijas pil-nskanību un plašo elpu tas at-

gādina Berliozu, Vāgneru un R. Strausu. Pārsvarā liriķis, Mediņš to-

mēr var likt savai mūzikai strāvot arī episki gausā stāstījumā (Simfo-

nija) un dramatiskā spriegumā (Simfoniska skice).

Lielākā, nozīmībai Jāzepa Mediņa simfonij mūzika i. Tajā

viņš saslejas visā augumā un ar to nostājas mūsu skaņražu vispirmajās
rindās. Lai minam šos darbus vispirms. Bakū 1918. g. sākto D-dūra

simfoniju Mediņš pabeidz Rīgā 1922. g. Gadu vēlāk pabeigta
(1923) skice", — liela stila skaņdarbs (kam ne-

maz neatbilst viņa nosaukums), formā noslēgts un gatavs, Mediņai ta-

lanta spēcīgākais liecinieks. Pēc tam kompozitorisKajā< darbībā 8 ga-
dus ilgs pārtraukums (grūtas nervu slimības sekas). 1931. g. dzimst

"Simfonisks ievads" un "Liriska poēma", 1932. g. — "Simfoniska uver-

tīra", 1933. g. — "Armēņu melodijas", 1934. g. — svīta "Rudens no-

skaņas", 1935. g. —• "Simfoniskajai skicei" līdzvērtīgs šedevrs —

simfonisks tēlojums "Latvju zem c".

Atgriezies 1922. g. Rīgā-, Jāzeps Mediņš jemas reālizēt jau Bakū

dzimušo ideju: viņš komponē operu "Vaideloti". 1924. g. lielais

darbs ir gatavs un, pēc materiālu sagatavošanas, "Vaidelote" pie-
dzīvo savu pirmuzved urnu Nacionālā operā 1927. gada 18. novem-

brī. Pēc uzbūves "Vaidelote" tuva Vāgnera "mūzikālajai drāmai":

komponists vairās no noapaļotiem dziedājumiem, virknēdams tai vietā

citu pēc cita dziedošus rečitatīvus; dod orķestrim svarīgu lomu dar-

bības raksturošanā. Vāgnera vadmotīvu princips tomēr nav ievērots.

Kā Aspāzijas libretam, tā arī Mediņa mūzikai vairāk episks, nekā

dramatisks raksturs, kamdēļ "Vaidelotes" skatuviskie panākumi ir tikai

apmierinoši.
Mediņa kompoziciju sarakstā svarīga vieta vēl pieder 2 ballādēm:

jauktam korim ar basa solo orķestra pavadībā "Zvana ezers" (1915)

un vīru korim ar basa solo orķestra pavadībā "Jagaija gals" (1915).

Savam mīļajam čellam Mediņš komponējis koncertu (ap 1906) un Svītu

klavieru pavadībā* (1915—18), Romanci orķestra pavadībā (ap 1901).
Prāvs skaits viņam arī kora un solo dziesmu.

Jānis Zālīts

Jānis Zālīts pieder tai mūsu mūziķu paaudzei, kas ar savu mūža

brieduma periodu cēlusi tiltu no vecajiem uz jaunajiem laikiem, no

romantisku ilgu un pirmās patriotiskās jūsmas pilnā uz mierīgāku,
individuālisma un nacionālisma kulta izlīdzinājuma laikmetu, kurā vi-

sas, kādreiz prātus saviļņojušās idejas it kā zaudējušas kra-

sumu, taču ne dziļumu, jo ieslīdējušas noteiktā gultnē, atrai-

sījušās no vienmēr revolucionārā diletantisma sārņiem un ieguvu-
šas pilsoņu tiesības. Viņš ir viens no raksturīgākajiem šīs garīgās
iecietības un līdzsvarotības pārstāvjiem, kas zin, ka garīgas radīša-

nas lauks ir neaprobežots un tanī visiem pietiks vietas. Viņu var gan
uzskatīt'zināmā mērā par latviešu mūzikālā modernisma tēvu, bet

viņa modernisms nav kareiviskas dabas, tas ir īstas mākslinieciskas

intuicijas un techniskas lietpratības šķīstīts.
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J. Zālīts dzimis 1884. gada 12. februārī Nītaures Pakaušu mā-

jās kā saimnieka dēls. Viņa tēvs, ienācējs no Vecpiebalgas, bija

rosīgs sabiedrisks cilvēks, garīgi atsaucīgs un muzikāls: dziedāja ko-

rī, spēlēja pats pa druskai klavieres un ērģeles,- māte. dzimusi Rāt-

minderc (no pazīstamā
latviešu paidagagai ģi-

menes), arī bija muzi-

kāla, smalkjūtīga; sievie-

te, — tā ka garīgi sa-

protošas un atbalstošas

vides (komponistam nav

trūcis jau no mazotnes.

Tamdēļ viņā jau agri

pamodušās mūzikālās

tieksmes varēja netrau-

cēti veidoties. Viņš
dzied Nītaures drau-

dzes skolas korī, mācās

klavieres un ērģeles pie
skolotājiem Zupes un

Zalamaņa. Daudz iero-

smes viņam dod arī

pensionētais skolotājs
Cuibe, liels mūzikas en-

tuziasts, kas pats spē-
lēja vijoli un mācīja zē-

nam ar klavierēm im-

provizēti pavadīt saska-

ņā ar harmonijas liku-

miem, dodams tādā

kārtā viņam pirmos teo-

rētiskos norādījumus.
Jau 10 gadu vecumā

mūzikā lajam zēnam

Jānis Zālīts

tevs, 'kas pats bija draudzes periminders, atļauj baznīcā spēlēt ērģe-
les dievkalpojumu laikā.

Pēc draudzes skolas beigšanas viņš grib iestāties skolotāju se-

minārā, jo tā programmā' bija izcila vieta ierādīta mūzikai, bet lai

ātrāk varētu materiālā- ziņā nostāties pats uz savāim kājām, iestājas
tēlegrafistu skolā 1, ko drīz arī nobeidz un dabū vietu Rīgas dzelzceļa

stacijā. Taču šīs. 'muzikālām tieksmēm tik maz atbilstošas dzīves epi-
zodes laikā, viņš neaizmirst interesēties par mūziku. Viņš ņem kla-

vieru un teorijas stundas pie Emīla Dārziņa, kas atstāj uz viņu dziļu

garīgu iespaidu, apspārno viņa' mūzikālās cerības un jau nobriedušo

nodomu iestāties konservātorijā. Vēlāk mācās mūziku arī pie kapel-
meistara Zeifrica-, ar lielu aizrautību seko latviešu mākslas dzīvei,

pats spēlē kā< ērģelnieks "Jaunajā teātrī" dažos uzvedumos,_/kur sis

instruments nepieciešams ("Faustā"), cītīgi studē Bēthovena, Šūmaņa

un Šopēna klavieru darbus. Viņa pirmās mūzikālās simpātijas gan

pieder Mocartam, kā mūzikā viņu ievada E. Dārziņš, bet vēlāk virs-

roku gūst Bēthovens. Tas viņam liekas augstākā mūzikālā pilnība un

tā mūzikas stilā norit viņa' pirmie nedrošie mēģinājumi kompozicijā.
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Tonī pošo laikā viņam iznāk tuvāk iepazīties ar dziedātāju Jāni

Kornetu, kam viņš daudz pavada, 'kopā uzstājas arī koncertos un vis-

pār pamazām ieiet latviešu mūzikas dzīves atmosfairā. Dažas rei-

zes kā pavadītājs uzstājas koncertos arī kopā ar Duburu.

1904. gadā viņš iestājas Pēterpils konservātorijā: — sāikumā ēr-

ģeļu klasē, kur viņa skolotāji ir profesori Homiliuss un Handšins,

vēlāik pāriet uz kompozīcijas 'klasi, kur mācās harmoniju pie Ļādova,

kontrāpunktu pie Sokolova, instrumentāciju pie Šteinberga, formas un

praktisko kompoziciju pie Vītola.

Pēterpilī nokļuvis, viņš vispirms apmeklē E. Melngaili, kā latviskā

stila meklējumi kora dziesmās viņam ļoti imponē. Taču viņa garīgā
aplokā drīzi aizēno visus citus krievu modernists Skrābins, kā "Die-

višķās poēmas" atskaņojumu viņš noklausās kādā koncertā. Šī mūzika

viņu tā suģestē, ka simpātijas pret to paliek dominējošā vietā uz visu

mūžu un tās neaizēno arī vēlākā pieķeršanās franču impresioni-
stiem — Debisī un Ravēlam. Konservātoriju J. Zālīts beidz 1914. g.,
bet līdz tam laikam jau rosīgi piedalās dzimtenes mūzikas dzīvē, kur

sāk izkarot sev vietu kā komponists un kritiķis; bieži viņš uzturas

Rīgā, kas viņam iespējams brīvlaikos, kā arī revolūcijas gados, kad

konservātorijā mācības gandrīz pilnīgi bija pārtrauktas. Pēterpitī
viņš daudz apmeklē koncertus, arī pats bieži uzstājas kā pavadītājs
gan Krievijā, gan dzimtenē, kopā ar latviešu dziedātājiem Ruigu,
Sakšu, Kaktiņu, Rozenberģi-Tursi v. c, pelnās ar stundu došanu.

levērojamā mērā viņu protežē kā komponistu Vītols, ar ko, formas un

kompozicijas klasi apmeklējot, viņam nodibinās ļoti sirsnīgas attiecī-

bas. Draudzības saites viņam izveidojas ne tikai ar latviešu mūziķu,
bet arī rakstnieku sabiedrību: Austriņu, Saulieti, Eldgastu, Skalbi,

Akurāteru. Vulfu, Krūžu, Bārdu, Plūdoni, Jēkabsonu v. c. Garīgi se-

višķi tuvi viņam kļūst J. Poruks, K. Skalbe un J. Rainis, uz kūpu tekstiem

komponēts lielākais vairums viņa dziesmu.

Viņa pirmā dziesma "Rīts" (K. Skalbes teksts) iespiesta 1905. g.
"Austrumā". Tā pauž mazliet idillisku romantika gara pasauli. Tādā

paša noskaņā turpmākās — "Garāmejot", "Laimīte man meklējot",
"Ziedu nakts". Bet jau ap 1908. gadu viņa kompozicijās sāk ieska-

nēties svaigāki, pārdrošāki meklējumi: tie Skrābina ietekmes rezul-

Dziesmu faktūra kļūst savdabīgāka, psīcholoģiski nervozāka,
manāmas simpātijas pret disonancēm un sinkopētiem ritmiem. Šim

periodam pieder solo dziesma "Roze", kora dziesmas "Kad nakts"

un "_Kareivju dziesma". Viņa kompozicijas labi iet tautā jau kon-

servatorista gados; starp citu dažas atskaņo arī Vītols savos kora

Jāņa Zālīša rokraksts

Kordziesmas "Kad nakts" sākums
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koncertos. Šinī laika viņš vel komponē sīkākus darbiņus klavierēm

un sonātu, ar ko beidz kompozicijas klasi.

Kara gados viņš aizbrauc sākumā uz Dienvidkrieviju, vēlāk dzīvo

atkal Pēterpilī un lāgiem Rīgā; piedalās latviešu bēgļiem rīkotos kon-

certos kopā ar Kaktiņu, Sakšu, Bēnefeldi v. c. Saraksta spožo pa-
triotisko dziesmu "Ko zobenu cilā" un vēl dažas, kas tagad pieder
viņa pazīstamākajām dziesmām. Darbojas arī sabiedriskā laukā:

bēgļu komitejā kopā ar J. Čaksti. A. Bergu, V. Olavu v. c. 1918. g.,
kad Frīdenbergs nodibina Latvju operu, viņš darbojas tanī kā drama-

turgs, un kopā ar pārējiem tās vadītājiem — prof. J. Vītolu, T. Rei-

teru, P. Jurjānu . atbrauc Rīgā. 1919. gadā kjūSt par jaundibinātās
Nacionālās operas direktoru, ko vada līdz 1922. gadam. Pēc tam

ar valdības stipendiju pusgadu pavada ārzemēs: Vīnē, Zalcburgā,
Parīzē. Sāk strādāt kā recenzents "Jaunākās Ziņās". No 1926.—■
27. gadam viņš atkal ir Nacionālās operas mākslinieciskais vadītājs
(administratīvais A. Gulbis). Bijis arī rīcības komitejas loceklis VI. un

VII. dziesmusvētkos, mūzikas padomes loceklis pie Izglītības mini-

strijas, kā arī radiofona mūzikas padomes loceklis. Pēdējos gados,
līdz pat šobaltdienai —■ kritiķis "Jaunākās Ziņās".

J. Zālīts kā komponists pievērsies galvenā kārtā vokālai mūzi-

kai: viņa kompoziciju sarakstā ap 60 solo dziesmu un ap 40 kora

dziesmu. Ar sevišķu ražību viņš nekad nav izcēlies, tā ka lāgiem pat

izpelnījies skopa komponista pavārdu. Tam pa dajai iemesls —

viņa ārkārtīgā rūpība savu darbu izstrādāšanā, tieksme laist klajā
tikai visnoslīpētāko, ilgi pārdomāto un izaijāto pa daļai arī saistī-

šanās citos pienākumos kā kritiķim, kā administratoram un tml.

Viņa darbu mīzikālais stils, kas ar laiku ieguvis noteiktas indivi-

duālitātes un pabeigtības zīmogu, zināmā mērā atspoguļo viņa mū-

zikālo simpātiju — Šopēna un vācu romantiku, Skrābina un franču

impresionistu ietekmes sintēzi. Viņa harmonijas izmeklētas, svaigas,
osīcholoģiski motīvētas, kā vokālās partijās, tā klavieru pavadījumos,
kas viņa dziesmām mēdz būt īpatni un krāšņi; ja dažkārt viņa mūzika

arī ietiecas tajos apvārkšņos, kur sekot var tikai mūzikāli intelliģen-
tāks klausītājs, tad tomēr tā nekad nav meklēti moderna, samākslota,,

kliedzoša, bet gaumīga un iekšējas radīšanas nepieciešamības dik-

tēta. Viņa kompoziciju lielā pabeigtība, ārējā un iekšējā noapaļo-
tība arī ir iemesls tam, ka J. Zālītim mūsu mūzikā ir lielāka vieta,
nekā tā viņam varbūt pienāktos no kvantitātes viedokļa raugoties.

Viņš ienesis mūsu mūzikā gaiša, apolloniska daiļuma un spēka pilnu

akordu, viņa romantikai nav salkanas nevarības smeldzes, gurdenas
pozēšanas, tā ir patiesa, no dvēseles dziļumiem strāvojoša. Tādas

solo dziesmas kā "Jau pavasara vēsmas pūš", kora dziesmas — "Kad

nakts", "Biķeris miroņu salā", "Tā vēsma", "Vasaras nakts" un citas

— allaž dzīvos mūzikas literātūrā kā dziļi īpatni meistardarbi.

levērojamu daļu savas aktivitātes J. Zālīts veltījis mūzikas kriti-

kai, ar ko sācis nodarboties jau 1907. gadā, vispirms "Latvijā", tad

"Dzimtenes Vēstnesī", "Baltijā", beidzot un visilgāk "Jaunākās Ziņās".
Pēc Emīla Dārziņa viņam šinī nozarē ir vislabskanīgākais vārds. Viņa

recenzijas atspoguļo to pašu personību kā kompozicijas: glītu, no-

apaļotu stilu, domas skaidrību un precizitāti.
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Adolfs Ābele

Ādolfs Ābele dzimis 1889. gada 1. janvārī Blomes skolā. Pirmos

muzikālos iespaidus, kā arī jēdzienus par klavieru spēli saņem no teva

Aša Ābeles. 1909. g.

iestājas Pēterpils kon-

servātorijas ērģeļu kla-

sē, parallēli studējot arī

spec. teoriju. Viņa- sko-

lotāji — teorijā prof. J.

Vītols un Sokolovs, ēr-

ģelēs Handšins, instru-

mentācijā Steinbergs.

Konservātorijas laika

ronas Ābeles pirmās

kompozicijas, no kurām

jau 1912. g. atklātībā

parādās "Trīs liriskas

skices" klavierēm. Pēc

konservātorijas beigša-
nas Ābele iestājas ka-

radienestā, kara gados
vienu laiku pavada- vā-

cu gūstā. 1917. gadā
viņš ir kapelmeistars 4.

Vidzemes strēlnieku pul-
kā, bet sākot ar 1918.

g. darbojas Liepāja kā

ērģelnieks, kora vado-

nis, paidagogs, Tautas

konservātorijas vadītājs.
No 1924. g. uzturas Rī-

gā-: vada- Latv. konser-

Adolfs Ābele

vātorijos spec. teorijas klasi, kādu laiku darbojas Nac. operā un ra-

diofonā, vēlāk, pēc Alfrēda Kalniņa- aizceļošanas uz Ameriku, pārņem
"

Dziesmuvaras" kori, ko vada arī tagad. Tādas īsumā svarīgākās
dat-as Ābeles dzīvē.

Kā komponistam, Ābelēm latviešu mūzikā piekrīt ievērojama,
kaut arī pilnīgi savrupa vieta. Grūti būs latviešu autoros Abelem at-

rast kādu līdzgaitnieku, tāpat grūti arī konstatēt komponista piede-
rību kādai noteiktai strāvai vai virzienam. Savās vispārējās līnijās

Ābele raksturojams kā jaunroma-ntiķis, intims liriķis — gan ar izšķi-
rošu piemetinājumu: ne tajā nozīmē, kas mūs aizved pie pirmroman-

tiķu_vientie-sīgās jūsmas un skumjām. Ābele slēpj sevī smalku un kom-

plicētu personību, no kuras maz kas pieder zemei, gan lielums kādai

citai, skaistākai, sapņu un viziju izaustai pasaulei, par kuru kompo-
nists vismīļāk mīl runāt savos orķestra- darbos. Orķestrī, kas kompo-
nistu jēdzams pievilcis, valdzinājis visvairāk, arī vistīrāk, tiešāk parā-
dās Ābeles raksturīgie vaibsti. Tie jaužami tiklab pašas mūzikas in-

tīmajā smalkumā, klusinātā pamatjūtoņā., kā viņas ietērpā, kas atzedz

Ābeles izmeklēto kolorista un harmonika nojautu, izbīda komponistu
arī kā ievērojamu instrumentācijas un formas meistaru. Mūzikas
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trauslais, brīžiem kā netveramais audums nereti liek iedomāties im-

presionismu, ja nebūtu šīs stingrās formas, kurai Ābele labprāt iz-

manto klasiskos paraugus. Ābeles vismīļākā' forma ir "sonātas alleg-
ro", ko tas izlietojis savos lielākajos darbos — "Leģendā", "V i-

z i jā'", meditācijā "Vientulībā". Taču savā būtībā Ābele ir un

paliek miniatūrists: pats mūzikas raksturs, noskaņojums, visbeidzot ari

rūpīgais izstrādājums, kurā viss ir skatīts ar juveliera apbruņotu aci,
ja ne pēc formas, tad pēc sava stila gandrīz vienmēr norāda' uz

miniatūru, un atskaitot varbūt "Rudens skici", visi pārējie Ābe-

les darbi: "Intermeco", "Ganiņš", "Polka", "Valsis",
"Lāčplēša' kaps", "Četras tautas dziesmas" solo

balsij un orķestrim, — ir vistīrākie miniatūras paraugi.
Gandrīz nekā Ābele līdz šim nav devis klavieru un kamermūzikā,

toties izcila vieta tam pienākas kā kora komponistam. Bez nedau-

dzajām orīģināldziesmām ("Mūzika", "Zaļā pavēnī", "Rozes"), Ābele

ir viens no vislielākajiem meistariem latviešu tautas dziesmu apstrādā-
šanā. Gan ārēji pieturoties pie Jurjāna-Melngaiļo diatonisma prin-

cipa (vienīgais izņēmums: "Sēj, brālīti, kaņupītes"), iekšēji Ābele aiz-

gājis pats savu ceļu, radījis līdz lielai gatavībai noslīpētu personīgo
stilu. Pašā apstrādāšanas veidā, ritmā-, harmonijā, balsu vešanas

kontrāpunktikā, koru instrumentācijā Ābelēm pieder daudz jaunat-
klājumu, izdomā varbūt pārdrošu, pat šķietami nereālizējamu, tomēr

būtiski pilnīgi reālu, simtprocentīgi apzinātu. Kā orķestrī, tā» arī šeit

Ābele parādās kā sevī noskaidrots, fantāzijas bagāts gaumes cilvēks,
kas savā mākslā: ar apollonisku mieru ignorē pūļa* intereses. Kompo-
nista spalvai pieder vesela rinda šedevru — "Vai būs laime", "Aiz

upītes meitas dzied", "Ābelīte Dievu lūdza", "Raibie cimdi", "Es mei-

tiņa kā rozīte" v. c.,_kas nes sevī arī īpatnējus latviskā stila meklē-

jumus. Samērā maz Ābele ir devis solodziesmā: "Smiedamies", "Mā-

tes dziesma", "Mirt un to zināt",,, "Krēslā", "Nogurusi roze", tas ir

viss, kas līdz šim parādījies.
Izcila personība ir Ābele kā kordiriģents. Viens no tiem māksli-

niekiem, kas tradiciju pieņem par tik, par cik tā saietas ar viņa pār-

liecību, Ābele katrā dziesmā allaž meklē viņas dzīvos pamatus, viņas

īpatno raksturu. Katrs darbs tiek pārradīts, kaldināts cauri iekšējā

procesa ugunīm, ar apbrīnojamu intuīciju, iedziļināšanos redzē at-

raisot autora nodomus. Gluži kā kompozicijā-, arī izpildošā mākslā

Ābele ir sev uzticīgs, vienmēr meklējot pēc iekšējās nepieciešamības,
pamatojuma, pēc skaidrības un līdzsvara. Visu augšā teikto var

attiecināt arī uz Ābeli kā ērģelnieku. Tā pati nopietnā, rūpīgā pieeja,

iztulkojuma vēriens, kam pievienojas Ābeles izcilā reģistrēšana, nian-

sēšanas māksla, to izbīda pašā galvgalā, kaut arī pēdējos gados kā

koncertants Ābele vairs neuzstājas.

Jānis Mediņš

Jānis Mediņš (jaunākais no trim brāļiem) pieder pie mūsu kom-

ponistu vidējās paaudzes, kuras radošo da-rbu pašā jaunības za-

ļoksnībā pārtrauc karš, kura dēļ dažs labs nodoms bija jāatmet,
vai jāatliek uz vēlāku laiku. Tāds liktenis bija arī Jānim Mediņam,

kamdēļ par viņa darba īsteno, raženāko posmu kļuva laikmets pēc
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Latvijas valsts nodibināšanas, kurā Mediņa -mūza piedzīvoja, tā

sakot, reizē uzplaukumu un briedumu.

Viņš dzimis 1890. gada 9. oktobrī Braknas pagastā (Kurzemē).

Pirmo mūzikālo izglītību gūst Zīgerta mūzikas institūta, kura vadītājs

bija viņa brālis Jēkabs.

Tas airī kļūst par viņa

garīgo autoritāti, kas

vētīja un svēra viņa

pirmos mēģinājumus

kompozicijā. Zīgerta in-

stitūtā viņš mācas spē-

lēt vijoli, čello un kla-

vieres. Nobeidz insti-

tūtu 1909. gadā ar god-

algu — trim zelta lirām.

Taču galvenā kārtā vi-

ņa izglītība, vismaz kas

zīmējas uz kompoziciju,

bijusi autodidaktiska. 4

gadus viņš strādā Nei-

maņa klavieru veikalā

kā grāmatvedis, rod iz-

devību nokļūt ārzemēs

un šinī ceļojumā ar aiz-

rautību vēro visu ievē-

rības cienīgo Vācijas un

Itālijas mūzikas centros.

Latviešu mūzikā viņš

pirmo reizi ienāk ar di-

vām dziesmām jauktam

korim, kuras 1912. ga-

dā godalgoja Rīgas
Latviešu biedrības mū-

Jānis Mediņš

zikas komisija. 1915. gadā viņš aizbrauc uz Maskavu. Kad jāpilda ka-

raklausība, viņš iekļūst Latviešu strēlnieku pulkos. Revolūcijai izceļoties
iecelts par V, Sibīrijas'dzelzceļnieku bataljona kapelmeistaru. Pēc

tam pārdzīvo dažnedažādas juku laiku likstas, kurās gandrīz aiziet

bojā. Zīmīga ir epizode, kad viņš Sibīrijā kopā ar sievu un Dr. Zie-

diņu bēgot no sarkanarmiešiem klaiņo ziemas salā gluži slims kā-

jām ar "Uguns un nakts" partitūru padusē. Aiz noguruma un slimī-

bas Mediņš vairs nevar paiet; abi ceļa biedri piedāvājas viņu nest,
bet tādā gadījumā operas partitūra būtu jāpamet. No tā Mediņš

negrib ne dzirdēt. "Atstājiet mani ar operu te un ejiet jūs divi vien

tālāk", viņš neatlaidīgi atkārto. Viņus beidzot izglābj kāds pretim-
braucošs zemnieks. Kopā ar Troicka pulku Mediņš 1920. gadā pār-
rodas dzimtenē. Te viņš darbojas kā diriģents operā, ieņem kādu

laiku arī tās direktora vietu. Pēdējos gados darbojas kā galvenais
diriģents radiofonā.

Mediņa darbības ražīgākais posms, kā jau minēts, sākas ar at-

griešanos dzimtenē. 1912. gadā» Nacionālā operā nāk rampas

gaisma viņa pirmā opera "Uguns un nakts", — gan tikai pirmā da-

ļa 2 cēlienos četrās ainās; 2 dala tiek uzvesta 1925. gadi. Pēc
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A. Kalniņa "Baņutas", "Uguns un nakts" uzvedums bij izcilākais

notikums mūsu'Nacionālās operas darbībā. Šimī operā, kurai kā li-

brets izmantots gandrīz pilnīgi Raiņa drāmas teksts, komponists sevi

parāda jau, tā sakot, "visā augumā". Netrūkst te ne ieceres svai-

guma un grandiozitā-
tes, nedz melodiskas

bagātības un atjautīgas

instrumentācijas, formas

ziņā komponists šinī

darbā gājis vidusceļu

starp melodisko operu

ar noslēgtiem dziedāju-
miem un Vāgnera mū-

zikālo drāmu ar tās

vadmotīviem un masīvo,

daudznozīmīgo orķe-

stri; visumā gan varētu

teikt, ka. "Uguns un

nakts" sveras vairāk uz

mūzikālās drāmas pusi.
Uz šādu spriedumu pa-
mudina tas, ka gal-

Jāņa Mediņa operas «Sprīdītis» inscenējums

Latvijas Nac. operā
Ķēniņa pils, L. Liberta dekorācijas, 1927.

venois, mūzikāli nozīmīgākais elements šinī darbā tomēr ir orķestris.
Ir atskanējuši savā laikā pārmetumi operai no drāmaturģiskā viedo-

kļa, par ko sava daja vainas uzlikta Raiņa tekstam, ko varbūt patie-
si vajadzēja šinī gadījumā īsināt, dažu posmu citādi rediģēt, lai tas

būtu operas specifiskām prasībām atbilstošāks. Filozofija nav pa-

teicīga viela mūzikālai izteiksmei, cilvēka jūtu dzīve ir un paliek mū-

zikas īstā sfaira. Un par cik viņa idejas šinī sfairā ietiecas un iz-

teicas konkrētām īpašībām apveltītos skatuves tēlos, par tik arī Me-

diņa mūzika šinī darbā ir patiesi nozīmīgai, raksturīga, tāda paša

augsta un cēla gara lidojuma izdivesmēta. Vēlāk komponists pār-
strādājis operu viena- vakara uzvedumam. Ar 49 izrādēm Nacionā-

lās operas repertuārā "Uguns un nakts" līdz šim ieņēmusi izcilāko

vietu starp latviešu orīģināloperām. Mediņa nākošā opera "Dievi

un cilvēk i", ar Leona Paegles drāmu kā libretu, mūzikālā -ziņā arī

ievērojams dairbs, bet skatuviskā nozīmē nepateicīgāks, nedzīvāks,
vaiirā'k statiskas dabas. Operai nebija tādu panākumu kā "Ugunij un

naktij". Tās nozīmīgākās epizodes Mediņš izmantojis orķestra svītā, kas
bieži atskaņota. Ar "Sprīdīti" (pēc A. Brīgaderes pasakas) Me-

diņš kā operkomponists pievēršas jaunam operas žanram: te galve-
nā loma atjautīgai mūzikāiiai illūstrācijai, kuras vajadzībām kompo-
nists izmanto jaunus pārdrošus instrumentācijas paņēmienus. Tāpat
kā iepriekšējās divās operās, arī te galveniem varoņiem ir savi vad-

motīvi, vokālā ziņā pārsvarā deklamācija, mazāk noapaļotu, no-

slēgtu dziedājumu. Skatuvei "Sprīdītis" izrādījies diezgan pateicīga
viela (uzvests līdz šim 27 reizes).

Mediņam pieder pirmā latviešu balleta partitūra "Mīlas uzva-

ra" ar V. Komisāra libretu tautiski-fantastiskas pasakas žanrā un O.

Lēmaņa choreografisko izveidojumu. Arī šī partitūra sniedz daudz

interesantai, izdomā svaiga un ritmiski bagāta. Pie tam šis ballets iz-
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ceļos or to, ko komponists, kaut arī radījis dejisku, ritmiski pateicīgu

mūziku, pratis izvairīties no parasto balletā partitūru "salduma",

banalitātes, kurai choreografisku motīvu dej no meslu došanas nav

varējuši izvairīties pat tik ievērojami komponisti ka Čaikovskis un

Jāņa Mediņa balleta «Mīlas uzvara» inscenējums
Latvijas Nac. operā

L. Liberta dekorācijas, 1935.

Giazunovs.

Ar lielu vērie-

nu, melodisku spē-
ku un pianistiski

pateicīgā, intere-

santā faktūrā da-

rināts Mediņa kla-

vierkoncerts.

Arī ar šo darbu

viņš aizsteidzies ci-

tiem priekšā, — tas

ir pirmais latviešu

klavierkoncerts.

Mūzikālā izstrādā-

juma ziņā šis ir

viens no formā

skaidrākiem, noa-

paļotākiem Medi-

ņa darbiem.

No viņa or-

ķestra kompozicijāim jāatzīmē jaunībā sarakstītā simfonija ē-mollā, ku-

ras pirmatskaņojumu 1914. gadā kritika 1atzīst par izcilu notikumu mūzi-

kas dzīvē, gan arī aizrādot, ka orķestra faktūra-atgādina Vāgneru. Vai-

rāk atskaņoti, plašākas publikas atzinību iemantojuši ir pārējie Medi-

ņa darbi — programmatiskie lielie trīs simfoniskie tēlojumi "Zilais

kalns", "Imanta" un svītas — gleznaini, iejūtīgi veidoti opusi.
Bez tam Mediņš sarakstījis divus koncertus čellam, trio klavierēm,

un orķestrim, improvizāciju stīgu kvartetam un koncertu vijolei, kura

vērtības gaismā celt mūsu vijolniekus šķiet atturējušas šī darba Joti

augstās techniskās prasības.
Klavierēm viņš devis 10 "Dainas", atjautīgi ievedot mūsu mūzikā

šo nosaukumu parastās prelīdes vietā. Šīs kompozicijas ar savu in-

teresanto, savdabīgo, no teehniski nolietātiem paņēmieniem brīvo

klavieru stilu, gribētos atzīmēt kā vērtīgāko, dzīvotspējīgāko, kas

mūsu klavieru literātūrā pēdējos gados radies.

Beidzot daži vārdi pair Mediņa dzie sm ā m, kuras lemīļotības
ziņā mūsu publikā sacenšas ar citu mūsu solodziesmu meistaru

J. Vītola-, A. Kalniņa, E. Dārziņa un J. Zālīša dziesmām. Ja esmu šai

Mediņa radīšanas sfalrai visbeidzot pieskāries, tad ne tās mazno-

zīmīguma dēj, bet tamdēļ, ka citās nozarēs Mediņš devis daudz vai-

rāk jauna, nebijuša latviešu mūzikai mūzikāli-vēsturiskā ziņā. Me-

diņa dziesmas darinātas vispār izplatītās romances formā, kur gal-
venā loma vijīgai,izteiksmīgai melodijai. Kaut gan Mediņa dziesmu
klavieru pavadījumi reizēm ļoti īpatni, techniskā ziņā bagāti,
taču tie nepretendē uz tādu izteiksmes patstāvīgumu kā dažās A.

Kal niņa- dziesmās. Savā izjuta- Mediņš dziesmās ir intīms liriķis,
skumju dzejnieks, kas rod sev gara radus Fr. Bārdas, E. Zālītes, Aku-

rātera, arī J. Raiņa personās. Ir viņam arī brīnišķas jūsmas, melodi-



Jāņa Mediņa rokraksts

Lappuse no simfoniska tēlojuma «Imanta» partitūras
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skas saldmes pilnas mīlestības dziesmas, kā "Ir viens vakars", "Mai-

gums un grēks" un c. Mediņa dziesmu skaits sniedzas pie 100, bet

iespiestas no tām aip 30. Pazīstamas airī dažas kora dziesmas.

Mazāk nozīmīgi daži darbi pūtēju orķestrim un vijolei solo, kā

arī neliela balleta' "Tērauda' spārni" mūzika, kas liekas komponēta

tā "starp citu".

Ja esmu minējis visus J. Mediņa darbus, nemēģinot līdz šim tu-

vāk pieskarties viņa mūzikas stilam, radošā darba īpatnībām, tad

tamdēļ, ko tās pauž viengabalainu personību, kuras "spektrā!o ana-

lizi" varam iegūt no katra- ievērojamāka viņa darba, neatkarīgi no

tā, kādā mūzikas žanrā tas iekļaujas, vai tā būtu dziesma, simfo-

nisks darbs vai opera. Gribu runāt par to tagad, nesaistoties vairāk

pie atsevišķiem darbiem. Par Jāņa Mediņa vietu latviešu mūzikā,

par to, kurā novadā viņš radījis paliekošāko, izteikt noteiktu sprie-
dumu būtu pāragri: pilna talanta briedumā un spēka gados būdams,

viņš var sagādāt vēl dažu labu pārsteigumu, bez tam ar savu līdz-

šinējo, ļoti vispusīgo komponista darbību viņš turējis savu sasniegumu
svaru kausus tādā līdzsvarā, ka pateikt, kādā virzienā tie galu galā
vairāk nosvērsies, patlaban neiespējami. Šinī ziņā varam izteikt ti-

kai relātīvus spriedumus un dēfinēt tikai viņa patreizējās attiecības

pret latviešu mūzikas attīstībā jau paveikto un vēl topošo. Bet viņa
stils, viņa garīgā seja jau tagad skaidri saredzami un par vienu

varam būt pārliecināti: kādus ceļus arī turpmāk staigātu J. Mediņa

mūza, tā allaž paturēs viņa personības zīmogu. Kautkura kompo-
nista darbu analizējot, mēs vērtējumā schēmatisk-as skaidrības dēļ va-

rētu pieturēties pie trim izejas punktiem: vispirms, ko dabas māte

devusi viņam līdzi, otrkārt, ko viņš mācījies, ko un kā aizguvis no

citiem, -no tiem, kurus turējis par sekošanas cienīgiem, un treškārt: kā

viņš abus pirmos elementus sevī sakausējis, jeb vienkārši sakot, kas

no tā iznācis. Un tad nu jāsaka, ka J. Mediņu daba izķērdīgi ap-

veltījusi ar mūzikālitāti, t. i. -pirmkārt, tām tīri fiziskām īpašībām, kas

katram mūziķim nepieciešamas: dzirdi un -atmiņu, otrkārt ar fantā-

ziju un apbrīnojamu intuīciju, un piedevām ar tikpat lielu darba spē-
ju. Tikai pateicoties visu šo dabas -dāvanu harmoniskam līdzsvaram
J. Mediņš, kas maz baudījis sistēmatisku mūzilkāli-teorētisku izglītī-
bu, varēja izveidoties par tik ievērojamu komponistu. Darba spēja
un intuīcija aizpildīja to, ko nebija devusi skola. No kā tad viņš ir

mocījies? Jāsaka, no daudziem: no skandināviem (Grīgs un Sibē-
liuss], krieviem (Čaikovskis), vāciešiem (Vāgners un R. Štrauss), itā-
liešiem (Pučīni), pai druskai arī no franču impresionistiem. Taču šī pat-
stāvīgā ceļā gūtā skola nav novedusi viņu eklektika ceļos un zīmē-

jas vairāk uz viņa mūzikas technisko apdari. Patapinādams vienu

otru šo komponistu pielietāto principu, viņš tos asimilējis, sakausējis
savā personībā, laužot visus ietekmju starus savā īpatnības prizmā:
Un šinī īpatnībā ietveras blakus subjektīvam, ar spontānu, pirmbū-
tisku spēku strāvojošam melodismom arī kāda nokrāsa, kas liek

mums sadzirdēt Mediņa' mūziku kā īsti latvisku. Latviskā mēraukla

mums mūzikā ir tikai viens elements — mūsu folklora. Mediņa mū-

zika, viņa melosā tās ieskaņas diezgan biežas. Bet kaut gan dažs

vaibsts šinī melosā mums liekas tik pazīstams, it kā no kautkur sen

dzirdētas tautas dziesmas aizgūts, tas liecina tikai par komponista
gara latviskumu, jo tieši folklorā viņš nekā nav smēlies; viņš arī nav
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principiāls di-atoniķis kā Melngailis; to pašu latviski skanošo melo-

diju viņš allaž paplašina, izvada to dažkārt tautas dziesmai svešākā

intervaillu secībā, iekļauj citādā- formā, piešķirdams tai savas perso-
nības vaibstus, bez kā tā tomēr zaudētu savu dziļi latvisko izskatu.

Mediņš pieder tiem komponistiem, kas raksta, "vieglu roku",
t. i., viņam nav ilgi jānopūlas rast pareizo izteiksmi savām izjūtām,
melodijas viņš izšķērdīgi un viegli "izkrata no piedurknes". Formālas

apdares ziņā viņš ir zināmā mērā impresionists, raksta brīvi, dažkārt

gluži improvizātoriskā garā, nerēķinādamies ar klasiskām mūzikas

formām. Tas formālistiem šķietas 'kā zināms trūkums, ko varētu se-

cināt no tā, ka viņš savu talantu nav sistemātiskas skolas ceplī liedē-

jis,- bet tam ir arī savas priekšrocības: komponista izjūtas gūst iespē-

ju izpausties brīvāk, nemāksiotāk. Neaizmirsīsim, ka tas, ko mūzikā

saucam par formu, nav abstrakti eksistējošas likumības, tādas for-

mulas, kā matemātikā, no kurām nevar atkāpties, bet mūzikas lielo

garu, ģeniālāko komponistu dažkārt neapzinīgi radītas schēmas, kas

atzītas par lietderīgākām, muzikālu domu izpausmei pateicīgākām
un pilnīgākām.

Šinī ziņā' allaž iespējama individuāla atkāpšanās no jau iemī-

tām takām. Pie tam jāpiebilst, ka šādu atkāpšanos spēj mākslinie-

ciskā ziņā attaisnot tikai patiess talants, izveidojot savu iekšēju psī-
chaloģisku likumību un loģiku. Tās netrūkst arī Mediņam, kamdēļ
dažu viņa darbu improvizātoriskais raksturs piešķir tiem savu īpat-

nēju pievilcību, savdabīgu svaigumu un impulsīvitāti. Kā tas jau nu

pa laikam mēdz būt, arī Mediņš neizkristailizēja savu formālo īpat-
nību uz reizi, bet pamazām, atziņu pie atziņas krājot, un viņa vēlā-

kie darbi formālās skaidrības ziņā stādāmi daudz augstāk kā pirmie.
Mediņš ieņem savrupu izcilu vietu mūsu komponistu saimē vēl

ar to, ka meistariski pārvalda orķestri, instrumentāciju. Mediņam

šķiet ir visvairāk no tā, ko mēs saucam par orķestrālu domāšanu,
instrumentālu ieceri, t. k, viņa partitūras nedzimst vispirms abstrakti,
kā kādam "nezināmam instrumentam" iecerēta mūzikālā viela (pie
lielā vairuma komponistu šis "nezināmais instruments" ir klavieres),
bet tās liek sevi sajust kā visās savās techniskās un mūzikālās ap-
dares īpašībās vienlaicīgi, organiski dzimušas.

Kā orķestra komponistam Mediņam arī nekas nav svešs, ko viņa

kollēgas ārpus dzimtenes robežām jauna un interesantai pielietājušf.
Štrausa kolorītu hameleonisms, Vāgnera titāniskais, kompaktais mū-

zikas liedējums, Pučīni mozaīkas meistarība' — visu to arī Mediņš prot

savā mūzikā pielietot, ciktāl tas atbilst viņa nodomiem un īpatnībai.
J. Mediņa kompozicijas technika ir ļoti ievērojama.- ne harmo-

nija,l nedz instrumentācijai viņam rūpes nedara-. Par pirmo jāsakai, ka

tā arī prot ļoti moderna un oriģinālai būt, bet viņa- neļauj mums Me-

diņu ierindot kādā vispārpazīstamā "virzienā", jo to nosaka nevis

kādi paraugi vai skola, bet paša komponista īpatnības prasības,
kas ir krietni vispusīgas.

Jaunākās parādības mūsu radošajā mūzikā

Latvijas valsts laikā

1918. gada 18. novembris radikālas pārmaiņas ienesa arī mu-

su mūzikas dzīvē. Rīga. līdz tam nomaļa provinces pilsēta, kļuva
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jaunas darbīgas valsts metropole, kur līdzi saimnieciskai rosībai

strauji plauka arī kulturālā dzīve. Jaunā valsts uzņēmās rūpes arī

par mūsu mūzikas dzīves kārtošanu. Tika nodibināta _Nacionālā
opera, drīzi pēc tam — arī Latvijas konservātorijā, Musu jauna-

jiem māksliniekiem nebija vairs jāmēro tālais ceļš uz svešajiem Krie-

vijas kultūras centriem — Pēterpilī, Maskavu, lai piesavinātos darba

prasmi dažādajās mūzikas disciplīnās, tāpat arī lai pēcjfam rastu

iespēju iegūtās zināšanas lietā likt. Mūsu mūzikas vēsturē šie cen-

tri gan, sevišķi izceļot Pēterpilī, neapšaubāmi pozitīvi pieminami.

Tomēr, tie nevarēja būt vietas, kur pilnīgi izaugt mūsu nacionālai

mūzikas skolai. Tam jānotiek pašu mājās, dzimtās zemes tradīciju

aplokā,, dzīvā sakarībā ar mūzikālo folkloru.

Rosība, kas izteicās visā jaunās valsts jauncelšonas darbā, jo
iūtama kļuva arī mūsu radošajā mūzikā. Tā strauji auga nevien

kvantitatīvi. Jau tagad varam minēt darbus, sevišķi kordziesmā,
kas arvien būs latviskā stila' paraugi. Blakus Vītolam, Melngailim,
Kalniņam, pamazām darbā stājās vesela rinda jaunu darbinieku,
kas mūzikālo izglītību bija' guvuši jau savā' zemē — Latvijas kon-

servātorijā, prof. J. Vītola vadībā.

Vītola skolu latviešu mūzikā' reprezentē vai visa mūsu kompo-
nistu vidējā un jaunākā paaudze. Technikas tīrība, harmoniju iz-

meklētība, formas skaidrība un loģika, stila izturētība un tam līdzi
+endence izteikties vairāk miniatūrās formās, — īpašības, kas vēro-

iamas šo autoru darbos; reizā ar to gan arī stipri liela dažādība

mūzikālajā pārliecībā, kas attīstījusies, skolā gūtajām atziņām kru-

stojoties ar moderno krievu, Va kārei ropas un nacionālajām tenden-

cēm. No modernajām aizrobežu vēsmām mūsu jaunākajā radoša-

jā mūzikā jaušamākos pēdas atstājuši krievi Skrobiins, Musorgskis
un franču impresionisti — Debisī, Ravēls, mazāk — modernā vācu

skola,- tomēr gan arī vairāk tikai instrumentālajā mūzikā> — kora

dziesmā turpretī pilnīgi dominē nacionālās tendences, kuru spilgtā-
kais pārstāvis ir Melngailis.

_Pēdējā laikā mūsu radošās mūzikas produkcijā vērojama vis-

pārēja pārorientēšanās no vokālās mūzikas, kas ne-

apšaubāmi dominēja mūsu valsts pirmajos patstāvības gados, v z

instrumentālo, sevišķi simfonisko mūzi kv, plašā-
kām formām. Tas spilgti vērojams arī mūsu jauno autoru dar-

bos. Te sevišķi pieminamas Jāņa Mediņa operas un simfoniskie

darbi, J. Kalniņa operas, V. Dārziņa klavierkoncerts. Šo tendenci

vēl stiprinājusi Kultūras fonda mākslas polītika, ar prēmijām lielāku

formu darbiem, īpaši pēc 1934. gada 15. maija notikumiem mūsu

valsts dzīvē.

Piezīmējams, ka tikai nedaudziem tālāk minētajiem autoriem

laimējies tikt pie savu darbu iespiedumiem,, un arī galvenokārt ti-

kai sīkāko, pa lielākai daļai pašiem uzņemoties izdošanas materiā-

b risku. Daži plašāki darbi izdoti ar Kultūras fonda atbalstu. Vai-

rums darbu tomēr glabājas manuskriptos.

Harijs Ore — komponists un pianists, dz. 22. sept. 1885, Pēter-

pilī. Beidzis Peterpi-ls Universitātes dabas zinātnes fakultāti (1912).
Kompoziciju mācījies pie prof. Vītola un Ladova', klavierspēli — pie
Hotcapfela. Pēterpils konservātoriju kā eksterns beidz 1909. g. kompo-
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zicijā un 1911. g. klavierspēlē. Pēc kara dzīvo Tālajos austrumos,
nodarbojoties ar paidagoģiju (Šanghajā, Honkongā), panākumus
gūstot arī (koncertturnejās. No Harija Ores kompozicijām minamas:

op. 1 Sonāta klavierēm c- mollā, op. 2 Poēma klavierēm e-mollā,

op. 3 "Lauztās priedes" — jauktam
korim un orķestrim, godalgots VI

dziesmu svētku kordziesmu sacensī-

bā, op. 5 svīta čellam un klavierēm,

ap. 6 un 12, 2 rapsodijas klavierēm,

op. 7 svīta orķestrim, op. 9 sonātīna

vijolei un klavierēm, op. 10 Variācijas
un fuga par Bēthovena temu 2 kla-

vierēm, op. 14 sonātīna violončellarn

un klavierēm, op. 16 Trio vijolei, vio-

iai un čellam, op. 20 Stīgu kvartets

g-mollā, op. 21 Divas latvju bagatel-
les, vēl — simfonija. Tīra technika,
skaidra, akadēmiska forma,- virziens

■— konservatīvs, moderniem meklēju-
miem svešs.

Viens no rosīgākajiem un daudz-

pusīgākajiem jauno skaņražu vidū ir

Jēkabs Graubiņš [dz. 16. apr. 1886.

Preiļu pagastā). Mūzikai piegriezās
tikai pēckara gados, nākdams no

skolotāja darba. 1923. g. beidza

Latv. konservātorijas spec. kamp.' te-

Harijs Ore

orijas klasi. Blakus radoša mūziķa darbam, Gr. daudz strādā kā pai-
dagogs un mūzikas kritiķis periodikā — "Latvī", "Daugavā", "Mūzikas

Apskatā", pēdējā laikā "Brīvā Zemē"; viņš rediģē arī A. Gulbja
"Konversācijas vārdnīcas" mūzikālo dalu. No viņa. apcerējumiem
sevišķa vērtība viņa pētījumiem par mūzikālo folkloru: "Latviešu

tautas dziesmu mūzi ka" (prof. L. Bērziņa rediģē-
tajā "Latviešu literatūras vēsturē") un "Talsu novada tau-

tas meldijas" (rakstu krājumā "Talsu novads"). Balstoties uz

Jurjānu Andreja un Melngaiļa pētījumiem, Graubiņš paplašinājis,
padziļinājis tos, sintezējis to rezultātus, formulējot jau diezgan no-

teiktas un aptverošas atziņas par mūsu tautas mūzikālās folkloras

ritmiskajām un tonālajām īpatnībām. Arī Graubiņa skaņraža nozī-

me vispirms meklējama viņa tautas mūzikas motīvu apstrādājumos.
Tanīs vērojam to pašu dziļo tautas mūzikas pazinēju, kas redzams

viņa teorētiskajos rakstos, ciešā sadarbībā ar intelliģcnta mūziķa

intuīciju. Tam pievienotā vispārējā Graubiņa skaņraža talanta:

īpatnība — objektivitāte ļāvusi viņam izveidoties par vienu no vis-

redzamākajiem mūsu tautdziesmu apstrādātājiem, kas šo kompo-

zicijas nozari krietni pavirzījis uz priekšu. Tautas dziesmu apstrā-
dājumos vīru, sievu un jauktam korim, salīdzinot ar A. Jurjānu un

Melngaili, Graubiņš izveidojis plašāku dziesmas formu, apstrādājot
dažādi atsevišķos dziesmu pantus, savijot tos nepārtrauktā dziedās

iumā, kura vidū kadences padarītas nemanāmas. Apstrādājuma
līdzekļi arvienu meklēti tādi, kas izteiksmīgāki illustrētu tekstu un

kāpinātu tautas dziesmas mūzikālo iespaidīgumu. Tonālā ziņā>
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balstīdamies uz senajām toņkārtām un vairīdamies chromatisma,

Graubiņš iet to pašu ceļu, ko tautdziesmu apstrādājumos bija iemi-

nuši jau A. Jurjāns un it sevišķi Melngailis.

Līdzīgi arī viņa instrumentālie tautas mūzikas materiālu apstrā-
dājumi. Te minami: "Spēlmanītis"
3 burtnīcās ■— tautas dziesmu ap-
strādā jumi klavierēm "jauniem pia-
nistiem", variācijas par t. dziesmu

"Tumša nakte, zaļa zāle" 2 vijolēm
un altam, Fantāzija ērģelēm par t.

dz. "Arāji ecētāji". Technisko līdze-

kļu izvēle šeit kļuvusi bagātāka, iz-

teiksmīguma dēļ lietots airī chro-

matisms.

No pārējiem Graubiņa skaņ-
darbiem skaita ziņā pirmāi vietā stāv

kordziesmas. Kontrāpunktiskā rak-

stība airī šeit dominē. Bieži sasto-

pams, sevišķi agrākajos darbos,

chromatisms, asprātīgi lietots illu-

strātīvais elements (Bite), laba de-

klamācija 1.Pie labākajām skaitāmas

dziesmas ar reliģiozu vai it kā reli-

ģiozu saturu ("Man skaidru sirdi"

un sevišķi "Nāves ējas"). Vietām vi-

Jēkabs Graubiņš

ņct orīģināldziesmās vērojams drusku sauss intellektuālisms, okadē-

misms. Iznākusi'kordziesmu "Skani raksti" divi krājumi. Solo

dziesmu laukā arī Grombiņš devis rūpīgi izstrādātus darbus (ap 25),

gan oriģinālus, gan tautdziesmu apstrādājamus. Instrumentālo dar-

bu sarakstā vispirms minami darbi simf. orķestrim: svīta "Vītola

kokle" 3 daļās (1934.), "Terases" — simfonisks rondo (1935.),
un leģenda jauktam korim, soprāinam solo un orķestrim "Ciprese-
sērule"tad; — klavierēm, vijolei un čellam "Šūpjo dziesma"

(1936.), v. c. sīkāki darbi.

Graubiņš ir arī vairāku plaši pazī-
stamu mācības grāmatu autors: "Elemen-

tarteorija'" (iznākusi vairākos izdevumos),
Solfedžo mācības grāmatal 2 daļās (pir-
mā kopā ar J. Cīruli). Graubiņa redak-

cijai iznākuši 3 krājumi "Skolēnu koru",
pamatskolām izdevis "Pirmās notis".

Pau l a Līcīte — dzimusi 1889. g.
20. augusta, Rīga. Mācījusies klavierspēli
pie Dauguļa, Fogelimaņav mūzikas teo-

riju pie M. Gubenes, vēlāk arī dziedā-
šanu pie P. Jurjāna. Darbojusies Jurjāna
"Latvju operā" par solisti, repetitori un

arī par libretu tulkotāju. Pēc kara
un

_

bēgļu gaitām Līcīte atgriežas
Rīga, 1923. gadā beidz profesora' Vī-
tola kompozīcijas teorijas klasi Latvijas Paula Līcīte
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-konservatorija. No 1924.—1925. g. bija Nacionālās operas drama-

turgs.
Paulas Līcītes kompozīciju saraksts prāvs. Tanī ietilpst krietns

skaits solo dziesmu klavieru un orķestra- pavadījumā, ko,ra dziesmas,

starp tām viens krājums skolām, skaņ-
darbi klavierēm:, vijolei, čellam, kvar-

tetam, trio. Beidzamajā laikā bieži

spēlētas Līcītes kompozicijas simfoni-

skam orķestrim, starp tām tēlojums

"Aijā, vasariņa", "Sarabon-

da" v. c. Partitūrās arī vairāki citi

viņas orķestra darbi: "Gavote", "Ga-

niņa bēdas", "Čuči, bērniņ", "Puķes",
variācijas "Tumša- nakte, zaļa zāle".

Līcītes skaņdarbu saturs — impresio-
nistiski-romantiska' lirika, svaigas har-

monijas, pievilcīga melodikā.

Jēkabs Poruks — dzimis 1895. g.

23. jūlijā Druvienas Trušļo-s. Studējis

Pēterpils politechnlkā un Psīcho-neu-

roloģiskā institūtā-; beidzis virsnieku

Skolu. Mūzikālo izglītību guvis Lat-

vijas konservātorijā, prof. Vītola kom-

pozicijas teorijas klasē. Bijis skolo-

tājs. No 1929—1936, Nac. operas

Jēkabs Poruks

dramaturgs, 1936. g. jūlijā iecelts par Nac. operas direktoru.

Skaņdarbu Por-ukam samērā nedaudz: ap 40 solo dziesmu,
nedaudz mazāk koru, paprāvs skaits tautdziesmu harmonizējamu
skolēnu koptam, kas ievietotas Graubiņa- rediģētajos krājumos, so-

nāta klavierēm, — tomēr gandrīz visi tie pieskaitāmi viszīmīgāka-
jam, kas musu mūzikā beidzamajos gados radies. No viņa skaņ-
darbiem dziesmas arī populārākās. Nevienā noteiktā virzienā ne-

lekļaujoties, tās ir izsmalcinātas, trauslu izjūtu gleznas, veidotas

skaidrā, līdzsvarotā formā,, rūpīgi izstrādātā faktūrā, izmeklētās har-

monijās, kas vietām tiecas arī laukā no tercakordu robežām, tomēr

arvienu stingri pakļaujoties mūzikas loģikai. Skaņdarbu raksturs bie-

ži dziji rezignēts.

Blakus J. Zāiītiim, Parūks ir mūsu redzamākais mūzikas rakstnieks

un kritiķis. Viņa apcerējumi, kritikas, recenzijas izkaisītas dienas pre-
sē, žurnālos, dažādos vienreizējos izdevumos. Plašāki viņa raksti

parādījušies Nac. operas programmu grāmatiņās, "Mūzikas Apska-

tā", apcerējumi: "Literātūrā par mūziku" A. Prandes grāmatā "Latv.

rakstniecība portrejās" un "Latvju mūzikas tagadējais stāvoklis" Jēk.

Vītoliņa un P. Krodera rediģētajā albumā- "Latvju skaņu mākslinieku

portrejās". Parūka kritikas, apcerējumi, ar lielu literārisku talantu

uzrakstīti, uzrāda dziļu erudīciju, asu skotu, lielas iejušanās spējas.

Jānis Vītoliņš [dz. 1886, Litenes pagastā). 1916. g. beidza

Maskavas konservātorijā fagota klasi, pēc tam spēlēja fagotu Kuse-

vicka simf. orķestrī Maskavā, bija kara kapelmeistars. Pēc kara dar-

bojās par fagotistu Nac. operā, bija kādu laiku Latv. konservātorijas

fagota klases vadītājs. 1925. g. beidza Latvijas konservātorijā prof.
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Vītola komp. teorijas klasi. 1926, aizcejoja uz Ameriku, kur uzturē-

jās dažus gadus, darbodamies pair fagotistu "Roxy" teātra orķestrī,
vēlāk kā mūzikas arronžētājs "Poramaunt" un "Metro-Goldvvin" filmu

sabiedrībām un instruinentētāijs un manuskriptu korriģētājs G. Schir-

mera izdevniecībā. Pēc atgriešanās Lat-

vijā Vītoliņš kādu laiku vadīja lielu džesa

orķestri; tagad fagotists radiofona orķestrī.

Jāņa Vītoliņa skaņdarbi: klavierēm —

sonāta f-mollā un c, vijolei — Romance,
Suitu deja, simfoniskam orķestrim — sim-

fonija g-mollā, variācijas par tautdziesmu

"Teici, teici, volodiņa", simfoniska poēma

"Varoņa dzīve", 2 rapsodijas par latv. taut-

dziesmu tēmām, ballets "Ilga" 3 cēlienos,
daudz mūzikas dažādiem uzvedumiem,
filmām v. t. t. J. Vītoliņa kompozicijām
laba technika, skanīgs orķestris,- saturā

eklektiķis, bez spilgtākam īpatnībām. Par

tēmām bieži lietoti tautas mūzikas motīvi,

tomēr neradot latviskākas izskaņas.

Valdemārs Ozoliņš (dz. 1896,
Vestienas Aizkalnēs) mācījās Pēterpils
konservātorijā ērģeļu un Maskavas kon-

servātorijā KatuārO' kompozicijas teorijas

Valdemārs Ozoliņš

klasē, no 1921. gada Latvijas konservātorijā pie prof. Vītola.

Kompozīcijā ieguvis populāritāti ar kora; dziesmām, kas guvu-

šas panākumus arī sacensībās. Ozoliņa, dziesmām skanīgas, ro-

mantiskā, drusku saldenā noskaņā darinātas melodijas (Ziedoņvējš,
Rozes). Vēlākajās (Latvija daiļā) ieskanas jau krietni spēcīgāki un

arī latviskāki motīvi. No pārējiem darbiem minamas solo dziesmas,

gan maz patstāvīgas, koris ērģeļu pavadījumā "Asaru eņģelis", "Val-

sis" orķestrim, skaņdarbi klavierēm. Strādā arī kā kordiriģents.

Lūcija Garuta — komponiste un pia-
niste, dzimusi 1902. gada 14. maijā Rīgā.
Kompozicijas mācības paimatus mācījusies
pie N. Allunāna. Latvijas konservātorijā
mācījās klavieru klasē pie M. Zilinskas,
tad — Hansa 5mita, beidzot — pie L. Go-

manes-Dombrovskas, spec. komp. teoriju
pie prof. J. Vītola. Kursu beidza abos
priekšmetos 1925. g. Vēlāk papildinājās
Parīze, kompozicijā pie Pola Dikā un Le

Flemo, klavierspēlē pie Filipa un Kortā.

Kompozicijā Garuta pazīstama galveno-
kārt kā apdāvināta un ražīga dziesmu au-

tore; pa lielākai daļai pati savām dzie-
smām arī tekstus

sacer. Te viņas roman-

improvizatores talants, gan melan-

cholija slīkstot, gan sasiejoties ekstatiskā
patosā, gan arī it kā ar traģisku pamat-
izjūtu, — visspraigāks. Melodikā līnija
plaša, plastiska (Svētā mīla v. c). Dažas

Lūcija Garuta
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dziesmas arī orķestra pavadījumā. Ar dziju izjūtu rakstītas arī Ga-

rutas klavieru kompozicijas — variācijas par tautdziesmu "Karavīri

bēdājās", prēlīdes, etīdes v. c. Pārējās Garutas -kompozicijas ■—

vokāli dueti, dziedājumi air viļ oli un vokāla nsambii, vijolei — Teika,
un c. miniatūras, simfoniskam orķe-

strim "Meditācija" un simfoniskas va-

riācijas "Mana dzimtene".

Spilgts talants jauno vidū ir Jā-

nis Kalniņš, Alfrēda Kalniņa dēls, dz.

3. nov. 1904, Pērnavā. Klavieru spēli,
vēlāk arī ērģeļu spēli un mūzikas teo-

riju sāka mācīties pie sava tēva. Kom-

pozīciju mācījies Latv. konservātorijā
prof. Vītola klasē. No 1924—1933,
Nacionāla teātra diriģents un muzi-

kālās daļas vadītājs, pēc tam — Na-

cionālās operas diriģents. 1935. un

1936. g. vasaras pavada ārzemēs,

pirmo ■—■ kā Kultūras fonda, otru —

kā latvju rūpnieku grupas stipendiāts.
Jānis Kalniņš pieder mūsu jauno

skaņražu kreisākajam virzienam, kas

sevišķi izteicas radikālās harmonijās,
tuvās, sevišķi- pirmajos darbos, atonā-

Jismam. Vērojama vairīšanās no ab-

solūtās mūzikas formām. Reālists,
Jānis Kalniņš

ar spilgtam raksturotajā dāvanām; dzīva humora dzirksts

Jāņa Kalniņa operas «Hamlets» inscenējums Latvijas Nac. operā

Beigu skats, H. Līkuma dekorācijas, 1936.
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No J Kalniņa skaņdarbiem pirmkārt minamas viņa trīs operas..

Lolitas brīnumputns, 4 ainās ar A. Brigaderes tekstu, kom-

ponēta ar pārtraukumiem no 1930-1934. g .pirmuzvedums Nac.

operā 1934. g. deO.
;

Ha m Iets, 3 cēlienos, 10 ainas, iesākta
X

Rīga, beigta 1930.

Jāņa Kalniņa operas «Lolitas brīnumputns» inscenējums
Latvijas Nac. operā

L. Liberta dekorācijas, 1934.

gada vasarā Zalc-

burgā; viņa pēdēja
opera "Ugunī",

pēc R. Blaumaņa

drāmas, pabeigta
1936. g. rudenīVīne.

J. Kalniņš savās ope-

rās vadījies pirm-
kārt no scēniskiem

principiem, darbī-

bas plūsmas, vien-

gabalainības. Mū-

zika: dekoratīva, ļoti
koncentrēta', lakoni-

ska'; muzikālie rak-

sturojumi spilgti, iz-

teiksmīgi, lietāti vad-

motīvi. No abām

izrādītajām operām
mūzikāli noskaidro-

tākā "Hamlets". J-

Kalniņa operām bi-

juši lieli panākumi.
J. Kalniņa1 spalvai
pieder arī liels dau-

dzums skatuves

mūzikas, kas

galvenokārt radu-

sies, viņam darbo-

joties turpat 10 ga^

dus Noc. teātrī. Arī liels vairums tās pieder vislabākajam, 'kas lat-

viešiem šai žanrā radīts. Minama mūzilka Lugām: Raiņa- "lija Muromie-

tis", Blaumaņa! "No saldenās pudeles", "Trīnes grēki", Albnāna "Seši

mazi bundzinieki", Šekspīra "Vētra", "Hamlets", Brigaderes "Lolitas

brīnumputns" (abas pēdējās vēlāk pārkomponētas operā1). J. Kalniņš

sacerējis dalu mūzikas arī vairākiem lieliem patriotiskiem inscenēju-

miem, no kuriem "Dziesma- brīva jai Latvijai" no "Atdzim-

šanas dziesmas" kļuvusi tagad par vienotās Latvijas himnu.

Simfoniskajam orķestrim J. Kalniņš uzrakstījis simfonisku skici

"Lietains vakars", simfonisku ainavu "Brāļu kapos",-
Latvju rapsodiju, Suitu dejas. J. Kalniņa orķestris ska-

nīgs, lietojot tīras orķestra krāsas, ar patiku ļaujoties atsevišķu instru-

mentu tembrālām un spēles (gliss.) īpatnībām, sevišķi komiķos virzie-

nā. No solo instrumentiem J. Kalniņš ir rakstījis ērģelēm — svītu,

vijolei dažus mazāka apmēra darbus. Daudz dziedātas J. Kalniņa
solo un kora dziesmas. īpatnējas izdomā, spēcīgas izteiksmē ir viņa
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3 kordziesmas ar Sudrobkalnai tekstiem: "Pētera gailis", "Apsniegošā
pilsēta", "Pasaka par Piķamici".

Volfgangs Dārziņš' — Emīla Dārziņa dēls, dzimis 1906. gada
'25. sept. Rīgā. Sistēmatiski mūziku sācis mācīties Latvijas konservāto-

rijā, vispirms klavieru klasē pie B. Roges,
tad arī prof. Vītola komp. klasē. Kompo-

zicijas klases pilnu kursu beidz 1929. gadā,
N. Kārkliņas klavieru klasi 1934. gadā kā

laureāts, mācības gada slēgšanas aktā

spēlējot orķestra pavadījumā savu klavier-

koncertu. Sākot ar 1928. gadu, V. Dārziņš
raksta arī kritikas un apcerējumus par mū-

zikas dzīves parādībām dienas laikrakstos

un žurnālos, no 1934. g. "Rīta" mūzikālās

daļas vadītājs. Dārziņš kritikās uzrāda

asas uztveres spējas, lietišķību, paturot

vērā kritikas audzinātājas uzdevumus.

Mūsu jauno autoru saimē Dārziņš
viens no techniski visizsmalcinātākajiem,

vingrākajiem. Šai sakarībā pirmkārt mi-

nams viņa klavierkoncerts (1934),

pirmāk atskaņotais šādas formas latv. skaņ-
darbs (Jāņa Mediņa klavierkoncerts gan
tika uzrakstīts nedaudz agrāk, bet atskaņo-

jumu piedzīvoja' pēc tam). Simfoniskajam
Volfgangs Dārziņš

orķestrim V. Dārziņš uzrakstījis "Spāņu deju svītu" 4 daļās,

spāņu deju ritmā izturētu darbu virkni, "Latvju deju svītu"

3 dalās, fugu stīgu orķestriim, — krāsaini orķestrētus, ritmiski un har-

moniski bagātus darbus; jauktam korim, baritonam solo un orķestrim
kantāti "Daugavas viļ ņ i" (Skalbes t.). Redzami panākumi V. Dār-

ziņam bijuši arī kora dziesmā, sevišķi tautas dziesmu harmonizācijā.
V. Dārziņa tautdziesmu harmonizējamiem pamatā Melngaiļa atziņas,
uzrādot tomēr vairāk orķestrālāku techniku, tuvojoties Ābeles hormo-

nizējumiem. V. Dārziņa nedaudzās solo dziesmas mazāk nozīmīgas.
Pieminami vēl viņa daži skaņdarbi klavierēm, labā klaviertecbnikā

veidoti, pāris miniatūras vijolei.

Jānis Cīrulis (dz. 1897, Umurgā), kompoziciju mācījies Latv.

konservātorijā pie prof. Vītola, darbojas arī kā kordiriģents un mūzi-

kas kritiķis, bija ilggadīgs "Latvja" mūzikālās daļas vadītājs. Kā kom-

ponists Cīrulis ieguva populāritāti ar dažām kora dziesmām, sevišķi
"Maldiem". Technikā sākumā tuvs Melngailim, vēlāk tuvojoties Vī-

tola skolai ("Līgo"). Saturā radniecīgs Em. Dārziņam.
Lauma Reinholde — dzimusi 1906, Rīgā. Mācījusies Rī-

gas ķeiz. mūzikas skolā, pēc tam — Pēterpils konservātorijā. 1926. g.
beidz Latv. konservātorijā prof. Vītola spec. kompoz. teorijas un prof.
Dauguļa klavieru klasi, pēdējo kā laureāte. Papildinājusies pie pia-
nistiem Leonīda Kreicerai <un Egona Petri. Sacerējusi daudz dziesmu

(arī orķestra pavadījumā) un klaviermūzikas (rapsodijos v. c), sīkā-

kus skaņdarbus vijolei. Liriķe. Kompozicijām improvizāciju raksturs.

Arturs Sīlis (dz. 1904, Katvaru Dirbiķos), beidzis Latv. kon-

servātorijas spec. teorijas klasi, diriģentu klasē mācījies pie E. Kupera
un prof. G. Snēfogta. Studējis Latv. Universitātes filoloģijas un filozo-
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fijos fakultātē. No 1931. g. Ventspils Tautas konservātorijas vadītājs,
latv. draudzes ērģelnieks, strādā arī kā kordiriģents. Rakstījis recen-

zijas un apcerējumus par mūzikas jautājumiem. Komponējis kora un

solo dziesmas, skaņdarbus pūtēju orķestrim un klavierēm.

Jānis Norvilis (dz. 1906. Prau-

lienas Vecsētās), beidzis Latv. konservāto

rijā prof. spec. komp. teorijas un

prof. Dauguja klavieru klasi, diriģēšanu
mācījās pie E. Kupera un prof. Šnēfogta.

Vadījis vairākus korus, visilgāk "Zemes

spēka" kori. Kompoziciju sarakstā daudz

kora dziesmu, arī patstāvīgs krājums vīru

un sieviešu koriem, solo dziesmas, vairāki

mazāka apmēra darbi klavierēm, "Prelī-

de" vijolei, simf. orķestrim "Bāru dziesma"

(ar kori), "Lietus", "Mazurka", pūtēju or-

ķestrim un vīru korim — "Vakarjun-
da", senču tradīciju inscenējumi "Sen-

ču kāzu godības", "Meteņu mīkale",
mūzika filmām v. c. Tematikā latviski

motīvi, • oriģināli iecerēti, spēka pilni,
vietām rezignācijā slīkstoši; techniskā

Jānis Norvilis

apdare ne visur vienāda augstuma.

Leonīds Vīgners — Vīgneru Ernesta dēīs, dz. 1906, Mas-

kavā. Latv. konservātorijā beidza prof. Vītola1 spec. komp. teorijas,
prof. Jozuus ērģeļu klasi, E. Kupera un prof. Šnēfogta diriģentu kla-

ses. Pēc konservātorijas beigšanas vadījis simfonijorkestrus Rīgā, Jel-

gavā, Ķemeros. Liepājā. Vairāk gadus ar izciliem panākumiem va-

dīja vīru kori "Dziedoni". Jauno diriģentu saimē Vīgners viens no

uzņēmīgākajiem un redzamākajiem, izceldamies ar iejūtīgu, tempe-

ramentīgu priekšnesumu. Kompozicijā- Vīgners tiecas impresionismā;
izmeklētas, krāsainas harmonijas, faktūra vietām neizstrādāta. Rak-

stījis dziesmas — solo un kora, orķestrim "Menuetu" v. c. darbus,
daudz mūzikas B. Vīgneres skolas rifmo-plastiskiem uzvedumiem.

Pēteris Barisons (dz. 1904, Sēl-

pils Skudras) sākuma mācījās E. Vīgnera
Fonoloģijas institūtā; 1934. g. beidza Latv.

konservatorijā prof. Vītola komp. teorijas un

Vogholtera un prot. Mediņa diriģentu kla-
ses. Vadījis simfonijorķestrus Rīgā, Jelga-
vā. Kopš 1936. g. Nacionālās operas di-
riģents un obligātās teorijas docents Latv.
konservātorijā. Kompozicijas: simfoni-
ja A-dūrā 4 dalās (1934), simfoniskam or-

ķestrim vēl — Andante canta b i 1 c,
simfonisks tēlojums "Līgo", Prelūdijas; korim
un orķestrim "Gaišā s tu n d ā", "Dz i m-

tenei"; pārējie darbi — stīgu kvartets
h-mollā, kora un solo dziesmas, pē-
dējās arī orķestra pavadījumā, minia-
tūras klavierēm, čellam, vijolei. Laba
technikā, tieksme uz plašākām for- Leonids Vigners
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maim; izjūta romantiķis, līdzekļu izvēle turoties klasiski - roman-

tiskās skolas rāmjos,

Oļģerts Bištēviņš (dz. 1907, Šķibes Kalēju Bākuļos) bei-

dza Latvijas konservātorijā prof. Vītola spec. kompozicijas teorijas un

prof. Šnēfogta diriģentu klasi, pēc tam vienu gadu papildinājās di-

riģēšanā pie prof. F. Veingartnera Bāzelē. No 1934. g. Rīgas radio-

fona diriģents, sevišķus panākumus guvis ar smalkjūtīgu klasiķu inter-

pretāciju. 1936. g. saņēma Kultūras fonda stipendiju ārzemju studi-

jām diriģēšanā. Galvenie darbi: "Orķes tr ai dzfesima" un

"Teika" (1936) lielam simfoniskam orķestrim — pieskaitāmi kreisam

virzienam, vācu modernās lietišķās mūzikas garā.
Jānis Ķepītis — pianists un komponists (dz. 1908, Trikatē).

Klavierspēli mācījies Valmieras mūzikas skolā pie Krieviņa, vēlāk pie
Brauera. Latv. konservātorijā mācījās prof. Šuberta klavieru, prof.
Vītola kompozicijas teorijas un Vaghaltera un prof. Mediņa. diriģentu
klasē, visos šais priekšmetos beigdams pilnu kursu, klavieru klasē kā

laureāts. Strādā kā pianists-pavadītājs radiofonā. Viens no visspē-
jīgākajiem jauno pianistu saimē. Kopā ar vijolnieku Rušēvicu un

čellistu Teichmani (arī abi Latv. kons. laureāti) nodibina "prof. J. Vī-

tola trio". 1936. g. ar Kultūras fonda stipendiju papildinājies ārze-

mēs klavierspēlē. Komponējis stīgu kvartetu,. Svītu simfonijorķe-
striim 4 daļās (rīts, diena, vakars, nakts), klavieru trio, solo dziesmas,

skaņdarbus klavierēm, vijolei, čellam.

H cI m er s Pa>v a s ar s, izglītojies Latvijas konservātorijā divos

speciālpriekšmetos — vijoļspēlē pie Meco un kompozicijā pie prof.

Vītola, ir kļuvis pazīstams sevišķi ar savām kora un solodziesmām (arī

orķestra pavadījumā), kas pēdējā laikā bieži dzirdētas atskaņojumos.
Komponējis arī stīgu kvartetu. Viņa mūzikas izteiksme liiriski-<roman-

tiskā jūtoņā, ne bez svaigas personīgas nots. Dzīvo pēdējā laikā

Cēsīs, vada turienes konservātoriju.
Arvēds Ži I i n s k i s, dz. 1905. g. 31. martai Saukas Ārendzā-

nos. Beidzis Latv. konservātorijā prof. Roges klavieru un prof. Vī-

tola spec. komp. teorijas klasi. Skaņdarbi: solo dziesmas, kori,

klavieru svīta "Dzimtenes ainavas" 8 daļās, "Teika", "Pie šūpuļa"
v. c. miniatūras, vijolei —■ Meditācija, skerco, klasisks menuets. Ne-

tiecas pēc laikmetīgiem meklējumiem.
Alfrēds Feils (dz. 1907, Rīgā), beidzis Latv. konservātorijā

prof. Vītola spec. kompozicijas teorijas un prof. Jozuus ērģeļu klasi.

Kopš 1930. g. dzīvo Daugavpilī, kā Daugavpils tautas konservātorijas
vadītājs. Komponējis darbus klavierēm, 'pūtēju orķestrim, kora un

solo dziesmas.

Haralds Berino (dz. 1906, Rīgā), beidza Latv. konservāto-

rijas spec. kompoz. teorijas un klavieru klasi, pēdējo pie prof. Go-

manes-Dombrovskas. lecienīts pavadītājs. No 1934. g. Nac. ope-

ras repetitors un pianists. Skaņdarbi: bailāda klavierēm, Koncerta

rondo vijolei, Melaincholiska dziesma čellam, lielāks skaits solo un

kora dziesmu. Labs klavieru stils, eklektiķis.
Arnolds Lap iņ š (dz. 1905, Rīgā), beidza Latv. konservātorijā

prof. Vītola spec. kompozicijas teor. un prof. Šnēfogta diriģentu
klasi. No 1934—1936, mācījies Vīnes valsts mūzikas un skatuves

mākslas akadēmijas diriģentu klasē pie prof. Kabastas un Dr. Vein-

gartnera. Strādā Nac. operā. Komponējis "Rezignāciju" korim un
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orķ., simfoniskam orķestrim "Rapsodiju", svītu, kora un solo

dziesmas.
Ar labiem panākumiem plašākas formas reprezentejies Ādolfs

Sku I te. Viņa "Viļņi" simf. orķestrim ir spēcīgs un interesants darbs.

Labu gaumi un techniku uzrāda arī viņa stīgu kvairtets.

Pie prof. Vītola mācījušies arī Kārlis Lietiņš (Nac. teātra

diriģents, skatuves mūzika lugām un c), Ralfs Allunāns (solo-

dziesmas, "Elēģija" simf. orķestrim), Voldemārs U p c ni c ks, Mār-

tiņš Jans o n s, Aleksandrs Vi nte rs.

Mūsu radošajā mūzikā' Latvijas valsts laikā darbojušies arī vai-

rāki autori, kas kompozicijas studijās gājuši citus ceļus. Neuzrādot
kādu jaušamāku kopēju tendenču, kompozīcijā darbojoties arī vai-

rāk epizodiski, no iepriekš minētajiem tie atšķiras galvenokārt tech-

nisko līdzekļu izvēlē, kompoziciju izstrādājuma' ziņā.

Pauls Šuberts (dz. 1884, Zaļeniekos), studēja Pēterpils ūni-

versitātē jurisprudenci, beidza Pēterpils konservātorijā prof. Jesipo-
vas klovierklasi ar lielo sudraba' medaļu. No Latvijas konservātori-

-las dibināšanas tās klavieru klases vadītājs, 1927. g. ievēlēts par
profesoru. Bija arī vairākus gadus tās prorektors. Daudz nodar-

bojies kā koncertējošs pianists, iecienīts pavadītājs. Kompozicijā
pazīstams ar vairākām populārām solo dziesmām (Pasaciņa, Ziedoņ-

sapnī v. c), klavieru miniatūrām, "Berceuse" vijolei.

Jēkabs Mediņš (dz. 22. martā 1985), trešais brāļu Mediņu
triumvirātā (Jāzeps, Jēkabs, Jānis), plašu pazīstamību ieguvis kā mū-

zikas _paidagogs, mazāk kā komponists. No viņa darbiem atklātībā

dzirdētas galvenokārt kordziesmas, sevišķi tautdziesmu harmonizēju-
mi. Mūziku mācījies Zīgerta mūzikas institūtā Rīgā', vēlāk papildinā-
jies mūzikas augstskolas kursos Berlīnē. Savas mūzikas paidagoga
gaitas sakai Valmierā (skolotāju seminārā), karo gados bija- Sizraņas
tautas konservātorijas vadītājs Krievijā. Latvijas valsts gados sevišķi
cieši saaudzis ar Jelgavas mūzikas dzīvi, kur vada tautas konser-

vatoriju (no 1921. g.), strādā ikāi mūzikas skolotājs un kordiriģents
skolotāju institūtā un darbojas arī kā ērģelnieks Annas baznīcā.

Jānis Reinholds (dz. 1882, Kokneses Galdupēs), beidzis

Rīgas ķeizariska' mūz. skolā; vijoles, kompozīcijas un diriģentu klases.

Bija vijolnieks Nac. operas orķestrī, strādā kā mūzikas skolotājs Rīgas
skolās un koru diriģents. Komponējis solo un kofa dziesmas, nelielus

skaņdarbus vijolei, klavierēm, orķestrim. Dziesmas izjūtā tuvas Bm.
Dārziņa mūzikai.

Vidvuds Jurēvi č s [dz. 1892, Rīdā), mācījās Maskavas

konservātorijā. Studējis Rīgas Politechniskā institūtā mēchaniku un

'Maskavas universitātē jurisprudenci. Darbojās par mūzikas kritiķi
krievu Joikrastā "Segodņa"; daudz rakstījis par mūzikas jautājumiem
arī dažādos citos periodiskos un vienreizējos izdevumos. No skaņ-
darbiem dzirdēti: simfoniskas poēmas "Kalnā kāpējs". "Šellija kaps"
v. c. orķestrim, solo un kora dziesmas, arī mazāku formu darbi
klavierēm.

Aleksandrs Valle (dz. 1890, Rīgā), mācījies Rīgas un

Saratovas ķeizariskā mūzikas skolā. A. Valles skaņdarbi: 4 cēlienu

opera pēc Aspāzijas drāmas sižeta "R a g a n a",' simfonijorķestrim
svīta un "Zāļu vakars Daugavmalā", kora un solo dziesmas.
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Jūlijs Sproģis (dz. 1887, Jelgavā), mācījies Jelgavas mū-

zikas skolā., Gižicka mūzikas skolā Rīgā. Papildinājies pie dažā-

diem paidagogiem vjoles spēlē un komp. teorijā Pēterpilī (prof.
Nabaldjana, prof. Auero, prof. Saketi v. c.) un Parīzē (Vensāna

d'Endī, Žaka Tibo, prof. Parāna). Ilggadīgs "Brīvās Zemes" redak-

cijas loceklis un mūz. kritiķis. Folkloras krātuves mūzikas dajas va-

dītājs. Daudz koncertējis kā vijolnieks. No kompozicijām autora

atskaņojumā dzirdētas: Zemgales koncerts vijolei, 2 simfonijas, latvju

dejas v. c. mazāku formu darbi.

Kordziesmas laukā pieminams vēl arī Kārlis Marti novskis

(dz. 1886), Arturs Salaks vācis tautas mūzikas materiālus, skatu-

ves mūziku Dailes teātra uzvedumiem lielos daudzumos rakstījis
Burchards Sosors (dz. 1890).

Latvijas radošo mūziķu vidū valsts patstāvības laikā redzami

kļuvuši arī vairāki sveštautieši, prof. Vītola audzēkņi. Darbojoties
mūsu mūzikas druvā vai arī mūzikālo izglītību gūstot mūsu zemē un

Latviju saucot par savu dzimteni, tie atradušies savā radošajā darbā

dzīvā sakarībā ar mūsu mūzikālajiem un vispāri kulturālās dzīves

notikumiem, tāpēc arī minami mūsu radošo mūziķu saimē.

Jānis Suchovs (dz. 1892, Viļņā»), beidza Pēterpils konser-

vātorijā spec. komp. teorijas klasi pie prof. Vītola un klavieru klasi

pie prof. Poletikas 1916. gadā. Bija Nacionālās operas un Konser-

vātorijas operas klases repetitors; tagad —■ pianists radiofonā.

No Suchova skaņdarbiem minami: 2 uvertīras, 3 svītas simfonijorķe-
strim, stīgukvartets g-mollā (1916.), korālis, prēlūdija un fuga ērģe-
lēm (1927.), klavierēm sonāta D-dūrā (1928.), svīta "Galantais gad-
simts" 8 dalās, prēlūdiijas v. c. sīkas formas (Bijušais, esošais, nāko-

šais"), vijolei — "'Maigums", "Pārmetums", Chanson triste, Scherzo,
čellam — Elēģija, Dziesma,- ap 150 solo dziesmu, starp tām cikli

"Zemes dēls" (Fr. Bārdas t.), "Erosa elēģijas" (Aīdas Niedras t.), "Pil-

sētas dārzs" (krievu dzejnieka, rīdzinieka Poķomkina t.), daži kori.

Suchova skaņdarbiem tīra techniika., izstrādāts klavierstils, silta1 iejūta.

Viktors Babīns, dz. 1908. gadā Maskavā. Mācījās Lat-

vijas konservātorijā, kuras kursu beidza 1928. g. kā laureāts divi

speciālitātēs: klavieru spēlē (pie N. Dauges, vēlāk — prof. L. Go-

manes-Daimbrovskas) un kompozicijā (pie prof. J. Vītola). Pēc tam

mācījās Berlīnes mūzikas akadēmijā klavieru spēli pie prof. Šnābeļa

un kompoziciju pie prof. Šrēkera- 1931. g. beidzot to ar godalgu.
Kā pianists daudz koncertējis arī ārpus Latvijas, vai visās Eiropas
valstīs. Baibina skaņdarbu sarakstā minami: simfoniskā poēma
"Saīses aizplīvurotais tēls" (1927.), koncerts klavierēm un orķestrim

(1928.), Svīta 6 daiļās lielam orķestrim (1929.), Fantāzija, ārija un ka*

pričo klavierēm (1931.), "Pour deux plānos" — divām klavierēm

(1934.), "Koncertgabals" vijolei ar klav. vai orķ. pavadījumu (1935.),
Etīdes divām klavierēm (1936), Borodina (Polovciešu deju" tran-

skripcija 2 klavierēm (1936.), solo dziesmas ar Holderlina (1932.) un

Stefana Cveiga (1935.) vārdiem. B. pieslienas noteikti moderna-

jam virzienam.

Jānis I vanovs (dz. 1907, Preiļos), pilnu Latv. konservātori-

jās kompozicijas teorijas kursu, pie prof. Vītola un diriģentu
klasi pie Vaghaltera un prof. Mediņa beidza 1933. g. Mācījies arī

klavieru klasē pie N. Dauges. Diriģējis' simf. orķestrus. Kompozici-
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jos: 2 simfonijas (b un d mollā), svīta simtonijorķestrim 3 dajās, stī-

gukvartets, miniatūras (valši, mazunkas) klavierēm; dziesmas. Mē-

rens modernisms, izsmalcināts orķestris.

Muzikālā dzīve Latvijas valsts laikmetā

Viss patiesi lielais mākslā pauž ne tikai izcilā radošā individa,

bet arī tās tautas gara iezīmes, no kuras viņš nācis, to kultūru,. ku,ru

viņš savā psīchē lezīdis un kuras iespaidus savā mākslā sintezējis,

pie kam etnoloģiskai piederībai pie vienas vai otras tautas šinī ziņā
nav vienīgā izšķirošā loma, jo mākslinieka darbam dažu labu reizi

uzspiež neizdzēšamu zīmogu citas tautas kultūrai, kuras atmosfērā

viņš audzis un veidojies. Tamdēj arī pie pirmajiem latviešu komponi-
stiem, īpaši viņu darbības sākumā, mums tik bieži jāsastopas ar sve-

šām ietekmēm, kām pāraug pāri., protams, tikai izcilākie, — tie, kas

apzinīgi meklējuši un padziļinājuši savas iedzimtās latviskās gora īpat-
nības. Visi mūsu mūziķi, ar maziem izņēmumiem, bija mācījušies
Krievijas va* Vācijas mūzikas mācības iestādēs, uzņēmuši līdz ar to

no apkārtnes ievērojamu tiesu svešu kultūru dīgļu. Mums nebija tā,
ko sauc par nacionālu skolu, kas pie vecajām 1kultūras tautām bilja
paspējušas veidoties no paaudzes uz paaudzi, sažuburojušās pat
vairākas, tā ka mūzikas vēsturei, komponistu īpatnības analizējot,
galvenais .bilja izšķirt, pie kādas skolas komponists piederējis, vai

kādu jaunu virzienu pats izveidojis; jautājums par nacionālām īpat-
nībām pie šādas pieejas liekas it kā sānis nobīdīts, ne tamdēļ, ka tas

nebūtu svarīgs, bet tamdēļ, ka tas liekas pats par sevi saprotams. Tā,
piemēram,, mēs labi pazīstam Mocartu un Šubertu, Bachu un Brāmsu,
un varētu pateikt šo komponistu radošā darba lielās atšķirības, bet

mums pat neienāks lāga prātā, apcerēt tos elementus, kas viņu māk-

slā radušies no piederības vienai

tautai.

Mūsu apstākļos — komponēt
latviski vēl nebija pati par sevi sa-

protama lieta, to vajadzēja sevišķi
izveidot un izcelt, lai tā taptu reā-

litāte, ko spēja tikai atsevišķi indi-

vīdi. Protams, indivīdi; paliek notei-

cošie arī tādos apstākļos, ja kādai

tautai jau ir nacionāla skola, bet

tas, ko ap viņiem pastāv vienveidī-

ga un viņu nacionālai īpatnībai lab-

vēlīga mūzikas kultūras atmosfēra,

nesalīdzināmi atvieglo viņu darbu,
ja arī ne materiālā, tam psīcholoģi-
skā ziņā, apaugļo viņu psīchi zinā-

mā virzienā. Bez tam ir mūzikā tā*

di žanri, kuru augsme sava plašā
techniskā aparāta dēļ ir iespējama
tikai sakņojoties kādā; veselas tau-

tas kultūrā: tādi ir opera un sim-
foniskā mūzika, kas prasa lielusPauls Jozuus
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un augsti kulturālu mākslinieku kadrus. Ja atsevišķi mūsu kom-

ponisti arī varēja darboties un gūt panākumus izklaidus un svešumā

dzīvodami,, tad par nacionālas mūzikas -kultūras izveidošanu plašākā
nozīmē, par garīgi vienveidīgas un nacionālām īpatnībām labvēlīgas
vides izveidošanu varēja būt runa

tikai pēc Latvijas valsts nodibināša-

nās. Un tūlīt pirmajos valsts patstā
vības gados redzam nodibināmies

un augam vairākus mūsu tautas vis-

pārējo mūzikālo kultūru veidojošus
faktorus. Pie tiem pieder: Latvijas
valsts konservātoriija, tautas konser-

vātorijas un mūzikas skolas, Nacio-

nālā opera, radiofons, simfoniskās,
kamermūzikas un ko,ru vienības. Šo

iestāžu uzdevums bijal: no vienas

puses audzināt atskaņotāju un ra-

došo mūziķu kadrus un veikt zinā-

mas mūsu mūzikālās kultūras repre-
tātīvās funkcijas, no otras puses pa-
celt visas tautas vispārējo mūzikā-

lās inteiliģences līmeni, šaurākā no-

zīmē arī audzināt publiku, tos slā-

ņus, kas minēto iestāžu darbu at-

taisnotu un padarītu par nepiecie-
šamību. Darbs, kas šinī laukā 18

gados veikts, ir milzīgs, kaut arī ias

Teodors Reiters

pirmajā nozīmē bijis auglīgāks kā otrajā, un dažu labu reizi pa-
cēlušās balsis, kas raidījušas pārmetumus, sevišķi konservātorijai un

operai, pat mēģinājušas vispār apšaubīt to pastāvēšanas lietderību.
Šinī sakarība var būt lietderīgi citēt angļu filozofu Džonu Reskinu,

ku varau izmonTOļis Kaaam apce-

rējumam airī Emīfe Dārziņš: "Pētaiit
tautu vēsture, un jūs gaiši redzēsit to

lielo patiesību, -ka labu mākslu ir ra-

dījušas tikai tās tautas, kāim bija
prieks pie tās, kas no tās pārtika kā

no maizes, viņā sildījās kā aizvēnī

un prieikā par viņu dejoja, kas par
viņu strīdējās, cīnījās, badu cieta,-
tautas, kas centas viņu iegūt par

dzimtīpašumu. Ir tikai viens līdzeklis

pie mākslas tikt: griba mākslu bau-
dīt." Un pats Emilis Dārziņš kādā
rakstā par latviešu nacionālo operu

starp citu saka: "Lai mākslas darbs
varētu izcelties, ir vajadzīgs dotā lai-

kā un sabiedrībā zināms daudzums

kultūras, kas parādās gan kā garīga
kultūra, kas prasa no sabiedrības zi-

nāmu inteliģences grādu un zināmu

saprašanos starp sabiedrību un māk-Malvīne Vīgnere-Grīnberģe
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slinieku, gan arī kā techniska kultūra, kam uzdevums izkopt un attī-

stīt mākslas izteiksmes līcizekļus... Ticiet droši, mani kungi, ja lat-

vieši jebkad varēs spelet lomu citu tautu starpā, tad tikai ar savu

literatūru un mākslu. Tikai kultūras, vairāk kultūras!" Šie vardi, kas

Ādolfs Kaktiņš
Karalis Jāņa Kalniņa operā «Hamlets»

rakstīti pirms divdesmit gadiem, jo-

projām nav zaudējuši savu mazliet

poīēmisko asumu un nozīmību.

Ja arī savos pirmajos pastāvē-
šanas gados augšminētās mākslas

iestādes maz devušas tāda "konkrē-

ta un taustāma" tieši nacionālā ziņā,

tad tas pirmkārt izskaidrojams ar īso

laika sprīdi, otrkārt ar neizveidojuša-
mies sociālpolitiskiem apstākļiem un

treškārt arī ar to, ka mākslinieki, kas

šinīs iestādēs darbojās, nāca no da-

žādām pasaules malām, ar dažādām

■mākslinieciskām tradicijām, ko bija

uzņēmuši svešumā darbodamies, un

ka bija vajadzīgs ilgāks laiks, lai viņu

personāls pats sevī saaugtu un izvei-

dotos par vienveidīgu mērķtiecīgu
organismu. Bet vajadzētu būt krietni

neredzīgam, lai neievērotu to milzī-

go starpību, kāda ir starp šo iestāžu

pirmajām, dažreiz pat pusdiletamtis-

kām, darba metodēm un sniegumiem
un to, ko redzam tagad, kad latviešu

mākslinieku un mākslas vārds jau da-

žu labu reizi spējis sevi spoži atestēt arī ārpus dzimtenes robežām.

Tagad īsumā pakavēsimies pie katras mākslas iestādes tapšanas
un darba gaitām atsevišķi.

Latvijas Nacionālā opera izveidojās no Frīdenberga
nodibinātās Latvju operas, kurā kā direktors darbojās prof. J. Vītols.

Viņam vairāk iesaistoties Latvijas konservātorijas darbā, par Nacionā-

las operas pirmo direktoru nāca J. Zālīts. Telpu jautājumu izdevās

atrisināt, novietojot operu agrākā vācu teātra telpās. Nebija arī

grūti sastādīt diezgcm plašu mākslinieku ansambli, orķestri un kori.

Grūtāks bi-jo repertuāra jautājums. Šinī ziņā iestādei, bez jebkādām
mākslinieciskām tradīcijām un bez viengabalaini saauguša dziedātāju

ansambļa, bija jāsāk pilnīgi no nekā. Taču jau pirmajā gadā operas

repertuārā bija deviņas operas. Tagad, pēc 17 darbības gadiem
(Nacionālā opera sāka darboties 1919. gada rudenī), operu reper-
tuārs tuvojas 100. To starpā 7 latviešu orīģināloperas: A. Kalniņa

(kas_bija arī pirmā latviešu orīģinālopera, uzvesta 1920. g.),
"Salinieki" [pārstrādātā veidā "Dzimtenes atmoda"), Jāņa Mediņa
"Uguns un nakts" (divās daļās), Jāzepa Mediņa "Vaidelote", Jāņa
Kalniņa "Lolitas brīnumputns" un "Hamlets". Pirmajos pastāvēšanas
gados operā kā režisori un balletmeistari darbojās arī daži sveštau-

tieši, taču ar laiku operas vadošo personālu izdevies komplektēt no

latviešu māksliniekiem, ja neskaita ārzemniekus viesdiriģentus, kādus

opera saista atsevišķiem darba posmiem. Režisora jautājums Nacio-
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nāiai operai, ievērojot šā posteņa speciālās prasības, bija ilgu laiku

viens no grūtākiem. Pēdējos gados šim uzdevumam par cienīgāko

izrādījies agrākais Nacionālā teātra režisors Jānis Zariņš. Operas
inscenējumu stils pamazām ievirzījies reallstiski-psīcholoģiskā gultnē,
mēģinot inscenējumos sniegt izlīdzi

nātu dramatiskās spēles un vokālo

elementu sintēzi. Pieaugot materiā-

liem un techniskiem resursiem, starp
kuriem atzīmējama' grozāmās skatu-

ves iekārtošanai, operas inscenējumi
sasnieguši augstu technisku un māk-

sliniecisku līmeni, tā' ka mūsu opera

jāuzskata' nevien par vadošo ope-

ras mākslas centru Baltijas valstīs,

bet jāpieskaita pie labākajām Eiro-

pas operām vispāri. No latviešu

diriģentiem, kas darbojušies Nacio-

nālā opera, vislielāko1 darba dau-

dzumu iznesis Teodors Reiters, īsā-

ku laiku darbojies Jānis Mediņš, pē-

dējā' laikā- Jānis Kalniņš un Pēteris

Barisons.

No dziedātajiem, kas darbojās
operā pirmajos gados un turpina
darboties arī tagad, dajai bija jau
ar agrāk iegūtu krietnu mākslinie-

Pauls Sakss

cisku stāžu, kā Malvīne Vīgnere-Grīnberģe, Ada Bēnefelde, Milda

Brechmane-Štengele, Herta Lūse, Olga PJavniece, Amanda Liberte-

Rebane, Helēna Berzinska, Natālija Ūlande-Šulce, Ādolfs Kaktiņš,
Pauls Sakss, Rūdolfs Bērziņš, Jānis Niedra. Eduards Miķelson*s, Niko-

lajs Vasiljevs, R. Tunce un c. Spoža ir arī jaunākā dziedoņu paaudze,
ko pa lielākai dajai var uzskatīt par pašas Nacionālās operas iz-

audzētu: Grieta Pērkone, Adele Pulciņa, Erna Pukna-Traviņa, Lidija
Blūmentāle, Jānis Vītiņš, Arturs Priednieks, Mariss Vētra, Viktors Stots

v. c. Gan ne visi no minētajiem pastāvīgi pie operas darbojušies:
dažs aizgājis, lai dotu jaunākiem vietu, dažam bijušas izdevības sai-

stīties pie kādas operskatuves ārzemēs, taču visumā operas personāla
sastāva augsme noritējusi bez pēkšņākiem pārgrozījumiem, tā ka

operai izdevies izaudzināt stabilu, viņas inscenējumu stilā iejutušos
māksliniesko ansambli.

Operas vadība neuzrāda līdzīgu kontinuitāti un tās direktori

mainījušies diezgan bieži, reizēm vadība; atradusies arī veselas kollē-

ģļjas rokās. Direkcijā bijuši, bez J. Zālīša-, vēl T. Reiters, A. Kalniņš,
Jānis Mediņš, A. Gulbis, P. Jozuus, P. Šuberts, N. Vainadziņš, A. Pron-

de. Pēdējā- laikā operas direktors ir J. Poruks. Vadības koncentrē-

šana vienās rokās izrādījusies pēdējo gadu praksē par lietderīgāko,
mērķtiecīgam darbam atbilstošāko.

Ne mazums nopelnu pie operas augstā mākslinieciskā līmeņa ir

balleta trupai, kas izaudzināta tieši operas pastāvēšanas laikā un par
kuras "pamatu licēju" jāuzskata balletmeistare A. Fjodorova. Pie

operas nodibināta arī balleta skola (sākumā studija), kas devusi

daudz spožu talantu. Pēdējā laikā operas balletu vada balletmei-
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stari O. Lēmanis un E. Leščevskis, balletā skolu H. Plucis, O. Lēmanis

un H. Tamgijeva-Birzniece. Balletam piekritis arī uzdevums reprezen-

tēt jo spoži Nacionālo operu ārzemēs: Beļģijā, Ungārijā, Zviedrijā,
Somijā un c. Balletā repertuārā atzīmējams pirmais un līdz šim vie-

nīgois latviešu orīģināībaīlets J, Me-

diņa "Mīlas uzvara" [O. Lēmoņa
choreograifiijā).

Operas plašā aparāta uzturēša-

na prasa tik lielus līdzekļus, ka tā

nav varējusi pastāvēt bez piemaik-
sāim no valsts un Rīgas pilsētas puses.
Šinī zināt tā nav izņēmums starp lie-

lākajām Vakareiropas operskatuvēm,
tā ka dažkārt dzirdētais iebildums,
ka opera tādai galvaspilsētai kā Rī-

ga ir pārāk liels luksuss, nav gluži
pamatots: apmeklētāju skaita ziņā,

aplēšot to proporcionāli iedzīvotāju
skaitam, tā pat ir labvēlīgākā stāvo-

klī kā viena otra izcila Vakareiropas

opera. Katrā ziņā' tā uzskatāma par

mūsu reprezentātīvāko mākslas iestā-

di, kuras eksistence ir mūsu garīgās
kultūras dzīvei nepieciešama.

Ada Benefelde

Latvijas konservātoriju nodibināja 1919. gadā ne-

liela latviešu mūziķu grupa ar prof. J. Vītolu priekšgalā, kas arī

nepārtraukti bijis tās rektors līdz 1935. gadam, kad par rektoru nāca

prof. P. Jozuus. Konservātorijā sāka savu darbu ar diezgan prāvu
klašu skaitu. Daudzo pieteikušos audzēkņu mūzikālais līmenis gan

bija ļoti zems, tā ka konservātorijai šinī ziņā pirmajos gados darbā

bija ievērojamas grūtības, ko vēl pavairoja arī inventāra', instrumentu

trūkums. Pakāpeniski pielietotā arvien stingrākā audzēkņu izlase un

pirmo nedaudzo absolventu izlaidumi ar laiku nostabilizēja aspirantu
līmeni un ietekmēja latviešu mūzikālo

jaunatni piegriezties mūzikai ar ar-

vien mazāk ņemt (kvantitātes ziņā]
un arvien vairāk dot (kvalitātes ziņā).
No Latvijas konservātorijas nācis viss

tas dzīvais spēks, kas padaral tik ro-

sīgu mūsu tagadējo mūzikas dzīvi un

kam varam pateikties, ka mūzikālā

audzināšana sāk izveidoties discipli-
nētākā' veidāi arī provincē. Latvijas
konservātorijā savu izglītību smēlu-

šies visa mūsu jaunākā komponistu
paaudze, tāpat lielākai daļa aktīvo
estrādes mākslinieku — pianistu, vi-

jolnieku, čellistu, ērģelnieku, jauno
koru un orķestru diriģentu. Viens no

lielākajiem gandarījumiem konser-

vātorijai ir arī tas, ka viņa pēdējos
gados varējusi savā darbā saistīt Milda Brechmane-Štengele
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kā paidagogus vairākus bijušos audzēkņus, ta A. Norīti, A. Jermo-

lovu, V. Stotu, P. Barisonu, A. Skulti un c. Tāpat no konservātorijas

absolventiem lielā vairumā komplektējas mūsu simfoniskie orķestri

radiofonā un operā, kamermūzikas ansambļi. No konservātorijas nā-

kust arī daudz izcili mūsu jaunākie
kancert- un operdziedoņi, kaut gan

pēdējo skaits ir vismazākais, jo dzie-

dātājul profesijai piemīt dažas īpat-
nības, kas kavē iziet ar dažādu teo-

rētisku priekšmetu noklausīšanu sai-

stītās ilggadīgās studijas. Otrkāirt

nav vēl īsti atrisināts jautājums par

operas klases nostādīšanu, kas dotu

jauniem dziedātājiem pamatīgas
skatuviskas priekšzināšanas. Pavi-

sam Latvijas konservātorijas absol-

ventu skaits sniedzas pie 300. Tas ir

milzīgs profesionāli izglītotu mūziķu
skaits, kas iepludināts latviešu tautā

un cel tās mūzikālo inteiliģences lī-

meni, ja apsveram, ka. pirms kara

mums bija tikai pārdesmit mūziķu
ar augstāko izglītību.

Lilija Kalniņa-Ozoliņa

Pianiste, 1934

No 'pirmajiem L. konservatorijas paidagogiem atzīmējami: prof.
J. Vītols, kas ar savu arī ārpus latviešu zemes robežām pazīstamo
komponista un paidagoga vārdu piešķīra konservātorijai zināmu tra-

dicijās spožumu, P. Jozuus. J. Lazdiņš, O. Fogelmanis, P. Sakss, A. Bē-

nefelde, P. Jurjāns, P. šuberts, H. Šmits, B. Rogge, M. Gubene, E.

Froncmone, vēlāk nākuši klāt A. Daugulis, L. Gomane-Dombrovska,
Jēk. Kārkliņš, V. Lazda, A. Ābele, Jānis Mediņš, A. Ozoliņš un c.

Izcili nopelni sistēmatiskai kamermūzikas kultivēšanai mūsu gal-
vaspilsētā konservātorijas stīgu kvartetam, kā sastāvs gadu skrēja
bijis padots nelielām pārmaiņām. Pēdējā laikā kvartetā ietilpst
A. Norītis, A. Arnītis, E. Vīnerts un A. Ozoliņš, bez tam kā pianisti
ņēmuši dalību prof. P. Šuberts, Lilija Kaīniņa-Ozoliņa un c. No kon-

servātorijas nākusi arī otrā izcilākā kamermūzikas vienība — J. Vītola

trio, kas sastādās no konservātorijas laureātiem V. Rušēvica, A. Teich-

maņa un J. Ķepīša.

Katram pieejamu mūzikālu izglītību sniedz Rīgas tautas konser-

vātorijā, ko vada N. Vanadziņš, tāpat tautas konservātorijas un mū-

zikas skolas gandrīz visās lielākajās provinces pilsētās.

Rīgas radiofons sāka darboties 1925. gadā, tā abonentu

skaits tagad tuvs jau 100.000. Šai iestādei piekrīt mūsu patreizējā
mūzikas dzīvē izcila loma, jo tā pārraida ik dienas lielu vairumu gan

simfoniskas, gan instrumentālistu un dziedātāju, gan mēchaniskas mū-

zikas, nodarbinot lielu mūziķu skaitu savā simfoniskā orķestrī, arī pa-

stāvīgajā dziedātāju ansamblī, un Jaujot uzturēt pastāvīgu kontaktu

ar publiku mūsu ievērojamākajiem jaunās paaudzes māksliniekiem,
kam ne katram ir izdevības sarīkot patstāvīgus koncertus. Tādā kārtā

radiofona darbs mūzikas laukā nes svētību divējādā z;ņā: audzinā-

dams un apkalpodams plašas klausītāju masas un dodams iespēju uz-

stāties ļoti lielam skaitam mākslinieku. Radiofona simfonisko orķestri
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jau ilgus gadus vada Jānis Mediņš un J. Porups, pēdējos gados arī

O. Bištēviņš.
Ne tik gludi ritējuši atsevišķi ņemot s i m f 6 n i sik ā s mūziķos

likteņi mūsu galvaspilsētā. Plašāku aprindu atbalsta trūkums līdz pat

Kamermūziķu trio:

Arveds Norītis, Pauls Šuberts, Alfreds Ozoliņš

šim loikom kavējis
nodibināties pa-

stāvīgai simfoni-

skai vienībai —fil-

harmonijai. Tikai

vasarās darbojas

Rīgas simfoniskais

orķestris (pēdējā
laikā Dzimtenes

simfoniskais orķe-
stris), dodams kon-

certus Rīgas dār-

zos. Tādā kārtā

galvenā simfoni-

skās mūzikas deva

nāk no apvienotā

operas un radio-

fona: orķestra kon-

certiem, apmēram

reizi mēnesī, bet vasara no radiofona orķestra, kas sniedz sistemāti-

skus 'koncertu ciklus Rīgas Jūrmalā. Šī deva tomēr ir Joti ievērojama' un

sniedz iespēju publikai dzirdēt lielākos simfoniskos darbus, kā arī

ievērojamus ārzemju diriģentus, kas tiek pieaicināti kā viesi. Rosīgi
vasaras laikā darbojas arī Liepājas un Jelgavas filharmonijas -un Ķe-
mer-u simfoniskais orķestris.

Izcila nozīme pārkāra latviešu mūzikas dzīvē ir lielajai dzie s-

musvētku tradicijai, kas Joti aktivizē kordziedāšanas attīstību visā

valstī un dod pastāvīgus un visai auglīgus impulsus arī radošajai mū-

zikai. Dziesmusvētkus pēc kara vispirms atjaunoja Jaunatnes dzies-

musvētki 1922. gadā, tad Dziesmu dienas 1923. gadā, sarīkojas
l dziesmusvētku 50 gadu piemiņai, kam drīz sekoja 6. vispārējie
dziesmusvētki 1926. gadā, ar apm. 7000 dziedātājiem, 7. dziesmu-

svētki 1931. gadā [ar 17.000 pieteiktiem dziedātājiem) un 8. dziesmu-

svētki 1933. gadā (I dziesmusvētku 60 gadu atcerei). Lielie vispārē-

jie dziesmusvētki spēcīgi ietekmēja koru dibināšanu un darbu visā

doms aizvienu plašākus un tālākus novadus,- ik vasaras vienodams

Latvijā; pār visu zemi sāka plūst novadu dziesmusvētku vilnis, tver-

provinces un lauku korus lielākiem, atbildīgākiem mākslas uzdevu-

miem. Vispārējo dziesmusvētku rīkošanu kopš septītajiem svētkiem

uzņēmās pastāvīga organizācija — Latviešu dziesmusvētku biedrība,
ar prof. Jāz. Vītolu kā prezidentu, un kas izdod no 1932. gada arī

mūzikas žurnālu "Mūzikas Apskatu" (redaktors Jēkabs Vītoliņš). Kā

dziesmusvētku virsdiriģenti Latvijas valsts laikā lielāko darbu ir vei-

kuši Teodors Reiters, Pauls Jozuus, Emīiis Melngailis un Teodors Kal-

niņš, sestajos svētkos par virsdiriģentu bija arī Alfrēds Kalniņš.

_Dziesmusvētki neatkarīgajā Latvijā ir kļuvuši par dižāko, grandio-
zāko tautas mūzikālās aktivitātes izpausmi. To programmas ne tikai

atspoguļo mūsu labākās jaunākās un klasiskās kordziesmas bagātī-
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bas, bet dziesmusvētku loks ievērojami paplašinājies, ietverdams sevī

arī visas mūsu mūzikālās kultūras manifestācijas — ar daudziem mū-

zikas koncertiem ārpus apvienoto koru programmas, Nac. operas uz-

vedumiem, dramatisko teātru, mākslas izstāžu un c. sarīkojumiem
dziesmusvētku laikā. Dziesmusvētkiem tagad nav vairs tikai gadī-
juma nozīme, tie ir kļuvuši par kārtēju mūsu mūzikālās dzīves parā-
dību, kuras mērķis — sevišķi kordziedāšonā visas valsts apjomā, iz-

vest periodisko augstāko darba apskati, mobilizējot visas tautas mū-

zikālās spēkus .

Koru kultūru ievērojamā mērā ceļ arī izcilās Rīgas koru vienības:

T. Reitera koris, Prezidiju konventa studentu un studenšu kori (dīr.
T. Kalniņš), Universitātes koris (A. Bobkovics), L. ūniv. studentu koris
"Dziesmuvara" (A. Ābele), vīru koris "Dziedonis" (L. Vīgners, pēdējā
laikā Jēk. Vītoliņš), "Dainas" koris (Sergejs Duks), "Zemes Spēka"
koris (Jānis Norvilis), Rīgas skolotāju institūta koris (Jēk. Vītoliņš) v. c.

Kā vēl viens mūsu mūzikas dzīvi pozitīvi ietekmējošs faktors pie-
minams Kultūras fonds, kas piešķir prēmijas par labākajiem
simfoniskiem, kamermūzikas un instrumentāldarbiem, sniedzot kompo-
nistiem to gandarījumu, ko viņu darbs citādā kārtā mūsu apstākļos
nespētu viņiem sagādāt, un sūtot studiju ceļojumos uz ārzemēm mūsu

daudzsološākos komponistus, instrumentālistus un dziedātājus sava

talanta tālākai izkopšanai.

T. Zaļkalna piemiņas medaļa
VI dziesmusvētkiem, Rīgā, 1931.
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Autori:

Jēkabs Vītoliņš — Vispārēja mūzikas vēsture (I, 11, 111, IV,
V un VI grāmata).

V. Jakubēns (Kaunā) — Leišu mūzika.

Richards Ritsings (Tortū) — Igauņu mūzika.

Jēkabs Gr a'ubiņš — Latviešu mūzikas folklora, Jāzeps

Mediņš.
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Prof. Jāzeps Vītols — Jurjānu Andrejs un viņa laikmets.

Jānis Zālīts — Jāzeps Vītols.

Knuts Lesiņš — Emīlis Melngailis, Emīlis Dārziņš, Alfrēds

Kalniņš, Jānis Zālīts, Jānis Mediņš, Mūzikālā dzīve Latvijas valsts

laikmetā.

Volfgangs Dārziņš — Ādolfs Ābele.
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zikā Latvijas valsts laikā.
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Svarīgākās pamanītās drukas kļūdas:

Lp. 80, no apakšas 7. rindā: pareizi jālasa: "...toties brīvi uzplauka īstā

vācu tautas dziesma" (nodrukāts „itkā").

Lp. 117, vidū: jālasa: «Neapoles skolas komponisti vairs netaisīja nekādas

atšķirības operu un orātoriju komponēšanā" (nodrukāts «ope-

rešu...").
Lp. 332, virsrakstā jābūt: Šopēns.
Lp. 389, virsrakstā pareizi jābūt: Vēristiskā opera (bet ne «Vēsturiskā"

opera, kā nepareizi nodrukāts).
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