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Padomju Latvijas divdesmit piecos gados izaugusi

jauna, spēcīga mākslas darbinieku saime. Tās vidū

redzami latviešu padomju mūziķi, kuru radošajai dar-

bībai padomju laikmets pavēris plašus apvāršņus.
Jaunā paaudze droši nostājusies blakus saviem skolo-

tājiem — vecākās paaudzes meistariem. Jauno atska-

ņotājmākslinieku, mūzikas zinātnieku un komponistu

profesionālā meistarība sasniegusi lielu briedumu. Mūsu

mūzikas kultūrā viņi ieņem arvien ievērojamāku vietu,

tāpēc radusies nepieciešamība apkopot visus nozīmī-

gākos faktus, nodot mūsu lasītājiem, kā arī saglabāt

nākamajām audzēm materiālus par mūsu republikas
mūzikas dzīves radošo aktīvu. Šim uzdevumam daļēji

kalpos Padomju Latvijas mūzikas darbinieku biogrāfiju

krājums. Interesenti te varēs gūt ziņas par republikas



redzamākajiem mūziķiem, par viņu izaugsmi brālīgo

padomju tautu mūzikas kultūras un latviešu klasiskās

mūzikas tradīciju ietekmē, par viņu nesavtīgo darbu

tautas muzikālajā izglītošanā un pašaizliedzīgo cīņu par

sociālistiskā reālisma daiļrades principu dziļāku iesak-

ņošanos latviešu padomju mūzikas kultūrā.

Krājumā ietvertas tikai Padomju Latvijas pēckara

gadu mūzikas darbinieku biogrāfijas. Taču šajā izde-

vumā nebija iespējams atspoguļot it visu profesionālo

mūziķu darbību. Bija jāizdara zināma atlase. Tika

izraudzīti mūzikas darbinieki, kuru mākslinieciskajās

gaitās vērojama augšupejoša attīstības tendence, kā arī

mūziķi, kas visu savu mūžu veltījuši mūsu republikas
mūzikas kultūras veidošanai. To vidū lasītājs atradīs

Komponistu savienības biedrus, konservatorijas absol-

ventus, atsevišķus mūziķus, kas iekarojuši autoritāti

perifērijā, Nopelniem bagātos mākslas darbiniekus,

visas sabiedrības iemīļotos Tautas māksliniekus.

Šim izdevumam ir bibliogrāfiska izziņu krājuma rak-

sturs. Tas nepretendē uz komponistu daiļrades izsme-

ļošu analīzi, mākslinieku radošās darbības dziļu un

zinātniski argumentētu novērtējumu.
Šā krājuma iniciatori — Latvijas Padomju komponistu

savienības mūzikas kritikas sekcija cer, ka šis izdevums

būs noderīga rokasgrāmata republikas kultūras darbi-

niekiem, lektoriem, mākslinieciskās pašdarbības entu-

ziastiem, visai mūsu plašajai mūzikas interesentusaimei.

Mūzikas kritikas sekcija uzskata šo biogrāfiju krājumu
tikai par sākumu plašāku faktu un materiālu vākšanas

darbam, kas joprojām turpināsies.

Sastādītājs
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ANSIS ALBERINGS

Ansis Alberings dzimis 1925. gada 23. maijā Rūjienā,
kur arī ieguvis pirmo muzikālo izglītību. Interese par
mūziku pamostas jau skolas gados. Skolotāja V. Vik-

maņa vadītajā mūzikas pulciņā viņš iegūst zināšanas

vijoles un klarnetes spēlē, kā arī pulciņa vokālā

ansambļa vadīšanā. Pēc dienesta Padomju Armijā
A. Alberings iestājas Jāzepa Mediņa mūzikas vidus-

skolas kordiriģentu nodaļā, O. Zviedra klasē, bet 1954.

gadā Latvijas Valsts konservatorijā pedagoga R. Va-

naga klasē un abas mācību iestādes beidz ar izcilību.



Jau studiju gados A. Alberings strādā ar pašdarbības
koriem Ogrē, Siguldā, Talsos un ansambļiem Rīgā. Pēc

konservatorijas beigšanas divus gadus viņš darbojas Tal-

sos, kur vada kultūras nama jaukto kori, vīru kori un

pūtēju orķestri, gan arī veic skolotāja un diriģenta

pienākumus Talsu vidusskolā. Viņš ir arī dziesmu

svētku virsdiriģents Talsu un Valkas rajonos. Sākot ar

1961. gadu, A. Alberings strādā Rīgā — Latvijas PSR

Valsts Akadēmiskajā korī (līdz 1963. g. janvārim),

Republikāniskā medicīnas darbinieku nama Tautaskorī,
bet 1963. gadā kļūst par pedagogu un diriģentu Rīgas
Pedagoģiskajā skolā.

A. Alberings cenšas panākt izteiksmīgu un emocio-

nālu izpildījumu un popularizēt labākos klasikas un

padomju mūzikas paraugus. Medicīnas darbinieku nama

Tautas korī A. Alberings turpina kora ilggadējā diri-

ģenta A. Melbārža aizsāktās tradīcijas un atskaņo gal-
venokārt padomju kora dziesmas.
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DIĀNA ALBINA

Mūzikas zinātniece un kora diriģente Diāna Albina

dzimusi 1926. gada 11. novembrī kalpotāju ģimenē Rīgā.
Vispārējo izglītību viņa iegūst 4. pamatskolā (1937—

1942) un 3. vidusskolā (1942—1946), bet no 1946. līdz

1950. gadam mācās Jāzepa Vītola Latvijas Valsts kon-

servatorijā Jēkaba Mediņa kora diriģentu klasē. No

1948. līdz 1950. gadam D. Albina strādā par pedagoģi
Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā. Pēc konservato-

rijas beigšanas jaunā zinātniece desmit gadus velti



pedagoģiskajam darbam konservatorijā. No 1953. līdz

1960. gadam viņa ir konservatorijas kora diriģēšanas
katedras vadītāja. Turpmākais darbs saistās ar Latvijas
Radio un televīziju. No 1960. līdz 1963. gadam viņa ir

Televīzijas mūzikas redakcijas atbildīgā redaktore, bet

kopš 1963. gada — Latvijas Radio mūzikas redakcijas

galvenā redaktore.

D. Albina publicējusi daudz rakstu periodiskajā presē.
Liela audzinoša nozīme ir anotācijām «Padomju Jau-

natnē» par simfoniskajiem koncertiem. Tās sistemātiski

tiek publicētas daudzus gadus pēc kārtas (1950—1963).
D. Albinas rakstiem, kā arī filharmonijā, kultūras uni-

versitātēs, radio un televīzijas raidījumos lasītajām

lekcijām vijas cauri estētiski audzinoša doma, kvēla

propagandista temperaments. Viņas lekciju forma ir

lakoniska, sīki pārdomāta, skaidri uztverama. īpatnējas
sižetiskas muzikālas noveles ir radio un televīzijas

raidījumiem sacerētie darbi «Viļņu dziesma», «Atvadu

simfonija» v. c. Tiem ir svarīga muzikāli izglītojoša
nozīme. Ar šo mūzikas propagandas formu sasaucas arī

populārais televīzijas raidījumu cikls «Maza pastaiga
mūzikas pasaulē», kuru D.Albina vada kopš 1963. gada.

Nozīmīgākais D. Albinas veikums ir viņas sastādīta

«īsā mūzikas terminu vārdnīca» (1960).
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MAIGURS ANDERMANIS

Latvijas PSR Valsts Akadēmiskā operas un baleta

teātra solists Maigurs Andermanis dzimis 1922. gada
7. jūlijā Rīgā strādnieku ģimenē. Pēc pamatskolas beig-
šanas viņš mācās Valsts tehnikuma ķīmijas nodaļā, bet

1939. gadā slikto materiālo apstākļu dēļ mācības jāpār-
trauc un jāmeklē kāda nodarbošanās. Viņam izdodas

dabūt ķīmiķa vietu fotolaboratorijā.
Ar vokālo mākslu M. Andermanis sadraudzējas jau

bērnībā. Septiņu astoņu gadu vecumā viņš ar lielu
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interesi skatās operu izrādes, jūsmo par mākslinie-

kiem.

Dziedāšanu M. Andermanis mācās 1940. un 1941. gadā

Rīgas Tautas konservatorijā, bet pēc kara P. Jurjāna
mūzikas skolas vakara kursos un Būvstrādnieku cent-

rālā kluba vokālajā studijā pie E. Rakuzinas.

Izšķirošs M. Andermaņa dzīvē ir 1953. gads. Kādā no

kluba koncertiem viņa priekšnesumu dzird Latvijas PSR

Valsts Akadēmiskā operas un baleta teātra režisors

K. Liepa. M. Andermanis tiek uzaicināts uz pārbaudi
un pēc tam pieņemts darbā operas korī. No 1957. gada

viņš sāk dziedāt arī baritona solopartijas. Pirmā lielākā

loma, ko M. Andermanis veic Operas un baleta teātrī,

ir Šarpless Dž. Pučini operā «Co-čo Sana». Šai pašā

gadā viņš piedalās arī Operas un baleta teātra vies-

izrādēs Kijevā, kur dzied Zvanevaiti A. Kalniņa operā

«Baņuta» un Tomski P. Čaikovska operā «Pīķa dāma».

Pēc gada, kad mūsu operas teātris ar savu mākslu

iepazīstina Ivanovas un Ļeņingradas mūzikas draugus,
M. Andermanis veic Telramunda partiju R. Vāgnera

operā «Loengrīns».
No vairāk nekā divdesmit M. Andermaņa atveidota-

jiem skatuves tēliem atzīmējams Eskamiljo 2. Bizē

operā «Karmena», Reguts M. Zariņa operā «Uz jauno

krastu», Johanāns R. Strausa operā «Salome», grāfs
Almaviva V. A. Mocarta operā «Figaro kāzas», Amo-

nasro Dž. Verdi operā «Aīda», kņazs Igors A. Borodina

operā «Kņazs Igors», marķīzs Poza Dž. Verdi operā
«Dons Karloss», Sebastiano E. d'Albēra operā «leleja»,
Petručo V. Šebaļina operā «Spītnieces savaldīšana»,

Votans R. Vāgnera operā «Valkīra», Marsels Dž. Pučini

operā «Bohēma», Izmailovs D. Šostakoviča operā «Ka-



terina Izmailova», Bierns A. Zilinska operā «Zelta

zirgs».

Kopš 1957. gada M. Andermanis bieži piedalījies
Mūzikas fonda rīkotajos autorkoncertos un radioraidī-

jumos, izpildot latviešu padomju komponistu un kla-

siķu dziesmas.

1965. gadā M. Andermanim piešķirts Latvijas PSR

Nopelniem bagātā skatuves mākslinieka goda nosau-

kums.
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LAIMA ANDERSONE

Laima Andersone ir Valsts Akadēmiskā operas un

baleta teātra soliste, talantīga jaunās paaudzes dzie-

done, aktīva republikas koncertdzīves dalībniece, dau-

dzu latviešu komponistu jauno darbu pirmā atskaņotāja.
L. Andersone dzimusi 1929. gada 11. decembrī Rīgā

strādnieku ģimenē. Viņas pirmā saskare ar mūziku

notiek jau bērnībā, kad Laima labprāt spēlē klavieres

un dzied. Kad L. Andersone sāk patstāvīga darba

gaitas, mīlestība uz mūziku kļūst stiprāka. Viņa dzied
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sieviešu vokālajā ansamblī. Ansambļa vadītāja skanīgās,
skaistās balss īpašniecei iesaka pievērsties dziedāšanai.

Paralēli darbam Valsts bankā L. Andersone 1952. gadā
sāk mācīties mūzikas skolas pieredzējušās pedagoģes
Hertas Štrauses dziedāšanas klasē. Jelgavas mūzikas

skolā pavadītie četri mācību gadi jaunajai dziedonei

1956. gadā paver ceļu uz Jāzepa Vītola Latvijas Valsts

konservatoriju. Te vokālās mākslas meistarību viņa
pilnveido docenta Eduarda Miķelsona klasē. Paredzēto

piecu studiju gadu vietā L. Andersone konservatoriju
beidz četros gados. Jaunajai māksliniecei šis mācību

laiks ir reizē arī aktīvas koncertdarbības sākums.

Līdzās parastajiem studentu koncertiem Rīgā viņa pie-
dalās arī vieskoncertos Lietuvā. Taču vislielākais pār-
steigums studentei ir tad, kad koncertā, kas veltīts Lie-

lās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 40. gadadienai un

notiek Maskavā, kopā ar mūsu operas teātra solistiem

uzaicināta piedalīties arī konservatorijas otrā kursa

studente dziedoneL. Andersone. Kopā ar citiem konser-

vatorijas studentiem māksliniece koncertē arī Ļeņin-

gradā. Bieži viņa piedalās mūsu radio un televīzijas

raidījumos.
1960. gadā L. Andersone beidz studijas. Šai laikā

visa pasaule gatavojas izcilā vācu komponista Roberta

Šūmaņa 150. dzimšanas dienas atcerei. Berlīnē notiek

jauno vokālistu konkurss, kurā piedalās arī L. Ander-

sone. No Berlīnes viņa pārved diplomu. Četrdesmit

dažādu valstu dziedoņu konkurencē iekļūt labāko vidū

ir ievērojams jaunās dziedones sasniegums.

Konservatorijā L. Andersone gūst arī operdziedones

iemaņas. Operas klasē Mildas Brehmanes-Štengeles va-

dībā māksliniece iestudē Marinas un Ksenijas aukles
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lomu M. Musorgska operā «Boriss Godunovs», aukli

P. Čaikovska operā «Jevgeņijs Oņegins», Martu P. Čai-

kovska operā «Jolanta» v. c. L. Andersones samtainā,

skaisti tembrētā balss, pārliecinošais, dziļi izjustais tēlu

traktējums saista uzmanību. Jau pirms konservatorijas

beigšanas viņa tiek uzaicināta piedalīties operu uzve-

dumos — S. Prokofjeva operā «Laulības klosterī» un

Š. Guno operā «Fausts». Pēc konservatorijas beigšanas
1960. gadā L. Andersone kļūst par Latvijas PSR Valsts

Akadēmiskā operas un baleta teātra solisti.

Operas un baleta teātrī aizvadītie gadi mākslinieces

daiļradē iezīmējuši daudzas spilgtas lappuses. Viņas

raksturotie tēli iezaigojas dažādās krāsās. No apmēram
divdesmit skatuves tēliem nozīmīgākās un spilgtākās
lomas ir Zībelis Š. Guno operā «Fausts», Karmena

Ž. Bizē operā ar tādu pašu nosaukumu, Kerubino

V. A. Mocarta operā «Figaro kāzas», Klariče S. Prokof-

jeva operā «Mīla uz trim apelsīniem» v. c. Pašlaik

mūsu operas teātrī L. Andersone ir vadošā mecosop-

rāna partiju izpildītāja. Arī Ļeņingradā, Tallina, Viļņa
un Kauņa silti aplaudējusi lieliskajai latviešu Kar-

menai.

L. Andersone ir arī iejūtīga kamerdziedone, soliste

lielas formas vokāli instrumentālu darbu atskaņojumos.

Viņas priekšnesumā izskanējušas mecosoprāna partijas
tādos darbos kā A. Skrjabina Pirmā simfonija (1959),
E. Grīga kantāte «Olafs Trigvasons» un R. Šūmaņa sim-

fonija «Manfrēds» (1961), G. Mālera Ceturtā simfonija

un «Dziesma par zemi», Dž. Verdi «Rekviēms» (1962),
J. Brāmsa «Rapsodija» (1963), L. Bēthovena Devītā sim-

fonija, D. Šostakoviča cikls «No ebreju tautas poēzijas»

(1964) v. c. Bagāts ir arī dziedones kamerrepertuārs.



Tajā galvenokārt pārstāvēts latviešu klasiķu vokālās

kamermūzikas pūrs, taču līdzās tam sastopamas arī ne-

mirstīgās klasiskās kamermūzikas pērles un padomju

komponistu darbi. Par savdabīgu daiļrades laboratoriju
izvērtušies kamermūzikas koncerti operas teātra Bal-

tajā zālē. Te L. Andersones izpildījumā izskanējuši tādi

darbi kā O. Respigi «Saules lēkts» kamerorķestra pava-

dījumā, A. Honegera vokālie cikli un citi darbi, kas

Rīgā retāk dzirdēti. Solokoncertiem māksliniece izvēlas

gan franču un ziemeļnieku liriku, gan krievu kompo-
nistu romances, gan arī padomju autoru dziesmas un

romances.

L. Andersonei ir radoša sadarbība ar latviešu kom-

ponistiem, kas speciāli māksliniecei raksta dziesmas.

Te jāmin tādi autori kā M. Zariņš, J. Ozoliņš, A. Zilin-

skis, E. īgenberga, N. Zolotonoss. Izcils ir dziedones

sniegums Marģera Zariņa vokālajos ciklos «Carmina

antīka» un «Partita baroka stilā», kas 1963. gadā pirmo
reizi izskanējuši radioraidījumā.

Māksliniece aktīvi piedalījusies Padomju Latvijas
25. gadadienai veltīto pasākumu sagatavošanā — viena

no galvenajām lomām O. Grāvīša operā «Audriņi», me-

cosoprāna partija M. Zariņa oratorijā «Mahagoni»,
solodziesmas.

1965. gada L. Andersonei piešķirts Latvijas PSR No-

pelniem bagātās skatuves mākslinieces goda nosaukums.

3-1433
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GURIJS ANTIPOVS

Gurijs Antipovs īsā laikā kļuvis par vienu no labā-

kajiem mūsu jaunās paaudzes operdziedoņiem. Viņš
aktīvi piedalās padomju mūzikas propagandēšanā.

G. Antipovs dzimis 1935. gada 13. decembrī Rēzeknē

kalpotāju ģimenē. Par mūziku un teātri viņš ieinteresē-

jas jau skolas gados. 1954. gadā viņš iestājas Jāzepa

Mediņa mūzikas vidusskolā, bet jau pēc gada vokālās

studijas turpina Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konser-

vatorijā docenta E. Miķelsona klasē.
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Nopietna pārbaude pirmā kursa studentam ir Vis-

savienības vokālistu konkurss Maskavā 1956. gadā.

Operas un baleta teātrī G. Antipovs pirmo reizi de-

bitē 1960. gadā, kad viņš beidz konservatoriju. Viņa

diplomdarbs ir Borisa Godunova loma M. Musorgska

operā «Boriss Godunovs». Tai seko Bartolo Dž. Rosini

operā «Seviļas bārddzinis», Gaļickis A. Borodina operā
«Kņazs Igors», dzirnavnieks A. Dargomižska operā
«Nāra», Cuniga 2. Bizē operā «Karmena», Moručo

E. d'Albēra operā «leleja», Nilakanta L. Delība operā
«Lakmē», Hortenzio V. Šebaļina operā «Spītnieces sa-

valdīšana» v. c.

Paralēli darbam operā G. Antipovs piedalās radio

un televīzijas pārraidēs un filharmonijas rīkotajos ka-

mermūzikas koncertos, kā arī lielu vokāli instrumen-

tālu darbu iestudējumos: J. S. Baha «Mateja pasijā»,
G. Hendeļa «Mesijā», L. Bēthovena Devītajā simfonijā,
V. A. Mocarta, Dž. Verdi un D. Kabalevska Rekviē-

mos, G. Sviridova «Patētiskajā oratorijā», M. Zariņa
«Mahagoni».

Mākslinieks dziedājis arī Maskava, Ļeņingradā,

Viļņā un Minskā.

Gandrīz no paša operdziedoņa gaitu sākuma turpinās
G. Antipova radošā sadarbība ar pianistu H. Braunu.

Dziedonis pirmo reizi mūsu republikā atskaņojis
D. Šostakoviča, V. Čistjakova, A. Petrova, G. Sviri-

dova, J. Ļevitina, R. Kalsona un citu komponistu vokā-

los ciklus. Nozīmīga vieta mākslinieka repertuārā ir

arī krievu klasikai.

Par G. Antipova straujo izaugsmi liecina panākumi
M. Musorgska Vissavienības jauno izpildītāju konkursā

1965. gadā, kur viņš iegūst pirmo vietu.



Muzikalitāte, spilgtās vokālās dotības un lielais dra-

matiskais talants palīdz māksliniekam atklāt ļoti atšķi-

rīgu tēlu plašo jūtu gammu. Taču vislabāk dziedoņa

personībai atbilst dramatiskie, traģiskie personāži —

cars Boriss M. Musorgska operā «Boriss Godunovs» un

dzirnavnieks A. Dargomižska operā «Nāra».
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ALEKSANDRS ARNĪTIS

Viens no vecākajiem Padomju Latvijas vijolniekiem
Aleksandrs Arnītis dzimis 1900. gada 27. septembrī

Rīgā kalēja ģimenē. Piecu gadu vecumā zēns sāk

mācīties vijoļspēli tēva vadībā. Pēc diviem gadiem
A. Arnītis iztur pārbaudījumus Jāzepa Mediņa vadītajā

Pirmajā Rīgas mūzikas institūtā, kur viņa sko-

lotājs ir institūta vadītājs. Vēlāk zēns turpina mācības

pie tagadējā PSRS Tautas mākslinieka J. Faiera, kas

toreiz strādā Rīgā, un pie E. Lučini, kurš pēc



konservatorijas nodibināšanas (1919) uzņem A. Arnīti

savā vijoļklasē. Pēc E. Lučini nāves (1922) A. Arnītis

turpina studijas profesora A. Meca klasē un absolvē

konservatoriju 1926. gadā. Seko divi gadi slavenā čehu

pedagoga O. Ševčika meistarklasē Prāgā.
Jau studiju gados A. Arnītis strādā operas teātra or-

ķestrī, no 1925. līdz 1938. gadam ir Radio simfoniskā

orķestra koncertmeistars, bet ar 1940. gadu atkal at-

griežas operas orķestra kolektīvā. Taču vijolnieka
darba lauks neaprobežojas ar darbību orķestrī —

A. Arnītis ir viens no labākajiem Latvijas kamermūzi-

ķiem. Ar savu dziji izjusto, smalkjūtīgo un tehniski ne-

vainojamo spēli, ar patīkamo, sulīgo tembru viņš ir lie-

lisks kameransambļa mūziķis. A. Arnītis ilgus gadus

spēlē konservatorijas kvartetā (1922—1937) un O. Šev-

čika audzēkņu kvartetā Prāgā. Trīsdesmitajos gados

viņš nodibina Radio kvartetu, vairākus ansambļus peri-
fērijas pilsētās (Jelgavā) un koncertē arī ārzemēs.

Pēc Lielā Tēvijas kara A. Arnītis strādā par operas

orķestra koncertmeistaru, bet no 1958. gada spēlē Ra-

dio un televīzijas simfoniskajā orķestrī. A. Arnītis pie-
vērsies arī pedagoģiskam darbam: no 1944. līdz 1951.

gadam viņš ir docents konservatorijā un no 1951. līdz

1961. gadam pedagogs Rīgas mūzikas skolās.
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PĒTERIS ĀBOLKALNS

Operdziedonis P. Ābolkalns dzimis 1896. gada 3. jū-

lijā Ērgļu apkaimē, Sausnējā, muižas kalpu ģimenē.
Tūlīt pēc Sausnējas ministrijas skolas beigšanas sākas

viņa darba gaitas. 1915. gadā P. Abolkalnu iesauc kara-

dienestā. 4. Vidzemes latviešu strēlnieku pulka rindās

viņš izstaigā tālus kara ceļus, Sarkanās Armijas daļās
dienēarī Kremļa garnizonā, bet 1919. gada janvārī kopā
ar armijas vienībām nokļūst Rīgā._Kad Sarkanā Armija
no Latvijas spiesta atkāpties, P. Ābolkalns nonāk līdz

Smoļenskai. Drīz pēc tam viņš atkal atgriežas Latvijā.



Jau armijā nākošais dziedonis piedalās māksliniecis-

kajā pašdarbībā. 1921. gadā P. Ābolkalns kļūst par Lie-

pājas teātra koristu, bet pēc Liepājas operas nodibinā-

šanas viņš dzied operas korī un izpilda ari nelielas

lomiņas. Kad 1926. gadā grupa liepājnieku pārnāk uz

Rīgas operu, viņu vidū ir arī P. Ābolkalns. Kopš
1946. gada viņš ir operas solists. Čertdesmit darba

gados operā viņš dziedājis apmēram simt tenora

partiju. Māksliniekam raksturīga rūpīga iedziļināšanās
ikvienā tēlā un korekts lomas vokālais atveidojums.

Raibajā lomu kajeidoskopā operas draugiem ilgi paliks

atmiņā tādi P. Abolkalna atveidoti tēli kā Ķikreizis
M. Zariņa operā «Uz jauno krastu» (1955) un Čāpiņš
M. Zariņa operā «Zaļās dzirnavas» (1958), Vašeks

B. Smetanas operā «Pārdotā līgava» (1950), Goro

Dž. Pučini operā «Čo-čo Sana» (1946), mūks Misails

M. Musorgska operā «Boriss Godunovs» (1949), Nazars

D. Kabaļevska operā «Tarasa dzimta» (1952), Ovlurs

A. Borodina operā «Kņazs Igors» (1946), zīlnieks L. De-

lība operā «Lakmē» (1954), karalis Jāņa Mediņa operā

«Sprīdītis» (1956), Spolēta Dž. Pučini operā «Toska»

(1948), Lauerts N. Grīnfelda operā «Rūta» (1945) v. c.

Māksliniekam vienmēr bijusi aktīva attieksme pret
darbu. Arī būdams pensionārs (kopš 1960. g.), viņš ro-

sīgi piedalās operas sabiedriskajā dzīvē.

Pēc Latviešu literatūras un mākslas dekādes Mas-

kavā 1955. gadā P. Ābolkalnam piešķirts ordenis «Goda

Zīme», bet 1959. gadā — Latvijas PSR Nopelniem ba-

gātā skatuves mākslinieka goda nosaukums.
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ULDIS BALODIS

Diriģents Uldis Balodis ir Rēzeknes mākslas dzīves

organizētājs. Viņa vadītais Tautas koris «Ezerzeme»

pēdējos gados guvis atzīstamus panākumus.
U. Balodis dzimis 1930. gada 9. augustā Valkas ap-

riņķī, Trikātā, zemnieku ģimenē. 1945. gadā viņš beidz

Trikātas pamatskolu un iestājas Valmieras vidusskolā.

Interese par mūziku paver ceļu uz Valmieras mūzikas

skolu. 1948. gadā U. Balodis noorganizē un vada

vairākus Valmieras rajona koru kolektīvus. Padomju



Latvijas 1950. gada Dziesmu svētkos jaunais diriģents
gūst ievērību ar Dauguļu-Dikļu ciema kori. 1950. gada
rudenī U. Balodis iestājas Jāzepa Mediņa mūzikas vidus-

skolas 111 kursā. 1952. gadā viņš kļūst par konservato-

rijas studentu un sāk dziedāšanas skolotāja gaitas

Rīgas 22. septiņgadīgajā skolā.

Pēc Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijas
absolvēšanas 1957. gadā enerģiskais diriģents sāk strā-

dāt Rēzeknē. Viņš ir Rēzeknes mūzikas vidusskolas di-

rektors, jauno mūzikas kadru audzinātājs kordiriģentu

nodaļā. Ar lielu aizrautību mākslinieks vada Tautas

kori «Ezerzeme». U. Baloža vadītā kora priekšnesumā
valda liela aizrautība, jauneklīga degsme un vērienī-

gums.
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PĒTERIS BARISONS

Komponista P. Barisona talants vispilnīgāk izpaužas
simfoniskos darbos un kora dziesmās, kas ir vērtīgs

ieguldījums latviešu mūzikas kultūrā. Otrs nozīmīgs
darba lauks ir pedagoģija, kam komponists veltījis
daudz laika un enerģijas.

P. Barisons dzimis 1904. gada 18. aprīlī Jēkabpils ap-

riņķa Sēlpils pagasta Skudrās zemnieku ģimenē. Sep-

tiņu gadu vecumā zēns iemācās spēlēt cītaru, pēc tam

iepazīst vijoli, ģitāru un mežragu. Pirmā pasaules kara
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gadus Barisonu ģimene pavada Vidzemē. 1918. gadā
atgriezies dzimtenē, P. Barisons tā ieinteresējas

par mūziku, ka pēc smagas darba dienas mēro daudzus

kilometrus uz kora un orķestra mēģinājumiem. Pilns

enerģijas un gribas, bet nepietiekami sagatavots,
P. Barisons 1923. gadā dodas uz Rīgu, lai iestātos

konservatorijā. Nenolicis eksāmenus, viņš sāk mūzikas

studijas Ernesta Vīgnera Fonoloģijas institūtā, kur

iegūst dzijas un plašas zināšanas mūzikā. Pēc institūta

beigšanas 1928. gadā P. Barisons sāk strādāt turpat par

pedagogu (ar pārtraukumiem līdz 1939. g.).
1928. gadā jaunais mūziķis kļūst par Latvijas kon-

servatorijas profesora J. Vītola kompozīcijas klases

studentu. Šajos gados rodas pirmās P. Barisona kora

dziesmas un skaņdarbi orķestrim. 1932. gadā beidzis

kompozīcijas klasi, viņš mācās orķestra diriģēšanu, pa-

ralēli strādājot operā par suflieri. 1934. gadā P. Barisons

beidz studijas. Viņam rodas iespēja strādāt operā par

diriģentu. P. Barisons diriģē arī simfonisko orķestri
koncertos Rīgā, Rīgas jūrmalā, Jelgavā. 1936. gadā
sākas viņa pedagoga gaitas konservatorijā, kur viņš
māca elementāro teoriju un harmoniju.

Vērojot dzīvi buržuāziskajā Latvijā, P. Barisons sa-

skata tajā daudz pretrunu, tādēļ vairāki trīsdesmitajos

gados sacerētie darbi saistās ar sapņu pasauli, skum-

jām izjūtām, piemēram, kora dziesma «Zilie sapņu

kalni», kantāte «Brīnumzeme», «Traģiskā poēma» sim-

foniskajam orķestrim v. c. Vācu okupācijas gados
P. Barisona daiļrade apsīkst. Viņš strādā tikai pedago-

ģisko darbu.

Ar Rīgas atbrīvošanu atraisās komponista radošie

spēki. Pēc kara viņš kļūst par profesoru Latvijas



PSR Valsts konservatorijā, vada kompozīcijas un

simfoniskā orķestra diriģentu katedru. Šajā laikā

rodas dzīvesprieka pilni, optimistiski darbi: «Latvju

rapsodija» klavierēm un orķestrim (1946), visos nāko-

šajos dziesmu svētkos atskaņotā kora dziesma «Dzies-

mai šodien liela diena» (1946), «Svētku uvertīra» (1947;
nav pabeigta). Radošo spēku briedumā 1947. gada 13.

jūlijā nāve pēkšņi pārtrauc P. Barisona dzīvi un darbu.

Komponista atstātais mantojums aptver apmēram
120 skaņdarbu. P. Barisons savā mūzikā pauž gaišas

un cildenas domas. Viņa darbu raksturīgākie tēli ir

dzimtenes mīlestība, dabas ainas, cilvēku iekšējās izjū-
tas. Bieži komponists ļaujas liriskām noskaņām, roman-

tiskai smeldzei. Vijīga, plastiska melodika, emocionālas

kulminācijas, romantiķiem raksturīgie krāsainības

meklējumi harmonijā un latvisks kolorīts iezīmē

P. Barisona individuālo stilu.

Galvenie darbi. Simfoniskie darbi: Pirmā simfonija La ma-

žorā (1935); Otrā simfonija («Romantiskā») Mi bemol mažorā (1939);

simfoniska poēma «Līgo» (1934); trīs prelūdijas; simfoniska poēma
«Teika» (1937); «Traģiskā poēma» (1937); svīta «Ziedu vija» (1937);
«Svētku uvertīra» (1947); «Latvju rapsodija» klavierēm un orķes-
trim (1946). Kantātes: «Gaišais rīts» (1933), «Dzimtenei» (1936). «Brī-

numzeme» (1938), «Nāves sala» (1944). Dziesmas: apmēram 30 kora

dziesmu — «Dzimtene», «Latvija», «Dziesmai šodien liela diena»;

tautas dziesmu apdares; apmēram 20 solodziesmu, piecas balsij ar

orķestri. Instrumentālā kamermūzika: Stīgu kvartets si minorā;

«Melodija», «Rotaļa» vijolei un klavierēm v. c. Skaņdarbi klavie-

rēm: divas sonātes (Re bemol mažorā, si bemol minorā), prelūdijas,
etīdes v. c.

Literatūra. L. Viduleja. «Gaišās stīgas», LVI, Rīgā, 1963.

J. Vītoliņš. Pēteris Barisons, «Latviešu mūzikas hrestomātija», 111,

LVI, Rīgā, 1957. O. Grāvītis. īsas izcilāko latviešu komponistu bio-

grāfijas, LVI, Rīgā, 1953.
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OĻEGS BARSKOVS

Čellists un komponists Oļegs Barskovs pieder pie

mūsu republikas komponistu jaunās paaudzes. Viņa

daiļrades nozīmīgākais devums saistīts ar pašam au-

toram — atskaņotājmāksliniekam tuvo kamermūzikas

žanru.

O. Barskovs dzimis 1935. gada 30. septembrī Maska-

vas apgabala Savinas ciemā. Pirmo muzikālo izglītību

viņš ieguvis Maskavas mūzikas skolā čella klasē.

1949. gadā topošais komponists turpina mācības čella
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spēlē Rīgā E. Dārziņa speciālajā mūzikas vidusskolā.

1953. gadā O. Barskovs iestājas Jāzepa Vītola Latvijas
Valsts konservatorijas profesora E. Berzinska čella

klasē. O. Barskova pirmie nopietnākie mēģinājumi

kompozīcijā saistīti ar 1951. gadu (Balāde klavierēm,

Noktirne vijolei, Polonēze simfoniskam orķestrim v. c).
Tie liecina par skaņraža spējām orientēties sarežģītajā

kompozīcijas tehnikā, par viņa bagāto fantāziju.
1956. gadā O. Barskovs paralēli studijām čella klasē

iestājas kompozīcijas fakultātē docenta V. Utkina

klasē. 1958. gadā viņš beidz konservatorijas čella klasi

un pārtrauc kompozīcijas studijas. Turpmāk O. Bar-

skovs patstāvīgā darbā attīsta savas komponista iema-

ņas un kompozīcijas tehniku, studēdams padomju mū-

ziku, it īpaši S. Prokofjeva skaņdarbus. No 1953. līdz

1963. gadam O. Barskovs spēlē Latvijas PSR Valsts

Akadēmiskā operas un baleta teātra orķestrī, pēc tam

pāriet uz Radio un televīzijas orķestri.
O. Barskova daiļrade attīstījusies kā instrumentālās,

tā simfoniskās un vokālās mūzikas žanrā. Ilgus gadus

spēlējot orķestrī un stīgu kvartetā, komponists labi

iepazinis ansambļa specifiku, tāpēc ļoti nozīmīgu vietu

viņa jaunradē ieņem instrumentālie kameransambļi.
O. Barskova mūzikas stils veidojas padomju mūzikas

meistaru ietekmē. Viņa skaņuraksts ir laikmetīgs,
novatoriskiem meklējumiem piestrāvots. Komponista
darbos vērojamas spilgtas polifonijas iezīmes. Sonātes

flautai un čellam žanra un muzikālās uzbūves ziņā ir

savdabīgi polifoniski darbi. Pats labākais, ko Padomju

Latvijas mūzikai devis talantīgais skaņradis, ir stīgu
kvarteti.



Galvenie darbi. Stigu kvartets Nr. 1 (1956, otra redak-

cija — 1960); stīgu kvartets Nr. 2 (1957, otrā redakcija —- 1961);

horeogrāfiska pasaka «Neglītais pīlēns» pēc A. Andersena pasakas

(1961); Pirmā sonāte flautai un čellam (1961); Otrā sonāte flautai un

čellam (1962); Concerto grosso stīgu orķestrim (1962); viencēliena

balets «Pans un Sīringa» (1962); polonēze simfoniskajam orķestrim
«Himna darbam» (1964); mūzika radio un televīzijas uzvedumiem,
instrumentālas miniatūras, dziesmas v. c.
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MENDELIS BAŠS

Mendelis Bass ir diriģents un komponists, kas dar-

bojies galvenokārt instrumentālās un vokālās mūzikas

laukā. Viņš rakstijis mūziku arī dokumentālām filmām.

Mākslinieks darbojas par pedagogu Jāzepa Vītola Lat-

vijas Valsts konservatorijā.

M. Bašs dzimis 1919. gada 14. aprīlī Rīgā strādnieku

ģimenē. Jau agri iezīmējas viņa muzikālās dotības.

Skolas gados zēns sāk privāti mācīties klavieru spēli.
1937. gadā M. Bašs iestājas Latvijas Valsts konservatorijā



profesora Jāzepa Vītola kompozīcijas klasē. Sākoties

Lielajam Tēvijas karam, M. Basu arestē un ievieto

koncentrācijas nometnē Rīgā. Vēlāk viņu pārsūta uz

Liepāju. 1945. gadā viņam laimējas no nometnes izbēgt

un, slapstoties mežos, sagaidīt Padomju Latvijas atbrī-

vošanu. M. Bašs atgriežas Rīgā un atjauno studijas Lat-

vijas PSR Valsts konservatorijā profesora A. Skultes

kompozīcijas klasē, kuru beidz 1948. gadā. 1950. gadā

viņš absolvē profesora L. Vīgnera orķestra diriģēšanas
klasi.

No 1947. līdz 1959. gadam M. Bašs strādā par peda-

gogu Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā un no

1950. gada ir teorētisko priekšmetu pasniedzējs Jāzepa*
Vītola Latvijas Valsts konservatorijā, bet kopš 1952.

gada vada kordiriģēšanas klasi.

Nozīmīga ir M. Baša galvenā diriģenta darbība Dau-

gavpils Muzikāli dramatiskajā teātrī (1959—1961), kur

viņa vadībā iestudēta Dž. Verdi opera «Traviata»,

Dž. Pučini opera «Čo-čo Sana» v. c. 1963. gadā viņš

kļūst par galveno diriģentu Valsts Rīgas operetes teātrī.

Pie M. Baša nozīmīgākiem darbiem pieder oratorijā
«Fašisma upuru piemiņai» ar G. Beiļina tekstu, Poēma

vijolei un orķestrim, kā arī dziesmas korim: «Ceļma-
las priede», «Nezināmā kareivja kaps» v. c. Savos dar-

bos viņš atspoguļo Lielā Tēvijas kara notikumus un

aktuālas šāsdienas tēmas. M. Baša mūzikā dominē emo-

cionāli dramatiskā līnija; tās liriski episkais raksturs

sasaucas ar krievu klasiskās mūzikas tradīcijām.

Galvenie darbi. Oratorijā «Fašisma upuru piemiņai»

(1961); Simfonija-balāde (1949); Poēma vijolei un orķestrim (1955);
instrumentālas miniatūras; solo un kora dziesmas; mūzika kinofilmai

«Ilze» v. c.
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MARIJA BERGA

Dziedones Marijas Bergas galvenais darba lauks ir

pedagoģija. Viņa aktīvi iesaistījusies sabiedriskajā
dzīvē. Sadarbojoties ar daudziem Padomju Latvijas
komponistiem, M. Berga piedalās Latvijas Padomju

komponistu savienības plēnumos, autorkoncertos un

radiopārraidēs.
M. Berga dzimusi 1921. gada 5. maijā Daugavpilī.

Jau pamatskolā viņa iemīļo dziedāšanu. Mācoties Dau-

gavpils Pedagoģiskajā institūtā, viņa dzied korī, spēlē
orķestrī un noorganizē dubultkvartetu.



Pēc institūta beigšanas 1940. gadā M. Berga sāk pe-

dagoģisko darbu Vīpes septiņgadīgajā skolā, kur vada

skolēnu kori. Viņa noorganizē Vīpes pagasta kori un

dubultkvartetu un sniedz vairākus koncertus.

1945. gadā piepildās M. Bergas ilgotais sapnis —

viņa iestājas Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservato-

rijā. Sākumā M. Berga mācās pie M. Brehmanes-Šten-

geles; vēlāk viņa kļūst par D. Rozenbergas-Tunces
audzēkni. Studiju gados M. Berga operteātrī ar labiem

panākumiem dzied Tatjanas partiju P. Čaikovska operā
«Jevgeņijs Oņegins», piedalās šefības koncertos, kādu

laiku dzied Valsts korī. Konservatoriju viņa beidz

1952. gadā, pēc tam sāk strādāt Radiokomitejas korī

par solisti.

Sevišķi nozīmīgs posms dziedātājas dzīvē ir 1954.—

1957. gads, kad M. Berga strādā Komponistu savienībā

par referenti. Šeit viņai ir iespēja iepazīties ar daudzu

mūsu komponistu vokālajiem darbiem un sniegt to

pirmatskaņojumus koncertos un radiopārraidēs.
M. Berga piedalās J. Ozoliņa, A. Zilinska, M. Zariņa,

Jēkaba Mediņa, J. Ķepīša, O. Grāvīša un daudzu citu

Padomju Latvijas komponistu autorkoncertos, Latviešu

literatūras un mākslas dekādē Maskavā, jauno vokā-

listu skatē un koncertos ārpus mūsu republikas ro-

bežām.

No 1952. līdz 1954. gadam M. Berga ir Radio mūzi-

kas raidījumu redakcijas galvenā redaktore, 1957. gadā
viņa strādā Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā par mā-

cību daļas vadītāju, no 1958. līdz 1962. gadam par

direktori. Tagad M. Berga ir Jāzepa Mediņa mūzikas

vidusskolas vokālās nodaļas vadītāja.
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VALDIS BERGS

Valdis Bergs ir viens no talantīgākajiem mūsu re-

publikas jaunās paaudzes vijolniekiem. 1963. gadā

noorganizētajā Latvijas PSR Valsts filharmonijas stīgu

kvartetā viņš spēlē pirmo vijoli.
V. Bergs dzimis 1942. gada 16. martā Emburgā Jelgavas

apriņķī mūziķa ģimenē. 1948. gadā viņš sāk mācīties

vijoļspēli E. Dārziņa speciālajā mūzikas vidusskolā, bet

no 1957. līdz 1959. gadam ir Jāzepa Mediņa mūzikas

vidusskolas stīgu nodaļas audzēknis. Pēc šās skolas



3. kursa pabeigšanas V. Bergs sekmīgi nokārto eksā-

menus un 1959. gadā sāk studijas Jāzepa Vītola Latvi-

jas Valsts konservatorijā, kur mācās vijoļspēli pie pro-

fesora J. Targonska.

Studiju gados V. Bergs vairākkārt koncertējis kopā

ar Latvijas PSR Radio un televīzijas simfonisko or-

ķestri, kā arī piedalījies konservatorijas studentu sim-

foniskā orķestra koncertos. Vijolnieka solokoncerti

notikuši Rīgā, Rēzeknē, Cēsīs, Valmierā un citās mūsu

republikas pilsētās. Bieži V. Bergs spēlē Latvijas PSR

Valsts filharmonijas koncertos, kā arī radio un televīzi-

jas raidījumos. 1960. gadā starprepublikāniskajā kon-

kursā Minskā vijolnieks iegūst otro vietu. Jāzepa Vī-

tola Latvijas Valsts konservatoriju V. Bergs absolvē

1964. gadā. Pēc tam viņš sāk studijas Ļeņingradas kon-

servatorijas aspirantūrā. Jaunais mākslinieks nemitīgi

papildina repertuāru un aktīvi piedalās republikas kon-

certdzīvē.
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ERNESTS BERTOVSKIS

Ernests Bertovskis ir viens no izcilākajiem latviešu

čellistiem. Viņš iekarojis klausītāju simpātijas gan Pa-

domju Latvijā, gan tālu aiz tās robežām — brālīgajās

republikās un ārzemēs.

E. Bertovskis dzimis 1924. gada 11. jūlijā Liepājā
strādnieku ģimenē. Pēc pamatskolas beigšanas nāko-

šais čellists mācās spēlēt vijoli un dažus gadus vēlāk

arī čellu. 1940. gadā viņš ierodas Rīgā un iestājas

konservatorijā. Te viņa pedagogs ir čellists A. Teihmanis.
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Pēc gada rodas iespēja strādāt Latvijas Radio simfo-

niskajā orķestri. 1943. gadā E. Bertovskis aizbrauc uz

Kauņu, kur kļūst par operas teātra orķestra koncert-

meistaru. Pēc tam šos pašus pienākumus viņš veic Lie-

pājas operas simfoniskajā orķestrī.
1945. gadā tūlīt pēc kara viņš atkal redzams Rīgā

konservatorijas studentu saimē. 1948. gadā E. Bertov-

skis jau absolvē konservatorijā profesora E. Berzinska

čella klasi.

Līdztekus studijām čellists strādā Radio simfoniskajā
orķestrī un Radio stīgu kvartetā (kopā ar T. Vēju,
G. Brahmani un B. Tiltiņu).

Jau studiju gados aizsāktā koncertdarbība gūst jo
plašas iespējas pēc konservatorijas beigšanas. E. Ber-

tovskis kļūst par Latvijas Valsts filharmonijas solistu

un neatlaidīgā darbā drīz vien izvirzās par vienu no

redzamākajiem atskaņotājmāksliniekiem republikā.
E. Bertovskis koncertē Padomju Latvijas pilsētās,

Kaukāza republikās, Sibīrijā, Ukrainā, Maskavā un

Ļeņingradā, bet 1951. un 1959. gadā kopā ar padomju
mākslinieku grupu sniedz koncertus Somijā, 1962.

gadā — Bulgārijā, 1964. gadā — Ungārijā un Vācijas

Demokrātiskajā Republikā.
Desmit patstāvīgie solokoncerti un piecdesmit kon-

certi kopā ar simfonisko orķestri ir tikai niecīga daļa

no ievērojamā mākslinieka devuma mūzikas cienītā-

jiem. E. Bertovska repertuārā ir ne tikai pasaules izci-

lāko skaņražu darbi čellam, bet arī latviešu kompo-
nistu skaņdarbi: J. Ivanova, J. Mediņa, J. Ķepīša,
A. Jurjāna koncerti čellam, kā arī P. Līcītes, J. Ķepīša

un citu komponistu miniatūras.

Viņš vienlīdz labi atskaņo gan pasaulslavenos kon-



certus čellam, gan kamerstila darbus. E. Bertovskis ir

arī lielisks ansambļa mūziķis. Viņš spēlē Radio stīgu
kvartetā kopā ar I. Dālmani, H. Birznieku un B. Tiltiņu
un trio — ar V. Cīruli un I. Dālmani.

No 1958. līdz 1962. gadam E. Bertovskis ir Latvijas
Valsts konservatorijas un E. Dārziņa mūzikas skolas

čella klases un kameransambļa klases pedagogs.
1963. gada sākumā, kad pie Latvijas Valsts filharmo-

nijas nodibinās čellistu ansamblis, viņš kļūst tā māk-

slinieciskais vadītājs un dalībnieks.

Mūsu republikas izcilajam čellistam ir dziedošs, sam-

tains un saviļņojošs tonis. Drošais, pārliecinošais un tem-

peramentīgais spēles veids, spēja ātri apgūt jaunu skaņ-
darbu tehniski sarežģīto skaņurakstu ir iezīmes, kas

E. Bertovska personību padarījušas pazīstamu visā Pa-

domju zemē.

1955. gadā viņam tiek piešķirts Latvijas PSR Nopel-
niem bagātā mākslinieka nosaukums, bet 1961. gadā -

Latvijas PSR Valsts prēmija.

Literatūra. O. Grāvītis. Ernests Bertovskis, žurnāls «Māksla»,

1959. g. 3. nr., 23. lpp.
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ĒVALDS BERZINSKIS

Profesors E. Berzinskis ir viens no izcilākajiem lat-

viešu atskaņotā jmākslas un padomju čella skolas

pārstāvjiem un veidotājiem. Visa profesora dzīve, viņa

neizsīkstošais temperaments veltīts iemīļotajai mākslai.

E. Berzinskis dzimis 1891. gada 24. janvārī Jelgavas

apriņķī, Lielvircavā, tautskolotāja ģimenē. Berzinsku

dzimtai ir senas mūzikas tradīcijas. Saglabājušās zi-

ņas, ka 19. gs. otrajā pusē pastāvējis Berzinsku orķes-

tris, kur spēlējuši seši Berzinsku dzimtas pārstāvji.
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Orķestris piedalījies IV Dziesmu svētku (1895) sagata-
vošanas kopmēģinājumos, un to vadījis vijolnieks
Jānis Berzinskis — E. Berzinska tēvocis. Pats profesors
atceras Berzinsku ģimenes orķestri muzicējam gad-
simtu mijā Elejā.

Arī tautskolotājs Jānis Berzinskis (Ēvalda tēvs) —

Irlavas skolotāju semināra bijušais audzēknis, kas mā-

cījies pie J. Bētiņa, — spēlē vijoli un ievada dēlu mū-

zikas pasaulē. Taču trīspadsmitajā mūža gadā speciali-
tāte tiek mainīta — zēns sāk mācīties čella spēli pie
tā laika labākā latviešu čellista — Pēterburgas kon-

servatorijas absolventa O. Fogelmaņa. Tā kā māksli-

nieka dzīve buržuāziskajā sabiedrībā ir tik nedroša,

izšķirties par mūziķa profesiju ļoti grūti, tāpēc

1910. gadā, pabeidzis Jelgavas ģimnāziju, Ē. Berzinskis

iestājas Pēterburgas universitātes Ķīmijas fakultātē

un vienlaikus pilnveido čella spēli pie Pēterburgas
konservatorijas profesora J. Zeiferta. 1913. gadā
E. Berzinskis pārceļas uz Maskavu, kur turpina studi-

jas Maskavas universitātē un konservatorijā pie pro-

fesora A. Glēna. Pelnīdams iztiku ar privātstundām un

koncertēšanu, E. Berzinskis 1917. gadā beidz universi-

tāti un 1918. gadā konservatoriju. Studiju gados pār-
liecinājies par savas mākslas iedarbības spēku, E. Ber-

zinskis turpmāk pievēršas vienīgi mūzikai. Divus gadus

(1918 —1920) mākslinieks strādā Penzā, solista darbību

savienodams ar operas orķestra koncertmeistara un

tautas konservatorijas pedagoga pienākumiem.
1920. gadā Ē. Berzinskis atgriežas dzimtenē, kur uz-

ņemas operas un baleta teātra orķestra koncertmeistara

pienākumus. Tomēr orķestra mūziķa darbs nespēj ap-

mierināt jauno čellistu. 1921. gadā E. Berzinskis pievēr-
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šas koncertdarbībai gan ka solists, gan ka kamermuziķis.
Kādu laiku viņš darbojas Liepājas operas orķestrī
(1922—1925) un Rīgas Radio orķestrī (1926—1928). Šajā
laikā čellists bieži piedalās koncertos, spēlē radioraidī-

jumos un kopā ar citiem mūziķiem apceļo visu Latviju
(1925, 1926). 1928. gadā Ē. Berzinskis kopā ar vijolnieku
A. Norīti un V. Ilsteru nodibina trio un dodas kon-

certceļojumā uz Austrāliju. 1929. gadā čellists aizbrauc

uz Parīzi, lai papildinātu savu meistarību. Šajā laikā

notiek viņa konsultācijas pie pasaulslavenā Pablo Ka-

zalsa. 1929. gadā atgriezies Latvijā, Ē. Berzinskis turpina
solista un kamermūzika gaitas, kā arī izpilda koncert-

meistara pienākumus operas orķestrī, kur darbojas līdz

1956. gadam.
E. Berzinska atskaņotāja darbība ir plaša un daudz-

veidīga. Savā spēles mākslā viņš ņēmis par paraugu ne

tikai izcilākos sava laika čellistus, bet arī dziedātājus

(F. Šaļapinu, L. Sobinovu). Mākslinieks vērību velti

galvenokārt toņa kultūrai, siltam, emocionāli bagātam,
cilvēka balsij tuvam instrumenta skanējumam. E. Ber-

zinska repertuārā ir P. Čaikovska «Variācijas par

rokoko tēmu», K. Sen-Sansa, L. Bokerini un J. Haidna

koncerti, kurus tas atskaņojis kopā ar izciliem diriģen-

tiem, J. S. Baha sonātes čellam, apmēram simt mazākas

formas darbu. Izcilais mākslinieks atskaņojis gandrīz
visus latviešu komponistu skaņdarbus čellam.

Pēc Lielā Tēvijas kara Ē. Berzinskis aktīvi iesaistās

Padomju Latvijas mūzikas dzīvē. Koncertmeistara pie-
nākumus operas orķestrī viņš apvieno ar solista un

kamermūziķa darbību Radio trio (1945—1948) un kon-

servatorijas kvartetā (1945—1958). Plašu atbalsi gūst

ikgadējie E. Berzinska kopīgie koncerti ar dziedātāju



H. Cinku-Berzinsku. Taču lielākā daļa darba tagad vel-

tīta pedagoģijai. No 1944. gada Ē. Berzinskis savu lielo

mākslinieka pieredzi sniedz jaunajai mūziķu paaudzei,
vadot čella klasi Latvijas Valsts konservatorijā un

E. Dārziņa speciālajā mūzikas vidusskolā (līdz 1955. g.).
No 1948. līdz 1961, gadam E. Berzinskis ir stīgu instru-

mentu katedras vadītājs, no 1954. gada — docents, bet

no 1959. gada — profesors. Viņš sagatavojis daudzus

izcilus mūsu republikas čellistus: Latvijas PSR Nopel-
niem bagātos māksliniekus E. Bertovski un J. Tīsu,

starptautisko konkursu diplomandu M. Villerušu, Ļe-

ņingradas konservatorijas aspiranti E. Testeļecu, Radio

un televīzijas simfoniskā orķestra koncertmeistarus

M. Išhanovu un J. Bremšu, Maskavas jaunatnes festi-

vāla laureātu O. Barskovu, filharmonijas kvarteta mū-

ziķi M. Grīnbergu v. c.

E. Berzinskis rediģējis latviešu komponistu čella dar-

bus. Viņš ir autors arī vairākiem nepublicētiem dar-

biem čella spēles metodikā.

Par izciliem nopelniem koncertdzīvē un jauno čel-

listu audzināšanā Ē. Berzinskim 1956. gadā piešķirts

Latvijas PSR Tautas mākslinieka goda nosaukums.

Sirmais mākslinieks allaž ir možs gan savā ikdienas

darbā — kārtējās nodarbībās konservatorijā, gan au-

dzēkņu vakarā, gan koncertā vai konkursa žūrijas ko-

misijā, kur viņa padoms allaž lieti noder kā jauniem

mūziķiem, tā arī pieredzējušiem pedagogiem.
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VIZBULĪTE BĒRZIŅA

Mūzikas zinātniece Vizbulīte Bērziņa dzimusi 1929.

gada 11. aprīlī Rīgā grāmatveža un skolotājas ģimenē.
Bērnība un skolas gadi aizrit Krimuldas sanatorijā, kur

strādā viņas vecāki. Interese par mūziku meitenei ro-

das jau skolas gados. Pēc Siguldas vidusskolas beigša-
nas 1948. gadā V. Bērziņa iestājas Jāzepa Mediņa mū-

zikas vidusskolas kordiriģentu nodaļā. Taču topošo

mūziķi vairāk saista mūzikas vēstures lekcijas, mūzi-

kas formu analīze. 1953. gadā ar izcilību beigusi mūzi-



kas vidusskolu, V. Bērziņa iestājas Jāzepa Vītola Lat-

vijas Valsts konservatorijas Kompozīcijas un teorijas
fakultātes mūzikas vēstures nodaļā. Pēc konservatori-

jas beigšanas no 1958. līdz 1962. gadam V. Bērziņa dar-

bojas par pedagoģi Jāzepa Vītola Latvijas Valsts kon-

servatorijā, vienlaikus veicot mūzikas propagandistes
darbu presē, radio un televīzijā. Šajā laikā rodas iecere

monogrāfijai par Jāni Ivanovu. Monogrāfija ar nosau-

kumu «Dzīves simfonija» izdota 1964. gadā. Autore

sniegusi izsmeļošas un saturīgas mūsu izcilā skaņraža
darbu analīzes. Grāmata uzrakstīta dzīvā un tēlainā

valodā.

V. Bērziņa aktīvi iesaistījusies Latvijas Padomju

komponistu savienības radošajā darbā, uzmanību veltī-

jot galvenokārt padomju mūzikas jaunāko skaņdarbu

propagandai.

Galvenie darbi. Monogrāfija «Dzīves simfonija», LVI, Rīgā,
1964. Brošūras: «Jāņa Ivanova Ceturtā simfonija», LVI, Rīgā, 1959;

«Svīta», LVI, Rīgā, 1959; «Fantāzija», LVI, Rīgā, 1959; «Instrumen-

tālie kameransambļi», LVI, Rīgā, 1959.
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RŪDOLFS BĒRZIŅŠ

Rūdolfs Bērziņš ir izcils latviešu aktieris un oper-

dziedātājs, ievērojams sabiedrisks darbinieks un māk-

slinieks revolucionārs.

R. Bērziņš dzimis 1881. gada 21. septembrī Rīgā
strādnieku ģimenē. Viņa tēvam ir lielisks balss mate-

riāls, bet nav nekādu iespēju izglītoties. Labu balsi sa-

ņēmis mantojumā arī dēls.

1890. gadā R. Bērziņš iestājas Pētera-Pāvila sešgadī-

gajā skolā. Zēnu sevišķi aizrauj literatūra. 1896. gadā
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R. Bērziņš pirmo reizi iepazīstas ar teātri, kas izraisa

viņā lielu interesi. Bieži jo bieži skatītāju vidū gale-

rijā redzams piecpadsmit gadus vecais zēns. Septiņ-

padsmit gadu vecumā R. Bērziņš piesakās Rīgas Lat-

viešu teātrī un tiek angažēts mazām lomiņām un iesais-

tīts korī. Viņa pirmā loma ir K. Vēbera operā «Burvju
strēlnieks». 1901. gadā, aizstājot kādu saslimušu māk-

slinieku, viņš debitē lielākā lomā. R. Bērziņa vārds

kļūst pazīstams plašām Rīgas klausītāju masām. 1902.

gadā jaunais mākslinieks tiek angažēts tikko nodibinā-

tajā Jaunajā latviešu teātrī. Daudzo lomu vidū labākā

ir Indriķis G. Hauptmaņa lugā «Nogrimušais zvans».

Par šo lomu tā laika presē lasāmas atzinīgas atsauk-

smes.

Drīz R. Bērziņš sāk sistemātiskas vokālās studijas pe-

dagoga H. Jadlovkera vadībā. Ar pedagoga palīdzību

dziedātājs no baritona kļūst par tenoru. Pirmā R. Bēr-

ziņa tenora loma ir Fausts Š. Guno operā «Fausts».

Publika uzņem to ar sajūsmu.
1903. un 1904. gada mijā jaunajam māksliniekam

piedāvā darbu Rīgas Latviešu teātrī. Pusotra gada laikā

viņš iestudē veselu virkni atbildīgu lomu. Mākslinie-

ciski pilnvērtīgākā ir Edgars R. Blaumaņa lugā

«Ugunī».
R. Bērziņš aktīvi iesaistās 1905. gada revolūcijā.

Viņš daudzkārt uzstājas mītiņos, skandējot revolucio-

nārus dzejoļus un dziesmas. Šā paša gada rudenī māk-

slinieks atkal redzams Jaunā latviešu teātra aktieru

saimē. Teātris iestudē lugas ar sociālu saturu. To vidu

ir Aspazijas «Sidraba šķidrauts», kur R. Bērziņam uz-

ticēta Normunda loma. Šā paša gada decembrī teātri kā

revolucionāru centru slēdz. Sabiedriski aktīvākie teātra
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mākslinieki, kuru vidū ir ari R. Bērziņš, kāda veca

vācu teātra telpās noorganizē tautas teātri «Apollo».

Kontrrevolūcijas periodā notiek masu aresti. Tie skar

ari R. Bērziņu. leslodzījumā viņš daudz lasa, dzejo;
bieži cietuma mūros atskan revolucionāras dziesmas,

kuras ieslodzītie klausās ar milzīgu sajūsmu. Atbrīvots

no ieslodzījuma, R. Bērziņš atkal tiek apcietināts par

Raiņa revolucionārās dzejas deklamēšanu.

1908. gada sākumā viņš spiests emigrēt uz Dāniju.

Kopenhāgenā jaunais mākslinieks papildinās vokālajā
mākslā pie slavenā itāliešu skolas pedagoga V. Vorh-

kamera, kā arī sniedz daudz koncertu. Mākslinieka

sapnis ir dziedāt uz Vācijas teātru skatuvēm. Beidzot

1911. gadā viņš saņem uzaicinājumu dziedāt Minsterā.

Pirmās lomas ārzemēs ir Maksis K. Vēbera operā
«Burvju strēlnieks» un Tristans R. Vāgnera operā
«Tristans un Izolde». Seko izrādes Hallē. Gada laikā

dziedonis iestudē apmēram 25 operu partijas. Klausī-

tāji apbrīno dziedoņa balss svaigumu, izteiksmīgo

priekšnesumu, skaidro dikciju. Pirmais pasaules karš

pārvelk svītru daudzām mākslinieka iecerēm. Tagad
vēl jo asāk viņš izjūt atrautību no dzimtenes, no savas

tautas.

1919. gada septembrī R. Bērziņš atgriežas dzimtenē.

Viņš enerģiski iesaistās operas teātra darbā. Atklā-

šanas izrādē R. Vāgnera operā «Tanheizers» R. Bēr-

ziņš dzied titullomu. Mākslinieka daiļradē tas ir

īsts triumfs. Klausītāji un ari kritika atzinīgi novērtē

dziedoņa lielisko balss materiālu, dzirkstošo tem-

peramentu un izteiksmīgo tēlojumu. 1920. gadā
A. Kalniņa «Baņutas» — pirmās latviešu oriģināloperas
uzvedumā R. Bērziņš ir Vižutis. 1924. gada 22. janvāri
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notiek mākslinieka 25 radošās darbības gadu jubilejas

izrāde, kur R. Bērziņš dzied titullomu «Tanheizerā». Tā

ir viena no spožākajām jubilejām šajā laikā. Māksli-

nieku apsveic arī J. Rainis, nosaucot to par «kvēlo

tautas brīvības tenoru».

1928. gadā R. Bērziņš šķiras no operas skatuves un

pievēršas pedagoģiskajam darbam. Savas domas par

vokālā pedagoga nozīmi jauno dziedoņu audzināšanā

viņš izsaka «Piezīmēs par dziedāšanu», kas publicētas
1935. gadā žurnālā «Mūzikas Apskats».

Un tomēr sakari ar operas teātri netiek pārtraukti.

Viņš bieži tiek aicināts uz viesizrādēm operā, kā arī

sniedz daudz koncertu.

1940. gadā nodibinoties padomju varai Latvijā,
R. Bērziņš ir viens no pirmajiem latviešu kultūras

darbiniekiem, kas aktīvi iesaistās sabiedriskā un orga-

nizatoriskā darbā. 1941. gadā kopā ar Latvijas māksli-

nieku grupu viņš dodas uz Maskavu koncertēt. Tur

viņus pārsteidz Lielais Tēvijas karš. R. Bērziņš noorga-

nizē un vada mākslinieku ansambli, kas sniedz koncer-

tus karavīriem. 1942. gadā dziedonis iesaistās Latvijas
PSR Valsts mākslas ansamblī, kas darbojas Ivanovā.

Pēc gada Maskavā notiek latviešu mākslas skate.

Pirmajā latviešu padomju operā — N. Grīnfelda «Rūtā»

R. Bērziņš dzied Pētera lomu. Šī ir pēdējā operas par-

tija, ko iestudē mākslinieks.

1944. gadā viņam piešķirts Latvijas PSR Tautas ska-

tuves mākslinieka goda nosaukums. Viņam piešķirts
arī Darba Sarkanā Karoga ordenis un vairākas medaļas.

Pēc atgriešanas atbrīvotajā Rīga R. Bērziņam uztic

operas teātra atjaunošanu. Viņa lietpratīgajā un ener-



ģiskaja vadība teātra kolektīvs iestudē reālistisku re-

pertuāru. Dažreiz izrādēs piedalās arī R. Bērziņš.
Izcilais dziedonis miris 1949. gada 26. janvārī.
R. Bērziņa darbība latviešu atskaņotājmākslas jomā ir

ļoti nozīmīga. Viņš ir viens no pašiem pirmajiem dzie-

dātājiem, kas palīdzējis kaldināt latviešu mākslas

slavu. Mākslinieks vienmēr cīnījies par progresīvu, re-

volucionāru mākslu, atzīstot tās lielo ietekmi tautas

pasaules uzskata veidošanā.

Literatūra. N. Grīnfelds un M. Zālīte. Rūdolfs Bērziņš, LVI,

Rīgā, 1958.
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TĀLIVALDIS BĒRZIŅŠ

Padomju Latvijas kordiriģentu saimē labi pazīstams
Tālivalda Bērziņa vārds. Pēdējos gados diriģenta gaitas
saistītas ar Valku un Valkas rajonu.

T. Bērziņš dzimis 1918. gada 18. februārī Lazdonā.

Mūziku viņš iemīļo jau agri. Zēns mācās spēlēt kla-

vieres pie Annijas Vītolas, vēlāk pie Jāņa Ķepīša.
Vidusskolas gados Rīgā viņš ir zēnu un meiteņu dubult-

kvarteta vadītājs, dekorators dramatiskajā pulciņā, ska-

tuves meistars, aktieris un arī komponists. Tomēr
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nopietnām mūzikas studijām T. Bērziņš pievēršas tikai

pēc kara.

No 1947. līdz 1949. gadam viņš mācās kordiriģēšanas

nodaļā Jēkaba Mediņa un P. Rības klasē mūzikas vi-

dusskolā pie Latvijas PSR Valsts konservatorijas, no

1949. līdz 1953. gadam Latvijas PSR Valsts konservato-

rijas Kordiriģentu fakultātē Rūdolfa Vanaga klasē, ko

beidz ar izcilību.

Paralēli mācībām T. Bērziņš vada vairākus Rīgas fab-

riku un uzņēmumu koru kolektīvus — Dzīvokļu pār-
valžu jaukto kori, LVU sieviešu kori, gatavojot tos

I Padomju Latvijas dziesmu svētkiem. No 1952. līdz

1955. gadam viņš ir Elejas un Rīgas rajonu koru virs-

diriģents, darbojies par kormeistaru LRAP Kultūras

nama korī, bet no 1958. līdz 1960. gadam strādā par
māksliniecisko vadītāju Latvijas PSR Valsts dziesmu

un deju ansamblī «Sakta», sniedzot koncertus gan

mūsu republikā, gan aiz tās robežām.

T. Bērziņa darba gaitas cieši saistītas arī ar E. Meln-

gaiļa Tautas mākslas namu, kur no 1953. līdz 1957. ga-

dam viņš strādā par metodistu un mūzikas sektora

vadītāju, organizējot koru jaunrades un pašdarbības

repertuāru izdošanu. Bagātīgu ierosmi vēlākajam dar-

bam T. Bērziņš gūst, sagatavojot Bārtas un Nīcas etno-

grāfiskos kolektīvus Latviešu literatūras un mākslas

dekādei Maskavā 1955. gadā.

Līdzās diriģenta darbam jau mācību gados viņš pie-
vērsies arī pedagoģijai: no 1949. līdz 1953. gadam vada

Rīgas Kirova rajona mūzikas skolas kordiriģentu klasi,

bet no 1960. līdz 1962. gadam strādā Kuldīgā par bērnu

mūzikas skolas direktoru.



T. Bērziņš ir Valkas rajona koru virsdiriģents, Kul-

tūras nama kora vadītājs un Bērnu mūzikas skolas di-

rektors. Viņš vada arī Valkas rajona Tautas universi-

tātes muzikāli sabiedriskās audzināšanas fakultāti, kur

savu kvalifikāciju ceļ dziedāšanas skolotāji un koru

diriģenti.
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HARALDS BIRZNIEKS

Vijolnieks Haralds Birznieks dzimis 1929. gada
31. janvārī Liepājā mūziķa ģimenē. Zēna muzikālās

tieksmes izpaužas jau agri. Pirmais instruments, kura

spēli viņš apgūst, ir ģitāra. Vijoli zēns sāk spēlēt des-

mit gadu vecumā. Viņš mācās pie toreizējā Liepājas
teātra koncertmeistara A. Lindenbauma, bet pēc gada

iestājas Liepājas Tautas konservatorijas vijoļklasē.
Lielais Tēvijas karš pārtrauc nodarbības mūzikā, jo

Tautas konservatorija tiek slēgta. H. Birznieks sāk



strādāt fabrika un paralēli mācas Liepājas tehnikuma

būvniecības nodaļā.

Pēc Liepājas atbrīvošanas no fašistu okupantiem
H. Birznieks viens no pirmajiem iestājas V. Vikmaņa
noorganizētajā Liepājas mūzikas skolā. Viņa skolotājs

vijoļspēlē atkal ir A. Lindenbaums. Paralēli H. Birz-

nieks turpina arī mācības tehnikumā. Mūzikas vidus-

skolas 3. kursā viņš jau pilnīgi izšķiras par mūziķa gai-

tām, kuras viņš patiesībā ir jau uzsācis, spēlējot

Liepājas Muzikāli dramatiskā teātra orķestrī. Pēc

3. kursa beigšanas — 1948. gadā H. Birznieks iestājas

Latvijas Valsts konservatorijā P. Smilgas vijoļspēles
klasē, kuru beidz 1953. gadā, diplomdarbā atskaņojot
A. Hačaturjana vijoļkoncertu, J. S. Baha Čakonu un

citus skaņdarbus. Pēc konservatorijas beigšanas
H. Birznieks sāk darbu Latvijas PSR Radio un televīzi-

jas simfoniskajā orķestrī, kur, sākot: ar 1959. gadu, vi-

ņam tiek uzticēti orķestra koncertmeistara pienākumi.

Kopš 1956. gada H. Birznieks spēlē otro vijoli Radio un

televīzijas stīgu kvartetā.

Līdztekus darbam orķestrī un stīgu kvartetā H. Birz-

nieks uzstājas arī kā solists — galvenokārt pie mik-

rofona, bet nereti arī atklātos koncertos. Ar simfonisko

orķestri viņš vairākkārt atskaņojis D. Kabaļevska

vijoļkoncertu, kā arī J. S. Baha dubultkoncertu,
V. A. Mocarta Koncertsimfoniju vijolei un altam.

H. Birznieka priekšnesumam raksturīgs dziedošs, izlī-

dzināts tonis un teicama ansambļa izjūta.
Mākslinieks aktīvi piedalījies arī Radio un televīzi-

jas padomju dziesmu ansambļa, lauku kapelas, vieglās
mūzikas orķestra un kamerorķestra organizēšanā.
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OLGA BLUMBERGA

Vienkārša, sirsnīga uz skatuves un arī dzīvē ir viena

no vecākajām latviešu padomju operas solistēm

O. Blumberga. Sevišķi aktīvi viņa darbojusies četrdes-

mito gadu otrajā pusē un piecdesmitajos gados.
Dziedone dzimusi 1903. gada 27. februārī Veclaicenē,

kur tēvs strādājis par skolotāju. Sākoties pasaules ka-

ram, ģimene dodas uz Staraja Rusu. Te O. Blumberga
mācās pamatskolā, latviešu'bēgļu ģimnāzijā, bet 1920.

gadā atgriežas Latvijā. Bērnības un skolas gados sa-



draudzējusies ar dziesmu, viņa Rīgā līdztekus ierēdnes

gaitām dzied korī, veikdama arī solistes pienākumus.
1927. gadā O. Blumberga iestājas konservatorijā, kur

mācās pie profesora P. Jurjāna. 1934. gadā viņa beidz

konservatoriju. Māksliniece sagatavo desmitiem kon-

certu programmas, ar dziesmām iepriecinādama daudzu

Latvijas novadu klausītājus. Uzmanības centrā ir lat-

viešu skaņražu kompozīcijas.
Galvenais mākslinieces darba lauks ir opera, kur

O. Blumberga sāk strādāt 1935. gadā. Sākumā viņu uz-

ņem korī, bet jau pēc vienas sezonas uztic nelielas lo-

mas. Tomēr īsti solistes gaitas sākas tikai ar 1945. gadu.
Seko piecpadsmit raženas sezonas līdz pat aiziešanai

pensijā (1960).
Pašai dziedonei sevišķi mīļa ir aukles loma P. Čai-

kovska operā «Jevgeņijs Oņegins», kas iestudēta jau

trīsdesmitajos gados, Poļina un grāfiene P. Čaikovska

operā «Pīķa dāma» (1946), Sudzuki Dž. Pučini operā
«Čo-čo Sana» (1946), Berta Dž. Rosini operā «Seviļas
bārddzinis» (1947), Marta Š. Guno operā «Fausts» (1948),
Gata B. Smetanas operā «Pārdotā līgava» (1950), Emī-

lija Dž. Verdi operā «Otello» (1951), Jaroslavnas aukle

A. Borodina operā «Kņazs Igors» (1952), vecāmāte Jāņa
Mediņa operā «Sprīdītis» (1956). Šķelmīgajai Martai un

drastiskajai Bertai četrdesmitajos gados aizvien bie-

žāk nostājas līdzās dzīves gudrības apmirdzētās vecā-

kās paaudzes varones. Dziedones mecosoprāns daudzu

ārēji ne sevišķi ievērojamu māšu un aukļu lomās atklā-

jis lielu jūtu dziļumu un iekšējo bagātību.
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KONSTANTĪNS

BLŪMENTĀLS

Pianists Konstantīns Blūmentāls dzimis 1925. gada
6. februāri Rīgā. Viņa tēvs ir juvelieris, māte — ak-

trise. Mūziku zēns sāk mācīties sešu gadu vecumā

J. Majevska bērnu studijā pie izcilās krievu pianistes
Annas Jesipovas. 1939. gadā K. Blūmentāls iestājas

konservatorijā klavieru klasē, kur mācās pie L. Goma-

nes-Dombrovskas. Karam sākoties, Blūmentālu ģimene
evakuējas uz Padomju Savienību. Kādu laiku mācījies
Ļeņingradas konservatorijā, K. Blūmentāls nopietni
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atsāk studijas 1944. gadā Maskavas konservatorijā, kur

mācās profesora V. Sofroņicka, vēlāk K. Igumnova
klavieru klasē. Pēc konservatorijas beigšanas 1949. gadā
K. Blūmentāls tiek norīkots darbā Latvijas PSR. Piecus

gadus pianists strādā Liepājas mūzikas vidusskolā par

pedagogu un koncertmeistaru. Viņš rīko ne vien kla-

viervakarus, bet piedalās arī Liepājas simfoniskajos
koncertos, kur sadarbībā ar diriģentiem V. Vikmani,
J. Dreimani, K. Bunku un K. Ozolu tiek atskaņoti kon-

certi klavierēm ar orķestri. Piecdesmito gadu sākumā

K. Blūmentāls muzicē Rīgā un spēlē arī radioraidī-

jumos.

1954. gadā K. Blūmentāls kļūst par pedagogu — sā-

kumā obligātajā, vēlāk speciālajā klavieru klasē, bet

kopš 1962. gada viņš ir klavieru katedras vadītājs. No

1956. līdz 1960. gadam K. Blūmentāls mācās Ļeņingra-
das Valsts konservatorijas aspirantūrā pie profesora
P. Serebrjakova.

Katru gadu pianists rīko solokoncertus, ik reizes sa-

gatavojot jaunu programmu, regulāri piedalās Rīgas
Radio un televīzijas raidījumos, simfoniskajos koncer-

tos kopā ar diriģentiem L. Vīgneru, E. Tonu, L. Reiteru,
R. Matsovu (Igaunijas PSR), Dž. Gokieli (Gruzijas PSR).
Tajos daudzkārt atskaņots S. Rahmaņinova Otrais kon-

certs klavierēm, A. Babadžanjana «Heroiskā balāde»,

J. S. Baha Dubultkoncerts, L. Bēthovena Fantāzija kla-

vierēm, korim un orķestrim. K. Blūmentāls koncertējis

Maskavā, Ļeņingradā, Tallinā, Viļņā, Kauņā, daudzās

mūsu republikas un Sibīrijas pilsētās. Viņš viesojies arī

KPFSR Ziemeļu rajonos un kopā ar čehu diriģentu
J. Hrnčiržu Ukrainā.

Pianista solokoncertiem raksturīgā nopietna iecere.



Dažkārt tie veltīti vienam autoram, piemēram, F. Šopē-
nam (1953. un 1958. g.) vai Bēthovenam (1963. g.).
Koncertu programmās sastopami tādi monumentāli

darbi kā četras F. Šopēna balādes, F. Šopēna sonāte

(si bemol minorā), R. Šūmaņa «Dāvida brāļu dejas»,
S. Rahmaņinova Variācijas par Korelli tēmu, L. Bētho-

vena sonātes utt. Interesanti ir sonātu vakari, kurus

K. Blūmentāls rīkojis sadarbībā ganar vijolnieku K. Brik-

neru, gan ar čellistiem Ē. Berzinski un E. Bertovski.

K. Blūmentāla repertuārs ir ļoti plašs, taču pianista

mākslinieciskajai personībai vistuvākie komponisti ir

F. Šopēns, S. Rahmaņinova vēlīnie darbi, J. S. Bahs,

L. Bēthovens, no latviešu komponistiem J. Vītols, bet

jo sevišķi J. Ivanovs. K. Blūmentāla repertuārā ir visas

J. Ivanova klavierkompozīcijas. Pianists daudzkārt

atskaņojis J. Ivanova Koncertu klavierēm (pirmatska-

ņojums 1959. gadā diriģenta E. Tona vadībā).
K. Blūmentāls ir domājošs mākslinieks ar teicamu

spēles tehniku; viņa izpildījums pakļauts dziļai loģikai
un ir spilgti emocionāls.
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ARTURS BOBKOVICS

Diriģents Arturs Bobkovics dzimis 1885. gada 10. jan-
vārī Rīgā strādnieku ģimenē. Pēc mūzikas skolas beig-
šanas 1903. gadā viņš aizbrauc uz Zondershauzenu, kur

iestājas konservatorijā diriģentu nodaļā (ne Maskavas,

ne Pēterpils konservatorijā tādas specialitātes toreiz

nebija). Te viņš mācās no 1903. līdz 1906. gadam.
Jaunajam māksliniekam līdz ar diriģenta diplomu

tiek piešķirtas skolotāja tiesības. Viņš strādā gan Rīgā
(1907—1909), gan Liepājā (1913, 1914), gan Valmierā



(1918, 1919). Gadsimta sākumā diriģents pievēršas lat-

viešu simfoniskās mūzikas propagandai. Ar viņa vārdu

saistās Emīla Dārziņa «Melanholiskā valša» un simfo-

niskās gleznas «Vientuļā priede», Jāzepa Vītola, Al-

frēda Kalniņa un citu komponistu partitūru pirm-

atskaņojumi. 1907. gadā A. Bobkovics diriģē sešus,

1908. gadā — septiņus, 1909. gadā sešus simfoniskos

koncertus. Tiem pievienojas kora koncerti par labu

E. Dārziņa fondam un dziesmu svētku virsdiriģenta pie-
nākumi Koknesē.

Pēc pasaules kara A. Bobkovics vairāk uzmanības

veltī koriem. 1921. gada 30. aprīlī Melngalvju zālē

A. Bobkovica vadībā notiek Latvijas augstskolas stu-

dentu kora dziesmu vakars. Universitātes koris gadu

gaitā izaug par teicamu māksliniecisku kolektīvu, kas

koncertē arī Tallinā un Tartu (1925), Helsinkos un

Vīborgā (1938).
Pēc Lielā Tēvijas kara izcilais diriģents visu savu

pieredzi iegulda Padomju Latvijas augstskolu pašdar-
bības rosināšanā. Viņa vadītais LVU koris pieder pie
tiem kolektīviem, kas veido stingru pamatu latviešu

padomju kora kultūrā. A. Bobkovics ieguldījis trīsdes-

mit radoša darba gadus šā kora veidošanā. P. Stučkas

Latvijas Valsts universitātes jauktais koris ir viens no

pirmajiem, kam piešķirts Tautas kora nosaukums. Taču

šo mirkli ilggadējam kora diriģentam nav lemts pie-
dzīvot — viņš mirst 1959. gada 8. februārī.
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GASTONS BRAHMANIS

īsa, bet ražena latviešu skaņu mākslā bijusi kamer-

mūzika un koncertmeistara vijolnieka Gastona Brah-

maņa dzīve.

Viņš dzimis 1925. gada 13. februārī Rīgā. Skolas mū-

zikas pulciņa ierosmē G. Brahmanis sāk mācības vijoļ-

spēlē. Panākumi ir tik strauji, ka 1941. gadā viņš

jau var iestāties konservatorijā J. Kalēja vijoļklasē.
1948. gadā jaunais vijolnieks beidz konservatorijā pro-

fesora K. Briknera vijoļklasi. Jau studiju gados



G. Brahmanis sāk orķestra mākslinieka un kamer-

mūzika gaitas, darbojoties Radio orķestrī (no 1945.

gada; 1951. gadā viņš kļūst par koncertmeistaru) un

Radio kvartetā, kur viņš kopš 1945. gada spēlē otro

vijoli. Šajos kolektīvos mākslinieks darbojas līdz savai

pāragrajai nāvei (1955. g. 16. jūnijā).
Radioklausītājiem G. Brahmanis labi pazīstams arī kā

solists. Simfoniskā orķestra pavadījumā vijolnieks
atskaņojis J. S. Baha, V. A. Mocarta, J. Brāmsa kon-

certus. 1951. gadā G. Brahmanis simfoniskajā koncertā

pirmo reizi atskaņo J. Ivanova vijoļkoncertu. Daudzos

koncertos un radiopārraidēs mākslinieks spēlējis
E. Melngaiļa skaņdarbus vijolei.

Vijolnieka spēlei raksturīga liela iejūtība, dabisks

un gaumīgs frāzes veidojums. Mākslinieka stingrā
ritma un kopspēles izjūta, spēja pakļaut un vadīt an-

sambli liecina par spilgtu G. Brahmaņa kamermūziķa
un koncertmeistara talantu.



JĀNIS BRANTS

Kordiriģents Jānis Brants dzimis 1934. gada 21. no-

vembrī Rīgā. Bērnību un skolas gadus viņš pavadījis
Cēsīs. Vecāki ir lieli mūzikas mīļotāji. Zēns aktīvi

iesaistās bērnu korī. 1945. gadā viņš sāk mācīties Cēsu

bērnu mūzikas skolā klavieru spēli pie pedagoga Paula

Krieviņa.
Pēc septiņgadīgās skolas beigšanas J. Brants turpina

mācības Cēsu Skolotāju institūtā. Te mūzikas novadā

viņš gūst daudz ierosmju, dziedot institūta korī, ko to-

laik vada jaunais diriģents Imants Kokars.
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Septiņpadsmit gadu vecumā J. Brants sāk diriģenta
gaitas, vadot Cēsu arodskolas kori. Pēc institūta beig-
šanas viņš atgriežas Rīgā un strādā par kormeistaru

«Darba rezervju» pārvaldes ansamblī.

1955. gadā J. Brants sāk studijas Jāzepa Vītola Lat-

vijas Valsts konservatorijas kordiriģentu nodaļā pie ve-

cākā pedagoga Klementa Mediņa. Paralēli viņš darbo-

jas par pedagogu Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolā,

no 1958. līdz 1961. gadam vada Rīgas Mežrūpniecības
saimniecības jaukto kori.

Pēc konservatorijas beigšanas 1960. gadā J. Brants

strādā par mūzikas redaktoru Latvijas PSR Kultūras

ministrijā, paralēli vadot Popova Rīgas Radiorūpnīcas
sieviešu kori, kas 1965. gada Dziesmu svētku skatē

iegūst pirmo vietu, izcīnot Tautas kora nosaukumu.

Diriģents veic arī kormeistara pienākumus LRAP Kul-

tūras nama korī. Viņš ir Abrenes rajona koru virsdiri-

ģents Abrenes rajona Dziesmu svētkos 1959. gadā.
Kopš 1959. gada viņš ir Rīgas pilsētas Ļeņina rajona
koru virsdiriģents.

Kopš 1962. gada J. Brants strādā Latvijas PSR Valsts

Radioraidījumu un televīzijas komitejā par mūzikas re-

daktoru un bērnu dziesmu ansambļa vadītāju.
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HERMANIS BRAUNS

Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijas docents

pianists Hermanis Brauns dzimis 1918. gada 9. augustā

Petrogradā skolotāju ģimenē. Vecāki bija te ieradušies

studiju nolūkā. Māte, pabeigusi Pēterburgas konserva-

toriju, strādā par klavieru spēles pedagoģi, bet tēvs

vaļas brīžos spēlē vijoli. Drīz ģimene atgriežas Rīgā.
H. Brauna pirmā mūzikas skolotāja ir māte. Turpmāk

viņš mācās pie profesora N. Dauges, bet no 1931.

līdz 1938. gadam Latvijas konservatorijā profesores
N. Kārkliņas klavieru klasē.
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Ļoti agri zēns sāk interesēties par mūzikas literatūru,

mājās izspēlē visu nošu bibliotēku, tā iegūdams spējas

ātri orientēties nošu rakstā.

H. Brauna pianista gaitas sākas piecpadsmit gadu

vecumā S. Budo baleta studijā, bet pēc gada vijolnie-

ces Sāras Rašinas koncertā viņš pirmo reizi parādās
atklātībā kā pavadītājs.

Tā kā konservatorijā šai laikā nav koncertmeistaru

klases, H. Brauns strādā par pavadītāju instrumentā-

listu un vokālistu klasēs. 1938. gadā H. Brauns teicami

absolvē konservatoriju. Notiek viņa pirmie koncerti

Radiofonā: pirmā koncerta programmā ietverti F. Lista

un F. Šopēna skaņdarbi, otrais koncerts veltīts N. Mjas-
kovska un D. Šostakoviča daiļradei.

1938. gada rudenī jaunais mākslinieks dodas uz Pa-

rīzi, kur papildinās pie profesora L. Lazara-Levī, R. Ka-

zadēzi, A. Borovska un A. Korto. 1939. gada sākumā

notiek pirmais H. Brauna klaviervakars Rīgā. Kā pa-

vadītājs viņš piedalās vijolnieka R. Odnoposova kon-

certā. Kopā ar R. Odnoposovu viņš koncertē Lietuvā

un Holandē, tad atkal turpina mācības Parīzē, tās

apvienojot ar koncertdarbību.

Pēc atgriešanās Rīgā 1940. gada februārī viņš rīko

klaviervakaru, bieži piedalās koncertos Radiofonā, bet

rudenī sāk pedagoga darbu Latvijas Valsts konserva-

torijā.
Lielā Tēviias kara laikā H. Brauns atrodas Sarkanās

Armijas rindās. Kopā ar armijas ansambli viņš pieda-
lās daudzos koncertos karaspēka daļās un hospitāļos.
No 1942. gada septembra H. Brauns strādā par pianistu
Ivanovā nodibinātajā Latvijas PSR Valsts mākslas an-
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samblī. Sadarbībā ar solistiem viņš bieži koncertē Mas-

kavā un citās pilsētās. Kara gados viņš spēlē arī Maska-

vas Radiofonā.

Jau pirmajās dienās pēc Rīgas atbrīvošanas māksli-

nieks piedalās koncertos Rīgā. Viņš sāk atkal strādāt

Latvijas Valsts konservatorijā koncertmeistaru klasē.

Vairākus gadus viņš vada kameransambļa un vokālā

ansambļa klasi, bet no 1954. gada arī speciālo klavieru

klasi. H. Brauna koncertmeistaru klasi beiguši apmē-
ram 200 pianistu. Daudzi no tiem ir jau ievērojami
mākslinieki — N. Šrēdere, D. Graubiņa, R. Bulle,

S. Heine, T. Goba, M. Saiva v. c. H. Brauna speciālo
klavieru klasi beiguši R. Pauls, R. Eglīte, I. Soboļev-
ska, B. Mieze.

Paralēli pedagoģiskajam darbam mākslinieks veic

koncertmeistara pienākumus Radiofonā un filharmo-

nijā.
Liela nozīme mūsu mūzikas dzīvē ir raidījumu cik-

lam «Padomju klaviermūzika», ko H. Brauns sāk

1945. gadā. Tajā ietverti visi nozīmīgākie padomju
komponistu S. Piokofjeva, D. Šostakoviča, D. Kaba-

ļevska, A. Hačaturjana, N. Mjaskovska skaņdarbi. Vai-

rākus gadus mākslinieks kopā ar K. Brikneru un

H. Berzinski koncertējis Radio trio sastāvā, 1946. un

1947. gadā sniedzot desmit koncertu ciklu, kurā ietverti

labākie šā žanra paraugi, sākot ar J. Haidna un beidzot

ar padomju autoru skaņdarbiem.
1946. gadā H. Brauns apbalvots ar medaļām «Par

pašaizliedzīgu darbu Lielajā Tēvijas karā 1941.—

1945. g.» un «Par uzvaru pār Vāciju Lielajā Tēvijas
karā 1941 —1945. g.».

No 1946. gada H. Brauns ir docents. 1947. gadā
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viņam piešķirts Latvijas PRS Nopelniem bagātā ska-

tuves mākslinieka goda nosaukums.

No 1950. līdz 1955. gadam H. Brauns vada Proletā-

riešu rajona izpildkomitejas Dzīvokļu pārvaldes sie-

viešu kori, kas 1955. gada Dziesmu svētkos «dziesmu

karā» Rīgas koru vidū iegūst 3. vietu.

Liels un nozīmīgs ir darbs, ko H. Brauns veltījis vo-

kālistiem solistiem. Kopā ar E. Pakūli un A. Daškovu

rīkoti daudzi koncerti Maskavā, Ļeņingradā un citās

Padomju Savienības pilsētās. Neskaitāmi ir atklātie

koncerti, kā arī radio un televīzijas raidījumi, ko māk-

slinieks sniedzis kopā ar A. Pili, L Tiknusi, Ē. Tipaini,
V. Pilāni, I. Buškinu, L. Andersoni, A. Tauriņu, K. Za-

riņu un citiem mūsu republikas dziedātājiem, kā arī ar

instrumentālistiem — L. Rubeni, E. Berzinski, E. Ber-

tovski, K. Brikneru v. c. 1956. gadā pēc piedalīšanās
Latviešu literatūras un mākslas dekādē Maskavā viņš

apbalvots ar ordeni «Goda Zīme».

H. Brauns sagatavojis vairākus koncertu ciklus Lat-

vijas Valsts filharmonijā: «Visas S. Rahmaņinova ro-

mances» (1955), «Visas P. Čaikovska romances» (1956),
«Visas Alfrēda Kalniņa solodziesmas» (1958), «Latviešu

vokālā mūzika» (1959), «Padomju vokālie cikli» (1960),
«Aizrobežu vokālā mūzika 20. gadsimta pirmajā pusē»

(1962). H. Brauns muzicējis kopā ne tikai ar daudziem

izciliem padomju māksliniekiem (A. Ivanovu, N. Špilleri,
P. Norcovu, N. Pičkovski, S. Knuševicki, B. Gutņikovu
v.c), bet arī ar ievērojamiem ārzemju viesiem. Koncer-

tos Rīgā viņš atskaņojis klavierpavadījumus bulgāru

dziedoņiem K. Georgijevam un D. Uzunovam un 1958.

gadā dodas ar tiem kopā koncertturnejā pa Kaukāza

republikām.



Pianista repertuārā ir J. S. Baha, L. Bēthovena,

V. A. Mocarta, P. Čaikovska, S. Ļapunova, A. Hača-

turjana, A. Arutjunjana, O. Taktakišvili, E. Nazirovas

un L. Garūtas klavierkoncerti, daudz klasiķu un mūs-

dienu padomju un ārzemju komponistu kamermūzikas

darbu, kas skanējuši gan atklātos koncertos, gan radio-

pārraidēs, liecinot par mākslinieka profesionālo meis-

tarību.

Literatūra. O. Grāvītis. «Hermanis Brauns», žurnāls «Zvaig-

zne», 1959. g. 3. nr.
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JOAHIMS BRAUNS

Joahims Brauns ir viens no aktīvākajiem jaunās

paaudzes mūzikas darbiniekiem. Mūzikas kritika, vijoļ-
māksla, pedagoģija un publicistika ir galvenās viņa
darbības jomas.

J. Brauns dzimis 1929. gada 11. augustā Rīgā. Jau

agrā bērnībā viņš iemīl mūziku. Te vislielākie nopelni
mātei — pianistei Dorai Braunai, kā arī vecākajam
brālim Hermanim Braunam. Kopā ar pianistu Her-

mani mājās muzicē daudzi jaunie mākslinieki — vijol-



nieki. Pirmais J. Brauna pedagogs ir Jēkabs Gurvičs.

Lielais Tēvijas karš pārtrauc mācības. Vairākkārt iznāk

mainīt dzīves vietu, tāpēc mācības turpinās gan Novo-

sibirskas, gan Ivanovas mūzikas skolās.

Atgriezies atbrīvotajā Rīgā, J. Brauns tiek ieskaitīts

111 kursā mūzikas vidusskolā pie konservatorijās.
1946. gadā viņš iestājas Latvijas PSR Valsts konserva-

torijā ievērojamā vijolnieka profesora Kārļa Briknera

klasē, kuru beidz ar izcilību 1951. gadā.
Pirmā darba vieta ir Latvijas PSR Radio simfoniskais

orķestris (1950 —1956). Jauno mūziķi vilina pedagoga
darbs. 1952. gadā viņam tiek uzticēta vijoles klase

Emīla Dārziņa speciālajā mūzikas vidusskolā. Sākot ar

1955. gadu, te notiek ikgadēji J. Brauna klases vakari.

Viņa skolēnu vidū ir arī starptautisko konkursu lau-

reāts O. Kagans. Līdz 1956. gadam vijolnieks aktīvi

piedalās koncertos Rīgā un arī citās republikas pilsē-
tās. Viņš atskaņo A. Glazunova, N. Paganini, J. S. Baha

vijoļkoncertus v. c.

1954. gadā atsākas mācību gaitas — J. Brauns iestā-

jas Maskavas konservatorijas aspirantūrā, kur gatavo

disertāciju profesora L. Ginzburga vadībā. 1964. gadā

viņš iegūst mākslas zinātņu kandidāta grādu. No

1957. gada J.. Brauns Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā

lasa metodikas kursu stīdziniekiem.

Galvenie darbi. «Vijojspēles attīstība Latvijā», LVI, Rīgā,
1962. Brošūra «Vijole un alts», LVI, Rīgā, 1961. «No latviešu instru-

mentālās mūzikas vēstures», «Latviešu mūzika», 11, LVI, Rīgā, 1962.

«No latviešu un po]u mūzikas sakaru vēstures», «Latviešu mūzika»,

LVI, Rīgā, 1964. «Cešti hudebnici v lotvšsku» («Cehu mūziķi Lat-

vijā»), «Praha — Moskva», 1959. g. 6. nr.
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MILDA

BREHMANE-ŠTENGELE

Dziedone Milda Brehmane-Štengele dzimusi 1893. gada
20. oktobrī Rīgā strādnieku ģimenē. Vienpadsmit gadu
vecumā meitenei rodas saskare ar skatuves mākslu. Pati

pirmā viņas loma ir kādā bērnu lugā, ko uzved Apollo
teātrī. Tālākie ceļi M. Brehmani-Stengeli noved gan

Jaunajā teātrī, ganStrādnieku teātrī, kur viņa ir koriste,

bet vēlāk arī aktrise.

Līdztekus skatuves gaitām pakāpeniski tiek iegūta
arī profesionālā izglītība — Gižicka mūzikas skolā, vēlāk
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pie pedagoga M. Zandera un J. Darzkija, kurš drīz

pāriet uz Ķeizarisko mūzikas skolu. Audzēkne seko

savam pedagogam un 1914. gadā beidz šo skolu. Para-

lēli vokālajām studijām M. Brehmane-Štengele beidz

arī J. Dubura un Ķeizariskās mūzikas skolas dramatis-

kos kursus. Vairāk nekā divus gadus viņa mācījusies
arī klasisko baletu un paukošanu. legūtās iemaņas dzie-

done meistarīgi izmantojusi savā ilggadējā skatuves

darbā. 1913. gadā viņa dzied savu pirmo lomu — Zībeli

Š. Guno operā «Fausts».

Pirmā pasaules kara vētras noved mākslinieci Viteb-

skā, kur viņa dzīvo no 1915. līdz 1919. gadam. Arī šeit

viņa nepamet skatuvi un piedalās daudzos koncertos.

1919. gadā M. Brehmane-Štengele atgriežas Rīgā un

sāk strādāt operas teātrī. Sākumā viņas repertuārā
ir nelielas mecosoprāna partijas (Madlēna Dž. Verdi

operā «Rigoleto», Olga P. Čaikovska operā «Jevgeņijs

Oņegins»), bet pamazām tiek ievērotas dziedones izci-

lās dotības, un, pārgājusi uz dramatiskā soprāna parti-
jām viņa kļūst par redzamāko solisti.

No 1928. līdz 1932. gadam M. Brehmane-Štengele
katru gadu sniedz viesizrādes Padomju Savienībā —

Maskavas Lielajā teātrī. Šeit viņa ar lieliem panāku-
miem dzied Aīdu, Lizu, Salomi, Karmenu v. c. Savās

viesizrādēs māksliniece spēlējusi kopā ar izciliem par-

tneriem: F. Šaļapinu, M. Reizenu, I. Kozlovski v. c.

Viņa sadarbojusies ar diriģentiem J. Suku, L. Blehu,

E. Kuperu, A. Hauku un citiem, kā arī ar režisoru

N. Ohlopkovu.

Rīgas Operas un baleta teātrī M. Brehmane-Štengele
strādā līdz 1953. gadam. Dziedones repertuārā ir visas

galvenās lomas (apmēram 80).



M. Brehmane-Štengele atveidojusi neaizmirstamu

Tosku (Dž. Pučini operā «Toska»), Dezdemonu (Dž. Verdi

operā «Otello»), Leonoru (Dž. Verdi operā «Trubadūrs»),
Amāliju (Dž. Verdi operā «Masku balle»), Baņutu

(A. Kalniņa operā «Baņuta»), R. Vāgnera operu tēlus,

piemēram, Kundri, Zentu, Zīglindi, Elizabeti, Ortrūdi,
Elzu, kā arī N. Rimska-Korsakova, M. Musorgska,
A. Borodina, P. Čaikovska un vēl daudzu citu krievu un

Rietumeiropas komponistu operu varones. Māksliniece

dziedājusi arī operetēs.

Ļoti plašs un bagāts ir M. Brehmanes-Štengeles kon-

certrepertuārs. Tajā ietverti apmēram 500 skaņdarbi.

Kopā ar komponistiem L. Garūtu, J. Ķepīti un citiem

dziedone daudz koncertējusi mūsu republikas pilsētās.
Ar viņas balsi bijusi iespēja iepazīties arī ārzemju klau-

sītājiem — viņa viesojusies Somijā, Zviedrijā, Francijā.
Parīzē M. Brehmane-Štengele kādu laiku papildinājusi
savu vokālo meistarību pie dziedones Felicitas Litvinas.

Studiju nolūkos māksliniece bijusi arī Itālijā un Vācijā.
Daudz darba M. Brehmane-Štengele ieguldījusi jauno

dziedātāju audzināšanā. No 1944. līdz 1948. gadam un

no 1955. līdz 1962. gadam viņa strādājusi Jāzepa Vītola

Latvijas Valsts konservatorijas vokālajā klasē, bet

vēlāk par operklases režisori.

No 1953. līdz 1955. gadam mākslinieces gaitas saistās

ar Latvijas Valsts filharmoniju.
M. Brehmanes-Štengeles dramatiskais soprāns pār-

steidz ar savu plašo diapazonu (gandrīz četras oktāvas),
skaisto tembru un augsto vokālo meistarību. Nokrāsu

un emociju bagāts ir arī viņas tēlojums, kurā jūtams
liels mākslinieciskais temperaments.
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JURIS BREMŠS

Gandrīz divdesmit gadu Padomju Latvijas divu lie-

lāko simfonisko orķestru mūziķu saimē darbojas Juris

Bremšs.

Viņš dzimis 1924. gada 27. maijā Rīgā. Paralēli mācī-

bām Rīgas pilsētas 1. pamatskolā viņš mācās čella spēli
skolas mūzikas studijā pie skolotāja Kārļa Muntera.

Drīz J. Bremšs iesaistās skolnieku orķestrī, ko vada

Jānis Milzarājs. Pamazām rodas vēlēšanās kļūt par

profesionālu mūziķi. 1942. gadā viņš iestājas konserva-



torijā, kur līdz 1943. gadam mācās pie čellista A. Teih-

maņa. J. Bremšs pabeidz E. Dārziņa mūzikas vidusskolu,

pēc tam mācās LatvijasPSß Valsts konservatorijā čella

klasē pie profesora E. Berzinska. Jau 1946. gadā
J. Bremšs sāk spēlēt Latvijas PSR Valsts operas un

baleta teātra orķestrī. 1954. gadā viņš beidz konserva-

toriju.
No 1957. gada J. Bremšs strādā Latvijas PSR Radio

un televīzijas simfoniskajā orķestrī par otro čella kon-

certmeistaru. Šajā pašā gadā viņš sāk darboties arī

Latvijas PSR Valsts konservatorijā par kameransambļa
klases un stīgu kvarteta klases koncertmeistaru.

Kopš konservatorijas beigšanas čellists J. Bremšs

daudzkārt piedalījies radioraidījumos, kā arī kamer-

mūzikas koncertos gan Rīgā, gan citās republikas pil-
sētās.
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KĀRLIS BRIKNERS

Vijolnieks profesors Kārlis Brikners dzimis 1893. gada
5. maijā Gotenburgā (Zviedrijā) mūzikas skolas direk-

tora ģimenē, tāpēc zēns jau agrā bērnībā saskaras ar

mūziku. Viņš sāk mācīties vijoļspēli jau trīs gadu ve-

cumā. Kad K. Brikneram ir pieci gadi, viņš jau piedalās

pirmajos koncertos, septiņu gadu vecumā ar panāku-
miem atskaņo V. A. Mocarta sonātes un A. Korelli

skaņdarbus, devītajā mūža gadā tiek uzņemts Leipcigas
konservatorijā profesora H. Zita vijoles klasē. Septiņos
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studiju gados tiek apgūta virtuoza vijoļspēles tehnika

un pabeigta ģimnāzija. Šai laikā mākslinieks aktīvi

koncertē Vācijā un Zviedrijā. Pēc konservatorijas beig-
šanas K. Brikners, pēc preses atzinuma, kļuvis par Eiro-

pas mēroga vijolnieku ar spīdošu tehniku un siltu, plašu
toni. Viņa repertuārā ir grūtākie N. Paganini darbi,
F. Mendelsona, L. Bēthovena, J. Brāmsa vijoļkoncerti
un citi nozīmīgi skaņdarbi vijolei.

Turpmākajos gados jaunais vijolnieks apvieno aktīvu

koncertdarbību daudzās Eiropas zemēs ar zinātnisku

darba — 1920. gadā viņš aizstāv disertāciju «Dž. Mosi,

viņa laikmets un sonātes» un saraksta vairākus pētīju-

mus par Dž. Tartini, J. S. Baha un citu komponistu
skaņdarbiem vijolei. K. Brikners strādā arī par peda-

gogu Karlsrūes konservatorijā. 1934. gadā mākslinieks

emigrē no fašistiskās Vācijas uz Igauniju, kur darbojas
Tartu mūzikas skolā un izvērš plašu koncertdarbību,

viesojoties arī Rīgā.
Lielā Tēvijas kara laikā K. Brikners dzīvo Alma-Atā,

no 1943. līdz 1945. gadam — Maskavā, kur spēlē
K. Staņislavska un V. Ņemiroviča-Dančenko teātra

orķestrī un piedalās arī vairāk nekā trīssimt koncertos.

1945. gadā K. Brikners saņem uzaicinājumu strādāt

Latvijas PSR Valsts konservatorijā. Viņš vada vijoļklasi
arī E. Dārziņa speciālajā mūzikas vidusskolā. 1956. gadā
K. Brikners kļūst par profesoru. Viņa vijoļklasi beiguši

Latvijas PSR Nopelniem bagātā skatuves māksliniece

L. Rubene, bijušais Radio simfoniskā orķestra koncert-

meistars G. Brahmanis, mūzikas skolu pedagogi S. Ko-

cers, P. Bišere v. c.

Paralēli pedagoģiskajam darbam Rīga vijolnieks bieži

spēlējis radioraidījumos, piedalījies kameransambļos



(Radio trio v. c), uzstājies koncertos. Apveltīts ar lie-

lisku atmiņu, K. Brikners iestudējis gandrīz visu vijoļ-
literatūru. Sevišķi tuvi viņam ir N. Paganini skaņdarbi.

Viņš ir aktīvs latviešu komponistu darbu propagandē-
tājs, bieži atskaņojis Jāzepa un Jēkaba Mediņu, Alfrēda

Kalniņa un citu autoru skaņdarbus.
K. Brikners pievērsies instruktīvajai literatūrai —

1949. gadā publicējis «Toņkārtas» vijolei. Viņš izvei-

dojis vijoļpartiju Alfrēda Kalniņa «Svītai», kas izdota

1961. gadā.
1960. gadā konservatorijas saime izvada sirmo profe-

soru pensijā. K. Brikners miris 1963. gada 19. februārī.

r
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STAŅISLAVS BROKS

Diriģenta Staņislava Broka mākslinieka gaitas saistās

ar Daugavpili. Viņš ir pilsētas mūzikas dzīves organi-
zators, Daugavpils jauno mūziķu kadru audzinātājs,
kora mākslas propagandists.

S. Broks dzimis 1926. gada 10. janvārī Rēzeknes

apriņķa Dricēnu pagastā zemnieku ģimenē. Savu muzi-

kālo talantu topošais diriģents sāk izkopt vidusskolas

gados Rēzeknē, apgūdams vijoles spēli un kopš 1946.

gada mācīdamies kordiriģentu nodaļā. Jau 1947. gadā



sākas jaunā mūziķa darba gaitas. Viņš strādā par dzie-

dāšanas skolotāju Rēzeknes Pedagoģiskajā skolā, vada

skolas kori, kas Padomju Latvijas 1948. gada Dziesmu

svētkos, tāpat arī 1949. gada Dziesmu dienās rajona

mērogā izcīna pirmo vietu. 1949. gadā S. Broks iestājas

Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijā. 1954.gadā

jaunais mākslinieks saņem kordiriģenta diplomu.

Daugavpilī viņa vadībā strauji aug rajona kora kul-

tūra. Pilsētā izveidojas jauktā kora kolektīvs «Daugava»,
kas 1957. gadā Vispasaules jaunatnes un studentu festi-

vālā Maskavā iegūst festivāla laureāta nosaukumu.

Padomju Latvijas 1960. gada Dziesmu svētkos korim

tiek piešķirts Tautas kora nosaukums.

Kolektīvs koncertējis daudzās Padomju Latvijas pil-
sētās un ciemos un izbraucis arī uz brālīgajām repub-
likām.

Sevišķi izteiksmīgi S. Broka vadītais koris dzied tau-

tas dziesmas. Dziedātājiem ir spēcīgas un dzidras balsis.

Kora priekšnesumā labi izceļas tautas dziesmām atbil-

stošais skanīgums un bezbēdība. 1965. gada Dziesmu

svētkos koris «Daugava» «dziesmu karā» iegūst trešo

vietu.

S. Broks sava kora repertuāram izveidojis vairākas

Latgales tautas dziesmu apdares, kuru vidū ir populārā,

polifoniskā tehnikā veidotā, gavilējošā «Aiz ezera balti

berzi».

1958. gadā S. Brokam piešķirts Latvijas PSR Nopel-
niem bagātā mākslas darbinieka goda nosaukums.
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ŽENIJA BRŪGĀNE

Z. Brūgāne ir ilggadīga Radio simfoniskā orķestra
arfiste. Māksliniece piedalās mūsu radioraidījumos ar

solopriekšnesumiem, kā arī ir teicama improvizatore
muzikāli dramatiskos uzvedumos.

Z. Brūgāne dzimusi 1903. gada 17. novembrī Polijā,
Lomžā, ierēdņa ģimenē. Jau agrā bērnībā izpaužas viņas

interese par mūziku un dotības klavieru un jo sevišķi
arfas spēlē. Nākamajai māksliniecei nozīmīgs ir 1910.

gads, kad viņa kopā ar vecākiem, atbraukusi pie brāļa
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Rīgā, iepazīstas ar savu pirmo skolotāju — arfisti Toi-

mani-Šetohinu, kas sekmē savas skolnieces talanta

attīstību. 1914. gadā, ģimenei pārceļoties uz Maskavu,
2. Brūgāne ir tiktāl sagatavota, ka tiek uzņemta
konservatorijā arfas klasē, kur mācās M. Korčinskas

vadībā.

Konservatorijas kursu viņa pabeidz septiņpadsmit
gadu vecumā un tūlīt sāk aktīvu māksliniecisko dar-

bību. Jaunā arfiste bieži sniedz solopriekšnesumus un

kādu laiku spēlē Padomju Armijas orķestrī.
1921. gadā 2. Brūgāne pārceļas uz dzīvi Rīgā un sāk

darbu Dailes teātrī. Būdama vienīgā mūziķe teātrī, viņa
daudzās lugās izpilda improvizācijas uz dažādiem instru-

mentiem — arfas, klavierēm, harmonija. Kad B. Sosārs

noorganizē teātrī orķestri, 2. Brūgāne iesaistās šajā
ansamblī.

1933. gadā māksliniece sāk darbu Radio orķestrī, kur

strādā vēl joprojām. Bez tam 2. Brūgāne sniegusi muzi-

kālas ilustrācijas neskaitāmos radio dramatiskajos uz-

vedumos, īpaši bērnu pasaku lugās. Māksliniece rīko-

jusi gan patstāvīgus arfas solokoncertus, gan spēlējusi
koncertus orķestra pavadījumā, gan pati pavadījusi
baleta solistus.

2. Brūgānei ir savs iezīmīgs muzicēšanas stils, kas

izveidojies ilgajos koncertdarbības gados. To raksturo

iejūtīga, dziļi izteiksmīga, cildena, bet vienkārša spēle.
Konservatorijas arfas klases docente 2. Brūgāne no

1940. līdz 1947. gadam visas savas zināšanas un arfas

spēles prasmi atdevusi audzēknēm T. Brūgānei, I. Brū-

gānei, V. Kačalovai un citām, kas viņas vadībā guvušas
labas sekmes instrumenta tehnikas un izpildījuma māk-

slas apgūšanā.



1955. gadā 2. Brūgāne aiziet pensijā.
1956. gada viņa apbalvota ar ordeni «Goda Zīme».

Par izciliem nopelniem atskaņotājmākslā un jauno
arfistu audzināšanā 1955. gadā 2. Brūgānei piešķirts

Latvijas PSR Nopelniem bagātās skatuves mākslinieces

goda nosaukums.
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RIMA BULLE

Pianiste Rima Bulle dzimusi 1930. gada 11. jūlijā
Baškīrijā. Mātes — pianistes ietekmē meitenei jau agrā
bērnībā rodas interese par mūziku. Astoņu gadu vecumā

viņa iestājas Ufas bērnu mūzikas skolas klavieru klasē.

Muzikālo izglītību R. Bulle turpina Baškīrijas mūzikas

vidusskolā. Jau mācību gados izpaužas viņas izcilās

pianistes dotības. Meitene ar panākumiem piedalās
konkursā Sverdlovskā (1946) un KPFSR komponistu
sanāksmē Kazaņā (1948), atskaņojot Baškīrijas kompo-
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nistu skaņdarbus klavierēm. Jaunā pianiste 1948. gadā

ar izcilību beidz mūzikas vidusskolu. Tā paša gada
rudenī mūzikas vidusskolas absolvente iestājas Jāzepa
Vītola Latvijas Valsts konservatorijā, kur profesora
V. Zosta vadībā piecus gadus pilnveido savu meista-

rību. 1953. gadā pēc konservatorijas absolvēšanas jaunā
māksliniece iestājas N. Rimska-Korsakova Ļeņingradas
Valsts konservatorijas aspirantūrā, kur neklātienē mā-

cās pie profesora P. Serebrjakova.
Paralēli studijām Rima Bulle strādā par koncertmeis-

tari gan Rīgas Pionieru pilī, gan konservatorijā, bieži

sniedzot arī solopriekšnesumus studentu koncertos un

konservatorijas rīkotajos abonementu koncertos. Bū-

dama vēl V kursa studente, 1953. gada maijā pianiste

pirmo reizi piedalās simfoniskā koncertā, atskaņojot
P. Čaikovska Pirmo koncertu klavierēm. Pirmais solo-

koncerts 1954. gadā veltīts F. Šopēna skaņdarbiem.
No 1955. gada Rima Bulle strādā Latvijas PSR Valsts

filharmonijā par koncertmeistari. Paralēli šim darbam

māksliniece neilgu laiku (no 1957. līdz 1959. g.) audzi-

nājusi konservatorijas jauno pianistu kadrus.

Kopā ar citiem filharmonijas māksliniekiem Rima

Bulle koncertē arī Igaunijā, Lietuvā, Turkmēnijā,
Tadžikijā, Kirgīzijā, Gruzijā, Armēnijā, Azerbaidžānā

un vairākās KPFSR pilsētās, kā arī Vācijas Demokrātis-

kajā Republikā. 1964. gada februārī Omskā notikušajā
latviešu mūzikas kultūras nedēļā arī Rima Bulle pār-
stāvējusi latviešu mākslinieku saimi. Šajā pašā gadā

kopā ar dziedātāju I. Tiknusi viņa piedalās M. Musorg-
ska Vissavienības vokālistu konkursā, kur iegūst goda
rakstu.

Jaunā pianiste sniegusi četrus solokoncertus Rīgā,



trīs Ļeņingradā. Kopā ar solistiem vokālistiem viņa

iestudējusi vairākus ciklu koncertus: vecitāliešu vokālā

mūzika; E. Grīga dziesmu izlase; S. Rahmaņinova ro-

mances.

R. Bullei ir teicamas muzikālās dotības; viņa labi prot

iejusties dažādos klaviermūzikas stilos. Pianistes spēle
ir muzikāla, spoži virtuoza. Māksliniecei labi padodas
tehniski sarežģīti lielas formas darbi ar plašu skanē-

jumu.

Viņas repertuārā ir P. Čaikovska Pirmais un Otrais

koncerts klavierēm ar orķestri, S. Rahmaņinova Otrais

koncerts klavierēm ar orķestri, J. S. Baha koncerts trim

klavierēm, L. Bēthovena sonātes klavierēm, F. Šopēna,
F. Lista, S. Rahmaņinova un citu komponistu skaņdarbi
klavierēm.

Ļoti iejūtīgi un muzikāli ir arī Rimas Bulles klavieru

pavadījumi.
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KĀRLIS BUNKA

Čellists un diriģents Kārlis Bunka ir viens no vecā-

kajiem Liepājas mūzikas darbiniekiem. Savu lielo pie-
redzi viņš ieguldījis daudzos Liepājas operas teātra

iestudējumos, pedagoģiskajā darbā E. Melngaiļa mūzi-

kas vidusskolā un skolas simfoniskā orķestra izveido-

šanā.

K. Bunka dzimis 1890. gada 12. aprīlī netālu no

Liepājas — Gramzdā drēbnieka ģimenē. leguvis pamat-
skolas izglītību, viņš dodas uz Liepāju, kur sāk patstā-
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vīga darba gaitas un cenšas sasniegt savu mērķi — kļūt

par mūziķi. K. Bunka mācās privāti bazūnes, vēlāk

kontrabasa un čella spēli. Visvairāk tomēr saista čells.

Topošā mūziķa nākotnes sapnis ir iestāties Maskavas

konservatorijas čella klasē, bet šo nodomu izjauc pir-
mais pasaules karš. Tālākajā K. Bunkas muzikālajā
attīstībā svarīga nozīme ir orķestrim. Sākumā viņš spēlē
dažādos orķestros, pēc tam Liepājas filharmonijas or-

ķestrī. No 1927. gada viņš ir čellists Liepājas operas

teātra orķestrī. Jauno mūziķi interesē arī diriģēšana.

Viņš vada dažādus korus, praktiskā darbā pakāpeniski

apgūstot diriģēšanas mākslu.

Pec Lielā Tēvijas kara sākas spraiga darba cēliens

K. Bunkas dzīvē. Viņa darbība kļūst plašāka un nozī-

mīgāka. K. Bunka sāk strādāt Liepājas operas teātrī

par diriģentu. Viņš iestudē daudz dažādu laikmetu un

autoru darbu: P. Čaikovska operas «Jevgeņijs Oņegins»
un «Pīķa dāma», A. Dargomižska «Nāru», Dž. Pučini

«Čo-čo Sanu», E. d'Albēra «leleju» v. c, vairākas ope-

retes, piemēram, F. Lehāra «Jautro atraitni», I. Kalmana

«Silvu», un dažus baletus. Diriģentam vienmēr bijusi

rūpīga, pārdomāta un iejūtīga attieksme pret darbu.

Operas izrādes K. Bunka vadījis arī daudzajos operas

teātra izbraukumos uz dažādām mūsu republikas pilsē-
tām un Lietuvas PSR. Liepājas operas orķestri viņš diri-

ģējis arī Latviešu literatūras un mākslas dekādē Mas-

kavā 1955. gadā V. Sauleskalna lugas «Mūsu ielā

fronte» uzvedumā.

Ilgus gadus vispusīgais mūziķis spēlējis čellu E. Meln-

gaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas simfoniskajā or-

ķestrī, daudzkārt pats sagatavojis un diriģējis šā orķestra
koncertus.



Jau kopš 1945. gada līdzās diriģenta darbam K. Bunka

veic arī pedagoga pienākumus Liepājas mūzikas vidus-

skolā. Savu bagāto pieredzi čella spēlē viņš atdod jau-

najiem čellistiem un māca ansambļa spēli klavieru un

stīgu instrumentu nodaļas audzēkņiem.
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ISERS BUŠKINS

Dziedātājs Isers Buškins dzimis 1928. gada 4. maijā

Rīgā strādnieku ģimenē. Jau bērnībā izpaužas zēna

spilgtā muzikalitāte. I. Buškina skolas gadi saistās ar

pašdarbības kora organizēšanu skolā. Zēns spēlē arī

klavieres un sapņo kļūt par diriģentu.
Lielā Tēvijas kara sākumā L Buškins kopā ar māti

un jaunāko brāli aizbrauc uz Čeboksari, kur no 1942

līdz 1945. gadam strādā rūpnīcā. 1945. gadā viņš atgrie-
žas Rīgā un sāk mācīties mūzikas skolā pie Latvijas



Valsts konservatorijas Kordiriģentu fakultātē. Pēc

3. kursa beigšanas L Buškins iestājas konservatorijas

Vokālajā fakultāte. No 1950. G.ida viņš studijas apvieno
ar operas klases laboranta darbu. Pec konservatorijas
absolvēšanas 1953. gadā I. Buškins sāk strādāt par so-

listu Latvijas PSR Valsts filhaimonijā, bet jau pēc gada

pāriet darbā uz Valsts Akadcimisko operas un baleta

teātri. Šajā laikā viņš dzied b isa partijas dažādu kom-

ponistu operās, piemēram, Bartolo Dž. Rosini operā

«Seviļas bārddzinis», Pimenu M. Musorgska operā
«Boriss Godunovs», Končaku A. Borodina operā «Kņazs
Igors», kņazu Gudalu A. Rub:nšteina operā «Dēmons»

v. c. Pašam māksliniekam vistuvākais ir dzirnavnieka

tēls A. Dargomižska operā «Nāra». Strādājot operas

teātrī, L Buškins sagatavo arī solokoncertu programmas.

Kopā ar teātra kolektīvu dziedonis viesojies Ļeņin-

gradā, Kijevā un citās pilsētās. Viņš vairākkārt pieda-

lījies arī filharmonijas koncertos.

No 1963. gada marta I. Buškins atkal ir Latvijas PSR

Valsts filharmonijas solists. Mākslinieka sniegums atzi-

nīgi vērtēts gan mūsu republikā, gan aiz tās robežām.

I. Buškins bieži piedalās radio un televīzijas raidījumos.

Dziedoņa repertuārā nozīmīgu vietu ieņem krievu kom-

ponistu daiļrade, kā arī lielas formas skaņdarbu basa

partijas. Tā, piemēram, I. Buškins piedalījies R.Vāgnera
«Klīstošā holandieša» atskaņojumā Kijevā, dziedājis
Dž. Verdi «Rekviēmā» Minskā un J. S. Baha oratorijā
«Mateja pasija» Maskavā.

Nozīmīgs sasniegums I. Buškina radošajās gaitās ir

laureāta nosaukuma iegūšana M. Musorgska Vissavie-

nības vokālistu konkursā Maskavā 1964. gadā.
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IMANTS CEPĪTIS

Diriģents Imants Cepītis dzimis Gulbenē 1935. gada
30. janvārī. Ar kora mākslu viņš iepazīstas jau Gulbe-

nes vidusskolā, aktīvi piedaloties korī.

Kora diriģēšanas pamatus I. Cepītis apgūst Cēsu mū-

zikas vidusskolas kordiriģēšanas nodaļā. Līdztekus mā-

cībām viņš vada Priekuļu Lauksaimniecības mehanizā-

cijas skolas kori.

No 1954. līdz 1959. gadam I. Cepītis mācās Jāzepa
Vītola Latvijas Valsts konservatorijas kordiriģentu no-

daļā. Viņa pedagogs ir J. Ozoliņš.



1957. gadā I. Cepītis sāk vadīt Revolūcijas veterānu

kori. Kolektīvs jaunā diriģenta vadībā gūst atzīstamus

panākumus.
1958. gadā I. Cepītis ir Republikāniskā tautas mākslas

nama mūzikas sektora vadītājs, no 1959. līdz 1961. ga-
dam mūzikas redaktors Kultūras ministrijā.

1961. gadā I. Cepītis sāk pedagoga gaitas Jāzepa
Vītola Latvijas Valsts konservatorijā. Viņš ir pasnie-

dzējs kordiriģentu nodaļā. Tomēr galvenais I. Cepītim
ir kordiriģenta darbs. No 1959. gada kopā ar kormeis-

tari — T. Kalniņa diriģentu klases absolventi Ausmu

Derkevicu viņš vada sieviešu kori «Dzintars», kas ne-

daudzos gados sasniedzis tādu līmeni, ka droši var rep-

rezentēt latviešu padomju kora mākslu ārpus mūsu

republikas robežām. Jau 1960. gadā korim piešķirts
Tautas kora nosaukums, bet 1964. gadā — Nopelniem

bagātā kolektīva nosaukums. Kora repertuārs ir bagāts.
Daudzi Padomju Latvijas komponisti raksta savus dar-

bus speciāli šim korim. Sadarbībā ar «Dzintaru» radu-

šās M. Zariņa astoņbalsīgā dziesma «Rudens ainava»,

dziesma «Ej, Geriljero», O. Grāvīša dziesmas korim un

čellam «Daina» un «Dancis», vairākas J. Ozoliņa, A. Kal-

niņa, R. Kalsona dziesmas.

Koris daudz koncertējis mūsu republikā un ārpus tās

robežām (Lietuvā, Igaunijā, Ukrainā, Gruzijā, Ļeņin-

gradā), izpelnoties siltus, atzinīgus vārdus.

I. Cepītis ir Gulbenes rajona, Rīgas pilsētas Oktobra

rajona, II Republikāniskā sieviešu koru salidojuma virs-

diriģents Tukumā. I. Cepītim uzticēti arī Padomju Lat-

vijas 25. gadadienai veltīto republikānisko dziesmu

svētku virsdiriģenta pienākumi.



HELĒNA

CINKA-BERZINSKA

Viena no pirmajām latviešu padomju māksliniecēm,

kas tūlīt pēc Lielā Tēvijas kara — 1945. gadā iegūst

republikas Nopelniem bagātās mākslas darbinieces goda
nosaukumu, ir izcilā dziedone un vokālā pedagoģe
Helēna Cinka-Berzinska.

Viņa dzimusi 1892. gada 20. martā mazā Lietuvas

pilsētiņā Mariampolē. Te viņas tēvu atvedušas kara

orķestra mūziķa gaitas, kas vēlāk aizvijas uz Valmieru

un Rīgu. Tēva klarnetes izvilinātie motīvi iegulst Helē-

997*
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nas atmiņā. Skolas laikā viņa dzied solo skolēnu koros.

Taču vilina ne tikai dziedāšana, bet arī teātra māksla.

Septiņpadsmit gadus vecā meitene 1909. gadā top par

Interimteātra koristi, bet 1913. gadā iesaistās P. Jurjāna

operas korī. Jau pirms tam sākušās mācības dziedāšanā

pie P. Jurjāna un P. Sakša. Pasaules kara laikā jaunā
māksliniece dzied Tbilisi operas korī. Diriģents un kom-

ponists N. Čerepņins ir arī konservatorijas direktors.

Viņš iesaka dziedonei turpināt mācības, un drīz vien

viņa ir profesoru B. Korsova un A. Zeļonajas studente

(1915—1921).

leguvusi diplomu ar izcilību, māksliniece atgrie-
žas Latvijā. Rīgas opera jau nokomplektēta, bet tikko

nodibināta Liepājas opera. Tur dziedone strādā no 1921.

līdz 1925. gadam. Pēc tam viņa darbojas Rīgas operā

(1925—1935). īpašu pacilātību izraisa piedalīšanās māk-

slinieku trupā, kas kopā ar izcilo krievu dziedoni F. Ša-

ļapinu 1928. gadā dodas viesizrādēs uz Vāciju. Sešās

operās iesaistīta arī H. Cinka-Berzinska.

Trīsdesmito gadu vidū māksliniece pievēršas pedago-

ģiskajam darbam un dzied vairs tikai atsevišķās izrādēs.

Aktīvāk solistes darbība izvēršas padomju operā —

1940. un 1941. gadā, kā arī pēc 1944. gada. Dziedones

repertuārā ir apmēram 60 lomu — Dalila, Azučena,

Amnerisa, Vēnus, Barbariha, Berta, Ģertrūde v. c.Viņas
balss sevišķi izceļas Dž. Verdi operu dramatiskajās

lomās. H. Cinka-Berzinska ir viena no labākajām vecās

grāfienes lomas atveidotājām P. Čaikovska operā «Pīķa
dāma». Māksliniece izpelnās atzinību arī tādā rakstur-

lomā kā Berta Dž. Rosini operā «Seviļas bārddzinis» vai

epizodiskajā mātes lomā E. Kapa operā «Atriebības

ugunis».



1948. gadā H. Cinka-Berzinska atstāj operas skatuvi.

No 1944. līdz 1953. gadam viņa ir docente konservato-

rijā. Māksliniece sagatavojusi spēcīgu jauno dziedoņu
maiņu. Tagadējā Maskavas Operetes teātra soliste Mir-

dza Ozoliņa, Rīgas Operetes teātra soliste Jūlija Vil-

gerte, filharmonijas soliste Dagmāra Kupce, daudzas

vokālās pedagoģes un koru solistes mācījušās H. Cinkas-

Berzinskas klasē.

Māksliniece mirusi 1956. gada 24. septembrī.



102

OĻĢERTS CINTIŅŠ

Oļģerts Cintiņš ir viens no aktīvākajiem un daudz-

veidīgākajiem mūsu jaunās paaudzes atskaņotājmāksli-
niekiem: pianists, koncertmeistars, ērģelnieks un kor-

diriģents.

Apdāvinātais mūziķis dzimis 1935. gada 29. jūnijā

Rīgā. Muzikālo izglītību viņš ieguvis Emīla Dārziņa

speciālās mūzikas vidusskolas klavieru klasē. Te mācī-

jusies arī O. Cintiņa jaunākā māsa — pianiste Skaidrīte

un jaunākais brālis — pianists Juris.



Klavierspēles studijas O. Cintiņš turpina Jāzepa
Vītola Latvijas Valsts konservatorijā profesora V. Zosta

klavieru klasē un profesora N. Vanadziņa ērģeļu klasē.

1958. gadā O. Cintiņš ar izcilību beidz konservatoriju
klavieru un ērģeļu specialitātē. Jaunais mākslinieks

ieinteresējas par kora muzicēšanas problēmām un

iestājas Kordiriģentu fakultātē, kuru beidz 1963. gadā.

Viņš darbojas Jaunatnes simfoniskajā orķestrī, spēlē
čelestu, reizēm arī sitamos instrumentus un dažus gadus

papildinās sitamo instrumentu klasē.

O. Cintiņa patstāvīgās darba gaitas sākas jau 1953.

gadā, kad viņš strādā par koncertmeistaru Emīla Dār-

ziņa speciālajā mūzikas vidusskolā, vēlāk Latvijas PSR

Valsts filharmonijā. Viņš ir LVU Tautas kora kormeis-

tars, bet kopš 1963. gada Latvijas PSR Valsts Akadē-

miskā kora diriģents. O. Cintiņš koncertējis ne tikai

Rīgā un perifērijā, bet arī brālīgajās republikās.
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VILMA CĪRULE

Pianiste Vilma Cīrule dzimusi 1923. gada 11. maija
Valmierā kalpotāja ģimenē.Jau sešu gadu vecumā viņa
kļūst par Valmieras mūzikas skolas audzēkni, kur mā-

cās līdz 1938. gadam. Šā paša gada rudenī V. Cīrule

dodas uz Rīgu un iestājas konservatorijā profesora
Paula Šūberta klavieru klasē. Neparastā muzikalitāte,

absolūtā dzirde un darba mīlestība ļauj jaunajai
studentei gandrīz katrai nākamajai stundai sagatavot

jaunu programmu. 1944. gada pavasarī V. Cīrule beidz
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konservatoriju un kopš 1945. gada strada par koncert-

meistari Radioraidījumu komitejā.
V. Cīrulei piemīt neparastas spējas veikli orientēties

ikvienā jaunā skaņdarbā, muzicēt dabiski, iejūtīgi un

precīzi. Līdztekus darbam Radiofonā pianiste vienpa-
dsmit gadus strādā arī konservatorijā gan par koncert-

meistari, gan pedagoģi koncertmeistaru klasē, bet no

1957. līdz 1960. gadam Latvijas Valsts filharmonijā par
solisti un koncertmeistari.

Maz mūsu republikā solistu, ar kuriem V. Cīrule

nebūtu kopīgi muzicējusi, taču biežāk un sistemātiskāk

pianiste sadarbojusies ar dziedoni Zermēnu Heini-Vāg-
neri, vijolnieku Induli Dālmani un čellistu Ernestu Ber-

tovski. Pavadījumi, kameransambļi un solistes darbs ir

mākslas novadi, kur pianiste ieguldījusi savus radošos

spēkus.
V. Cīrule bieži atskaņo F. Šopēna un R. Šūmaņa

skaņdarbus, piemēram, R. Šūmaņa Koncertu klavierēm

ar orķestri, kas pianistes priekšnesumā vairākkārt ska-

nējis simfoniskajos koncertos. V. Cīrules repertuārā
bagātīgi pārstāvēti arī citu komponistu skaņdarbi, bet

sevišķi kuplā skaitā padomju komponistu un latviešu

mūzikas autoru darbi.

Kopā ar solistiem — vokālistiem un instrumentālis-

tiem māksliniece veikusi neskaitāmus jauniestudēju-

mus, kuru vidū monumentālākais ir koncertu cikls

«Visas Jāzepa Vītola solodziesmas» un «J. Brāmsa solo-

dziesmu izlase».

V. Cīrules vārds pazīstams tālu aiz mūsu republikas
robežām. Daudzkārt viņa viesojusies Maskavā, kopā ar

2. Heini-Vāgneri regulāri koncertējusi Ļeņingradā, pie-

dalījusies latviešu mākslinieku koncertturnejās Aizkau-



kaza, Turkmēnija un Ukraina (1959) un citos izbrau-

kumos.

1961. gada rudenī kopā ar mūsu republikas māksli-

niekiem viņa viesojas Bulgārijā, bet 1962. gada rudenī—

Polijā. Parasti šādos koncertos māksliniece veic dubult-

slodzi, uzstājoties gan kā soliste, gan kā koncertmeis-

tare. 1963. gada janvārī viņa atskaņo pavadījumus
2. Heines-Vāgneres solokoncertos Islandē.

Rīgas radioraidījumos un koncertos V. Cīrule bieži

spēlējusi kopā ar ārzemju māksliniekiem — franču

vijolnieci D. Artīru, rumāņu dziedoņiem N. Herlu un

L. Stanesku, bet 1963. gada rudenī ar Širlī Veretu (Rīgā,
Ļeņingradā un Maskavā).

1956. gadā V. Cirulei piešķirts republikas Nopelniem

bagātās skatuves mākslinieces goda nosaukums.
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LEONARDA DAINE

Latvijas PSR Valsts filharmonijas soliste Leonarda

Daine ir viena no aktīvākajām kamerdziedonēm mūsu

republikā, nenogurstoša latviešu padomju komponistu
jauno dziesmu propagandētāja. Viņa koncertējusi ne-

skaitāmās mūsu dzimtenes pilsētās, iepriecinot klausī-

tājus ar savu iejūtīgo un smalki niansēto dziedājumu.
L. Daine dzimusi 1924. gada 19. novembrī Rīgā strād-

nieku ģimenē. Muzikālās izglītības gaitu sākums saistās

ar Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolu, kur no 1946. līdz
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1950. gadam viņa mācās dziedāšanu pie T. Kalniņas, no

1950. līdz 1955. gadam turpinot mācības konservatorijā

pie docentesA. Ludiņas. Jau pēdējā mācību gadā notiek

pirmais L. Daines solokoncerts, kurā vērojama viņas
nosliece uz kamerdziedāšanu. Pēc konservatorijas beig-
šanas L. Daine kļūst par Latvijas Valsts filharmonijas
solisti.

Jaunā dziedone gūst klausītāju ievērību ar L. Moli-

nelli dziesmas «Miera balodis» izpildījumu. Koncerts

seko koncertam; tiem līdzi aug un veidojas arī māksli-

nieces talants.

Atskaņotāj mākslinieka neatsverams palīgs ir viņa
koncertmeistars. Vilmas Cīrules personā L. Daine iegu-
vusi iejūtīgu pavadītāju. Gan filharmonijā, gan radio-

studijā kopā sagatavoti daudzi skaņdarbi un Rīgā

sniegti vairāki patstāvīgi solokoncerti.

Bagāts un daudzpusīgs ir L. Daines koncertrepertuārs.
Tas aptver kamermūzikas darbus, sākot no senajiem

komponistiem un beidzot ar mūsdienu autoriem. Taču

dažkārt māksliniece koncertos dzied arī fragmentus no

operām.

L. Daine piedalījusies filharmonijas rīkotajos kon-

certu ciklos, kas veltīti Alfrēda Kalniņa, E. Melngaiļa,
J. Vītola, M. Zariņa, N. Mjaskovska, J. Brāmsa, F. Šū-

berta, R. Šūmaņa, R. Strausa, E. Grīga un citu kompo-
nistu daiļradei, gan arī dziedājusi lielu klasisko darbu,

kā J. S. Baha «Mateja pasijas», G. Hendeļa «Mesijas»,
L. Bēthovena Devītās simfonijas iestudējumos.

L, Daine koncertējusi arī aiz mūsu republikas robe-

žām: Vidusāzijā un Aizkaukāzā (1959), Mongoli jā un

Somijā (1959).



Radošā ziņā interesants L. Dainei ir 1963. gads. Pēc

Maskavas arfu kvarteta vairākkārtējiem vieskoncer-

tiem mūsu republikā viņu uzaicina piedalīties arfu

kvarteta koncertos (vadītāja K. Erdeli). Dziedātāja saga-

tavo interesantu programmu un kopā ar arfu kvartetu

vēlreiz mēro ceļu uz Vidusāziju, Aizkaukāzu, Kaukāzu,

arī uz Pievolgu, Krimu, Urāliem, Sibīriju, Tālajiem

Austrumiem, Viļņu un Tallinu. L. Daine sniegusi kon-

certus arī Baltkrievijā, Ukrainā, Maskavā un Ļeņin-

gradā.
Māksliniecei ir silti tembrēts mecosoprāns, teicama

vokālā skola. Bagāta izjūtu gamma un pārdomāts

priekšnesums ir spilgtākā pazīstamās solistes īpatnība.
1965. gada L. Dainei piešķirts Latvijas PSR Nopelniem

bagātās mākslinieces goda nosaukums.
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ALBERTS DALGA

Ne vienmēr mākslinieka ceļš uz visspilgtāko talanta

atklāsmi mēdz būt taisns. Alberts Daiga darbojies gan

par drāmas teātra režisoru (1936—1939), gan par Lat-

vijas PSR Valsts Leļļu teātra aktieri (1944—1956) un

tikai 1956. gadā kļuvis par operas solistu.

Viņš dzimis 1913. gada 21. aprīli Rīgā strādnieku ģi-
menē. Vidējo izglītību viņš ieguvis Rīgas lietuviešu

ģimnāzijā (1929—1933), pēc tam sācis strādāt par

ierēdni. 1933. gada rudenī A. Daiga iestājas M. Čehova



un aktiera I. Gromova vadītajā teātra skolā, bet pēc
gada turpina mācības Zeltmata studijā. Mākslinieks

kļūst par Rīgas Lietuviešu teātra režisoru un piedalās
arī raidlugu uzvedumos. Vācu okupācijas laikā viņš
strādā Radiofonā, bet pēc Rīgas atbrīvošanas sāk darbu

Leļļu teātrī.

Divpadsmit gados šajā teātrī A. Daiga piedalījies
daudzās izrādēs. Vairākiem uzvedumiem viņš vadījis

režiju («Dižais Jānis», «Kurbads», «Meža artisti»).
Tomēr gan režisora, gan aktiera darbā ne mirkli ne-

zūd interese par mūziku. 1946. gadā sākas sistemātiskas

vokālās nodarbības diriģenta Arnolda Lapiņa vadītajā
operas studijā. 1956. gadā A. Daiga kļūst par Latvijas
PSR Valsts Akadēmiskā operas un baleta teātra solistu.

Viņš debitē Miljuhas lomā M. Musorgska operā «Bo-

riss Godunovs». Pēc tam dziedonis iestudē Frederika

lomu L. Delība operā «Lakmē», Moralesu 2. Bizē operā
«Karmena» (vēlāk arī Dankairo), ķesteri Dž. Pučini

operā «Toska», Vāgneru Š. Guno operā «Fausts», Ma-

ručo E. d'Albēraoperā «īeleia», Skulu A. Borodinaoperā
«Kņazs Igors», Marullo Dž. Verdi operā «Rigoleto». Pē-

dējā laikā iestudēts Bernārs Dž. Pučini operā «Bohēma»,

Pantalone S. Prokofjeva operā «Mīla uz trim apelsī-
niem» un Bolstrodo B. Britena operā «Pīters Graimss».

Gandrīz visās operu izrādēs, kas patlaban ir teātra

repertuārā, piedalās arī A. Daiga, iepriecinādams ar

pārdomātu tēloiumu un nopietnu iedziļināšanos mūzi-

kas materiālā. Dziedoņa baritonālais bass nav apveltīts

ar izcilu spēku, taču to kompensē iejūtīgs tēlojums un

artistisks spēles prieks.
1955. gadā A. Daigām piešķirts Latviļas PSR Nopel-

niem bagātā skatuves mākslinieka goda nosaukums.
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ARVĪDS DARKĒVICS

Arvīds Darkēvics ir viens no aktīvākajiem mūzikas

zinātniekiem un publicistiem mūsu republikā. Savos

kritiskajos rakstos un lekcijās A. Darkēvics vērību

veltī galvenokārt mūsu komponistu jauno darbu ana-

līzei. No 1962. gada viņš ir Latvijas Padomju kompo-
nistu savienības mūzikas kritikas sekcijas vadītājs.

A. Darkēvics dzimis 1918. gada 24. decembrī Balt-

krievijā, Mogiļevas rajonā, zemnieku ģimenē. Interese

par mūziku pamostas jau agrā bērnībā. Pašmācības



ceļā viņš iemācās spēlēt vijoli, ģitāru un mandolīnu,
kā arī apgūst mūzikas teorijas pamatus. Profesionālo

muzikālo izglītību A. Darkēvics iegūst Ļeņingradas
Valsts mūzikas vidusskolā kompozīcijas un mūzikas

teorijas klasē, kuru beidz 1941. gadā. Paralēli mācībām

viņš strādā par pedagogu vispārizglītojošās skolās. Sā-

koties Lielajam Tēvijas karam, A. Darkēvics kopā ar

grupu studentu brīvprātīgi dodas uz fronti. Vēlāk kara

gaitas aizved viņu uz Rīgu. Pēc Rīgas atbrīvošanas

A. Darkēvics kļūst par galveno mūzikas redaktoru

Radiokomitejā, kur strādā līdz 1953. gadam. Šai laikā

viņš enerģiski izvērš padomju mūzikas propagandas
darbu. Šim principam viņš paliek uzticīgs arī Latvijas
Valsts filharmonijas direktora darbā (1954—1958).

No 1952. līdz 1955. gadam A. Darkēvics mācās Jā-

zepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijas mūzikas

vēstures un teorijas nodaļā. 1959. gadā viņš sāk strādāt

par mūzikas daļas vadītāju žurnālā «Māksla», vēlāk

veikdams arī žurnāla atbildīgā sekretāra pienākumus.
Līdzās mūzikas kritiķa darbam nozīmīga ir arī

A. Darkēvica lektora darbība. Mūzikas propagandista

pienākumu A. Darkēvics veic kultūras universitātēs,

PSRS Mūzikas fonda Latvijas PSR nodaļas autorkon-

certos, klubos, skolās v. c, uzmanību veltījot visam

laikmetīgajam un šodienīgajam mūsu mūzikas dzīvē.

8-1433
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ALEKSANDRS

DAŠKOVS

Operdziedonis Aleksandrs Daškovs dzimis 1914. gada
16. augustā Rīgā. Bērnībā viņam vēl nav ciešākas

saskares ar mūziku. Tikai jaunekļa gados pamazām

rodas neskaidra savu dotību apziņa, kas pamudina
A. Daškovu domāt par vokālo izglītību. 1932. gadā viņš

iestājas Rīgas konservatorijā, kur neilgu laiku mācās

pie H. Jadlovkera un P. Sakša, pēc tam pie E. Miķel-

sona. 1936. gadā obligātā karaklausība pārtrauc studi-

jas, bet 1938. gada februārī A. Daškovs dodas uz Itāliju,
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lai Milānā pie U. Karoco papildinātu savu vokālo izglī-
tību. Pec pusgada atgriezies Rīgā, dziedonis aktīvi

iesaistās koncertdzīvē un piedalās arī radioraidījumos.
1940. gada maijā notiek A. Daškova pirmais solokon-

certs.

1940. gada augustā, pēc padomju varas nodibināša-

nās Latvijā, A. Daškovs piedalās Operas un baleta

teātra izsludinātajā solistu konkursā. Viņu norīko

darbā Liepājas teātrī. 1941. gada pavasarī A. Daškovs

kopā ar E. Pakūli, R. Bērziņu un citiem solistiem gata-

vojas Vissavienības estrādes mākslinieku konkursam

Maskavā. Solistu grupa atstāj Rīgu dienā, kad sākas

Lielais Tēvijas karš. No Maskavas māksliniekus eva-

kuē uz Ivanovas pilsētu. 1941. gada jūlijā šeit nodibi-

nās Latvijas PSR Valsts mākslas ansamblis, kurā

A. Daškovs aktīvi darbojas līdz 1944. gadam. Viņš

piedalījies apmēram 700 koncertos; no tiem vairāk

nekā 100 notikuši frontē, pārējie Padomju Armijas hos-

pitāļos, daudzās Padomju Savienības pilsētās, Urālos,

Maskavā.

1944. gada rudenī, kad Padomju Armija atbrīvo Rīgu,
A. Daškovs kopā ar citiem mūsu republikas mākslinie-

kiem atgriežas Rīgā un aktīvi iesaistās Valsts operas

un baleta teātra atjaunošanā.
Divdesmit gadu darbojoties uz operteātra skatuves,

dziedonis iestudējis vairāk nekā piecdesmit basa par-

tiju dažādās operās. Nozīmīgākās ir Boriss Godunovs

M. Musorgska operā «Boriss Godunovs», Ivans Susa-

ņins M. Gļinkas operā «Ivans Susaņins», dzirnavnieks

A. Dargomižska operā «Nāra», Renē P. Čaikovska

operā «Jolanta», Mefistofelis Š. Guno operā «Fausts»,

Nilakanta L. Delība operā «Lakmē», Bazilio Dž. Rosini



operā «Seviļas bārddzinis», Filips Dž. Verdi operā
«Dons Karloss», Tarass D. Kabaļevska operā «Tarasa

dzimta», Mendoza S. Prokofjeva operā «Laulības klos-

terī», Sokolovs I. Dzeržinska operā «Cilvēka liktenis»,

Valgudis A. Kalniņa operā «Baņuta», Paceplis M. Zariņa

operā «Uz jauno krastu», Aumalis M. Zariņa operā

«Zaļās dzirnavas».

A. Daškovs apveltīts ne tikai ar samtainu, spēcīgu
basu, bet arī ar lielu aktiera talantu, kas ļauj māksli-

niekam veidot kā dziedājuma, tā arī spēles meistarības

ziņā spilgtus tēlus. Par Borisa Godunova psiholoģiski
sarežģīto tēlu dziedonis 1950. gadā apbalvots ar PSRS

Valsts prēmiju. Virtuozi atveidots komiskais Bazilio

tēls Dž. Rosini operā «Seviļas bārddzinis», kā arī Ke-

cals B. Smetanas komiskajā operā «Pārdotā līgava».
Katrs A. Daškova tēls ir ļoti daudzveidīgs, spilgti indi-

vidualizēts, izstrādāts līdz pēdējam sīkumam.

Dziedonis aktīvi piedalās arī koncertdzīvē. Viņš dzie-

dājis basa partijas J. S. Baha «Mateja pasijas» un

H. Berlioza dramatiskās leģendas «Fausta bojā eja»

iestudējumos, koncertējis Ukrainā, Kaukāzā, Krimā,

Urālos, Sibīrijā. Ik gadus kopā ar dzīvesbiedri E. Pakūli

un pianistu H. Braunu dziedonis koncertē Ļeņingradā
un Rīgā. 1959. gadā viņš viesojas Norvēģijā un Dā-

nijā, 1960. gadā Vācijas Demokrātiskajā Republikā, kur

sniedz vairākus koncertus.

A. Daškovs apbalvots ar Sarkanās Zvaigznes ordeni,

vairākām medaļām un goda zīmēm. 1954. gadā viņam

piešķirts Latvijas PSR Tautas skatuves mākslinieka

goda nosaukums.
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NIKOLAJS DAUGE

Pianists Nikolajs Dauge dzimis 1894. gada 12. au-

gustā Rīgā. Pirmo muzikālo izglītību viņš gūst Varšavā

pie T. Leieticka audzēkņa profesora Bekera. No 1908.

līdz 1915. gadam N. Dauge mācās Maskavas konserva-

torijā pie profesora K. Kipa. Studiju gados nodibinās

personīgs kontakts ar komponistiem N. Metneru un

G. Katuāru; paliekoši iespaidi gūti, arī saskaroties ar

A. Skrjabina, S. Rahmaņinova un J. Hofmaņa, vēlāk

arī ar A. Šnābeļa pianismu. Pēc karadienesta māksli-



nieks 1918. gadā sāk darboties Penzas Tautas konser-

vatorijā, bet 1920. gadā atgriežas Rīgā. J. Vītols viņu
iesaista darbā Latvijas konservatorijā, kur mākslinieks

no 1920. līdz 1927. gadam vada klavieru klasi. Konser-

vatorijā viņš atkal atgriežas 1940./41. mācību gadā. No

1941. līdz 1944. gadam viņš strādā Tautas konservato-

rijā, no 1944. līdz 1961. gadam atkal konservatorijā

(profesors kopš 1946. g.).
N. Dauges patstāvīgā koncertdarbība sākas Penzā,

kur 1919. gadā notiek viņa pirmais klaviervakars. Tajā

pašā laikā kopā ar vijolnieku P. Katuāru un čellistu

E. Berzinski viņš piedalās F. Mendelsona, L. Bēthovena

un citu autoru kamermūzikas atskaņojumos.
Pirmais N. Dauges klaviervakars Rīgā notiek 1921.

gadā. Mākslinieks sniedzis apmēram desmit patstāvīgu
koncertu, kuru programmās ietvēris J. S. Baha (Hro-
matiskā fantāzija un fūga, Kapričo mīļotā brāļa aiz-

braukšanai), V.A.Mocarta, L.Bēthovena (32 variācijas,
virkne sonātu), R. Šūmaņa (Karnevāls, Kreisleriana,

Dāvida brāļu dejas, Bērnu ainas, Simfoniskās etīdes),
F. Šopēna (Sonāte si minorā, balādes), F. Lista

(Mefisto valsis, Spāņu rapsodija), N. Metnera (sonātes,

pasakas), A. Skrjabina (prelīdes, etīdes, poēmas),
P. Čaikovska (Gadalaiki), J. Vītola (prelīdes, tautas

dziesmu parafrāzes, cikls «Caimina»), D. Kabaļevska

(prelīdes) skaņdarbus. N. Dauges izpildītāja darbības

pats augstākais sasniegums ir R. Šūmaņa, A. Skrjabina,
N. Metnera un V. A. Mocarta darbu muzikālā un gau-

mīgā interpretācija.
1958. gadā N. Daugem piešķirts Latvijas PSR Nopel-

niem bagātā skatuves mākslinieka goda nosaukums.

N. Dauge miris 1964. gada 13. jūlijā.
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ARVĪDS DAUGULIS

Pianists Arvīds Daugulis dzimis 1879. gada 17. martā

Cesvainē skolotāj a-ērģelnieka ģimenē. Pirmo muzikālo

izglītību viņam sniedz tēvs. No 1892. līdz 1904. gadam
nākošais pianists mācās Pēterburgas konservatorijā pie

profesora F. Blūmenfelda un vēlāk pie profesores
A. Jesipovas. Viņš strādā par pedagogu Krievu mūzi-

kas biedrības Rīgas nodaļas mūzikas skolā, arī Kurskā

un Samarā. No 1920. līdz 1951. gadam A. Daugulis
vada speciālo klavieru klasi Latvijas konservatorijā

(profesors no 1927. g.).



Pianista koncertdarbība ir visaktīvākā šā gadsimta
divos pirmajos gadu desmitos. Viņš koncertē Pēter-

burgā, Maskavā, Latvijas, Igaunijas un Lietuvas pil-
sētās.

Laika biedru atmiņas un recenzijas liecina, ka

A. Dauguļa pianisms bijis virtuozi vērienīgs un spožs.

Repertuārā bijuši galvenokārt F. Lista un F. Šopēna
darbi, vispār virtuozas ievirzes kompozīcijas.

Mākslinieka plaši izvērstajai ilggadējai pedagoģis-

kajai darbībai ir liela nozīme latviešu pianisma attīs-

tībā; par nopelniem šajā laukā A. Daugulim 1949. gadā

piešķirts republikas Nopelniem bagātā mākslas dar-

binieka goda nosaukums. Darbā ar audzēkņiem izcilais

pedagogs daudz vērības veltījis virtuozitātes attīstīša-

nai, noapaļota un spoža priekšnesuma veidošanai. Viņa

klases absolventu vidū jāmin L. Reinholde, Igors Kal-

niņš, E. Eglīte v. c.

A. Daugulis miris 1955. gada 14. marta.
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VERA DAVIDONE

Vera Davidone ir Valsts Akadēmiskā operas un ba-

leta teātra soliste, aktīva latviešu padomju komponistu
dziesmu propagandētāja.

Viņa dzimusi 1923. gada 13. martā Rīgā. Dziedāšanas

studijas V. Davidone sākusi 1940. gadā Tautas konser-

vatorijā, vēlāk Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā pie

pedagoģes T. Kalniņas. 1947. gadā viņa debitē Latvi-

jas Valsts Akadēmiskajā operas un baleta teātrī

Dž. Verdi operas «Traviata» titullomā. Pēc veiksmīgās
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debijas sākas mērķtiecīgs, neatlaidīgs darbs operā.
V. Davidone pašreiz ir viena no labākajām mūsu vidē-

jās paaudzes dziedātājām. Viņas liriskajam koloratūr-

soprānam piemīt valdzinošs vij īgums, apbrīnojams

vieglums un precizitāte, bet izpildījums iekaro klau-

sītājus ar vienkāršību šā vārda labākajā nozīmē.

Aizvadīto gadu gaitā uz mūsu operas skatuves V. Da-

vidone atveidojusi gandrīz vai četrdesmit tēlu. Katram

no tiem ir savas īpatnējas iezīmes.

Gaišām krāsām raksturota šķelmīgā Noriņa G. Doni-

ceti operā «Dons Paskvāle» un jautrā čehu meitene Mar-

ženka B. Smetanas operā «Pārdotā līgava», skaidra un

vienkārša ir vistu gane — mazā Nuri E. d'Albēra operā
«leleja», ļoti precīzi, bet auksti savu dziesmu trallina

bezjūtīgais mehānisms — lelle Olimpija 2. Ofenbaha

operā «Hofmaņa stāsti». Saulains, mazliet vieglprātīgs
ir pāža Oskara tēls Dž. Verdi operā «Masku balle», bet

sirsnīga, vienkārša un darbīga ir dzirnavnieka kalpone
Maruta M. Zariņa operā «Zaļās dzirnavas».

V. Davidones mākslai visraksturīgākās ir jautras,

rotaļīgas, dzīvespriecīgas, optimistiskas krāsas, kas at-

bilst viņas gaišajam, dzidri skanīgajam balss tembram.

Tomēr paliekamu vietu dziedones repertuārā ieņem arī

operu varones ar dramatiskām jūtām un traģiskāku
ievirzi. Tādas ir Džilda — galma nerra Rigoleto meita,

kas atdod dzīvību savas pirmās tīrās mīlas dēļ, un

Lakmē — trauslais zieds, kas izplaucis Indijas svelmai-

nās saules staros un iet bojā sociālās nevienlīdzības

dēļ. Mākslinieces sirdij tuvi un mīļi ir sieviešu tēli

krievu klasiķu operās — pašaizliedzīgā Antoņida
M. Gļinkas operā «Ivans Susaņins» un sirsnīgā, maigā
Marfa N. Rimska-Korsakova operā «Cara līgava».



V. Davidones garajā lomu sarakstā nozīmīgu vietu

ieņem arī tēli padomju komponistu operās. Pilnīgi da-

žāda rakstura lomas ir šķelmīgā, veiklā Luīza S. Prokof-

jeva operā «Laulības klosterī» un maigā, lēnprātīgā

Bianka, kura sevī slēpj topošās spītnieces kaprīzes,
V. Šebaļina operā «Spītnieces savaldīšana».

Ar skaistu, skanīgu dziesmu māksliniece iepriecinā-

jusi gan radioklausītājus un televīzijas skatītājus, gan

arī simtiem mūzikas mīļotāju daudzās mūsu republikas

pilsētās un lauku ciematos. V. Davidone piedalījusies
daudzos latviešu komponistu autorkoncertos un guvusi

klausītāju atzinību par dziesmu iejūtīgo interpretē-

jumu.
Māksliniece koncertējusi un sniegusi viesizrādes

Maskavā, Ļeņingradā, Tallinā, Kijevā un Viļņā.
1954. gadā V. Davidonei piešķirts Latvijas PSR

Nopelniem bagātās skatuves mākslinieces goda no-

saukums.
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INDULIS DĀLMANIS

Vijolnieks, komponists un pedagogs Indulis Dālma-

nis dzimis 1922. gada 17. augustā Rīgā skolotāju ģi-
menē. 1924. gadā vecāki pāriet dzīvot uz Jaunjelgavu.
Tēvs ir pazīstams folkloras vācējs un kordiriģents, māte

māca klavierspēli. Kļuvis deviņus gadus vecs, zēns pā-
ris gadu mācās spēlēt vijoli pie tēva, pēc tam dodas

uz Rīgu, lai turpinātu mācības pie A. Dunkeļa. 1937.

gadā I. Dālmanis iestājas konservatorijā A. Norīša vi-

joles klasē. A. Norītis izvirza augstas prasības sev un
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ari saviem audzēkņiem, tāpēc spēles kultūras ziņā dod

daudz vērtīga jaunajam vijolniekam. I. Dālmanis mācās

arī profesora A. Ozoliņa kameransambļu klasē un kopš
šā laika dziļi iemīl muzicēšanu kameransambļos. 1943.

gadā mūziķis sāk strādāt Radio simfoniskajā orķestrī,
taču kara laika apstākļu dēļ spiests pārtraukt gan studi-

jas, gan darbu. 1946. gada rudenī L Dālmanis atsāk mā-

cības konservatorijā docenta P. Smilgas vijoles klasē,

ko ar izcilību absolvē 1948. gadā (vijolnieks spēlē
A. Hačaturjana un N. Paganini vij oļkoncertus). 1947.

gadā I. Dālmanis sāk spēlēt Radio stīgu kvartetā, kas

sniedz koncertus gan Viļņā, gan Kauņā, gan arī pieda-
lās stīgu kvartetu skatē Maskavā (1950), kur gūst žūri-

jas komisijas atzinību. 1947. gadā I. Dālmanis sāk strā-

dāt Radio simfoniskajā orķestrī, paralēli turpinot darbu

arī stīgu kvartetā.

1949. gadā ī. Dālmanis vēlreiz sāk studijas Latvijas
Valsts konservatorijā, šoreiz docenta V. Utkina kom-

pozīcijas klasē, kuru beidz 1954. gadā (diplomdarbs —

simfoniska poēma «Dzimtā zeme», stīgu kvartets un

kantāte «Pa uzvaras ceļu»). Pēc studiju beigšanas viņš

turpina koncertmeistara darbu Radio simfoniskajā or-

ķestrī, stīgu kvartetā, darbojas kompozīcijas laukā un

sāk pedagoga gaitas Jāzepa Mediņa mūzikas vidus-

skolā.

Lai padziļinātu zināšanas vijoļspēles pedagoģisko
problēmu laukā, I. Dālmanis 1959. gadā dodas uz Mas-

kavu, kur trīs gadus mācās Maskavas Valsts konserva-

torijas asistentūrā, pēc tam sāk strādāt par vijoļspēles

pedagogu E. Dārziņa mūzikas vidusskolā un Latvijas
Valsts konservatorijā. Mūziķis joprojām spēlē Radio un

televīzijas stīgu kvartetā, kā arī komponē. 1963. gada



rudenī viņš pabeidz simfonisku poēmu «Saulgriežu
teiksma» (programmas pamatā J. Raiņa poēma «Ave,

sol!»).
I. Dālmanis piedalās gan simfoniskajos koncertos,

gan arī kamermūzikas koncertos. Radio fonotēkas fon-

diem vijolnieks ieskaņojis gandrīz visus nozīmīgākos
darbus latviešu vijoļliteratūrā. I. Dālmanim raksturīgs

kupls, dziļš tonis, ļoti attīstīta abu roku tehnika, muzi-

kāls izpildījums.
Savās kompozīcijās I. Dālmanis tiecas apvienot melo-

diskumu ar bagātīgiem polifonijas elementiem. Dažkārt

tajās izmantotas latviešu tautas dziesmu tēmas (pie-

mēram, stīgu kvartetā), bet simfoniskajā mūzikā ļoti
liela nozīme viņa iemīļotajam instrumentam — vijolei.

Par izciliem nopelniem republikas mūzikas dzīvē

I. Dālmanim 1956. gadā piešķirts Nopelniem bagātā
skatuves mākslinieka goda nosaukums.

Galvenie darbi. Simfoniskas poēmas «Dzimtā zeme» (1954)
un «Saulgriežu teiksma» (1963); stīgu kvartets (1954); mūzika īsmet-

rāžas dokumentālajai filmai «Saulainais krasts» (1957); kora un solo

dziesmas; polifoniskas miniatūras divām vijolēm.
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KRIŠS DEĶIS

Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijas kor-

diriģentu nodaļas pirmā izlaiduma jauno speciālistu
vidū diriģents Krišs Deķis izceļas ar savu aktīvo dar-

bību zēnu kora novadā. Ilggadējā mūzikas skolotāja
un kordiriģenta prakse palīdzējusi māksliniekam kļūt

par vienu no autoritatīvākajiem republikas bērnu koru

speciālistiem. Viņš vada Emīla Dārziņa speciālās mū-

zikas vidusskolas zēnu kori, kura priekšnesumu labi

pazīst ne tikai Padomju Latvijā, bet arī Maskavā,
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Viļņā, Kauņa, Tallinā, Pernavā, Minska, Grodņā un sau-

lainajā «Artekā».

Diriģents dzimis 1918. gada 17. oktobrī Tukuma ap-

riņķa Blīdenes pagastā kalpa ģimenē. Blīdenes pamat-
skolā kora dziedāšanas stundās rodas interese par
mūziku. K. Deķis sāk mācīties ērģeļspēli. Studiju laikā

Rīgas Skolotāju institūtā (1931 —1937) nākošais mūziķis

gūst nozīmīgas ierosmes no pedagoga Jēkaba Vītoliņa.

Papildināšanās mūzikas teorijā un klavierspēlē, kor-

diriģenta prakse Ropažu, vēlāk Carnikavas pamat-

skolā, pieredze Ropažu skolnieku pūtēju orķestra

organizēšanā un vadīšanā un Kuldīgas mūzikas skolas

audzēkņu kora izveidošana liek pamatus K. Deķa pro-

fesionālajam briedumam. 1945. gadā viņš tiek uzņemts

Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijas kordiri-

ģentu nodaļā, ko beidz četros gados.
1946. gadā sākas jaunā diriģenta sadarbība ar galvas-

pilsētas koru kolektīviem. Viņš noorganizē un vada

«Rīgas auduma» kori, strādā ar VEF kora saimi un ar

LVU vīru kora kolektīvu. Taču pats auglīgākais darba

posms iezīmējas 1957. gadā, kad K. Deķis sāk strādāt

Emīla Dārziņa speciālajā mūzikas vidusskolā. Līdz 1962.

gadam viņš paralēli strādā par pedagogu Jāzepa Me-

diņa mūzikas vidusskolas kora nodaļā. Kopš 1961. gada

diriģents vada apmēram simt dalībnieku lielo Rīgas

Izglītības darbinieku nama zēnu kori, kas 1965. gada

pavasarī dodas koncertturnejā uz Padomju Lietuvu.

Būdams zēnu kora kultūras entuziasts, K. Deķis ak-

tīvi sadarbojas ar padomju komponistiem. Emīla Dār-

ziņa mūzikas vidusskolas zēnu kora izpildījumā pirmo
reizi atskaņota Marģera Zariņa vokāli instrumentālā

svīta «Nezinītis Saules pilsētā», tāpat Aldoņa Kalniņa



kora dziesmu cikls «Katrai dienai ejam līdz» un citi

darbi. Kora repertuārā ir brālīgo republiku autoru sa-

cerējumi, krievu un aizrobežu mūzikas klasiķu minia-

tūras un lielas formas vokāli instrumentālas kompozī-

cijas. 1964. gadā Rīgā notiek pirmais starprepublikānis-
kais zēnu koru salidojums, kura noorganizēšanā un

vadīšanā lielu ieguldījumu devis K. Deķis.

9— 14M
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IRĒNA DONAVA

Dziedātāja Irēna Donava savas mākslinieces gaitas
sākusi pašdarbības kolektīvā. Tagad viņa bieži pieda-
lās Latvijas PSR Valsts filharmonijas un Mūzikas fonda

rīkotajos koncertos un radiopārraidēs.
I. Donava dzimusi 1928. gada 3. augustā Rīgā strād-

nieku ģimenē. Vokālās studijas viņa sākusi pie dzie-

doņa T. Matīsa P. Jurjāna bērnu mūzikas skolas va-

kara kursos, kur iestājas 1948. gadā. Vēlāk mācības

turpinās Poligrāfiķu centrālā kluba vokālajā studijā un
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Mākslas darbinieku nama operas studijā. 1950. gadā

viņa iesaistās Latvijas PSR Radio un televīzijas korī,

bet no 1953. gada ir Valsts Akadēmiskā kora dalīb-

niece.

Profesionālo muzikālo izglītību dziedātāja iegu-
vusi Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijā

(1955—1959). Studiju laikā viņa turpina darbu Valsts

Akadēmiskajā korī, kur izpilda mecosoprāna partijas
J. S. Baha «Mateja pasijā», V. A. Mocarta «Rekviēmā»

un citos lielas formas darbu iestudējumos. Kopā ar šo

kolektīvu māksliniece koncertējusi brālīgajās padomju

republikās, kā arī piedalījusies Latviešu literatūras un

mākslas dekādē Maskavā 1955. gadā.
Pēc konservatorijas beigšanas I. Donava sāk strādāt

par dziedāšanas pasniedzēju Cēsu mūzikas vidusskolā,

bet 1961. gadā kļūst par pedagoģi Jāzepa Vītola Lat-

vijas Valsts konservatorijā.
Māksliniece sniegusi vairākus radošā darba atskai-

tes koncertus. Viņas repertuārā ir dažādu tautu dzies-

mas, latviešu un krievu klasika, padomju un ārzemju

komponistu vokālie darbi. I. Donava ir aktīva latviešu

padomju komponistu jaunāko dziesmu izpildītāja. Vi-

ņas sniegumā pirmoreiz mūsu republikā izskanējušas
vairākas R. Kalsona, A. Zilinska, J. Ozoliņa un citu

komponistu dziesmas.
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JĀNIS DREIMANIS

Diriģents Jānis Dreimanis ir viens no redzamākajiem
mūsu republikas koru diriģentiem. Viņa koncertdar-

bība bijusi daudzpusīga un plaša. Pieredzējušais mūzi-

ķis daudz laika veltījis arī jauno mūziķu audzināšanai.

J. Dreimanis dzimis 1909. gada 12. novembrī Rīgā
strādnieku ģimenē. Pirmo izglītību un zināšanas mū-

zikā J. Dreimanis iegūst Valmieras pamatskolā un mū-

zikas skolā. Vidusskolu viņš beidz Rīgā un tūlīt pēc
tam — 1929. gadā iestājas konservatorijā.
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Jaunais mūziķis apgūst ērģeļu spēli pie profesora
P. Jozuusa un kompozīciju pie profesora J. Vītola.

1936. gadā J. Dreimanis absolvē konservatoriju abās

specialitātēs. Līdz 1938. gadam viņš vēl papildinās Jāņa

Mediņa diriģēšanas klasē. Jau studiju gados (no
1933. g.) jaunais diriģents vada mūzikas un dziedāša-

nas biedrības kori «Fortissimo». Šā kora diriģents viņš
ir līdz pat 1941. gadam. No 1938. gada J. Dreimanis

uzņemas Siguldas vidusskolas dziedāšanas skolotāja

pienākumus. Vācu okupācijas gados J. Dreimaņa mū-

ziķa darbība stipri sašaurinās. Kādu laiku viņš pat
strādā par namu pārvaldnieku, bet pēdējos kara gadus
pavada laukos.

Turpmāk J. Dreimaņa dzīve un darbība saistās ar

Liepāju. 1945. gadā viņš sāk strādāt Liepājas mūzikas

vidusskolā par pedagogu un Liepājas operas teātrī par

kormeistaru (līdz 1949. g.). Kad 1945. gadā atsāk darbu

vīru koris «Dziedonis», J. Dreimanis kļūst par šā ko-

lektīva diriģentu un vada to astoņpadsmit gadu. Viņš
strādā arī ar citiem kolektīviem: zvejnieku arteļa

«Boļševiks», piena un sviesta kombināta un eļļas fab-

rikas jaukto kori, kā arī ar korķu un linoleja rūpnīcas
ansambli. Gatavojoties Latviešu literatūras un mākslas

dekādei Maskavā 1955. gadā, pieredzējušais diriģents
vada arī Nīcas dziesmu un deju ansambli. Būdams uz-

veduma «Nīcas kāzas» muzikālais vadītājs, viņš pieda-
lās arī dekādē.

J. Dreimanis veltī daudz spēka un enerģijas vīru ko-

rim «Dziedonis». Regulāri katru gadu koris sniedz

koncertus Liepājā, piedalās dziesmu svētkos un visos

vīru koru salidojumos. «Dziedonis» koncertējis dažā-

dās mūsu republikas pilsētās, kā ari Igaunijas un



Lietuvas PSR. 1960. gada korim piešķirts Tautas kora

nosaukums.

J. Dreimanis ir diriģents ar lielu temperamentu.

Viņš vienmēr pratis panākt dzīvu, dinamisku, niansēm

bagātu kora skanējumu. Viņa izpildījumam raksturīgs
loģisks, viengabalains muzikālās domas risinājums.

Līdzās pedagoga un diriģenta darbam J. Dreimanis

pievērsies arī kompozīcijai. Viņš aranžējis dziesmas

koriem, komponējis mūziku vairākām dejām, kā arī

lugai «Pūt, vējiņi!» Baltijas flotes teātra uzvedumā,

dažas kora dziesmas un citus darbus.

J. Dreimanis miris 1963. gada 19. septembrī.
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BIRUTA DREIŽE

Mūzikas zinātniece Biruta Dreiže dzimusi 1922. gada
3. martā Jelgavas apriņķa Auru ciemā jaunsaimnieka
ģimenē. Pēc vietējās Auru-Apguldes pamatskolas beig-
šanas 1935. gadā vecāki vēlas, lai viņu meita kļūtu par
lauksaimniecības speciālisti, tādēļ Biruta iestājas Auru-

Apguldes lauksaimniecības vidusskolā. Taču mūzika

arvien vairāk saista meiteni. 1939. gadā B. Dreiže ir

Rīgas Tautas konservatorijas audzēkne. Viņa mācās

klavierspēli pie Nikolaja Vanadziņa. 1942. gadā



B. Dreiže iestājas konservatorijas erģeļklasē, kur ar

pārtraukumiem mācās līdz 1947. gadam. Šajā gadā kon-

servatorijā tiek nodibināta mūzikas vēstures nodaļa. Uz

to pāriet arī B. Dreiže. 1952. gadā viņa absolvē konser-

vatoriju kā mūzikas vēstures un teorijas speciāliste.
Jau studiju gados B. Dreiže sāk mūzikas pedagoģes

darbu. Viņa strādā par pasniedzēju Emīla Dārziņa spe-

ciālajā mūzikas vidusskolā (1947, 1952). Pēc konserva-

torijas beigšanas viņa darbojas E. Melngaiļa Liepājas
mūzikas vidusskolā (1952—1954), bet no 1956. līdz

1958. gadam Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservato-

rijā. Labās organizatores dotības un erudīcija mūzikas

literatūras jautājumos palīdz B. Dreižei sekmīgi veikt

vadošu administratīvu darbu. Ar pārtraukumiem viņa

ilgāku laiku strādā par Latvijas PSR Valsts filharmoni-

jas māksliniecisko vadītāju (1954—1956, 1958—1963),
bet kopš 1963. gada ir televīzijas Mūzikas redakcijas

atbildīgā redaktore.

B. Dreiže rakstījusi mūzikas recenzijas republikas

periodiskajā presē. lecienītas ir viņas lekcijas pa ra-

dio, televīzijā, kultūras universitātēs, skolās, filharmo-

nijas sarīkojumos.
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JĀNIS DŪMIŅŠ

Diriģents Jānis Dūmiņš dzimis 1922. gada 30. martā

Rīgā strādnieku ģimenē. Viņa vecāki interesējušies par

mūziku un līdz pat sirmam vecumam dziedājuši koros,

tādēļ jau bērnībā zēns saskaras ar mūziku un dziesmu.

Deviņu gadu vecumā nākošais mūziķis privāti sāk mācī-

ties vijoles spēli, bet sešpadsmit gadu vecs iestājas
Ernesta Vīgnera Fonoloģijas institūtā. Šajā laikā,

mācoties Raiņa vidusskolā, viņš nodibina dubultkvar-

tetu, sagatavo un vada dažādos sarīkojumos skolēnu

kori. 1941. gadā pēc vidusskolas beigšanas J. Dūmiņš
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iestājas Tautas konservatorija pedagoga A. Arnīša vi-

joles klasē.

Pēc Rīgas atbrīvošanas topošais mūziķis sāk studijas
Valsts konservatorijā un spēlē Valsts Akadēmiskā

operas un baleta teātra orķestrī pirmo vijoļu grupā.
1946. gadā rokas slimības dēļ jaunajam vijolniekam jā-
maina savi nodomi. J. Dūmiņš pāriet uz citu mūzikas

novadu — diriģēšanu. No 1946. līdz 1949. gadam viņš
mācās kordiriģentu fakultātē pie pedagoga P. Rības.

Jau studiju laikā J. Dūmiņš noorganizē sieviešu kori

universitātē, vada Ogres rajona dziesmu svētkus. Šā

rajona koru virsdiriģents viņš ir septiņus gadus. Pirms

konservatorijas beigšanas aizsākas J. Dūmiņa pedago-

ģiskais darbs Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā. Bez

tam viņš sāk strādāt par kormeistaru Valsts kori. Pēc

diviem gadiem jaunais mūziķis kļūst par šā kolektīva

diriģentu un divus gadus vēlāk jau uzņemas galvenā

diriģenta pienākumus.
Latviešu literatūras un mākslas dekādē Mas-

kavā (1955) korim tiek piešķirts Akadēmiskā kora no-

saukums, bet tā diriģentam 1956. gadā — Nopelniem

bagātā mākslas darbinieka goda nosaukums. 1958. gadā

par sasniegumiem latviešu kora mūzikas propagandā
J. Dūmiņam piešķirta republikas Valsts prēmija.

lestudējis virkni jaunu dziesmu un plašus lielas for-

mas darbus — V. A. Mocarta «Rekviēmu», J. S. Baha

«Mateja pasiju», koris 1957. gadā trīs mēnešos sniedz

52 koncertus dažādās republikās: Lietuvā, Igaunijā,

Baltkrievijā, Ukrainā, Gruzijā, Azerbaidžānā, Moldā-

vijā v. c. Veiksmīga ir koncertturneja 1958. gadā, kad

Valsts Akadēmiskais koris J. Dūmiņa vadībā par godu
Oktobra revolūcijas 40. gadadienai koncertē Maskavā,
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brauciens uz Novosibirsku, Tomsku, Sverdlovsku. Nā-

košajā gadā J. Dūmiņš veic nozūnīgu darbu — saga-
tavo lielus pirmiestudējumus — Ā. Skultes «Ave, sol!»,

M. Zariņa «Taizeļa piedzīvojumi» v. c. Koris koncertē

Baltkrievijā un Ukrainā.

Valsts Akadēmiskajā korī J. Dumiņš strada līdz

1960. gadam.
No 1951. līdz 1954. gadam J. Dūmiņš papildina savas

zināšanas Ļeņingradas konservatorijas aspirantūrā pie
Akadēmiskā kora kapelas vadītāja G. Dmitrevska. No

1955. līdz 1957. gadam viņš vada Popova radiorūpnīcas
vīru kori. 1957. un 1958. gadā J. Dūmiņš palīdz saga-

tavot Gruzijas PSR kora kapelu dekādei. Pēc dekā-

des — 1958. gadā viņam tiek piešķirts Gruzijas PSR

Nopelniem bagātā mākslas darbinieka goda nosau-

kums. Mūsu republikā viņš piedalās dziesmu svētku sa-

gatavošanā un norisē (kopš 1955. gada ir virsdiriģents).
Ar 1960. gadu aktivizējas J. Dūmiņa pedagoģiskā

darbība. Viņa vadībā Jāzepa Vītola Valsts konservato-

rijā meistarību apgūst daudzi topošie diriģenti. Vairāki

no mākslinieka kādreizējiem audzēkņiem tagad jau ir

pazīstami diriģenti, piemēram, C. Kriķis, V. Breģis,
P. Kveldē. Daudz enerģijas J. Dūmiņš veltī darbam ar

Zinātņu akadēmijas Tautas kori. 1960. gadā J. Dūmiņa

vadībā noorganizējas jaunatnes koris «Rīga», kas ar

labām sekmēm piedalās VIII Vispasaules jaunatnes un

studentu festivālā Helsinkos 1961. gadā.
J. Dūmiņš iestudē repertuāru rūpīgi, pamatīgi. Viņa

darbā vērojama mērķtiecība, loģiska skaidrība. Diri-

ģenta žests ir noteikts, precīzs un izteiksmīgs.
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VILIS DZENIS

Operdziedonis Vilis Dzenis dzimis 1911. gada 4. maijā
Dobeles apkaimē laukstrādnieka ģimenē. Ar mūziku

viņš saskaras jau Bērzes pamatskolā, kur skolēnu or-

ķestrī spēlē gan mandolīnu, gan trompeti. Mācīdamies

Dobeles ģimnāzijā un vasarā strādādams, lai nopelnītu
skolas naudu, V. Dzenis piedalās pašdarbības orķestros.
Mūzikas entuziasts dārznieks E. Hunhens (Nopelniem

bagātā skatuves mākslinieka J. Hunhena tēvs) viņu
iemāca spēlēt čellu. Šajos gados rodas arī interese par
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dziedāšanu. To sekmē gan pašdarbnieku iestudēto ope-
rešu uzvedumi, gan saskare ar dziedoni Rūdolfu Bēr-

ziņu, kas māca dziedāšanu dobelniekiem — dziesmu

mīļotājiem.
Pēc karadienesta V. Dzenis sāk strādāt Rīgā, lai rastu

iespēju mācīties Tautas konservatorijā, kurā viņš iestā-

jas 1938. gadā. V. Dzeņa pedagogs ir Herberts Ozolītis.

Jaunais dziedonis turpina nodarbības arī pie R. Bēr-

ziņa. Vēl pirms iestāšanās Tautas konservatorijā viņš
mācās E. Feldmaņa dramatiskajos kursos. 1941. gadā
V. Dzenis sāk strādāt Jaunajā teātrī, pēc tam darbojas

Ventspils teātrī.

1945. gada vasarā dziedonis pārceļas uz Rīgu un

iesaistās operas korī. 1946. gadā, tiklīdz noorganizējas
Muzikālās komēdijas teātris, V. Dzenis pāriet uz tu-

rieni par solistu. Te aizrit deviņi gadi. Interesanti, ka

Paridži loma I. Kalmana operetē «Monmartras vijolīte»

viņam ir pirmā un arī pēdējā šai teātrī. Veiksmīgākās
lomas ir Cēzars I. Dunajevska operetē «Brīvie vēji»,
Sandro I. Dunajevska operetē «Zelta ieleja», Mihails

F. Lehāra operetē «Čigānu mīla», Aleksis Baklans

A. Zilinska muzikālajā komēdijā «Zilo ezeru zemē».

Sakarā ar pošanos Latviešu literatūras un mākslas

dekādei 1954. gadā V. Dzeni pārceļ darbā uz operu.

Viņš iekļaujas dekādei paredzētajās izrādēs krīvu

krīva lomā A. Kalniņa operā «Baņuta», Pacepļa lomā

M. Zariņa operā «Uz jauno krastu» un Bedjaja lomā

N. Rimska-Korsakova operā «Teiksma par neredzamo

pilsētu Kitežu un jaunavu Fevroniju». Pēc dekādes

V. Dzenis iestudē vairākas lomas agrākajos inscenēju-
mos: Zarecki P. Čaikovska operā «Jevgeņijs Oņegins»,
Andželoti Dž. Pučini operā «Toska», faraonu Dž. Verdi



operā «Aīda», Orļiku P. Čaikovska operā «Mazepa».
Seko Cuniga loma Z. Bizē operā «Karmena» (1957),
Gusts M. Zariņa komiskajā operā «Zaļās dzirnavas»

(1958), Sparafučile Dž. Verdi operā «Rigoleto» (1959),
Grumio V. Šebaļina operā «Spītnieces savaldīšana»

(1963), Benuā Dž. Pučini operā «Bohēma» (1964). Visas

lomas mākslinieks atveido ar viņam piemītošo rūpību.

Nozīmīgs tēls ir Paceplis M. Zariņa operā «Uz jauno
krastu». V. Dzeņa pakļāvīgais baritonālais bass spilgti

izceļas arī epizodiskās lomās.
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NIKOLAJS

FEDOROVSKIS

Viens no mūsu republikas aktīvākajiem koncertējo-
šiem pianistiem ir Jāzepa Vītola Latvijas Valsts kon-

servatorijas' docenta vietas izpildītājs Nikolajs Fedo-

rovskis.

Viņš dzimis 1927. gada 30. maijā Rīgā skolotāja

ģimenē. Pirmos soļus klavieru spēlē ierāda tēvs, bet

astoņu gadu vecumā sākas nopietnas mācības pie pro-
fesores Nadeždas Kārkliņas. No 1938. līdz 1943. gadam
viņa ir N. Fedorovska klavieru spēles pedagoģe arī

Latvijas konservatorijā. 1940. gada rudenī trīspadsmit
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gadus vecais pianists pirmoreiz piedalās radioraidī-

jumā, atskaņojot P. Čaikovska un F. Šopēna skaņ-
darbus.

Sekmīgi sāktās studijas pārtrauc vācu okupācijas
laiks, kad konservatorija tiek pārcelta uz citām telpām
un stundas notiek neregulāri.

Pēc Rīgas atbrīvošanas N. Fedorovskis ar jaunu

enerģiju atsāk mācības konservatorijā un 1950. gadā
kā Latvijas PSR Augstākās Padomes stipendiāts ab-

solvē profesora V. Zosta vadīto klavieru klasi.

Pabeidzis konservatoriju, N. Fedorovskis strādā par

pedagogu Emīla Dārziņa speciālajā mūzikas vidusskolā,

bet no 1957. gada — Jāzepa Vītola Latvijas Valsts kon-

servatorijā.
Jau studiju gados viņš gūst panākumus, spēlēdams

gan radioraidījumos, gan atklātos koncertos. Kopā ar

simfonisko orķestri jaunais pianists pirmo reizi kon-

certē radioraidījumā 1947. gadā, kad viņš atskaņo

F. Lista Koncertu Mi bemol mažorā, bet pēc gada to

izpilda atklātā koncertā. Konservatorijas gados N. Fe-

dorovskis iestudē arī P. Čaikovska Pirmo klavierkon-

certu. Tā atskaņojumā spilgti izpaužas viņa tehniskā

gatavība un muzikalitāte.

Intensīva izvēršas pianista koncertdarbība pēc kon-

servatorijas beigšanas. N. Fedorovska pirmais klavier-

vakars, kuram viņš izvēlējies F. Šopēna skaņdarbus,
notiek 1950. gada rudenī. Atbildīgā programma (Sonāte
si bemol minorā, Balāde so7 minorā un ta minorā,

sešas etīdes v. c), pārliecinošais priekšnesums, kuru

raksturo gan atraisīta tehnika, gan daudzkrāsains pie-
sitiens un laba stila izjūta, liecina par to, ka māksli-

nieks sagatavots patstāvīgam darbam.



1952. gada februārī Rīgā notiek jauno mākslinieku

republikāniskā skate. Tālāka mākslinieciskās meistarī-

bas izaugsme vērojama arī N. Fedorovska spēlē. Savā

klaviervakarā viņš atskaņo L. Bēthovena «Mēnesnīcas

sonāti», «Apasionātu» un M. Musorgska «Izstādes glez-
nas». 1954. gadā viņš iestājas Maskavas konservatori-

jas aspirantūrā, kur mācās pie profesora L. Roizmaņa.
Jau nākošajā gadā N. Fedorovskis savā klaviervakarā

rīdzinieku vērtējumam sniedz jaunu programmu:

P. Čaikovska «Lielo sonāti Sol mažorā», A. Kalniņa
«Balādi», «Himnu manai dzimtajai zemei», J. Ivanova

piecas prelūdijas, J. Vītola četras latviešu tautas dzies-

mas un Valsi-kaprīzi.
1958. gada janvārī viņš ar teicamiem panākumiem

spēlē aspirantūras noslēguma koncertā Maskavā, to

pašu programmu atkārtodams arī vēlāk Rīgā. Šai kon-

certā mākslinieks atskaņo F. Šopēna Sonāti si bemol

minorā, R. Šūmaņa «Karnevālu», J. Vītola «Variācijas

par latviešu tautas dziesmas tēmu», A. Kalniņa «Variā-

cijas par Grīga tēmu», J. Ivanova «Skerco».

N. Fedorovska repertuārā līdzās jau minētajiem dar-

biem ir V. A. Mocarta Koncerts La mažorā, L. Bētho-

vena Trešais koncerts, D. Šostakoviča Otrais koncerts

un J. Ivanova Klavierkoncerts, ko mākslinieks atska-

ņojis kopā ar Latvijas PSR Radio simfonisko orķestri.

10— 1433



146

IZRAILS FEIGELSONS

Dziedonis Izrails Feigelsons dzimis 1921. gada 8. feb-

ruārī Rīgā kalpotāju ģimenē. Drīz viņa vecāki pārceļas
uz Daugavpili, kur zēns beidz vispārizglītojošo skolu.

Tā kā I. Feigelsonam ir laba balss, viņš bieži skolas

korī dzied solo.

Lielā Tēvijas kara gados I. Feigelsons strādā gan

Krasnojarskas apgabala kolhozos, gan celtniecības dar-

bos, aktīvi piedaloties arī pašdarbībā. 1946. gada sep-

tembrī viņš iestājas Krasnojarskas mūzikas skolā.
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1947. gada februārī I. Feigelsons atgriežas Rīgā, bet

martā jau sāk studijas Valsts konservatorijas Vokālajā
fakultātē R. Bērziņa, bet vēlāk A. Viļumaņa klasē.

1952. gadā jaunais dziedonis absolvē konservatoriju un

sāk savas radošā darba gaitas Latvijas PSR Valsts Aka-

dēmiskā operas un baleta teātra saimē.

Vairāk nekā desmit gadu strādādams operas teātrī,

I. Feigelsons dziedājis apmēram trīsdesmit tenora par-

tijas gan krievu, gan Rietumeiropas komponistu ope-

rās. Viņš atveidojis kņazu A. Dargomižska operā

«Nāra», Viltus Dmitriju M. Musorgska operā «Boriss

Godunovs», Alfrēdu Dž. Verdi operā «Traviata», Hosē

Z. Bizē operā «Karmena», Džeraldu L. Delība operā

«Laķmē», Loengrīnu R. Vāgnera operā «Loengrīns» v. c.

1955. gadā I. Feigelsons ar panākumiem piedalās
Latviešu literatūras un mākslas dekādes sarīkojumos
Maskavā. Viņš dzied tenora partiju Bēthovena Devī-

tajā simfonijā, kā arī piedalās dekādes noslēguma kon-

certā Maskavas Lielajā teātrī. 1956. gadā I. Feigelso-
nam tiek piešķirta medaļa «Par teicamu darbu».

Kopā ar Latvijas PSR Valsts Akadēmiskā operas un

baleta teātra māksliniekiem I. Feigelsons viesojies

Ļeņingradā, Kijevā un citās Padomju Savienības pilsē-

tās, kur dziedājis ne vien teātra izrādēs, bet arī radio

un televīzijas raidījumos. Strādājot operteātrī, māksli-

nieks bieži piedalījies arī Latvijas PSR Valsts filharmo-

nijas koncertos gan republikā, gan aiz tās robežām.

I. Feigelsonam piešķirti goda raksti par koncertdarbību

jaunapgūtajās zemēs.

1963. gada 1. aprīlī I. Feigelsons sāk strādāt par so-

listu Valsts filharmonijā. Viņš bieži dzied tenora par-

tijas A. Hendeļa oratorijā «Mesija», V. A. Mocarta



«Rekviēmā», L. Bēthovena Devītajā simfonijā, Jēkaba

Mediņa kantātē «Slavinājums» un citos lielas formas

skaņdarbos. Mākslinieks vairākkārt redzams arī uz

operas skatuves. 1963. gada 30. maijā I. Feigelsons
savā 50. izrādē atveido Džeraldu L. Delība operā

«Lakmē», bet šā paša gada beigās Dž. Verdi operā
«Traviata» viņš dzied kopā ar Rumānijas Tautas Re-

publikas Nopelniem bagāto mākslinieci M. Jankulesku.

1964. gada sākumā I. Feigelsons Maskavā piedalās
G. Hendeļa oratorijas «Mesija» atskaņojumā, bet pēc
dažiem mēnešiem Minskā pirmo reizi dzied tenora

partiju Dž. Verdi «Rekviēmā».

Mākslinieka radošajai ikdienai raksturīgs liels darba

prieks un enerģija. I. Feigelsona balss bieži dzirdama

radio un televīzijas raidījumos.

Viņš paveicis nozīmīgu darbu, savākdams bagātīgus
materiālus par Latvijas PSR Valsts Akadēmiskā operas

un baleta teātra vēsturi, kas tagad nodoti Teātra muzeja
rīcībā.
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MIĶELIS FIŠERS

Dziedonis Miķelis Fišers dzimis 1915. gada 6. maijā

Liepājas apriņķa Nīcas pagastā zvejnieka ģimenē.
Daudz dziesmu izdziedāts, zēnam ejot gana gaitas. Sep-

tiņpadsmit gadu vecumā M. Fišers sāk mācīties vijoļ-

spēli Liepājas Tautas konservatorijā. Jaunajam mūzi-

ķim ir labi panākumi, un pēc sešiem mācību gadiem

viņš sasniedzis jau krietnu profesionālu meistarību.

Šajā laikā M. Fišers iepazīstas ar Liepājas operu. Tā

rosina viņā domas par dziedāšanu. Viņš sāk piedalīties
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pašdarbībā un dzied Liepājas operas papildkorī. M. Fi-

šers iesaistās arī vīru korī «Dziedonis». Viņš sāk pri-
vāti mācīties dziedāšanu pie vairākiem pedagogiem
un iestājas Liepājas Tautas konservatorijā.

No 1941. gada jaunais dziedonis jau kļūst par pastā-
vīgu koristu Liepājas operā, bet pēc trīs gadiem, ievē-

rojot viņa balss dotības un skatuvisko temperamentu,

viņam uztic solista partijas.
īsti spraigs darbs sākas pēc Lielā Tēvijas kara.

M. Fišers Liepājas operā dzied visas galvenās baritona

lomas. Līdz 1948. gadam viņa repertuārā ir Eskamiljo
2. Bizē operā «Karmena», 2oržs 2ermons Dž. Verdi

operā «Traviata», Oņegins P. Čaikovska operā «Jev-

geņijs Oņegins», Dēmons A. Rubinšteina operā «Dē-

mons», Skarpija Dž. Pučini operā «Toska», Vambo

E. Kapa operā «Atriebības ugunis» un daudz citu va-

roņu. Vislabākais no M. Fišera atveidotajiem tēliem šai

periodā ir asprātīgais un veiklais Figaro Dž. Rosini

operā «Seviļas bārddzinis». M. Fišers ar Figaro un

Oņegina lomām viesojas arī Rīgā. 1948. gadā viņu
aicina darbā Latvijas PSR Valsts operas un baleta

teātrī.

Pirmajā darbības gadā Rīgas operā M. Fišera rado-

šajā biogrāfijā iezīmējas interesants pagrieziens —

mākslinieks 1954. gadā sāk gatavot jaunu lomu —

Aivaru M. Zariņa operā «Uz jauno krastu». Kā zināms,

Aivara partija rakstīta tenoram. M. Fišera interpretē-
tais jauneklīgais, spēka pilnais Aivars liecina, ka māk-

slinieks veicis sarežģītu pārkvalificēšanās procesu un

kļuvis par vienu no labākajiem mūsu tenoriem. Ar

Aivara un vairāk liriskā plāksnē tverto Vsevo-

loda lomu N. Rimska-Korsakova operā «Teiksma par
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M. Fišers kopā ar citiem mūsu skatuves māksliniekiem

piedalās Latviešu literatūras un mākslas dekādē Mas-

kavā 1955. gadā.
Solists veiksmīgi atveido gan dramatiskā, gan liriskā

tenora partijas. Pēdējā gadu desmita laikā mākslinieka

repertuārā ir apmēram 20 galveno varoņlomu: Dž. Pu-

čini operās — Kavaradosi («Toska»), Džonsons («Kali-

fornijas meitene»), Pinkertons («Čo-čo Sana»)', Rūdolfs

(«Bohēma») un Kanio R. Leonkavallo operā «Pajaci».
Ar labiem panākumiem mākslinieks interpretē
Dž. Verdi operu skatuves tēlus: titullomu operā «Dons

Karloss», hercogu operā «Rigoleto», Radamesu operā

«Aīda», Rikardo operā «Masku balle» v. c. M. Fišers

atveidojis arī Hosē 2. Bizē operā «Karmena», Pedro

E. d'Albēra operā «leleja», Anatolu Kuraginu S. Pro-

kofjeva operā «Karš un miers» un Sergeju D. Šostako-

viča operā «Katerina Izmailova». Jaunākās lomas ir Pī-

ters Graimss B. Britena operā ar tādu pašu nosaukumu,
kā arī Antiņš un Melnais princis A. 2ilinska operā
«Zelta zirgs».

M. Fišera mākslinieciskajai personībai raksturīgs
spožs, spēkpilns dziedājums; viņa varoņi valdzina tieši

ar savu vīrišķību.

Ļoti daudz M. Fišers piedalījies radiopārraidēs, kā

arī iestudējis koncertrepertuāru. Dziedonis koncertējis

Maskavā, Ļeņingradā, Lietuvas un Igaunijas pilsētās,
kā arī Vidusāzijas un Aizkaukāza republikās.

1958. gada viņam piešķirts Nopelniem bagātā skatu-

ves mākslinieka goda nosaukums.



152

ELĪZABETE

FRANCMANE

Elizabete Francmane ir mūzikas teorētisko priekšmetu

pasniedzēja no pat mūsu konservatorijas dibināšanas.

Mūzikas teorētiskās disciplīnas pie viņas mācījušies

gandrīz visi mūsu vidējās un jaunākās paaudzes
mūziķi.

E. Francmane dzimusi 1882. gada 28. oktobrī Dobelē

skolotāja un ērģelnieka ģimenē. Pirmo izglītību viņa

iegūst tēva vadītajā skolā. Pēc tam E. Francmane pa-

pildina zināšanas pašmācības ceļā, jo nodomājusi iestā-

ties Maskavas augstākajos sieviešu kursos.



Mūzika meiteni valdzina jau no agras bērnības. Pir-

mās iemaņas klavieru un ērģeļu spēlē viņa ieguvusi

no sava tēva. Vēlākajos gados E. Francmane papildinās

Rīgā pie tā laika izcilākajiem pedagogiem.
1909. gadā E. Francmane dodas uz Maskavu un iestā-

jas konservatorijas ērģeļu klasē, kur topošā mūziķe
mācās pie profesora L. Bētiņa. 1915. gadā jaunā māk-

sliniece pabeidz ērģeļu klasi un turpina speciālās mū-

zikas teorijas studijas profesora A. Iļjinska vadībā.

1918. gadā pēc tēva nāves E. Francmane atgriežas

dzimtajā Dobelē, kur izpilda ērģelnieces pienākumus.
Ar lielu nokavēšanos pienāk ziņa, ka E. Francmane

ievēlēta par Maskavas konservatorijas ērģeļu klases

vadītāju, taču grūtie pēckara apstākļi, kā arī mātes

smagā slimība neļauj viņai pieņemt šo piedāvājumu.
1920. gadā nesen dibinātās Latvijas konservatorijas

rektors profesors J. Vītols uzaicina E. Francmani par

pasniedzēju vispārīgās mūzikas teorijas disciplīnās.
Drīz vien konservatorijas padome ievēlē viņu par do-

centi un vēlāk par profesora vietas izpildītāju.
Pēc Lielā Tēvijas kara E. Francmane viena no pir-

majām aktīvi iesaistās konservatorijas atjaunošanas

darbā, organizē teorētisko priekšmetu katedru un līdz

1949. gadam ir katedras vadītāja.
Sirmās pedagoģes lekcijām ir augsts profesionālais

līmenis. Viņa plaši izmanto padomju mūzikas literatū-

ras jaunākos materiālus un PSRS tautu folkloru.

Par nopelniem jauno mūziķu audzināšanā E. Franc-

manei 1945. gadā piešķirts Nopelniem bagātās mākslas

darbinieces goda nosaukums.
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REGĪNA FRĪNBERGA

Regīna Frīnberga-Māliņa ir viena no vadošajām
Valsts Akadēmiskā operas un baleta teātra solistēm.

Viņa dzimusi 1928. gada 17. martā Daugavpilī strād-

nieku ģimenē. 1944. gadā viņa iestājas Daugavpils mū-

zikas skolā pedagoģes B. Braunfeldes klasē. 1950. gadā
ar izcilību pabeigusi mūzikas skolu, jaunā dziedone

iestājas konservatorijā profesora A. Viļumaņa dziedā-

šanas klasē. Par izcilām sekmēm mācībās viņa saņem

Latvijas PSR Augstākās Padomes stipendiju un studijas
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beidz četros gados. Jau šai laikā vērojama jaunās māk-

slinieces nosliece uz operdziedāšanu. 1953. gadā
R. Frīnberga beidz konservatoriju un sāk strādāt Valsts

Akadēmiskajā operas un baleta teātrī. Jau konservato-

rijas gados viņa sagatavo divas lomas — Tamāru

A. Rubinšteina operā «Dēmons» un Mariju P. Čaikov-

ska operā «Mazepa».
1955. gadā Maskavā notiek Latviešu literatūras un

mākslas dekāde. Jaunajai dziedonei tiek uzticētas gal-
venās lomas — Baņuta A. Kalniņa operā «Baņuta»,
Fevronija N. Rimska-Korsakova operā «Teiksma par

neredzamo pilsētu Kitežu un jaunavu Fevroniju» un

Anna M. Zariņa operā «Uz jauno krastu». Maskavas

presē atzinīgi novērtēts jaunās dziedones sniegums
šajās lomās. Pēc dekādes — 1956. gadā R. Frīnberga

iegūst Latvijas PSR Nopelniem bagātās skatuves māk-

slinieces goda nosaukumu.

Desmit gadu laikā māksliniece iestudējusi 25 lielas,

pēc rakstura ļoti, dažādas dramatiskā soprāna partijas.

Plašajā tēlu galerijā izcilākās lomas ir dziļi un kvēli

mīlošā Liza P. Čaikovska operā «Pīķa dāma», vitāla

spēka pārpilnā Marta E. d'Albēra operā «leleja», poē-
tiski maigā Mimī Dž. Pučini operā «Bohēma», traģiskās
dzīves salauztā Katerina D. Šostakoviča operā «Kate-

rina Izmailova». Šīm lomām vēl jāpievieno Toska

Dž. Pučini operā «Toska», Elizabete R. Vāgnera operā
«Tanheizers», Elza R. Vāgnera operā «Loengrīns»,

Amēlija Dž. Verdi operā «Masku balle», Eboli Dž. Verdi

operā «Dons Karloss», Nataša A. Dargomižska operā
«Nāra» v. c.

Liela darba mīlestība, iedziļināšanās katra teļa iek-

šējā pasaulē, patiess un dziļš pārdzīvojums, spēcīga,



skanīga, metāliska balss raksturo R. Frīnbergas māksli-

niecisko personību.
Dziedone daudz vērības veltī arī kamermūzikai. Se-

višķi iemīļotas un tuvas viņai ir M. Gļinkas un S. Rah-

maņinova dziesmas un romances. 1960. gadā R. Frīn-

berga piedalās Vissavienības vokālistu konkursā un

iegūst konkursa diplomandes nosaukumu.
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ARTŪRS FRĪNBERGS

Artūrs Frīnbergs ir viens no ievērojamākajiem dzie-

doņiem Padomju Savienībā. Viņa skaisti tembrētais

dramatiskais tenors un spilgtais aktiera talants ne vien-

reiz vien licis klausītājiem dzīvot līdzi daudzām galve-

najām varoņtenora lomām dažādās operās.
A. Frīnbergs ir ne tikai izcils dziedonis, bet arī ak-

tīvs sabiedrisks darbinieks.

Mākslinieks dzimis 1916. gada 25. februārī Rīgas jūr-
malā strādnieku ģimenē. Neparasts ir viņa ceļš uz
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lielās mākslas virsotnēm. A. Frīnbergs nav mācījies ne

mūzikas skolā, ne konservatorijā, taču viņa tieksmes

pēc mākslas labi raksturo centīgā jaunekļa darba vie-

tas: Krievu drāmas teātrī viņš ir skatuves apgaismo-
tājs, Arodbiedrību centrālās padomes strādnieku kluba

ansamblī aktieris un kvarteta dalībnieks, vēlāk strād-

nieku teātra aktieris, radio dramatiskās studijas dalīb-

nieks.

Tai pašā laikā A. Frīnbergs privāti mācās dziedāt pie
skolotājas Ērikas Danieles. Strādādams radio dramatis-

kajā ansamblī, viņš darbojas kopā ar režisori L Liepu
un diriģentu A. Jansonu, kuri iesaka viņam nopietni

pievērsties dziedāšanai. 1946. gadā notiek pagrieziens
A. Frīnberga dzīvē. Viņš sastopas ar dziedoni Rūdolfu

Bērziņu. Pieredzējušais skatuves veterāns ar lielu mī-

lestību un rūpību palīdz izkopt A. Frīnberga balsi. Pa-

mazām baritons kļūst par tenoru — spožu un spēcīgu,
daiļskanīgu visos reģistros. Tā paša gada rudenī

A. Frīnbergs iztur konkursu un kļūst par operdziedoni.
Pirmās A. Frīnberga lomas ir diezgan pieticīgas —

Nēme igauņu komponista E. Kapa operā «Atriebības

ugunis», vecais Fausts Š. Guno operā «Fausts», bet ar

1948. gadu sākas dziedoņa strauja augšupeja. Ar Kanio

lomu R. Leonkavallo operā «Pajaci», vienu no pirma-

jām lielajām lomām, A. Frīnbergs pierāda, ka viņa per-

sonā veidojas daudzsološs mākslinieks.

A. Frīnbergs diendienā turpina nodarbības pie Rū-

dolfa Bērziņa. Skolotājs savam skolniekam ieaudzinājis

dziļu cieņu un atbildības sajūtu pret saviem pienāku-
miem, mācījis saprast, ka māksliniekam jābūt pašaiz-

liedzīgam, ka mākslinieciskā patiesība nepazīst kom-

promisu un vienaldzību.
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Kopā ar R. Bērziņu iestudēta Griškas loma N. Rim-

ska-Korsakova operā «Teiksma par neredzamo pilsētu
Kitežu un jaunavu Fevroniju», kā arī Pedro d'Albēra

operā «leleja».

Apbrīnojamas ir dziedoņa darba spējas. Loma seko

lomai. Viņa talants tiek novērtēts ļoti atzinīgi '-—

1950. gadā A. Frīnbergs jau ir republikas Nopelniem

bagātais skatuves mākslinieks, pēc četriem gadiem —

Latvijas PSR Tautas skatuves mākslinieks, bet 1962.

gadā — PSRS Tautas skatuves mākslinieks.

Bagāts ir izcilā dziedoņa lomu pūrs. Katrā no tām

vērojama patiesa iedziļināšanās tēlā un spilgta varoņu

raksturu atklāsme.

Liela nozīme A. Frīnberga mākslinieciskajā izaugsmē
ir Dž. Verdi operu tēliem. Skaidri izteiktās dramatiskā

tenora partijas šajās operās ļauj dziedonim vienlīdz

labi atklāt vokālo un skatuvisko meistarību. Viena no

spožākajām A. Frīnberga lomām Dž. Verdi operās ir

viņa atveidotais Otello, kas iezīmējas ar dziļām, kvē-

lām jūtām, cilvēcību, varonību un pašaizliedzību.
Mākslinieka repertuārā ir apmēram trīsdesmit lielu,

nozīmīgu lomu. Starp spilgtākajām minamas Jeniks

B. Smetanas operā «Pārdotā līgava», Kavaradosi

Dž. Pučini operā «Toska», Tanheizers R. Vāgnera operā

«Tanheizers», Erods R. Strausa operā «Salome».

Nekur mākslinieka spējas neatklājas tik pilnīgi kā

krievu klasiķu un padomju komponistu operās. Gal-

veno varoņu raksturi A. Frīnberga izpildījumā ir

spilgti un pārliecinoši. Pirmām kārtām te būtu jāmin

Viltus Dmitrijs M. Musorgska operā «Boriss Godunovs»,

par kuru mākslinieks saņēmis PSRS Valsts prēmiju,

Sobiņins M. Gļinkas operā «Ivans Susaņins», Hermanis



P. Čaikovska operā «Pīķa dāma», Griška N. Rimska-

Korsakova operā «Teiksma par neredzamo pilsētu
Kitežu un jaunavu Fevroniju». Šī loma gan vokālā,

gan mākslinieciskā ziņā ir viena no grūtākajām visā

operu literatūrā, taču A. Frīnbergs to atveido ar atzīs-

tamu veiksmi.

Padomju komponistu operās dziedonis sniedzis tādas

neaizmirstamas lomas kā Dunduru A. Spadavekias

operā «Dundurs», Pjeru Bezuhovu S. Prokofjeva operā
«Karš un miers», Sergeju D. Šostakoviča operā «Kate-

rina Izmailova».

Liels ir arī A. Frīnberga ieguldījums latviešu kompo-
nistu operu tēlu atveidošanā. Vižutis A. Kalniņa operā

«Baņuta» un Aivars M. Zariņa operā «Uz jauno krastu»

pieder pie spilgtākajām mākslinieka lomām.

Dziedonis ir ļoti populārs gan Padomju Savienībā,

gan arī ārzemēs. Allaž gaidīts viesis viņš ir visos mūsu

zemes ievērojamākos mūzikas dzīves centros — Mas-

kavā un Ļeņingradā, tāpat arī Ukrainā, Lietuvā, Igau-

nijā. Mākslinieks viesojies arī ārpus mūsu dzimte-

nes robežām — Somijā (1950), Kanādā (1954), Bulgā-

rijā (1961), Polijā (1962).
A. Frīnbergs ir arī koncertdziedonis. Viņa repertuāra

ir daudz dziesmu un romanču.



11 — 1433 161

DAUMANTS GAILIS

Daumants Gailis ir Latvijas PSR Valsts Akadēmiskā

kora mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents.
D. Gailis dzimis 1927. gada 9. februārī Rāmuļu pa-

gasta Vidusķēsās zemnieku ģimenē. Viņa vecāki ir ļoti
muzikāli — māte laba dziedātāja, tēvs vijoles un har-

moniku spēlētājs. Pamatskolā dziedāšanas skolotājs
ievēro zēna muzikālās dotības un cenšas tās attīstīt:

māca klavierspēli, kā arī atļauj dažreiz diriģēt skolas

kori. Tēvs nopērk zēnam akordeonu, un nu jau



162

iespējams kļūt par solistu. Mācības tiek turpinātas Cēsu

vidusskolā. Paralēli D. Gailis Cēsu mūzikas vidusskolā

no 1941. līdz 1946. gadam apgūst klavieru spēli peda-

goga P. Krieviņa un kora diriģēšanu pedagoga K. Ozola

vadībā. Vidusskolu D. Gailis beidz ar teicamām sek-

mēm. 1946. gada rudenī viņš iestājas Rīgas mūzikas

vidusskolas E. Eglītes klavieru klasē. Drīz vien D. Gai-

lis atskārst, ka viņa īstais aicinājums ir diriģēšana. Kon-

servatorijā jaunais mūziķis iestājas Kordiriģentu fakul-

tātē. 1953. gadā viņš absolvē Jāņa Ozoliņa klasi.

Jau studiju gados D. Gailis praktizējas savā speciali-

tātē, organizējot un vadot vairākus pašdarbības kolek-

tīvus. 1951. gadā viņš uzņemas Zinātņu akadēmijas

jauktā kora diriģenta pienākumus. Ar šo kolektīvu jau-
nais diriģents sadarbojas līdz 1960. gadam. Šajā laikā

koris ievērojami izaudzis; tas bieži koncertē ne tikai

Latvijas pilsētās, bet arī Tallinā, Minskā, Tbilisi, Ere-

vānā v. c. Kora plašajā repertuārā centrālo vietu

ieņem padomju komponistu dziesmas. 1960. gada
Dziesmu svētkos korim piešķirts Tautas kora nosau-

kums.

Paralēli šim darbam D. Gailis strādā sākumā par kor-

meistaru, tad par diriģentu un no 1960. gada rudens

par māksliniecisko vadītāju un galveno diriģentu Lat-

vijas PSR Valsts Akadēmiskajā korī. Talantīgā mūziķa
vadībā koris kļuvis izteiksmīgāks, emocionālāks. Diri-

ģents katru gadu sagatavo jaunu programmu, kas vel-

tīta gan klasiķu, gan padomju komponistu daiļradei

(E. Dārziņa, E. Melngaiļa, M. Zariņa dziesmu vakari,

ārzemju komponistu kora dziesmas, padomju kora

dziesmas v. c). Bez tam diriģenta un kora repertuārā
ir vairāki lielas formas skaņdarbi: J. S. Baha «Mateja



pasija», V. A. Mocarta «Rekviēms», Dž. Verdi «Rek-

viēms», G. Hendeļa «Mesija», K. Orfa «Carmina bu-

rciņa», P. Čaikovska «Maskava», S. Rahmaņinova «Pa-

vasaris», G. Sviridova «Patētiskā oratorija». Nākotnes

plānos paredzēts iestudēt vairākas S. Prokofjeva ora-

torijas un G. Galiņina «Meiteni un nāvi», M. Zariņa

«Mahagoni», kā arī jaunākās padomju komponistu kora

dziesmas. No 1958. līdz 1961. gadam D. Gailis audzina

jaunos diriģentu kadrus konservatorijā.
D. Gailis vada arī Pētera Stučkas Latvijas Valsts uni-

versitātes Tautas kori, kas koncertē gan Rīgas koncert-

zālēs, gan aiz mūsu republikas robežām. 1965. gadā
Tautas koru «dziesmu karā» koris izcīna otro vietu.

Republikas rajonu dziesmu dienās D. Gailis bieži

tiek aicināts par virsdiriģentu. Arī 1965. gada Dziesmu

svētkos mākslinieks ir viens no virsdiriģentiem.
Par nopelniem mūzikas laukā diriģentam 1958. gadā

piešķirta republikas Valsts prēmija, 1963. gadā —

Nopelniem bagātā mākslas darbinieka nosaukums.

D. Gailis ir viens no talantīgākajiem, emocionālāka-

jiem kordiriģentiem mūsu republikā. Viņa diriģenta
žests ir paskops, bet ļoti muzikāls.

D. Gailis sabalsojis vairākas tautas dziesmas korim:

latviešu tautas dziesmas «Daugaviņa», «Kolhoznieku

rudzu druva», kā arī poētisko nēģeru tautas dziesmu

«Upe dziļā». D. Gailis sarakstījis «Kora dziedātāju ro-

kasgrāmatu».

11*



164

LŪCIJA GARŪTA

Komponiste Lūcija Garūta pieder pie Padomju Latvi-

jas vecākās komponistu paaudzes. Viņa devusi lielu

ieguldījumu gan latviešu simfoniskajā mūzikā, gan

dziesmu žanrā, gan arī kora mūzikā. Skaņrades dar-

biem raksturīgas dziļas, patiesas jūtas un domas, liela

emocionalitāte.

L. Garūta dzimusi 1902. gada 14. maijā Rīgā strād-

nieku ģimenē. Interese par mūziku meitenei rodas jau

agrā bērnībā. Viņa dzied dziesmas par visu, ko redz
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sev apkārt, un cenšas tās pierakstīt. L. Garūta agri sāk

arī improvizēt uz klavierēm. Septiņu gadu vecumā sā-

kas pirmās klavieru stundas pie čellista Oto Fogel-

maņa, vēlāk pie A. Rubinšteina audzēknes Marijas
Žilinskas. Teorijas studijas nākošā komponiste sāk

piecpadsmit gadu vecumā pie Nikolaja Alunāna.

Noorganizējoties konservatorijai 1919. gadā, L. Ga-

rūta tiek uzņemta M. Žilinskas klavieru klasē. Pēc

viņas nāves jaunā studente mācās pie A. Šmita un pro-

fesores L. Gomanes. Jāzeps Vītols uzņemšanas eksā-

menu laikā ievēro meitenes izcilās muzikālās dotības

un iedala viņu arī savā speciālteorijas klasē, kur viņa

mācās kopā ar Jēkabu Graubiņu, Paulu Līcīti, Jēkabu

Vītoliņu v. c. 1924. gadā L. Garūta beidz studijas Jā-

zepa Vītola klasē, bet pēc gada absolvē konservatoriju
arī klavieru klasē. Kā Kultūras fonda stipendiāte
L. Garūta nokļūst Parīzē (1926. un 1928. g.), kur papil-
dina zināšanas klavierspēlē pie profesora Filipa dc

Vitrī un Korto, bet kompozīcijā — pie Pola Dikā.

1927. gadā komponiste sāk darboties par pedagoģi Rī-

gas Tautas konservatorijā, kur māca klavierspēli un

teorētiskos priekšmetus. 1940. gadā L. Garūta sāk strā-

dāt par pasniedzēju Valsts konservatorijā, kur darbojas
līdz šai dienai. Daudzi jauni komponisti un mūzikas

zinātnieki guvuši no komponistes labas teorētiskās

zināšanas.

Plaša ir L. Garūtas koncertdarbība, kas sākas tūlīt

pēc konservatorijas beigšanas. Viņa rīko savu kompo-

zīciju vakarus gan Rīgā, gan citās lielākajās Latvijas
pilsētās. L. Garūta ir ari teicama pianiste un pavadī-
tāja.
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L. Garūtas komponistes devums ir loti plašs un

daudzveidīgs. Viņas mākslu raksturo dziļa emocionali-

tāte, ekstātiska trauksme, liela sirsnība. Daudz skaņ-
darbu radušies ar pašas autores tekstiem.

Daiļrades pirmajos gadu desmitos galvenais kompo-
nistes žanrs ir vokālā mūzika. Tai L. Garūta pievēršas
arī vēlākajos gados. Viņa sarakstījusi vairāk nekā

200 solodziesmu. 1963. gadā uzrakstīta dziesma «Kaija

brīnišķā» (autores teksts), kas veltīta pirmajai sievietei

kosmonautei V. Tereškovai. L. Garūta daudz komponē-

jusi bērniem un jaunatnei. Skaņrades darbu klāstā ir

ļoti daudz vokālo ansambļu.

Komponistes daiļradē plaši pārstāvēta arī kora mū-

zika. Ļoti nozīmīgas ir 1963. gadā uzrakstītās divas

dziesmas vīru korim — «Jūra, plašā jūra» (autores

teksts) un «Tava skaņu pils» (autores teksts), kas vel-

tīta Jāzepa Vītola piemiņai.
Simfoniskie darbi radušies dažādos periodos:

«Teika» — 1932. gadā, «Meditācija», simfoniskās va-

riācijas «Manā dzimtenē» — 1935. gadā, simfoniskā

teiksma «Zelta zirgs» — 1959. gadā. Izcils ieguldījums
latviešu mūzikā ir L. Garūtas Koncerts klavierēm, kas

uzrakstīts 1950. un 1951. gadā. Pianistiskā, emocionāli

bagātā klavieru partija apvienota ar izteiksmīgu or-

ķestra pavadījumu. Koncertā jūtama mūzikas tēlu vie-

notība — tie visi izaug it kā no kopēja intonatīva pa-

mata. Harmoniskā valoda ir spilgta un oriģināla.
Līdzās oriģināltēmām autore izmantojusi ari tautas

dziesmu citātus, lai dziļāk atklātu skaņdarba saturu.

No vokāli instrumentālajiem darbiem jāatzīmē kan-

tāte «Pavasara vējos» (V. Plūdoņa teksts) un kantāte

«Viņš lido» (autores un M. Ķempes teksts), kas veltīta



J. Gagarinam. L. Garūta uzrakstījusi ari operu «Sudra-

botais putns», daudz skaņdarbu klavierēm, vijolei, čel-

lam, kā arī klavieru trio.

Paralēli darbam Jāzepa Vītola Latvijas Valsts kon-

servatorijā komponiste raksta mācību grāmatu harmo-

nijā.
1962. gada L. Garutai piešķirts Latvijas PSR Nopel-

niem bagātās mākslas darbinieces goda nosaukums.

Galvenie darbi. Opera «Sudrabotais putns» (1938; autores

librets). Simfoniskie darbi: «Teika» (1932); «Meditācija» un simfo-

niskas variācijas «Manā dzimtenē» (1935); simfoniska teiksma «Zelta

zirgs» (1959); Koncerts klavierēm (1951). Dziesmas: solodziesmas

(apmēram 200) — «Aiju dziesmiņa», «Mēness laiva», «Kalnā kā-

pējs», «Svētā mīla», «Pavasar's nāk», «Kaija brīnišķā», dziesmas vīru

korim — «Jūra, plašā jūra», «Tava skaņu pils». Vokāli instrumen-

tālie darbi: kantāte «Pavasara vējos», kantāte «Viņš lido». Skaņdarbi
klavierēm, vijolei, čellam; "klavieru trio (1948).

Literatūra. O. Grāvītis. L. Garūtas klavierkoncerts, LVI,
Rīgā, 1956.
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JURIJS GLAGOĻEVS

Jurijs Glagoļevs ir viens no aktīvākajiem mūsu re-

publikas estrādes dziesmu komponistiem, kas plaši pro-

pagandē padomju masu dziesmas un savus estrādes

skaņdarbus autorkoncertos, kā arī komponistu radoša-

jās tikšanās ar strādniekiem un kolhozniekiem.

Komponists dzimis 1926. gada 8. oktobrī Rīgā mūziķa

ģimenē. Viņa tēvs ir dziedāšanas skolotājs un kordiri-

ģents. Izglītību J. Glagoļevs iegūst Rīgā 10. vidusskolā,

kuru absolvē 1945. gadā. Tajā pašā gadā viņš iestājas



Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijas Kompozī-
cijas fakultātē docenta V. Utkina klasē, vienlaikus mā-

coties arī Kordiriģentu fakultātē. No 1947. gada J. Gla-

goļevs studē tikai kompozīciju un klavierspēli.
Jau studiju gados izpaužas J. Glagoļeva spilgtais

melodiķa talants. Topošo skaņradi rosina P. Čaikovska

un S. Rahmaņinova emocionālā mūzika. 1950. gadā
viņš uzraksta vienu no saviem labākajiem darbiem —

Sonāti vijolei un klavierēm. Vēl būdams students,
J. Glagoļevs sāk strādāt par dziedāšanas skolotāju vis-

pārizglītojošās skolās, kā arī vada mākslinieciskās paš-
darbības ansambļus. 1951. gadā komponists ar izcilību

beidz Kompozīcijas fakultāti un vienu gadu mācās Mas-

kavas Valsts konservatorijā profesora J. Šaporina klasē.

J. Glagoļevs darbojas dažādos žanros, taču pēdējos

gados pievēršas galvenokārt estrādes dziesmām. Kopš

konservatorijas beigšanas viņš sarakstījis vairāk nekā

sešdesmit šā žanra darbu («Kur tu esi, ilgotā», «Baltais

bērzs», «Skolas svētki», «Gaidu tevi» v. c). Par dziesmu

«Draugiem vajag būt» ar N. Šuliko tekstu komponis-
tam VII Vispasaules jaunatnes un studentu festivālā

Vīnē piešķirta otrā prēmija un sudraba medaļa.
J. Glagoļeva daiļradi vislabāk raksturo viņa dzies-

mas — liriski romantiski darbi ar krievu tautas

dziesmu intonācijām piestrāvotu melodiku un krāsai-

nām harmonijām.
Galvenie darbi. Kantāte «Dzimtenes vārdā» ar padomju

dzejnieku tekstiem (1951, jauna redakcija — 1956); Sonāte vijolei
un klavierēm (1950); simfoniska poēma «Leģenda par Danko» (1963);
vokāls cikls «Skanīgā bērnība» (1964; V. Mirska teksts); Svinīgs
maršs pūtēju orķestrim (1960); sēru himna «Varoņu piemiņai» vīru

korim ar orķestri (1965); instrumentālas miniatūras; estrādes dzies-

mas un bērnu dziesmas; 30 aranžējumi vīru vokālajam kvartetam v, c,
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RIHARDS GLĀZUPS

Valsts Akadēmiskā operas un baleta teātra diriģents
Rihards Glāzups veicis daudzu operu un baletu iestu-

dējumus, iepazīstinot skatītājus gan ar padomju autoru

darbiem, gan ar krievu un Rietumeiropas klasiskajām

operām un baletiem.

R. Glāzups dzimis 1920. gada 20. maijā Rīgā kalpo-

tāju ģimenē. Jau bērnībā viņš interesējas par mūziku,

pašmācības ceļā apgūst nošu mācību, privāti mācās

klavieru spēli, bet sevišķi viņam patīk klausīties

mūziku. Apdāvinātais jauneklis sagatavojas iestāju
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pārbaudījumiem konservatorijā un 1939. gadā iestājas
divās fakultātēs — profesora J. Vītola kompozīcijas
klasē un profesora N. Vanadziņa ērģeļu klasē. 1944.

gadā viņš pabeidz ērģeļu klasi un sāk strādāt operā —

vispirms par suflieri, pēc tam par kormeistaru un diri-

ģenta asistentu. Paralēli darbam operā R. Glāzups tur-

pina kompozīcijas studijas konservatorijā (pie P. Ba-

risona, J. Ivanova un A. Skultes) un trīs gadus mācās

diriģēšanu pie P. Barisona un L. Vīgnera (1946—1949).
Drīz sākas arī R. Glāzupa praktiskās nodarbības ar ope-

ras simfonisko orķestri — viņš kļūst par KPFSR Nopel-
niem bagātā mākslas darbinieka M. Zukova asistentu.

1952. gadā diriģents iegūst komponista diplomu. 1953.

gadā Maskavas Lielajā teātrī notiek Vissavienības

jauno diriģentu konkurss. Kā mūsu republikas pārstā-

vis tajā piedalās arī jaunais diriģents R. Glāzups. Četr-

padsmit jauno mākslinieku vidū viņš iegūst pirmo
vietu. Pēc konkursa R. Glāzups ar jaunu sparu turpina
1949. gadā iesākto operas diriģenta darbu.

Kopš R. Glāzupa pirmās debijas N. Rimska-Korsa-

kova operā «Pasaka par caru Saltanu» pagājuši piec-
padsmit gadi. Šajā laikā iestudētas apmēram 25 jaunas
operas un baleti. Diriģenta repertuārā pavisam ir ap-

mēram 40 dažādu laikmetu un dažādu komponistu
operu un baletu. Par veiksmīgākajiem sniegumiem uz-

skatāmi E. d'Albēra operas «leleja» (1949), N. Rimska-

Korsakova operas «Teiksma par neredzamo pilsētu
Kitežu un jaunavu Fevroniju» (1955), Dž. Verdi operas

«Dons Karloss» (1962), Dž. Pučini operas «Bohēma»

(1964), S. Prokofjeva operas «Mīla uz trim apelsīniem»

(1964) un A. Zilinska operas «Zelta zirgs» (1965) iestu-

dējumi.



1965. gadā R. Glāzupam PSRS Valsts Akadēmiskajā

Lielajā teātrī Maskavā tiek uzticēts N. Rimska-Korsa-

kova operas «Teiksma par neredzamo pilsētu Kitežu

un jaunavu Fevroniju» jauniestudējums.
R. Glāzups ir viens no labākajiem mūsu republikas

operu diriģentiem. Vienlīdz droši viņš pārvalda gan

krievu, gan Rietumeiropas, gan arī latviešu autoru

operu partitūras. Diriģentam ir noteikts, emocionāls

žests, niansēts priekšnesums.
R. Glāzups nododas arī komponēšanai. Viņš izveidojis

jaunas redakcijas diviem baletiem — C. Puni un

R. Drigo «Esmeraldai» un A. Hačaturjana «Spartakam»,

komponējot tiem jaunus finālus, kas izmantoti baletu

uzvedumiem mūsu operā. Tagad jaunās redakcijas
iestudē arī citos operas un baleta teātros.

R. Glāzupa komponista darbs cieši saistīts ar viņa

iemīļoto instrumentu — ērģelēm. Šajā žanrā radīti vai-

rāki skaņdarbi: «Tēma ar variācijām», «Fantāzija» v. c.

R. Glāzups savā komponista daiļradē pievērsies arī

dziesmu žanram. Viņš rakstījis dziesmas solistiem un

korim ar orķestri — «Himna mieram» (1962), jauktam
korim — «Mūsu varoņu kapi», «Laika soļi», vīru ko-

rim — «Jūrai», kā arī solodziesmas, bērnu dziesmas un

tautas dziesmu apdares.

R. Glāzupa skaņdarbos ir bagātīga, krāšņa harmo-

nija, krāsaina instrumentācija. Jau ilgāku laiku kom-

ponists strādā pie Simfoniskās poēmas, kas veltīta Pļa-
viņu HES celtniekiem.

1956. gada R. Glazupam piešķirts Nopelniem bagāta
mākslas darbinieka goda nosaukums.
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MAKSIS GOLDINS

Komponists un pedagogs Maksis (Moisejs) Goldins

pieder pie mūsu komponistu vidējās paaudzes. Viņa

daiļradē visplašāk pārstāvēts kora un solo dziesmu

žanrs. Ar saviem pētījumiem M. Goldins devis zināmu

ieguldījumu latviešu padomju folkloristikā.

M. Goldins dzimis 1917. gada 10. augustā Rīgā mež-

rūpniecības darbinieka ģimenē. Muzikālo izglītību viņš

ieguvis Latvijas konservatorijas profesora Jāzepa Vī-

tola kompozīcijas klasē, ko beidz 1939. gadā. Sākoties



Lielajam Tēvijas karam, M. Goldins dodas uz fronti.

Viņš tiek ievainots, aizbrauc uz Ivanovas pilsētu un

aktīvi iesaistās Latvijas PSR Valsts mākslas ansambļa
darbā. Šeit radušās viņa populārās dziesmas «Uzvaras

rīts», «Saules dziesma», «Dzimtene Latvija» v. c.

1944. gada rudenī M. Goldinam rodas iespēja iestā-

ties Maskavas konservatorijas aspirantūrā kompozīci-

jas klasē, kuru viņš beidz 1947. gadā. No 1948. gada
M. Goldins strādā Jāzepa Vītola Latvijas Valsts kon-

servatorijā par teorētisko priekšmetu pedagogu. 1952.

gadā viņš aizstāv disertāciju un iegūst mākslas zinātņu
kandidāta grādu. Kopš 1961. gada M. Goldins ir mūzi-

kas teorijas katedras docents.

Spilgtākais žanrs M. Goldina mūzikā ir masu

dziesma, kas piesātināta ar dziļu patriotismu un kam

raksturīgas padomju masu dziesmas labākās iezīmes.

Pēdējā laikā ievērību pelna daudzas veiksmīgas
M. Goldina ebreju tautas dziesmu apdares.

Galvenie darbi. Kantātes «Padomju Latvija» (1943; F. Rok-

peļņa teksts), «Pasaulei mieru» (1954; A. Krūkļa teksts); Stīgu kvar-

tets (1954); Klavieru duets par latviešu tautas dziesmu tēmu (1945);
Himna padomju cilvēkam (1959); apmēram 40 kora un solo dziesmu,

latviešu un ebreju tautas dziesmu apdares v. c.

«Latviešu un baltkrievu tautu mūzikas sakari», «Latviešu mū-

zika», I, LVI, Rīgā, 1958. Apcerējums «Latviešu tautas dziesma

Emīļa Melngaiļa pierakstos» (1959) un citi darbi.
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EDMUNDS GOLDŠTEINS

Edmunds Goldšteins pieder pie republikas jauno

komponistu saimes. Savā jaunradē viņš pievērsies gal-
venokārt instrumentālās mūzikas žanram. Nozīmīgu
vietu E. Goldšteina daiļradē ieņem arī vokālā mūzika,

sevišķi kora dziesma un latviešu tautas dziesmu apda-
res korim. Pēdējā laikā komponists raksta arī estrādes

mūziku.

E. Goldšteins dzimis 1927. gada 19. septembrī Liepāja
strādnieku ģimenē. Liepājā aizrit nākošā komponista



176

pirmie skolas gadi, tiek apgūti klavierspēles pamati un

kaldināti plāni tālākām mūzikas studijām. 1940. gadā
E. Goldšteins pārceļas uz Rīgu un iestājas Latvijas
Valsts konservatorijas klavieru klasē, kur mācās līdz

1946. gadam. Līdzās klavierspēlei E. Goldšteins arvien

vairāk sāk interesēties par kompozīciju. 1947. gadā

viņš iestājas mūzikas vidusskolā pie Latvijas PSR

Valsts konservatorijas, kur mācās kompozīciju. 1948.

gadā viņš tiek pārcelts uz konservatorijas Kompozīci-

jas fakultātes profesora A. Skultes klasi. Paralēli stu-

dijām E. Goldšteins sāk patstāvīgas darba gaitas. Vis-

pirms viņš strādā par pianistu Latvijas PSR Valsts

Leļļu teātrī, darbojas dažādos estrādes orķestros, ir

koncertmeistars Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konser-

vatorijā. Sākot ar 1955. gadu, E. Goldšteins strādā Lat-

vijas PSR Radio simfoniskajā orķestrī par pianistu.
1953. gadā E. Goldšteins beidz konservatorijas Kom-

pozīcijas fakultāti. Strādājot Radio simfoniskajā or-

ķestrī, komponists padziļina savas profesionālās zināša-

nas, apgūst orķestra instrumentu specifiku. Pirmais

nozīmīgākais E. Goldšteina darbs pēc konservatorijas
beigšanas ir svīta pūtēju sekstetam (1958), kur jau iezī-

mējas viņa novatoriskie meklējumi.
E. Goldšteins 1960. gadā aizbrauc radošā komandē-

jumā uz Dienvidsibīriju pie" Abakanas-Taišetas dzelz-

ceļa būvētājiem. Ceļojuma iespaidā rodas Simfoniska

poēma, kas veltīta pašaizliedzīgajiem darba varoņiem.

E. Goldšteina darbos arvien nozīmīgāku vietu ieņem

polifonija, kā arī seno skaņkārtu bagātīgs izmanto-

jums, it īpaši kora dziesmās («Bārenīte jostas auda»,

«Vakar kaza velējās» v. c.) un instrumentālajās tautas

dziesmu apdarēs (septiņas tautas dziesmas pūtēju kvin-



tetam). Komponists attīsta tālāk polifonisko līniju vienā

no saviem jaunākajiem darbiem — Koncertā čellam

(1963), apvienojot G. Hendeļa un J. S. Baha stila ele-

mentus ar laikmetīgās mūzikas valodu.

Galvenie darbi. Simfoniska skapu glezna «Nakts dārzā»

korim un simfoniskajam orķestrim (1957); Svīta pūtēju sekstetam

(1958) ; septiņas latgaliešu tautas dziesmu apdares pūtēju kvintetam

(1959) ; Koncerts klavierēm ar orķestri (1960); Simfoniska poēma
(1961); Koncerts čellam (1963); kora dziesmas; apmēram 40 latviešu

un latgaliešu tautas dziesmu apdares korim; instrumentālas miniatū-

ras; dziesmas un skaņdarbi estrādes orķestrim; mūzika teātru uzve-

dumiem v. c.

12— 1433
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DAINA GRAUBIŅA

Pianiste Daina Graubiņa dzimusi 1930. gada 4. no-

vembri Rīgā komponista Jēkaba Graubiņa ģimenē.
Tēvs sāk mācīt meitai klavieru spēli jau četru gadu

vecumā. No 1941. gada viņa mācās L. Gomanes-Dom-

brovskas klavieru klasē, bet 1944. gadā iestājas mūzi-

kas vidusskolā pie Latvijas PSR Valsts konservatorijas.
1947. gadā D. Graubiņa sāk studijas Latvijas PSR

Valsts konservatorijā, kur viņas pedagogs specialitātē
ir profesors N. Dauge, kameransambļa klasē —
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H. Brauns. No 1950. gada rudens paralēli studijām
D. Graubiņa strādā arī par koncertmeistari kon-

servatorijā.
1952. gadā viņa beidz konservatoriju. Nākošie astoņi

gadi aizrit Latvijas PSR Valsts Akadēmiskā kora kon-

certmeistares darbā. Kopā ar kora kolektīvu māksli-

niece koncertējusi Maskavā, Sibīrijā, Donbasā, Kau-

kāzā un citur. D. Graubiņa piedalās arī kamerkoncertos

un papildina solorepertuāru.
1960. gadā D. Graubiņa sāk strādāt par solisti un

koncertmeistari Latvijas Valsts filharmonijā. Viņa bieži

piedalās koncertos gan republikā, gan aiz tās robežām

(Maskavā Kremļa teātrī un citur). Pianiste spēlējusi
F. Lista, L. Bēthovena un R. Šūmaņa klaviermūzikas

koncertos, koncertlekcijās, radio un televīzijas raidīju-
mos. D. Graubiņas priekšnesumu raksturo spilgta muzi-

kalitāte, laba stila izpratne, emocionalitāte un teicama

tehniskā gatavība. No bagātā un daudzveidīgā reper-

tuāra pašai māksliniecei tuvāka ir klasiķu — L. Bēt-

hovena, J. S. Baha, V. A. Mocarta un F. Lista daiļrade.
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ILZE GRAUBIŅA

Kaut arī pianiste Ilze Graubiņa tikko spērusi pirmos

patstāvīgos soļus savā daiļrades ceļā, viņa jau guvusi

nozīmīgus starptautiskus panākumus. 1962. gadā jaunā

pianiste izcīna diplomu Vena Klaiberna starptautiskajā

pianistu konkursā Fortvortā Amerikas Savienotajās
Valstīs. 1964. gadā Baha II starptautiskajā pianistu kon-

kursā Leipcigā jaunā latviešu māksliniece iegūst pirmo
vietu, zelta medaļu un starptautiskā konkursa laureātes

goda nosaukumu.
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I. Graubiņa dzimusi 1941. gada 8. novembrī Rīgā

pazīstamā komponista Jēkaba Graubiņa un pianistes
Ērikas Graubiņas ģimenē. Bērnu dienu mūzikas

iespaidi attīsta I. Graubiņas izcilās dotības. Jau

četru gadu vecumā meitene improvizē, pie tam intui-

tīvi izmantojot daudzus polifoniskajai mūzikai rakstu-

rīgus paņēmienus. Komponists J. Graubiņš, pats bū-

dams liels polifoniskās mūzikas speciālists, labprāt
attīsta mazās mūziķes īpatnējās tieksmes. Tā jau agri
J. S. Bahs kļūst par viņas mīļāko autoru.

Ļ Graubiņa mācās Emīla Dārziņa speciālajā mūzikas

vidusskolā sākumā D. Braunas, vēlāk Ņ. Biņatjanas
klavieru klasē. Vēl skolnieces gados topošā pianiste
piedalās atbildīgos audzēkņu koncertos ne tikai Rīgā.
1955. gadā viņa ir Latviešu literatūras un mākslas de-

kādes dalībnieku vidū, kuri koncertē Maskavā. 1958.

gadā I. Graubiņa piedalās Ņ. Biņatjanas audzēkņu
vakarā Maskavā. Viņa spēlē arī Viļņā, Liepājā, Cēsīs

un citās pilsētās.
1959. gadā I. Graubiņa iztur konkursu Maskavas

P. Čaikovska Valsts konservatorijā, kur mācās pie pro-

fesora Jakova Fliera. Jau 1960. gadā jaunā pianiste

Latvijas konservatorijas zālē sniedz pirmo klavierva-

karu (J. S. Bahs, V. A. Mocarts, S. Rahmaņinovs,
N. Metners, N. Mjaskovskis). 1961. gadā Rīgā viņa de-

bitē pirmajā atbildīgajā koncertā kopā ar simfonisko

orķestri.

Padomju un ārzemju preses jūsmīgās atsauksmes,

koncertturneju piedāvājumi, skaņu plašu ieraksti un

gaidāmie ārzemju ceļojumi nav kavējuši I. Graubiņu
1965. gadā beigt Maskavas konservatoriju.

Jaunas mākslinieces pamatīpašības ir liela darba



mīlestība, neatlaidība, stingra paškritika. Tehniskās gata-
vības ziņā I. Graubiņa sasniegusi jau īstu briedumu.

Muzikālajā plāksnē viņas spēle kļūst arvien bagātāka,

dziļāka, krāsaināka. Pianiste iedziļinās skaņdarbu sa-

turā un cenšas uztvert katra laikmeta, stila un autora

raksturīgākās iezīmes.
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JĒKABS GRAUBIŅŠ

Komponists un mūzikas zinātnieks Jēkabs Graubiņš
devis lielu ieguldījumu latviešu mūzikas kultūrā. Viņš
ir viens no izcilākajiem kora mūzikas meistariem, pa-

zīstams folklorists un mūzikas teorētiķis. Komponists
aktīvi darbojies arī pedagoģijas novadā.

J. Graubiņš dzimis 1886. gada 16. aprīlī Preiļos zem-

nieku ģimenē, bērnību pavadījis Grievaltas pagastā.
Tēvs spēlējis vijoli, trompeti un klarneti, māte bijusi
liela dziesmu teicēja. Pirmie mūzikas iespaidi saistās
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galvenokārt ar tautas dziesmu. Drīz ģimene pārceļas
uz Rīgu. Te sākas J. Graubiņa skolas gaitas, kas turpi-
nās Valmieras Skolotāju seminārā. Centīgajam audzēk-

nim izdodas iegūt plašas zināšanas mūzikas teo-

rijā, ērģeļspēlē, vijoļspēlē. Pēc semināra beigšanas
1905. gadā J. Graubiņš strādā par skolotāju Trikātā,

bet pēc tam iestājas Pēterburgas Skolotāju institūtā,

kur mācās no 1909. līdz 1912. gadam. Viņš papildinās
klavieru spēlē pie J. Zālīša. Pēc institūta beigšanas
J. Graubiņš ilgus gadus darbojas par skolotāju Lubānā.

Tikai 1919. gadā viņam izdodas iestāties Latvijas kon-

servatorijā profesora J. Vītola kompozīcijas klasē.

1923. gadā viņš beidz konservatoriju un ir pirmais Lat-

vijas konservatorijas absolvents ar brīvmākslinieka

grādu. Līdzās kompozīcijai J. Graubiņš pievēršas folk-

loristikai un darbojas par mūzikas kritiķi periodikā.
Viņš pievēršas arī pedagoģiskajam darbam. No 1945.

gada komponists ir Latvijas konservatorijas docents,

bet no 1950. gada profesors.
J. Graubiņa talants visspilgtāk izpaužas kora mūzikā,

jo sevišķi tautas dziesmu apdarēs. Pie klasiskiem pa-

raugiem pieder «Tek saulīte tecēdama», «Kam tu lūzi,

ozoliņi», «Lustīga līgaviņa». Savos tautas dziesmu har-

monizējumos komponists katru dziesmas pantu izstrādā

citādi, plaši izmantojot polifoniju. J. Graubiņš labi pār-
zina kora īpatnības, tādēļ viņa dziesmas ir skanīgas un

spožas. Viņa oriģināldziesmās korim sastopama izteik-

smīga deklamācija. Pazīstamākās dziesmas ir «Bite»

vīru korim, «Vēja plēšas» un «Austrumzeme» jaukta-

jam korim. J. Graubiņš pievērsies arī solodziesmai. Vi-

ņam ir vairāki dziesmu cikli. 1955. gadā komponists

sacerējis «Mīklu dziesmas» pats ar saviem tekstiem.



Tās izceļas ar vienkāršo, spilgti tēlaino izteiksmi.

Daudz sirsnības ii ciklā «Mīlestība» balsij klavieru un

stīgu kvarteta pavadījumā (E. Zālītes teksts). Orķestra
mūzikas novadā komponists darbojies trīsdesmitajos

gados. Te minama «Vītola kokle» — svīta par J. Vītola

tēmām — un simfoniskais rondo «Terases». Pēckara

periodā radušies vairāki skaņdarbi kameransambļiem.
J. Graubiņa instrumentālajā mūzikā ievērojama vieta

ir arī klavieru skaņdarbiem. Nozīmīgi ir komponista pē-
tījumi par folkloru.

J. Graubiņš miris 1961. gada 3. decembrī.

Galvenie darbi. 160 tautas dziesmu apdares jauktam korim,

vīru, sieviešu un bērnu korim («Laimiņai pavaicāju», «Grieziet

ceļu», «Alutiņis, bāleliņš», «Tek saulīte tecēdama»); 210 oriģināl-
dziesmas korim; kora dziesmas, kas apvienotas krājumos «Dziesmu

dārziņš», «Skolēnu kori», I, 11, 111 (177 dziesmas); 90 solodziesmas,

cikli «Aglajas dziesmas», «Mīklu dziesmas» (1955), «Zilzaļie lauki»,
«Mīlestība» (1957). Skaņdarbi orķestrim —

simfoniska svīta «Vītola

kokle» (1934), simfonisks rondo «Terases» (1935), Pasakai ja stīgu

orķestrim un solistiem «Jurjānu Andreja piemiņai», sešas kantātes,

no kurām populārākā «Lielās dzīvības pulss». Instrumentālā kamer-

mūzika: Pirmais klavieru kvintets «Sudraba vakars» (1946); Otrais

klavieru kvintets (1955); tautas dziesmu apdares klavierēm trīs krā-

jumos «Spēlmanītis» (1928, 1929); svītas klavierēm
— «Vāverīte»,

«Vasaras ūdeņi»; sonāta klavierēm si minorā, cikls klavierēm «Vēs-

tules labākajam draugam» v. c; Fantāzija ērģelēm par tautas

dziesmu «Arājiņi, ecētāji»; Fūga un tokāta re minorā ērģelēm; kom-

pozīcijas vijolei, čellam, mežragam.
Darbi folkloristikā: «Latviešu tautas dziesmu mūzika», «Talsu

novada tautas melodijas» (1935), «Grievaltas dziesmu lizda» (1950;

rokrakstā), «Latviešu un krievu tautas dziesmu paralēles» (1949; rok-

rakstā) v. c.

Pedagoģiski darbi: «Pirmās notis», Solfedžo, I, 11, Elementārteo-

rija v. c.

Literatūra. J. Vitoliņš. Jēkabs Graubiņš. «Latviešu mūzikas

hrestomātija», 11, LVI, Rīgā, 1957.
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PĒTERIS GRĀVELIS

Latvijas PSR Valsts Akadēmiskā operas un baleta

teātra solists Pēteris Grāvelis dzimis 1919. gada 26. au-

gustā Cēsu apriņķa Liepas pagasta Ķērpjos. Viņa ve-

cāki ir laukstrādnieki.

Bērnībā P. Grāveli interesē elektrotehnika; viņš būvē

radioaparātus un ar lielu patiku klausās slavenu dzie-

doņu balsis. 1937. gadā P. Grāvelis beidz Cēsu arod-

skolas elektrotehnikas nodaļu. Pārnācis uz Rīgu, viņš
strādā VEF, pa vakariem mācīdamies vidusskolā. Šai
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laikā jau radusies interese par dziedāšanu. Pirmais

P. Grāveļa skolotājs vokālajā mākslā ir V. Stots, pie
kura viņš mācās arī Latvijas konservatorijā no 1939.

līdz 1941. gadam. Kara laikā, nevarēdams apvienot
darbu I pilsētas slimnīcā ar mācībām konservatorijā,
P. Grāvelis no konservatorijas izstājas un dziedāšanu

mācās pie E. Vitinga.
1944. gada rudenī tūlīt pēc Rīgas atbrīvošanas viņš

sāk strādāt operas korī. Pirmā loma, ko P. Grāvelim

uztic, ir Fiorello Dž. Rosini operā «Seviļas bārddzinis»

(1947). Šajos gados viņš papildinās dziedāšanā pie
A. Viļūmaņa. Ar Silvio lomu R. Leonkavallo operā

«Pajaci», kuru mākslinieks iestudē 1948. gadā, sākas

viņa solista gaitas mūsu operas teātrī. P. Grāvelis iestu-

dējis vairāk nekā piecdesmit baritona partiju, kurās

daudzpusīgi atklājas dziedoņa talants. Līdzās cildeni

vienkāršajam Volframam fon Ešenbaham R. Vāgnera

operā «Tanheizers», vitāla spēka pilnajam Figaro
V. A. Mocarta operā «Figaro kāzas» un kņazam Andre-

jam S. Prokofjeva operā «Karš un miers» mākslinieka

atveidoto tēlu vidū ir vesela «ļaundaru» galerija.

Spilgti atmiņā paliek tādi dramatiski tēli kā Jago
Dž. Verdi operā «Otello» un Skarpia Dž. Pučini operā

«Toska». Dziedonis savā daiļradē spējis apvienot augstu

vokālo sniegumu ar meistarīgu tēlojumu. P. Grāvelis

parāda labu stila izpratni, rūpīgi pārdomātu tēla trak-

tējumu un dziļu muzikalitāti.

1955. gadā kopā ar Operas un baleta teātra kolektīvu

dziedonis piedalās Latviešu literatūras un mākslas de-

kādē Maskavā. Viņš koncertē arī Ļeņingradā, Kijevā,
Ivanovā. 1958. gadā ar Skarpias un Jago lomām

P. Grāvelis viesojas Viļņas operā. Kopā ar citiem mūsu



republikas māksliniekiem 1960. gadā viņš dodas koncert-

ceļojumā uz Somiju, kur uzstājas Helsinkos, Lahti un

Tainolā.

Dziedonis bieži piedalās latviešu padomju kompo-
nistu A. Zilinska, J. Ozoliņa, M. Zariņa, J. Ķepīša un

V. Kaminska autorkoncertos, nereti būdams dziesmu

pirmais atskaņotājs.
1954. gadā P. Grāvelim tiek piešķirts Latvijas PSR

Nopelniem bagātā skatuves mākslinieka nosaukums,
1959. gadā — Latvijas PSR Tautas skatuves mākslinieka

nosaukums.

No P. Grāveļa atveidotajiem skatuves tēliem vēl

minams Rigoleto Dž. Verdi operā «Rigoleto», Mar-

sels Dž. Pučini operā «Bohēma», Valentīns Š. Guno

operā «Fausts», Roberts P. Čaikovska operā «Jolanta»,

karaļdēls Ivans N. Rimska-Korsakova operā «Nemirstī-

gais Kaščejs», Maručo un Sebastiano E. d'Albēra operā
«leleja», vecākais un Daumants Alfrēda Kalniņa operā

«Baņuta», Eskamiljo 2. Bizē operā «Karmena», Zermons

Dž. Verdi operā «Traviata», Stepans D. Kabaļevska

operā «Tarasa dzimta», Jeļeckis P. Čaikovska operā
«Pīķa dāma», Oņegins P. Čaikovska operā «Jevgeņijs

Oņegins», Mazepa P. Čaikovska operā «Mazepa», Re-

guts M. Zariņa operā «Uz jauno krastu», Telramunds

R. Vāgnera operā «Loengrīns», Aumalis M. Zariņa

operā «Zaļās dzirnavas», marķīzs Poza Dž. Verdi operā
«Dons Karloss», Petručo V. Šebaļina operā «Spītnieces
savaldīšana», Baltais tēvs A. Zilinska operā «Zelta

zirgs», Matvejs O. Grāvīša operā «Audriņi».
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OĻĢERTS GRĀVĪTIS

Oļģerts Grāvītis ir viens no redzamākajiem mūsu

republikas mūzikas zinātniekiem, rosīgs komponists.
Savā jaunradē viņš allaž pievēršas mūsu dižā laikmeta

daudzveidīgajai tematikai. Ar savu lektora un mūzikas

kritiķa darbību viņš iemantojis plašu atbalsi un atzi-

nību mūzikas draugu vidū.

O. Grāvītis dzimis 1926. gada 30. augustā Alūksnē.

1940. gadā vecāki pārceļas uz dzīvi Cēsīs. Topošais mū-

zikas darbinieks mācās Cēsu mūzikas skolas klavieru
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klasē. No 1945. gada sākas O. Grāvīša studiju gaitas

Rīgā — viņš iestājas mūzikas vidusskolā pie Jāzepa
Vītola Latvijas Valsts konservatorijas A. Zilinska kla-

vieru klasē. Jaunais pianists ieinteresējas par mūzikas

teoriju un vēsturi un 1948. gadā pāriet uz mūzikas

zinātnes nodaļu. 1952. gadā viņš iegūst augstāko muzi-

kālo izglītību mūzikas vēstures specialitātē. Diplom-
darbs — monogrāfija par Andreju Jurjānu gūst atzi-

nīgu Valsts komisijas novērtējumu. Pēc gada to

publicē Latvijas Valsts izdevniecība. Sākot ar 1948. gadu,

presē parādās pirmās O. Grāvīša recenzijas. Jau stu-

diju laikā viņš sāk patstāvīgas darba gaitas, strādādams

par koncertmeistaru Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā,

vēlāk par mūzikas vēstures pasniedzēju Emīla Dārziņa

un Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolās.

No 1952. līdz 1956. gadam O. Grāvītis papildina zi-

nāšanas Ļeņingradas Valsts konservatorijā, profesora
G. Tigranova vadībā strādādams pie zinātņu kandidāta

disertācijas «Jāzeps Vītols un latviešu tautas dziesma».

O. Grāvītis otro reizi iestājas konservatorijā profesora
J. Ivanova kompozīcijas klasē, ko absolvē 1960. gadā.

Radošo darbu mūzikas zinātnes un kompozīcijas
laukā O. Grāvītis apvieno ar aktīvu sabiedrisko dar-

bību. Jau ilgāku laiku viņš ir Komponistu savienības

valdes loceklis, no 1959. līdz 1962. gadam atbildīgais
sekretārs. Viņš strādā Komponistu savienībā par kon-

sultantu, bet kopš 1960. gada ir Jāzepa Vītola Latvijas
Valsts konservatorijas pedagogs, ar 1965. gadu — do-

centa vietas izpildītājs. Plaša un vispusīga ir O. Grāvīša

lektora darbība.

Gan centrālajā, gan republikāniskajā presē O. Grā-

vītis publicējis apmēram 1500 dažādu rakstu. Kompo-



nīsts sabiedriskā kārtā darbojas par konsultantu bērnu

dziesmu izvēlē laikrakstā «Pionieris», žurnālos «Zīlīte»

un «Draugs», viņš ir laikraksta «Cīņa» ārštata mūzikas

nodaļas vadītājs.
No O. Grāvīša kompozīcijām populārākās ir viņa

kora dziesmas, instrumentālās miniatūras, dziesmu

cikls «Mēness meitiņa» ar Raiņa tekstu. Visiem šiem

darbiem raksturīga liriski romantiska mūzikas valoda

ar izteiksmīgu un krāsainu melodisko zīmējumu. Pēdē-

jos gados O. Grāvītis pievērsies lielas formas dar-

biem — kantātes un operas žanram.

Galvenie dar b i. Operas: opera — balāde «Audriņi» (1965;
F. Rokpeļņa librets); televīzijas viencēliena opera «Vanadziņš»

pēc V. Lāča stāsta (1959; komponista librets). Simfoniski skaņdarbi:
Simfoniska poēma Emīla Dārziņa piemiņai (1960); vokāli simfoniska
ainava «Priedes» (1961). Kantātes: «Planēta bēg no ēnas» (1961; V. Rū-

jas teksts), «Viņi — tavas dzimšanas dienas paaudze» (1964; V.Rūjas
un J. Plotnieka teksts). Apdaru krājums «50 latviešu tautas dziesmas

klavierēm» (1955). Solodziesmas (dziesmu cikls «Mēness meitiņa»,
1954), bērnu dziesmas, kora dziesmas, instrumentālas miniatūras

(cikls «Attēli» čellam un klavierēm, prelūdijas ērģelēm), tautas

dziesmu apdares korim, vijolei un klavierēm v. c.

Monogrāfija «Jurjānu Andrejs», LVI, Rīgā, 1953. Jāzeps Vītols

un latviešu tautas dziesma, LVI, Rīgā, 1956. Latviešu komponistu
biogrāfijas (1953, otrais izdevums — 1955. g.). Izcilākie padomju
komponisti (1960; līdzautors A. Verners). Sērijā «Palīgs mūzikas

klausītājiem» — Lūcijas Garūtas klavierkoncerts, LVI, Rīgā, 1956.

Sērijā «Mūzikas žanri un formas» —
Mūzikas uzbūves elementi, LVI,

Rīgā, 1959; Sonāte, LVI, Rīgā, 1959.
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ROMUALDS GRĪNBLATS

Komponists Romualds Grīnblats ir viena no spilgtā-

kajām personībām mūsu jaunās paaudzes komponistu
vidū. Viņa daiļrade ir savdabīga, meklējumiem bagāta,
ar šodienīgu skanējumu.

R. Grīnblats dzimis 1930. gada 11. aprīlī Kaļiņinā,
bērnību un skolas gadus pavadījis Ļeņingradā. Mūzi-

kai viņš pievēršas tikai piecpadsmit gadu vecumā. Ne-

ticami ātrā laikā — vienā gadā R. Grīnblats gūst lie-

liskus panākumus klavieru spēlē un uzraksta jau



13 — 1433
193

vairākas kompozīcijas. 1946. gadā nākošais komponists
sāk mūzikas studijas Ļeņingradas konservatorijas mūzi-

kas vidusskolas kompozīcijas klasē. Viņa pirmais peda-

gogs ir S. Volfenzons, vēlāk O. Jevlahovs. Šajā laikā

jaunais mūziķis raksta galvenokārt nelielus skaņdarbus
klavierēm, romances. Viņu sajūsmina D. Šostakoviča

un S. Prokofjeva oriģinālā, laikmetīgā mūzika. Šī mī-

lestība nezūd arī vēlāk, kad viņš jau mācās _Jāzepa
Vītola Latvijas Valsts konservatorijā profesora A. Skul-

tes kompozīcijas klasē. Šo autoru ietekmē veidojas arī

jaunā komponista individuālais rokraksts. Studiju laikā

R. Grīnblats raksta instrumentālas miniatūras un arī

vairākus plašus darbus — klavieru kvintetu, kurā risi-

nāta miera tēma, dziesmu ciklu «Pasaules dzejnieki
cīņā par mieru». 1955. gadā absolvējot konservatoriju,
viņa diplomdarbs ir Pirmā simfonija mi minorā.

Pēc konservatorijas beigšanas R. Grīnblats strādā

par toņmeistaru Radiokomitejā. Nākošie nozīmīgākie
komponista sacerējumi ir simfoniski darbi — Otrā sim-

fonija ia minorā, skarbs dramatiska rakstura darbs, un

gaišā, trauksmainā «Jaunatnes uvertīra». 1958. gadā
R. Grīnblats sāk rakstīt baletu «Rigonda» (pēc Tautas

rakstnieka V. Lāča romāna «Pazudusī dzimtene» motī-

viem). 1959. gadā notiek baleta pirmizrāde. «Rigonda»
tiek uzvesta un gūst atzinību arī citās republikās (Tal-
linā, Viļņā). 1960. gadā par baletu «Rigonda» talantī-

gajam mūziķim piešķirta Latvijas PSR Valsts prēmija,
bet 1962. gadā viņš iegūst 111 prēmiju Vissavienības

jauno komponistu skatē Maskavā. No 1957. līdz 1961.

gadam R. Grīnblats strādā Latvijas Valsts izdevniecības

Mūzikas redakcijā. Šai laikā viņš pirmo reizi mēģina

rakstīt kino un teātra mūziku. 1963. gadā rodas Kon-
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certs klavierēm, 1964. gadā — Treša simfonija, 1965.

gadā — balets «Rīga».

R. Grīnblata darbu klāsts liecina par lielu interešu

dažādību: balets, simfonijas, uvertīra, mūzika lugām,
kinofilmām, instrumentāla un vokāla kamermūzika,

masu dziesmas. Arī tēlu loks ir dažāds — aplūkotas

gan lielas sabiedriskas problēmas, gan arī attēlotas da-

bas ainas, mūsdienu cilvēks, padomju jaunieši ar sa-

vām izjūtām. Šajos darbos spilgti iezīmējas kopīgais
un raksturīgais: visi varoņi ir mūsu laika biedri, visas

problēmas ir aktuālas, mūzikā dominējošas noskaņas ir

jauneklīga trauksme, nemiers, dzīvesprieks. R. Grīn-

blata mūzikas stilu veido dažādi elementi. Savdabīgas
un iezīmīgas ir viņa melodijas. Parasti tās lokanas, re-

tāk dziedošas. Pa lielākai daļai tēmas ir īsas, tādēļ arī

melodiskā elpa īsa. Ritmiskais zīmējums parasti ir in-

teresants, stingrs un noteikts un atrodas nemitīgā
attīstībā. Svarīga loma R. Grīnblata mūzikā ir harmo-

nijai, ko komponists prasmīgi izvēlas un pieskaņo tēla

raksturam. R. Grīnblata darbos ir spilgta un tēlaina in-

strumentācija. Tēlainība vispār ir komponista rakstu-

rīgākā iezīme, kas jo spilgti izpaužas skatuves un

kinofilmu mūzikā. Komponista veiksmes nosaka ne

vien bagātā fantāzija, radošie meklējumi, bet arī attīs-

tīta kompozīcijas tehnika.

Galvenie darbi. Balets «Rigonda» (1959); balets «Rīga»

(1965); Pirmā simfonija mi minorā (1955); Otrā simfonija fa minorā

(1955); Trešā simfonija Do mažorā (1964); Jaunatnes uvertīra

(1958); Koncerts klavierēm (1963); solodziesmu cikls «Pasaules dzej-
nieki cīņā par mieru» (1954); Stīgu kvartets (1950); Klavieru kvin-

tets (1952); mūzika kinofilmām «Pieviltie», «Kārkli pelēkie zied»,

«Viņš dzīvo», «Divi»; mūzika dokumentāliem kinoaprakstiem; mūzika
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J. Germana un B. Resta lugai «Viens gads» (1959), V. Rozova lugai
«Ce'ā» (1961), A. Arbuzova lugai «Mūs kaut kur gaida» (1962),
A. Uplša lugai «Zanna dArka» (1£63), 2. Grīvas drāmai «Noziegums
Granādā» (1963), G. Priedes lugai «Lasīja Bebre» (1964), E. Svarca

lugai «Ena» (1964); klavierdarbu cikls «lespaidi» un citi vokāli un

instrumentāli darbi.

Literatūra. J. Mediņš. R. Grīnblata balets «Rigonda», LVI,

Rīgā, 1959. E. Joie. Komponists Romualds Grīnblats, «Latviešu mū-

zika», 111, LVI, Rīgā, 1963.
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NILSS GRĪNFELDS

Komponista un mūzikas zinātnieka Nilsa Grīnfelda

radošais darbs saistīts galvenokārt ar lielajām vokāli

instrumentālās mūzikas formām — operu un kantāti.

Viņš ir pirmās latviešu padomju operas — «Rūta»

autors.

Apveltīts ar lielu erudīciju un zināšanām, N. Grīnfelds

ieņem nozīmīgu vietu mūsu republikas mūzikas zināt-

nieku un kritiķu saimē. Savus kritiskos rakstus un ap-

cerējumus viņš veltījis latviešu padomju mūzikas
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problēmām. Plaša un daudzpusīga ir arī N. Grīnfelda

sabiedriskā darbība. Viņš ir viens no Latvijas Padomju

komponistu savienības organizētājiem. Būdams Kompo-
nistu savienības estētiskās audzināšanas komisijas

priekšsēdētājs, N. Grīnfelds sevišķi daudz uzmanības

veltī jaunatnes estētiskās audzināšanas jautājumiem.
N. Grīnfelds veic Tautas konservatorijas sabiedriskā

rektora pienākumus un ir laikraksta «Literatūra un

Māksla» redkolēģijas loceklis. Komponists vairākkārt

ievēlēts par Kirova rajona Darbaļaužu deputātu pado-
mes deputātu. Nozīmīga ir docenta N. Grīnfelda peda-
goģiskā darbība.

N. Grīnfelds dzimis 1907. gada 11. augustā Alūksnē

inženiera ģimenē. 1909. gadā vecāki pārceļas uz Krie-

viju un no 1914. gada dzīvo Maskavā. N. Grīnfelds vis-

pirms mācās Rubinšteina mūzikas tehnikumā, bet no

1927. līdz 1931. gadam Maskavas Valsts konservatorijā

profesora A. Gēdikes klavieru klasē. Pēc konservatori-

jas beigšanas N. Grīnfelds strādā par koncertmeistaru,
vēlāk Vissavienības Radiokomitejā par redaktoru. Pa-

mazām jaunais mūziķis sāk pievērsties kompozīcijai.
Šajā periodā rodas Mordviešu svīta simfoniskajam or-

ķestrim, krājums «11 komi tautas dziesmu apdares»,
vairākas romances, latviešu tautas dziesmu apda-
res v. c. Viņa darbi tiek atskaņoti daudzos koncertos

un radiopārraidēs.
1939. gadā sākas N. Grīnfelda pedagoga gaitas. Viņš

strādā par klavierspēles un teorētisko priekšmetu pa-

sniedzēju bērnu mūzikas skolā un Valsts kinematogrā-
fijas institūtā. Paralēli turpinās radošais darbs.

Visas ieceres pārtrauc Lielais Tēvijas karš. N. Grīn-

felds iesaistās Latvijas PSR Valsts mākslas ansamblī
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Ivanovā, un vada šo ansambli no 1942. līdz 1943. ga-

dam. Ansamblis sagatavo un 1943. gada pavasarī Mas-

kavā Staņislavska teātrī uzved N. Grīnfelda viencē-

liena operu «Rūta», kur stāstīts par latviešu partizāņu
cīņu pret fašistiskajiem iebrucējiem. 1945. gada maijā

opera «Rūta» tiek iestudēta Latvijas PSR Valsts operas

un baleta teātrī Rīgā.
Kara gados rodas arī N. Grīnfelda kantāte «Saules

vārtos», dziesmu cikls ar Raiņa tekstu un citi skaņ-
darbi.

Pēc Rīgas atbrīvošanas N. Grīnfelds pārceļas uz

Rīgu un aktīvi piedalās republikas jauncelsmes darbā.

1944. gada decembrī tiek noorganizēta Latvijas PSR

Komponistu savienība. N. Grīnfelds ir atbildīgais sekre-

tārs. Viņš veic arī Valsts filharmonijas mākslinieciskā

vadītāja pienākumus. 1949. gadā N. Grīnfelds atkal pie-
vēršas pedagoga darbam. Sākumā viņš strādā Jāzepa
Vītola Latvijas Valsts konservatorijā par direktora

vietnieku, vēlāk par prorektoru un par mūzikas vēstu-

res katedras vadītāju.
N. Grīnfelds nododas ari radošam darbam un arvien

plašāk izvērš savu mūzikas kritiķa darbību presē. Ļoti

nozīmīga viņa daiļradē ir saskare ar Raiņa dzeju, kas

izmantota daudzās viņa kompozīcijās: divas operas —

«Jāzeps un viņa brāļi» un «Mīla stiprāka par nāvi»,

kantāte «Karā kauta dvēselīte» un apmēram trīsdesmit

solo un kora dziesmu. Dzejoļu krājuma «Gals un sā-

kums» piecu liriski filozofisku dzejoļu tēli apvienoti
vienā dziesmu ciklā.

N. Grīnfelda pārdomu un iekšēja spēka pilnā mūzika,

kuras raksturīgākā iezīme saistīta ar instrumentālu, re-

čitatīvisku muzikālās domas atklāsmi, labi atbilst Raiņa



filozofiskajai domai un noskaņām. Tā ir reālistiska un

tautiska, cieši saistīta ar mūsu laikmetu.

Galvenie darbi. Operas: «Rūta» (1943; J. Vanaga un

F. Rokpeļņa librets), «Daina» (1949; F. Rokpeļņa librets), «Mīla stip-
rāka par nāvi» (1959; librets pēc Raiņa drāmas motīviem), «Laimes

vārdā» (1964; autora librets). Kantātes: «Saules vārtos» (1943; J. Va-

naga teksts), «Karā kauta dvēselīte» (1946; Raiņa teksts); «Rapso-
dija par latviešu tautas tēmām» simfoniskajam orķestrim (1951).

Apmēram 20 solodziesmu («Liriskais cikls», 1954); 10 dziesmas ar

Raiņa tekstu; kora dziesmas; 11 komi tautas dziesmu apdares balsij

un klavierēm (1934); 20 latviešu tautas dziesmas balsij un klavie-

rēm v. c.

Sērijā «Palīgs mūzikas klausītājiem» —
Ā. Skultes simfonija, LVI,

Rīgā, 1955. Sērijā «Padomju republiku mūzikas kultūra» — «Latvijas
PSR» (līdzautors J. Vītoliņš), LVI, Rīgā, 1954. Apcerējums «Rūdolfs

Bērziņš» (līdzautore M. Zālīte), LVI, Rīgā, 1958. Monogrāfija «Jānis

Ivanovs», LVI, Rīgā, 1958.
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ARTŪRS GRĪNUPS

Artūrs Grīnups ir viens no aktīvākajiem republikas

jaunajiem komponistiem — simfoniskās mūzikas pār-

stāvjiem. Jaunais skaņradis strādā ar lielu aizrautību

un entuziasmu. Viņa darbu sarakstā ir septiņas simfo-

nijas un virkne citu simfonisku sacerējumu.
A. Grīnups dzimis 1931. gada 2. novembrī Rīgā

kalpotāju ģimenē. Vispārējo izglītību viņš ieguvis
L. Paegles 1. Rīgas pilsētas vidusskolā. Zēna muzikālo

apdāvinātību ievēro skolas pašdarbības orķestra
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vadītājs K. Traviņš un iesaista A. Grīnupu orķestrī,
palīdzot viņam apgūt kontrabasa spēli. Dažus gadus
A. Grīnups mācās Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā

un 1950. gadā iestājas Jāzepa Vītola Latvijas Valsts

konservatorijā Izpildītāju fakultātes orķestra instru-

mentu nodaļā. Spraigā darbā aizrit studiju gadi. Paralēli

kontrabasa spēlei A. Grīnups mācās arī Kompozīcijas
un mūzikas teorijas fakultātē profesora A. Skultes

klasē.

1955. gadā jaunais mūziķis beidz Jāzepa Vītola Lat-

vijas Valsts konservatorijas kontrabasa klasi, 1958.

gadā kompozīcijas klasi. Pirmajā simfonijā, kas ir viņa

diplomdarbs, jau iezīmējas A. Grīnupa mūzikai rakstu-

rīgā dramatiskā, filozofiskā, lirisku pārdomu pilnā attīs-

tības līnija. Ar A. Grīnupu latviešu padomju kompo-
nistu saimē ienācis talantīgs, spilgts un daudzsološs

mākslinieks.

No 1954. gada A. Grīnups spēlē Latvijas PSR Radio

simfoniskajā orķestrī kontrabasu. Praktiskais darbs or-

ķestrī palīdz viņam sīki iepazīt orķestra specifiku un

atklāt instrumentācijas noslēpumus. Tāpēc komponista

partitūras ir prasmīgas, skanīgas un daudzkrāsainas.

A. Grīnupa labākajos darbos (Trešajā, Sestajā un Sep-

tītajā simfonijā) vērojama viņa izaugsme, profesionālās
un mākslinieciskās meistarības pilnveidošanās. Kompo-
nista izteiksme ir mūsdienīga, laikmetīga. Mūzikā viņš

saglabā vienkāršību, patiesu sirsnību un lielu emocio-

nalitāti. Šīs īpašības jo spilgti izpaužas Trešajā simfo-

nijā, liriski filozofiskā mūsdienu dzīves stāstā, vienā

no labākajiem jaunā komponista sacerējumiem, un arī

Septītajā simfonijā, kas ir prasmīgi līdzsvarots, satu-

rīgs, orķestra skanējumā spožs sacerējums.



Galvenie darbi. Pirmā simfonija (1958); Otrā simfonija

(1959); Trešā simfonija (1959); Ceturtā simfonija (1960); Piektā sim-

fonija «Kaugurieši» (1961); Sestā simfonija (1962); Septītā simfonija

(1963); simfoniska svīta «Prieks» (1961); Koncerts-leģenda vijolei un

simfoniskajam orķestrim (1964); Svētku uvertīra (1964) v. c.
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SILVIJA

HEINE-MADREVIČA

Silvija Heine-Madreviča ir viena no talantīgākajām
mūsu republikas jaunajām pianistēm, Latvijas PSR

Valsts filharmonijas koncertmeistare.

Viņa dzimusi 1937. gada 13. novembrī Rīgā kalpo-

tāju ģimenē. 1945. gadā S. Heine iestājas Emīla Dārziņa
speciālās mūzikas vidusskolas N. Fedorovska klavieru

klasē, bet pēc dažiem gadiem pāriet uz profesora
V. Zosta klasi. 1957. gadā viņa absolvē šo skolu un

turpina studijas Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konser-
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vatorijā V. Zosta klasē. Paralēli studijām jaunā pianiste
sāk patstāvīgu radošo darbu. Viņa veic koncertmeista-

res pienākumus Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā,

kopš 1960. gada Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konser-

vatorijā un vēlāk Latvijas PSR Valsts filharmonijā. Tā

jau konservatorijas gados māksliniece gūst koncert-

meistares rūdījumu.
Jau studiju laikā 1961. gadā S. Heine piedalās kon-

certos un Baltijas republiku jauno mūziķu izpildītāju
konkursā Minskā 1960. gadā, kur iegūst trešo vietu.

Pec konservatorijas beigšanas 1962. gada rudenī

jaunā māksliniece sāk strādāt filharmonijā.
Līdzās koncertmeistares pienākumiem S. Heine-

Madreviča koncertos sniedz arī solopriekšnesumus.
1962. gada decembrī notiek viņas pirmais patstāvīgais
solokoncerts, kura programmā ir Baha-Buzoni, L. Bēt-

hovena, D. Kabaļevska un F. Lista skaņdarbi. Jaunā

māksliniece atskaņo F. Lista Pirmo koncertu klavierēm

ar orķestri Liepājā 1961. gada augustā, Rīgā 1963. gada

janvārī un A. Hačaturjana Koncertu klavierēm ar or-

ķestri Rīgā 1963. gada janvārī. No lielas formas skaņ-
darbiem pianistes repertuārā sastopami V. A. Mocarta,

K. Sen-Sansa, A. Glazunova un S. Prokofjeva koncerti

klavierēm. Kopā ar filharmonijas mākslinieku brigā-
dēm un solistiem S. Heine-Madreviča apbraukājusi
gandrīz visus Latvijas mākslas centrus (Liepāju, Vents-

pili, Kuldīgu, Tukumu, Jēkabpili, Valmieru v. c), vie-

sojusies citu Padomju Savienības republiku pilsētās

(Maskavā, Ļeņingradā, Tallinā, Minskā, Erevānā, Baku,

Odesā, Kijevā, Hersonā, Doņeckā, Omskā v. c.) un arī

ārzemēs (Ungārijā, Vācijas Demokrātiskajā Republikā).
Kopā ar mežradznieku A. Klišānu pianiste piedalās



starptautiskajā pūtēju konkursā Cehoslovakijā 1962.

gadā («Prāgas pavasarī»).
S. Heines-Madrevičas spēli raksturo augsta tehniskā

meistarība, temperamentīgs un emocionāls spēles veids,

teicama ansambļa izjūta. Viņa ir māksliniece ar spilgti
izteiktu individualitāti.
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ŽERMĒNA

HEINE-VĀGNERE

Dziedātāja Zermēna Heine-Vāgnere ir viena no izci-

lākajām Latvijas PSR Valsts operas un baleta teātra

solistēm. Māksliniecei ir ne vien lieliskas balss dotī-

bas — plaša diapazona liriski dramatisks soprāns ar

sevišķi spēcīgu, metāliski spožu augšējo reģistru, bet

arī dabiska muzikalitāte, laba frāzes izjūta, augsti attīs-

tīta vokālā tehnika — skaists piano, balss izlīdzināta it

visos reģistros — un liels dramatisks talants. Visi viņas

radītie tēli ir dzīvi, pilnasinīgi un dziļi. Viņa ir ari ro-

sīga sabiedriska darbiniece.
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2. Heine dzimusi 1923. gada 23. jūnijā Rīgā.
Labu balsi nākošā dziedone mantojusi no mātes, kas

dziedājusi Teodora Reitera korī. Jau agrā bērnībā 2er-

mēna iepazīstas ar mūzikas pasauli — operām, koncer-

tiem. 1901. gadā viņa iestājas 1. pilsētas pamatskolā.
Dziedāšanas skolotājs Jānis Milzarājs ievēro meitenes

balss materiālu un uztic viņai skolas sarīkojumos
dziedāt duetos un solo. 1938. gadā 2. Heine turpina

izglītību 3. Rīgas pilsētas ģimnāzijā. Pēc ģimnāzijas

beigšanas dokumenti tiek iesniegti divās augstākajās
mācību iestādes — konservatorijā un universitātes Filo-

loģijas fakultātē. Jau konservatorijas uzņemšanas ko-

misija novērtē 2. Heines izcilās balss dotības — plašo

diapazonu un patīkamo tembru, kā arī lielo muzikali-

tāti un dramatismu.

Pēc kara 2. Heine pievēršas tikai mūzikai. Sākas ne-

atlaidīgs darbs asistentes pedagoģes M. Bolotovas klasē.

1949. gadā 2. Heine-Vāgnere piedalās vokālistu skatē

Maskavā. No skates jaunā dziedātāja atgriežas ar Goda

rakstu.

1950. gadā 2. Heine-Vāgnere beidz konservatoriju
un sāk strādāt Operas un baleta teātrī par solisti. 1955.

gadā viņa piedalās V Vispasaules jaunatnes un stu-

dentu festivālā Varšavā, kur saņem pirmo prēmiju.
Lielus panākumus māksliniece gūst arī Latviešu litera-

tūras un mākslas dekādē Maskavā 1955. gadā. 1956.

gada janvārī 2. Heine-Vāgnere tiek apbalvota ar Darba

Sarkanā Karoga ordeni. Šā paša gada martā viņai tiek

piešķirts Latvijas PSR Tautas skatuves mākslinieces

goda nosaukums.

1957. gada par Baņutas, Venus, Toskas, Minnijas un

Annas lomu Latvijas PSR Akadēmiskā operas un
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baleta teātra uzvedumos un koncertdarbību no 1955. līdz

1957. gadam 2. Heinei-Vāgnerei tiek piešķirta Latvijas
PSR Valsts prēmija.

Mākslinieces repertuārā ir 26 lomas. Pirmā loma

pēc konservatorijas beigšanas ir Santuca P. Maskanji
operā «Zemnieka gods». 1951. gadā viņa dzied Dezde-

monu Dž. Verdi operā «Otello», Mašu E. Napravņika

operā «Dubrovskis» un Mikaelu 2. Bizē operā «Kar-

mena»; 1952. gadā — Tatjanu P. Čaikovska operā

«Jevgeņijs Oņegins»; 1953. gadā — Aīdu Dž. Verdi

operā «Aīda» un Mariju P. Čaikovska operā «Mazepa»;
1954. gadā — Džuljetu 2. Ofenbaha operā «Hofmaņa
stāsti»; 1955. gadā — Annu M. Zariņa operā «Uz jauno
krastu», Fevroniju N. Rimska-Korsakova operā «Teik-

sma par neredzamo pilsētu Kitežu un jaunavu Fevro-

niju» un Baņutu A. Kalniņa operā «Baņuta»; 1956.

gadā — Vēnus R. Vāgnera operā «Tanheizers», Tosku

Dž. Pučini operā «Toska»; 1957. gadā — Minniju Dž. Pu-

čini operā «Kalifornijas meitene»; 1958. gadā — levu

M. Zariņa operā «Zaļās dzirnavas» un Ortrūdi R. Vāg-
nera operā «Loengrīns»; 1959. gadā — Salomi R. Strausa

operā «Salome»; 1961. gadā — Amēliju Dž. Verdi

operā «Masku balle», Frančesku S. Rahmaņinova operā
«Frančeska da Rimini» un Natašu S. Prokofjeva operā
«Karš un miers»; 1962. gadā — Elizabeti Dž. Verdi

operā «Dons Karloss», Martu E. d'Albēra operā

«leleja»; 1963. gadā — Brunhildi R. Vāgnera operā
«Valkīra», Katarinu V. Šebaļina operā «Spītnieces sa-

valdīšana»; 1964. gadā — Mimī Dž. Pučini operā «Bo-

hēma». Dziedones atveidotie tēli ir ļoti daudzveidīgi,
bieži vien ar diametrāli pretējām rakstura iezīmēm.

Vislabākais mākslinieces devums saistās ar psiholoģiski



sarežģītam, kontrastainam lomām. 2. Heine-Vagnere

prot atrast katram teļam savas krāsas, savu traktējumu.
Māksliniece piedalījusies arī lielas formas darbu —

J. Haidna oratorijas «Gadalaiki» (1949), Dž. Verdi «Rek-

viēmā» (1953), Bēthovena Devītās simfonijas (1955) un

H. Berlioza dramatiskās leģendas «Fausta bojā eja»

(1957) atskaņojumos.
Ž. Heine-Vāgnere ir izcila kamerdziedone. Viņas

koncertu repertuārs ir plašs un daudzveidīgs. Viņa

sniegusi neskaitāmus solokoncertus mūsu republikā,

Ļeņingradā, Maskavā, Ukrainā, Gruzijā, Armēnijā,
Azerbaidžānā, Turkmēnijā, Kazahijā, Lietuvā un Igau-

nijā. Augstu atzinību māksliniece guvusi arī ārzemēs.

Viņa koncertējusi un viesojusies operās Dienvidslā-

vijā, Bulgārijā, Rumānijā, Ungārijā, Polijā, Islandē.

H - 1433
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DEBORA HERCBAHA

Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijā strādā

vairāki mūzikas pedagogi, kuru darbs šķietami nema-

nāmi ieaužas topošo mākslinieku personības veidošanā.

To vidū ir arī kamerdziedāšanas klases vecākā pe-

dagoģe Debora Hercbaha.

Viņa dzimusi 1908. gada 21. jūnijā Daugavpilī drēb-

nieka ģimenē. 1925. gadā D. Hercbaha beidz vidus-

skolu un Daugavpils Tautas konservatoriju profesora
N. Vanadziņa vadībā. Te radusies interese par mūziku
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vilināt vilina nopietni pievērsties mākslai. D. Hercbaha

iestājas Rīgas konservatorijā profesora P. Šuberta kla-

vierklasē, kur mācās no 1927. līdz 1931. gadam. Jau

studiju laikā jaunā pianiste sāk strādāt par pavadītāju

profesora A. Meca vijoles klasē. 1940. gadā D. Herc-

baha piedalās filharmonijas un radio koncertos.

Sākoties Lielajam Tēvijas karam, māksliniece pārce-

ļas uz dzīvi Tatārijā. Viņa strādā par muzikālo audzinā-

tāju Mengeru latviešu bērnu namā. Viņas vadītie au-

dzēkņi gūst atzinību ne vien Tatārijā, bet arī Maskavā,
kur viņas vadītais bērnu kolektīvs piedalās koncertā,
kas veltīts Padomju Latvijas ceturtajai gadadienai.
D. Hercbahai piešķirta medaļa «Par pašaizliedzīgu darbu

Lielajā Tēvijas karā 1941.—1945. g.».
D. Hercbaha atgriežas Rīgā 1945. gada janvārī. Viņa

strādā konservatorijā par koncertmeistari, no 1948.

gada par obligāto klavieru klases pedagoģi. Līdztekus

rit darbs arī Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā. Kopš
1951. gada D. Hercbaha ir kamerdziedāšanas klases

vecākā pedagoģe un strādā arī klavieru katedrā, kur

māca jaunos koncertmeistarus.
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JĀNIS HUNHENS

Jānis Hunhens ir pazīstams vijolnieks, ilgus gadus

strādājis par pirmo koncertmeistaru Latvijas PSR Aka-

dēmiskā operas un baleta teātra orķestrī. leguvis ba-

gātu orķestra mūziķa pieredzi, viņš sāk diriģenta

gaitas.
J. Hunhens dzimis 1910. gada 14. novembrī Petro-

gradā dārznieka ģimenē, kas 1912. gadā pārceļas uz

Latviju. Dobelē paiet J. Hunhena skolas gadi. 1926.

gadā viņš iestājas Latvijas konservatorijā profesora
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A. Meca vijoles klasē. Studiju gados jaunais mūziķis

jau spēlē dažādos orķestros Rīgā un Jelgavā, divas va-

saras Liepājas simfoniskajā orķestrī. Pec konservato-

rijas beigšanas 1935. gadā sākas pastāvīgs darbs Radio-

fona simfoniskajā orķestrī. Līdztekus tam jaunais vijol-
nieks spēlē stīgu kvartetā un uzstājas radioraidījumos.
Pēdējos studiju gados J. Hunhens sāk mācīties Tautas

universitātē. Mācības pārtrauc Lielais Tēvijas karš.

J. Hunhens spēlē Radiofona orķestrī līdz 1944. gada va-

sarai, bet rudenī kļūst Padomju Armijas karavīrs.

Pēc demobilizācijas viņš sāk atkal mūziķa gai-
tas — strādā Latvijas PSR Valsts Akadēmiskajā ope-

ras un baleta teātrī par pirmo koncertmeistaru, no

1947. līdz 1949. gadam arī par koncertmeistaru filhar-

monijas orķestrī. Viņš veiksmīgi nodiriģē dažus baletus

un no 1954. gada nododas vienīgi diriģenta darbam.

Pirmais patstāvīgais J. Hunhena veikums ir S. Prokof-

jeva balets «Pelnrušķīte». Pēc gada viņš piedalās Lat-

viešu literatūras un mākslas dekādē Maskavā, kur di-

riģē A. Liepiņa baletu «Laima». Kopā ar operas teātri

diriģents viesojies arī Ļeņingradā un Kijevā.
J. Hunhena vadībā mūsu operteātrī iestudēti apmē-

ram divdesmit baleti, kuru vidū ir tādi nozīmīgi darbi

kā P. Čaikovska «Gulbju ezers» un «Riekstkodis»,

A. Adana «Zizele», J. Strausa «Pie zilās Donavas»,

A. Kalniņa «Staburadze» v. c. Pēdējie lielākie iestudē-

jumi, kas guvuši baleta cienītāju pelnītu atzinību, ir

R. Grīnblata «Rigonda» un S. Balasanjana «Šakuntala».

Nopietnā ilggadējā darbā diriģenta žests kļuvis elas-

tīgs, viegls, noteikts un precīzs.
Diriģenta darbu mākslinieks veiksmīgi apvieno ar

pedagoga pienākumiem. Kopš 1950. gada viņš audzina



jaunos vijolniekus Emīla Dārziņa speciālajā mūzikas

vidusskolā, bet pēdējā laikā vada arī skolas simfonisko

orķestri.
1950. gadā J. Hunhenam piešķirts Latvijas PSR

Nopelniem bagātā skatuves mākslinieka goda nosau-

kums.
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JĀNIS IVANOVS

Komponists Jānis Ivanovs ir ievērojamākais mūsu

republikas simfoniķis. Viņa bagātajā daiļradē, kas vei-

dojusies vairāk nekā trīsdesmit gados, ietverts gan

dzi ntenes dabas skaistums, gan cilvēka iekšējā pa-

saule; tajā atainoti tālās senatnes notikumi un pārdzī-

vojumi Lielā Tēvijas kara laikā, tautas atbrīvošanās

cīņās un dzīves jauncelsme. Jāņa Ivanova skaņdarbos
saista dziļais emocionālais pārdzīvojums un spilgtais,

savdabīgais izteiksmes veids.
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J. Ivanovs dzimis 1906. gada 9. oktobrī Latgalē ne-

tālu no Preiļiem — Babru sādžā trūcīgu zemnieku ģi-
menē. Jau agrā bērnībā sākas gana gaitas. J. Ivanovs

iepazīst gleznaino Latgales dabu, skaistās tautas melo-

dijas. Pirmā imperiālistiskā kara laikā 1916. gadā Iva-

novu ģimene aizbrauc uz Smoļensku. Par J. Ivanova

pirmo mūzikas skolu kļūst Smoļenskaš dzelzceļnieku
kluba studija, kur 12 gadus vecais zēns mācās klavieru

spēli un dzied altu kluba jauktajā korī.

Kad ģimene 1920. gadā atgriežas dzimtenē, J. Iva-

novs jau izlēmis veltīt savu dzīvi mūzikai. Mūzikas stu-

dijām nepieciešamie līdzekļi jānopelna vasarās lauku

darbos.

1924. gadā Jānis Ivanovs iestājas Latvijas konserva-

torijā, kur vispirms mācās klavieru spēli pie profe-
sora N. Dauges, vēlāk pie profesores N. Kārkliņas,
bet 1926. gadā kļūst par profesora Jāzepa Vītola kom-

pozīcijas klases audzēkni. Konservatorijā jaunais mū-

ziķis apgūst arī simfoniskā orķestra diriģenta mākslu.

Viņa skolotāji ir E. Kupers, G. Šnēfogts, J. Vaghalters,
O. Karls, A. Jungs un Jānis Mediņš. Kompozīcijas klasi

un diriģēšanas klasi J. Ivanovs beidz 1931. gadā, pēc
tam divus gadus papildinās praktiskās kompozīcijas
klasē («meistarklasē»).

Līdzās diplomdarbam — klavieru sonātei šai laikā

radušies divi lielas formas darbi: Pirmais stīgu kvartets

ia diez minorā un Simfonija — poēma si bemol mi-

norā. Abu darbu pirmatskaņojumi izvēršas par ievēro-

jamiem notikumiem Rīgas mūzikas dzīvē. Simfoniju \—

poēmu dažus gadus vēlāk atskaņo arī ārzemēs. Diem-

žēl Simfonijas — poēmas un Otrās simfonijas partitūras
kara gados gājušas bojā.
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Lielu popularitāti gūst J. Ivanova simfoniskie darbi,

kas attēlo skaisto Latgales dabu: svīta «Latgales aina-

vas», it īpaši saviļņojošā noskaņu glezna «Zilie ezeri»,

simfoniskās poēmas «Padebešu kalns» un «Varavīk-

sne», poēma pūtēju orķestrim «Rāzna». Pie komponista
agrīnā daiļrades perioda ievērojamākajiem darbiem

pieder arī 1938. gadā pabeigtā dziļi emocionālā Trešā

simfonija.

Tanī pašā gadā J. Ivanovs sacer arī spilgti melodisko

Koncertu čellam ar orķestri si minorā, kas gājis bojā
kara laikā un pēc atmiņas atjaunots 1945. gadā.

Trīsdesmitajos gados komponists rakstījis klavier-

mūziku (Mazurka, Skerco, Valsis, Poēma v. c), apmē-
ram trīsdesmit solodziesmu («Zeme, zeme, Daugaviņa»,
«Manas dzimtenes pusē», «Latgales līdumos», «Latgales

gana dziesma» v. c), daudzas tautas dziesmu apdares
korim un solobalsij ar klavierēm.

Šā perioda daiļradi raksturo bagāta un izteiksmīga
mūzikas valoda, kas tuva tautas melodikai, un tieksme

uz programmatismu. Impresionisma iezīmes saklausā-

mas viņa simfoniskajā poēmā «Varavīksne».

Jau konservatorijas pēdējos gados sākas J. Ivanova

pedagoģiskais darbs. Viņš māca teorētiskos priekšme-
tus Ernesta Vīgnera Fonoloģijas institūtā un Rīgas
Pirmajā mūzikas institūtā. Trīsdesmito gadu sākumā

J. Ivanovs sāk strādāt Rīgas Radiofonā par toņmeistaru

un mūzikas konsultantu. Bieži viņš diriģē orķestra rai-

dījumos.

Pēc padomju varas atjaunošanās Latvijā 1940. gadā
sākas liels pacēlums J. Ivanova daiļradē. Oktobra re-

volūcijas 23. gadadienai viņš veltī «Svinīgo prelūdiju»
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simfoniskajam orķestrim, kas pirmo reizi atskaņota

svētku koncertā Operas un baleta teātrī. Prelūdija ar

savu pacilājošo raksturu un līksmajām svētku fanfa-

rām ievada jaunu posmu J. Ivanova daiļradē. Lielā-

kais darbs, pie kura J. Ivanovs strādā 1940. un 1941.

gadā, ir Ceturtā simfonija («Atlantīda») Mi bemol ma-

žorā, kas iesākta jau trīsdesmito gadu beigās. Tas ir

monumentāls darbs ar neparastu programmu. Simfoni-

jas pamatā sena leģenda par Atlantīdu, kas kādreiz

bijusi ziedoša zeme Atlantijas okeāna vietā. Šās zemes

iedzīvotāji izpelnījušies dievu dusmas, un Atlantīda

nogrimusi okeāna dzelmē. J. Ivanova simfonijā izskan

šās tēmas dziļais humānisms, cilvēces traģēdija. Taču

te jaušamas arī noskaņas, kas valda simfonijas rakstī-

šanas laikā, — otrā imperiālistiskā kara draudi. «Atlan-

tīda» ir pirmais J. Ivanova darbs simfonijas žanrā, kur

vērojami lieli kontrasti un kur risināta sabiedriski no-

zīmīga tēma. Simfonijā izmantoti jauni izteiksmes

līdzekļi, kas labi atbilst leģendas fantastiskajam satu-

ram. Orķestra kolorītu bagātina saksofoni un sieviešu

koris, kas dzied bez teksta.

Ilgstoši klusējis vācu okupācijas gados, J. Ivanovs

izvērš jo aktīvu darbību pēc Rīgas atbrīvošanas. Viņš

pulcina izklīdušos mūziķus, noorganizē orķestri un kļūst

par Radio māksliniecisko vadītāju un sākumā arī par

diriģentu. Par aktīvo darbu komponists apbalvots ar

medaļu «Par pašaizliedzīgu darbu Lielajā Tēvijas karā

1941.—1945. g.». 1944. gada rudenī J. Ivanovs tiek uzai-

cināts par speciālās instrumentācijas pasniedzēju kon-

servatorijas Kompozīcijas fakultātē. 1946. gadā viņš ir

jau docents. No 1952. gada J. Ivanovs vada speciālās

kompozīcijas klasi, 1955. gadā kļūst par profesoru.
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J. Ivanova klasi beiguši pazīstamie komponisti R. Ore,
O. Grāvītis v. c.

1950. un 1954. gadā J. Ivanovs ievēlēts par PSRS

Augstākās Padomes deputātu. Daudz enerģijas iegul-
dīts, darbojoties Komponistu savienības valdē un kul-

tūras komisijās. 1950. un 1956. gadā par nopelniem lat-

viešu mākslas attīstībā komponists apbalvots ar Darba

Sarkanā Karoga ordeni.

Nozīmīga J. Ivanova daiļradē ir Piektā simfonija Do

mažorā, kas pabeigta 1945. gadā. Tajā iezīmējas dros-

mīgi jaunu izteiksmes līdzekļu meklējumi. Simfonija ir

pirmais J. Ivanova simfoniskais darbs, kur risinātas

laikmetīgas problēmas. Tāpat kā vairākos pirmskara

perioda orķestra darbos, arī Sestajā («Latgales») simfo-

nijā, ko komponists pabeidz 1949. gadā, atspoguļota
Latgales tematika, bet šeit dabas tēlojums apvienots
ar stāstu par Latgales darbaļaužu cīņu pret apspiedē-
jiem. Simfonija gūst augstu novērtējumu — autoram

1950.gadā tiek piešķirta PSRS Valsts prēmija. 1956. gadā

viņš kļūst Latvijas PSR Tautas mākslinieks, 1965. gadā—
PSRS Tautas mākslinieks.

1951. gadā J. Ivanovs pabeidz savu Koncertu vijolei
ar orķestri (mi minorā), kuram silti lirisks, dzīvesprie-

cīgs raksturs.

Spilgti tēlainā un krāšņā mūzikas valodā uzrakstīta

arī Septītā simfonija do minorā, kas komponēta 1953.

un 1954. gadā. Tajā atainots padomju tautas darbs

jaunās dzīves veidošanā, lielu konfliktu pārvarēšana un

tautas uzvara. Mūzika pauž laikmeta izjūtas, līksmi,

cilvēku pārdzīvojumus, kas sasaucas ar dabas tēliem.

Par godu Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas
četrdesmitajai gadadienai J. Ivanovs uzraksta simfo-
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nisko poēmu «Lāčplēsis». Šoreiz poēmas žanrā kompo-
nists ietvēris varoņa personības traģēdiju. «Lāčplēša»
mūzika sasaucas ar Astoto simfoniju. Par abiem šiem

skaņdarbiem komponistam 1958. gadā piešķirta republi-
kas Valsts prēmija.

Viena no augstākajām virsotnēm J. Ivanova mūzikā

ir viņa Astotā simfonija si minorā, kuras pirmatskaņo-

jums notiek komponista 50. dzimšanas dienai veltītajā
koncertā. Šī simfonija it kā rezumē mākslinieka daiļ-
radi. Atdzīvinot agrāko skaņdarbu intonācijas, tā atsauc

atmiņā J. Ivanova bagāto devumu simfoniskajā mūzikā,

reizē paužot mākslinieka dziļās pārdomas par dzīvi.

Nozīmīgs notikums padomju kultūrā ir J. Ivanova Asto-

tās simfonijas atskaņošana mūzikas festivālā «Prāgas

pavasaris» 1958. gadā, kur to diriģē A. Jansons.

Par komponista lielo māksliniecisko briedumu liecina

Devītā simfonija Si bemol mažorā, kas veltīta Padomju

Latvijas 20. gadadienai. Komponists te skar kara un

miera problēmas. Devītā simfonija ir J. Ivanova filozo-

fiskā simfonisma augstākais sasniegums. Tās mākslinie-

ciskās iedarbības spēks izriet ne tikai no aktuālā satura,

bet arī no reljefajiem un izteiksmīgajiem mūzikas

tēliem, bagātās melodikas un savdabīgās harmoniskās

valodas, kas veidota uz jauna skaņkārtu pamata.

Filozofiskais, psiholoģiski dziļais simfonisms, kas rak-

sturīgs J. Ivanova pēdējo gadu simfoniskajai daiļradei,

izpaužas arī viņa Desmitajā simfonijā, kas uzrakstīta

1963. gadā. Salīdzinājumā ar iepriekšējās simfonijas

traģismu tās tēli ir liriskāki.

Interesants novads komponista daiļrade ir viņa mū-

zika kinofilmām.

J. Ivanovs darinājis muzikālo ietērpu latviešu pa-
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domju mākslas filmai «Salna pavasarī». 1955. gadā ļoti
īsā laikā komponists sacer dziļu izjūtu pilnu mūziku,

kurā daudz saviļņojošu tēlu. No šās mūzikas viņš vēlāk

izveido iekšēji vienotu svītu, kas bieži atskaņota.
1956. gadā J. Ivanovs uzraksta mūziku kinofilmai

«Zvejnieka dēls». Populāras kļuvušas dejas — Tango,
Valsis, Lēnais valsis.

Spilgtu liecību par komponista talantu instrumentālās

kamermūzikas novadā sniedz skaņdarbi klavierēm.

levērojamas ir J. Ivanova «Variācijas klavierēm» mi

minorā (1948). No īsas tēmas attīstās divpadsmit variā-

cijas, radot gan liriskus, gan spēka pilnus tēlus. Ņemot

par pamatu vienu no savām «Piecām prelūdijām»,

komponists 1959. gadā izveido «Variācijas — etīdes»

fa diez minorā. Dramatiski un psiholoģiski dziļi tēli,
kas vērojami J. Ivanova pēdējo gadu simfonijās, atro-

dami arī viņa Koncertā klavierēm ar orķestri, kas pa-

beigts 1959. gadā. Ļoti brīvās tempu, ritmu un dinami-

kas maiņas rada skaņdarba attīstībā asus kontrastus.

Koncerta mūzikas stils sasaucas ar komponista Piekto

simfoniju un Otro stīgu kvartetu (1947). Koncerts atska-

ņots daudzās Padomju Savienības pilsētās.
J. Ivanova spilgti individuālā, tautiskā un laikmetīgā

māksla, kurā apvienota dziļa filozofiska doma, bagāta

un īpatnējs orķestra kolorīts, runā ar klausī-

tājiem reljefos un emocionālos mūzikas tēlos, tādēļ tā

tuva un saprotama ne vien komponista dzimtenē, bet

arī tālu aiz mūsu zemes robežām.

Galvenie darbi. Simfoniskajam orķestrim: 10 simfonijas —

Pirmā simfonija — «Simfonija — poēma» (1933), Otrā simfonija
(1936), Trešā simfonija fa minorā (1937), Ceturtā simfonija — «At-

lantīda» (1941), Piektā simfonija Do mažorā (1945), Sestā simfonija



mi minorā — «Latgales» (1949), Septītā simfonija do minorā (1953),
Astotā simfonija si minorā (1956), Devītā simfonija Si bemol mažorā

(1960), Desmitā simfonija Re mažorā (1963); svīta «Latgales ezeri»

(1935); poēmas: «Padebešu kalns» (1938), «Varavīksne» (1938); Svi-

nīgā prelūdija (1940); «Lāčplēsis» (1957). Pūtēju orķestrim: poēma
«Rāzna» (1940) v. c. Koncerti: Koncerts čellam ar orķestri (1938, at-

jaunots 1945. g.), Koncerts vijolei ar orķestri (1951), Koncens kla-

vierēm ar orķestri (1955). Slīgu kvartetam: Pirmais stīgu kvarler.s

(1933), Otrais stīgu kvartets (1946), Trešais stīgu kvartets (1961).
Klavierēm: Sonāte (1931), Variācijas (1948), Mazurka, Skerco, Val-

sis, 2 prelūdijas, Poēma, Melodija, Skerco, 5 prelūdijas, «Variāci-

jas — etīdes» fa diez minorā (1959), «Sonata brevis» Mi bemol ma-

žorā (1962), Andante replikato čellam un klavierēm (1964). Vairāk

nekā 30 solodziesmu, tikpat daudz tautas dziesmu apdaru, kora dzies-

mas.
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KĀRLIS IZARTS

Kārlis Izarts ir ievērojams mūsu republikas trombo-

nists un metāla pūšamo instrumentu spēles pedagogs.
K. Izarts dzimis 1894. gada 28. janvāri Polijā, Keļcos,

strādnieka ģimenē. Ar tēva niecīgo peļņu lielo ģimeni

grūti uzturēt, tāpēc jau visai agri bērniem jāsāk strādāt

algotu darbu. Kārlis pabeidz vietējo reālskolu. Līdz-

tekus citiem priekšmetiem viņš apgūst arī vijoļspēli.
Kad 1911. gadā Izartu ģimene pārceļas uz pastāvīgu
dzīvi Rīgā, Kārlis iestājas Mūzikas institūtā, kur mācās



vijoles un trombona (bazūnes) spēles klasēs. 1914. gadā
viņš beidz institūtu ar brīvmākslinieka grādu. Seko

karadienests Novočerkaskas pulkā Peterpilī.
Tūlīt pēc Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas

K. Izarts iestājas Sarkanajā Armijā, kur ilgāku laiku ir

kara pūtēju orķestra kapelmeistars. 1922. gadā K. Izarts

atgriežas Latvijā un sāk strādāt Liepājas operas orķestrī.
1926. gadā viņš iztur konkursu un iegūst trombonista

vietu Rīgas operā, kur strādā līdz 1935. gadam, bet

pēc tam ilgāku laiku darbojas Latvijas Radio simfonis-

kajā orķestrī. Bieži viņš sniedz solopriekšnesumus, pie-
dalās kamermūzikas ansambļos. Mākslinieks darbojas
arī par pedagogu — viņš māca dziedāšanu un mūzikas

teoriju vidusskolās un mūzikas skolās. Tūlīt pēc Lielā

Tēvijas kara K. Izarts atgriežas operas un baleta teātrī,

kur darbojies līdz 1960. gadam, kad aiziet pensijā.
1944. gada viņš sak strādāt Latvijas PSR Valsts kon-

servatorijā, kur vada trombona un tūbas klases.

Par aktīvu līdzdalību Latviešu literatūras un mākslas

dekādes sagatavošanā K. Izarts tiek apbalvots ar me-

daļu «Par teicamu darbu». 1958. gadā viņam piešķirts

republikas Nopelniem bagātā skatuves mākslinieka

goda nosaukums.
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ELGA ĪGENBERGA

Komponiste un pianiste Elga īgenberga dzimusi 1921.

gada 10. februāri Jelgavā kalpotāju ģimenē. Pec Jelga-
vas 2. vidusskolas beigšanas 1940. gadā viņa tiek uz-

ņemta konservatorijas sagatavošanas kursos klavieru

nodaļā. Vācu fašistu iebrukums aizkavē tālāko izglītību.
Tikai 1945. gadā paveras iespējas turpināt mācības

konservatorijā profesora V. Zosta klavierklasē, ko viņa
beidz 1949. gadā.

E. īgenbergai mācības vienmēr bijušas cieši saistītas
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ar darbu. Pirmajos gados Rīgā viņa strādā par mašīn-

rakstītāju. Vēlāk studiju laikā viņa darbojas mūzikas

laukā. Tas sekmē muzikālo spēju attīstību un veicina

profesionālo izaugsmi. E. īgenbergas darbība pirmām
kārtām saistīta ar Jelgavas teātri, kas pirmajos pēckara

gados darbojas tagadējās televīzijas studijas telpās.
Viņa ir šā teātra mūzikas daļas vadītāja. Komponiste

sacerējusi mūziku divpadsmit skatuves uzvedumiem:

K. Goldoni komēdijai «Jocīgs gadījums», I. Lēmaņa

«Kalpu takai», A. Korneičuka lugai «Platons Krečets»

v. c.

Kopš 1947. gada rīta vingrošana, kas tiek raidīta pa

radio, notiek E. īgenbergas improvizētās mūzikas pava-

dījumā. Desmit gadus (1949—1959) viņa strādā par

koncertmeistari konservatorijā.
Daudz laika komponiste veltījusi sadarbībai ar vai-

rākiem vokālajiem ansambļiem: sieviešu vokālo kvar-

tetu Arodbiedrību centrālajā klubā, vīru vokālo kvar-

tetu kultūras namā «Draudzība» un ar Latvijas Valsts

filharmonijas vokālo ansambli «Rīga». Darbs ansambļos

sekmējis komponistes daiļradi. Pastāvīgai sadarbībai ar

izpildītājiem māksliniekiem ir ļoti svarīga priekšro-
cība — daiļdarbi tiek adresēti gan zināmiem klausītā-

jiem, gan izpildītājiem.
Tā rodas viņas baleta Adagio, kas domāts mūsu dejas

mākslas pārstāvjiem Vispasaules demokrātiskās jaunat-

nes festivālā Varšavā 1955. gadā, tāpat arī valsis, kas

V. Vilciņas un H. Ritenberga izpildījumā gūst lielu

atsaucību Latviešu literatūras un mākslas dekādes no-

slēguma koncertā uz PSRS Lielā teātra skatuves 1955.

gadā. Deja «Pie Daugavas» savukārt kuplina Dziesmu

svētku programmu 1960. gadā.
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E. īgenberga ir plaši pazīstama tā saucamās vieglās
mūzikas žanra pārstāve. Tieši šajā žanrā viņas ieguldī-

jums ir vislielākais. Lielu popularitāti ieguvušas viņas

dziesmas «Rīgas bulvāri», «Vecais tilts», «Labvakar»,

«Tu un es» v. c. Šo daiļrades nozari vainago operete
«Annele» (J. Osmaņa librets; 1964), kuras mūzika gu-

vusi vispārēju atzinību. Te spilgti izpaužas autores me-

todiķes talants un lielās raksturošanas spējas.
1962. gadā E. īgenberga otro reizi iestājas Valsts

konservatorijā, kur apgūst kompozīcijas meistarību do-

centes L. Garūtas klasē. Notiek zināms pavērsiens uz

nopietno mūziku; paplašinās arī daiļrades sfēra un

emociju loks. Sadarbībā ar dziedoņiem Laimu Ander-

soni un Jāni Zāberu radušās dziesmas «Mātei», «Tev,

jaunatne», «Tiem, kuri aizmirsuši», kā arī dziesmas bēr-

niem un mūzika televīzijas uzvedumiem («Miks un

Maks Leiputrijā», «Notikums ar lācīti»), dziesmas ko-

riem.
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VALDIS JANCIS

Pianists, koncertmeistars un pedagogs V. Jancis ir

viens no talantīgākajiem jaunās paaudzes mākslinie-

kiem.

V. Jancis dzimis 1934. gada 19. aprīlī Kandavā sko-

lotāja ģimenē. 1945. gadā ģimene pārceļas uz dzīvi

Rīgā. Šajā pašā gadā V. Jancis sāk mācīties E. Dārziņa

speciālajā mūzikas vidusskolā, kur drīz vien par teica-

mām sekmēm viņam piešķir A. Kirhenšteina stipendiju.
E. Dārziņa mūzikas vidusskolā gūtos klavierspēles
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pamatus (vispirms pie docentes E. Eglītes un no 1949.

gada pie docenta I. Kalniņa) jaunais mūziķis tālāk

izkopj Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijā

pirmos trīs gadus docenta I. Kalniņa, vēlāk Ļeņingradas

profesora P. Serebrjakova klavieru klasē. Jau konser-

vatorijas gados pianists piedalās atklātos koncertos gan

kā solists, gan arī kā koncertmeistars. Būdams IV kursa

students, V. Jancis 1957. gadā piedalās Vissavienības

jaunatnes festivāla konkursā, kur iegūst laureāta dip-
lomu.

Kad Rīgas Jaunatnes simfoniskais orķestris, gatavo-

joties Vispasaules jaunatnes un studentu festivālam

Maskavā, iestudē L. Garūtas Koncertu klavierēm, kla-

vierpartiju uztic jaunajam pianistu konkursa laureātam.

1957. gadā V. Jancis piedalās arī Baltijas mūzikas fes-

tivālā.

1958. gadā V. Jancis beidz konservatoriju ar izcilību

un paliek strādāt par koncertmeistaru vokālajā nodaļā.
Jaunais mākslinieks vēlāk darbojas arī par pedagogu
speciālajā klavieru klasē. Lai pilnveidotu savu meista-

rību, pianists 1959. gadā iestājas Maskavas konservato-

rijas aspirantūrā, kur profesora V. Meržanova vadībā

mācās līdz 1963. gadam. V. Jancis aktīvi piedalās Rīgas
koncertdzīvē, rīko klaviervakarus, bez tam ir pastāvīgs
čellista Māra Villeruša solokoncertu pavadītājs.

Jau pirmajos klaviervakaros izpaužas jaunā māk-

slinieka spēles raksturīgās iezīmes. Viņš ir smalks,

domājošs mūziķis ar spilgtu iztēli un izteiksmīgu priekš-
nesumu. Vistuvākās māksliniekam ir liriski maigas
emocijas, poētiskas noskaņas. Klaviervakaros pēc aspi-
rantūras beigšanas (1963, 1964) mākslinieks apliecina,
ka paplašinājies izteiksmes līdzekļu diapazons. V. Janča



spēle kļuvusi dziļāka, izteiksmīgāka, piesitiens noteik-

tāks, vīrišķīgāks, daudzveidīgāks, krietni pieaugusi vir-

tuozā meistarība, dramatiski spilgtākajos momentos vē-

rojams lielāks spēks un enerģija. Solists cenšas rast

katram skaņdarbam savu — individuālu interpretāciju.
Ar lielu prasmi, muzikālo izjūtu un smalkjūtību jaunais
mākslinieks veic arī savus koncertmeistara pienākumus.
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DZIDRA JANSONE

Koklētāja Dzidra Jansone ir viena no mūsu jaunās

paaudzes atskaņotā jmāksliniecēm, kura daudz darī-

jusi kokles spēles propagandā ne tikai mūsu zemē, bet

arī tālu aiz tās robežām. Kad 1951. gadā Berlīnē notiek

111Vispasaules jaunatnes un studentu festivāls, Padomju
Savienības pārstāvju vidū ir arī Dz. Jansone. Festivāla

skates komisija piešķir Dz. Jansonei festivāla laureātes

nosaukumu.

Dz. Jansone dzimusi 1925. gada 26. aprīli Rīga tipo-



grafijas ierēdņa ģimenē.Jau agrā bērnībā parādās viņas
mākslinieciskās dotības. Mazo meiteni valdzina baleta

māksla. Četru gadu vecumā Dz. Jansone sāk mācīties

A. Ašmanes ritmoplastikas skolā, izkopjot gan muzikā-

lās, gan horeogrāfiskās iemaņas. Šīs nodarbības turpi-
nās vairākus gadus.

Apdāvināta jauniete pievēršas mūzikai arī turpmāk,

apgūstot kokles spēli.
1947. gadā Dz. Jansone iesaistās Latvijas Valsts fil-

harmonijas latviešu dziesmu un deju ansamblī «Sakta»,

bet no 1952. gada bieži piedalās arī radiopārraidēs.
Savas profesionālās iemaņas jaunā māksliniece piln-
veido tālāk Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservato-

rijā S. Krasnopjorova kokles klasē, ko beidz 1953. gadā.
1951. gada rudenī Dz. Jansone piedalās festivāla dalīb-

nieku koncertbraucienā pa Polijas Demokrātisko Re-

publiku, bet tā paša gada ziemā — padomju mākslinieku

koncertceļojumā pa Somiju. 1959. gadā kopā ar «Sak-

tas» ansambli viņa koncertē Čehoslovakijā.
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ARVĪDS JANSONS

Diriģents Arvīds Jansons, kura vārds plaši pazīstams
visā Padomju Savienībā un daudzās aizrobežu zemēs,

dzimis 1914. gada 24. oktobrī Liepājā strādnieku ģimenē.
Tēvs diriģē kori, bet māte ir kora dziedātāja. Tēva pār-

agrā nāve un ģimenes smagie dzīves apstākļi neļauj
zēnam nodoties sistemātiskām mūzikas studijām. Desmit

gadu vecumā sāktās nodarbības vijoļspēlē un iesaistī-

šanās bērnu korī attīsta viņa muzikālās spējas, tā ka

1929. gadā jauneklis var iestāties Liepājas Tautas kon-
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servatorijas vijoles klasē. Studijas Tautas konservato-

rijā A. Jansons apvieno ar mācībām ģimnāzijā un darbu

Liepājas operas orķestrī un filharmonijas simfoniskajā

orķestrī; rodas arī interese par diriģēšanu un iespēja
1940. gada janvārī stāties pie diriģenta pults, aizstājot
saslimušo diriģentu.

1940. gadā A. Jansons pārnāk uz Rīgu, kur sāk mācī-

bas Latvijas konservatorijas vijoļklase un spēlē Valsts

operas un baleta teātra orķestrī. Sistemātiskas diriģenta

gaitas sākas tikai pēc Lielā Tēvijas kara. 1944. gada
novembrī A. Jansons kļūst par Latvijas PSR Valsts

Akadēmiskā operas un baleta teātra diriģentu. īpaši
nozīmīgi A. Jansona diriģenta personības veidošanā ir

P. Čaikovska baleta «Gulbju ezers», A. Liepiņa baleta

«Laima», A. Skultes baleta «Brīvības sakta», Dž. Pučini

operas «Toska», P. Čaikovska operas «Pīķa dāma»,

Dž. Verdi operu «Rigoleto», «Aīda» un «Otello» uzve-

dumi. Par baletu «Brīvības sakta» 1951. gadā viņam

kopā ar grupu teātra mākslinieku piešķirta PSRS Valsts

prēmija.

Šajā laikā A. Jansons diriģē arī simfoniskos koncer-

tus, strādādams par diriģentu Radio simfoniskajā or-

ķestrī (1947—1952). Viņa vadībā atskaņotas A. Dvor-

žaka, P. Čaikovska, S. Prokofjeva, D. Šostakoviča, J. Iva-

nova simfonijas, F. Lista un R. Vāgnera darbi.

Pirmos panākumus ārpus mūsu republikas A. Jansons

gūst Vissavienības jauno diriģentu konkursā Ļeņingradā
1946. gadā, kur viņš izcīna otro vietu. Nodibinās kon-

takts ar Ļeņingradas filharmonijas simfonisko orķestri,
kam vēlāk ir tik liela nozīme A. Jansona dzīvē.

1952. gada A. Jansons uzņemas Ļeņingradas slavena

orķestra diriģenta asistenta, pēc tam arī otrā diriģenta



pienākumus, darbodamies kopā ar tādu izcilu māksli-

nieku kā J. Mravinskis. A. Jansona mākslinieciskā per-

sonība nepārtraukti pilnveidojas. Viņš strādā ar visiem

labākajiem Padomju Savienības orķestriem. A. Jansons

ir viens no aktīvākajiem padomju autoru skaņdarbu

propagandētājiem. īpaši nozīmīga viņa darbība Ļeņin-

gradas autoru simfoniskās mūzikas pirmatskaņojumos.
1954. gadā A. Jansons diriģē «Prāgas pavasarī»

A. Dvoržaka Devīto simfoniju, iegūstot popularitāti arī

ārzemēs. Diriģents koncertē Anglijā, Vācijā, Norvēģijā,

Somijā, Rumānijā, Bulgārijā, Ungārijā, Polijā. īpaši cie-

šas saites A. Jansonam rodas ar Japānu, kur viņš vai-

rākkārt viesojas. Diriģentam ir liela nozīme Tokijas mū-

zikas dzīvē. 1958. gadā A. Jansonam piešķirts Tokio sim-

foniskā orķestra goda diriģenta nosaukums, 1964. gadā —

Tokio pilsētas mēra apbalvojums — sudraba medaļa

par nopelniem japāņu mūzikas attīstībā.

Par nopelniem padomju mākslā A. Jansonam pie-

šķirts KPFSR Nopelniem bagātā mākslas darbinieka

un Latvijas PSR Nopelniem bagātā skatuves mākslinieka

goda nosaukums, viņš divreiz apbalvots ar ordeni «Goda

Zīme», kā arī ar medaļu «Par pašaizliedzīgu darbu

Lielā Tēvijas kara laikā 1941.—-1945. g.».
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MĀRTIŅŠ JANSONS

Komponists un diriģents Mārtiņš Jansons pieder pie

republikas skaņražu vecākās paaudzes. Komponista

daiļrade izvērsusies gan instrumentālās, gan vokālās

mūzikas, gan arī skatuves mūzikas laukā. Ilgus gadus

viņš strādājis arī par diriģentu un pedagogu.
M. Jansons dzimis 1899. gada 13. decembrī Rīgā

strādnieku ģimenē. Pirmā pasaules kara laikā ģimene

pārceļas uz dzīvi Pēterburgā, kur M. Jansons mācās

5. reālskolā un apgūst arī vijoles spēli. Pēc atgriešanās



Rīgā 1918. gadā M. Jansons turpina muzikālo izglītību
un 1928. gadā beidz Latvijas Valsts konservatorijas

profesora Jāzepa Vītola kompozīcijas klasi. Diriģēšanu

viņš mācījies pie G. Šnēfogta, E. Kupera un J. Vaghal-
tera.

Līdz konservatorijas beigšanai viņš darbojas par

vijolnieku un diriģentu dažādos orķestros Rīgā, bet

1928. gadā sāk strādāt par pedagogu vispārizglītojošās
skolās.

M. Jansona darbu klāsts ir daudzpusīgs un aptver

gandrīz visus mūzikas žanrus. Viņš uzrakstījis divas

simfonijas, divas operas, astoņas svītas, divas poēmas,
sešas latviešu dejas simfoniskajam orķestrim un daudz

citu darbu.

Pēckara gados koncertzālēs skanējuši tie M. Jansona

darbi, kas saistīti ar tautas mūzikas izmantojumu, pir-
mām kārtām viņa latviešu dejas simfoniskajam orķes-
trim un skaņdarbi pūtēju orķestrim.

Galvenie darbi. Pirmā simfonija (1928); Otrā simfonija
(1946); 8 simfoniskas svītas (1933—1947); 2 poēmas (1930, 1931);
Fantāzija Nr. 1 (1934); Fantāzija Nr. 2 (1936); Uvertīra Nr. 1 (1935);
Uvertīra Nr. 2 (1947); operas «Tobago» (V. Grēviņa un autora

librets; 1939), «Pūt, vējiņi!» (J. Raiņa un autora librets; 1952);
Vijoļkoncerts (1955); sešas latviešu tautas dejas simfoniskajam or-

ķestrim; Uvertīra un Svīta stīgu orķestrim; desmit latviešu dejas;
Svīta un Maršs pūtēju orķestrim; apmēram 70 solodziesmu; kora

dziesmas; instrumentālas miniatūras; mūzika lugām v. c.
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EDUARDS JĀKOBSONS

Eduards Jākobsons ir viens no redzamākajiem lat

viešu kontrabasistiem un šā instrumenta spēles peda

gogiem.

Viņš dzimis 1895. gada 5. maijā Rīgā kurpnieka ģi-
menē. Jau agri zēns sāk patstāvīgas darba gaitas. Va-

sarās viņš iet ganos, lai nopelnītu skolas naudu. Skolā

dziedāšanas stundās viņš iemīl mūziku, strādnieku

klubos iepazīst pūtēju orķestru mākslu un pats sāk ap-

gūt dažu instrumentu spēli. Karadienestā E. Jākobsonu



ieskaita mūziķu komandā. Jaunais mūziķis iesaistās

Lielajā Oktobra sociālistiskajā revolūcijā. Kopā ar ci-

tiem latviešu strēlniekiem viņš apsargā Kremli, bet

pilsoņu kara dienās cīnās pret Mamontova un Judeņiča
bandām un kopā ar putiloviešiem aizstāv revolūcijas

šūpuli — Petrogradu. Pēc pilsoņu kara E. Jākobsons

mācās Sarkanās Armijas komandieru skolā Maskavā

un ir mūziķu komandas vecākais.

1922. gadā viņš atgriežas Latvijā un iestājas konser-

vatorijā, kur apgūst kontrabasa spēles mākslu. 1927. gadā
E. Jākobsona mākslinieciskā darbība sasaistās ar Lat-

vijas Radio simfonisko orķestri. Te viņš strādā līdz pat
aiziešanai pensijā. Ilgus gadus viņš ir orķestra kontra-

basu grupas koncertmeistars. 1956. gadā pēc kolektīva

sekmīgajiem koncertiem Latviešu literatūras un māk-

slas dekāde Maskavā E. Jākobsonam piešķir Latvijas
PSR Nopelniem bagātā mākslinieka goda nosaukumu.

E. Jākobsons miris 1962. gada 29. jūlija.
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KONSTANTINS

JEGOROVS

Latvijas PSR Valsts filharmonijas solista Konstantina

Jegorova dzīves stāsts ir raksturīgs piemērs, kā vien-

kāršs strādnieku puisis — virpotājs kļūst par profesio-
nālu dziedoni.

K. Jegorovs dzimis 1918. gada 4. augustā Uļjanov-
skas apgabalā strādnieku ģimenē. Jau agrā bērnībā

zēnā mostas interese par dziedāšanu. 1921. gadā Jego-

rovi pārceļas uz Novorosijsku. Ģimenes materiālie ap-

stākļi ir smagi, tādēļ paralēli mācībām vakarskolā



Konstantins apgūst virpotāja specialitāti. Neilgu laiku

viņš mācās ari dziedāšanu. 1936. gadā pēc 10. klases

absolvēšanas K. Jegorovs sāk strādāt par virpotāju.
Kādu laiku viņš strādā Krasnodarā. Vācu okupācijas
laikā K. Jegorovs slimo un virpotāja darbu atsāk tikai

pec pilsētas atbrīvošanas. 1947. gadā, kad K. Jegorovs

pārnāk uz dzīvi Latvijas PSR, viņš ar lielu neatlaidību

realizē bērnības gadu ieceri un sāk mācīties dziedāt.

Nepārtraucot darbu ražošanā, K. Jegorovs gatavojas
iestāju eksāmeniem Latvijas Valsts konservatorijā.
1952. gada rudenī viņš sāk studijas konservatorijas

vokālajā nodaļā. Spraigā darbā aizrit studiju gadi. Šajā
laikā notiek vairāki K. Jegorova solokoncerti konser-

vatorijas zālē; viņš piedalās arī operu izrādēs.

1957. gadā pēc konservatorijas beigšanas K. Jego-

rovs sāk strādāt par solistu Latvijas PSR Valsts filhar-

monijā. Ar labiem panākumiem dziedonis koncertējis

Rīgā un citās mūsu republikas pilsētās. Trīs reizes

K. Jegorovs viesojies arī pie jaunapgūto zemju darba-

ļaudīm. Mākslinieks aktīvi piedalās filharmonijas sa-

biedriskajā darbā.

Ar savam raksturam piemītošo neatlaidību un ener-

ģiju K. Jegorovs diendienā pilnveido savu meistarību

un papildina repertuāru, kurā nozīmīga vieta ir pa-

domju komponistu dziesmām.

lfi — 1433
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IGORS JERJOMINS

Ar saviem darbiem — solodziesmām un dziesmu

ciklu «Manas jaunības zemē» I. Jerjomins devis

zināmu ieguldījumu Padomju Latvijas vokālajā mū-

zikā.

I. Jerjomins dzimis 1916. gada 26. janvārī Sestro-

reckā Ļeņingradas apgabalā. Pirmās zināšanas mūzikā

nākošais komponists iegūst sava tēva — mūzikas sko-

las dziedāšanas pedagoga vadībā. 1934. gadā I. Jerjo-
mins iestājas Ļeņingradas mūzikas vidusskolā, ko
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beidz 1939. gadā ar pianista diplomu. Mācīties tālāk

Ļeņingradas konservatorijā I. Jerjomins var tikai vienu

gadu, jo tiek iesaukts Padomju Armijā. Lielā Tēvijas
kara laikā I. Jerjomins piedalās atbrīvošanas cīņās.
1948. gadā viņš demobilizējas un kopā ar ģimeni pār-
ceļas uz Rīgu. Tajā pašā gadā jaunais mūziķis iestājas
Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijas Kompo-

zīcijas fakultātē profesora A. Skultes klasē. Pēc kon-

servatorijas beigšanas 1953. gadā viņš sāk strādāt

Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā par mācību daļas

vadītāju. Divus gadus I. Jerjomins vada Baltijas kara

apgabala vienības ansambli. No 1959. gada viņš strādā

par mūzikas teorētisko priekšmetu pasniedzēju Rīgas
Pedagoģiskajā skolā.

Savos darbos komponists atsaucas uz aktuāliem no-

tikumiem mūsu dzīvē, stāsta par dzimtenes mīlestību,

pauž padomju ļaužu varonību. I. Jerjomina mūzikas

valodai raksturīgs sirsnīgs lirisms, izteiksmīga melo-

diskā līnija, kurā atbalsojas krievu tautas mūzikas

iezīmes.

Galvenie darbi. Opera «Kaija» pēc N. Birjukova romāna

par Lielā Tēvijas kara varoņiem (1955); kantāte «Šī diena līdzināsies

gadsimtiem» (1962; veltījums Jurijam Gagarinam); simfoniska poēma

(1952; veltījums Volgas-Donaskanāla celtniekiem); simfoniska poēma
(1958; veltījums padomju jaunatnei); simfoniska poēma (1960; veltī-

jums Padomju Latvijas 20. gadadienai); Variācijas ērģelēm (1960);

poēma ērģelēm «Ļaudis, sargiet mieru» (1962); dziesmu cikli: «Manas

jaunības zemē» (1957; N. Riļenkova teksts); «Ticība cilvēkam» (1964;
L. Romaņenko teksts); solo un kora dziesmas, mūzika lugām, apdares
karavīru ansambļiem.
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ARNOLDS JĒKABSONS

Arnolds Jēkabsons nodzīvojis bagātu aktiera mūžu.

No daudzsološa jaunekļa, kas dodas dziedāšanas studi-

jās uz Itāliju, A. Jēkabsons kļūst par klasisko varoņ-

lomu izpildītāju un vēlāk arī par raksturlomu tēlotāju.

Viņš darbojies arī par vokālo pedagogu.
A. Jēkabsons dzimis 1902. gada 20. novembrī Rusku-

lovas muižā rentnieka ģimenē. 1923. gadā A. Jēkabsons

pabeidz Rēzeknes vidusskolu. Tālākās izglītības gaitas
ir tēvoča ziņā. Tā kā viņš ir draudzes priekšnieks, viņš
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kategoriski prasa, lai A. Jēkabsons iestātos teoloģijas
fakultātē. Taču piecos gados students netiek tālāk par
pirmo kursu, jo viņam ir pavisam citas intereses. Viņš
pabeidz Izglītības ministrijas kinostudijas «Stars» ak-

tieru kursus, pat filmējas. Universitātes korī A. Jēkab-

sons dzied otro basu, bet, pieteicies vokālās mākslas

profesora itālieša Žaneti dziedāšanas skolā, kur viņš
sāk mācīties 1925. gadā, dziedonis kļūst par tenoru, jo
izrādās, ka studentam pa spēkam trīs oktāvas. 1927. gada
pavasarī Melngalvju zālē notiek viņa pirmais solo-

koncerts. 1928. gada vasarā mākslinieks kļūst par

operas solistu. Viņš debitē carēviča Gvidona lomā

N. Rimska-Korsakova operā «Zelta gailītis». Tai pie-

vienojas Radamess Dž. Verdi operā «Aīda», Otello

Dž. Verdi operā ar tādu pašu nosaukumu un Manriko

Dž. Verdi operā «Trubadūrs». Dziedonis pamazām
iestudē gandrīz visas tenora partijas.

1928. gadā paveras iespējas mācīties konservatorijā.
1929. gadā rodas izdevība studēt Milānā profesora
Manuči vadībā. Sākas solista gaitas Rīgas Nacionālajā
operā.

Pēc Lielā Tēvijas kara A. Jēkabsons ar jaunu sparu

sāk atkal solista gaitas. 1944. gada decembrī viņš
dzied Radamesu gluži kā radošās darbības sākumā.

Tam seko Hosē Ž. Bizē operā «Karmena» (1945), Kaš-

čejs N. Rimska-Korsakova operā «Nemirstīgais Kaš-

čejs» (1949), Šuiskis M. Musorgska operā «Boriss Go-

dunovs», Pedro E. d'Albēra operā «leleja» (1949), Vi-

žutis A. Kalniņa operā «Baņuta» (1953), Griška N. Rim-

ska-Korsakova operā «Teiksma par neredzamo pilsētu
Kitežu un jaunavu Fevroniju» (1949), vecais Fausts

S. Guno operā «Fausts» (1948), ķesteris M. Zariņa operā



«Uz jauno krastu» (1955) un daudzas jo daudzas citas

lomas. Pēdējos gados mākslinieks vairāk pievērsies
tieši raksturlomām, kas gūst spilgtu atveidojumu. īpaši
izceļas ķestera loma M. Zariņa operā «Uz jauno
krastu». Radošās gaitas pārtrauc smaga slimība, kas

1961. gadā dziedonim liek atstāt operu.

Pēc Latviešu literatūras un mākslas dekādes Maskavā

1955. gadā A. Jēkabsonam tiek piešķirts augsts apbal-

vojums — ordenis «Goda Zīme».

Sākot ar 1950. gadu, viņš strādā par vokālo peda-

gogu vairākos Rīgas klubos (Medicīnas darbinieku

namā, TTP klubā), īsu laiku ir operas klases režisors

konservatorijā (1951, 1952), vairākās izrādēs operā

(Dž. Pučini «Meitene no Kalifornijas» v. c.) darbojas

par režisora asistentu.

1959. gadā A. Jēkabsonam piešķirts Latvijas PSR

Nopelniem bagātā skatuves mākslinieka goda nosau-

kums.
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JĀNIS KAIJAKS

Jānis Kaijaks pieder pie mūsu republikas jaunākās

paaudzes komponistu saimes. Viņa daiļrade izvērsusies

gan simfoniskās, gan vokālās mūzikas laukā. Kompo-
nists ieguvis popularitāti galvenokārt ar savām bērnu

dziesmām. Līdzās komponista darbam J. Kaijaks strādā

par simfoniskā orķestra diriģentu.
J. Kaijaks dzimis 1931. gada 20. decembrī Rīgā jūr-

nieka ģimenē. Vispārējo izglītību viņš ieguvis Leona

Paegles vidusskolā, no 1957. gada mācījies Jāzepa
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Mediņa mūzikas vidusskolas kordiriģentu nodaļā. Šeit

sākas J. Kaijaka pirmie mēģinājumi kompozīcijā. Pēc

skolas beigšanas 1951. gadā J. Kaijaks tiek uzņemts

Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijas Kompo-

zīcijas un mūzikas teorijas fakultātē docenta V. Utkina

klasē. Jau studiju gados izpaužas J. Kaijaka spilgtās

melodiķa dotības. Rodas pazīstamais dziesmu cikls ar

Raiņa tekstu «Zelta sietiņš», koncerts koklei un tautas

instrumentu orķestrim, kantāte «Oda» ar J. Sudrab-

kalna tekstu, virkne dziesmu, instrumentālas miniatū-

ras. Paralēli studijām no 1948. gada sākas J. Kaijaka
dziedāšanas skolotāja gaitas vispārizglītojošās skolās

Rīgā.
Pēc konservatorijas beigšanas 1956. gadā jaunais

komponists sāk studijas otro reizi — šoreiz simfoniskā

orķestra diriģentu nodaļā E. Tona klasē, kuru beidz

1961. gadā. No 1957. līdz 1963. gadam J. Kaijaks strādā

par Latvijas Valsts Operetes teātra diriģentu.
1963. gadā mākslinieks pārceļas uz Barnaulu un sāk

strādāt Altaja apgabala filharmonijā par galveno diri-

ģentu.

J. Kaijaka mūziku raksturo vienkārša, tautas meto-

dikai tuva izteiksme. Komponista labākās īpašības for-

mas, orķestra krāsu un citu mūzikas izteiksmes

līdzekļu veidojumā visspilgtāk izpaužas viņa vokāli

simfoniskajā balādē «Tautas dziesma». Melodiski pie-

vilcīgas ir viņa bērnu dziesmas.

Galvenie darbi. Operete «Ceļš uz sirdi» (1959; G. Rum-

bas un E. Kaleva librets); balāde «Tautas dziesma» simfoniskajam

orķestrim un korim (1961); kantāte «Oda» (1956; J. Sudrabkalna

teksts); Koncerts koklei un tautas instrumentu orķestrim (1955);
Svētku uvertīra pūtēju orķestrim (1958); Dramatiska prelūdija



simfoniskajam orķestrim (1961); Uvertīra (1964); mūzika lugām —

J. Vanaga «Kuģis iziet jūrā» (1955); A. Brigaderes «Sprīdītis» (1955);
G. Priedes «Lai arī rudens» (1955); J. Lūša «Tā iesākās diena» (1958);

apmēram 130 dziesmas bērniem un skolu jaunatnei, to vidū septiņu
dziesmu cikls «Zelta sietiņš» (1955; J. Raiņa teksts); mūzika tautas

instrumentu orķestrim un pūtēju orķestrim un citi darbi.
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ALDONIS KALNIŅŠ

Viens no ražīgākajiem jaunās paaudzes dziesmu

komponistiem ir Aldonis Kalniņš.

Viņš dzimis 1928. gada 26. februārī Ventspils apriņķa
Užavas pagasta Brakos zemnieku ģimenē. Pirmos muzi-

kālos iespaidus A. Kalniņš gūst jau bērnībā, jo vecāki

ir lieli dziesmu mīļotāji. Mājās bieži skan arī vairāki

instrumenti: tēvs spēlē trompeti un vijoli, māte — ēr-

ģelītes. Zens sāk vingrināties trompetes spēlē un pie-
dalās tēva vadītajā pūtēju orķestrī.
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Pēc pamatskolas beigšanas 1942. gada rudenī viņš

iestājas Ventspils ģimnāzijā un Ventspils mūzikas

skolā, kur mācās spēlēt trompeti, vēlāk vijoli. 1945. gadā
A. Kalniņš sāk strādāt par dziedāšanas skolotāju
Užavas septiņgadīgajā skolā. Viņš noorganizē skolēnu

kori. Juzdams jauna repertuāra nepieciešamību, nāko-

šais komponists sāk sacerēt trīsbalsīgas dziesmas bērnu

korim. Nav vēl pagājis gads skolotāja darbā, kad viņš
sūta vēstuli Latvijas Valsts konservatorijas direkcijai,

pievienodams arī pāris dziesmiņu un lūgdams padomu,
vai būtu vērts mācīties mūziku. A. Kalniņš saņem pro-

fesora P. Barisona uzmundrinošu vēstuli un 1946. gada
rudenī kļūst par viņa audzēkni mūzikas vidusskolā pie

Latvijas Valsts konservatorijas. Pēc P. Barisona nāves

1947. gada rudenī par A. Kalniņa kompozīcijas skolo-

tāju kļūst M. Bašs, bet no 1949. gada Latvijas Valsts

konservatorijā docents V. Utkins. Konservatoriju
A. Kalniņš beidz 1954. gadā. Viņa diplomdarbs ir kan-

tāte, simfoniska poēma un poēma čellam. Komponista

pedagoga darbība trīs gadus saistīta ar Jelgavas mūzi-

kas vidusskolu, pēc tam ar Emīla Dārziņa speciālo mū-

zikas vidusskolu, bet no 1959. gada ar Jāzepa Vītola

Latvijas Valsts konservatorijas kordiriģentu neklātie-

nes nodaļu, kur viņš māca harmoniju, solfedžo un po-

lifoniju. No 1962. līdz 1964. gadam A. Kalniņš konser-

vatorijā vada arī speciālās kompozīcijas klasi. No

1959. gada viņš ir mūzikas redaktors izdevniecībā

«Liesma».

Komponists pievērsies galvenokārt vokālajai mūzi-

kai — solo un kora dziesmai. A. Kalniņa dziesmām

raksturīgs silts lirisms, tautiskums, laba profesionāla
māka un īpatnēja mūzikas valoda. Populāras kļuvušas
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vairākas viņa kompozīcijas, kas ietvertas 1960. un 1965.

gada dziesmu svētku repertuārā («Skani, dziesma»,
«Vīru dziesma» un «Latgalē»). Bez šīm dziesmām

nozīmīgākās kora dziesmas ir «Tālā ceļā nepagursti»,
«Katra diena», «Birztala». 1962. gadā republikāniskajā
konkursā godalgotas četras A. Kalniņa dziesmas:

«Maija rītā», «Daugava, mosties», «Kādreiz lidosim tik

tālu» un «Dravniece». Šai pašā gadā Vissavienības

jauno komponistu jaunrades skatē par kora dziesmu

«Tikšanās ar pavasari» viņš saņem II pakāpes dip-
lomu. 1962. gadā Latvijas PSR Valsts Akadēmiskā kora

20. gadadienas koncertā skan A. Kalniņa kora balāde

«Gaismas audēja».
No solodziesmām bieži dziedāts vokālais cikls «Dzies-

motā vasara» (J. Raiņa teksts). Pazīstamas kļuvušas arī

solodziesmas «Aprīļa glāsts», «Lazdas zied», «Dzimte-

nes mežs», «Rīts», «Jūrai», «Osis». Tajās sastopami
A. Kalniņa daiļradei raksturīgie Latvijas dabas tēli,
kas bieži saistīti ar pārdomām par cilvēka dzīvi. Mīles-

tības lirikas caurstrāvotas dziesmas «Domas par tevi»

un «Solveigas dziesma». Dramatiskāka mūzikas valoda

saklausāma vokālajā ciklā «Sirds saulgrieži» (Z. Purva

teksts), kas radies 1959. gada vasarā. 1964. gadā uzrak-

stīts vokālais cikls «Četras tāšu glazūras» (A. Skalbes

teksts).

Komponists pievēršas arī instrumentālajai un simfo-

niskajai mūzikai. Radioraidījumos skanējušas viņa
«Latviešu tautas dziesmu apdares stīgu kvartetam».

Pirmais A. Kalniņa skaņdarbs simfoniskajam orķes-
trim, kas radies pēc konservatorijas beigšanas, ir svīta

«Jauno druvu dziesma», ko komponists izveidojis no

mūzikas kinoaprakstam «Kolhozs «Avangards»».



1957. un 1958. gadā radusies A. Kalniņa svīta orķes-
trim «Pelēkā akmens stāsti», kuras pamatā E. Birznieka-

Upīša stāstu cikls. 1959. gadā komponists uzraksta

skaņdarbu «Noveletes» mežragu kvartetam.

Pēdējos gados A. Kalniņš pievērsies arī vokāli sim-

foniskajam žanram. 1961. gadā sarakstīta vokāli simfo-

niska poēma «Varoņu zeme» tenoram un simfoniska-

jam orķestrim (S. Kaldupes teksts). 1963. gadā Latvijas

Padomju komponistu savienības plēnumā pirmoreiz
tiek atskaņots A. Kalniņa «Rekviēms-poēma» simfonis-

kajam orķestrim un balsij.

Nozīmīga loma A. Kalniņa daiļradē ir latviešu tau-

tas dziesmai. Sākot ar 1951. gadu, viņš piedalās dau-

dzās Zinātņu akadēmijas rīkotajās folkloristu ekspedī-

cijās Kuldīgas, Aizputes, Bauskas, Neretas, Viļānu un

Gaujienas rajonā, kur jaunais tautas dziesmu vācējs

pieraksta vairāk nekā 1000 meldiju. Folklorista gaitas
rosinājušas arī vairākus A. Kalniņa sacerējumus: vo-

kāli instrumentālu uzvedumu «Vakarēšana Latgales
sētā» un tautas dziesmu apdares stīgu kvartetam, ap-

dares korim («Māte mani pametusi», «Arājiņi, ecētāji»,
«Aiz kalniņa miežus sēju» v. c).

Galvenie skaņdarbi. Simfoniskie darbi — Simfoniska

poēma «Dzīve uzvar» (1952), svīta «Jauno druvu dziesma» (1957),
svīta «Pelēkā akmens stāsti» (1959); vokāli simfoniskie darbi

— vo-

kāli simfoniska poēma «Varoņu zeme» (1961), «Rekviēms-poēma»

(1963); vairāk nekā 120 a cappellakora dziesmu, no tām 40 tautas dzies-

mu apdares; kantāte
—

dziesma «Dzimtene» sieviešu korim ar klavieru

pavadījumu; apmēram 40 solodziesmu, 15 tautas dziesmu apdares bal-

sij ar klavieru pavadījumu (Ķekatu dziesmas v. c); etnogrāfisks uz-

vedums «Vakarēšana Latgales sētā» (1957); mūzika kinoaprakstam
«Kolhozs «Avangards»» (1957).
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ALFRĒDS KALNIŅŠ

Komponists Alfrēds Kalniņš savā jaunradē gandrīz
nemaz nav izmantojis tautas dziesmas, taču viņa mū-

zikai ir savdabīgs, spilgti nacionāls kolorīts. Kompo-
nists dziļi iepazinis tautas dzīvi un veiksmīgi iedzīvi-

nājis savā mūzikā tautas daiļrades bagātības. Kompo-
nista daiļrade ierakstījusi neaizmirstamas lappuses
latviešu mākslas vēsturē.

A. Kalniņš dzimis 1879. gada 23. augustā Cēsis. Jau

agrā bērnībā viņam iespējams izkopt savu muzikālo
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talantu, mācoties pie vairākiem privātskolotājiem un

sevišķu uzmanību veltījot ērģejspēlei. No 1897. līdz

1901. gadam A. Kalniņš mācās Pēterburgas konserva-

torijas L. Homiliusa ērģeļu klasē. Viņa skolotāju vidū

ir arī A. Ļadovs, kas jauno mūziķi ievada krievu kla-

siskās mūzikas bagātībās. Kad 1901. gadā A. Kalniņš

ierodas Rīgā, viņš jau radījis savus pirmos skaņdar-
bus: «Trīs liriskus klavierdarbus» un vairākas dzies-

mas, kas liecina par jaunā komponista savdabīgo
talantu. Taču buržuāziskās Rīgas mietpilsoniskā atmo-

sfēra nepaver A. Kalniņa darbībai nekādas perspektī-
vas. Viņš pārceļas uz Pērnavu, bet 1911. gadā sāk

strādāt Liepājā. Līdz ar komponista popularitāti
A. Kalniņš jo drīz iegūst ērģelnieka virtuoza slavu.

Liepājā viņš sāk darbu pie operas «Indulis un Ārija»

(pēc J. Raiņa drāmas), bet to pārtrauc karš. Bēgļu gaitas

komponistu noved Tērbatā, kur ap viņu pulcējas daudzi

latviešu mūziķi, turpinot aktīvas atskaņotājmākslinieku

gaitas.
1919. gadā atgriezies Rīgā, A. Kalniņš pabeidz operu

«Baņuta». 1920. gadā notiek «Baņutas» pirmizrāde.

Operu diriģē pats autors. Atbildīgās partijas dzied

M. Brehmane-Štengele, R. Bērziņš un citi izcili māksli-

nieki. Pirmās latviešu operas panākumi iedvesmo kom-

ponistu darbam pie viņa otrās operas — «Salinieki».

Šķiet, viņa rakstu sērijas «Bijušais mazpilsētiņas ērģel-
nieks valsts ierēdņa lomā», «Bijušais valsts ierēdnis liel-

pilsētas ērģelnieka lomā» v. c, kuros šaustītas tā laika

sadzīves normas, ir galvenais iemesls, kādēļ A. Kalniņa
darbība buržuāziskajā Latvijā tiek ierobežota. Dziļi

sarūgtināts, komponists 1927. gadā otrreiz atstāj Rīgu
un līdz 1933. gadam dzīvo Amerikā. Šā laika skaņ-
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darbos, jo sevišķi solodziesmās, iezogas dekadentisma

elementi.

Milzīgu darba prieku sirmajā komponistā izraisa

padomju varas atjaunošanās Latvijā 1940. gadā, kad

A. Kalniņš strādā pie operas «Baņuta» otrās redakcijas,

jo operu paredzēts uzvest latviešu mākslas dekāde

Maskavā.

Vācu okupācijas laika komponists strādā par ērģel-
nieku Rīgā.

Pēc Rīgas atbrīvošanas A. Kalniņš aktīvi iesaistās

Latvijas PSR Valsts konservatorijas atjaunošanas
darbā, strādādams par konservatorijas direktoru līdz

1947. gadam. 1945. gadā komponistam tiek piešķirts

Latvijas PSR Tautas mākslinieka nosaukums. Līdz pat

mūža beigām A. Kalniņš aktīvi darbojas latviešu pa-

domju kora dziesmas laukā («Pakāpies kalnā», «Zie-

doņa rīts», «Būsim jauni», «Ave, sol!») un instrumentāl-

mūzikas (Svinīga uvertīra, Tautas dziesmu svīta orķes-

trim, variācijas ērģelēm v. c.) žanrā. Šai periodā top arī

daudzas tautas dziesmu apdares gan solobalsij, gan
korim (Rucavas tautas dziesmas).

Komponists miris 1951. gada 23. decembri.

A. Kalniņš radījis dažāda žanra skaņdarbus. To vidū

liela nozīme ir viņa vairāk nekā 300 solodziesmām.

Jau agrīnajās dziesmās vērojams komponista spilgtais

melodiķa talants («Brīnos es»). Dziesmām izveidots rū-

pīgi izstrādāts, teksta tēliem atbilstošs klavieru pava-

dījums. Dziesmu tematika apbrīnojami daudzpusīga.
1905. gada buržuāziski demokrātiskās revolūcijas laika

dziesmās atbalsojas nemiers un trauksme, imperiālis-
tiskā kara bēgļu gaitās sacerētās dziesmas stāsta par

tautas ciešanām («Dzimtene»), tēlo gleznainas dzimtenes
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ainas («Dzimtenes silā», «Gana dziesma vasarā» v. c).
Šīm dziesmām tuvas episkās dziesmas «Krīvu krīvs»,

«Imantas dziesma» v. c. Meistarīgas ir A. Kalniņa
solodziesmas, kas saistītas ar cilvēka jūtu pasauli. Šai

ziņā komponists pateicīgu vielu atradis J. Raiņa dzejā,
radot tādas latviešu solodziesmas pērles kā «Laipnā

liesma», «Pļāvēja diendusa», «Tev smejas acis», «Pava-

sara diena» v. c. A. Kalniņa dziesmās nereti pavīd
dzirkstošs humors («Aprīļa idile», «Pie vistu kūts»,

«Jurka, puika, Madi ķēra», «Tracis» v. c). Komponists

pratis labi iejusties arī bērnu pasaulē («Bērni zemenēs»,

dziesmu cikls «Bērna sapņi» v. c).

Spīdoša polifoniskā tehnika un liela harmonisko

krāsu daudzveidība raksturīga A. Kalniņa kora dzies-

mām. To vidū ievērību pelna J. Raiņa revolucionārās

dzejas apgarotā kantāte «Pastarā diena», tāpat episkā
«Imanta», bezbēdīga spēka cauraustā dziesma «Kas tie

tādi, spēka vīri», «Ozoldēli, liepas meitas», «Divi gāja
balodīši» un daudzas citas. Bez a cappella kora darbiem

A. Kalniņš radījis arī vairākas kantātes («Mūzikai»,

«Jūra») un kora dziesmas ar orķestra pavadījumu

(«Darbs un dziesma» v. c).
A. Kalniņš viens no pirmajiem skāris Latgales folklo-

ras bagātības, izdodams 50 latgaliešu tautas dziesmas

balsij ar klavieru pavadījumu. Komponistam ir arī vai-

rākas meistarīgas tautas dziesmu apdares koriem

(«Dziedot dzimu, dziedot augu», «Smieklis man», «Ko

tās kokles gauži skan», «Gājēja dziesma» v. c.j.
Lielo pieredzi kora dziesmas un solodziesmas žanrā

A. Kalniņš izmantojis savās operās, galvenokārt «Ba-

ņutā». «Baņuta» ir simfonizēta opera ar plaši attīstī-

tiem solo un jo sevišķi kora dziedājumiem. Uz tautas
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sadzīves un senu paražu tēlojuma fona dramatiski sa-

mezglots divu jauniešu mīlas stāsts. Stāsta traģisko

atrisinājumu pirmajā redakcijā komponists apmainījis
ar gaišu, laimīgu noslēgumu otrajā redakcijā. «Baņuta»
ir pirmā latviešu klasiskā opera.

Ne mazāka nozīme ir A. Kalniņa instrumentālajām

kompozīcijām. Viņš radījis vairākus darbus orķestrim

(«Mana dzimtene», «Poēma» v. c). To vidū īpaši izceļas
1950. gadā uzrakstītā «Uvertīra», kuras pamatideja ir

gaismas uzvara pār tumsu, tāpat 1951. gadā sacerētā

«Latviešu tautas dziesmu svīta». Krāšņā instrumentā-

cija un atsevišķu tautas dziesmu simfonizētā attīstība

atsedz dziesmu tekstu daudzveidīgos tēlus.

Kopā ar Jāzepu Vītolu A. Kalniņš radījis latviešu

klaviermūzikas pamatrepertuāru. Līdzās daudzajām
klavieru miniatūrām minamas divas balādes. Pirmā

balāde (1905) ar savu vīrišķīgo un kaujiniecisko vidus-

daļu un episko sākuma un beigu posmu neapšaubāmi
radusies revolūcijas notikumu ietekmē. Lielākas formas

klavierskaņdarbu vidū sevišķi populāras arī program-

matiskās variācijas par Edvarda Grīga tēmu.

A. Kalniņa ilggadējā ērģelnieka pieredze un lielā

ērģeļspēles meistarība, kas mākslinieka koncertos vis-

spilgtāk izpaudusies lieliskajās improvizācijās, guvusi

atspoguļojumu daudzos interesantos skaņdarbos ērģe-
lēm. To vidū ievērību pelna viens no pēdējiem A. Kal-

niņa sacerējumiem — variācijas ērģelēm par Jāzepa
Vītola tēmu (J. Vītola piemiņai). Skaņradis rakstījis
arī kompozīcijas čellam, vijolei un citiem instrumen-

tiem.

A. Kalniņam izdevies sakausēt savu skaņdarbu me-

todiku un jo sevišķi skaņdarbu ritmiku un metriku ar



latviešu tautas mūziku. A. Kalniņa mūzikas īpatnējā
nacionālā forma apvienojumā ar sava laikmeta progre-
sīvo ideju ierosmē smelto saturu nosaka A. Kalniņa
mākslas meistarību, viņa daiļrades dziļo iesakņošanos
latviešu tautā.

Galvenie darbi. Opera «Baņuta» (1920; Artura Krūmiņa

librets). Uzvesta 1937, 1941 (jauna redakcija), 1955. Opera «Sali-

nieki» (1926; Artura Krūmiņa librets). 1933. g. uzvedumā jauna re-

dakcija ar nosaukumu «Dzimtenes atmoda». Balets «Staburags»

(1943). 1957. g. uzvedumā «Staburadze» Jevgeņija Čangas horeo-

grāfijā, Jēkaba Mediņa redakcijā. 6 kantātes: «Mūzikai» (1913),
«Pastardiena» (1917), «Darbs un dziesma» (1927), «Jūra» (1929) v. c.

Apmēram 11 simfonisko skaņdarbu: poēma «Mana dzimtene» (1906),
«Pie Staburaga» (1906), svīta «Dziesma par dzimteni» (1915), Svētku

uvertīra (1949), svīta «10 latviešu tautas dziesmas» (1950) v. c. Ap-
mēram 100 klavierskaņdarbi: Balāde si bemol minorā (1905), Variā-

cijas par Grīga tēmu (1933), «Albums jaunībai» (1913, jauna redak-

cija 1944). Apmēram 235 solodziesmas, kas izdotas 31 burtnīcā

(1902—1931), pēc tam dažādos atsevišķos izdevumos. levērojamā-
kās ir dziesmas ar Raiņa tekstiem (32). Apmēram 130 kora dziesmu.

Apmēram 150 tautas dziesmu apdares koriem un solobalsij ar pa-

vadījumu: 50 Latgales tautas dziesmas solobalsij ar klavierēm

(1922), Rucavas tautas dziesmu apdares (1947). Instrumentālas mi-

niatūras; skaņdarbi ērģelēm; Variācijas par Vītola tēmu (1949) v. c.

17*
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IGORS KALNIŅŠ

Pianists Igors Kalniņš dzimis 1914. gada 11. martā

Helsinkos. Viņa pirmā mūzikas skolotāja ir māte. Pec

pārcelšanās uz Rīgu divdesmito gadu sākumā zēns mā-

cās A. Ašmanes muzikāli ritmiskajā studijā. 1924. gadā
sākas studijas Latvijas konservatorijā profesora
A. Dauguļa klavieru klasē. Mākslinieks beidz konser-

vatoriju 1936. gadā. 1938. gadā viņš sāk strādāt par

pedagogu Tautas konservatorijā, 1938. un 1939. gadā

papildinās klavieru spēlē Parīzē pie profesora Lazara-



Levī. Kopš 1940. gada I. Kalniņš ir Latvijas konserva-

torijas pedagogs. No 1944. gada viņš vada speciālo
klavieru klasi, bet kopš 1946. gada ir docents.

Mākslinieka koncertdarbība sākusies tūdaļ pēc at-

griešanās no Parīzes. Rīgā, Ventspilī, Valmierā, Liepājā
un Kauņā notikuši apmēram piecpadsmit viņa klavier-

vakaru. Programmā nozīmīgu vietu ieņem V. A. Mo-

carta, L. Bēthovena (abas sonātes quasi una fantasia —

Mi bemol mažorā un do diez minorā) un F. Šopēna

(trīs balādes, Skerco si minorā un si bemol minorā, etī-

des, noktirnes, mazurkas), arī R. Šūmaņa (Karnevāls),
F. Lista (Mazepa), K. Debisī (prelīdes), J. Vītola (Viļņu
dziesma, miniatūras), J. Ivanova, S. Prokofjeva, D. Ka-

baļevska darbi, P. Čaikovska Otrais koncerts klavie-

rēm un V. A. Mocarta La mažora koncerts. Rīgā un

Maskavā sadarbībā ar A. Jansonu atskaņota P. Bari-

sona Rapsodija klavierēm ar orķestri. Pianists regulāri

piedalījies arī radiopārraidēs.
I. Kalniņa klavieru klases absolventu vidū atzīmē-

jami D. Vīlipa, Z. Zarāne un A. Lielmanis.
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INDULIS KALNIŅŠ

Induļa Kalniņa jaunrade saistīta galvenokārt ar

teātra mūziku. Veiksmīgi viņš darbojas arī vokālās mū-

zikas, sevišķi dziesmas žanrā. Komponists rakstījis mū-

ziku radio un televīzijas raidījumiem.
I. Kalniņš dzimis 1918. gada 15. septembrī Rīgas ap-

riņķa Bebru pagastā mūziķu ģimenē. Tēva — kordiri-

ģenta Teodora Kalniņa ietekmē jau agri zēnā mostas

interese par mūziku. Liela dziedātāja un mūzikas mīļo-

tāja ir nākošā komponista māte. Viņas skaistajās dzies-



mās klausoties, attīstās un bagātinās zēna muzikālā

fantāzija. I. Kalniņš mācās klavierspēli Rīgas Tautas

konservatorijā, bet 1936. gadā iestājas Latvijas konser-

vatorijā, kur apgūst kompozīcijas teoriju profesora

Jāzepa Vītola klasē un ērģeļu spēli profesora Paula

Jozuusa klasē. Kara laikā I. Kalniņš studijas pārtrauc.
Tās izdodas atjaunot tikai 1948. gadā, kad viņš iestā-

jas Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijas Kom-

pozīcijas un mūzikas teorijas fakultātē docenta

V. Utkina klasē. Konservatorijā I. Kalniņš mācās līdz

1950. gadam, kad viņam uztic Latvijas PSR Valsts

Raiņa Dailes teātra mūzikas daļas vadītāja pienākumus.

Ilgus gadus strādājot teātrī par diriģentu un mūzikas

daļas vadītāju, viņš labi iepazinis skatuves mūzikas

specifiku un ar saviem darbiem prasmīgi papildina un

padziļina teātra uzvedumus.

I. Kalniņa skaņdarbu demokrātiskais raksturs,

spilgtā, izteiksmīgā melodika saista Rīgas Kinostudijas
mākslinieciskās vadības uzmanību, un viņam uztic rak-

stīt mūziku mākslas filmai «Šķēps un roze». 1959. gada

Baltijas republiku filmu skatē Rīgā par mūziku šai fil-

mai I. Kalniņš iegūst apbalvojumu «Par labāko mūziku

kinofilmai».

Skaņraža mūzikai raksturīga vienkārša, sirsnīga me-

lodija un nacionāls kolorīts, kas daudzus viņa vokā-

los sacerējumus padara populārus tautā («Silavas
valsis» v. c).

Galvenie darbi. Mūzika vairāk nekā 40 lugu uzvedumiem;

mūzika kinofilmām «Šķēps un roze» (1959), «Velna ducis» (1961),

«Kapteinis Nulle» (1964); mūzika bērnu radioraidījumiem «Pateicīgie

kukaiņi», «Maija un Paija», «Pionieru sauksme» v. c; solo un kora

dziesmas; instrumentālas miniatūras; skaņdarbi ērģelēm v. c.
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TEODORS KALNIŅŠ

Izcilais latviešu kordiriģents Teodors Kalniņš dzimis

1890. gada 23. novembrī Igaunijā (Tērbatā). Ģimene

pārceļas uz Daugavpili, pēc tam uz Rīgu, kur Teodors

1898. gadā sāk mācības ģimnāzijā. 1904. gada rudenī

viņš iestājas Rīgas Ķeizariskās mūzikas skolas vijoļ-

spēles .klasē. Viņa mērķis ir Pēterburgas konservato-

rija. 1910. gadā T. Kalniņš ierodas Pēterburgā, bet lielā

konkursa dēļ konservatorijā iekļūt neizdodas. Jaunais

vijolnieks turpina studijas privāti pie konservatorijas
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profesora Nalbandjana, vakaros spēlējot kinoteātros.

Pēc kreisās rokas pirksta iekaisuma vijoļspēle jāatmet
uz visiem laikiem. 1914. gadā T. Kalniņš iestājas pro-

fesora 2. Handšina ērģeļu klasē. Pēc viena mācību gada

smago materiālo apstākļu dēļ viņš spiests atstāt kon-

servatoriju. 1916. gada rudenī T. Kalniņš tiek iesaukts

karadienestā. 1918. gada rudenī viņš atgriežas Rīgā
un sāk dziedāšanas skolotāja gaitas. 1919. gada martā

viņu mobilizē Sarkanajā Armijā. 1919. gada 15. sep-

tembrī T. Kalniņš tiek pieņemts darbā Rīgas operas

teātrī par kormeistara Paula Jozuusa palīgu. Šo pienā-
kumu ar lielu atbildības sajūtu viņš veic līdz 1940. gada
15. augustam.

Pēc padomju varas nodibināšanās Latvija 1940. gada

augustā Radiokomitejas vadība aicina T. Kalniņu orga-

nizēt profesionālu kori. Viņš atstāj iemīļoto kormeis-

tara darbu operā un sāk organizēt Radiokomitejas

jaukto kori, kļūdams par tā māksliniecisko vadītāju un

galveno diriģentu. Fašistu okupācijas laikā T. Kalniņš
vēl turpina darbu Radiofonā, taču daiļrades dzīvinošo

dzirksti nomāc beztiesīguma un verdziskas pakļautības
atmosfēra. 1944. gada 23. septembrī viņš tiek atbrīvots

no darba Radiofonā un nodots darba pārvaldes rīcībā.

Pēc fašistiskās Vācijas kapitulācijas 1945. gada 20. au-

gustā T. Kalniņš atgriežas Rīgā un jau pēc mēneša uz-

ņemas Radiokomitejas kora galvenā diriģenta pienāku-
mus. Sākas ražens brieduma periods pieredzējušā mū-

ziķa daiļradē.
1948. gada 6. novembrī T. Kalniņam tiek piešķirts

Latvijas PSR Nopelniem bagātā mākslas darbinieka no-

saukums, bet 1959. gada 17. jūlijā — Latvijas PSR

Valsts prēmija. 1960. gadā par nopelniem Padomju
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Latvijas kora mākslas veidošanā T. Kalniņam 70. šūpļa-
svētkos piešķirts Latvijas PSR Tautas mākslinieka goda
nosaukums.

Nāve pārsteidz Tautas mākslinieku viņa darba

vietā, — piesitis sākuma akordu skaņu lentē ierakstā-

mai mariešu tautas dziesmai «Varenais ozols» J. Ešpaja

apdarē, Teodors Kalniņš mirst 1962. gada 17. oktobrī.

Kordiriģenta gaitas mākslinieks sācis 1908. gada
ziemā Rīgas makaronu fabrikas jauktajā korī. 1909. gada
vasarā viņš vada Bebru tautas brīvbibliotēkas jaukto
kori un ziemā — kokstrādnieku jaukto kori Rīgā.
Pirmais koncerts noticis 1911. gada augustā Bebros, kur

dziedātas E. Melngaiļa, J. Vītola, P. un A. Jurjānu
latviešu tautas dziesmu apdares.

No 1911. līdz 1914. gadam ziemas mēnešos T. Kalniņš
dzied pirmo tenoru profesora J. Vītola vadītajā korī

Pēterpilī, gūdams pirmās nopietnās atziņas kora dzie-

dāšanas un vadīšanas mākslā.

1913. gada vasarā T. Kalniņš vada Daugavgrīvas pa-

līdzības biedrības un Rīgas palīdzības biedrības jaukto
kori.

Mīlestība pret diriģenta darbu nemazinās ari kara

gados: 1916. gada rudenī T. Kalniņš redzams pie Lat-

viešu strēlnieku pulka vīru kora diriģenta pults Val-

mierā. 1917. gadā viņš darbojas par strēlnieku orķestra

diriģenta palīgu, 1918. gada janvārī nodibina un vada

strādnieku jaukto kori Valmierā. 1918. gada maijā, at-

griezies Bebros, T. Kalniņš noorganizē un vada Jaunat-

nes biedrības jaukto kori.

Vissvarīgākā nozīme diriģenta profesionālā izaugsmē
ir kormeistara darba periodam operas teātrī. No
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1920. gada T. Kalniņš pilda arī kormeistara pienākumus
T. Reitera korī.

Taču īstais rūdījums gūts patstāvīgā darbā ar dau-

dzajiem tā laika Rīgas un perifērijas koru kolektīviem.

T. Kalniņš nodibina un vada Raiņa kluba jaukto kori

(1920, 1921), Latvijas Valsts universitātes vīru kori

(1925—1940) un sieviešu kori (1927—1940), «Rīgas au-

duma» jaukto kori (1935—1937), Rīgas Latviešu dzie-

dāšanas biedrības jaukto kori (1937—1940) v. c. No

1926. līdz 1939. gadam T. Kalniņš ir dziesmu dienu

virsdiriģents gandrīz visos Latvijas apriņķos. Māksli-

nieciski augstvērtīgais priekšnesums izvirza T. Kalniņu
izcilāko latviešu diriģentu vidū. 1931. gadā T. Kalniņš

jau ir VII Dziesmu svētku virsdiriģents. Šos pienāku-
mus ar lielu atbildības sajūtu viņš veic arī visos Pa-

domju Latvijas dziesmu svētkos līdz pat mūža beigām.
T. Kalniņa mūža darbs sasniedz kulmināciju Radio

jauktajā korī, jo sevišķi beidzamajā darbības periodā,
kad koris kļūst par spilgtāko profesionālo vienību

mūsu republikā. T. Kalniņš ievieš tīrskanīgo non vib-

iato dziedāšanas manieri un panāk koncentrētu, racio-

nālu frazējumu un balsu grupu līdzsvarotību. Dziesmu

traktēšanā T. Kalniņš stingri ievēro autoru norādīju-

mus partitūrās, vērību it īpaši veltījot intonācijas tīrī-

bai un dikcijai. Roku kustības viņam ir tik virtuozi

izkoptas, ka var teicami parādīt vissmalkākās nianses

un visspēcīgākās dinamiskās gradācijas.
Savu bagātīgo diriģenta pieredzi T. Kalniņš centies

atdot saviem audzēkņiem, strādādams par diriģēšanas

un mācību kora pedagogu Jāzepa Vītola Latvijas
Valsts konservatorijaskordiriģentu nodaļā no 1950. gada
1. septembra līdz pat mūža beigām. T. Kalniņa



diriģēšanas klasi beiguši daudzi kordiriģenti, to vidū

L. Pismennaja, P. Kveldē, K. Kreicbergs, A. Derkevica,

E. Salmiņa v. c.

T. Kalniņš darbojies arī kā komponists un tautas

dziesmu apdarinātājs. Viņš sarakstījis deviņas kora

dziesmas: «Vakara miers», «Viz balti zaļgans zaigums»
un «Divi jauni zēni» ar J. Raiņa tekstu; septiņpadsmit
solodziesmas un trīsdesmit piecas tautas dziesmas solo-

balsij klavieru pavadījumā; četrdesmit tautas dziesmu

apdares jauktam korim, divdesmit astoņas apdares ter-

cetam un sekstetam.

Literatūra. Krājums «TeodorsKalniņš», izdevniecība «Liesma»

Rīgā, 1565.



269

ROMUALDS KALSONS

Jaunās paaudzes komponistu vidū pēdējos gados ar-

vien aktīvāks kļūst Romualds Kalsons, kura darbība

sevišķi nozīmīga latviešu padomju solo un kora dzies-

mas žanru attīstībā.

Komponists dzimis 1936. gada 7. septembrī Rīgā

daiļkrāsotāja ģimenē. Bērnu dienas topošais mūziķis

pavada Jelgavā. Tēva akordeona spēle R. Kalsonam

sniedz pirmos muzikālos impulsus. Pēc kara vecāki

pārceļas uz dzīvi Rīgā. Zēns mācās Kirova rajona
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mūzikas skolas akordeona klasē. No šejienes paveras

ceļš uz Pionieru pils bajānistu un akordeonistu pulciņu,
kura dalībnieks R. Kalsons ir visus skolas gadus. Trīs-

padsmit gadu vecumā viņš sāk mācīties klavierspēli,
jo ātri gūdams labus panākumus. Pēc septiņgadīgās
skolas pabeigšanas R. Kalsons 1951. gadā iestājas Jā-

zepa Mediņa mūzikas vidusskolā. Portfelī viņam jau ir

pirmās vokālās un instrumentālās kompozīcijas — vēl

panaivi jaunā autora sacerējumi. R. Kalsons sāk mācī-

bas kordiriģentu klasē pie pedagoga P. Rības. Mūzikas

vidusskolas kordiriģentu nodaļu R. Kalsons absolvē ar

izcilību.

Paralēli mācībām turpinās arī daiļrade. Pirmais

lielākais darbs ir klavieruzmetums simfoniskai poēmai
«Atraitnes dēls». Interesantā iecere izšķir jaunieša turp-
māko likteni — 1955. gadā R. Kalsons kļūst par Jāzepa
VītolaLatvijas Valsts konservatorijas profesora A. Skul-

tes kompozīcijas klases audzēkni. Konservatoriju
R. Kalsons beidz 1960. gadā (diplomdarbs — opera «Pa-

zudušais dēls» pēc R. Blaumaņa drāmas; O. Vācieša lib-

rets).

Kopš 1957. gada komponists strada par skaņu režisoru

Radiofonā.

Jau konservatorijas gados blakus kārtējiem kursa

uzdevumiem R. Kalsons aizrautīgi darbojas solo un

kora dziesmas novadā. Rodas dziesmas ar M. Ķempes
tekstu («Pacel mani», «Negaiss», «Vēlēšanās» v. c),
dziesmas ar R. Tagores, O. Heijama un citu dzejnieku
tekstiem. Studiju laikā uzrakstītas arī divas kantātes

(vienai no tām — «Dziesmai par vētrasputnu» izman-

tots M. Gorkija teksts), Pirmais stīgu kvartets, mūzika

bērnu raidījumiem v. c.
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R. Kalsona solodziesmas, tāpat kā viņa kora darbi,

bieži skan radioraidījumos un koncertos. Septiņu
dziesmu cikls ar J. Jevtušenko tekstu basam un kla-

vierēm guvis ievērību arī Vissavienības komponistu

plēnumā Maskavā 1963. gadā. Jaunā skaņraža radošās

intereses rosinājuši daudzi pasaules progresīvie dzej-
nieki: solodziesmu vidū līdzās persiešu dzejnieka
O. Heijama ciklam ir piecas dziesmas ar beļģu dzej-
nieka Morisa Karema tekstu, sešas —

ar franču dzej-
nieka 2aka Prevēra, sešas ar spāņu dzejnieka Frede-

rika Garsijas Lorkas tekstu un vairāki citi savdabīgi
vokālie opusi.

R. Kalsons solodziesmās necenšas atrast iezīmīgas

melodijas vai krāšņas harmonijas. Viņš izmanto ļoti

atturīgus, it kā paskarbus, skaudrus muzikālus paņē-

mienus. Galvenais R. Kalsona dziesmā ir tēls, noskaņa.

Tai pakļauti visi melodikas, harmonijas un faktūras

elementi. Šīs īpašības raksturīgas arī jaunā komponista
kora dziesmās, kas, rūpīgi iestudētas, atklāj visu savu

bagātīgo tēlainību.

Pēdējos gados R. Kalsons ar labiem panākumiem

apgūst instrumentālās mūzikas žanrus. Viņa pirmajā

lielākajā simfoniskā orķestra partitūrā — Simfonietā

vērojama bagāta iztēle un daudzveidīgas noskaņas;

instrumentācijas dzidro, krāsaino kolorītu ietekmējusi

impresionistu māksla.

Galvenie darbi. Variācijas klavierēm (1960). Koncerts teno-

ram un mecosoprānam ar simfonisko orķestri (1961). Svīta flautai

un klavierēm (1962). Kvintets pūšamajiem instrumentiem (1963). So-

nāte vijolei un klavierēm (1964). Sonāte-fantāzija klavierēm (1964).
Simfonietā (1964). Pirmā simfonija (1965). Kapričo vijolei un klavie-

rēm (1665). Apmēram simt solodziesmu; cikli ar O. Heijama (1958),



M. Karema (1959), 2. Prevēra (1960), F. Garsijas Lorkas (1961),
J. Jevtu'enko (1962) tekstu. Cikls «Runā laikabiedrs» ar latviešu pa-

domju dzejnieku leks'.iem (1963). Apmēram 35 kora dziesmas («Lat-

vija», «Dzimtā puse», «Vasara», «Lubāna sapņo par Daugavu», «Ra-

gaviņas», «Ekskavatora niķi» v. c). Apmēram 30 dziesmu bērniem;

miniatūras klavierēm; skaņdarbi estrādes mūzikas žanrā v. c.
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VALTERS KAMINSKIS

Komponists Valters Kaminskis pieder pie republikas

jauno skaņražu saimes. Viņš aktīvi darbojas latviešu

padomju mūzikas pūra bagātināšanā, audzina mūsu

mūziķu jaunāko paaudzi, ar saviem padomiem palīdz

pašdarbības komponistiem.
V. Kaminskis dzimis 1929. gada 17. novembrī Rīgā

kalpotāju ģimenē. Pirmie soļi mūzikā saistās ar klavier-

spēles iemaņu apgūšanu. 1945. gadā viņš iestājas Jā-

zepa Mediņa mūzikas vidusskolā kordiriģentu klasē,
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pēc tam kompozīcijas un teorijas nodaļā. Līdzās mūzi-

kas studijām V. Kaminskis interesējas arī par mate-

mātiku un arhitektūru, tomēr laika ritumā mūzika gūst
virsroku. Apdāvinātais jaunietis, pabeidzis Jāzepa Me-

diņa mūzikas vidusskolas trīs kursus, noliek iestāju
eksāmenus Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konsejvato-
rijā. 1948. gadā V. Kaminskis kļūst profesora Ādolfa

Skultes kompozīcijas klases audzēknis. 1953. gadā pēc

konservatorijas beigšanas jaunais komponists sāk

darbu Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā kompozīcijas
un mūzikas teorijas nodaļā.

1953. gadā, vēl būdams konservatorijas students,

V. Kaminskis kļūst par Latvijas Padomju komponistu
savienības biedru, bet no 1958. gada līdz 1962. gadam

darbojas tur par konsultantu.

V. Kaminska daiļrades ceļš vēl ir pašā sākumā, taču

komponista skaņdarbu saraksts jau diezgan plašs. Tajā

sastopamas gan solo, gan kora dziesmas, simfoniska

un vokāli simfoniska žanra darbi, gan arī estrādes

mūzika.

Klausītāju auditorija jauno skaņradi pazīst galve-
nokārt kā dziesmu autoru. Šai žanrā V. Kaminskis ra-

dījis labus paraugus.

Jaunā komponista skaņu tēli galvenokārt aptver
dzimtenes tematiku, ko savās kora dziesmās V. Kamin-

skis ataino divējādā skatījumā — vērojoši mierīgā,
liriskā (kora dziesmas «Aijā», «Ziemas vakars», «Kārkli

pelēkie zied») un vīrišķīgā, enerģiskā, spēka pilnā

(vīru kora dziesma «Priedes»).

lepazīstoties ar V. Kaminska simfonisko darbu parti-
tūrām, sākot ar konservatorijas diplomdarbu — simfo-



nisko tēlojumu «Liepnas kauja» un pirmajām patstā-

vīgajām simfoniskajām partitūrām — svītu «Vasara

Latvijā», beidzot ar oratoriju «Par tiem, kas ceļā»,

spilgti vērojama jaunā skaņraža profesionālā izaugsme.

Oratorija «Par tiem, kas ceļā» tematikas ziņā sasau-

cas ar komponista iepriekšējo sacerējumu — simfo-

nisko poēmu «Stāsts par mūsdienu cilvēku». Šī poēma

radusies 1960. gadā. Poēmas centrā mūsu laikabiedra

tēls. Te jau jūtama skaņraža mūzikas valodas savda-

bība, domas patstāvība. Autors liek ieklausīties sava

varoņa stāsta risinājumā, ar interesi sekot varoņa iek-

šējai cīņai, asajiem konfliktiem un sadursmēm.

Simfoniskajā poēmā uzsākto mūsdienu tēmas risinā-

jumu V. Kaminskis turpina oratorijā «Par tiem, kas

ceļā». Oratorijas centrā izvirzīts darba cilvēka tēls, bet

līdzās tam vērojami arī dabas tēli. Komponists šo skaņ-
darbu veltījis Sibīrijas komunisma celtņu darba varo-

ņiem. Autors plaši izmantojis simfonizācijas principu.

Savdabīgs ir kora dziedājums. Liriskās, plastiskās me-

lodijas, kas raksturīgas komponista a cappella kora

dziesmās, oratorijā aizstājušas skaudrākas, dramatiski

spēcīgas, aprautas intonācijas. Tas oratorijai piešķir
lielu dinamisku spriegumu.

V. Kaminska solodziesmas ir mazas vokālas minia-

tūras, kas veltītas galvenokārt mīlas lirikai. Spilgtākās
no tām ir «Mātei» un «Ar tevi pie Ventas».

Galvenie darbi. Simfonisks tēlojums «Liepnas kauja» (1953);
Svētku uvertīra (1956); simfoniska svīta «Vasara Latvijā» (1958); sim-

foniska poēma «Stāsts par mūsdienu cilvēku» (1960); poēma vīru

korim ar orķestri «Varoņi dzīvo» (1963; A. Skalbes teksts); ora-

torijā «Par tiem, kas ceļā» (1962; O. Vācieša teksts; pirmatskaņo-

jums Rīgā, 1963); apmēram 20 kora dziesmu — «Kārkli pelēkie

27518»



zied», «Ziemas vakars», «Aijā», «Priedes» (1957), «Kāzinieku

dziesma» (1956), «Padomju Latvija» (1962); apmēram 10 solo-

dziesmu — «Rudens dziesma», «Pārnākot» (1957), «Mātei» (1662),

«Vēji, aizdodiet dziesmu!» v. c; tautas dziesmu apdares un sabalso-

jumi — «Bēdu, manu lielu bēdu», «Ar gailīti Rīgā braucu»; estrādes

dziesmas — «Tai vajag mīlestībai būt», «Rīgas tilti», instrumentālas

miniatūras, mūzika teātra uzvedumiem, īsfilmām.
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JĀNIS KĀRKLINŠ

Jānis Kārkliņš ir viens no pirmajiem latviešu oper-

dziedoņiem. Viņš ir arī viens no pirmajiem mūsu oper-

dziedoņu skolotājiem. Mākslinieks īpaši pievērsies dik-

cijai un pareizrunai.
J. Kārkliņš dzimis 1889. gada 5. janvārī Veļķu muižā

zemnieku ģimenē. Vecāki drīz pārnāk uz Rīgu. Pec pil-
sētas skolas beigšanas zēnam vispirms rodas interese

par teātri. 1905. gadā viņš iestājas J. Dubura dramatis-

kajos kursos un kļūst par varoņlomu tēlotāju. Kad
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pedagogs Jānis Kornets pārbauda aktieru spējas mūzikā,

izrādās, ka J. Kārkliņam ir lielisks balss materiāls. Vi-

ņam iesaka kļūt par dziedātāju. Sākumā viņa pedagogs
ir J. Kornets, vēlāk P. Sakss un P. Jurjāns. 1913. gadā

jaunajam māksliniekam jau uztic Gremina lomu

P. Čaikovska operā «Jevgeņijs Oņegins». Tai seko ve-

cais kalps A. Rubinšteina operā «Dēmons» un Grenvils

Dž. Verdi operā «Traviata».

1914. gadā, sākoties karam, J. Kārkliņš nokļūst Pē-

terburgā. Tur viņš mācās pie itāliešu dziedāšanas pe-

dagoga Repeto un vēro Marijas teātra mākslinieku

izcilo sniegumu. 1918. gadā dziedonis atgriežas Rīgā un

piedalās operu izrādēs. 1919. gadā notiek R. Vāgnera

operas «Klīstošais holandietis» izrāde, kurā J. Kārkliņš
dzied Dalandu. R. Vāgnera operā «Tanheizers» J. Kār-

kliņš ir Bitrofa lomā.

Visi turpmākie dziedoņa darba gadi līdz pat aizieša-

nai pensijā (1957) veltīti operai. Līdztekus dziedoņa uz-

devumiem, ko viņš veic līdz 1944. gadam, 1930. gadā
rodas arī dikcijas un runas konsultanta pienākumi. No

1944. līdz 1957. gadam mākslinieks strādā par reper-

tuāra daļas vadītāju operā.

Pusgadsimts veltīts iemīļotajai operas mākslai. Sā-

kusies jau pirms pirmā pasaules kara, dziedoņa darbība

iesniegusies latviešu padomju opermākslā. J. Kārkliņa
talants un pedagoga prasme palīdzējusi ievadīt jauno
padomju dziedoņu paaudzi skatuves mākslas noslēpu-
mos.

Savā ilgajā skatuves mūžā J. Kārkliņš dziedājis des-

mitiem basa partiju. Lielā pietāte pret darbu liek māk-

sliniekam arī pedagoga darbā izvirzīt stingras prasības.

Kļuvis operā par dikcijas un izrunas veidotāju,



J. Kārkliņš allaž uzsvēris, cik svarīgi operas mākslā ir

it visi elementi.

J. Kārkliņš uzrakstījis atmiņas par latviešu operas

pirmsākumiem (almanahs «Latviešu mūzika», 111, LVI,

Rīgā, 1964). Viņa lietišķais, dzīvais stāstījums saista

lasītāju interesi un uzbur iztēlē spilgtas tālo gadu
ainas.

J. Kārkliņš miris 1963. gada 20. jūnijā.
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JĒKABS KĀRKLIŅS

Profesors Jēkabs Kārkliņš dzimis 1867. gada 25. martā

Kokneses pagastā zemnieku ģimenē. No 1882. līdz

1886. gadam viņš mācās Baltijas Skolotāju seminārā,

kur rodas iespēja nopietni mācīties mūziku. J. Kārkliņš

kļūst par audzēkņu kora diriģentu. Dažus gadus viņš
strādā par skolotāju Ilūkstē (1886—1892). Te galīgi no-

briest lēmums iestāties Pēterburgas konservatorijā. No

1892. līdz 1897. gadam J. Kārkliņš mācās profesora
S. Gābeļa dziedāšanas klasē un profesora N. Rimska-
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Korsakova kompozīcijas un teorijas klasē. Pēc studiju

beigšanas jaunais brīvmākslinieks saņem piedāvājumu
dziedāt Mamontova operā Maskavā kopā ar izcilajiem

operdziedoņiem N. Zabelu-Vrubelu, A. Sekaru-Rožan-

ski un F. Šaļapinu. Jau konservatorijā J. Kārkliņš
1894. gadā nodibina pirmo vokālo kvartetu Krievijā

(Kārkliņš, Varzars, Kedrovs, Zdanovs) un līdz gad-
simta beigām ļoti intensīvi pievēršas atskaņotā j-
mākslinieka darbībai.

1899. gadā J. Kārkliņš ir mūzikas skolu vadītājs

Tomskā, kur darbojas līdz 1902. gadam, un Samarā

(tagadējā Kuibiševā), kur strādā no 1902. līdz 1918. ga-

dam. Nodibinoties padomju varai, viņš kļūst par Sar-

kanās Armijas mūzikas instruktoru Kuibiševas virs-

nieku kursos un darbojas guberņas politiskās izglītības
daļā (1918—1920).

Atgriezies Latvijā, viņš kļūst par konservatorijas do-

centu obligātajos teorijas priekšmetos, mūzikas vēs-

turē, instrumentācijā un metodikā, ir arī lektors un di-

riģents dziedāšanas skolotāju kvalifikācijas celšanas

kursos, novadu dziesmu svētku virsdiriģents. 1927.

gadā viņš kļūst par profesoru. J. Kārkliņš sarakstījis
mūzikas elementārteorijas un solfedžo mācību grā-
matu, «Mācību par akordiem», «Analīzes teoriju». Pa-

laikam vadīdams pašdarbības kursus, viņš tiem uzrak-

stījis arī vairākas dziesmas.

Jau pienācis 84. mūža gads, kad J. Kārkliņš dodas

pensijā (1950). Viņš palīdzējis izaudzināt tagadējo lat-

viešu padomju komponistu vidējo paaudzi. Grūti atrast

mūziķi, kas nebūtu smēlies zināšanas pie izcilā māk-

slinieka. Par raženo darbu viņš apbalvots ar diviem

Darba Sarkanā Karoga ordeņiem (1947, 1957), medaļu



«Par pašaizliedzīgu darbu Lielajā Tēvijas karā 1941.—

1945. g.» (1946). 1945. gadā Kārkliņam piešķirts Latvijas
PSR Nopelniem bagātā mākslas darbinieka nosaukums.

Ilgos praktiska darba gados sakrātās zināšanas

J. Kārkliņš, viens no pirmajiem akadēmiski izglītota-

jiem latviešu dziedoņiem, viens no pirmajiem mūsu

mūzikas teorijas profesoriem, pašaizliedzīgi atdevis

jaunajai mūziķu paaudzei.
J. Kārkliņš miris 1960. gada 11. novembri.
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LUDVIGS KĀRKLIŅS

Ludvigs Kārkliņš ir mūzikas zinātnieku jaunās paau-
dzes pārstāvis. Viņš aktīvi darbojas par pedagogu

Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijā. L. Kār-

kliņš ir arī vairāku metodisku grāmatu autors.

Viņš dzimis 1928. gada 19. augustā Ēdolē zemnieku

ģimenē. Interese par mūziku rodas jau vidusskolā.

1945. gadā viņš iestājas Kuldīgas mūzikas vidusskolā,

kur mācās līdz 1947. gadam. Muzikālo izglītību L. Kārk-

liņš turpina Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā kompo-



zīcijas un kordiriģentu klasē. L. Kārkliņš vada Slokas

un Babītes kultūras namu pašdarbības korus, bet no

1949. gada sāk arī pedagoģisko darbu — viņš strādāpar
dziedāšanas skolotāju Rīgas 36. vidusskolā, bet no 1951.

gada māca teorētiskos priekšmetus Ventspils mūzikas

vidusskolā.

1955. gadā L. Kārkliņš iestājas Maskavas Gņesinu
mūzikas pedagoģiskā institūta Mūzikas zinātnes fakul-

tātē neklātienes nodaļā. Paralēli studijām viņš strādā

Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā, bet no 1959. gada
Emīla Dārziņa speciālajā mūzikas vidusskolā.

1959. gadā L. Kārkliņš iesaistās darbā Valsts izglītī-
bas komitejā. No 1960. gada viņa galvenā darba vieta ir

Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorija. Te viņš
veic lielu darbu jaunās pedagoģiskās nodaļas organi-
zēšanā un 1961. gadā kļūst par tās vadītāju, bet kopš
1963./64. mācību gada vada speciālās teorijas nodaļu.

Pedagoģisko darbu L. Kārkliņš apvieno ar studijām

Gņesinu mūzikas pedagoģiskā institūta aspirantūrā.
Jaunā mūzikas zinātnieka publicistiskā darbība vel-

tīta galvenokārt pedagoģijas un mūzikas teorijas pro-

blēmām. Šie raksti, kā arī recenzijas par jaunākajiem

skaņdarbiem publicētas republikāniskajos un centrāla-

jos laikrakstos un žurnālos, kā arī rakstu krājumos
«Latviešu mūzika» un«OqepKH o My3biKajibHOH Kyjib-

Type JIaTBHH».

Galvenie darbi. Vienbalsīgais solfedžo, LVI, Rīgā, 1949.

Mūzikas ābece, LVI, Rīgā, 1949. Mūzikas teorētisko priekšmetu mā-

cīšanas metodika, LVI, Rīgā, 1963. Brošūras: Jāņa Ivanova Devītā

simfonija, LVI, Rīgā, 1964; Jāņa Ivanova Desmitā simfonija, LVI,

Rīgā, 1965.
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AUGUSTE KLINKA

Latvijas PSR Valsts operas un baleta teātra soliste

Auguste Klinka pieder pie mūsu operdziedoņu vidējās
paaudzes. Mākslinieces galvenais darba lauks ir oper-

teātris, bet viņa piedalās arī radio un televīzijas kon-

certos.

A. Klinka dzimusi 1918. gada 27. decembrī Jaunsvir-

laukas pagastā kalpotāju ģimenē. Muzikalitāti viņa

mantojusi no vecākiem, kas bijuši lieli mūzikas un

mākslas cienītāji. Jau pirmajos skolas gados A. Klinka



aizraujas ar kora dziedāšanu, bieži uzstājas arī kā so-

liste. Pirmie panākumi iedvesmo nākošo dziedātāju, un

1936. gadā viņa sāk nopietnas vokālās studijas Jelga-

vas mūzikas vidusskolā profesores A. Benefeldes klasē.

Jau pec diviem gadiem A. Klinka ir tiktāl sagatavoju-
sies, ka var iestāties konservatorijā. Te viņas pedagogi
ir slaveni dziedoņi — E. Vitings, M. Brehmane Šten-

gele, A. Pulciņa-Karpa v. c.

1946. gadā sākas A. Klinkas dziedātājas gaitas Lat-

vijas PSR Valsts operas un baleta teātrī. Viņa atveido-

jusi daudzu komponistu, it īpaši Dž. Verdi operu

varones. A. Klinka dzied Dezdemonu operā «Otello»,

Violetu operā «Traviata», Džildu operā «Rigoleto». No

Dž. Pučini operu varonēm viņa atveidojusi Mimī operā
«Bohēma» un Čo-čo Sanu operā «Čo-čo Sana». Viņa
dzied arī Sirji E. Kapa operā «Atriebības ugunis»,
Mikaelu 2. Bizē operā «Karmena», Margarētu Š. Guno

operā «Fausts», Elzu R. Vāgnera operā «Loengrīns»,
Tamāru A. Rubinšteina operā «Dēmons», Marfu

N. Rimska-Korsakova operā «Cara līgava», Jolantu

P. Čaikovska operā «Jolanta», Tatjanu P. Čaikovska

operā «Jevgeņijs Oņegins», Nastju D. Kabaļevska

operā «Tarasa dzimta», Džemmu A. Spadavekias operā
«Dundurs», Francisku S. Rahmaņinova operā «Fran-

česka da Rimini», princesi S. Prokofjeva operā «Mīla

uz trim apelsīniem», Saulcerīti A. 2ilinska operā «Zelta

zirgs» v. c.

Tuvākas A. Klinkas mākslinieces personībai ir liris-

kās varones — Dezdemona, Čo-čo Sana, Violeta v. c.

Viņas tēlojums ir patiess, vienkāršs, atturīgs, dziļa iek-

šēja pārdzīvojumā apdvests.
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ARVĪDS KLIŠĀNS

Latvijas PSR Radio un televīzijas simfoniskā orķestra
mākslinieks, starptautiskā konkursa laureāts, mežradz-

nieks Arvīds Klišāns dzimis 1934. gada 6. decembrī

Daugavpils apriņķa Kalupes pagastā zemnieku ģimenē.
Kad zēnam ir trīs gadi, vecāki pārceļas uz Jēkabpils

apriņķa Dignājas pagasta Priekuļiem. Pirmo izglītību
A. Klišāns iegūst Ģipterēnu, vēlāk Līvānu pamatskolā.

Mīlestību uz mūziku viņš mantojis no tēva, kas kopš

jaunības dienām spēlējis klarneti un trompeti pūtēju



orķestros. A. Klišāns jau divpadsmit gadu vecuma ap-

gūst trompetes, alta un tenora spēli.
1951. gadā A. Klišānu uzņem Jāzepa Mediņa mūzikas

vidusskolā J. Zicmaņa mežraga klasē. Mācīdamies

3. kursā, viņš sāk strādāt Latvijas PSR Radio un tele-

vīzijas simfoniskajā orķestrī. No 1955. līdz 1957. gadam
A. Klišāns mācās J. Zicmaņa mežraga klasē Latvijas
Valsts konservatorijā.

1957. gadā republikas jauno izpildītāju konkursā, kas

organizēts sakarā ar gatavošanos VI Vispasaules jaunat-
nes un studentu festivālam Maskavā, A. Klišāns iegūst

pirmo prēmiju un kopā ar Rīgas Jaunatnes simfonisko

orķestri piedalās festivāla koncertos.

1962. gadā A. Klišāns piedalās starptautiskā mūzikas

festivāla «Prāgas pavasaris» konkursā un iegūst trešo

prēmiju un konkursa laureāta nosaukumu. Šā paša gada
rudenī viņš dodas uz Poliju, kur kopā ar citiem latviešu

māksliniekiem piedalās Latviešu kultūras nedēļai veltī-

tajos koncertos.

Panākumus jaunais mežradznieks guvis arī 1963. gada
decembrī Ļeņingradā. Vissavienības izpildītāju kon-

kursā viņš izcīna 1. vietu un Vissavienības konkursa

laureāta nosaukumu.

Mākslinieka repertuārs ir plašs un daudzveidīgs.

Tajā ietilpst V. A. Mocarta, R. Strausa, P. Hindemita,

R. Gliēra, K. Sen-Sansa, A. Roseti, I. Pauera, A. Gēdikes,

Jēkaba Mediņa mežraga koncerti, kā arī daudzi mazā-

kas formas skaņdarbi. A. Klišāna spēlē valdzina skais-

tais, dziedošais tonis, virtuozitāte un dziļi muzikālais

priekšnesums.
1965. gadā A. Klišānam piešķirts Latvijas PSR Nopel-

niem bagātā mākslinieka goda nosaukums.
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ARVĪDS KĻAVIŅŠ

Par diriģenta Arvīda Kļaviņa darbu vislabāko liecību

sniedz viņa vadītais Rīgas cirka orķestris, kas no paš-
darbības mūziķu kopas kļuvis par saliedētu mākslinie-

cisku kolektīvu, sasniedzot īsti profesionālu meistarību.

A. Kļaviņš dzimis 1911. gada 14. martā Liepājā drēb-

nieka ģimenē. Jau bērnībā rodas interese par skaņu
mākslu. Kad vecāki pārnāk uz Rīgu, zēns iestājas 13. pa-

matskolā. Pēc skolas beigšanas viņš kļūst par «Shell»

firmas benzīna novietnes strādnieku un gumijas fabri-



kas «Varonis» mācekli. Skolas gados iegūto vijoles
spēles prasmi A. Kļaviņš attīsta tālāk Rīgas Tautas

konservatorijā un Fonoloģijas institūtā. Viņš kļūst par

deju skolas orķestra vadītāju, muzicē kafejnīcās, spēlē

operetēs un Rīgas simfoniskajā orķestrī. Pēc karadie-

nesta rodas izdevība iekļauties Latvijas Radiofona or-

ķestrī (1934—1942). Līdztekus šim darbam viņš ir ceļo-

jošās operetes trupas muzikālais vadītājs, bet pēc tās

likvidēšanas vada orķestrus vairākos restorānos

(1935—1941).
1943. gadā A. Kļaviņš saņem piedāvājumu uzņemties

cirka orķestra diriģenta pienākumus. Liela nozīme ir

agrākajos gados gūtajai pieredzei, taču, lai pamatīgi

iepazītos ar cirka orķestra specifiku, jāatsakās pat no

darba Radiofonā. Mūziķim paveras gluži jauns novads.

Viņš kļūst ne tikai par diriģentu, bet arī par skaņdarbu

aranžētāju. A. Kļaviņš cenšas iekļaut repertuārā pēc

iespējas vairāk padomju komponistu darbu. Par sasnie-

gumiem Rīgas cirka orķestra izveidošanā 1954. gadā

viņam piešķir Latvijas PSR Nopelniem bagātā skatuves

mākslinieka goda nosaukumu.

1963. gada 23. janvārī nave pēkšņi pārtrauc mūziķa
labos nodomus.



DZINTARS KĻAVIŅŠ

Ar mūzikas teorētiķa un pianista Dzintara Kļaviņa
vārdu saistīta Ventspils mūzikas dzīve.

Dz. Kļaviņš dzimis 1928. gada 18. maijā Valmierā,

skolas gadus aizvadījis Liepājā. 1947. gadā viņš beidz

Liepājas politehnikuma vispārējās mehānikas nodaļu,
līdz 1948. gadam mūziku uzskatīdams par blakus no-

darbošanos. Taču klavieru spēle, kam Dz. Kļaviņš pie-
vērsies gandrīz vai nejaušības dēļ, pamazām sasaista

jaunekli. Viņš mācās Liepājas mūzikas vidusskolas
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A. Vikmanes klavieru klasē. 1949. gadā Dz. Kļaviņš
sāk strādāt skolā par koncertmeistaru. 1951. gadā, pa-

beidzis klavieru klasi, viņš sāk aktīvas koncertējoša

mūziķa gaitas Ventspilī. Koncertmeistars, vēlāk teorē-

tisko priekšmetu pasniedzējs, lībiešu un ventiņu tautas

melodiju vācējs, lektors, rajona avīzes korespondents,

kritiķis, pilsētas darbaļaužu deputātu padomes depu-
tāts — tāds ir jaunā mūziķa darbalauks Ventspilī.

Nozīmīga ir Dz. Kļaviņa noorganizētā un vadītā lībiešu

un ventiņu dziesmu un deju ansambļa darbība

(1956—1959). Ansamblis ar uzvedumu «Līvu zeme —

dzintarzeme» piedalās Vispasaules jaunatnes un stu-

dentu festivālā Maskavā 1957. gadā. Jaunais mūzikas

entuziasts ne tikai iestudējis šo etnogrāfisko uzve-

dumu, bet radījis tam arī daudzas gaumīgas tautas

dziesmu apdares un oriģināldziesmas.
Lai padziļinātu praksē iegūtās mūzikas zināšanas,

Dz. Kļaviņš studē Maskavā Gņesinu mūzikas pedago-

ģiskā institūta Mūzikas teorijas fakultātes neklātienes

nodaļā, ko absolvē 1960. gadā. Vēlāk viņš papildina zi-

nāšanas aspirantūrā.
1959. gadā Dz. Kļaviņš kļūst par Ventspils mūzikas

skolas direktoru.
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JĀNIS KOCIŅŠ

Jānis Kociņš ir viens no redzamākajiem latviešu

fagotistiem.
J. Kociņš dzimis 1912. gada 12. martā Ainažos zem-

nieku ģimenē. Te viņš pavada arī bērnību un skolas

gadus. Jau agri viņš sāk interesēties par mūziku un

mācās klarnetes spēli. 1933. gadā J. Kociņš iestājas

Rīgas Tautas konservatorijā, kur apgūst klarnetes spēli

pedagoga P. Ķipēna vadībā, bet 1935. gadā sāk studijas
Valsts konservatorijā pedagoga R, Poļa klarnetes klasē.



Viņš spēlē vairākos armijas un teātra orķestros, bet no

1941. gada strādā par otro klarnetistu Latvijas Radio

simfoniskajā orķestrī.
Tūlīt pēc Lielā Tēvijas kara, Radio orķestrim atjau-

nojot darbību, trūkst fagotistu. J. Kociņš, paklausot

diriģentu ierosinājumam, pārkvalificējas. Viņš otrreiz

iestājas konservatorijā, kur īsā laikā docenta Jāņa Vl-

toliņa vadībā apgūst fagota spēles mākslu. 1948. gadā
J. Kociņš sāk strādāt par Radio simfoniskā orķestra

fagotu grupas koncertmeistaru. Līdztekus tiešajam dar-

bam mākslinieks daudz uzmanības veltī kamermūzikai,

sniedz solopriekšnesumus un piedalās kameransambļos.
1965. gada J. Kociņam piešķirts Nopelniem bagāta

mākslinieka goda nosaukums.
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GIDO KOKARS

Latviešu padomju koru kultūras izaugsmē lielu iegul-

dījumu devis talantīgais diriģents Gido Kokars. Paralēli

aktīvam diriģenta darbam G. Kokars strādā arī par

pedagogu.
G. Kokars dzimis 1921. gada 17. augustā Gulbenē.

Dziļāku interesi par mūziku viņā izraisa pamatskolas
mūzikas skolotājs. G. Kokars sāk aktīvi piedalīties sko-

las mūzikas dzīvē — dzied korī un spēlē orķestrī vai-

rākus instrumentus. Pēc pamatskolas beigšanas 1938.



gadā viņš iestājas Cēsu Skolotāju institūtā, kur mūzikai

ierādīta nozīmīga vieta. Vēlāk G. Kokars mācās Jelga-
vas Skolotāju institūtā, kur diriģēšanu pasniedz Jēkabs

Mediņš, pēc tam Rēzeknes Skolotāju institūtā.

Pēc Padomju Latvijas atbrīvošanas G. Kokars sāk

strādāt Gulbenes rajonā par skolotāju. Viņš vada sko-

lēnu korus un piedalās rajona dziesmu svētkos.

1948. gadā G. Kokars iestājas Cēsu mūzikas vidus-

skolas kordiriģentu nodaļā un strādā Cēsu 1. vidusskolā

par dziedāšanas skolotāju.
Tūlīt pēc Cēsu mūzikas vidusskolas beigšanas (1951)

G. Kokars iestājas Jāzepa Vītola Latvijas Valsts kon-

servatorijā. Diriģenta darbību viņš sāk jau studiju ga-
dos. Strādājot Latvijas Valsts Pedagoģiskajā institūtā

par mūzikas un dziedāšanas pedagogu, G. Kokars nodi-

bina institūta jaukto kori, kas vēlāk kļūst par LVU Tau-

tas kori «Daina». 1955. un 1960. gada dziesmu svētkos

koris izcīna dziesmu svētku ceļojošo karogu.
No 1960. gada G. Kokars vada A. Popova Rīgas radio-

rūpnīcas vīru kori, kas 1963. gadā iegūst Tautas kora

nosaukumu.Koris sniedzis neskaitāmus koncertus mūsu

republikā un ārpus tās robežām, gūstot lielu atsaucību.

1963. gadā G. Kokars sāk vadīt Profesionāli tehniskās

izglītības Galvenās pārvaldes kultūras nama jaukto kori

«Daile». Tas pieskaitāms pie labākajiem Padomju Lat-

vijas koru kolektīviem. 1964. gadā tam piešķirts Tautas

kora nosaukums. 1964. gadā korim uztic D. Kabaļevska
«Rekviēmā» pirmatskaņojumu Rīgā. 1965. gada Dziesmu

svētkos Tautas koru sacensībā kolektīvs izcīna pirmo
vietu.

No 1960. gada G. Kokars audzina jaunos diriģentus

Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijā.
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IMANTS KOKARS

Nozīmīgu vietu mūsu diriģentu saimē ieņem Imants

Kokars. Būdams vairāku dziesmu svētku virsdiriģents,
I. Kokars apliecinājis savu diriģenta un spējīga orga-

nizatora talantu. Pēdējos četrus gadus daudz laika viņš
veltī arī pedagoģiskajam darbam, atdodams savu pie-
redzi topošajiem diriģentiem.

I. Kokars dzimis 1921. gada 16. augustā Gulbenē. Pēc

pamatskolas beigšanas 1938. gadā viņš iestājas Cēsu

Skolotāju institūtā un paralēli mācībām apgūst trom-



petes spēli Cēsu Tautas konservatorijā. 1941. gadā
I. Kokars turpina mācības Jelgavas Skolotāju institūtā,
bet 1943. gadā pāriet uz Rēzeknes Skolotāju institūtu.

Šeit viņa pamatspecialitāte ir fizika un matemātika,
taču arī mūzikai joprojām tiek veltīts daudz vērības.

Rēzeknes mūzikas skolā I. Kokars šajā laikā apgūst
vijoles spēli.

No 1945. gada I. Kokars atkal mācās Cēsu Skolotāju
institūtā, ko beidz 1946. gadā. Līdztekus mācībām

institūtā I. Kokars apgūst diriģēšanu Cēsu mūzikas

vidusskolā. Piecos Cēsīs pavadītajos gados I. Kokars

daudz laika veltī iemīļotajam diriģenta darbam. legūtās

praktiskās iemaņas vēlāk lieti noder Jāzepa Vītola

Latvijas Valsts konservatorijas diriģēšanas nodaļā.

Konservatorijā I. Kokars mācās no 1951. līdz 1956. ga-
dam. Viņa pedagogs ir M. Bašs.

Studiju laikā I. Kokars turpina diriģenta darbu.

1951. gada Dziesmu svētkos viņš ir Kirova rajona koru

virsdiriģents. No 1951. līdz 1963. gadam I. Kokars ir

Radiokomitejas kora kormeistars. Vēl būdams konser-

vatorijas students, I. Kokars sāk strādāt Pedagoģiskajā
institūtā, kur māca mūzikas priekšmetus un vada kori.

1959. gadā I. Kokars sāk pedagoga gaitas Jāzepa
Vītola Latvijas Valsts konservatorijā, kur māca speciālo

diriģēšanu.
Līdztekus jauno diriģentu audzināšanas darbam

I. Kokars daudz laika veltī vīru korim «Dziedonis», ko

vada jau no 1955. gada. Kolektīvs ieguvis goda pilno
Tautas kora nosaukumu un ir viens no labākajiem
koriem mūsu republikā. Ar panākumiem diriģents vada

arī Jelgavas skolotāju kora kolektīvu.
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ALEKSANDRS

KORTĀNS

Operdziedātājs A. Kortāns palicis atmiņā galvenokārt
ar savu smalko, niansēm bagāto raksturlomu tēlojumu.
Dž. Rosini operas «Seviļas bārddzinis» uzvedums pēc-
kara gados Latvijas PSR Valsts Akadēmiskajā operas

un baleta teātri ar baritonu A. Kortānu asprātīgi risi-

nātajā Bartolo partijā ir viena no spilgtākajām izrādēm.

A. Kortāns ir to nedaudzo drosmīgo operas mākslinieku

vidu, kuri, riskējot ar savu dzīvību, pasargā operas

namu no nopostīšanas, fašistiem panikā atstājot Rīgu.



Dziedonis dzimis 1897. gada 5. decembri Ikšķilē sko-

lotāja ģimenē. Pirmā pasaules kara gados viņš privāti
apgūst dziedāšanas mākslu Pēterpilī, kur piedalās dažā-

dos labdarības koncertos. 1923. gadā Liepājas operas

teātrī sākas jaunā mākslinieka profesionālās gaitas. Tām

vēlāk pievienojas solista darbība Rīgas Radiofonā un

ceļojošajā opertrupā. Kopš 1932. gada A. Kortāns strādā

Latvijas PSR Valsts Akadēmiskajā operas un baleta

teātrī.

Gadu gaitā lomu skaits sniedzas pāri pussimtam.
Viena no atbildīgākajām viņa repertuārā ir titulloma

Dž. Verdi operā «Rigoleto». A. Kortāns dziedājis arī

Zermona partiju Dž. Verdi operā «Traviata», Bertramu

Dž. Pučini operā «Bohēma», Jerošku A. Borodina operā

«Kņazs Igors» v. c. Ar lielu prasmi mākslinieks veicis

savu uzdevumu M. Zariņa operā «Uz jauno krastu» un

citās padomju operās.
Arī epizodiskas lomas viņš atveido ar lielu mīlestību,

sasniedzot augstu aktiera spēles meistarību.

A. Kortāns miris 1962. gada 1. marta.
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VERA KRAMPE

Operdziedone Vera Krampe dzimusi 1907. gada
20. jūlijā Rīgā. Pēc pamatskolas beigšanas meitene

strādā gaismas kopētavā (1926 —1935). Izrādās, viņai ir

tik laba balss, ka paveras iespējas studēt konservatorijā

(1928—1932) profesora F. Koradas klasē. Beigusi kon-

servatoriju, V. Krampe piedalās apmēram trīsdesmit

koncertos. Māksliniece sāk dziedāt Liepājas operā

(1935—1940). Viena no pirmajām lomām ir Nataša

A. Dargomižska operā «Nāra». Lielākus panākumus



dziedone gūst Kristīnes lomā A. Kalniņa operā «Ugunī»

(1937). Pirmajā padomju varas gadā V. Krampe pārnāk
darbā uz Rīgu. Taču drīz sākas karš, un māksliniece

nokļūst Taškentā, kur dzied Sverdlova operas teātrī

(1941, 1942). Turpmākais Lielā Tēvijas kara posms

(1942—1944) dziedonei saistās ar koncertdarbību Lat-

vijas PSR Valsts mākslas ansamblī.

Pēc Rīgas atbrīvošanas V. Krampe sāk atkal strādāt

operā, kur dzied no 1944. līdz 1956. gadam. Vislabākos

panākumus dziedone gūst, atveidojot personāžus krievu

klasiskajās operās — Lizu P. Čaikovska operā «Pīķa

dāma», Marinu M. Musorgska operā «Boriss Godunovs»,

Fevroniju N. Rimska-Korsakova operā «Teiksma par

neredzamo pilsētu Kitežu un jaunavu Fevroniju» (1949),

Mariju P.Čaikovska operā «Mazepa» (1953). Viņas dzie-

dājums ir ļoti emocionāls.

V. Krampe darbojas arī par pedagoģi konservatorijā
(1945—1960). No viņas talantīgākajām audzēknēm va-

rētu minēt E. Zvirgzdiņu.

Kopā ar padomju delegāciju māksliniece 1949. gadā
brauc uz I Vispasaules miera kongresa sēdēm Prāgā un

Parīzē. V. Krampe apbalvota ar medaļu «Par varonīgu
darbu Lielajā Tēvijas karā 1941.—1945. g.» (1946), ar

Darba Sarkanā Karoga ordeni (1950) un ordeni «Goda

Zīme» (1956). 1954. gadā dziedonei piešķirts Latvijas
PSR Nopelniem bagātās skatuves mākslinieces goda
nosaukums.

1960. gadā vairāki padomju mākslas meistari dodas

darbā uz Novosibirskas konservatoriju, lai audzinātu

mūziķu kadrus Padomju Savienības austrumu novadiem.

Viņu vidū ir arī V. Krampe.
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LIJA KRASINSKA

Mūzikas zinātniece, mākslas zinātņu kandidāte, do-

cente Lija Krasinska dzimusi 1911. gada 25. janvārī

Rīgā. Pirmā pasaules kara gados bēgļu gaitās ģimene
nonāk Gorkijā (bij. Ņižņijnovgorodā). Astoņu gadu
vecumā meitene iestājas konservatorijas zemākajā
kursā. 1921. gadā L. Krasinska kļūst par konservatorijas
studenti Rīgā. Klavierspēli viņa mācās pie A. Sokolov-

skas, teorētiskos priekšmetus — pie profesora J. Kār-

kliņa. 1929. gadā L. Krasinska iestājas arī profesora
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Jāzepa Vītola kompozīcijas klase un abas fakultātes

beidz 1933. gadā.

Kopš 1934. gada viņas tālākās dzīves gaitas saistās

ar Padomju Savienību. No 1935. līdz 1937. gadam
L. Krasinska strādā Habarovskā tikko nodibinātajā mū-

zikas vidusskolā, kur māca gan klavierspēli, gan teorē-

tiskos priekšmetus, gan arī mūzikas vēsturi. Kopš 1937.

gada līdz pat Lielajam Tēvijas karam L. Krasinska

strādā Kaļiņinas mūzikas vidusskolā. Grūtajos kara ga-
dos bieži iznāk pārceļot no pilsētas uz pilsētu, taču

pedagoģisko darbu L. Krasinska nepamet ne uz brīdi.

Kopš 1945. gada sākuma L. Krasinskas dzīves un

darba gaitas saistās ar Rīgu. Par galveno kļūst pedago-
ģiskais darbs — sākumā mūzikas skolā, bet kopš 1945.

gada rudens konservatorijā, kur L. Krasinska māca

teorētiskos priekšmetus — harmoniju, skaņdarbu ana-

līzi, bet vēlāk specializējas mūzikas vēsturē. Viņas lek-

cijām raksturīgi radoši meklējumi, kuros izpaužas lek-

tores dziļās, izsmeļošās zināšanas. Vienmēr vienkārša,

sirsnīga un iejūtīga, viņa prot pārliecinoši un reizē

saudzīgi ievirzīt ikviena jaunā mūziķa zināšanas un

uzskatus vajadzīgajā gultnē, tādējādi iemantojot savu

audzēkņu nedalītu cieņu.

Prasme runāt ar klausītāju — runāt izsmeļoši un reizē

vienkārši par dažādām, bieži vien sarežģītām parādībām
mūzikā izvirzījusi L. Krasinsku arī par vienu no labā-

kajām mūzikas lektorēm mūsu republikā. Šajā laukā

viņa ieguldījusi milzīgu darbu, piedaloties gan atklātos

koncertos, gan radio un televīzijas pārraidēs, gan arī

lasot lekcijas kultūras universitātēs.

Trešais lielais L. Krasinskas darbalauks ir zinātnis-

kais un publicistiskais darbs.



Tāpat kā lekcijās, arī rakstos un grāmatās L. Kra-

sinskas izteiksme ir lakoniska, skaidra, vienkārša un

reizē dziļi loģiska. «Vienkārši par sarežģīto» — tā va-

rētu īsi raksturot L. Krasinskas stilu, kas liecina par

lielu prasmi un augstu meistarību.

L. Krasinska pabeigusi plašu zinātnisku darbu —

«Latviešu padomju simfoniskā programmātiskā mūzika».

1955. gadā viņa aizstāv disertāciju par tēmu «Latviešu

solodziesmas pamatlicēji» un iegūst mākslas zinātņu
kandidātes grādu. 1965. gadā L. Krasinska kļūst par

profesores vietas izpildītāju. 1961. gadā viņai tiek

piešķirts Latvijas PSR Nopelniem bagātās mākslas dar-

binieces goda nosaukums.

Galvenie darbi. Mūzikas elementāra teorija (līdzautors
V. Utkins), I izd. 1951. g., II izd. 1958. g., 111 izd. 1965. g.; I izd.

krievu vai. 1953. g., II izd. kr. vai. 1964. g. Monogrāfija

CKy.riTe», Maskavā, 1959. Monogrāfija «Marģeris Zariņš», LVI,

Rīgā, 1960. Muzikālā audzināšana XI klasei, LVI, Rīgā, 1962. Muzi-

kālā audzināšana X klasei, LVI, Rīgā, 1964. «Emīla Dārziņa solo-

dziesmas», almanahs «Latviešu mūzika», LVI, Rīgā, 1958. «Nilss

Grīnfelds», «Ādolfs Skulte», «Latviešu mūzikas hrestomātija». LVI,

Rīgā, 1955. «Alfrēds Kalniņš», «Latviešu mūzikas hrestomātija»,

LVI, Rīgā, 1957.

20 — 1433
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IVANS

KRASNOPJOROVS

Ivans Krasnopjorovs ir viens no ievērojamākajiem
mūsu republikas obojistiem, Latvijas PSR Radio un te-

levīzijas simfoniskā orķestra oboju grupas koncert-

meistars.

Viņš dzimis 1911. gada 20. jūnijā Rīgā galdnieka ģi-
menē. Pēc pamatskolas beigšanas jauneklis ilgāku laiku

strādā tipogrāfijā par burtlici. 1929. gadā I. Krasnopjo-

rovs sāk mācīties obojas spēli konservatorijā pie peda-

goga G. Varneka. Drīz vien sākas profesionāla mūziķa



gaitas Nacionālā teātra orķestri, vēlāk karadienestā —

pūtēju orķestrī. 1935. gadā I. Krasnopjorovs pabeidz

konservatoriju un sāk spēlēt Rīgas Operas un baleta

teātra simfoniskajā orķestrī. Kopš 1938. gada viņš ir

Latvijas Radio simfoniskā orķestra obojists.
Jau tūlīt pēc Lielā Tēvijas kara līdztekus orķestra

mūziķa gaitām aizsākas arī I. Krasnopjorova plašā pe-

dagoģiskā darbība Emīla Dārziņa mūzikas skolā un

Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijā. I. Kras-

nopjorovs izaudzinājis veselu latviešu obojistu paau-

dzi, kas tagad strādā dažādos orķestros gan mūsu

republikā, gan aiz tās robežām. Latvijas PSR Radio un

televīzijas simfoniskajā orķestrī I. Krasnopjorovs spēlē

kopā ar saviem audzēkņiem — konservatorijas absol-

ventiem A. Kristlību un E. Zemoviču. Ļoti aktīvi māk-

slinieks piedalās dažādos Rīgas mūzikas dzīves pasā-
kumos, spēlē kameransambļos un Rīgas Radio kamer-

orķestrī. Par nozīmīgo ieguldījumu Latviešu literatūras

un mākslas dekādes koncertprogrammu sagatavošanā

un atskaņošanā I. Krasnopjorovam 1956. gadā piešķirts

Latvijas PSR Nopelniem bagātā skatuves mākslinieka

goda nosaukums.

20*



308

STEFANS

KRASNOPJOROVS

Komponists un diriģents Stefans (Sergejs) Krasno-

pjorovs ir viens no celmlaužiem latviešu tautas instru-

mentu orķestru veidošanā.

S. Krasnopjorovs dzimis 1900. gada 14. decembrī

Rīgā galdnieka ģimenē. Pirmā pasaules kara laikā kopā
ar vecākiem viņš aizbrauc uz Maskavu, kur 1918. gadā
beidz vidusskolu. Pēc atgriešanās Latvijā S. Krasno-

pjorovs vada korus un instrumentālus ansambļus.
S. Krasnopjorovs sāk privātas mūzikas studijas pie
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S. Rozovska. 1925. gadā viņš strādā par dziedāšanas

skolotāju vispārizglītojošās skolās. S. Krasnopjorovs
sāk darbu ar tautas instrumentu ansambļiem un 1927.

gadā pie Latviešu kultūras biedrības noorganizē krievu

tautas instrumentu orķestri, kas darbojas līdz 1941. ga-

dam. S. Krasnopjorova vadībā orķestris izveidojas par

māksliniecisku kolektīvu ar bagātu un daudzpusīgu

repertuāru. Orķestris bieži koncertējis un piedalījies

radioraidījumos. 1935. gadā S. Krasnopjorovs beidz

Latvijas Valsts konservatorijas profesora Jāzepa Vītola

kompozīcijas un mūzikas teorijas klasi. Tajā pašā gadā

viņš noorganizē krievu tautas dziesmu kori. Lielāko

daļu tautas instrumentu orķestra un kora repertuāra

veidojis S. Krasnopjorovs. Pēc Rīgas atbrīvošanas no

fašistiskajiem iebrucējiem viņš piedalās Radio atjau-
nošanas darbā, bet 1947. gadā, kad Latvijas PSR Valsts

filharmonijā noorganizējas Latviešu dziesmu un deju
ansamblis, S. Krasnopjorovs pāriet darbā uz filharmo-

niju. Viņa vadībā sāk darboties pirmais latviešu tautas

instrumentu orķestris. Atsevišķu instrumentu skanīguma
uzlabošanai un spēles tehnikas pilnveidošanai pēc
S. Krasnopjorova iniciatīvas izdarīti attiecīgi grozījumi
instrumentu, piemēram, kokles uzbūvē.

Lai rastu iespēju papildināt latviešu tautas instru-

mentu orķestri ar profesionāliem kadriem, S. Krasno-

pjorovs aktīvi piedalās tautas instrumentu klases orga-
nizēšanā konservatorijā un 1948. gadā kļūst par tās

vadītāju. Viņš izaudzinājis daudzus mūsu jaunos kok-

les spēles meistarus. Savu pieredzi S. Krasnopjorovs
sakopojis darbos «Kokles spēles metodika» un «Lat-

viešu tautas instrumentu attīstība».

Aktīvai komponista darbībai S. Krasnopjorovs pie-



vērsies trīsdesmito gadu beigās. Interesantākie viņa
darbi veltīti tautas instrumentu orķestrim. Viņš rakstī-

jis arī dziesmas korim. Koncerts koklei, kurā spilgti

izpaužas tautas mūzikas raksturs, ir pirmais šāda žanra

darbs latviešu mūzikas literatūrā.

S. Krasnopjorovs miris 1961. gada 22. martā.

Galvenie darbi. Simfoniska poēma «Pasaka par zelta ziv-

tiņu» (1943); simfoniska svīta desmit daļās «Trejdeviņās valstīs»

(1944); desmit latviešu tautas dziesmu apdares balsij un simfoniska-

jam orķestrim (1944); oratorijā bērniem «Puķu dārzs» (1939); Fan-

tāzija par tēmu «Pūt, vējiņi!» latviešu tautas instrumentu orķestrim
(1951); Koncerts koklei un tautas instrumentu orķestrim, svīta lat-

viešu tautas instrumentu orķestrim «Gana diena»; dziesmas korim,
solodziesmas un masu dziesmas, tautas dziesmu apdares v. c.
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ARVĪDS KRASTINŠ

Cēsu Tautas kora «Vidzeme» ilggadējais vadītājs pe-

dagogs Arvīds Krastiņš dzimis 1919. gada 24. septembrī

Alojā zemnieku ģimenē. Diriģenta bērnu dienas aizrit

Vidzemē — Salacas gleznainās pietekas Iģes krastos.

Te zēns iemācās mīlēt visu skaisto, te, ganu gaitās
dziesmas skandinot, rodas interese par mūziku. Taču

tikai padomju laikā A. Krastiņš var sākt pilnveidot
savas dotības. Viņš iestājas Jāzepa Vītola Latvijas
Valsts konservatorijas kordiriģentu nodaļā. A. Krastiņš



absolvē konservatoriju 1949. gadā. Viņš atstāj galvas-

pilsētu, lai rūpētos par mūzikas kultūras uzplaukumu

perifērijā. Aiz muguras jau liela kordiriģenta un dzie-

dāšanas skolotāja prakse, kas iegūta paralēli studijām.

Ilgus gadus A. Krastiņš strādā par Alfrēda Kalniņa
Cēsu mūzikas vidusskolas direktoru, pedagoga darbu

apvienojot ar Tautas kora «Vidzeme» diriģenta pienā-
kumiem. Latviešu literatūras un mākslas dekādē Mas-

kavā 1955. gadā ievērību gūst A. Krastiņa vadītais

Raunas kolhoza «Sarkanais Oktobris» koris. Pēdējos

gados diriģents strādā arī par Cēsu kultūras nama paš-
darbības simfoniskā orķestra un 1. vidusskolas pūtēju

orķestra diriģentu.
Ar 1951. gadu atklātībā parādījušās pirmās A. Kras-

tiņa bērnu dziesmas. Tagad komponista darbu sarakstā

jau vairāk nekā piecdesmit dziesmu, divas kantātes,

instrumentālas miniatūras. Jo īpaši sirsnīgajās bērnu

dziesmās un ar dabas tēliem saistītajās liriski romantis-

kajās kora kompozīcijās («Daugavas tāles», «Mana

bērnības upe», «Saulrieta melodija», «Mākoņu ne-

miers») atklājas autora melodiķa dotības un prasme

P. Barisona kora dziesmu stilam radniecīgu harmoniju
izvēlē. Diriģenta darbs palīdz A. Krastiņam mērķtiecīgi
izvēlēties kora faktūras un balsu tembru nokrāsas.

Pašlaik komponists apgūst plašākas vokāli instrumentā-

las un simfoniskas formas.

Cēsu diriģentam ir lieli sasniegumi republikas kora

kultūras attīstībā. Tautas koris «Vidzeme» ir viens no

izcilākajiem, mākslinieciski spilgtākajiem Tautas koru

kolektīviem. Ar saviem koncertiem tas priecējis gan

Padomju Latvijas, gan brālīgo republiku kora mākslas

mīļotājus.
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OĻĢERTS KRASTIŅŠ

Operdziedonis Oļģerts Krastiņš dzimis 1928. gada
25. augustā Jēkabpils rajona Ābeļu ciemā. Pēc Salas

pamatskolas beigšanas viņš mācās Bebrenes lauksaim-

niecības tehnikumā un piedalās dramatiskajā ansamblī.

Daži aktiera gaitās pareģo viņam spožu nākotni, bet

nevienam neienāk prātā, ka topošais agronoms varētu

kļūt par profesionālu dziedātāju. Pat nepabeidzis tehni-

kumu, O. Krastiņš iestājas Jāzepa Mediņa mūzikas vi-

dusskolā. Pēc mūzikas skolas beigšanas 1951. gadā



māksliniekam rodas iespēja kļūt par operas solistu.

Pirmā loma ir pristavs M. Musorgska operā «Boriss

Godunovs»; pēc tam viņš dzied mežsarga Semjona par-

tiju D. Kabaļevska operā «Tarasa dzimta», veco kalpu
A. Rubinšteina operā «Dēmons». 1954. gadā O. Krastiņš

iestājas Gņesinu muzikāli pedagoģiskajā institūtā. Viņš
mācās pie izcilajiem padomju dziedoņiem profesoriem
M. Reizena un J. Ivanova. Pēc studiju beigšanas 1959.

gadā mākslinieks atgriežas Rīgā un enerģiski iesaistās

operas darbā.

Lielākās lomas ir Ramfiss Dž. Verdi operā «Aīda»

(1959), dons Bazilio Dž. Rosini operā «Seviļas bārddzi-

nis» (1960), Dolohovs un Davū S. Prokofjeva operā
«Karš un miers» (1961). Tām seko Andrejs I. Dzeržin-

ska operā «Cilvēka liktenis» (1962), lielinkvizitors

Dž. Verdi operā «Dons Karloss» (1962), Hortenzio

V. Šebaļina operā «Spītnieces savaldīšana» (1963) un

Kolēns Dž. Pučini operā «Bohēma» (1964). Dons Bazilio

jau nodziedāts vairāk nekā pussimta reižu. S. Prokof-

jeva operā «Mīla uz trim apelsīniem» iestudēts mags

Čelijs, kā arī landgrāfa loma R. Vāgnera operā «Tan-

heizers» un Mefistofelis Š. Guno operā «Fausts». Darba

ļoti ļoti daudz. Jaunajam māksliniekam, ko daba ap-

veltījusi ar skanīgu basu un aktiera talantu, tiek uzti-

cēti aivien atbildīgāki uzdevumi.

Dziedoni iesaistījusi darbā arī Rīgas kinostudija.
Piecdesmito gadu vidū O. Krastiņš atveido epizodiskas
lomas filmās «Uz jauno krastu», «Kā gulbji balti pa-
debeši iet», «Latviešu strēlnieka stāsts». Lielākā loma

uz ekrāna māksliniekam ir kalpa puisis Andris vienā

no labākajām latviešu padomju mākslas filmām —

«Salna pavasarī».
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VALDIS KRASTINŠ

Pianists Valdis Krastiņš dzimis 1927. gada 16. jūnijā

Rīgā kalpotāju ģimenē. Viņa skolas gaitas ritējušas
Valsts tehnikuma ķīmijas nodaļā un 4. Rīgas pilsētas
vidusskolā. Sagatavojies M. Vīgneres studijā, V. Kras-

tiņš 1944. gadā iestājas Latvijas Valsts konservatorijas
klavieru klasē, kur mācās pie docentes E. Eglītes, vēlāk

pie profesora N. Dauges. Pec konservatorijas beigša-

nas 1951. gadā V. Krastiņš strādā par pedagogu P. Jur-

jāna bērnu mūzikas skolā, no 1955. līdz 1958. gadam



Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā, bet kopš 1955. gada
viņš darbojas par skaņu režisoru Radiokomitejā.

No 1960. līdz 1965. gadam V. Krastiņš mācās Ļeņin-

gradas konservatorijas neklātienes aspirantūrā pia-
nisma vēsturi un teoriju pie profesora Ļ. Barenboima,

speciālās klavieres pie profesora N. Perelmaņa.
1957. gadā notiek jaunā pianista pirmais klavier-

vakars. Mākslinieks koncertējis arī Ļeņingradā, Lie-

pājā, Ventspilī, Cēsīs un Valmierā. V. Krastiņš regu-
lāri piedalās radiopārraidēs (J. S. Baha La mažora,
V. A. Mocarta La mažora un re minora koncerts,
L. Bēthovena Ceturtais koncerts klavierēm). Līdzās kla-

siķu skaņdarbiem pianists atskaņo arī mūsdienu kom-

ponistu darbus.

Pianista spēles stils ir ļoti noteikts, vīrišķīgs. Māksli-

nieks saista klausītājus ar savu teicamo stila izjūtu,
nevainojamo muzikālo gaumi un spēles daudzšķaut-
ņaino krāsainību.

V. Krastiņš pieder pie tiem nedaudzajiem republi-
kas jaunās paaudzes atskaņotājmāksliniekiem, kurus

interesē arī mūzikas teorētiskās problēmas, mūzikas

publicistikas un propagandas jautājumi. Pēdējos gados

presē parādījušās V. Krastiņa recenzijas par klavier-

koncertiem. Viņš analītiski vērtējis arī skaņdarbus
Jauno komponistu apvienības radošajās sanāksmēs.

Mākslinieks sagatavojis muzikāli izglītojošus pārraižu
ciklus Radiofonam (L. Bēthovena simfonijas, visas

L. Bēthovena klaviersonātes, klaviermūzika trijos gad-
simtos v. c).

Galvenie darbi. Polifonija, LVI, Rīgā, 1959. Jāņa Ivanova

klavierkoncerts, LVI, Rīgā, 1960. Klavieres, LVI, Rīgā, 1962. Jāņa
Ivanova klavierdarbi, LVI, Rīgā, 1964.
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MIHAILS KRAVČONOKS

Operdziedonis Mihails Kravčonoks dzimis 1925. gada
29. maijā Daugavpilī dzelzceļnieka ģimenē. Daugavpils
2. vidusskolas skolēnu orķestrī viņš spēlē trompeti. Pēc

skolas beigšanas 1944. gadā viņu iesauc Padomju Ar-

mijā. M. Kravčonoks iesaistās karavīru orķestrī. Demo-

bilizējies viņš iestājas Daugavpils mūzikas vidus-

skolā, kur no 1948. līdz 1952. gadam mācās kordiri-

ģentu nodaļā. M. Kravčonoka vadītais 6. vidusskolas

koris šai laikā kļūst par labāko skolēnu kori pilsētā.



Pedagoģe M. Abezgauza ievēro jaunekļa vokālās dotī-

bas. Pēc trešā kursa beigšanas M. Kravčonoks pāriet
uz dziedāšanas nodaļu. Konservatorijā viņš mācās no

1952. līdz 1957. gadam A. Norvaiša klase. Diplomdar-
bam viņš iestudē Dēmona partiju.

Jau konservatorijas gados M. Kravčonoks sāk ope-

ras solista gaitas — viņš dzied Jeļecki P. Čaikovska

operā «Pīķa dāma» un Volfrāmu R. Vāgnera operā
«Tanheizers» (1956, 1957). Mākslinieka repertuārā ap-

mēram trīsdesmit lomu. Nozīmīgākās ir Zermons

Dž. Verdi operā «Traviata», Valentīns Š. Guno operā

«Fausts», Ferdinands S. Prokofjeva operā «Laulības klos-

terī», Figaro Dž. Rosini operā «Seviļas bārddzinis» un

V. A. Mocarta operā «Figaro kāzas», Kīns B. Britena

operā «Pīters Graimss», Baltais tēvs A. Zilinska operā
«Zelta zirgs», policijas priekšnieks D. Šostakoviča operā
«Katerina Izmailova».

Dziedonis saņēmis arī vairākus apbalvojumus — me-

daļas «Par drošsirdību» (1945), «Par uzvaru pār Vāciju

Lielajā Tēvijas karā 1941.—1945. g.» un «Par Varšavas

atbrīvošanu» (1946).
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CENTIS KRIĶIS

Diriģents Centis Kriķis dzimis 1920. gada 23. oktobri

Madonas apriņķa Lubejas pagastā strādnieku ģimenē.
Kad zens mācās Annenieku pamatskolā, tēvs ierosina

pievērsties klavierspēlei. 1946. gadā nākošais mūziķis

iestājas Cesu vidusskolā un mācās ari Cēsu mūzikas

vidusskolā, kur turpina apgūt klavierspēli pie peda-

goga P. Krieviņa un iepazīst kordiriģenta mākslu peda-

goga K. Ozola vadībā. 1950. gadā C. Kriķis ar izcilību

beidz abas vidusskolas un iestājas Latvijas Valsts



konservatorijā. 1955. gadā viņš absolvē pedagoga M.Baša

kordiriģentu klasi un sāk strādāt Latvijas PSR Valsts

Akadēmiskajā korī. Viņš piedalās vairāku atbildīgu

programmu iestudēšanā un kopā ar kolektīvu dodas

koncertceļo jumos pa Ukrainu un Aizkaukāzu, kā arī

pa mūsu republiku. C. Kriķis iestājas otrreiz konserva-

torijā — šoreiz Latvijas PSR Tautas mākslinieka

E. Tona vadītajā orķestra diriģentu klasē, ko pabeidz
1961. gadā. Jau studiju laikā viņš veic vairākus operu

un simfonisko darbu iestudējumus, gūstot klausītāju
atzinību. Otrreiz pabeidzis konservatoriju, C. Kriķis sāk

strādāt par galveno diriģentu Liepājas Muzikāli drama-

tiskajā teātrī. Viņa vadībā tiek iestudētas vairākas

izrādes: G. Ernesaksa opera «Atjautīgās līgavas»,
Dž. Verdi opera «Rigoleto» un D. Kabaļevska muzikālā

komēdija «Pavasaris dzied». C. Kriķis nodibina un vada

Rīgas Radio kamerorķestri, kas iemantojis pelnītu
slavu visā republikā un aiz tās robežām kā aktīvs kla-

siskās mūzikas un mūsu gadsimta skaņu mākslas popu-

larizētājs. 1962. gadā C. Kriķis kļūst par Radio un tele-

vīzijas T. Kalniņa kora māksliniecisko vadītāju, bet

1963. gadā — par Radio un televīzijas simfoniskā or-

ķestra diriģentu. Vadīdams republikas lielāko simfo-

nisko kolektīvu, C. Kriķis daudz uzmanības veltī tieši

padomju mūzikas propagandai. Viņa diriģētajos kon-

certos un radioraidījumos izskanējuši vairāki N. Mjas-

kovska, S. Prokofjeva, J. Šaporina, V. Vlasova, R. Ščed-

rina, Ļ. Revucka, A. Štogarenko un citu brālīgo repub-
liku komponistu skaņdarbi. 1964. gadā C. Kriķis sāk

strādāt par pedagogu Jāzepa Vītola Latvijas Valsts

konservatorijā.
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DRUVIS KRIĶIS

Druvis Kriķis ir Latvijas PSR Valsts filharmonijas
solists.

Mākslinieks dzimis 1932. gada 11. martā Madonas

apriņķa Lubejas pagastā (tagadējā Bērzaunes ciema

padomē) strādnieku ģimenē. Drīz vien ģimene pārceļas

uz dzīvi Dobeles rajona Annenieku ciemā. Pēc Lielā

Tēvijas kara D. Kriķa vecāki vēlreiz maina dzīves

vietu, šoreiz dodoties uz Cēsīm. Mācoties Cēsu vidus-

skolā (1947—1951), D. Kriķim pirmo reizi rodas
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ciešāka saskare ar mūziku. Viņš aktīvi piedalās skolas

mūzikas pulciņā — spēlē dažādus instrumentus pūtēju

orķestrī un dzied skolas jauktajā korī.

Pec vidusskolas beigšanas D. Kriķis iestājas Rīgas
Medicīnas institūtā. lemīļojis dziesmu jau no bērnības

un skolas gadiem, jaunais medicīnas students paralēli
mācībām dzied Latvijas Radio padomju dziesmu an-

samblī, kā arī konservatorijas mācību korī. Vēlēšanās

kļūt par profesionālu mūziķi ir tik liela, ka 1954. gadā
D. Kriķis pārtrauc studijas Medicīnas institūtā un iestā-

jas Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijā vokā-

lajā nodaļā. Šeit profesora A. Viļumaņa vadībā D. Kri-

ķis apgūst vokālās mākslas pamatus. Studiju laikā

(1955—1959) viņš strādā Valsts Akadēmiskajā korī

par solistu.

Pēc konservatorijas beigšanas jaunais mākslinieks

dodas uz Daugavpils Muzikāli dramatisko teātri, kur

neilgā laikā iestudē 2ermonu Dž. Verdi operā «Tra-

viata» un Šarplē Dž. Pučini operā «Čo-čo Sana».

D. Kriķa skanīgais baritons bieži dzirdams arī kon-

certos.

1960. gada vasarā D. Kriķis iztur konkursu Latvijas
PSR Valsts filharmonijā. Jau augustā notiek jaunā fil-

harmonijas solista pirmais koncerts.

Savā neilgajā koncertdarbības laikā mākslinieks pie-

dalījies jau apmēram 700 koncertos, kas notikuši gan

dažādās Latvijas pilsētās un ciemos, gan kaimiņu re-

publikās (Igaunijā, Lietuvā), kā arī vairākās KPFSR

pilsētās.
D. Kriķis ir pazīstams arī ārzemju klausītājiem.

1962. gadā Helsinkos VIII Vispasaules jaunatnes un

studentu festivālā viņš koncertē kopā ar jauniešu kori



«Rīga». Klausītāji iemīļojuši viņa dziedāto A. Liepiņa
«Dziesmu par Rīgu» un somu tautas dziesmu «Rulati».

1963./64. gada koncertsezonā D. Kriķis kopā ar ci-

tiem filharmonijas māksliniekiem sniedz 80 koncertu

Ungārijas, Polijas un Vācijas republikās. Bez tam so-

lists piedalās arī Rostokas miera nedēlā 1964. gadā,
ar panākumiem dziedot O. Grāvīša speciāli šim notiku-

mam rakstīto «Balādi par miera jūru».
Mākslinieka repertuārs ir plašs un daudzpusīgs. Tajā

sastopami tādi lielas formas darbi kā S. Rahmaņinova
kantāte «Pavasaris», J. Vītola «Ziemeļblāzma», P. Ba-

risona «Brīnumzeme», K. Orfa «Carmina burciņa».

1963. gadā R. Vāgnera operas «Klīstošais holandietis»

koncertizpildījumā D. Kriķis iestudē holandieša lomu,
ko dzied Kijevā 1964. gadā. O. Grāvīša televīzijas operā

«Vanadziņš» viņš iestudē tēva vokālo partiju. Māksli-

nieka repertuārā ir ne vien padomju dziesmas, operu

ārijas un klasiķu darbi, bet arī dziesmu cikli: R. Grīn-

blata «Pasaules dzejnieki cīņā par mieru», E. Kapa
«Dzimtā daba», E. Tamberga dziesmu cikls ar Š. Petefi

tekstiem.

D. Kriķa baritons ir izteiksmīgs, vīrišķīgs un spē-

cīgs. Mākslinieks apveltīts ar lielu muzikalitāti un spē-
jām iejusties dažādukomponistu stilā.

2i*
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PAULS KRŪMIŅŠ

Vijolnieks, mūzikas pedagogs un diriģents Pauls

Krūmiņš veicis lielu muzikālās izglītošanas un mūzikas

propagandas darbu. Pirms vairāk nekā četrdesmit ga-

diem sākas viņa mūziķa gaitas Daugavpilī. Kā koncert-

dzīves organizatoram, instrumentālo ansambļu dibinā-

tājam un Daugavpils simfoniskā orķestra vadītājam
P. Krūmiņam ir liela nozīme Latgales mūzikas kultūras

veidošanā.

P. Krūmiņš dzimis 1892. gada 5. augusta Salaca
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skolotāja ģimenē. Tēvs vadījis kori un spēlējis vijoli,
māte spēlējusi klavieres. 1896. gadā ģimene pārceļas uz

Rostovu pie Donas. Sešu gadu vecumā zēns jau
itin veikli prot izvilināt melodijas no savas vijo-
les. Tēvs sāk ar dēlu regulāras nodarbības. 1902. gadā
P. Krūmiņš iestājas Rostovas mūzikas skolā. 1907. gadā
viņš turpina studijas Harkovas mūzikas skolā, kur

P. Krūmiņa pedagogu vidū ir arī latviešu klasiskās mū-

zikas celmlauzis Jurjānu Andrejs, kas sniedz topoša-

jam mūziķim teorētiskās zināšanas. Pabeidzis mūzikas

skolu, jaunais vijolnieks 1910. gadā dodas uz Berlīnes

Akadēmisko mūzikas augstskolu, iztur lielo konkursu

un studē pie E. Virta, A. Marto un K. Merkesa. P. Krū-

miņu interesē ne tikai vijoļspēle, bet arī kompozīcijas

teorija. Viņš studē klavieru, kā arī diriģēšanas klasē.

Jau studiju laikā viņš sāk kamermūziķa gaitas. Pēc mū-

zikas augstskolas absolvēšanas 1913. gadā latviešu vi-

jolnieks kopā ar saviem studiju biedriem — stīgu kvar-

teta dalībniekiem koncertē Vācijā, Austrijā, Dānijā.
Pirmais pasaules karš pārtrauc P. Krūmiņa mūziķa

gaitas. Vijolnieks aizbrauc uz Krieviju, tiek mobilizēts,

kļūst par karavīru orķestra mūziķi, Harkovā vada mū-

zikas studiju, organizē koncertus, teātrus, izmēģina pat

savas aktiera spējas, bet 1920. gadā atgriežas Rīgā.

Ilgāku laiku P. Krūmiņš dzied E. Melngaiļa korī.

Saņēmis diriģenta atbalstu, jaunais mākslinieks gūst
iespēju sniegt vijoles solopriekšnesumus kora kon-

certos. P. Krūmiņš ar prieku 1923. gadā pieņem
N. Vanadziņa priekšlikumu doties uz Daugavpili un

kļūt par jaundibinātās Tautas konservatorijas direktora

vietnieku un vijoļklases vadītāju. 1925.gadā P. Krūmiņš

noorganizē pirmo simfonisko orķestri Daugavpilī. Līdz



vācu fašistu iebrukumam P. Krūmiņa vadībā Daugav-

pilī izskan deviņas operas, divdesmit operetes,
V. A. Mocarta, L. Bēthovena, P. Čaikovska simfoniskie

darbi.

P. Krūmiņš ieguldījis lielu darbu jauno mūziķu sa-

gatavošanā. Pie viņa mācījušies V. Sams un G. Orde-

lovskis, viņa orķestri izauguši pašreizējie Jāzepa Vītola

Latvijas Valsts konservatorijas pasniedzēji — vijolnieks
V. Šeļegovs un kordiriģents A. Krūmiņš.

1944.—1947. gadā P. Krūmiņš ir Daugavpils mūzikas

vidusskolas direktors. P. Krūmiņa vadībā notiek pašdar-
bības simfoniskā orķestra koncerti Rīgā 1958. gadā.

1958. gada P. Krūmiņam piešķirts Latvijas PSR

Nopelniem bagātā mākslas darbinieka goda nosaukums.

P. Krūmiņš miris 1965. gada 24. jūlijā.
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ERNA

KUKAINE LATIŠEVA

Vairāk nekā desmit gadi no solistes Ernas Kukaines-

Latiševas mākslinieciskās darbības pagājuši uz Liepā-
jas Operas teātra skatuves, kur māksliniece atveidojusi
daudz dažādu tēlu. Tomēr opera nav palikusi viņas vie-

nīgais aicinājums. Nu jau ilgus gadus E. Kukaine-Lati-

ševa veic pedagoģisko darbu E. Melngaiļa Liepājas mū-

zikas vidusskolā un nododas koncertdarbībai.

Māksliniece dzimusi 1909. gada 10. jūnijā Rīgā strād-

nieku ģimenē. Muzikālo talantu un mūzikas mīlestību



viņa mantojusi no mātes, kas labi dziedājusi un pratusi
daudz dziesmu. Skolas gados E. Kukaine-Latiševa ne-

ilgu laiku privāti mācās dziedāt, bet 1927. gadā iestājas
Valsts konservatorijā profesora P. Sakša klasē. Jau stu-

diju gados jaunā soliste sāk darba gaitas. Gadu viņa
strādā Liepājas operā, bet pēc tam Rīgas Nacionālajā

operā, kur turpina darbu arī pēc konservatorijas beig-
šanas (līdz 1939. g.). Te talantīgā māksliniece iestudē

pirmās atbildīgās lomas — Tosku Dž. Pučini operā
«Toska» un Tatjanu P. Čaikovska operā «Jevgeņijs

Oņegins».

Nozīmīga un plaša ir E. Kukaines-Latiševas darbība

Liepājas operas teātrī (no 1939. g. līdz teātra pārorgani-
zēšanai 1950. g.). Uz šā teātra skatuves viņa atvei-

dojusi daudzus spilgtus un pārliecinošus tēlus: Tosku

Dž. Pučini operā «Toska», Lizu P. Čaikovska operā
«Pīķa' dāma», Tatjanu P. Čaikovska operā «Jevgeņijs

Oņegins», Čo-čo Sanu Dž. Pučini operā «Čo-čo Sana»,

Mikaelu 2. Bizē operā «Karmena», Saimu E. Kapa

operā «Atriebības ugunis» v. c. E. Kukaine-Latiševa

atveido arī galvenās varones operetēs — I. Kalmana

operetēs «Silva» un «Marica», F. Lehāra operetē «Jautrā

atraitne» v. c.

Dziedātājai sevišķi tuva un mīla ir drosmīgā, lepnā,

dziļu jūtu un spēka pilnā Toska un gaišā, skaidrā, mī-

lestības apgarotā Liza.

Kopš 1955. gada E. Kukaine-Latiševa strādā E. Meln-

gaiļa Liepājas mūzikas vidusskolā. Māksliniece atrod

laiku arī koncertdarbībai. E. Kukaines-Latiševas priekš-
nesuma raksturīgākās iezīmes ir skaņdarba dziļa iz-

pratne, izteiksmīgs dziedājums un patiess pārdzīvojums.
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DMITRIJS KUĻKOVS

Altists, diriģents un komponists docents D. Kuļkovs
dzimis 1906. gada 4. oktobri Odesā. 1908. gadā Kuļkovu

ģimene pārnāk uz Rīgu, kur Dmitrijs sāk mācīties

vijoļspēli. Pabeidzis ģimnāziju, 1927. gadā viņš iestājas

Latvijas konservatorijā A. Meca vijoļklasē, kuru beidz

1933. gadā. Jaunais mūziķis tiecas pēc plašākas izglī-
tības un tāpēc iestājas J. Vītola kompozīcijas klasē un

J. Mediņa diriģēšanas klasē. Tās viņš beidz 1939. gadā.
No 1928. līdz 1944. gadam D. Kuļkovs pilda Rīgas ope-

ras orķestra alta grupas koncertmeistara pienākumus.



Pēc Lielā Tēvijas kara D. Kuļkova darba lauks pa-

plašinās — 1944. gadā viņš kļūst par mācību spēku

Latvijas Valsts konservatorijā (alta klase un kvarteta

klasē), no 1944. līdz 1951. gadam strādā par Radio sim-

foniskā orķestra galveno diriģentu. D. Kuļkovs ir arī

aktīvs kamermūziķis — viņš spēlē Latvijas PSR Valsts

konservatorijas kvartetā visus tā pastāvēšanas gadus
(1945—1958). D. Kuļkova alta klasi beiguši orķestra
mākslinieki R. Medne, E. Lielbārdis, B. Kļava, S. Zil-

beršteins v. c.

D. Kuļkovs sarakstījis vairākus darbus simfoniska-

jam orķestrim, divas sonātes, miniatūras vijolei un

citus skaņdarbus.

1963. gadā D. Kuļkovs kļūst par Saratovas konserva-

torijas docentu.

Galvenie darbi. Simfonija mi minorā (1945); Uvertīra

(1948); simfonisks tēlojums «No varoņu dzīves» (1958); Fantāzija vi-

jolei un orķestrim (1946); Koncerts altam (1951); Svīta simfoniskajam

orķestrim (1963); sonātes vijolei un klavierēm (1957, 1961); Klavieru

trio (1963); Klavieru kvintets (1965).
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VILHELMS KUMBERGS

Vilhelms Kumbergs, viens no redzamākajiem lat-

viešu kontrabasistiem un šā instrumenta spēles pedago-

giem, dzimis 1884. gada 22. janvāri Jelgavā kalpotāju

ģimenē. Agri zaudējis tēvu, zēns jau bērnībā spiests
pelnīt līdzekļus iztikai un mācībām. Pabeidzis Jelgavas

proģimnāziju, viņš iestājas Rīgas Ķeizariskajā mūzikas

skolā, kur mācās stīgu instrumentu un pūšamo instru-

mentu spēli. 1905. gadā viņš pabeidz kontrabasa klasi

un sāk strādāt Rīgas operā. Pirmā pasaules kara laikā



V. Kumbergs nokļūst Pēterburgā. Te viņš strādā dažā-

dos orķestros, Muzikāli dramatiskajā teātrī, Marijas
teātrī, pēc tam filharmonijas orķestrī. Šai laikā viņš
cieši sadraudzējas ar daudziem krievu mūziķiem; šī

draudzība un radošā sadarbība saglabājas visu mūžu.

Kādu laiku V. Kumbergs darbojas arī Sevastopolē, kur

ir vietējās konservatorijas pasniedzējs.
1922. gadā mākslinieks atgriežas Latvijā, apmēram

gadu strādā Liepājas operā, bet pēc tam iesaistās Rīgas

operas orķestrī. 1926. gadā V. Kumberga mākslinie-

ciskā darbība cieši sasaistās ar Latvijas Radio simfo-

nisko orķestri. Viņš piedalās visos atbildīgākajos iestu-

dējumos, raidījumos un koncertos. Mākslinieks noor-

ganizē kamermūzikas mīļotāju pulciņu, vada dažādus

ansambļus un daudzos koncertos sniedz solopriekšnesu-

mus. Līdztekus darbam orķestrī V. Kumbergs nododas

arī pedagoģiskajai darbībai. Ilgus gadus viņš ir Rīgas
Tautas konservatorijas pedagogs, tad Latvijas Valsts

konservatorijas docents, kontrabasa klases vadītājs.
V. Kumbergs ir gandrīz visu mūsu orķestru kontraba-

sistu skolotājs. Par izciliem nopelniem latviešu or-

ķestra mākslas attīstībā pēc piedalīšanās Latviešu lite-

ratūras un mākslas dekādē Maskavā 1955. gadā viņam

piešķirts republikas Nopelniem bagātā skatuves māk -
slinieka goda nosaukums.

V. Kumbergs miris 1956. gada 14. jūnija.
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DAGMĀRA KUPCE

Latvijas PSR Valsts filharmonijas soliste Dagmāra

Kupce (Alvika) dzimusi 1924. gada 6. aprīlī Madonas

apriņķa Mēdzūlas pagastā zemnieku ģimenē.
Jau skolas gados meitene ir draugos ar dziesmu.

Bieži viņas dzidrā balss skan skolas sarīkojumos. Pēc

Mēdzūlas pamatskolas beigšanas D. Kupce turpina iz-

glītību Madonas vidusskolā. 1945. gadā viņa piedalās

pašdarbības skatē Rīgā. Meitenes skanīgā balss saista

žūrijas komisijas uzmanību. Gan komponista A. Zilin-



ska atzinīgie vārdi, gan arī labās atsauksmes pēc ska-

tes laikrakstos palīdz D. Kupcei atrast dzīvē īsto ceļu.
1945. gadā viņa iestājas mūzikas vidusskolā pie Latvi-

jas PSR Valsts konservatorijas. Jau pēc pirmā mācību

gada jauno dziedoni uzņem konservatorijā. D. Kupce

apvieno studijas ar koncertmeistares darbu konserva-

torijā. Mācību gados viņa vairākkārt dzied arī uz ope-

ras skatuves. 1952. gadā D. Kupce iegūst dziedātājas

diplomu un sāk darbu Muzikālās komēdijas teātrī.

D. Kupce dažādu autoru operetēs atveidojusi apmēram
40 lomu. Mākslinieces priekšnesumā labs balss mate-

riāls apvienojas ar talantīgas aktrises dotībām. Strādā-

jot Muzikālās komēdijas teātrī, D. Kupce bieži pieda-
lās radioraidījumos: viņa dzied bērnu lugās, kā arī

koncertē kopā ar simfonisko orķestri.
No 1958. gada augusta līdz 1960. gada septembrim

D. Kupce ir Valsts Liepājas Muzikāli dramatiskā teātra

soliste. Šajā laikā mākslinieces repertuārs papildinās
ar vairākām lomām, kuru vidū ir Džilda Dž. Verdi operā

«Rigoleto», Kristīne J. Kalniņa operā «Ugunī» v. c.

1960. gadā dziedone sāk darbu Latvijas PSR Valsts

filharmonijā. D. Kupces vārds bieži lasāms koncertu

afišās. Viņu ļoti iemīļojuši republikas lauku ļaudis.
D. Kupci labi pazīst arī skolu jaunatne, jo skanīgajā

pūrā, ko dziedone pielocījusi gadu ritumā, redzamu

vietu ieņem dziesmas bērniem. Vairākkārt D. Kupce
dziedājusi latviešu padomju komponistu autorkoncer-

tos un piedalījusies arī K. Orfa oratorijas «Carmina

burciņa» atskaņojumā.

D. Kupce dziedājusi ne vien vairākās Padomju Sa-

vienības pilsētās (Kirovā, Gorkijā, Volgogradā v. c),

bet arī ārzemes — Ungārijā, VDR un Polijā.
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VLADIMIRS

KUZMINSKIS

Diriģents Vladimirs Kuzminskis pēc Lielā Tēvijas
kara dzīvo un strādā Rīgā. Būdams ilggadējs pūtēju

orķestru diriģents, viņš devis lielu ieguldījumu pūtēju

orķestru organizēšanā un mākslinieciskajā izaugsmē.
V. Kuzminskis dzimis 1906. gada 25. septembrī Kije-

vas apgabalā, Kazatinas pilsētā, dzelzceļnieka ģimenē.
Tēvs spēle vijoli un dēlam jau astoņu gadu vecumā

māca spēlēt trompeti. Dzelzceļa skolā, kur mācās

V. Kuzminskis, rit rosīga mūzikas dzīve. Pēc skolas



beigšanas 1925. gadā viņš brīvprātīgi iestājas Sarkanajā

Armijā. V. Kuzminski jau pēc gada komandē uz Kāj-
nieku karaskolu, kur viņš mācās Diriģentu fakultātē

(1926—1910). 1945. gadā viņš sāk vadīt Rīgas garnizona

orķestri. No 1949. līdz 1962. gadam V. Kuzminskis

strādā par Baltijas kara apgabala orķestru inspektoru.
Pašreiz viņš ir Rīgas pilsētas izpildkomitejas Kultūras

pārvaldes Estrādes orķestru biroja direktors.

Apakšpulkveža V. Kuzminska vadītie karavīru or-

ķestri kopš 1948. gada piedalījušies Padomju Latvijas
Dziesmu svētku sarīkojumos. V. Kuzminska organiza-
torisko un māksliniecisko veikumu augsti novērtējusi

padomju valdība, piešķirot viņam Ļeņina ordeni (1950),
divus Sarkanā Karoga ordeņus (1945, 1955), Sarkanās

Zvaigznes ordeni (1943) un vairākas medaļas.
V. Kuzminskis ir arī daudzu skaņdarbu apdaru un

aranžējumu autors. Trīsdesmito gadu beigās viņš uz-

rakstījis dažas oriģinālkompozīcijas: «Fanfaru maršs»,

«Valsis» un «Austrumu deja».
1956. gadā V. Kuzminskim piešķirts Latvijas PSR No-

pelniem bagātā skatuves mākslinieka goda nosaukums.
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PAULS KVELDE

Sirsnīgu, atsaucīgu, vienmēr dedzīgu — tādu mēs

pazīstam Paulu Kveldi, vienu no latviešu padomju koru

kultūras kaldinātājiem, labu organizatoru un pedagogu.
P. Kveldē dzimis 1927. gada 23. februārī Priekuļos.

Viņa bērnība aizrit Priekuļu lauksaimniecības skolā,

kur viņa tēvs ir agronoms. Tēva darbība mūzikas laukā

(viņš vada korus Priekuļos un Aucē) ierosina arī dēlā

interesi par mūziku.

Mācoties Rīgas 1. vidusskola, P. Kveldē pievēršas
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klavierspēlei, dzied korī un spēle skolas orķestrī vai-

rākus pūšamos instrumentus. *

1945. gadā viņš iestājas Latvijas Lauksaimniecības

akadēmijas Mehanizācijas fakultātē. Līdztekus studijām
P. Kveldē aizvien vairāk laika veltī mūzikai — viņš

noorganizē un vada vīru dubultkvartetu un akadēmijas

jaukto kori. No šā kora vēlāk izveidojas mākslinieciski

pilnvērtīgi kolektīvi — LLA vīru koris un LLA dziesmu

un deju ansamblis.

Pēc Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas beigšanas
1951. gadā P. Kveldē cieši nolēmis pievērsties mūzikai,

tāpēc iestājas Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konserva-

torijas kordiriģentu nodaļā. P. Kveldēs pedagogi ir

J. Dūmiņš, K. Mediņš un T. Kalniņš.

Jau studiju gados P. Kveldē sāk aktīvu kordiriģenta
darbību— viņš vada kombināta «Māksla» sieviešu kori,

Lielvārdes jaukto kori. Vairākus gadus P. Kveldē ir arī

Ogres rajona koru virsdiriģents.

Pēc konservatorijas beigšanas 1955. gadā P. Kveldē

sāk strādāt Latvijas PSR Valsts dziesmu un deju an-

samblī «Sakta» par kormeistaru un diriģentu.
No 1958. gada jaunais mūziķis ir Daugavpils Muzi-

kālā drāmas teātra diriģents un kormeistars. Šeit
P. Kveldem rodas iespēja vadīt teātra un pilsētas sim-

foniskos orķestrus, operešu izrādes, diriģēt simfoniskos

koncertus.

1960. gadā P. Kveldē sāk pedagoģisko darbu Jāzepa
Vītola Latvijas Valsts konservatorijā. Viņš ir diriģēša-
nas pasniedzējs jaundibinātajā mūzikas pedagoģiskajā
nodaļā.

P. Kveldē vada arī Augstskolu absolventu vīru kori.
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kas 1965. gada Dziesmu svētku «dziesmu kara» izcīna

pirmo vietu un iegūst Tautas kora nosaukumu.

Līdztekus pedagoģiskajam darbam P. KveMe veic

Valsts Akadēmiskā drāmas teātra mūzikas daļas vadī-

tāja pienākumus. Viņš sarakstījis mūziku izrādēm «Tā

ari būs», «Septiņi brāli» un «Bernardas Albas māja».
Sacerētas arī vairākas kora dziesmas un izveidotas tau-

tas dziesmu apdares: «Kolhoznieka līgaviņa», «Dauga-

vas krastos», «Zvejnieki jūrā», «Balss un atbalss».

Savu ieguldījumu P. Kveldē devis arī tautas daiļ-
rades pētīšanā. 1955. gadā viņš kļūst par konsultantu

Preiļu etnogrāfiskajam ansamblim, gatavojoties latviešu

literatūras un mākslas dekādei Maskavā. Sevišķi tuva

viņam latgaliešu tautas mūzika. P. Kveldē vācis latga-
liešu tautas dziesmas un pētījis to daudzbalsību.
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JĀNIS ĶEPĪTIS

Komponists Jānis Ķepītis ir arī pianists, koncert-

meistars, Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijas
docents.

J. Ķepītis dzimis 1908. gada 2. janvārī Trikātā kalpo-

tāju ģimenē. Vecāki ir lieli mūzikas draugi, un pirmās

iemaņas klavieru spēlē zēns iegūst mājās. Pēc tam kad

ģimene pārceļas uz Valmieru, sākas J. Ķepīša mūzikas

studijas Valmieras mūzikas skolā. Viņš mācās klavieru

spēli pie pedagoga P. Krieviņa un A. Brauera. Parādās
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pirmie mēģinājumi kompozīcijā. Viena no pirmajām

kompozīcijām ir mūzika kādai skolēnu ludziņai.
Valmieras mūzikas skolu J.Ķepītis beidz 1926. gadā —

pirmajā šās skolas izlaidumā. Tajā pašā gadā viņš sāk

klavieru spēles studijas Rīgas konservatorijā pie pro-

fesora P. Šuberta, bet 1927. gadā iestājas arī Jāzepa
Vītola kompozīcijas klasē, kuru beidz 1931. gadā. Pēc

tam viņš vairākus gadus papildinās tā saucamajā meis-

tarklasē. Jaunais mūziķis apgūst arī diriģēšanas mākslu

Vaghaltera un Jāņa Mediņa klasē.

Pēc Rīgas konservatorijas beigšanas J. Ķepītis dodas

uz Parīzi un Visbādeni, kur papildinās klavieru spēlē

pie tādiem ievērojamiem pedagogiem kā P. Kasadezi

un V. Gizekinga. Ilgus gadus (1934—1952) J. Ķepītis
strādā Radiokomitejā par pianistu; no 1932. līdz 1940. ga-

dam viņš ir pedagogs Rīgas Tautas konservatorijā.
1936. gadā J. Ķepītis rīko savu pirmo patstāvīgo

klaviervakaru, bet 1938. gadā notiek viņa pirmais pat-

stāvīgais autorkoncerts.

J. Ķepītis piedalās Jāzepa Vītola trio. Kopa ar šo

trio viņš koncertējis Kauņā, Tallinā, Parīzē, Helsinkos.

Pec Liela Tēvijas kara J. Ķepītis sak pedagoģisko
darbu. Viņš vada kameransambļa klasi.

1958. gada J. Ķepītim piešķirts Latvijas PSR Nopel-
niem bagātā mākslas darbinieka goda nosaukums.

J. Ķepītis ir ļoti produktīvs komponists. Viņa kompo-
nista darbības sākuma periodā galvenie žanri ir solo-

dziesmas un instrumentālā kamermūzika. Komponists

sarakstījis 230 solodziesmu, divus stīgu kvartetus, trīs

klavieru trio, klavieru kvartetu, sonātes vijolei un

čellam, klavieru kvintetu.

J. Ķepīša skaņu māksla ir skaidra, vienkārša un
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tēlaina. mūziku var salīdzināt ar latviešu ainavistu

darbiem. Tai raksturīgas dzidras harmonijas, poētiskas

noskaņas un dzīva mākslinieciskā iztēle. Noskaņu un

krāsu daudzveidība, bagāta fantāzija, brīva mūzikas

tēlu veidošana, kam bieži ir improvizatoriska nosliece,

raksturīga komponista kamermūzikas darbiem («No-

skaņu gleznas», «Rīgas skati», «Gruzijas ainavas»).
J. Ķepītis gan dzīvē, gan arī mākslā pazīstams kā

liels humora un jautrības mīļotājs. Mūzikā viņa humors

parasti sakņojas latviešu tautas daiļradē, pasaku tēlos,

nostāstos, kā arī vienkāršo ļaužu sadzīves paražu vēro-

jumos, piemēram, viņa pēdējos gados uzrakstītajā Svītā

čellam un klavieīēm.

Komponista radošā doma ir bagāta un plaša. Blakus

gaišām un saulainām cilvēka dzīves epizodēm kompo-
nists tikpat kvēli atsaucas uz notikumiem un parādī-
bām, kas aicina uz rosmes pilnu darbu un aktivitāti.

Tādēļ J. Ķepīša lielas formas skaņdarbos sastopami
dramatiski mūzikas tēli (Koncertā čellam, simfonijās,
vokāli simfoniskajā darbā «Dziesma par ērgli», solo-

dziesmu ciklā «Pēra Ginta vēstules Solveigai»). Te

komponists ir aktīvs cīnītājs. Taču arī pašiem drama-

tiskākajiem J. Ķepīša mūzikas tēliem vienmēr skan

cauri optimisms.

Komponista mūzikas valodas raksturīgākā iezīme ir

melodisms. Viņa melodiskā doma ir vijīga un dziļi

saturīga.

Galvenie darbi. Opera «Minhauzena precības» (1945). Ba-

leti: «Turaidas roze» (1960; G. Priedes un H. Tangijevas-Birznieces

librets), «Vasaras nakts» (1960; L Sakša librets). Simfonijas: Pirmā

simionija Si bemol mažorā (1955), Otrā simfonija La mažorā (1963).
Simfoniski darbi: piecas latviešu tautas dejas (1951); orķestra svīta



«Rīts, diena, vakars, nakts» (1934); Pirmais koncerts klavierēm

(1934; pirmatskaņojums 1938. g.); Otrais koncerts klavierēm (1953);
Koncerts vijolei (1941); Koncerts arfai (1938); Koncerts mežragam

(1940); Koncerts čellam (1952). Kantātes un oratorijas: poēma
«Dziesma par vanagu» (M. Gorkija teksts). Kameransambli: trīs kla-

vieru trio, divi stīgu kvarteti, Klavieru kvartets, Klavieru kvintets.

Kamermūzika: sonātes čellam, vijolei, klavierēm (trīs), klavieru

miniatūras, čella miniatūras, vijoļminiatūras, mežraga miniatūras.

Kora dziesmas (apmēram 60): jauktajam korim
—

«Zied zeme»,

«Jaunajiem vanagiem»; vīru korim — «Meklētāji», «Dzīves krāsas».

Solodziesmas (apmēram 250): «Ziedu briedumā», «Pēra Ginta vēs-

tules Solveigai», «Rožu krūms», «Veltījumi».

Literatūra. Latviešu mūzikas hrestomātija, 111, LVI, Rīgā,
1957. O. Giāvitis. Latviešu komponistu biogrāfijas, LVI, Rīgā, 1956.
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LUDVIGS LEITIS

Diriģents Ludvigs Leitis pārstāv Jāzepa Vītola Latvi-

jas Valsts konservatorijas neklātienes nodaļas pirmo

kordiriģentu izlaidumu. Viņa darbība jau ilgus gadus
saistās ar Liepājas māksliniecisko pašdarbību.

L. Leitis dzimis 1917. gada 16. janvārī Samarā (taga-

dējā Kuibiševā). Interesi par mūziku rosina mācības

Jelgavas Skolotāju institūtā, ko L. Leitis absolvē

1937. gadā. Topošā diriģenta attīstībā liela loma ir

Jēkabam Mediņam, kas tajā laikā ir Jelgavas Skolotāju



institūta pedagogs. Savu audzēkņu vidū viņš atrod ne

vienu vien mūziķa talantu un palīdz tiem rast ceļu uz

profesionālo mākslu. L. Leitis jau institūta mācību laikā

sāk patstāvīgas diriģenta gaitas, vadīdams Jelgavas
strādnieku arodbiedrības jaukto kori. Pēckara gados

viņš iestājas jaunorganizētajā neklātienes nodaļā pro-

fesora Jēkaba Mediņa kordiriģentu klasē un absolvē to

1962. gadā.
Jau kopš 1946. gada diriģents praktizējas Liepājā.

Četrus gadus viņš vada Liepājas Pedagoģiskā institūta

sieviešu kori. 1950. gadā sākas viņa darbība Liepājas
27. tipogrāfijas jauktajā korī «Dzintarjūra», kas

1960. gadā kļūst par pirmo rūpnīcu pašdarbības kolek-

tīvu republikā, kuram piešķirts Tautas kora nosaukums.

L. Leitis darbojas par Tosmares ciemata jauktā kora

diriģentu, dziedāšanas skolotāju Grobiņas vidusskolā

un par pedagogu E. Melngaiļa Liepājas mūzikas vidus-

skolā. Viņa vadītie kolektīvi piedalījušies visos Pa-

domju Latvijas dziesmu svētkos. L. Leitis veicis ari

virsdiriģenta pienākumus šo svētku sagatavošanā Lie-

pājas rajonā.
Ar Liepājas 27. tipogrāfijas Tautas kori «Dzintarjūra»

enerģiskais diriģents viesojas ne tikai Rīgā, Ventspilī,

Kazdangā, bet arī Maskavā, Minskā, Tallinā, Klaipēdā.
Koris rīko tematiskus koncertus, sadarbojas ar Jāni

Ozoliņu un citiem Padomju Latvijas skaņražiem, pro-

pagandējot padomju dziesmas, kā arī latviešu un citu

tautu kora klasiķu darbus.
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ARTŪRS LEPE

Jau vairāk nekā divdesmit gadu ar Latvijas PSR

Valsts Akadēmisko operas un baleta teātri saistās dzie-

doņa Artūra Lēpes vārds.

Viņš dzimis 1911. gada 29. jūlijā Rīgā amatnieka

ģimenē. Zēns jau agri sāk ganu gaitas un skolas brīv-

laikā iesaistās būvdarbos, kurus A. Lēpe veic arī vēlā-

kajos gados, mācīdamies vakara tehnikumā, ko beidz

1935. gadā. Seko iesaukums obligātajā karadienestā.

Atgriezies no karadienesta, A. Lēpe turpina darbu



savā arodā, drīz vien kļūstot par meistaru finieru

fabrikā «Latvijas bērzs». Taču viņš jūt aicinājumu

pievērsties dziedāšanai. 1938. gadā A. Lēpe sāk

mācīties Latvijas Valsts konservatorijā V. Stota klasē.

Pēc tā laika noteikumiem studējošie stipendiāti nedrīkst

strādāt valsts darbā. Tā kā materiālie apstākļi A. Lepem

neļauj atstāt darbu, muzikālo izglītību viņš turpina
V. Stota privātstudijā, kuru beidz 1944. gadā.

Savu darbību uz operas teātra skatuves A. Lēpe sāk

kara laikā. Sākumā viņš debitē mazās lomās, bet ar

katru nākošo iestudējumu dziedonim tiek uzticēti arvien

atbildīgāki uzdevumi. Mākslinieka talants vispilnīgāk
atraisās pēckara gados.

Uz mūsu operas skatuves mākslinieks iestudējis ap-

mēram 70 lomu. Ar savu patīkami tembreto balsi, mu-

zikālo priekšnesumu un iejūtīgo tēlojumu dziedonis

daudzkārt priecējis skatītājus mūka Pimena lomā

M. Musorgska operā «Boriss Godunovs», dzirnavnieka

lomā A. Dargomižska operā «Nāra», Gremina lomā

P. Čaikovska operā «Jevgeņijs Oņegins», Kecala lomā

B. Smetanas operā «Pārdotā līgava», Tomazo lomā

E. d'Albēra operā «leleja», Tarasa lomā D. Kabaļevska

operā «Tarasa dzimta», Milža lomā Jāņa Mediņa operā

«Sprīdītis», barona Salka lomā M. Zariņa operā «Zaļās
dzirnavas».

Par lielo ieguldījumu mūsu opermākslas attīstīšanā

A. Lēpēm 1956. gadā piešķirts Latvijas PSR Nopelniem

bagātā skatuves mākslinieka goda nosaukums.
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ANATOLS LIEPIŅŠ

Komponists Anatols Liepiņš dzimis 1907. gada 17. de-

cembrī Maskavā. Viņš mācās Maskavas konservato-

rijas A. Aleksandrova kompozīcijas klasē, ko beidz

1936. gadā. A. Liepiņš strādā par pedagogu Taškentas

(1936—1938) un Harkovas (1938) konservatorijā. Pēc

Lielā Tēvijas kara — no 1945. līdz 1950. gadam kompo-
nists dzīvo Rīgā un aktīvi piedalās mūsu republikas
mūzikas dzīvē. Viņš ir Latvijas PSR Valsts himnas

mūzikas autors. Tagad skaņradis dzīvo Maskavā.



Tieši mūsu republikā radušies A. Liepiņa lielākie

darbi — balets «Laima» (1947) ar Mirdzas Ķempes
libretu un opera «Saules lēkts» (1950) ar Anatola Imer-

maņa libretu.

Sižetiski tiklab balets, kā opera ir radniecīgi — tie

pauž tautu draudzības ideju. Bagātāka ir trīscē-

lienu baleta mūzika, kuras skaņuraksts ir spilgts un

krāsains. Baletā iesaistīts arī koris. Izmantota tautas

mūzika. Ne vien teicamā iestudējuma, bet galvenokārt

spilgtās mūzikas dēļ balets izturējis laika pārbaudi un

demonstrēts Latviešu literatūras un mākslas dekādē

Maskavā 1955. gadā. Valsis no otrā cēliena joprojām
ir mūsu baleta solistu pamatrepertuārā.

A. Liepiņš uzrakstījis mūziku filmai «Uz jauno krastu»

(1955). Komponists ir mūzikas autors apmēram trīs-

desmit filmām. Viņš allaž tiecas pēc vienkāršības melo-

dikā un skaidrības mūzikas harmoniskajā izveidē.

A. Liepiņš raženi strādā arī padomju muzikālās ko-

mēdijas novadā. Tādos darbos kā «Pilsētiņa pie Volgas»

(1948), «Pie zilās Donavas» (1950), «Reiz pavasarī»
(1954) viņš attīsta I. Dunajevska un citu padomju ope-

rešu autoru daiļrades principus. Viņa mūzikas valoda

ir vienkārša, klausītājiem viegli uztverama.

1945. gada A. Liepiņām piešķirts Latvijas PSR Nopel-
niem bagātā mākslinieka goda nosaukums.
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JĀZEPS LINDBERGS

Diriģents Jāzeps Lindbergs dzimis 1922. gada 4. maijā

Rīgā kalpotāju ģimene. Nopietna saskare ar mūziku

rodas Rīgas 1. vidusskolā, kur pašdarbības orķestrī viņš
veic pianista pienākumus. 1940. gadā J. Lindbergs iestā-

jas Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijā, kur

pakāpeniski apgūst vairākas specialitātes. Vispirms viņš
mācās A. Zilinska klavieru klasē, 1946. gadā sāk stu-

dijas Kompozīcijas fakultātē pie profesora A. Skultes,

bet no 1956. līdz 1961. gadam mācās diriģēšanu pie



Edgara Tona. Kopš 1958. gada J. Lindbergs strādā par

diriģenta asistentu, bet, pabeidzis konservatoriju, par

diriģentu Latvijas PSR Operas un teātrī.

Būdams diriģenta asistents, J. Lindbergs piedalās

jaunu izrāžu iestudēšanā un arī diriģē M. Zariņa ko-

misko operu «Zaļās dzirnavas», A. Dargomižska operu

«Nāra», 2. Ofenbaha operu «Hofmaņa stāsti». Nozīmīgi
ir Dž. Rosini operas «Seviļas bārddzinis» un O. Grāvīša

operas «Audriņi» patstāvīgie iestudējumi.
Mākslinieks iedziļinās darba idejiskajā saturā un

stila īpatnībās un cenšas panākt muzikāli un tehniski

atraisītu orķestra spēli, orķestra solistu vienotu an-

sambli. Sevišķi spilgti tas vērojams V. A. Mocarta

operas «Figaro kāzas», V. Šebaļina operas «Spītnieces
savaldīšana», D. Šostakoviča operas «Katerina Izmai-

lova» un B. Britena operas «Pīters Graimss» iestudē-

jumā.
J. Lindbergs diriģējis arī Radio un televīzijas simfo-

nisko orķestri. Viņš iestudējis A. Skrjabina Pirmo sim-

foniju, J. Brāmsa Ceturto simfoniju un citus skaņ-
darbus.

Paralēli diriģenta pienākumiem operā J. Lindbergs

turpina jau studiju gados iesākto koncertmeistara dar-

bību. Sadarbojoties ar operas solistiem, viņš piedalās
Mūzikas fonda un filharmonijas rīkotajos koncertos.

Mākslinieks pievēršas arī kompozīcijai. Viņš rakstījis
instrumentālas miniatūras, mūziku teātru uzvedumiem,
kā arī skaņdarbus vokāliem ansambļiem. Tie radušies

sadarbībā ar Medicīnas nama vīru vokālo kvartetu, ko

J. Lindbergs vada pēc A. Melbārža nāves.

1965. gada J. Lindbergam piešķirts Latvijas PSR

Nopelniem bagātā mākslas darbinieka goda nosaukums.
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PAULA LĪCĪTE

Komponiste Paula Līcīte ar saviem darbiem bagāti-
nājusi latviešu padomju mūzikas kultūru. Viņas skanī-

gās, melodiskās dziesmas kļuvušas plaši pazīstamas un

iesakņojušās daudzu koru repertuārā. Liels un nozīmīgs
arī komponistes devums solodziesmu novadā. P. Līcīte

sacerējusi tekstus vairākām savām dziesmām, tulkojusi
daudzu operu libretus un dziesmu tekstus.

P. Līcīte dzimusi 1889. gada 20. augustā Rīga gald-
nieka ģimenē. Nākamā komponiste pavada bērnību
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Pārdaugavā, vēlāk Čiekurkalriā. Klausoties brāļa spēli,
pašmācības ceļā P. Līcīte sešu gadu vecumā iepazīstas
ar nošu rakstu un spēlē tēva konstruētās ērģelītes.

Ģimnāzijas laikā P. Līcīte nopietni pievēršas mūzikas

studijām. Gadu viņa mācās pie profesora A. Dauguļa,
pēc tam pie čellista O. Fogelmaņa. No 1908. gada sākas

P. Līcītes skolotājas gaitas 9. valsts pamatskolā (līdz
1912. g.). Viņas interešu loks ir ļoti plašs. Jau ģimnā-

zijas pēdējās klasēs P. Līcīte ar panākumiem nododas

gleznošanai. Viņas literārais talants izpaužas dzejā un

dažos prozas darbos, kas iespiesti žurnālos. P. Līcītei

ir arī aktrises dotības. Lai nopelnītu līdzekļus mūzikas

studijām, viņa piedalās Latviešu biedrības Interimteātra

uzvedumos un R. Bērziņa vadītajā teātra trupā. Nozī-

mīga ir tikšanās 1910. gadā ar dziedāšanas pedagogu un

diriģentu P. Jurjānu. Sajā gadā P. Līcīte ir brīvklau-

sītāja Ķeizariskajā mūzikas skolā, kur P. Jurjāna
vadībā sāk nopietnas vokālās studijas. Kad 1913.

gadā nodibinās pirmais patstāvīgais latviešu oper-

teātris, P. Līcīte atstāj skolotājas darbu un savu likteni

turpmāk saista ar teātri. 1913. gadā jaunā dziedātāja
uzraksta divas pirmās solodziesmas: «Sabiris ziediņš»

(J. Raiņa teksts), «Ne zālīte sīka» (K. Skalbes teksts).

Veiksmīgi iesākto darbu pārtrauc pirmais pasaules karš.

1915. gadā P. Līcīte evakuējas uz Tveras guberņas
Kuvšinas sādžu, kur spēlē klavieres kinoizrādēs un

dzied bēgļiem organizētajos koncertos.

1919. gadā atgriezusies dzimtenē, viņa sāk studēt

kompozīciju tikko nodibinātajā Latvijas konservatorijā

profesora J. Vītola klasē. Studiju gados rodas vairāki

skaņdarbi, galvenokārt solodziesmas. Liekot lietā savas

svešvalodu zināšanas un literāro talantu, P. Līcīte šajā
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laikā pelnās ar libretu tulkošanu. Viņas tulkojumā
operteātris uzved «Rigoleto», «Otello», «Čo-čo Sanu»,

«Loengrīnu» un citas operas. 1923. gadā P. Līcīte beidz

konservatoriju un sāk strādāt Rīgas 28. pamatskolā
(līdz 1942. g.), kur māca dziedāšanu, svešvalodas un

vada kori. Darbs skolā sekmē pievēršanos jaunam žan-

ram — bērnu kora dziesmām. Trīsdesmitajos gados
komponiste izmēģina roku arī simfoniskās mūzikas un

kamermūzikas novadā. Pēc padomju varas atjaunoša-
nās 1940. gadā P. Līcīte aktīvi iesaistās republikas
mūzikas dzīvē.

Vislielāko uzplaukumu P. Līcītes māksla sasniedz

pēckara periodā, kad māksliniece enerģiski iekļau-

jas padomju mūzikas dzīves veidošanā. Pirmo reizi

radusies iespēja nodoties tikai komponēšanai. Šajā
laikā sacerēta lielākā un nozīmīgākā P. Līcītes

darbu daļa. No apmēram 100 kora dziesmām padomju

periodā sacerētas pāri par 70, bet no plašā solodziesmu

klāsta — vairāk nekā 110 dziesmām — apmēram 70.

Komponiste pievēršas arī instrumentālajai kamermūzi-

kai. Viņas daiļrade iegūst plašāku vērienu, sabiedrisku

skanējumu.
Mākslinieci visvairāk ierosinājusi un saistījusi

J. Raiņa un F. Bārdas, kā arī padomju dzejnieku
V. Luksa, M. Ķempes, A. Baloža, A. Krūkļa dzeja.
Izcilākais sasniegums komponistes daiļradē ir 1958. gadā
sacerētais solodziesmu cikls «Kara krūze» (V. Luksa

teksts).

1959. gadā P. Līcītei piešķirts Latvijas PSR Nopelniem

bagātās mākslas darbinieces goda nosaukums.

P. Līcītes skaņdarbu skaits sniedzas pāri 200. Viņas

mūzikā dominē saulaini, gaiši, dzīvespriecīgi tēli. Kom-



ponistes darbos atbalsojas aktuāli notikumi, spilgti

izpaužas mīlestība uz dzimteni un tās skaisto dabu.

P. Līcītes mūzikas valodā jūtama zināma latviešu

klasiskās mūzikas tradīciju, E. Melngaiļa un J. Zālīša

harmoniskā stila ietekme, bet skaidri redzams arī auto-

res individuālais rokraksts. Pēdējā posma darbos parā-
dās polifonijas elementi. Melodikā sastopamas latviešu

tautas dziesmu intonācijas. P. Līcītes dziesmās liela

mūzikas un teksta vienotība. Klavieru pavadījumos ba-

gāta ilustratīva faktūra.

Galvenie darbi. Vairāk nekā 110 solodziesmu, to vidū

cikli: «Circenīšu naktsdziesmiņa» (1926), «Saules Gruzijai» (1949),
«Kolhoza cikls» (1950, 1951), «Kara krūze» (1959); apmēram 100 kora

dziesmu jauktam korim: «Met jaunu tiltu», «Skani tālu, birztaliņa»,
«Dziesma Rīgai», «Šalko birztaliņa»; bērnu korim: «Auž māsa zvaig-
zni karogā» v. c; vokāli ansambļi; tautas dziesmu apdares duetiem,

tercetiem; simfoniski skaņdarbi — miniatūras «Aijā, vasariņa», Sa-

rabanda, Gavote; kamermūzikas darbi: klavieru trio (1934); «Largeto>>
čellam un klavierēm (1941); klavieru kvintets (1947); vairākas mini-

atūras klavierēm un čellam.

Literatūra. J. Vītoliņš. Paula Licite, «Latviešu mūzikas hres-

tomātija», 11, LVI, Rīgā, 1957.

23*
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JĀNIS LĪCĪTIS

Jānis Līcītis ir latviešu padomju komponistu vidējās

paaudzes pārstāvis. Līdztekus skaņraža uzdevumiem

viņš veic arī nozīmīgu pedagoģisko darbu.

J. Līcītis dzimis 1913. gada 18. maijā Valmieras ap-

riņķa Matīšos kalpu ģimenē. Muzikālo zēnu jau agrā
bērnībā dziļi ietekmē tautas dziesmas, ko skandē mā-

muļa — liela dziesmu zinātāja. Pēc Urgas pamatskolas

beigšanas seko mācības Rīgas Skolotāju institūtā, kur

Jēkaba Vītoliņa vadībā norit arī pirmie vingrinājumi
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kompozīcijā. 1940. gadā konservatorijas absolventu vidū

redzams arī Jāzepa Vītola kompozīcijas klases audzēk-

nis Jānis Līcītis. Jaunā komponista pēdējie studiju gadu
darbi ir divas sonātes un variācijas klavierēm.

Jau studiju laikā J. Līcīša uzmanību saista arī fol-

klora — profesionālās mūzikas avots. Līdzās latviešu

tautas dziesmām komponists pierakstījis apmēram 150

lietuviešu dziesmas. J. Līcīša daiļradē dzīvi atspoguļojas

komponista mīlestība pret lietuviešu tautas mūziku.

Pec konservatorijas beigšanas seko darbs Rīgas 5. vi-

dusskolā. No 1943. gada komponists strādā Rīgas Valsts

mūzikas skolā (tagadējā Jāzepa Mediņa mūzikas vidus-

skola). No 1947. līdz 1950. gadam J. Līcītis ir teorētisko

priekšmetu pasniedzējs konservatorijā (teorijas un kor-

diriģentu nodaļā).

Tagad J. Līcītis Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā

vada teorētisko priekšmetu nodaļu.

levērojama vieta komponista daiļradē ir kora dzies-

mām, kuru skaits pārsniedz pussimtu. (Pēc konservato-

rijas beigšanas komponists kādu laiku bijis arī pašdar-
bības koru diriģents.)

Sava skolotāja J. Vītola piemiņai J. Līcītis veltījis
vīru kora dziesmu «Rasa klāja zemes vaigu». Blakus

vīru kora dziesmām jāmin jauktā kora dziesmas «Gadi»,

«Dziesmai», «Par mieru», «Oda» v. c. Jauktam korim

komponists apdarinājis arī tautas dziesmas «Balta puķe

ezerā», «Skaista mana tēvu zeme» v. c. Apdares veido-

tas caurkomponētā formā. levērojama vieta ierādīta

polifonijai.

No dziesmām sieviešu korim jāatzīmē «Aicinājums»,

«Mežā nakts ir ienākusi» v. c.

J. Līcītis pievērsies arī solodziesmām un uzrakstījis



septiņas lietuviešu tautas dziesmu apdares solobalsij ai

klavieru pavadījumu v. c.

Klavierēm komponētas sonātes, variācijas, miniatū-

ras. Arī J. Līcīša instrumentālajā mūzikā izpaužas kom-

ponista mīlestība pret lietuviešu mūziku — klavierēm

uzrakstītas «Variācijas par lietuviešu tautas dziesmas

tēmu» (10 variācijas un fināls).
J. Līcīša devums kamermūzikas žanrā ir divi stīgu

kvarteti — La mažorā un Re mažorā. Abiem kvartetiem

četrdaļīgs veidojums.
No vokāli instrumentāliem darbiem jāmin kantāte

«Lai zemeslode krāšņa zied» (A. Vējāna teksts). Kantāte

rakstīta jauktam korim, diviem solistiem (soprāns un

baritons) un simfoniskajam orķestrim.
Simfoniskas mūzikas novadu J. Līcīša daiļrade pār-

stāv Simfoniska svīta.

Galvenie darbi. Dziesmas: vīru korim
—

«Rasa klāja zemes

vaigu», «Varoņu piemiņai», «Kolhoza namdari», «Strēlnieku

dziesma»; jauktam korim ■— «Gadi», «Dziesmai», «Par mieru»; sie-

viešu korim — «Aicinājums», «Šūpuļa dziesma», «Mežā nakts ir

ienākusi»; dziesmas bērniem
—

«Uz skolu!», «Nākotnes vārdā»;
solodziesmas

—
«Atminēt pūlos», «Oda», «Gaišā rītā»; tautasdziesmu

apdares. Klavierēm: sonātes, variācijas, miniatūras; «Variācijas par

lietuviešu tautas dziesmu tēmu» (1957). Kamermūzika: stīgu kvartets

La mažorā (1946), stīgu kvartets Re mažorā (1957). Kantāte «Lai ze-

meslode krāšņa zied» (1961). Simfoniska svīta (levads, Andante, Vīru

deja, Sens valsis, Fināls; 1961). Kantāte —
dziesma «Jūras republika»

(1964).
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ANNA LUDIŅA

Solistei Annai Ludiņai-Pabiānei ir ievērojama loma

latviešu atskaņotāj mākslas attīstībā. Trīs gadu des-

mitus viņa darbojusies Latvijas PSR Akadēmiskajā

operas un baleta teātrī, uz kura skatuves radījusi daudz

spilgtu tēlu.Viņa pārstāvējusi latviešu mākslu aiz mūsu

republikas robežām.

A. Ludiņa dzimusi 1906. gada 29. novembrī Rīgā.
Viņas tevs ir strādnieks, kas apveltīts ar muzikālu

talantu. Meitene jau bērnībā dzird daudz dziesmu, tāpēc
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jau trīs četru gadu vecumā prot skandēt tautas melo-

dijas. Pēc ģimnāzijas beigšanas A. Ludiņa sāk darba

gaitas notāra kantorī, kur strādā līdz 1930. gadam. Viņa

iestājas Franču institūtā, mācās dziedāšanu pie pro-
fesores — slavenās dziedātājas A. Žerebcovas-Andre-

jevas un 1927. gadā iestājas Ernesta Vīgnera Fonolo-

ģijas institūtā, kur apgūst klavieru spēli un teorētiskos

priekšmetus. 1928. gadā viņa sāk studijas Latvijas kon-

servatorijā itāliešu profesora F. Korado dziedāšanas

klasē, pēc tam profesora P. Sakša klasē. Mācoties otrajā
kursā, jaunā dziedātāja jau piedalās koncertos un Ceļo-

jošās operas uzvedumos. Šās operas soliste viņa ir līdz

1932. gadam. Kad opera beidz darboties, A. Ludiņa pie-
ņem uzaicinājumu strādāt Zemnieku drāmas teātrī. Te

viņa strādā trīs gadus, izpildot operešu partijas (Maricu
I. Kalmana operetē «Grāfiene Marica», Mēriju L. Faila

operetē «Miljonu princese» v. c). Viņa darbojas kopā
ar ievērojamiem skatuves mākslas meistariem: A. Amt-

mani-Briedīti, E. Feldmani v. c. Māksliniece sāk strādāt

arī Rīgas Krievu drāmas teātrī. Te viņai iznāk spēlēt

kopā ar izciliem aktieriem. Tā, piemēram, K. Komjati

dziesmuspēlē «Mīlas sapnis» A. Ludiņas partneris ir

Nikolajs Barabanovs. Mākslinieci savaldzina un aizrauj
radošā atmosfēra, kas valda Krievu drāmas teātrī. Šajā
laikā viņa nevar izšķirties, vai kļūt par dziedātāju vai

aktrisi. 1934. gadā A. Ludiņa beidz konservatoriju un

nolemj pievērsties mūzikai. Tā paša gada rudenī jauno
solisti uzaicina dziedāt Nacionālajā operā Olgas partiju
P. Čaikovska operā «Jevgeņijs Oņegins». No šā laika

sākas viņas darbs operas teātrī. Māksliniece muzicējusi

kopā ar daudziem izciliem padomju māksliniekiem un

arī ar ievērojamiem ārzemju viesiem, bet visvairāk
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solistei devusi sadarbība ar diriģentiem Leo Blehu,

Mihailu Žukovu, Leonīdu Vīgneru, Edgaru Tonu.

Ilgajos radošā darba gados A. Ludiņa apguvusi plašu
repertuāru — apmēram 70 lomu. To daudzveidīgajā
klāstā ir Karmena 2. Bizē operā «Karmena», Kaščejevna
N. Rimska-Korsakova operā «Nemirstīgais Kaščejs»,

Vaņa M. Gļinkas operā «Ivans Susaņins», Marina Mni-

šeka M. Musorgska operā «Boriss Godunovs», par kuru

1950. gadā dziedonei piešķirta Valsts prēmija, Saima

E. Kapa operā «Atriebības ugunis», Aksiņja L Dzer-

žinska operā «Klusā Dona», Ortrūde R. Vāgnera operā

«Loengrīns», dueņa S. Prokofjeva operā «Laulības

klosterī» v. c. Kas viņas izpildījumā iepazinis Ļubašas

skumjo dzīves stāstu (N. Rimska-Korsakova «Cara

līgavā»), kas caur viņas pārdzīvojumu prizmu būs uz-

tvēris Amnerisas dziļo mīlestību, greizsirdību, lepnumu
un izmisumu (Dž. Verdi «Aīdā»), kas līdz ar viņu būs

izsekojis grāfienes senatnīgajām atmiņu ainām, uztrau-

kumam un nāves bailēm (P. Čaikovska «Pīķa dāmā»),
tas ilgi atcerēsies šos varoņus, atcerēsies spilgto, sav-

dabīgo un izjusto tēlu traktējumu. Sulīgā, skanīgā,
daudzkrāsainā balss, intonācijas tīrība, gaumīgais frazē-

jums padara dziļi iedarbīgu dziedātājas priekšnesumu.

Klausītājus aizrauj A. Ludiņas spēcīgais temperaments

un izcilās skatuviskās dotības.

A. Ludiņa piedalījusies daudzos mūsu republikas
mākslinieku koncertos. Viņa dziedājusi Varšavā, vai-

rākkārt viesojusies Maskavā, Ļeņingradā, Kijevā, Tal-

linā, Kauņā, Viļņā. 1954. gadā PSRS Kultūras ministrija
uzaicina mākslinieci piedalīties koncertbrigādes brau-

cienā uz Somiju. Vairāk nekā mēnesi ar panākumiem

viņa uzstājas visās lielākajās Somijas pilsētās (Helsin-



kos, Tamperē, Turku, Lahti v. c). Latviešu literatūras

un mākslas dekādē Maskavā 1955. gadā A. Ludiņa
dzied Lavīzes partiju M. Zariņa operā «Uz jauno krastu».

Viņai piešķirts Darba Sarkanā Karoga ordenis. Viņas
balss daudzkārt skanējusi pa radio un arī televīzijas

pārraidēs.

Steidzīgajā darba ritumā A. Ludiņa atlicinājusi laiku

arī pedagoģiskajam darbam. No 1948. līdz 1961. gadam
viņa strādā ar jaunajiem vokālistiem Latvijas Valsts

konservatorijā un 1958. gadā kļūst par docenti. No

viņas audzēkņiem par ievērojamu solisti izveidojusies
Leonarda Daine.

1954. gada A. Ludiņai piešķirts Latvijas PSR Tautas

skatuves mākslinieces goda nosaukums.
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ARTŪRS MADREVIČS

Vijolnieks Artūrs Madrevičs dzimis 1901.gada 2. sep-

tembrī Tukumā. Pirmos norādījumus vijoļspēlē viņš

guvis no tēva. Jaunais vijolnieks mācījies pie dažādiem

pedagogiem: Pēterburgā pie profesora P. Kohanska,

Rīgas konservatorijā pie J. Lazdiņa un E. Lučini v. c.

19C0. gadā viņš sekmīgi beidz Latvijas konservatorijas

profesora A. Meca vijoļklasi. 19C6. gadā mākslinieks

neilgu laiku papildinās Parīzē pie M. Darjē. Visu stu-

diju laiku jaunais vijolnieks koncertē un spēlē arī



dažādos orķestros. No 1938. gada A. Madrevičs ir Radio

simfoniskā orķestra pirmais vijolnieks.
Aktīvākās koncertdarbības laikā — trīsdesmitajos

gados A. Madrevičs līdzās klasiskam repertuāram
(P. Čaikovska Vijoļkoncerts, J. S. Baha sonātes) daudz

uzmanības veltījis mazāk pazīstamu vijoļdarbu propa-

gandai (I. Bibera «Mistērija», A. Toni Sonāte, O. Respigi,
K. Šimanovska vijoļkoncerti v. c). Vijolnieks atskaņo
arī latviešu skaņražu darbus.

Pēc Lielā Tēvijas kara A. Madrevičs ir Radio un

televīzijas simfoniskā orķestra koncertmeistars. Šā or-

ķestra vijoļgrupas saliedētā spēle ir viņa nopelns. Pie-

redzes bagātā orķestra mākslinieka lietišķos norādīju-
mus bieži uzklausa ne tikai orķestra mūziķi, bet arī

koncertējošie vijolnieki, vijoļmeistari, diriģenti un

komponisti. Viņš spēlē arī Radio kamerorķestrī.
A. Madrevičs pievēršas arī komponēšanai. Māksli-

nieks sarakstījis vijoļkoncertu, vairākas miniatūras vi-

jolei, svītu simfoniskam orķestrim, dziesmas jauktam
korim un citus skaņdarbus.

1955. gadā A. Madrevičam piešķirts Nopelniem ba-

gātā skatuves mākslinieka goda nosaukums, bet 1956.

gadā viņš apbalvots ar medaļu «Par pašaizliedzīgu
darbu Lielajā Tēvijas karā 1941.—1945. g.».
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TĀLIS MATĪSS

Dziedonis Tālis Matīss ir mākslinieks, kura priekš-
nesumā jūtama Latgales birztalu, ezeru un mežu elpa.
T. Matīsa vārds saistīts ar dziesmas «Aiz ezera balti

bērzi» un citu tautas melodiju atskaņošanu. T. Matīss

ir pirmais Jāņa Ivanova dziesmu izpildītājs, pie tam

dažām dziesmām, piemēram, Latgales gana dziesmai,
tekstus uzrakstījis pats dziedonis. T. Matīsa liriski dra-

matiskais, patiesas sirsnības caurstrāvotais priekšne-
sums sevišķi atbilst E. Dārziņa dziesmām.



T. Matīss dzimis 1904. gada 1. maijā Balvu pagastā
zemnieku ģimenē. Grūto materiālo apstākļu dēļ zēns

jau agri sāk gana gaitas, vēlāk strādā arī par

grāvraci. Viņa vecāki bijuši lieli dziedātāji. T. Matīss

jau bērnībā iemīļo vienkāršo, bet skaisto tautas dziesmu.

1925. gadā pabeidzis Balvu komercskolu, T. Matīss

ierodas Rīgā ar nodomu kļūt par gleznotāju. Šās aiz-

raušanās vietā drīz vien stājas teātra māksla. No 1926.

līdz 1929. gadam T. Matīss mācās Zeltmata vadītajos

dramatiskajos kursos. Kaut arī T. Matīsam neizdodas

iekļūt konservatorijā, savu mērķi — kļūt par dziedoni

viņš sasniedz. Operdziedātājs E. Miķelsons un kompo-
nists J. Ivanovs jaunajam talantam palīdz apgūt sarež-

ģīto skaņu mākslu. No 1933. līdz 1939. gadam māksli-

nieks darbojas Nacionālajā operā, kur dzied Kavara-

dosi, dona Hosē, Vladimira, Rūdolfa, Sinodales kņaza

partiju. 1939.gadā T. Matīss koncertē Tallinā un Kauņā.

Viņš viesojas arī Vācijā. Pirmajā padomju varas gadā
dziedonis darbojas Liepājas operā. Pēckara gados T. Ma-

tīss pievēršas aktīvai koncertdarbībai. No 1945. līdz

1955. gadam viņš ir Latvijas Valsts filharmonijas solists.

Pēdējos gados Tālis Matīss nododas pedagoģiskajam
darbam. Viņš strādā par dziedāšanas pedagogu 3. mū-

zikas skolā, kā arī vada Poligrāfiķu centrālā kluba vo-

kālo studiju. No T. Matīsa audzēkņiem daudzi kļuvuši

par operdziedoņiem un profesionāliem māksliniekiem:

M. Andermanis, I. Donava, L. Malahovskis, I. Ansons,

M. Putne, E. Lecis, I. Freimane, V. Lukjaņecs v. c.

T. Matīss dziedājis dažāda rakstura tautas dziesmas —

gan liriskas, gan šķelmīgas un draiskas, kā arī oper-

ārijas. Viņa priekšnesuma pamatā ir dziļš patiesīgums,

sirsnība, dabiska muzikalitāte.
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JĀZEPS MEDIŅŠ

Komponista Jāzepa Mediņa daiļrade cieši saistīta ar

latviešu simfoniskās mūzikas veidošanos. Ne mazāk

nozīmīga tā ir kora dziesmas, solodziesmas, instrumen-

tālās mūzikas un daudzu citu žanru attīstībā. J. Medi-

ņam nav bijis iespējams iegūt profesionālās zināšanas

kādā mūzikas augstskolā. Viņa daudzveidīgā atskaņo-

tājmākslinieka un komponista personība veidojusies
galvenokārt neatlaidīga patstāvīga darba rezultātā lat-

viešu un krievu klasiskās mūzikas tradīciju ietekmē.
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J. Mediņš dzimis 1877. gada 13. februārī Kaunā kara

orķestra mūziķa ģimenē. Teva obligātā karaklausība

beidzas, kad nākamais komponists ir nepilnus divus

gadus vecs. J. Mediņa tēvs atgriežas Rīgā, kur strādā

par kurpnieku. Niecīgie ienākumi nevar materiāli no-

drošināt septiņu cilvēku lielo ģimeni, tāpēc Jāzeps jau

agrā bērnībā iepazīst trūkumu un agri sper pirmos so-

ļus patstāvīgā darbā. Izmantojot zināšanas, kas iegūtas
pašmācības ceļā un arī Zīgerta mūzikas skolas vijoles,
čella un klavieru klasē, J. Mediņš četrpadsmit gadu
vecumā sāk strādāt dažādos Rīgas simfoniskajos orķes-
tros un paralēli mācās mūzikas skolā, ko 1896. gadā

sekmīgi absolvē trīs specialitātēs — klavieru, vijoles
un čella. Līdz 1906. gadam J. Mediņš strādā Zīgerta
mūzikas skolā par pedagogu, no 1906. līdz 1911. gadam
ir Rīgas Latviešu biedrības teātra komponists. Rodas

pirmās dziesmas, pirmie sacerējumi čellam un vijolei,
daudz teātra mūzikas un lielākas formas darbi — kon-

certs vijolei un opera «Ziedoņa atmošanās». (Gandrīz
visi šie darbi kara gados gājuši bojā.)

Bēgļu gaitas J. Mediņu noved Maskavā, kur viņš

pieņem uzaicinājumu strādāt par ceļojošas opertrupas
diriģentu. No 1916. gada J. Mediņš darbojas Baku pil-
sētas operas teātrī. Lielās Oktobra sociālistiskās revo-

lūcijas vētrainie notikumi rosina komponista radošo

fantāziju. Rodas Pirmā simfonija un daudzas dziesmas.

1922. gadā J. Mediņš atgriežas buržuāziskajā Latvijā

un atved līdzi operas «Vaidelote» uzmetumus. Taču

dzimtenē komponistu gaida vilšanās. Ar lielām grūtībām
viņam izdodas atrast piemērotu darbu. 1927. gada no-

vembrī notiek «Vaidelotes» pirmuzvedums, bet darbs

pie operas komponistam laupījis tik daudz enerģijas,
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ka viņa fiziskie un morālie spēki ir salauzti un viņam

ilgāku laiku jāārstējas. Tikai trīsdesmitajos gados
J. Mediņš var atkal pievērsties radošam darbam. Viņš

sacer virkni ievērojamu simfonisku kompozīciju: Sim-

fonisku ievadu, Lirisku poēmu, Armēņu melodiju, Sim-

fonisku uvertīru, Kanconetu, svītu «Rudens noskaņas»,
Dzimtenes ainavu, simfonisku tēlojumu «Latvju zeme»,

Otro simfoniju «Ziedonī», četrdaļīgu orķestra svītu,

Baleta ainavu un Mijkrēšļa svītu.

1940. gadā J. Mediņš aktīvi iesaistās Padomju Latvi-

jas mūzikas dzīvē, uzrakstot kantāti «Ziedošā dzimtene»,

Trešo simfoniju un Stīgu kvartetu Fa mažorā. Drūmajos
fašistiskās okupācijas gados komponista daiļrade ap-

sīkst. Pēc Rīgas atbrīvošanas viņš ar lielu intensitāti

iekļaujas Padomju Latvijas mūzikas dzīvē. Padomju
valdība 1945. gadā sirmajam mūziķim piešķir Latvijas
PSR Nopelniem bagātā mākslas darbinieka goda nosau-

kumu un aicina viņu par profesoru Latvijas Valsts

konservatorijā. J. Mediņš pievēršas vokālajiem žan-

riem. Rodas daudzas viņa ievērojamākās kora dziesmas

(«Kurzemei», «Pēc kaujas», «Saules dziesma», «Pava-

sara vējš», «Dziesma par sauli un Maiju», «Sirdij»,
«Brīvā elpa», «Jaunā cilts», «Dziesma par Rīgu», «Sasistā

krūze» v. c), solodziesmas, vairāki instrumentāli darbi,
kuru vidū ievērojamākais ir «Latvju kapričo». Sadar-

bībā ar dzejnieku P. Vīlipu komponists sāk darbu pie
latviešu otrās padomju operas — «Zemdegi». Taču šo

darbu 1947. gada 12. jūnijā pārtrauc nāve. («Zemdegus»

pabeidzis M. Zariņš.)
J. Mediņa labākajiem simfoniskajiem darbiem rak-

sturīga patiesa, pārdzīvojumiem bagāta jūtu pasaule.

Viņa vienkāršajai melodikai tuva tautas mūzikas
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optimistiskā, gaiši liriskā, episkā noskaņa. J. Mediņš ir

viens no retajiem latviešu komponistiem, kura skaņ-
darbos pavīd austrumu mūzikas tēli (Armēņu melodija,
Pirmās simfonijas lēnā daļa v. c.). Līdzās lielākas for-

mas simfoniskiem darbiem J. Mediņa daiļradē izkopta
arī viendaļīga forma, kuras spožākais paraugs ir tautas

mūžsenajai brīvības cīņai veltītais simfoniskais tēlo-

jums «Latvju zeme». Cīņu un uzvaras tēli iedzīvināti

J. Mediņa simfonijās, no kurām nozīmīgākā jauneklīgas
trauksmes un gaiša prieka pilnā Otrā simfonija —

«Ziedonī», kas komponēta 60 gadu vecumā. Jāzepa

Mediņa simfonisko darbu vērtību vairo skanīgā, krā-

sainā partitūra, kurā ietvertas visas komponista daudz-

veidīgā atskaņotā jmākslinieka darba gaitās gūtās

atziņas.

Skanīgi ir J. Mediņa kora darbi, jo sevišķi viņa kan-

tātes un kora dziesmas. Savos kora darbos J. Mediņš
attēlo padomju dzīvi gan liriskās, gan dramatiskās, gan

himniskās noskaņās. Korim veltītas arī daudzas tautas

dziesmu apdares («Trīs priedītes», «Trīci, trīci, bērzu

birze», «Kas kaitēja man dzīvot», «Jūra šņāca», «Nu

ardievu, tēvs, māmiņa» v. c).
J. Mediņa solodziesmās pārsvarā liriskie tēli («Zvaig-

žņu lietus», «Lilijas», «Ziedoņa rīts», «Zieds», «Mātei»,

«Vakars», «Roze» v. c), lai gan netrūkst arī dramatiski

spēcīgu paraugu («Brīvā elpa», «Prieks», «Slava» v. c).
Ar lielu meistarību komponists dziesmā atveidojis
J. Raiņa vārsmas («Smaržīgais brīnums», «Nāk jauna
cilts», «Dzimtenes kāpās», «Celies», «Ak nejēga sals»,

«Klusie kapi» v. c).
Dažādu mūzikas instrumentu teicama pārvaldīšana

stimulējusi J. Mediņa daiļradi instrumentālmūzikas
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žanrā. Sevišķi daudz kompozīciju veltīts vijolei. Pēc

atmiņas atjaunotais koncerts vijolei ir pirmais vijoļ-
koncerta paraugs latviešu mūzikas literatūrā. No pēdē-

jos gados radītajiem skaņdarbiem vijolei ievērību pelna

dzīvesprieka cauraustais «Latvju kapričo» (1946).
J. Mediņa skaņdarbus raksturo vienkāršība, dziļa un

nemākslota sirsnība. Šo īpašību dēļ izcilā komponista

daudzveidīgā daiļrade kļuvusi par latviešu klasiskās

mūzikas mantojuma neatņemamu sastāvdaļu.

Galvenie darbi. Operas: «Ziedoņa atmošanās» (1912), «Vai-

delote» (1927), «Zemdegi» (1947). Simfoniskā mūzika: Koncerts vi-

jolei (1913); Pirmā simfonija (1918—1922); Simfonisks ievads (1931);
Liriska poēma (1931); Armēņu melodija (1932); Simfoniska uvertīra

(1932); Kanconeta (1933); svīta «Rudens noskaņas» (1935); Dzimte-

nes ainava (1935); «Latvju zeme» (1936); Otrā simfonija — «Zie-

donī» (1937); četrdaUga orķestra svīta (1938); Baleta ainava (1933);

Mijkrēšļa svīta (1939). Kantāte «Ziedošā dzimtene» (1940). Kamer-

mūzika: Stīgu kvartets Fa mažorā (1941); skaņdarbi čellam (3 ro-

mances, Vakardziesma, Noktirne, Balāde, Skerco, Gavote, Prelīde);

skaņdarbi vijolei (Noktirne, Romance, Poēma, Intermeco, Latvju

daina, Andante cantabile, Kaprīzs valsis, Latvju kapričo un Sere-

nāde); skaņdarbi klavierēm (miniatūras, 1945 un 1946, — Prelīde,

Pavasara ieskaņas, 2 noktirnes un Intermeco). Solodziesmas: apmē-
ram 77 balsij un klavierēm, 6 balsij un vijolei vai čellam ar kla-

vierēm, 2 balsij ar orķestri, 1 balsij un kvartetam un 2 terceti. Kora

dziesmas: apmēram 50 («Kurzemei», «Pēc kaujas», «Uzvarai»,

«Dziesma Rīgai», «Saules dziesma», «Dziesma par sauli un Maiju»,

«Sirdij», «Dzimtene Latvija», «Darbam» v. c. Pionieru dziesmas:

«Gudrā zīle», «Dzīvei», «Pavasara un dzenis», «Ziema klāt», «Sasistā

krūze».
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JĒKABS MEDIŅŠ

Jēkabs Mediņš ir viens no vecākajiem latviešu pa-

domju komponistiem. Viņš devis lielu ieguldījumu mū-

zikas pedagoģijas laukā, kā arī veicis Padomju Latvijas
Dziesmu svētku virsdiriģenta pienākumus un aktīvi

darbojies Latvijas Padomju komponistu savienības

valdē.

J. Mediņš dzimis 1885. gada 22. martā Rīgā kara

orķestra atvaļināta klarnetista ģimenē, kas latviešu

mūzikas kultūrai devusi izcilos skaņražus Jāzepu un
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Jani Mediņus, ka arī sava laika pazīstamo pianisti,

smalkjūtīgo pavadītāju Mariju Mediņu-Silevicu.
Jau agri izpaužas J. Mediņa muzikālās tieksmes. Pēc

Rīgas pilsētas skolas beigšanas, pašmācības ceļā ieguvis

skolotāja tiesības, apdāvinātais jauneklis 1903. gadā

iestājas Zīgerta mūzikas institūtā. Tajā pašā laikā viņš
sāk vijolnieka gaitas Apollo teātrī (vēlāk Rīgas Latviešu

biedrības teātrī), vajadzības gadījumā veikdams ari

altista un orķestra diriģenta pienākumus. Pēc Zīgerta
mūzikas institūta vijoles, ērģeļu, klavieru, teorijas un

diriģēšanas klases beigšanas jaunais mūziķis 1906.gada
rudenī sāk strādāt par mūzikas skolotāju Valmieras

Skolotāju seminārā. J. Mediņš vada Skolotāju semināra

un sieviešu ģimnāzijas korus, kā arī semināristu simfo-

nisko orķestri. J. Mediņš bieži uzstājas kā pianists

pavadītājs un aktīvi darbojas arī pie vijolnieka pults
kamerkoncertos, kuros čellista uzdevumus veic vecā-

kais brālis Jāzeps, bet pianiste ir māsa Marija. Atska-

ņotājmākslinieka gaitas izraisa dziļāku interesi par

kompozīciju. 1909. gadā J. Mediņš uzraksta Leģendu
simfoniskajam orķestrim un desmit romances.

No 1917. līdz 1920. gadam J. Mediņš vada mūzikas

vidusskolu Sizraņā. Viņš organizē kursus pašdarbības

diriģentiem, rīko koncertus, lasa lekcijas. Pēc viņa
iniciatīvas Sizraņas Latviešu biedrībā noorganizējas
stīgu kvartets, kurā J. Mediņš veic pirmā vijolnieka

pienākumus.
1920. gada beigās mākslinieks ierodas Rīgā un strādā

jaundibinātajā konservatorijā par Jāzepa Vītola asis-

tentu, kā arī vairākās Rīgas skolās par dziedāšanas

skolotāju. 1921. gadā sākas J. Mediņa darbība Jelgavas

Skolotāju institūtā. Tā ilgst līdz 1940. gadam. Mūzikas
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pedagoga darbu institūtā J. Mediņš apvieno ar Jelgavas
Tautas konservatorijas direktora pienākumiem, kā ari

aktīvu atskaņotājmākslinieka un diriģenta darbību

Jelgavas filharmonijas simfoniskajā orķestrī.
Pēc Lielā Tēvijas kara sākas ražīgākais posms J. Me-

diņa daiļradē. Tas cieši saistīts ar darbu Latvijas PSR

Valsts konservatorijā. Sekojot Maskavas un Ļeņingra-
das konservatoriju paraugam, J. Mediņš pirmo reizi

mūsu mūzikas augstskolā noorganizē Kordiriģentu fa-

kultāti. Līdzās profesora pienākumiem viņš veic arī

Latvijas PSR Valsts konservatorijas direktora vietnieka

un direktora pienākumus (1948—1951). Liela ir J. Me-

diņa interese par māksliniecisko pašdarbību. Viņš ir

viens no redzamākajiem E. Melngaiļa Republikāniskā
tautas mākslas nama aktīvistiem, dziesmu svētku orga-

nizatoriem un diriģentiem.
Sakarā ar Latviešu literatūras un mākslas dekādi

Maskavā 1955. gadā par nopelniem latviešu mūzikas

kultūras attīstīšanā J. Mediņš apbalvots ar Darba Sar-

kanā Karoga ordeni. 1960. gadā viņam piešķirts Latvi-

jas PSR Tautas mākslinieka goda nosaukums. Sakarā ar

80 gadu jubileju komponists 1965. gadā apbalvots ar

otru Darba Sarkanā Karoga ordeni.

Daudzpusīgs un plašs ir J. Mediņa skaņdarbu sa-

raksts. Apmēram četras piektdaļas no visiem viņa dar-

biem sacerētas pēckara periodā. Bez J. Mediņa dzies-

mām grūti iedomāties pašdarbības koru repertuāru,

Padomju Latvijas dziesmu svētkus un dziesmu dienas.

Viņa instrumentālie darbi skan daudzu mūsu Dzimtenes

pilsētu koncertzālēs; ar tiem jo cieši saistītas jauno

pianistu, mežradznieku, klarnetistu un citu instrumen-

tālistu studijas konservatorijā.
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Latviešu padomju mūzikas kultūrā nozīmīgākais
J. Mediņa ieguldījums ir vokālā mūzika, it īpaši kora

dziesma. Bagātīgā kordiriģenta pieredze padarījusi
komponistu par izcilu a cctppella kora dziesmas meis-

taru. Viņa dziesmas spilgti atspoguļo padomju laika

tipiskākās parādības. Par jaunās dzīves plauksmi stāsta

tautas dziesmu intonācijām bagātā dziesma «Kolhoza

namdari», tautas dziesmai tuvā «Ziedi, mana linu

druva», līksmā «Kāzas kolhozā», jaunības trauksmes

pilnā «Saules tauta», vīrišķīgā un spēka pilnā «Met

jaunu tiltu», skarbā «Dziesma par Imantu Sudmali»,
balādiskā «Purvs un racēji» v. c. Padomju cilvēku ne-

apklusināmo protestu pret atomkaru pauž «Dzimtenes

sargu dziesma», «Miers uzvarēs karu», «Miera karogs»
un vairākas citas miera tematikai veltītas dziesmas.

J. Mediņa daijradē nozīmīgu vietu ieņem viņa lielākas

formas vokāli instrumentāli darbi: «Jubilejas kantāte»

(1950), Kantāte Padomju Latvijas 25. gadadienai v. c.

Arī solodziesmu novadā līdzās agrīnajiem solo-

dziesmu paraugiem («Šūpuļa dziesma», «Rezignācija»)
redzamas spilgtas padomju laikā uzrakstītas dziesmas:

«Varoņa zvaigzne», «Traktorista valsis», «Šoziem» v. c.

Komponista darbu sarakstā atrodamas arī romances

«Dārzu klusumā» un «Kas vārdā manā» ar A. Puškina

tekstu (1949).
Gan koriem a cappella, gan solobalsij un klavierēm,

gan vokāliem ansambļiem komponists izveidojis apmē-
ram trīssimt latviešu tautas dziesmu apdaru. To stilā

ievēroti E. Melngaiļa diatonisma principi. Komponists
lieto savdabīgas krāsas, sevišķi tautas dziesmu apdarēs

solobalsij ar klavieru pavadījumu. Pašdarbības koru

vajadzībām apdarinātas arī krievu, ukraiņu un gruzīnu
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tautas dziesmas. Latviešu padomju folkloras labākie

paraugi ir «Kopu sēta, plaša sēta», «Lieli, plaši rudzu

lauki», «Vecus kokus vētra lauza».

Instrumentālās mūzikas novadā J. Mediņa daiļradi

pārstāv virkne miniatūru klavierēm, vijolei, altam,

mežragam, koklei un citiem instrumentiem. Ar saviem

lielas formas instrumentālajiem darbiem komponists
devis vērtīgu ieguldījumu atsevišķiem mazāk attīstī-

tiem latviešu instrumentālās mūzikas literatūras nova-

diem. Šai sakarā augsti vērtējami J. Mediņa koncerti

klarnetei, mežragam, vijolei, koklei, ērģelēm, trompe-

tei, čellam, altam, mežragam, bazūnei. Pašdarbī-

bas orķestru repertuāru bagātinājuši J. Mediņa sace-

rējumi pūtēju orķestrim — Maršs, Koncerta valsis,

Svīta, kā arī dažas viņa jaunākās pūtēju orķestrim
veltītās instrumentācijas («Gatves deja», «Sudmaliņas»,

«Audēju deja» v. c). Blakus kameransambļiem — stīgu
kvartetam Nr. 1 Re mažorā un Nr. 2 Do mažorā un

jau minētajiem koncertiem viens no lielākajiem
J. Mediņa instrumentālajiem skaņdarbiem ir 1954. gadā
uzrakstītā Jaunatnes simfonija.

Mūzikas skolotājiem par neaizstājamu palīgu kļu-
vusi J. Mediņa divās daļās sakārtotā «Dziesmu vā-

celīte», kas kopš 1924. gada pieredzējusi vairākus

izdevumus. Te publicētas gan vienbalsīgas, gan vairāk-

balsīgas tautas dziesmas, kas ne vien palīdzējušas sko-

lēniem apgūt nošu mācību, bet vairākus gadu desmitus

devušas repertuāru mūsu bērnu koriem. J. Mediņa

sastādītajā «Dziesmu krājumā skolām» atrodamas dau-

dzas viņa oriģinālkompozīcijas un tautas dziesmu

apdares. 1955. gadā J. Mediņa bērnu dziesmām pie-

vienojas divpadsmit vērtīgas a cappella bērnu kora



dziesmas ar J. Raiņa tekstu. Jauno mūziķu vajadzībām
sacerēta arī virkne instrumentāldarbu («Mana pirmā
nošu burtnīca klavierēm», miniatūrasklavierēm, vijolei;

četrrocīgu klavierdarbu svīta «Skolnieka diena», Sona-

tīne v. c). Būdams teicams metodists, J. Mediņš uzrak-

stījis daudzas teorētiska rakstura apceres par bērnu

muzikālo audzināšanu un skolu vajadzībām sastādījis
dažādas muzikālās audzināšanas programmas.

J. Mediņa ilggadējā diriģenta pieredze un ciešās

saites ar māksliniecisko pašdarbību devušas ierosmi

darbam «Kora zinātnes pamati». Ilgus gadus viņš dar-

bojies mūzikas kritikas laukā.

J. Mediņa skaņdarbi latviešu mūzikā pārstāv krievu

klasiskajai mūzikai tuvu virzienu. Reālistiskie, dziļi

idejiskie, tautiskie skaņdarbi līdz ar Jāzepa Vītola, Jā-

zepa Mediņa, Jāņa Reinholda sacerējumiem gadsimta

divdesmitajos un trīsdesmitajos gados kļūst par pret-

polu tā laika buržuāziskās ideoloģijas izauklētajam
dekadentismam latviešu mūzikas kultūrā. J. Mediņa
mākslai raksturīga brīva, nemākslota muzikālā doma,

līdz pilnībai izkopta kompozīcijas tehnika.

Galvenie darbi. 10 koncertžanra darbi: koncerts klarnetei

(1948), mežragam (1949), koklei (1954), ērģelēm (1954), altam (1959),
trombonam (1964) v. c. Jaunatnes simfonija (1955). Simfoniskas mi-

niatūras: Leģenda (1909) v. c. 8 kantātes, apmēram 275 kora dzies-

mas (23 jauktam korim, 14 vīru korim, 20 sieviešu korim, 210 sko-

lēnu korim), 23 solodziesmas, latviešu, baltkrievu un citu tautu tau-

tas dziesmu apdares koriem. Skaņdarbi bērniem: albums «Mana

pirmā nošu burtnīca» (1940), piecas klavieru sonatīnes, dziesmas

bērnu koriem v. c. 3 stīgu kvarteti (1945, 1953, 1956); svīta altam

un klavierēm (1953); skaņdarbi ērģelēm, čellam, mežragu kvartetam;

dejas un miniatūras pūtēju, kā arī tautas instrumentu orķestrim.
Mūzika kinofilmai «Pēc vētras» (1956). Svīta (1958).

Kora zinātņu pamati. Rokasgrāmata kordiriģentiem, LVI, Rīga,
1956.
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KLEMENTS MEDIŅŠ

Koru diriģents un mūzikas skolotājs Klements Me-

diņš dzimis 1907. gada 1. oktobrī Ludzas apriņķa Rauču

ciemā. Astoņas gana vasaras, pēc tam ceļu bruģēšanas
un grāvju rakšanas darbi — tādas ir viņa gaitas bur-

žuāziskajā Latvijā. Četrus gadus viņš mācās Martu-

zānu pamatskolā, pēc tam divus gadus Kārsavā. Vairāk

izglītības septiņpadsmit gadus vecajam jauneklim to-

laik neizdodas iegūt.
Pirmie muzikālie iespaidi saistās ar tautas daudz-

balsīgo dziedāšanu, kas vēl šodien dzirdama Latgalē.
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No 1924. līdz 1929. gadam K. Mediņš mācās Rēzek-

nes Skolotāju institūtā, kur mūzikas skolotāja — Var-

šavas konservatorijas absolventa N. Viduleja vadībā

mācās mūzikas elementārteoriju, solfedžo, harmoniju
un iegūst pirmās iemaņas klavieru, trompetes un vijo-
les spēlē. Viņš piedalās arī orķestrī un dzied korī.

Ar 1929. gadu sākas K. Mediņa dziedāšanas skolo-

tāja gaitas Rīgas 43. pamatskolā (Jaunmīlgrāvī). Viņš
vada bērnu vecāku jaukto kori un Rīgas pilsētas strād-

nieku tautas nama jaukto kori. No 1930. līdz 1935. ga-

dam Klements Mediņš līdztekus darbam mācās Latvi-

jas konservatorijas pedagoģijas nodaļā pie profesora
P. Jozuusa.

Turpmākās gaitas līdz 1949. gadam K. Mediņam sais-

tās ar Rēzekni. Jaunais, enerģiskais mūzikas skolotājs,
strādādams 2. pamatskolā un Pedagoģiskajā institūtā,
daudz laika veltī jaunatnes estētiskajai izglītošanai.
Mūzikas skolā viņš māca elementārteoriju, solfedžo,

harmoniju, obligātās klavieres un kora dziedāšanu.

Rēzeknē pavadītajos gados diriģents vada dažādus

koru kolektīvus (Tautas pils koris, Mūzikas skolas un

kultūras nama koris, Latviešu vidusskolas koris) un ir

arī rajona koru virsvadītājs.

K. Mediņš 1949. gadā tiek pārcelts uz Rīgu par in-

spektoru Mākslas lietu pārvaldē. Sākas arī diriģēšanas

pedagoga darbs Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā.

1951. gadā viņš sāk strādāt Jāzepa Vītola Latvijas
Valsts konservatorijā, kur no 1952. līdz 1954. gadam

veic arī mācību daļas vadītāja pienākumus, bet no

1960. gada ir konservatorijas kordiriģentu katedras

vadītājs. Pēc diviem gadiem viņš kļūst par konserva-

torijas docenta vietas izpildītāju. Sākot ar 1950. gadu,



K. Mediņš ir Rīgas Kirova rajona koru virsdiriģents un

vada arī Celtnieku kultūras nama jaukto kori.

Izdota K. Mediņa monogrāfija «Latviešu dziesmu

svētki» (1955). Viņš ir arī vairāku citu izdevumu

līdzautors. Viņš sastādījis padomju komponistu
dziesmu krājumu «Pacelies, saule» (1964) un rakstījis
arī periodiskajā presē par mūzikas dzīves jautājumiem.
Plašs ir arī K. Mediņa sabiedriskās darbības lauks. Se-

šus gadus viņš ir Kirova rajona Darbaļaužu deputātu

padomes deputāts, četrus gadus vadījis šā rajona kul-

tūras komisiju.
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EDUARDS MEDNIS

Eduards Mednis ir viens no ievērojamākajiem mūsu

republikas klarnetistiem un šā instrumenta spēles pe-

dagogiem.

Viņš dzimis 1907. gada 23. decembrī Valmieras

apriņķa Rūjas ciemā laukstrādnieku ģimenē. Zēna

gados vasarās kopā ar vecākiem viņš strādā par

kalpu lielsaimnieku tīrumos, lai nopelnītu līdzekļus
iztikai un mācībām. Zēna pirmā saskare ar mūziku no-

tiek Rūjienas vidusskolā, kur par dziedāšanas skolotāju



strādā pianists P. Krieviņš. Ar audzēkņu atbalstu

skolotājs noorganizē pūtēju orķestri, bet vēlāk ari mazu

simfonisko orķestri, kur piedalās arī E. Mednis. Mūzikai

viņš var pievērsties karadienesta laikā, kad rodas

iespēja spēlēt armijas orķestri Rīgā. 1928. gadā ar grū-
tībām sadabūjis nepieciešamo naudu mācībām, E. Med-

nis iestājas Latvijas Valsts konservatorijā, kur mācās

klarnetes spēli O. Bolma vadībā. Jau otrajā studiju

gadā E. Mednis sāk spēlēt Rīgas Radio orķestrī un

sniegt solopriekšnesumus.
Kad 1940. gadā Latvijā nodibinās padomju vara,

jaunā mākslinieka darbība kļūst ļoti aktīva. Koncertos

un radioraidījumos viņš popularizē padomju mūzikas

labākos paraugus, veic plašu sabiedrisko darbu Radio-

fonā, sāk strādāt konservatorijā par pedagogu klar-

netes spēles klasē. Fašistu okupācijas laikā E. Mednis

tiek atbrīvots no darba. Viņš veic dažādus gadījuma
darbus, spēlē restorānu ansambļos, vēlāk Operetes
teātrī.

Pēc Rīgas atbrīvošanas no okupantiem E. Mednis

atsāk darbu konservatorijā, kur ilgus gadus ir pūšamo

instrumentu katedras vadītājs un docents klarnetes

spēles klasē. Viņš vada pūšamo instrumentu nodaļu
arī Emīla Dārziņa speciālajā mūzikas vidusskolā. Kopš
1944. gada viņš strādā Latvijas PSR Valsts Akadēmiskā

operas un baleta teātra simfoniskajā orķestrī. Māksli-

nieks piedalās dažādos kameransambļos, popularizējot
klasisko mūziku un mūsdienu komponistu darbus. 1956.

gadā viņam piešķirts republikas Nopelniem bagātā ska-

tuves mākslinieka goda nosaukums.
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HARALDS MEDNIS

Diriģents Haralds Mednis dzimis 1906. gada 16. au-

gustā Valkas apriņķa Jaunlaicenes ciemā. Apukalna
draudzes skolā viņa tevs strādā par skolotāju.

Pirmās zināšanas mūzikā H. Mednis ieguvis no

tēva, bet jau Madonas vidusskolā no 1918. līdz 1919.

gadam viņa klavieru spēles skolotājs ir ievērojamais
latviešu pianists Arvīds Daugulis. Tālāk H. Medņa
mūzikas studijas klavieru spēlē un harmonijā turpinās

Rīgā pie komponista Alfrēda Kalniņa. Pec vidusskolas
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beigšanas 1924. gadā viņš iestājas Latvijas universitā-

tes Matemātikas fakultātē, tomēr pēc gada studijas jā-

pārtrauc un jāmeklē algots darbs, jo nomirst tēvs.

H. Mednis dabū skolotāja vietu. Ap šo laiku sākas arī

viņa diriģenta gaitas Lazdonas korī. IX latviešu vispā-

rējos dziesmu svētkos 1938. gadā Lazdonas koris

«dziesmu karā» izcīna pirmo vietu.

Tanī pašā gadā viņš iestājas Latvijas konservatorijā

profesora Jāzepa Vītola kompozīcijas klasē. 1940. gadā

paralēli studijām plaši izvēršas H. Medņa diriģenta
darbība. Viņš kļūst par Latvijas PSR Operas un baleta

teātra kormeistaru un jau pirmajā gadā veic tādus at-

bildīgus uzdevumus kā koru iestudējumi R. Leonka-

vallo operā «Pajaci» un Dž. Verdi operā «Aīda».

Daudz enerģijas H. Mednis veltījis arī pašdarbības
koriem. Viņš vadījis Arodbiedrību centrālās padomes

jaukto kori (no 1940. līdz 1950. gadam), Rīgas vīru kori

«Dziedonis» (no 1940. līdz 1941. gadam), LVU jaukto
kori (no 1949. līdz 1957. gadam), LVU vīru kori (no
1950. līdz 1957. gadam), Republikānisko Rīgas skolotāju
kori (no 1947. gada).

Sākot ar 1949. gadu, H. Mednis bijis arī visu repub-
likas dziesmu svētku virsdiriģents.

Latvijas Valsts konservatoriju viņš beidz divās spe-
cialitātēs: 1949. gadā A. Skultes kompozīcijas un mū-

zikas teorijas klasi (diplomdarbs — operas «Zelta

zirgs» 1. cēliens) un 1950. gadā L. Vīgnera vadīto sim-

foniskā orķestra diriģentu klasi.

Daudz talanta un radošas izdomas H. Mednis iegul-

dījis kormeistara darbā Latvijas PSR Valsts Operas un

baleta teātrī, gatavojot Latviešu literatūras un mākslas



dekādei Maskava Alfrēda Kalniņa operas «Baņuta» un

M. Zariņa operas «Uz jauno krastu» uzvedumus.

1956. gadā pēc dekādes viņam tiek piešķirts Latvi-

jas PSR Nopelniem bagātā mākslas darbinieka goda
nosaukums.

Par respektējamu kora kolektīvu izveidojies Repub-
likāniskā izglītības un zinātnes darbinieku kultūras

nama vīru koris «Tēvzeme», kura mākslinieciskais va-

dītājs un diriģents kopš tā dibināšanas (1957) ir

H. Mednis. Izcilā diriģenta vadībā koris 1960. gada
Dziesmu svētkos līdz ar Liepājas vīru kori «Dziedonis»

«dziesmu karā» izcīna otro vietu. 1963. gadā tas iegūst
Tautas kora nosaukumu. H. Mednis ar vīru kori «Tēv-

zeme» sniedzis daudzus koncertus gan Latvijā, gan arī

brālīgo republiku pilsētās — Tallinā, Kauņā, Viļņā.

Ļvovā, Užgorodā. 1964. gadā Tautas koru sacensībā

Cēsīs un 1965. gada Dziesmu svētku «dziesmu karā»

«Tēvzeme» iegūst pirmo vietu.

Atbildīgākie un nozīmīgākie H. Medņa veikumi ope-

ras kormeistara darbā pēdējā laikā ir Dž. Verdi ope-

ras «Dons Karloss», D. Šostakoviča operas «Katerina

Izmailova» un B. Britena operas «Pīters Graimss» iestu-

dējumi.

25—1433
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AINA MEIJA-BITE

Dziedone Aina Meija-Bite dzimusi 1927. gada 13. no-

vembrī Rīgā. Bērnību meitene pavada Augstkalnē, kur

viņas vecāki nodarbojas ar zemkopību. A. Meija-Bite
mācās Berķenes pamatskolā, pēc tam Rīgas 30. pamat-

skolā, kuru beidz 1941. gadā. Skolas gados viņā sāk

mācīties klavierspēli. 1947. gadā A. Meija-Bite absolvē

Rīgas 6. vidusskolu un iestājas Latvijas PSR Valsts

konservatorijas vokālajā nodaļā. Pēc pirmā kursa beig-
šanas A. Meija-Bite studijas pārtrauc un līdz 1951.
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gadam, strādā par koristi Latvijas PSR Radio korī.

1951. gada rudenī viņa atkal atsāk studijas. Konserva-

toriju A. Meija-Bite pabeidz 1955. gadā un sāk strādāt

par solisti Latvijas PSR Valsts filharmonijā. Māksli-

niece piedalās koncertos gan Rīgā, gan citās republikas

pilsētās. A. Meija-Bite šajā laikā sagatavo arī piecas
solokoncertu programmas.

No 1960. gada rudens līdz 1961. gada vasarai A. Mei-

ja-Bite strādā par vokālo pedagoģi P. Jurjāna bērnu

mūzikas skolā.

1961. gada jūnijā pēc sekmīgi izturēta konkursa

A. Meija-Bite atkal iesaistās Latvijas PSR Valsts filhar-

monijas solistu saimē. Viņa aktīvi piedalās republikas

koncertdzīvē, viesojas jaunapgūtajās zemēs, Vidus-

āzijas republikās, koncertē Kijevā un Minskā.

Māksliniecei ir plašs, skaisti tembrēts soprāns, kas

piemērots gan liriskiem, gan dramatiskiem skaņdar-
biem. Viņas bagātajā un daudzveidīgajā repertuārā

nozīmīgu vietu ieņem padomju komponistu, sevišķi
latviešu padomju komponistu dziesmas.
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ALBERTS MELBĀRDIS

Darba spara un enerģijas pārpilnu diriģentu, lielisku

mākslinieciskās pašdarbības organizatoru — tādu atce-

ramies no Padomju Latvijas mūziķu rindām nelaikā

aizgājušo Medicīnas darbinieku nama Tautas kora

«Kokle» un vīru vokālā kvarteta ilggadējo mākslinie-

cisko vadītāju Albertu Melbārdi.

Viņš dzimis 1922. gada 29. novembrī Rūjienā. Te

valda senas pūtēju orķestra muzicēšanas tradīcijas.
Būdams vēl skolnieks, A. Melbārdis apgūst trombona



389

(bazūnes) spēli. 1942. gadā jauneklis ierodas Rīgā un

iestājas konservatorijas Orķestra fakultātē. Taču kara

laika apstākļu dēļ studijas jāpārtrauc. Tās izdodas at-

jaunot tikai padomju varas laikā — 1946. gadā. Jaunais

mākslinieks absolvē konservatoriju 1950. gadā, tomēr

orķestra mūziķa darbs viņu nevilina. Jau 1948. gadā
A. Melbārdim rodas iespēja izmēģināt savas kordiri-

ģenta spējas fabrikas «Varonis» kora kolektīvā. Tā

paša gada rudenī A. Melbārdis pārņem Medicīnas dar-

binieku nama kora vadību. Pabeidzis konservatoriju,

viņš turpina kordiriģenta gaitas, strādādams ar Tautas

kori «Kokle» līdz pat mūža beigām.
Lai padziļinātu zināšanas kora mākslā, A. Melbārdis

1954. gadā mācās Ļeņingradas konservatorijas kordiri-

ģentu kursos. Tautas koris «Kokle» A. Melbārža vadībā

guvis radošas uzvaras Padomju Latvijas dziesmu svētku

«dziesmu karos». Kolektīvs sagatavojis daudzas pa-

domju dziesmu koncertprogrammas, viesojies Maskavā,

Ļeņingradā, Tallinā, Tartu, Kauņā, Viļņā, Kijevā, Min-

skā un citās brālīgo republiku pilsētās. Kad 1960. gadā
koris atzīmē savas pastāvēšanas piecpadsmito gada-
dienu, tā bilancē jau ir apmēram 1500 koncertu.

Ne mazāk nozīmīga ir A. Melbārža 1953. gadā nodi-

binātā Medicīnas darbinieku nama vīru vokālā kvar-

teta darbība. Šis ansamblis sagatavojis daudzas pa-

domju dziesmu programmas, regulāri piedalījies

Padomju Latvijas skaņražu autorkoncertos, ieguvis
laureāta nosaukumu VI Vispasaules jaunatnes un stu-

dentu festivālā Maskavā.

Diriģents nodibina un vada arī māsu Meikstumu

vokālo kvartetu, konsultē Talsu patērētāju biedrības

vīru vokālo kvartetu, strādā ar rūpnīcas «Latvenergo»



vīru ansambli, vada Popova radiorūpnīcas sieviešu

dubultkvartetu. A. Melbārdis bijis Rīgas pilsētas Prole-

tāriešu rajona un arī Valkas rajona koru virsdiriģents.
A. Melbārža priekšnesumu raksturo liela vitalitāte,

enerģija, aizrautība. Žests temperamentīgs, vīrišķīga

spēka piestrāvots. Ar lielu aizrautību A. Melbārdis

iestudē padomju komponistu dziesmas, it īpaši pirm-
atskaņojumus. Te diriģents liek lietā visu savu radošo

fantāziju. Viņš prot labi interpretēt arī tautas dziesmu

apdares, īpaši spēka un dzīvesprieka pilnās kompozī-

cijas.
Sākot ar 1950. gadu, A. Melbārža vadītajos koncertos

palaikam ieskanas arī viņa paša dziesmas. Saglabājies

apmēram trīsdesmit dziesmu liels muzikālais manto-

jums. Varētu minēt oriģināldziesmas «Aiz ezera linus

sēju», «Meža roze», «Atnāc šovakar», «Rudens lapas»,
«Ražas svētkos», sadzīves dziesmu «Bērnam» v. c.

Dziesmās dominē liriski romantiska noskaņa un estrā-

des rakstura metodika. No kompozīcijas tehnikas vie-

dokļa to izstrādājums ir vienkāršs, dažbrīd pat tradi-

cionāls.

A. Melbārdis miris 1961. gada 11. jūlijā.
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EMĪLIS MELNGAILIS

Lielais latviešu folklorists un kora dziesmu meistars

Emīlis Melngailis dzimis 1874. gada 15. februārī Vidze-

mes piejūras ciematā Igatē skolotāja ģimenē. Zēns jau

septiņu gadu vecumā mātes vadībā sāk apgūt klavier-

spēles pamatus. Viņš mācās Raunas draudzes skolā, pēc
tam Vecpiebalgas draudzes skolas augstākajās klasēs.

E. Melngailis aktīvi iesaistās skolas mūzikas dzīvē,

pirmo reizi izmēģinot spēkus gan pie ērģelēm, gan

kordiriģenta pults, gan arī sacerot nelielu dziesmiņu.



392

No 1887. līdz 1891. gadam E. Melngailis mācās Rīgas

pilsētas ģimnāzijā. Būdams pēdējās klases audzēknis,

E. Melngailis dzīvo kopā ar rakstnieku R. Blaumani, kas

saskata jaunekļa spilgto mūziķa talantu. E. Melngaiļa

pasaules uzskatu veidošanā liela loma ir arī kontaktam

ar literātu aprindām, kurās viņu ieved R. Blaumanis.

1896. gadā E. Melngailis dodas uz Drēzdeni, lai iestā-

tos konservatorijā. Studijas te ilgst tikai vienu gadu,

jo E. Melngailis jūtas vīlies, vērojot sholastiskās mā-

cību metodes. Toties Drēzdenes mūzikas dzīve, kurā

iesaistās arī E. Melngailis, atstāj pozitīvu ietekmi. Šeit

rodas pirmās kompozīcijas, kuru vidū ir arī daļa no

vēlāk sacerētā «Latvju rekviema» («Pamazām, palē-
nām» — toreiz ar latīņu tekstu).

Pametis sekmīgi sāktās studijas, E. Melngailis 1898.

gada rudenī dodas uz Pēterburgu. Šeit konservatorijā
N. Rimska-Korsakova kompozīcijas klasē viņš rod sa-

vām iecerēm dedzīgu atbalstu un pareizu ievirzi.

N. Rimskis-Korsakovs ierosina jauno mūziķi apgūt
krievu klasiskās mūzikas tradīcijas un izmantot tās

latviešu nacionālās profesionālās skaņu mākslas veido-

šanā.

Pēterburgā E. Melngailis iepazīstas ar M. Musorgska

skaņu mākslu un no šā laika kļūst dedzīgs tās piekri-

tējs. Pēc M. Musorgska mākslinieciskajiem principiem

viņš komponē melodiju, kam vēlāk pievieno R. Blau-

maņa tekstu — «Nebij mēnesnīcas».

1901. gadā E. Melngailis beidz Pēterburgas konser-

vatoriju, bet jau 1902. gadā iznāk viņa kora dziesmu

krājuma «Birzēs i norās» pirmā burtnīca. Lielāko daļu

melodiju komponists savācis pats. Daudzās no tām

realizēts A. Jurjāna izvirzītais diatonisma princips. Ro-
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dds ari tādi labi pazīstami skaņdarbi kā «Mazie meti»

klavierēm, solodziesma «Sīkie pirkstiņi» un divdesmit

divas tautas dziesmu apdares korim, kas pēc daudziem

gadiem parādās «Birzēs i norās». 1904. gadā rodas viņa

slavenā kora dziesma «Senatne» un solodziesma «Zel-

tītās lapas», kur skaidri saklausāmas revolūcijas priekš-

nojautas. Pēterburgā sākas arī E. Melngaiļa ērģelnieka
un kordiriģenta gaitas. Kādu laiku E. Melngailis dar-

bojas par recenzentu avīzē «St. Petersburger Zeitung».
1904. gadā E. Melngailis dodas darbā uz Taškentu,

kur nodzīvo līdz 1920. gadam. Taškentā komponists

iegūst vācu valodas pedagoga tiesības un no 1906. līdz

1918. gadam strādā kadetu korpusā. Brīvos brīžus viņš

ziedo kompozīcijai — latviešu tautas dziesmu apda-
rēm, kā arī Taškentas apkaimes tautu folkloras vākša-

nai. 1909. gadā ar brošūru «Svētnīca vai balagāns»
E. Melngailis asi vēršas pret V dziesmu svētku rīko-

tājiem — reakcionāro latviešu buržuāziju. Naidā pret

liekulīgo buržuāziju E. Melngailis radījis kora dziesmu

«Pastarā diena» (J. Raiņa teksts).
1912. gadā iznāk «Birzēs i norās» II burtnīca, bet

1913. gada vasarā E. Melngailis pirmo reizi dodas uz

Rucavu, no kurienes pārved bagātu folkloras materiālu.

No 1911. līdz 1913. gadam komponists sarakstās ar

J. Raini. Sarakstīšanos rosina komponista iecere kom-

ponēt «Uguni un nakti», taču pirmais pasaules karš

izjauc šo nodomu.

1920. gadā E. Melngailis atgriežas dzimtenē un ener-

ģiski sāk strādāt par kordiriģentu, tomēr izrādās, ka

mūziķiem Rīgā šai laikā grūti atrast atbilstošu darbu,

tādēļ komponists pelna sev iztiku ar dažādiem blakus

arodiem.



394

E. Melngailis nodibina savu kori un dodas ar to

koncertceļojumos pa Latviju, iegūstot plašu populari-
tāti un arī rosinot provinces mūzikas dzīvi. Pamat-

repertuāru veido viņa paša dziesmas un tautas dziesmu

apdares. Kora darbība turpinās līdz 1926. gadam.
1926. gadā komponists aktīvi piedalās VI dziesmu

svētku organizēšanā, būdams arī viens no virsdiriģen-
tiem. Viņa vadībā atskan paša kora darbi — «Bārenītes

slavināšana», «Rožudārzs», «Daba un dvēsele», «Bij
man vienas rozes dēļ».

Ļoti rosīgs jau 20. gados kļūst viņa folklorista darbs.

No 1899. līdz 1940. gadam pierakstīts apmēram 3600

melodiju.
1940. gadā, kad Latvijā atjaunojas padomju vara,

komponistu pirmoreiz oficiāli atbalsta viņa folklorista

gaitās. 1941. gada pavasarī jau savāktajam materiālam

viņš pievieno vēl 1400 melodiju. Visas tās sakopotas

trijos krājumos (I — Korsa, II — Maliena, 111 — Vi-

diena, LVI, Rīgā, 1951—1953).
Pēc Lielā Tēvijas kara E. Melngailis aktīvi darbojas

Komponistu savienības valdē, audzina jaunos mūziķus

Latvijas Valsts konservatorijā, bieži piedalās radio-

pārraidēs un ir goda virsdiriģents divos pirmajos Pa-

domju Latvijas dziesmu svētkos. 1945. gadā E. Melngai-
lim tiek piešķirts Latvijas PSR Tautas mākslinieka

goda nosaukums, bet 1949. gadā viņš saņem Darba

Sarkanā Karoga ordeni. Mūža pēdējos gados kompo-
nists uzrakstījis klasiskas padomju folkloras apdares
korim («Mūsu tauta miera tauta», «Svešzemnieki lielī-

jās» v. c), kā arī oriģināldziesmas («Vējamāte»).

Visnozīmīgākais komponista devums apvienots krā-

juma «Birzēs i norās» desmit burtnīcās, kas izdotas no
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1902. līdz 1956. gadam. Te izkristalizējies viņa kora

dziesmu stils, kura raksturīgākā īpatnība ir stingri
ievērotais diatonisms, kas apvienots ar meistarīgu kora

polifoniju. Savās tautas dziesmu apdarēs E. Melngailis
sasniedzis lielisku skanējumu un plašu, varenu attīs-

tību. Populārākās no tām ir «Bārenītes slavināšana»,

«Jāņu vakars», «Lokatiesi, mežu gali», «Rīgas torņa

gala zīle», «Pūt, vējiņi!», «Cīruli, cīruli» un oriģināl-
dziesmas «Daba un dvēsele», «Sirds tik grūta» v. c.

Zīmīgi, ka E. Melngailis, līdz pašām dzīlēm apguvis
latviešu folkloras stila īpatnības, spējis radīt oriģināl-
dziesmas, kuras grūti atšķirt no īstām tautas dziesmām

un kuras drīz pēc to parādīšanās folklorizējušās («Man

māmiņa piesacīja», «Dzērāj puisis bēdājās» v. c).
E. Melngaiļa mantojumā nozīmīgas ir arī tautas

dziesmu apdares solobalsij, kā arī nedaudzās solodzies-

mas, kas ieguvušas plašu popularitāti («Zeltītās lapas»,

«Nebij mēnesnīcas», «Sīkie pirkstiņi», «Sena paziņa»,

«Alpu kvēles»).

E. Melngailis miris 1954. gada 20. decembrī.

Emīlis Melngailis, tāpat kā Jāzeps Mediņš un

Alfrēds Kalniņš, ar savu daiļradi veido tiltu no latviešu

klasiskās mūzikas uz padomju mūziku.

Galvenie darbi. Koriem a cappella: 53 oriģināldziesmas,
76 oriģināldziesmas tautas dziesmu stilā vai ari tautas dziesmu pār-

veidojumi, 224 latviešu tautas dziesmu apdares, 9 lietuviešu tautas

dziesmu apdares, 3 krievu tautas dziesmu apdares. Solobalsij ar kla-

vierēm: 40 oriģināldziesmas, 63 oriģināldziesmas tautas dziesmu stilā

vai tautas dziesmu pārveidojumi, 56 latviešu tautas dziesmu apdares.
Duetam ar klavierēm: 24 oriģināldziesmas vai tautas dziesmu pār-

veidojumi, 5 latviešu tautas dziesmu apdares. Solobalsij ar vijoles

un klavieru pavadījumu — 4 oriģināldziesmas. Simfoniskajam or-

ķestrim: simfoniski tēlojumi «Velnu rija» (1924), «Zilais kalns»



(1926). Balets «Maija» («Turaidas roze», 1926). 4 skaņdarbi pūtēju

orķestrim; Stīgu kvartets; apmēram 10 miniatūras klavierēm, apmē-

ram 15 miniatūras vijolei; M. Musorgska operas «Boriss Godunovs»

instrumentācija (1926); vokāli instrumentālas savu darbu apdares

pēckara gadu radioraidījumiem «Deviņi bāleliņi» v. c. Folkloristika.

«Latviešu dancis» (1949), «Latviešu mūzikas folkloras materiāli»,

I—III, 1951 —1953. Raksti: apmēram 220 raksti, apceres, kritikas, po-

lemikas, plaši tautas dziesmu vācēja gaitu apraksti («Krustu šķērsu
pa Kurzemi», «Sabirst, sadrūp senatnes sudrabs», «Nīcenieku nieka

dziesma», «Daugavmalas daiņu dārzi» v. c.) latviešu periodikā ne

1895. līdz 1948. gadam. Polemiska brošūra «Svētnīcu vai balagānu»

(1909). «Mans dzīves gājums» v. c.

Literatūra. S. Stumbre. Emīlis Melngailis, LVI, Rīgā, 1959.

J. Vltoliņš. Emīlis Melngailis, «Latviešu mūzikas hrestomātija», LVI,

Rīgā, 1957.
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VLADIMIRS MEĻEŠKINS

Vladimirs Meļeškins pieder pie vidējās padomju

komponistu paaudzes. Viņa vārds saistīts galvenokārt

ar simfoniskās un vokāli instrumentālās mūzikas žanru.

V. Meļeškins dzimis 1923. gada 3. martā Baškīrijā

grāmatveža ģimenē. Jau bērnībā nākošais komponists

interesējas par mūziku. Sevišķi viņu saista māsas kla-

vieru spēle. Desmit gadu vecumā V. Meļeškins sāk mā-

cīties spēlēt klavieres un 1939. gadā iestājas Saratovas

mūzikas skolas klavieru klasē. Lielā Tēvijas kara



gados uz Saratovu evakuējas daļa Maskavas konserva-

torijas. V. Meļeškins 1942. gadā iestājas kompozīcijas
fakultātē. Te jaunais autors mācās neilgu laiku, jo tiek

iesaukts armijā. Līdz pat 1947. gadam V. Meļeškins
paliek dienestā. Viņš nepārtrauc nodarbības mūzikā:

spēlē kara orķestrī, vada dziesmu un deju ansambli.

1947. gadā kopā ar ģimeni viņš pārceļas uz Rīgu un

tajā pašā gadā iestājas Jāzepa Vītola Latvijas Valsts

konservatorijas Kompozīcijas fakultātē docenta V. Ut-

kina klasē. Jau konservatorijas gados redzama V. Me-

ļeškina nopietnā un paškritiskā attieksme pret darbu.

1951. gadā viņš uzraksta sonāti čellam un klavierēm.

1953. gadā viņš beidz konservatoriju (diplomdarbs —

kantāte «Pionieru vasara» bērnu korim un simfoniska-

jam orķestrim).
V. Meļeškina darbu saturs vienmēr saistīts ar mūsu

dzīves aktuāliem notikumiem. Viņa skaņdarbu vidū

izceļas oratorijā «Stepe darbaļaužu uzvarai dzied».

Oratorijā stāsta par varonīgo padomju ļaužu darbu

jaunapgūtajās zemēs. No 1954. gada V. Meļeškins veic

arī Kirova rajona mūzikas skolas direktora un peda-

goga pienākumus.

Galvenie darbi. Sonāte čellam un klavierēm (1951); kan-

tāte «Pionieru vasara» bērnu korim un simfoniskajam orķestrim
(1953); simfoniska poēma «Vētra tuksnesī» (1953); Svētku uvertira

simfoniskajam orķestrim (1955); varoņpoēma «Jurijs Smirnovs» vīru

korim, solistiem, teicējam un orķestrim (1956; L. Kotjolkina teksts);
mūzika montāžai «Dziesma par Padomju Armiju» (1957); «Balāde

par Ļeņinu» basam ar klavieru pavadījumu (1962); oratorijā «Stepe
darbaļaužu uzvarai dzied» (1£62; L. Kotjolkina teksts); estrādes

dziesmas.
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HERMANIS

MIKALAJUNS

Latvijas PSR Valsts Akadēmiskā operas un baleta

teātra solistu saimē pēckara gados veidojusies liriskā

tenora Hermaņa Mikalajuna personība, saistot klausī-

tājus daudzās krievu, aizrobežu, kā arī padomju kom-

ponistu operu izrādēs.

Dziedonis dzimis 1908. gada 21. augustā Ludzā. Jau

vidusskolas gados viņš ar saviem solodziedājumiem

kuplina skolēnu pašdarbības sarīkojumus. No 1930.

gada sākas mācības Daugavpils Tautas konservatorijas



vokālajā nodaļā pie profesora Žaneti, bet 1933. gadā
H. Mikalajuns jau redzams operas kora dziedātāju vidū.

1940. gadā sākas studijas Latvijas konservatorijā pro-
fesora E. Vitinga klasē, kuru mākslinieks absolvē

1945. gadā. Ar Ļenska lomu P. Čaikovska operā «Jev-

geņijs Oņegins» tanī pašā gadā H. Mikalajuns debitē

uz Latvijas PSR Valsts Akadēmiskā operas un baleta

teātra skatuves.

Darbam operas teātrī dziedonis ziedo daudz enerģi-

jas un radošas aizrautības. H. Mikalajuns apguvis
plašu repertuāru. Sevišķas aktiera dotības viņš parāda
komisko, dzirkstoša dzīvesprieka pārbagāto lomu at-

veidojumā (grāfs Almaviva Dž. Rosini operā «Seviļas
bārddzinis», Biondello V. Šebaļina operā «Spītnieces

savaldīšana», Trufaldino S. Prokofjeva operā «Mīla uz

trim apelsīniem» v. c). H. Mikalajuna lomu sarakstā

sastopams ari kņazs Vladimirs A. Borodina operā
«Kņazs Igors», Alfrēdo Dž. Verdi operā «Traviata», Si-

nodals A. Rubinšteina operā «Dēmons», Pavka D. Ka-

baļevska operā «Tarasa dzimta», Gvidons N. Rimska-

Korsakova operā «Pasaka par caru Saltanu», kņazs

A. Dargomižska operā «Nāra», Kasio Dž. Verdi operā

«Otello», Hadži L. Delība operā «Lakmē», Harijs
Dž. Pučini operā «Meitene no Kalifornijas» v. c.



EDUARDS MIĶELSONS

Eduards Miķelsons, viens no pirmajiem P. Jurjāna
1912. gadā nodibinātās Latviešu operas dziedoņiem,
dzimis 1896. gada 24. aprīlī Allažos. Pec Rīgas pilsē-
tas skolas beigšanas 1910. gadā viņš mācās par foto-

grāfu. Brīvajos brīžos zēns spēlē vijoli un dzied

pašdarbības korī. P. Jurjāns uzņem viņu teātra korī.

Sākas vokālās nodarbības pie M. Sandera. E. Miķelso-
nam rodas izdevība nodziedāt vecā kalpa partiju
A. Rubinšteina operā «Dēmons».

40126 - 1433
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Sākoties pirmajam pasaules karam, dziedonis nonāk

Maskavā, kur mācās F. Komisarževska teātra skolā, kā

arī pie Lielā teātra solista Gerasimenko. Kopš 1921.

gada E. Miķelsons atkal iesaistās darbā Rīgas operas

teātrī, kur strādā līdz pat 1941. gadam. Mākslinieka

lomu sarakstā ir 106 operu un operešu basa partijas,

astoņas oratorijas. E. Miķelsons dziedājis Pimenu

M. Musorgska operas «Boriss Godunovs» izrādē, kurā

piedalījies F. Šaļapins. Trīs sezonas dziedonis vadījis

režijas (V. A. Mocarta «Cosi fan tutti», 2. Masnē

«Verters», N. Rimska-Korsakova «Maija nakts»). E. Mi-

ķelsona dziedājums ir izlīdzināts, muzikāli izteiksmīgs.
Jebkurai, pat epizodiskai lomai mākslinieks prot atrast

spilgtu raksturojumu.
Līdztekus spraigajam operdziedoņa darbam E. Mi-

ķelsons jau kopš 1923. gada strādā par dziedāšanas pe-

dagogu — vispirms Rīgas Tautas konservatorijā, pēc

tam arī Valsts konservatorijā Jno 1935. g.). Laima An-

dersone un Gurijs Antipovs, Ārija Simsone un Mirdza

Kalniņa, Eduards Veseris un Pēteris Koniševs, Oto-

mārs Kūns un Alberts Bāriņš — tie ir tikai daži no

izcilā pedagoga daudzajiem audzēkņiem. T. Matīss un

O. Petrovskis, kas arī bijuši viņa skolnieki, tagad paši
teicami vada vokālās studijas.

Dziedonis ir viens no pirmajiem Latvijas PSR Aug-
stākās Padomes deputātiem (1941). Par aktīvu sabied-

risko darbu padomju laikā vācu okupācijas gados viņš

bijis ieslodzījumā Rūras apgabalā.
Pēc Lielā Tēvijas kara E. Miķelsons darbojas par so-

listu un režisoru Radiokomitejā, strādā konservatorijā

par Izpildītāju fakultātes dekānu (1953—1955), pie-
dalās visās republikas vokālistu konkursu žūrijās.



Mākslinieks moži seko mūzikas dzīves notikumiem,

īpaši jauno dziedoņu audzināšanai un pirmajiem pat-

stāvīgajiem soļiem, nekad neliegdams savu lietišķo pa-

domu.

1947. gada E. Miķelsonam piešķirts Latvijas PSR

Nopelniem bagātā mākslas darbinieka goda nosaukums.

26*
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JĀNIS MILZARĀJS

Jāņa Milzarāja diriģenta darbība jau vairāk nekā

četrdesmit gadus cieši saistīta ar mūsu skolu jaunatnes
koriem. Diriģents ar lielu prasmi un neatlaidību ne

tikai panācis precīzu un tīrskanīgu dziedājumu, izteik-

smīgu un emocionālu izpildījumu, bet arī ieaudzinājis

jauniešos īstu dziedāšanas prieku un dziesmu mīlestību.

J. Milzarājs dzimis 1897. gada 29. septembrī Sakas

pagastā netālu no Aizputes laukstrādnieku ģimenē.
1915. gadā viņš sāk mūzikas studijas Pēterpils Mūzikas
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institūta vijoles klasē. Trijos gados iegūtās zinā-

šanas ir pietiekamas, lai iestātos Latvijas Valsts kon-

servatorijas kordiriģentu klasē (1925—1931), ko vada

profesors Pauls Jozuuss. Līdztekus diriģenta profesijas

apgūšanai J. Milzarājs strādā arī par skolotāju un

skolēnu koru diriģentu dažādās Rīgas pilsētas skolās un

vada vairākus jaunatnes un bērnu korus, kā arī bērnu

orķestrus.

Nozīmīgākais šā perioda darbs saistīts ar 1925. gadā
nodibināto Latvijas Jaunatnes Sarkanā Krusta bērnu

kori, kas ir pirmais šāda veida bērnu koris ārpus sko-

las ietvariem. Šo kori J. Milzarājs vada piecpadsmit

gadus, izkopdams tā dziedāšanas spējas, radīdams korī

īstu dziesmu prieku un apgūdams meistarību diri-

ģenta profesijā. Ar Jaunatnes Sarkanā Krusta bērnu

kori J. Milzarājs regulāri sniedz koncertus Rīgā, kā ari

viesojas Igaunijā, Lietuvā, Dānijā un Zviedrijā.
1940. gadā J. Milzarājs visu savu diriģenta prasmi

veltī darbam ar Latvijas PSR Arodbiedrību savienības

un Rīgas Pionieru pils bērnu kori. Mākslinieks saga-

tavo plašu programmu 1941. gadā paredzētajai Latviešu

mākslas dekādei Maskavā.

Vācu okupācijas gados J. Milzarājs strādā tikai

skolā. Plašas iespējas rosīgajam diriģentam atkal pa-

veras pēckara gados, kad tiek atjaunots darbs Rīgas
Pionieru pils bērnu korī. Prasmīgu un stingru vadītāja
roku gaida arī Pedagoģiskā institūta, Medicīnas insti-

tūta un Rīgas pilsētas zēnu koris. Ar šo koru dziedā-

šanas prasmi un diriģenta darbu klausītāji varējuši

iepazīties koru skatēs un gadskārtējos koncertos Lat-

vijas Valsts universitātes aulā vai konservatorijas zālē.

Pedejā laikā J. Milzarājs strada Rīgas Pedagoģiskajā



skolā, kur ne vien vada kori, bet savas plašās zināša-

nas nodod jaunajai pedagogu paaudzei, mācot dziedā-

šanas un kora metodiku.

J. Milzarājs vairākkārt bijis virsdiriģents jaunatnes
dziesmu svētkos, noslēguma koncertos pašdarbības
skatēs un skolu pašdarbības olimpiādēs. Par izcilām

sekmēm pedagoģiskajā darbā J. Milzarājam piešķirta
krūšu nozīme «Teicamnieks izglītības darbā» (1947).
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BORISS MOISEJEVS

Boriss Moisejevs ir viens no labākajiem republikas
koncertmeistariem. Viņš piedalījies Tautas skatuves

mākslinieku Elfrīdas Pakules un Aleksandra Daškova,

Nopelniem bagātā skatuves mākslinieka Mihaila Alek-

sandroviča koncertos. Viņam bijusi laime atskaņot pa-

vadījumus arī L. Kogana, E. Grača, P. Amiranašvili un

citu padomju mākslas meistaru koncertos.

B. Moisejevs dzimis 1913. gada 2. marta Ludzā mū-

ziķa ģimenē. Ģimnāzijas laikā viņš mācās klavierspēli



P. Majevska un V. Pastuhova studijās. Šeit gūtais pa-

mats ir tik drošs, ka var domāt par profesora P. Šu-
berta klavierklasi konservatorijā, kur B. Moisejevs
mācās no 1933. līdz 1938. gadam. Studiju gados sākas

pavadītāja darbs skaņu plašu fabrikā «Bellakord-

Elektra».

Padomju vara paver B. Moisejevam ceļu uz Vissa-

vienības konkursu. Taču dienā, kad Rīgas mūziķiem
jādodas uz Maskavu, sākas karš. B. Moisejevs nokļūst
nevis uz konkursu, bet gan Staļingradā, kur darbojas

filharmonijā, pēc tam apgabala operetē, kur strādā par

diriģentu. Vēlāk viņš pārceļas uz Iževsku un Omsku.

Kopš 1947. gada pianists strādā Latvijas Valsts kon-

servatorijā par kameransambļa nodaļas pedagogu un

koncertmeistaru stīgu nodaļā. No 1947. līdz 1960. gadam

viņš darbojas par solistu un pavadītāju Latvijas Valsts

filharmonijā.
Radušies arī jauni pienākumi — Rīgas kinostudija

B. Moisejevu aicinājusi par mūzikas konsultantu operu
filmām «Mocarts un Saljeri», «Jolanta» un «Cara lī-

gava». Viņš cenšas panākt, lai mūzika būtu pilnvērtīgs
filmas komponents. Starptautiskajā skatē Bergamā
1962. gadā par filmu «Mocarts un Saljeri» B. Moiseje-
vam piešķirts diploms.

B. Moisejevs apbalvots ar medaļu «Par pašaizliedzīgu
darbu Lielajā Tēvijas karā 1941.—1945. g.».
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GUSTAVS NEIMANIS

Nav daudz operas mākslinieku, kas 65. dzimšanas

dienu sagaidījuši ar jubilejas izrādi un četrus gadu
desmitus aktīvi darbojušies grūtajā vokālās mākslas

nozarē. Gustavs Neimanis savos dzīves un darba svēt-

kos ar jauneklīgu sparu nodziedāja Valgudi Alfrēda

Kalniņa operā «Baņuta» un Varlaamu M. Musorgska

operā «Boriss Godunovs».

G. Neimanis dzimis 1894. gada 6. martā Ēdole zem-

nieku ģimenē. 1910. gadā viņš dodas uz Maskavu, lai
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iestātos komercskolā. Latviešu biedrības kora diriģents
iesaka jauneklim mācīties dziedāšanu pie Maskavas

filharmonijas pedagoga Donskoja. G. Neimanis, pār-
cēlies uz pirmo darba vietu Jekaterinburgā (tagadējā

Sverdlovskā), iestājas mūzikas skolā, piedalās pašdar-
bībā un iestudē Gremina partiju P. Čaikovska operā
«Jevģeņijs Oņegins». Ceļu uz pilsētas operas trupu

paver tenora lomiņa — Remendado 2. Bizē operā «Kar-

mena». 1917. gada beigās daļa trupas pārceļas uz Om-

sku, vēlāk uz Novosibirsku, kur G. Neimanis sāk darbu

jaunajā operas teātrī (1919—1921). Tūlīt pec atgrieša-
nās Latvijā un iekļaušanās Liepājas operas trupā

(1923 —1925) mākslinieks dzied Meiistofeli, Greminu,

donu Bazilio, Gudalu un citas atbildīgas partijas. Visas

galvenās basa lomas viņš atveido arī Rīgā. Slodze ir

liela — 180 izrāžu gadā. Taču pirms pārnākšanas uz

Rīgas operu G. Neimanis dodas uz Itāliju, lai papildi-
nātos pie profesora Grani. Mākslinieku iepriecina
teātra dotā iespēja aizbraukt uz Vāciju, kur Berlīnes

opera rīko «Šaļapina sezonu» (1928). Piedalīšanās izrā-

dēs kopā ar šo izcilo meistaru «Borisa Godunova»,
«Dona Kihota» un «Fausta» uzvedumos sniedz jaunu
impulsu darbam. G. Neimanis sekmīgi dzied cara Do-

dona lomu N. Rimska-Korsakova operā «Zelta gailītis»,
Farlafa lomu M. Gļinkas operā «Ruslans un Ludmila».

Dona Bazilio lomā Dž. Rosini operā «Seviļas bārddzi-

nis», Cuniga lomā 2. Bizē operā «Karmena», Andželoti

lomā Dž. Pučini operā «Toska» un Ramfisa lomā

Dž. Verdi operā «Aīda» dziedonis ne vien spilgti de-

monstrē savu vokālo meistarību, bet arī prasmīgi atklāj
tēla raksturu un atrod savdabīgu tēla ārējo veidojumu.



Laika gaita viņš kļūst par vienu no lielākajiem grima
meistariem.

1956. gadā G. Neimanim piešķirts Latvijas PSR

Nopelniem bagātā skatuves mākslinieka goda nosau-

kums.

Savā ilgajā skatuves mūžā G. Neimanis atveidojis

pusotra simta lomu. Viņa nenogurdināmais talants vēl

ilgus gadus noderēs par spilgtu paraugu darba prie-
kam un mākslinieka degsmei.

G. Neimanis miris 1961. gada 20. februārī.
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GUNĀRS ORDELOVSKIS

Diriģents un komponists Gunārs Ordelovskis veicis

nozīmīgu darbu latviešu tautas mūzikas vākšanā un

popularizēšanā.
G. Ordelovskis dzimis 1927. gada 28. martā Jelgavā

kalpotāju ģimenē. Vecāki kādu laiku dzīvo Daugavpilī.
G. Ordelovskis iestājas Daugavpils mūzikas vidus-

skolā. Pec gada viņš turpina muzikālo izglītību Jel-

gavā — mūzikas vidusskolas bazūnes klasē. G. Orde-

lovskis sāk strādāt Jelgavas teātra orķestrī. 1945. gadā



viņš iestājas Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservato-

rijas bazūnes klasē, ko beidz 1949. gadā. No 1945. līdz

1950. gadam G. Ordelovskis spēlē Radio un televīzijas

simfoniskajā orķestrī. 1950. gadā viņš kļūst par

dziesmu un deju ansambļa «Sakta» māksliniecisko va-

dītāju. Kopš 1963. gada G. Ordelovskis ir diriģents

Rīgas Operetes teātrī. Viņš vada arī Radio un televīzi-

jas tautas instrumentu orķestri — «lauku kapelu».
1964. gada vasarā G. Ordelovskis ir virsdiriģents ap-

vienoto pūtēju orķestru salidojumā Madonā.

Mākslinieka daiļradi stimulējusi darbība tautas in-

strumentu orķestros, kuru vajadzībām radušās daudzas

apdares, kā arī tautiska rakstura oriģināldarbi pūtēju

un tautas instrumentu orķestriem, dažādiem ansam-

bļiem v. c. G. Ordelovskis komponējis mūziku vairā-

kiem teātra uzvedumiem un dziesmu spēlei «Barons

Bundulis» Liepājas teātrī.

Nozīmīga ir viņa diriģenta darbība Operetes teātrī.

Neilgā laikā G. Ordelovskis sagatavojis vairākus jaun-

iestudējumus: E. īgenbergas opereti «Annele», A. 2i-

linska opereti «Dzintarkrasta puiši» v. c.

No 1962. gada G. Ordelovskis māca diriģēšanu Jā-

zepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijā un papildina
zināšanas kompozīcijas tehnikā konservatorijas kompo-

zīcijas fakultātes neklātienē.
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RINGOLDS ORE

Komponists Ringolds Ore pieder pie republikas jau-
nākās komponistu paaudzes. Viņa daiļrades loks ir ļoti

plašs. Komponists raksta gan simfonisko mūziku, gan

estrādes mūziku, radot visos žanros spilgtus un izteik-

smīgus darbus.

R. Ore dzimis 1931. gada 13. janvārī Jelgavā pulk-
steņmeistara ģimenē. Te paiet R. Ores bērnība un pir-
mie skolas gadi. Jau agri iezīmējas R. Ores muzikālās

dotības. No 1946. gada viņš mācās Jelgavas mūzikas
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vidusskolā, bet 1949. gadā iestājas Jāzepa Mediņa mū-

zikas vidusskolas kompozīcijas un mūzikas teorijas
klasē, kuru beidz 1952. gadā. Tā paša gada rudenī viņš

turpina mācības Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konser-

vatorijas Kompozīcijas fakultātē profesora J. Ivanova

klasē. Jau studiju gados izpaužas R. Ores īpatnējais ta-

lants. Atzinību gūst viņa 1955. gadā uzrakstītā Sonāte

čellam un klavierēm. Nākošais jaunā komponista
spilgtākais darbs ir simfoniskā poēma «Tīreļa noslē-

pums», kura pamatā V. Plūdoņa balāde ar tādu pašu
nosaukumu. V. Plūdoņa dzeju R. Ore izmantojis arī

savā kantātē «Uz saulaino tāli». Simfoniskā poēma «Tī-

reļa noslēpums» ir R. Ores diplomdarbs, ar kuru

1957. gadā viņš beidz konservatoriju. Poēmai rakstu-

rīgi jaunu orķestra krāsu meklējumi, savdabīga, spilgta
harmoniskā valoda, bagāta fantāzija.

Paralēli mācībām konservatorijā R. Ore strādā par

toņmeistaru Radiofonā, bet 1957. gadā kļūst par Latvi-

jas Valsts filharmonijas estrādes orķestra mākslinie-

cisko vadītāju un diriģentu, veikdams šo uzdevumu

līdz 1959. gadam. No 1959. gada komponists strādā

Rīgas skaņu plašu fabrikā «Melodija» par mākslinie-

cisko vadītāju, bet no 1962. gada —

par teorētisko

priekšmetu pasniedzēju Jāzepa Vītola Latvijas Valsts

konservatorijā.
Pēdējā laikā līdzās simfoniskajai mūzikai (balets

«Varavīksne», svīta «Suitu dejas» v. c.) R. Ores daiļ-
radē arvien nozīmīgāku vietu ieņem estrādes miniatū-

ras un dziesmas. Tādi darbi kā «Pavasarīgs motīvs»,

«Studentu ugunskura dziesma», «Puķu pārdevējas
dziesmiņa», «Zilās naktis» un citi ieguvuši plašu atbalsi

mūzikas cienītājos.



Galvenie darbi. Viencēliena balets «Varavīksne» (1963;
T. Vītiņas librets); Sonāte čellam un klavierēm (1955); kantāte «Uz

saulaino tāli» (1956; V. Plūdoņa teksts); simfoniska poēma «Tīreļa

noslēpums» (1957); Suitu dejas simfoniskajam orķestrim (1965); Lat-

viešu rapsodija (1965); mūzika P. Merimē lugai «Sieviete — debess un

elle» un G. Priedes lugai «Pa valzivju ceļu»; apmēram 30 estrādes

dziesmu, instrumentālas miniatūras unapdares estrādes orķestrim v. c.
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VELTA OŠE

Pianiste Velta Oše ir ilggadēja Latvijas Valsts Aka

dēmiskā operas un baleta teātra koncertmeistare.

Māksliniece dzimusi 1911. gada 11. maijā Rīgā. Jau

agrā bērnībā izpaužas V. Ošes muzikālās tieksmes. Sko-

las gados viņa mācās klavierspēli pie P. Šuberta, vēlāk

pie A. Dauguļa. Mūzikas teoriju un harmoniju pianiste

apgūst pie komponista S. Krasnopjorova. Paklausot

viņa ieteikumam, V. Oše 1932. gadā sāk kompozīcijas
studijas Latvijas konservatorijas Jāzepa Vītola klasē.



Līdzās teorijai un kompozīcijas praksei V. Oše turpina
ari klavierstudijas. Šajos gados sākas viņas koncert-

meistares darbība un rodas interese par pedagoģiju.
V. Oše 1937. gadā beidz konservatorijas kompozīci-

jas klasi. Viņas diplomdarbs ir klavieru sonāte, kas

gūst teicamu novērtējumu. Ilgus gadus viņa papildinās
klavierspēlē pie N. Dauges, bet N. Vanadziņa vadībā

apgūst un iepazīst J. S. Baha mūziku.

Gandrīz divdesmit piecus gadus V. Oše strādā Latvi-

jas PSR Valsts Akadēmiskajā operas un baleta teātrī

par koncertmeistari. No 1948. līdz 1964. gadam viņa
veic koncertmeistares pienākumus arī Jāzepa Vītola

Latvijas Valsts konservatorijas L. Vīgnera vadītajā

operas klasē. Kopš 1961. gada māksliniece ir koncert-

meistare LRAP kultūras nama pašdarbības operetes stu-

dijā.
Pēckara gados atraisījusies V. Ošes radošā darbība.

J. Raiņa, L. Laicena, M. Ķempes, I. Auziņa un citu dzej-
nieku vārsmās komponiste radusi ierosmi savām solo-

dziesmām, kuru skaits šobrīd sasniedz pussimtu. Tās

rakstītas ar lielu vokālās mūzikas pieredzi, pianistiski
virtuoziem, tehniski spoži izstrādātiem klavierpavadīju-
miem. Kopš 1961. gada komponiste vairākkārt sniegusi
radošas atskaites Komponistu savienībā un Rīgas kon-

certzālēs.



JĀNIS OZOLIŅŠ

Komponists un diriģents Jānis Ozoliņš dzimis 1908.

gada 30. maijā Jelgavā strādnieku ģimenē. Jau agrā
bērnībā sākas gana gaitas. Lai nopelnītu līdzekļus iztikai

un mācībām, zēns strādā vilnas vērptuvē v. c.

J. Ozoliņš mācās Šķibes pagasta skolā, no 1920. gada,
kad ģimene pārceļas uz Dobeli, — turienes pamatskolā.
Jau skolas gados viņš ir liels grāmatu un dziesmu

draugs. Četrpadsmit gadu vecumā J. Ozoliņš iemācās

spēlēt vairākus pūšamos instrumentus — klarneti,

41927»
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trompeti, baritonu un tubu un piedalās skolēnu pūtēju

orķestrī. Vēl ciešāka draudzība ar mūziku kļūst vidus-

skolas gados, kad J. Ozoliņš spēlē orķestrī, dzied korī

un vada skolēnu instrumentālos un vokālos pulciņus.
Pirmās nopietnākās mūzikas studijas sākas Jelgavas

Pedagoģiskajā institūtā, kur J. Ozoliņš iestājas 1926. gadā.

Viņa skolotājs instrumentu spēlē, mūzikas teorijā
un kora dziedāšanā ir Jēkabs Mediņš. Šai pašā laikā

J. Ozoliņš mācās arī Jelgavas Tautas konservatorijā,

pie Jēkaba Mediņa apgūdams kompozīcijas iemaņas.
Lai sagādātu nepieciešamos līdzekļus, viņš vasaras

mēnešos strādā dzelzceļa būves darbos. No 1926. līdz

1934. gadam J. Ozoliņš vada kori un pūtēju orķestri

Jelgavas tautas namā. Ar šiem kolektīviem viņš bieži

koncertē Rīgas un Jelgavas kreiso arodbiedrību sarī-

kojumos. J. Ozoliņa saskare ar arodbiedrībām nepatīk
institūta direktoram, taču viņa brīdinājumi nespēj sa-

raut audzēkņa saites ar strādnieku mākslinieciskajiem
kolektīviem.

Pabeidzis institūtu, J. Ozoliņš tikai ar grūtībām atrod

Rīgā dažas skolas, kur nedaudzām stundām dienā va-

jadzīgs latviešu valodas, fizkultūras un dziedāšanas

skolotājs. 1931. gadā viņš beidz Rīgas Tautas konser-

vatorijas kora kapelmeistaru klasi.

Savas zināšanas mūzikā J. Ozoliņš no 1932. līdz

1935. gadam papildina Latvijas konservatorijas muzi-

kālās pedagoģijas nodaļā. Kora diriģēšanu viņš mācās

pie profesora P. Jozuusa, mūzikas vēsturi, metodika,

instrumentāciju un formu analīzi pie profesora J. Kār-

kliņa, harmoniju pie profesores E. Francmanes.

No 1940. gada J. Ozoliņš strada Jelgavas institūta un

1. vidusskolā par mūzikas un dziedāšanas skolotāju.
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Ļoti rosīga izvēršas viņa darbība padomju varas

laikā. Aktivizējas darbs Jelgavas kultūras nama kori

un orķestrī, kurus viņš vada. Šai laikā J. Ozoliņš veic

arī Jelgavas apriņķa skolu inspektora pienākumus.
1940. gadā viņš saraksta vairākus darbus pūtēju or-

ķestrim — maršus, valšus, polkas, kas bieži skan au-

tora vadīto kolektīvu priekšnesumā. Šai gadā J. Ozo-

liņš uzraksta arī savu pirmo masu dziesmu «Uz priekšu
ikdien», ko pirmo reizi atskaņo Jelgavas tautas nama

jauniešu koris autora vadībā.

Radošo darbu pārtrauc karš. J. Ozoliņš brīvprātīgi
iestājas latviešu strēlnieku divīzijā un piedalās Mas-

kavas aizstāvēšanas kaujās. Vaļas brīžos viņš nododas

mūzikai. Starp konkursā godalgotajām dziesmām ir arī

J. Ozoliņa «Latviešu strēlnieku dziesma», kas kļūst se-

višķi populāra dziedoņa Rūdolfa Bērziņa priekšnesumā.
Kad divīzijā tiek nodibināts ansamblis, kurā ir or-

ķestris, vokālā grupa, daiļlasītāji un dejotāji, J. Ozo-

liņš uzņemas diriģenta pienākumus.
1942. gadā J. Ozoliņš Ivanovā noorganizē Latvijas

PSR Valsts mākslas ansambļa kori, ar kuru kara gados
daudz koncertē Padomju Armijas latviešu karaspēka
daļās. Pēc kara šis koris kļūst par kodolu Latvijas PSR

Valsts korim. levērojams notikums ir latviešu mākslas

skate Maskavā 1943. gada pavasari, kur koris sniedz

koncertu un piedalās ari N. Grīnfelda operas «Rūta»

un F. Rokpeļņa un J. Vanaga dziesmu lugas «Latvieši

iet kaujā» uzvedumā.

J. Ozoliņa dziesmas ir vienkāršas, sirsnīgas un melo-

diskas. Ikvienā tās modina vēl lielāku dzimtenes

mīlestību un izraisa cīnītājos naidu pret iebrucējiem.
Ļoti populāras kļūst dziesmas «Ir», «Ejam, vīri», «Bij
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putekļos ceļi», «Meitenes vēstule strēlniekam», «Mums

jāpārnāk», kas skan gan frontē, gan aizmugurē.
1944. gada rudenī Valsts mākslas ansamblis kopā ar

armijas daļām atgriežas mājās. Atbrīvotajā Daugavpilī
1944. gada septembrī radusies J. Ozoliņa dziesma

«Trīs draugi», kurā spilgti izpaužas kaujās rūdītā tautu

draudzība.

Pēckara gados J. Ozoliņš aktīvi piedalās mūsu ze-

mes kultūras jauncelsmē. Turpinot komponista un diri-

ģenta darbu, viņš no 1946. līdz 1948. gadam strādā par

Latvijas PSR Valsts filharmonijas māksliniecisko vadī-

tāju, no 1948. līdz 1950. gadam pilda Latvijas Padomju

komponistu savienības atbildīgā sekretāra pienākumus
un 1951. gadā kļūst par Latvijas Valsts konservatorijas
direktoru. Viņš ir kordiriģentu katedras profesors.

Daudz enerģijas J. Ozoliņš ieguldījis Latvijas PSR

Valsts kora izaugsmē. Šim kolektīvam pa spēkam

atbildīgi uzdevumi: L. Bēthovena Devītā simfonija,
J. Haidna oratorijā «Gadalaiki», P. Čaikovska kantāte

«Maskava», A. Skultes kantāte «Rīga». Kora koncerti

liecina par kolektīva prasmi tēlaini un pārliecinoši at-

klāt skaņdarbu saturu. J. Ozoliņš ir šā kora diriģents un

mākslinieciskais vadītājs līdz 1953. gadam.
J. Ozoliņš vadījis apvienotos korus rajonu dziesmu

dienās un dziesmu svētkos, Pirmajā un Otrajā republi-
kas sieviešu koru salidojumā (1959. gadā Smiltenē un

1964. gadā Tukumā), republikas vīru koru salidojumā

Jelgavā 1962. gadā, Pirmajā un Otrajā republikas pū-

tēju orķestru salidojumā (1960. gadā Alūksnē un

1964. gadā Madonā), Latgales dziesmu un deju svētkos

1960. gadā un visos Padomju Latvijas dziesmu svētkos.

J. Ozoliņa daiļrade arī pēckara periodā cieši saistīta
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ar dziesmas žanru. Pirmajām spraigajām kara gados
uzrakstītajām dziesmām, kas ir pirmie latviešu pa-

domju masu dziesmas paraugi, seko vairāki jauni,

spilgti skaņdarbi.

Daudzveidīgi ir J. Ozoliņa dziesmu tēli: vīrišķīgi,
dramatiski un liriski. Visai komponista daiļradei rak-

sturīga plaša, izteiksmīga melodika. Viņa bagātajā de-

vumā ir kora dziesmas, solodziesmas un dziesmas

vokāliem ansambļiem. J. Ozoliņš pievērsies arī bērnu

un pionieru dziesmām. Tajās daudz gaiša, saulaina

prieka («Zēnu dziesma», «Skaista mūsu zeme

dzimtā», «Pionieru dziesma» v. C.J.

Komponista dziesmas pauž dzīvesprieku. Tās iegā-

jušas koru un solistu pamatrepertuārā. Padomju Lat-

vijas dziesmu svētkos skanējušas šādas dziesmas:

«Sveiciens Padomju Latvijai», «Zvejnieku dziesma»,

«Latviešu strēlnieku dziesma», «Padomju Latvijai»,
«Skaista mūsu zeme dzimtā», «Zēnu dziesma», «Būsim

jauni», «Migla, migla», «Dziesma», «Dziesmas mūžs»,

«Sidraba pēdas», «Pie jūras». Vairākas J. Ozoliņa dzies-

mas folklorizējušās («Tālu stiepjas tumši sili», «Zvej-
nieku dziesma» v. c).

Ne mazāk nozīmīgs ir J. Ozoliņa pedagoģiskais
darbs. Ilgās diriģenta gaitas palīdz J. Ozoliņam jauno

kordiriģentu audzināšanā. Pie viņa mācījušies D. Gailis,

G. Kokars, I. Cepītis, E. Šiliņš v. c. Pedagoģijā viņš
meklē jaunas formas un metodes, lai straujāk atraisītu

audzēkņu dotības.

J. Ozoliņa ilggadējā darbība guvusi augstu novērtē-

jumu. Vairākkārt viņš ievēlēts par deputātu Latvijas
PSR Augstākajā Padomē. 1947. gadā viņam piešķirts

Latvijas PSR Nopelniem bagātā mākslas darbinieka



nosaukums, 1965. gadā — Latvijas PSR Tautas māksli-

nieka nosaukums. J. Ozoliņš apbalvots ar trim Darba

Sarkanā Karoga ordeņiem, ar ordeni «Goda Zīme» un

Sarkanās Zvaigznes ordeni; ar trim medaļām — «Par

Maskavas aizstāvēšanu», «Par uzvaru pār Vāciju Lie-

lajā Tēvijas karā 1941.—1945. g.», «Par pašaizliedzīgu
darbu Lielajā Tēvijas karā 1941.—1945. g.».

Galvenie darbi. Vairāk nekā 250 kora dziesmu un solo-

dziesmu. Populārākās kora dziesmas: «Sveiciens Padomju Latvijai»,

«Zvejnieku dziesma», «Mana dzimtene», «Var», «Šūpļa dziesma»,

«Gaiziņš», «Migla, migla», «Padomju dzimtenei dziedāsim slavu»,

«Dziesma ar mums», «Padomju dzimtene dārgā» v. c. Populārākās
solodziesmas: «Sarma», «Ziedi», «Kāda būsi, sirds?», «Šīs dienas»,
«Kamene», «Ja reizēm prieks», «Komjaunatnes krastmalā», «Ir pava-

saris», «Ziemā» v. c. Masu dziesmas: «Latviešu strēlnieku dziesma»,

«Gvardu gājiens», «Atvadu dziesma», «Draudzības dziesma» v. c. So-

lodziesmu cikli: «Gadalaikos», vokālu miniatūru cikls, bērnu dziesmu

cikls «Pūpolītis». Poēma vīru korim un simfoniskajam orķestrim
«Dziesmas ceļš». Tautas dziesmu apdares. Skaņdarbi pūtēju orķestrim:
«Jaunatnes maršs», «Lauku polka», uvertīra «Nemirstīgā jaunība»,

svīta-fantāzija «Vakars zvejnieku ciematā» v. c. Mūzika lugām:
S. Maršaka «Kaķu nams», A. Brodeles «Dace meklē laimi», «Nemir-

stīgā jaunība», J. Anerauda «Dzintarjūras dziesma» v. c. Mūzika ki-

nožurnāliem.

Literatūra. O. Grāvītis. Jānis Ozoliņš, «Latviešu komponistu

biogrāfijas», LVI, Rīgā, 1956. D. Albina. Jānis Ozoliņš, «Latviešu

mūzikas hrestomātija», 111, LVI, Rīgā, 1957. fl. BuTOAUHb hH. rprou-

q)eAbd. Hhhc 030JiHHb, «JlaTßHfīcKafl CCP», My3rH3, MocKßa, 1956.

D. Albina. Dziesmām bagāti 50 gadi, «Padomju Latvijas Sieviete»,

1958. g. 5. nr, A. Darkēvics. Dziesminieks Jānis Ozoliņš, «Karogs»,
1958. g. 5. nr. O. Grāvītis. Vienkāršs cilvēks, «Bērnība», 1958. g.

5. nr.
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HERBERTS OZOLĪTIS

Operdziedonis Herberts Ozolītis dzimis 1902. gada
11. februāri Rīgā, uzaudzis Vidzemes jūrmalā, Skultē

Pabažu proģimnāzijā atraisās zēna dotības mūzikā.

Seko mācības Limbažu ģimnāzijā un Rīgas 4. ģimnā-

zijā. 1921. gadā viņš sāk studijas konservatorijā profe-
sora P. Sakša klasē. 1929. gadā vēl pirms studiju beig-
šanas H. Ozolītis iztur operas solistu konkursu. 1930. gadā
viņš beidz konservatoriju. Trīsdesmitajos gados viņu

ieinteresē ari pedagoga darbs. H. Ozolītis strādā par



pedagogu Rīgas Tautas konservatorijā, Cēsīs, Valmierā,

Ventspilī. Dziedonim tiek dota iespēja studēt ārzemēs

(1937—1939). H. Ozolītis mācās Itālijā pie profesora
Granfortes un Francijā pie profesora Arletini.

Pedagoga gaitās Ventspilī dziedonis saskaras ar

Emīļa Melngaiļa personību. Kopš 1934. gada H. Ozo-

lītis ir viens no čaklākajiem E. Melngaiļa dziesmu iz-

pildītājiem (arī kopā ar Edgaru Plūksnu un Konstanci

Bērziņu) gan atklātos koncertos, gan Radiofonā («De-

viņu bāleliņu» cikli). Mākslinieks dodas ārzemju brau-

cienā. Zagrebas opera piedāvā ļoti izdevīgu kontraktu.

Taču sākas karš. H. Ozolītis atgriežas Latvijā un atkal

darbojas operā un mūzikas skolās.

1944. gada rudenī tūlīt pēc Rīgas atbrīvošanas

H. Ozolītis aktīvi iesaistās operas atjaunošanas darbā.

Māksliniekam tiek piešķirta medaļa «Par pašaizliedzīgu
darbu Lielajā Tēvijas karā 1941.—1945. g.». Viņš

piedalās gandrīz visās izrādēs, dziedot pat basa par-

tiju — Ramfisa lomu Dž. Verdi operā «Aīda». (Parasti
šai operā viņš atveido Amonasro.) Mākslinieka lomu

sarakstā ir Rigoleto, Daumants, Šonārs, Pimens, Gusts,

Skarpia, Sebastiano, Jevgeņijs Oņegins, Eskamiljo,

kņazs Igors, Nilakanta, Fridrihs, Šarpless, Renato, Jago,
Krušina v. c. Dziedonis radījis plašu tēlu klāstu, cen-

šoties saliedēt tēlu skatuvisko veidojumu un vokālo

interpretāciju.

Kopš 1963. gada rudens H. Ozolītis aizgājis pensijā.
Vēl joprojām viņš veic pedagoga pienākumus — no

1960. gada vada Popova radiorūpnīcas vokālo studiju.
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ĒVALDS OZOLS

Ēvalds Ozols, orķestra mākslinieks ar lielu pieredzi,
dzimis 1909. gada 25. jūnijā Rīgā strādnieku ģimenē.
Pirmās muzikālās ierosmes viņš guvis pazīstamā Rīgas

vijolnieka E. Lučini koncertā koncertdzīves uzplūdu
laikos Padomju Latvijā 1919. gadā. Desmit gadu vecais

zēns pašmācības ceļā apgūst vairākus mūzikas instru-

mentus (vijoli, mandolīnu, kontrabasu). Regulāras mā-

cības sākas 1923. gadā. Pēc sešiem gadiem E. Ozols

iestājas Latvijas konservatorijā profesora A. Junga



klasē. Pēc A. Junga aiziešanas pensijā pēdējo studiju
gadu jaunais vijolnieks mācās A. Norīša vijoļklasē.
1936. gadā E. Ozols beidz konservatoriju. Jau mācību

gados viņš sāk arī darba gaitas — vairākus gadus strādā

Rēzeknes Tautas konservatorijā par vijoļspēles peda-

gogu un no 1936. gada Radio simfoniskajā orķestrī.
Lielā Tēvijas kara laiku Ē. Ozols pavada evakuācijā

vispirms Čerdiņā (Permas tuvumā), bet no 1942. gada

Ivanovā, jo Padomju Latvijas valdība viņu uzaicina

darboties Latvijas PSR Valsts mākslas ansamblī par

orķestra mākslinieku un solistu. Kara gados E. Ozols

piedalījies vairāk nekā 300 koncertos frontē un aiz-

mugurē — hospitāļos, rūpnīcās un kolhozos.

Pēc Rīgas atbrīvošanas E. Ozols atjauno darbu Radio

simfoniskajā orķestrī — viņš ir otro vijoļu grupas kon-

certmeistars. Sakarā ar vājo veselību E. Ozols 1961. gadā

pārtrauc šo darbu un strādā vienīgi par orķestra māk-

slinieku.

1956. gada viņam piešķirts Latvijas PSR Nopelniem

bagātā skatuves mākslinieka goda nosaukums.
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KĀRLIS OZOLS

Trompetists, pūtēju orķestra un kora diriģents Kārlis

Ozols pēckara gados veicis lielu darbu Cēsu un vēlāk

arī Liepājas jaunatnes muzikālajā audzināšanā.

K. Ozols dzimis 1905. gada 17. oktobrī Gulbenes ap-

riņķa Stāmerienes pagastā rentnieku ģimenē. Obligātā
karadienesta gados jauneklis apgūst trompetes spēli.
Vēlāk viņš mācās Latvijas Valsts konservatorijā, ab-

solvēdams trompetes klasi 1933. gadā. Seko kara or-

ķestru kapelmeistara darbs. No 1940. gada oktobra līdz



1941. gada vasarai K. Ozols ir Padomju Armijas 295.

strēlnieku pulka orķestra vadītājs.

Turpmākie gadi saistīti ar Cēsu vidusskolas dziedā-

šanas skolotāja pienākumiem. Pēc pilsētas atbrīvošanas

no fašistiskajiem okupantiem K. Ozols uzņemas Cēsu

mūzikas vidusskolas vadību. Viņš māca teorētiskos

priekšmetus un audzina jaunos orķestrantus un kor-

diriģentus.
K. Ozols nodibina Cēsu kultūras nama kori «Vid-

zeme», kas vēlāk iegūst Tautas kora nosaukumu.

K. Ozola vadībā 1946. gadā koristi pirmo reizi koncertē

Maskavā. Cēsu koris gūst labus panākumus arī Padomju

Latvijas Pirmajos dziesmu svētkos.

No 1949. gada K. Ozols strādā par teorētisko priekš-
metu, diriģēšanas un trompetes spēles pasniedzēju
E. Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolā. 1959. gadā
sākas viņa darbība Latvijas Valsts konservatorijā.
K. Ozols ir konservatorijas pūtēju instrumentu katedras

vadītājs un trompetes spēles pasniedzējs.
Mākslinieka trompetes spēlei raksturīga izkopta teh-

nika un spožs tonis. Šīs īpašības, kas iezīmējas K. Ozola

solopriekšnesumos, pedagogs prasmīgi attīsta arī savos

audzēkņos. K. Ozola diriģenta darbības spilgtākās iezī-

mes ir liela noteiktība un mērķtiecība. Mākslinieka tei-

camās organizatora spējas un radošā izdoma izraisījusi

dziedātājos mūzikas mīlestību, lielu aizrautību un entu-

ziasmu.

K. Ozols ir vairāku metodisku trompetes spēles krā-

jumu un atsevišķu apdaru autors.
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ELFRĪDA PAKULE

Dziedātāja Elfrīda Pakule dzimusi 1912. gada 2. jūnijā

Rīgā muzikālā strādnieku ģimenē, kur meitene arī gu-

vusi savus pirmos iespaidus mūzikā. Skolas gados viņa
mācās klavierspēli, bet jau no divpadsmit gadu vecuma

sāk aktīvi interesēties par koncertdzīvi. Koncertu un

operu izrāžu apmeklējumi kļūst par meitenes otro mū-

zikas skolu. Astoņpadsmit gadu vecumā E. Pakule sāk

vokālās studijas pie profesora P. Sakša, paralēli māco-

ties valodas. Jaunās mākslinieces izaugsmē neparasts
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moments ir tas, ka pēc profesora P. Sakša vēlēšanās

viņa uzstājas atklātībā tikai tad, kad vokālās studijas

pilnīgi pabeigtas. Tā 1938. gada 29. novembrī Meln-

galvju nama koncertzālē ar izciliem panākumiem norit

viņas pirmais solokoncerts, sagādājot jaunajai dziedo-

nei lielu popularitāti. Kopš šā brīža sākas aktīva kon-

certdarbība. 1940. gada ziemā E. Pakule tiek uzaicināta

viesoties operā Nakts karalienes lomā V. A. Mocarta

«Burvju flautas» iestudējumā Leo Bleha vadībā, taču

teātra štatos viņu neuzņem. Šis dziedātājas sapnis pie-
pildās tikai pēc padomju varas nodibināšanās Latvijā.

Viņa dzied arī Violetas partiju Dž. Verdi operā
«Traviata». 1941. gada jūnijā kopā ar dziedoņiem
A. Daškovu, L. Zahodņiku un citiem māksliniekiem

E. Pakule dodas uz Maskavu, lai piedalītos Vissavienī-

bas estrādes mākslinieku konkursā. Sākas Lielais Tēvi-

jas karš, kas ari E. Pakules dzīvē rada negaidītu pa-

griezienu. No Maskavas viņa evakuējas uz Ivanovu,

kur, no 1941. gada jūlija līdz 1942. gada maijam dar-

bojoties Latvijas PSR Valsts mākslas ansamblī, jau

pirmajā gadā sniedz apmēram 200 koncertu, galveno-
kārt hospitāļos. E. Pakules izcilajai balsij bargajos kara

laika apstākļos draud briesmas, tāpēc māksliniecei tiek

dota iespēja 1942. gada pavasarī pārcelties uz dzīvi

Maskavā. Maskavas radošā inteliģence E. Pakūli uz-

ņem silti un atsaucīgi. Dziedātājai atveras gan Mas-

kavas koncertzāļu, gan Lielā teātra, gan Radio durvis.

E. Pakule sniedz gan solokoncertus, gan arī dzied kopā

ar pasaulslaveniem māksliniekiem uz skatuvēm, par

kurām sapņo ikviens jaunais dziedonis. Apmēram 80

koncertu viņa sniegusi Maskavas Radiostudijā, daudz-

kārt uzstājusies uz Lielā teātra skatuves Violetas lomā.
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1943. gadā dziedone viesojusies arī aplenktajā Ļeņin-

gradā. Vokālo meistarību E. Pakule pilnveido pie pro-

fesora N. Raiska.

Kad 1944. gada rudenī Padomju Armija atbrīvo Rīgu,
kopā ar citiem māksliniekiem atgriežas arī E. Pakule.

Lai piedalītos Rīgas mākslas dzīves atjaunošanā, dzie-

done labprātīgi atsakās no vilinošajiem piedāvājumiem

turpināt darbu Maskavā. Līdz 1956. gadam viņas dar-

bība saistīta ar Latvijas PSR Valsts Akadēmisko operas

un baleta teātri, kur viņa iestudē divpadsmit galvenās

koloratūrsoprāna partijas, to vidū Margarētu S. Guno

operā «Fausts», Džildu Dž. Verdi operā «Rigoleto»,

Antoņidu M. Gļinkas operā «Ivans Susaņins», Gulbi

N. Rimska-Korsakova operā «Pasaka par caru Saltanu»

v. c. Šīm lomām pievienojas jau agrāk iestudētā Vio-

letas loma Dž. Verdi operā «Traviata». Māksliniece

nepārtrauc arī kontaktu ar Maskavas un Ļeņingradas

klausītājiem, paralēli darbam uz operas skatuves re-

gulāri sniedzot koncertus. 1951. gadā dziedone viesojas

Somijā. Plaši izvēršas darbs arī Rīgas Radio un tele-

vīzijā.

Kopš 1956. gada E. Pakule ir Latvijas Valsts filhar-

monijas soliste. Viņa koncertējusi gandrīz visās mūsu

brālīgajās republikās, iepazīstinot plašas klausītāju ap-

rindas ar latviešu vokālo kultūru.

Mākslinieces dzīves devīze ir darbs. Vieglums, da-

biskums, virtuozitāte, izlīdzināts dziedājums, kas rak-

sturīgs E. Pakules priekšnesumam, ir liela un neatlaidīga
darba rezultāts.

1942. gadā E. Pakulei piešķirts Latvijas PSR Nopel-
niem bagātas skatuves mākslinieces goda nosaukums,
1946. gadā viņa kļūst PSRS Valsts prēmijas laureāte,



bet 1947. gadā iegūst Latvijas PSR Tautas skatuves

mākslinieces goda nosaukumu. 1946. gadā E. Pakulei

tiek piešķirts Darba Sarkanā Karoga ordenis, 1956.

gadā — Ļeņina ordenis.

E. Pakule vienmēr ziedojusi daudz laika ne tikai

mākslai, bet arī sabiedriskajam darbam. 1946. un

1950. gadā viņa ievēlēta par deputāti PSRS Augstākajā
Padomē, bet 1959. gadā — Rīgas pilsētas padomē.



JĀNIS PALKAVNIEKS

Jānis Palkavnieks ir vairāku rajonu (Siguldas, Ok-

tobra, Bauskas) pūtēju orķestru virsdiriģents, aktīvs

pašdarbības rosinātājs Rīgā un Siguldā. Viņš nododas

arī pedagoģiskam darbam.

J. Palkavnieks dzimis 1909. gada 16. aprīlī Valmierā

ērģelnieka un klavieru skaņotāja ģimenē. No 1923. līdz

1928. gadam viņš mācās Valmieras vidusskolā. 1930. gadā

jauneklis kļūst par konservatorijas studentu un absolvē

gan pūšamo instrumentu nodaļu trompetes klasē

43528*



(1936, pedagogs A. Jermolovs), gan kara kapelmeistaru
nodaļu (1937, pedagogs docents A. Ābele). Obligātā
karadienesta laikā J. Palkavnieks iesaistās orķestri. Kad

Latvijā 1940. gadā nodibinās padomju vara, viņš tiek

iecelts par pulka kapelmeistaru. Vācu okupācijas laikā

viņš spēlē operas orķestrī.
Pēc Lielā Tēvijas kara J. Palkavnieks izvērš aktīvu

pedagoģisko darbību. Viņš vada orķestrus Industriālajā

politehnikumā, Celtniecības tehnikumā, Kultūras un

izglītības darbinieku tehnikumā un 8. vidusskolā. No

1960. gada viņš strādā par pedagogu Jāzepa Mediņa
mūzikas vidusskolas pūšamo instrumentu nodaļā. Jau

divdesmit gadu J. Palkavnieks vada dažādus pašdar-
bības kolektīvus, kas guvuši labas sekmes pašdarbības
skatēs. Mākslinieks arī komponē. Viņš uzrakstījis vai-

rākus desmitus skaņdarbu pūtēju orķestrim. Diezgan
daudz mūzikas radies sakarā ar jauno tradīciju ievie-

šanu sadzīvē. Tā atskaņota galvenokārt J. Palkavnieka

vadītajos kolektīvos.
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RAIMONDS PAULS

Komponists un pianists Raimonds Pauls dzimis

1936. gada 12. janvārī Rīgā strādnieku ģimenē. Pēc

7. pamatskolas beigšanas 1947. gadā viņš iestājas Emīla

Dārziņa speciālajā mūzikas vidusskolā pedagoģes
O. Borovskas klavierklasē, kuru beidz 1953. gadā. Jā-

zepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijā R. Pauls

mācās klavierspēli pie docenta H. Brauna. Ar labām

sekmēm viņš absolvē konservatoriju 1958. gadā.
R. Paula radošā darbība izvēršas divos virzienos: kon-
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certdarbībā un komponēšanā. Vairākus gadus viņš
aktīvi darbojas Radio estrādes sekstetā, kas 1957. gadā
kļūst par Valsts filharmonijas estrādes orķestra —

REO kodolu. Filharmonijas koncertmeistaru konkursā

R. Pauls iegūst pirmo vietu. Viņš noorganizē arī estrā-

des trio (klavieres, kontrabass un sitamie instrumenti).
Seko intensīva koncertdarbība, kas aptver ne tikai Lat-

viju, bet arī citas padomju republikas. Mākslinieka

priekšnesumā tehniskie elementi un virtuozitāte lieliski

apvienojas ar dziļu satura atklāsmi un stila izjūtu
tiklab solo, kā arī ansambļa spēlē. Jaunais mūziķis

apveltīts spožām improvizatora spējām.
Pirmās kompozīcijas radītas Radio estrādes seksteta

repertuāram. Tie ir dažādi aranžējumi, deju mūzika,

estrādes miniatūras. Uzrakstītas arī vairākas dziesmas—

«Ziemas vakars» (L. Vāczemnieka vārdi) un «Mēs tikā-

mies martā» (A. Krūkļa vārdi), ar kurām jaunais autors

iemanto plašu popularitāti. Vēlāk rodas arī lielāki

darbi — teātra mūzika P. Pētersona lugai «Man trīs-

desmit gadu» un uzvedumam Leļļu teātrī «Saslauku

vecis». Pēdējā iegūst pirmo prēmiju leļļu teātru skatē

Varšavā. 1961. gadā jauno komponistu daiļdarbu skatē

Maskavā R. Pauls par skaņdarbu «Portreti» iegūst lau-

reāta nosaukumu. Tas pamudina jauno mūziķi sākt otr-

reiz studijas konservatorijā (1962), šoreiz profesora

Jāņa Ivanova kompozīcijas klasē.

1962. gadā sacerēta mūzika G. Priedes lugai «Miks

un Dzilna» Akadēmiskajā Drāmas teātrī, lugai «Četri

muzikanti» Leļļu teātrī, I. Indrānes «Lazdu laipai» Jau-

natnes teātrī (mūzika godalgota 1964. gada Teātru

skatē). Šajā pašā laika sprīdī radusies mūzika vairākām

īsfilmām, estrādes mūzika, dziesmas («Vecie ozoli»,



«Jaunajā dzīvoklī», «Lai tik līst» v. c). No Kubas melo-

dijām komponists aranžē mūziku baleta viencēlienam

«Kubas melodijas» un publicē virkni apdaru.

Studijās iegūtās zināšanas drīz vien rod konkrētu

izpausmi. Komponists uzraksta vokālo ciklu ar H. Heis-

lera tekstu «Rudens», sonāti klavierēm, mūziku uzve-

dumam «Alvas gredzeni» Krievu drāmas teātrī un, bei-

dzot, 1964. gadā — mūziku mākslas filmai «Rudens vēl

tālu». 1964. gadā R. Pauls kļūst par REO māksliniecisko

vadītāju.
Jaunā skaņraža mūzika pauž dzīvesprieku. Tajā do-

minē izteiksmīga melodija, aizrautīgi, asprātīgi ritmi,

moderna harmoniskā valoda. Komponista daiļradei
aužas cauri spēcīgas, vitālas jūtas, dziļš lirisms.
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PĒTERIS PEČERSKIS

Pianists, mūzikas zinātnieks, kritiķis un publicists
Pēteris Pečerskis dzimis 1914. gada 14. decembrī Vīnē

profesionāla revolucionāra ģimenē. Pēc četriem gadiem

ģimene atgriežas atpakaļ_dzimtenē — Padomju Krievijā.
Sakarā ar tēva darbību Arējās tirdzniecības tautas ko-

misariātā P. Pečerska skolas gaitas norit gan Maskavā,

gan Parīzē, gan Rīgā, gan Berlīnē, kur viņš 1932. gadā
beidz reālģimnāziju. Sešu gadu vecumā P. Pečerskis

sāk nodarbības mūzikā. 1928./29. mācību gadā viņš ir
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Gņesinu mūzikas vidusskolas audzēknis, dažus gadus
Berlīnē mācījies privāti pie Egona Petrī. 1932. gadā pēc

atgriešanās Maskavā P. Pečerskis iestājas konservato-

rijā profesora H. Neihauza klavieru klasē, kuru beidz

1937. gadā. No 1937. līdz 1939. gadam jaunais pianists
strādā Sverdlovskas konservatorijā par docenta vietas

izpildītāju, vienlaicīgi būdams filharmonijas mākslinie-

ciskais vadītājs. Bez saviem tiešajiem pienākumiem

viņš Sverdlovskā sāk lasīt pirmās lekcijas par mūzikas

jautājumiem. 1939. gadā P. Pečerski uzņem Maskavas

konservatorijas aspirantūrā. Šeit jaunais mākslinieks

papildinās klavieru spēlē un pianisma vēsturē. Studijas

pārtrauc karš. Lielā Tēvijas kara laikā P. Pečerskis pie-
dalās kaujās. Par nopelniem kara laikā mākslinieks ap-

balvots ar Sarkanās Zvaigznes ordeni.

Kopš 1945. gada P. Pečerskis dzīvo Rīgā un darbojas

gan filharmonijā par pianistu un lektoru, gan izdevnie-

cībā par mūzikas redaktoru, gan mūzikas vidusskolā

un Jāzepa Vītola Latvijas PSR Valsts konservatorijā

par pedagogu.
P. Pečerskis sniedzis gan vairākus patstāvīgus kla-

viervakarus, gan arī bieži piedalījies koncertos kā

pavadītājs. M. Musorgska Vissavienības vokālistu kon-

kursā 1964. gadā viņš pavada laureātu I. Buškinu un

kļūst šā konkursa diplomands.
Mūsu mūzikas dzīvē liela nozīme ir P. Pečerska pla-

šajai mūzikas propagandētāja darbībai. Mākslinieka

rosīgais lektora darbs saistīts ar dažādām auditorijām:
skolu jaunatni, kultūras universitātes klausītājiem, fil-

harmonijas organizētajiem koncertlekciju ciklu apmek-

lētājiem. Viņa nolasīto lekciju skaits sniedzas pāri trim

tūkstošiem.



P. Pečerskis aktīvi seko padomju mūzikas attīstībai

un bieži publicē rakstus gan mūsu republikas presē,

gan arī centrālajos laikrakstos un žurnālos.

Galvenie darbi. P. Čaikovska dzīves un daiļrades apraksts,

LVI, Rīgā, 1951; Modests Musorgskis, LVI, Rīgā, 1961; Krievu kla-

siskā mūzika, LVI, Rīgā, 1964.
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OSIPS PETROVSKIS

Liels ir operdziedoņa Osipa Petrovska ieguldījums
latviešu padomju mūzikas kultūrā. Gandrīz divdesmit

spraiga darba gadi aizritējuši uz operas skatuves, iestu-

dēts pussimts lomu. Dziedonis vada ari vienu no labā-

kajām republikas vokālajām studijām.
O. Petrovskis dzimis 1904. gada 20. jūnijā Rīgā

strādnieku ģimenē. Divpadsmit gadu vecumā zēns jau
sāk darba gaitas. Septiņpadsmit gadu vecs viņš strādā

kalēja darbnīcā. O. Petrovskim tomēr pietiek neatlaidī-



444

bas — viņš pabeidz vidusskolu. Tēvam patīk spēlēt

vijoli, un viņš skubina arī dēlu mācīties šo instrumentu.

Taču kalēja pirksti šim instrumentam nav sevišķi pie-
mēroti, tāpēc jauneklis izvēlas čellu. Ar lielu uzcītību

piecus gadus viņš mācās sā instrumenta spēli pie čel-

lista Ata Teihmaņa, līdztekus apgūstot arī kontrabasa

spēli. Obligātajā karadienestā O. Petrovskis iesaistās

pašdarbības dziesmu ansamblī un orķestrī. Pēc dienesta

viņš spēlē deju kapelās un dzied refrēnus. Reiz kāds

klausītājs uzvedina uz domām par dziedāšanu. O. Pet-

rovski noklausās konservatorijas profesors P. Jurjāns,
kas arī skubina sākt studijas, jo O. Petrovskim ir jau
divdesmit deviņi gadi. Gadu viņš mācās pie Jēkaba

Šmēmaņa.
Tikai 1940. gadā O. Petrovskis iesaistās operas korī;

šai pašā laikā viņš iestājas arī konservatorijā, kur mā-

cās pie pedagogiem E. Miķelsona, P. Sakša un beidzot

pie E. Vitinga. 1944. gadā viņš kļūst par operas solistu,
1945. gadā beidz konservatoriju. Mākslinieks iestudējis
daudzas atbildīgas lomas: hercogu Dž. Verdi operā

«Rigoleto» (1946), grāfu Almavivu Dž. Rosini operā

«Seviļas bārddzinis» (1947), jauno Faustu Š. Guno operā
«Fausts» (1948), Rūdolfu Dž. Pučini operā «Bohēma»

(1948), Vašeku B. Smetanas operā «Pārdotā līgava»
(1950), Vladimiru Dubrovski E. Napravņika operā
«Dubrovskis» (1951), Džeraldu L. Delība operā «Lakmē»

(1954), kņazu A. Dargomižska operā «Nāra», Klinklāvu

M. Zariņa operā «Zaļās dzirnavas», Ļevko N. Rimska-

Korsakova operā «Maija nakts», Hosē 2. Bizē operā
«Karmena», Hofmani Ž. Ofenbaha operā «Hofmaņa

stāsti», Fogelveidi R. Vāgnera operā «Tanheizers» (1956)

v. c. O. Petrovska priekšnesumā iepriecina mūziķa



patiesīgums un prasme ik lomu veikt ar lielu pārliecības

spēku. 1962. gadā dziedonis aiziet pensijā. Tomēr sa-

skare ar operu nezūd, jo solists kļūst par pedagogu.
O. Petrovskis pievēršas arī koncertdarbībai. Viņš

piedalījies L. Bēthovena Devītās simfonijas, Dž. Verdi

«Rekviēmā», J. S. Baha «Mateja pasijas» un citu lielas

formas darbu iestudējumos.
Arodbiedrību padomes kultūras nama vokālajā stu-

dijā, ko viņš vada jau kopš 1950. gada, pie O. Petrovska

mācījies K. Zariņš, A. Kacijajevs. Vairāki viņa audzēkņi
studē konservatorijā. Par pašaizliedzīgo darbu operas

mākslas attīstīšanā dziedonim 1954. gadā piešķirts Lat-

vijas PSR Nopelniem bagātā skatuves mākslinieka no-

saukums.
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VERONIKA PILĀNE

Veronika Pilāne ir Latvijas PSR Valsts Akadēmiskā

operas un baleta teātra soliste. Viņa apveltīta ar dzidri

skanīgu, patīkami tembrētu koloratūrsoprānu. Ar savu

pārliecinošo tēlojumu, spilgtajām skatuviskajām dotī-

bām un nevainojamo vokālo sniegumu jaunā māksli-

niece guvusi pelnītu atzinību gan Padomju Savienībā,

gan arī ārzemēs.

V. Pilane dzimusi 1929. gada 19. augusta Rīga strād-

nieku ģimenē. Meitenes bērnības sapņi saistās ar
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dziedāšanu. Domas viņa iztēlo sevi par dziedātāju, taču

materiālie apstākļi neļauj piepildīt šo vēlēšanos. Pēc

pamatskolas beigšanas jo drīz jāsāk strādāt. Tomēr

V. Pilāne joprojām 1010 domu par dziedāšanu. 1951.gadā
viņa iestājas Arodbiedrību centrālās padomes kultūras

nama vokālajā studijā.
Kad Rīgā ierodas komisija no Maskavas, lai izrau-

dzītu dalībniekus Vissavienības mākslinieciskās pašdar-
bības skatei, V. Pilāne iekļūst šo laimīgo vidū. Maskavā

viņa attaisno cerības — starp daudzajiem simtiem ska-

tes dalībnieku iegūst pirmo vietu.

V. Pilāni uzņem Jāzepa Vītola Latvijas Valsts kon-

servatorijā profesora A. Viļumaņa, vēlāk B. Braunfeldes

klasē.

1957. gada talantīgā dziedone saņem konservatorijas

diplomu — ceļazīmi turpmākajam darbam.

Maskavā 1957. gadā notiek jaunatnes forums —

VI Vispasaules jaunatnes un studentu festivāls, kurā

piedalās arī mūsu republikas jaunie mākslinieki. Viņu
vidū ir arī V.Pilāne. Divas sudraba medaļas ir atzinības

veltes, kuras jaunā māksliniece atved uz Rīgu.
Pēc festivāla V. Pilāne ar lieliem panākumiem sniedz

vairākus koncertus Padomju Savienībā — Ukrainā,

Moldāvijā, Kaukāzā, Krimā. Pēc tam sākas darbs Lat-

vijas PSR Valsts filharmonijā.
1958. gadā V. Pilāne sāk operdziedones gaitas Latvi-

jas PSR Valsts Akadēmiskajā operas un baleta teātrī.

Klausītāju sirdis viņa iekarojusi jau ar savu diplom-
darbu — Violetas lomu Dž. Verdi operā «Traviata»

(1957). Māksliniece radījusi dažāda rakstura operas tēlus.

Nozīmīgākie no tiem ir Violeta Dž. Verdi operā «Tra-

viata» (1957), Lakmē L. Delība operā «Lakmē» (1958),



Džiida Dž. Verdi operā «Rigoleto», Olimpija, Džuljeta
un Antonija 2. Ofenbaha operā «Hofmaņa stāsti» (1959),

Margarēta Š. Guno operā «Fausts» (1960), Rozina

Dž. Rosini operā «Seviļas bārddzinis» (1961), Zuzanna

V. A. Mocarta operā «Figaro kāzas» (1962), Mizeta

Dž. Pučini operā «Bohēma» (1964).
Ar savu mākslu dziedone iepazīstinājusi arī citu

zemju mūzikas draugus, viesojoties Islandē (1958),
Cehoslovakijā (1960), Bulgārijā (1961) un Polijā (1962).

1960. gada Maskava Gļinkas Vissavienības vokālistu

konkursā V. Pilāne iegūst laureātes nosaukumu.

Viņa ir īsta operas māksliniece; katru tēlu V. Pilane

traktē izteiksmīgi, dziļi un iejūtīgi.
Dziedone sniegusi apmēram piecdesmit solokoncertu,

kā arī iestudējusi un dziedājusi soprāna partijas lielas

formas darbos (Dž. Verdi «Rekviēms», 1960).
1962. gada V. Pilānei piešķirts Latvijas PSR Nopel-

niem bagātās skatuves mākslinieces goda nosaukums.
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ARTA PILE

Soliste Arta Pile (Artemisija Olga Pile-Kruglova) ir

viena no mūsu republikas izcilākajām kamerdziedātā-

jām. Nozīmīgs ir arī mākslinieces darbs Latvijas PSR

Valsts Akadēmiskajā operas un baleta teātrī, kur dzie-

dātāja veiksmīgi atveidojusi daudz dažādu lomu.

A. Pile dzimusi 1916. gada 4. maijā Tallinā, uz kurieni

vecāki evakuējušies pirmā pasaules kara gados. Viņas
tēvs ir lauku aptiekārs. A. Piles bērnības gadi aizrit

Mārcienā, kur sākušās arī skolas gaitas. Pēc Cesvaines
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vidusskolas beigšanas 1936. gadā viņa dodas uz Rīgu,
kur iestājas Mākslas amatniecības skolā. A. Pili saista

keramika, bet jau no bērnības ļoti interesē arī mūzika,

tādēļ paralēli mācībām mākslas skolā viņa 1939. gadā
sāk studijas Latvijas konservatorijā profesora P. Sakša

dziedāšanas klasē. lesāktās mācības pārtrauc Lielais

Tēvijas karš. A. Pile evakuējas uz Čuvašiju, kur strādā

par keramikas skolotāju. Kad 1942. gadā Ivanovā nodi-

binās Latvijas PSR Valsts mākslas ansamblis, viņa dodas

uz turieni un iesaistās korī. Pēc gada Maskavas komi-

sija, noklausījusies kora solistu priekšnesumus, iesaka

A.Pilei iestāties Maskavas konservatorijā. No 1943.gada

viņa ir Maskavas konservatorijas profesora N. Raiska

dziedāšanas klases studente. Pēc konservatorijas beig-
šanas 1949. gadā dziedātāja atgriežas Rīgā. Pirmie divi

darba gadi A. Pilei aizrit Valsts filharmonijā, bet no

1951. gada viņa strādā mūsu operas teātrī. Blakus tam

1962. gadā soliste sāk pedagoģisko darbu Jāzepa Vītola

Latvijas PSR Valsts konservatorijā.
A. Pile iestudējusi apmēram 40 lomu, no kurām lie-

lākā daļa ir grūtas un atbildīgas: Karmena 2. Bizē operā
«Karmena», Amnerisa Dž. Verdi operā «Aīda», Ļubaša
N. Rimska-Korsakova operā «Cara līgava», Hanna

N. Rimska-Korsakova operā «Maija nakts», Marina

Mnišeka M. Musorgska operā «Boriss Godunovs», māte

Jefrosiņja D. Kabaļevska operā «Tarasa dzimta» v. c.

A. Piles sniegtie skatuves tēli ir spilgti un pārliecinoši,
bet visā krāšņumā viņas talants parādās tieši kamer-

dziedāšanā. Dziedātājas priekšnesumam raksturīga aug-
sta izpildījuma kultūra, pilnīga iedziļināšanās dziesmu

saturā un tēlos. A. Pile cenšas izjusti un izteiksmīgi
atveidot katru dziesmas niansi, katru domu. Mākslinie-
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ces repertuārs ir ļoti plašs. Līdzās daudziem pasaules

klasiķu darbiem sastopams liels skaits mūsdienu kom-

ponistu un mūsu republikas jauno autoru dziesmu.

Kopš 1947. gada A. Pile katru gadu regulāri rīko

solokoncertus. Māksliniece viesojusies Viļņas oper-

teātrī, piedalījusies mūsu republikas mākslinieku kon-

certos Tallinā. 1955. gadā A. Pile ar solistu ansambli

piedalās Latviešu literatūras un mākslas dekādē Mas-

kavā.
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EDGARS PLŪKSNA

Edgars Plūksna ir gan operdziedonis, gan nenogur

stošs latviešu padomju dziesmas propagandētājs.
Mākslinieks dzimis 1908. gada 20. martā Jelgavā

amatnieka ģimenē. Jau bērnībā izpaužas viņa muzika-

litāte, taču iespēja izkopt savas dotības rodas tikai pēc
pirmā pasaules kara, kad ģimene no bēgļu gaitām

Krievijā atgriežas Jelgavā. Mācoties 2. pilsētas ģimnā-

zijā, E. Plūksna aktīvi iesaistās skolas muzikālajā paš-
darbībā. Viņš spēlē simfoniskajā orķestrī un stīgu
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kvartetā, dzied skolas korī, kur uzstājas arī kā solists.

Pirmo panākumu iedvesmots, 1930. gadā E. Plūksna

pievēršas vokālajām studijām, kuras turpina arī pēc
vidusskolas beigšanas, kad topošais mākslinieks strādā

par ierēdni Jelgavas apgabaltiesā. Trīsdesmito gadu
sākumā notiek E. Plūksnas pirmie atklātie koncerti.

Viņš piedalās Jelgavas teātra operešu izrādēs, bet no

1933. gada dzied radiopārraidēs.

Nozīmīgs mākslinieka dzīvē ir 1940. gads. Pēc pa-

domju varas atjaunošanas Latvijā sākas E. Plūksnas

profesionāla skatuves mākslinieka gaitas. Veiksmīgi

izturējis konkursu, viņš tiek iesaistīts Latvijas PSR

Operas un baleta teātra mākslinieku saimē. E. Plūksna

pilnveido savu vokālo mākslu Jāzepa Vītola Latvijas
Valsts konservatorijā docenta E. Miķelsona klasē.

E. Plūksnas mākslinieka personībai tuvāki ir liriskie

tēli: Ļenskis P. Čaikovska operā «Jevgeņijs Oņegins»

(1943), Alfrēdo Dž. Verdi operā «Traviata» (1943), Val-

ters R. Vāgnera operā «Tanheizers» (1943), Žakino
L.Bēthovena operā «Fidelio» (1944), Vladimirs A. Boro-

dina operā «Kņazs Igors» (1945), hercogs Dž. Verdi

operā «Rigoleto» (1946), Almaviva Dž. Rosini operā
«Seviļas bārddzinis» (1946), Gvidons N. Rimska-Korsa-

kova operā «Pasaka par caru Saltanu» (1947), Džemals

V. Muradeli operā «Lielā draudzība» (1947), Sinodales

kņazs A. Rubinšteina operā «Dēmons» (1948), jaunais
Fausts Š. Guno operā «Fausts» (1948) v. c.

Plašs ir dziedoņa atveidoto lomu klāsts. Elegantais
un šarmantais grāfs Almaviva, liriskais Ļenskis, jau-
neklīgas aizrautības pārpilnais kņazs Gvidons liecina

par mākslinieka spilgto un daudzpusīgo talantu.

Vientiesīša tēla atveidojums M. Musorgska operā



«Boriss Godunovs» (1949) ievada oriģināli tvertu rak-

sturlomu virkni: pērminderis M. Zariņa operā «Uz jauno
krastu» (1955), Francis 2. Ofenbaha operā «Hofmaņa
stāsti» (1956), sīkstulis Jāņa Mediņa operā «Sprīdītis»

(1957) v. c.

Operdziedonim vienmēr līdzi gājusi dziesma. E. Plūk-

snas emocionālajā izpildījumā tā izskanējusi gan radio

un televīzijas pārraidēs, gan neskaitāmos koncertos

mūsu republikas pilsētās un ciemos. Bieži viņš piedalī-

jies A. Zilinska, J. Ozoliņa, M. Zariņa un citu kompo-
nistu autorkoncertos. Ciešā sadarbība ar izpildītāju ro-

sinājusi komponistu daiļradi. Tā radušās A. Zilinska

dziesmas «Cimdu pāris», «Līgavai» un J. Ozoliņa dzies-

mas «Sirdij», «Ziedi» v. c.
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JAUTRĪTE PUTNIŅA

Pianiste Jautrīte Putniņa dzimusi 1929. gada 8. martā

Valmierā. No 1940. līdz 1945. gadam viņa mācās Val-

mieras mūzikas vidusskolas klavieru klasē. No 1945.

līdz 1952. gadam J. Putniņa studē Jāzepa Vītola Lat-

vijas Valsts konservatorijā profesora A. Dauguļa, vēlāk

profesora V. Zosta klasē.

1950. gadā māksliniece sāk strādāt konservatorijā

par koncertmeistari. No 1952. līdz 1960. gadam viņa ir

Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolas speciālo klavieru



klases pedagoģe, no 1959. līdz 1962. gadam darbojas arī

Emīla Dārziņa speciālajā mūzikas vidusskolā. Kopš
1957. gada J. Putniņa ir Latvijas Valsts konservatorijas

speciālo klavieru klases pedagoģe.

Pianiste sevišķi aktīvi darbojas 1955./56. gada kon-

certsezonā, strādājot Valsts filharmonijā. J. Putniņa

sniegusi apmēram desmit solokoncertu gan Rīgā, gan
Valmierā, gan arī Valkā. Viņas repertuārā ir L. Bētho-

vena, F. Lista, R. Šūmaņa, F. Šopēna (Fantāzija fa mi-

norā), A. Skrjabina (7. sonāte), S. Rahmaņinova, J. Vī-

tola, J. Ivanova, J. Ķepīša (Sonāte, Koncerts jaunatnei),
M. dc Faljas (Naktis Spānijas dārzos) darbi. Daudz vē-

rības pianiste veltījusi arī kamermūzikai, piedaloties,

piemēram, S. Rahmaņinova trio, S. Taņejeva trio un

kvarteta, C. Franka kvinteta, O. Respigi vijoļsonātes,
J. Ķepīša trio atskaņojumos.
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MILDA PŪCE

Dziedātāja Milda Pūce dzimusi 1903. gada 12. sep-

tembrī Liepājā strādnieku ģimenē. Tēva vijoļspēles
prasme rosinājusi meitenes muzikālo attīstību. Jau kopš
bērnu dienām topošajai māksliniecei tuva arī skatuve.

Mācoties Rīgas 4. vidusskolā, meitene aktīvi piedalās
skolas pašdarbībā, dzied vokālajā ansamblī un sniedz

arī solopriekšnesumus.
1927. gadā M. Pūce kļūst par profesora P. Sakša

audzēkni Latvijas konservatorijā. Paralēli viņa strādā



par dziedāšanas skolotāju. Dziedone absolvē konserva-

toriju 1935. gadā. Koncerti Radiofonā, viesizrādes operā,

pirmais patstāvīgais solovakars ar A. Kalniņa, J. Vītola

un citu komponistu dziesmām 1937. gadā raksturo

M. Pūces māksliniecisko gaitu sākumu. Aktīvo darbību

kamermūzikas laukā nomainaoperas solistes pienākumi,
ko viņa veic no 1945. līdz 1948. gadam. Dziedone bieži

koncertē kopā ar komponistiem A. Zilinski, A. Kalniņu,
Jēkabu Mediņu un L. Reinholdi.Viņa iestudē M. Zariņa,
P. Līcītes un citu republikas skaņražu jaunākos darbus,

atskaņojot tos gan Rīgā, gan Maskavā.

M. Pūces liriskais soprāns palicis atmiņā visiem ope-

ras draugiem. Gan skatuviskā, gan vokālā ziņā viņa

bijusi viena no labākajām titullomas atveidotājām
Dž. Pučini operā «Čo-čo Sana». Tagad māksliniece

strādā Emīla Dārziņa speciālās mūzikas vidusskolas kora

nodaļā. Viņa konsultē Nopelniem bagātā Tautas kora

«Dzintars» kolektīvu, palīdzot attīstīt dziedātāju vokālās

iemaņas. Ilgāku laiku M.Pūce audzinājusi jaunos vokā-

listus Kirova rajona mūzikas skolā.
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EDGARS RAČEVSKIS

Edgars Račevskis ir viens no jaunākajiem un talan-

tīgākajiem kora diriģentiem. Par mākslinieka straujo

izaugsmi liecina viņam uzticētie Radio un televīzijas
Teodora Kalniņa kora galvenā diriģenta pienākumi.

E. Račevskis dzimis 1936. gada 11. jūlijā Skrundā

skolotāja ģimenē. Interesi par mūziku zēnā modina

māte, kas mācījusies Liepājas Tautas konservatorijas
klavieru klasē.

Pēc Turlavas pamatskolas beigšanas 1951. gadā sākas



E. Račevska mācības Liepājas elektrotehnikumā un no-

darbības Liepājas mūzikas vidusskolas kora diriģentu

nodaļā pedagoga J. Dreimaņa diriģēšanas klasē. Jau

šinī laikā E. Račevskis kļūst par Liepājas vīru kora

«Dziedonis» dalībnieku un kormeistaru. Mūzikas vidus-

skolas pēdējo kursu viņš beidz Jāzepa Mediņa mūzikas

vidusskolā. Seko studijas Jāzepa Vītola Latvijas Valsts

konservatorijā pedagoga A.Krūmiņa kordiriģentu klasē.

Jau studiju laikā, būdams Balvu rajona koru virs-

diriģents, kā arī vadīdams Rīgas Politehniskā institūta

kori, E. Račevskis aktīvi iekļaujas latviešu kora kul-

tūras veidošanas darbā.

Pēc konservatorijas beigšanas jauno diriģentu norīko

darbā Latvijas PSR Valsts dziesmu un deju ansamblī

«Sakta». Neilgu laiku E. Račevskis strādā Valsts Aka-

dēmiskajā korī. Radio un televīzijas Teodora Kalniņa
kora galvenā diriģenta pienākumus viņš apvieno ar

pedagoga darbu Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konser-

vatorijā. Viņš vada arī pašdarbības korus. 1965. gada
Dziesmu svētkos jaunā diriģenta vadītais Rīgas Politeh-

niskā institūta vīru koris iegūst otro vietu un Tautas

kora nosaukumu.

E. Račevska repertuārs ir ļoti plašs. Viņa priekšne-
sumu raksturo jauneklīga enerģija, dzīvesprieks, skaidrs,

mērķtiecīgs žests un skaņdarba dziļa emocionāla at-

klāsme.
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ĢEDERTS RAMANS

Komponists Ģederts Ramans dzimis 1927. gada 8. sep-

tembrī Jelgavā kalpotāju ģimenē. 1936. gadā ģimene

pārceļas uz dzīvi Daugavpilī,, kur zēns iestājas mūzikas

skolā un mācās gan klavieru, gan vijoles spēli. Kara

gados regulāras mācības mūzikā jāpārtrauc. Tomēr

saites ar mūziku saglabājas: Mežotnes lauksaimniecības

vidusskolā, kur Ģ. Ramans turpina izglītību, P. Viduleja
vadībā darbojas pūtēju orķestris, kurā viņš čakli

muzicē. Kad pēckara gados šo mācību iestādi pārorga-



nizē par Saulaines lauksaimniecības tehnikumu, viņš
šeit vada pašdarbību; rodas arī pirmie mēģinājumi

kompozīcijā.
1947. gadā Ģ. Ramans sāk mācības Jāzepa Mediņa

mūzikas vidusskolas kompozīcijas klasē pie J. Līcīša.

Bez tam viņš mācās arī klarnetes un akordeona spēli.
1950. gadā, beidzis Jāzepa Mediņa mūzikas vidus-

skolas 3. kursu, Ģ. Ramans iestājas Latvijas Valsts kon-

servatorijā A. Skultes kompozīcijas klasē. Līdztekus

studijām topošais komponists 1951. gadā sāk toņ-

meistara darbu Latvijas PSR Radio. 1955. gadā pēc kon-

servatorijas beigšanas viņam tiek izsniegta ceļazīme

skaņu režisora darbam Rīgas televīzijas studijā. Ģ. Ra-

mana diplomdarbs ir mi minora simfonijas l. daļa.

Ģ. Ramana daiļrade ievirzījusies trīs galvenajās jo-
mās: simfoniskā mūzika, mūzika teātru uzvedumiem un

raidlugām un estrādes mūzika, kur komponists parādījis

bagātu fantāziju un visai oriģinālu izdomu.

Galvenie darbi. Simfoniskie skaņdarbi: Pirmā simfonija
mi minorā (1957); simfoniskā poēma «Piemineklis», kas veltīta

1905. gada cīnītājiem, kuriem uzcelts piemineklis Matīsa kapos

(1959); Otrā simfonija Do mažorā (1965). Kamermūzika: Svīta pūtēju
kvintetam trīs daļās (1959); Koncerts saksofonam ar stīgu orķestri

(1962); Divertisments flautai, trompetei, klavierēm un sitamiem in-

strumentiem ar stīgu orķestri (1964); dziesmas. Mūzika dokumentālai

filmai «Par padomju varu Latvijā» (1958), mākslas filmai «Tobago
maina kursu» (1965). Operete «Kaijas bez jūras» (1959). Mūzika te-

ātru uzvedumiem — V. Panovas lugai «Atvadas baltajām naktīm»,

V. Šekspīra «Divpadsmitā nakts», J. Anerauda komēdijai «Karalistes

gals», A. Arbuzova «Mans nabaga Marats» v. c. Mūzika radio un te-

levīzijas uzvedumiem
— bērnu raidlugām: «Laimes putns», «Princis

un nabaga zēns»; televīzijai — A. Upīša romāna «Ziemeļa vējš»

fragmenti (1957); J. Raiņa «Ģirts Vilks» (1958). Estrādes dziesmas un

instrumentāli skaņdarbi.
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AUSMA REINHOLDE

Vijolniece Ausma Reinholde dzimusi 1931. gada
22. janvārī Rīgā ģimenē, kur, jau sākot ar pagājušā

gadsimta pirmo pusi, mūziķa profesija pāriet no paau-

dzes uz paaudzi. Ausmas tēvs ir pazīstamais komponists
Jānis Reinholds, māte — klavieru skolotāja, māsa —

komponiste Lauma Reinholde.

Vijoļspēli A. Reinholde sāk mācīties jau agrā bērnībā

pie R. Miķelsona. Pēc Tēvijas kara mācības turpinās
pie A. Arnīša (no 1947. g. konservatorijā), profesora



K. Briknera un pēdējos divus gadus pie profesora
J. Targonska. 1953. gadā pabeigusi konservatoriju,
A. Reinholde kļūst Latvijas PSR Valsts filharmonijas
soliste (1954—1956) un strādā ari par koncertmeistari

konservatorijas ansambļu klasē. No 1957. līdz 1962. ga-

dam A. Reinholde pilnveido savu meistarību Ļeņin-

gradas konservatorijas aspirantūrā pie profesoriem
J. Eidlina un M. Beļakova. 1960. gadā viņa piedalās
111 Ļeņingradas jaunatnes festivālā, kur izcīna pirmās

pakāpes diplomu. Pēc aspirantūras beigšanas vijolniece

darbojas Jaunatnes teātra orķestrī par koncertmeistari

un piedalās arī filharmonijas koncertos un radioraidī-

jumos. A. Reinholde koncertējusi arī ārpus mūsu re-

publikas robežām — Harkovā, Minskā, Tallinā, Viļņā
un citās brālīgo republiku pilsētās.

Vijolnieces repertuārs ir plašs un daudzveidīgs. Sim-

foniskā orķestra pavadījumā viņa atskaņojusi J. S. Baha,

P. Čaikovska, D. Šostakoviča koncertus, K. Sen-Sansa

Rondo capriccioso. Solokoncertos viņa spēlējusi
V. A. Mocarta, L. Bēthovena, J. Brāmsa, E. Šosona,
K. Šimanovska, K. Debisī skaņdarbus. Nozīmīgu vietu

A. Reinholdes repertuārā ieņem padomju komponistu —

S. Prokofjeva, D. Šostakoviča, D. Kabaļevska, kā arī

Padomju Latvijas komponistu skaņdarbi.
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LAUMA REINHOLDE

Komponiste un pianiste Lauma Reinholde visu savu

mūžu veltījusi daiļradei, izpildītājai mākslai un peda-

goģiskam darbam. Viņas vārds saistīts pirmām kārtām

ar dziesmu, kaut arī komponistes skaņdarbu sarakstā

pārstāvēti gandrīz visi mūzikas žanri. Kopš divdesmi-

tajiem gadiem L. Reinholde koncertējusi ne tikai Lat-

vijā, bet arī Polijā, Somijā, Zviedrijā v. c. Pēckara

gados viņa uzstājusies daudzu brālīgo republiku kon-
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certzalēs un radiofona, regulāri piedaloties arī Mūzikas

fonda rīkotajos autorkoncertos.

L. Reinholde dzimusi 1906. gada 9. septembrī Rīgā

komponista un diriģenta Jāņa Reinholda ģimenē. Viņas

pirmā mūzikas skolotāja ir māte, kas māca meitenei

klavieru spēli. Jau nepilnu piecu gadu vecumā L. Rein-

holde piedalās koncertos. Tad pat arī sākas pirmie mē-

ģinājumi kompozīcijā. Sešu gadu vecumā L. Reinholde

redzama Rīgas Ķeizariskās mūzikas skolas klavieru kla-

ses audzēkņu vidū. No 1915. līdz 1921. gadam viņa mā-

cās Pēterburgas konservatorijā. 1921. gadā L. Reinholde

kopā ar ģimeni atgriežas Rīgā un iestājas Latvijas Valsts

konservatorijas klavieru klasē, bet pēc gada arī kom-

pozīcijas klasē. 1926. gadā L. Reinholde kā laureāte

beidz konservatorijā divas fakultātes — profesora
J. Vītola kompozīcijas klasi un profesora A. Dauguļa
klavieru klasi. Klavieru spēlē viņa papildinājusies pie
L. Kreicera un E. Petrī un 1927. gadā piedalījusies Šo-

pēnam veltītajā konkursā Varšavā.

No 1918. gada sākas L. Reinholdes patstāvīgās darba

gaitas. Līdz 1941. gadam viņa nododas galvenokārt
koncertdarbībai. L. Reinholde strādā arī par pedagoģi
vairākās Rīgas mūzikas skolās, ir pianiste improvizētāja

dramatiskajās studijās un veic arī koncertmeistares pie-
nākumus. 1940. gadā L. Reinholde aktīvi darbojas Radio-

komitejā. Šai laikā radušās dziesmas ar padomju tema-

tiku — «Sarkanie ziedi» (A. Bērces teksts), «Brīves vārds»

(V. Luksa teksts), «Dziesmas, biedri» (L. Paegles teksts).
L. Reinholde buržuāziskās Latvijas laikā piedalījusies

Tautas augstskolu sarīkojumos kā muzikālo uzvedumu

sagatavotāja, strādnieku kultūras svētkos un kreisās

strādniecības rīkotos koncertos-mītiņos kā soliste.



No 1951. līdz 1965. gadam L. Reinholde ir pedagoģe
Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijā.

Komponistes daiļrades pūrs ir plašs un daudzpusīgs.
Ļoti nozīmīga viņas darbā ir saskare ar J. Raiņa dzeju,
kas izmantota operā «Krauklītis», vokālajā ciklā «Sud-

rabotā gaisma», tercetā «Ave, sol!» un vairāk nekā trīs-

desmit solodziesmās. L. Reinholdes komponistes īpat-
nības visspilgtāk vērojamas viņas vokālajā mūzikā.

Viņas dziesmām raksturīga izteiksmīga metodika, spilgta
emocionalitāte un virtuozs, mazliet improvizatorisks
klavieru pavadījums.

Galvenie darbi. Simfoniskajam orķestrim — «Romantiska

svīta» un «Simfoniskas miniatūras» (līdz 1940. g.); Poēma simfonis-

kajam orķestrim (1958). Instrumentālā kamermūzika — klavierēm:

Sonāte si minorā, Sonatīne Si mažorā, divas latgaliešu rapsodijas,

miniatūras, instruktīvi skaņdarbi v. C.J čellam: Sonāte, Balāde;
dažādi skaņdarbi vijolei, flautai, mežragam, fagotam v. c. Balets

«Ziemelmeita» (1964); bērnu balets «Sarmīte» (1941); opera «Krauk-

lītis» (1945); mūzika lugai «Zelta zirgs» (1940) v. c. Horeogrāfiski uz-

vedumi «Kas tur rūc, kas tur dūc» (1946), «Kur aizveda mūs' māsiņu»
(1957) v. c. Vairāk nekā 300 solodziesmu, dueti, terceti, vokālie an-

sambļi, bērnu dziesmas, tautas dziesmu apdares, solodziesmas

orķestra pavadījumā (cikls «Piecas circenīša nakts dziesmiņas»); vo-

kāli instrumentāli ansambļi (cikls «Sudrabotā gaisma» klavierēm,

vijolei un divām balsīm, 1945); kantāte «Jauno Feniksu atdzimšanas

dziesma» (1954); «Ave, sol!» vokālam tercetam un orķestrim

(1945) v. c.

■10*
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LEONS REITERS

Diriģents Leons Reiters dzimis 1926. gada 11. oktobrī

Rīgā pazīstamā latviešu kordiriģenta Teodora Reitera

ģimenē. Tēva ierosmē agri pamostas tieksme uz mūziku.

1943. gadā L. Reiters Rīgas konservatorijas zemākajā
kursā sāk mācīties kompozīcijas teoriju profesora
A. Skultes klasē. 1944. gada rudenī T. Reiters ar dēlu

atstāj Rīgu un dodas uz Stokholmu. Sākas grūtie emi-

grācijas gadi.

Kompozīcijas teorija L. Reiters papildinās pie Hil-
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dinga Rozenberga un diriģēšanu mācās pie Paula

Kļecka. 1950. gadā L. Reiteram laimējas dabūt Aus-

trijas valsts stipendiju, lai trīs gadus papildinātu zinā-

šanas Zalcburgas Mocarteumā. 1953. gada rudeni viņš
absolvē Zalcburgas Mocarteumā diriģēšanas kursus.

1954. gada aprīlī jaunajam diriģentam izdodas debitēt

Stokholmas filharmonijā (A. Bruknera Sestā simfonija,
L. Bēthovena «Fidelio» uvertīra, J. S. Baha koncerts

Mi mažorā). Otrais koncerts notiek 1954. gada rudenī

(L. Bēthovena Pirmā simfonija un A. Bruknera Devītā

simfonija); diriģents divreiz viesojas Minhenē (1955. un

1957. g.j, pāris reižu diriģē Stokholmā, Gavlē, Gēteborgā.

Gēteborgā pirmo reizi Zviedrijā tiek atskaņota D. Šos-

takoviča Desmitā simfonija. 1958. gada 22. martā jau-
nais diriģents atgriežas dzimtajā pilsētā Rīgā.

Sākas diriģenta gaitas Radio un televīzijas simfonis-

kajā orķestrī. Klausītāji iepazīst L. Reiteru kā prasmīgu
J. Brāmsa, A. Bruknera, G. Mālera, J. Sibeliusa, B. Bar-

toka un citu mūzikas meistaru simfonisko darbu inter-

pretētāju. Taču jo drīz atklājas arī mākslinieka spējas

padomju mūzikā. Sevišķi dziļi viņš prot ieskatīties

D. Šostakoviča simfoniskajā pasaulē.
1962. un 1963. gadā L. Reiters papildina zināšanas

Ļeņingradā. Jauno latviešu diriģentu te konsultē PSRS

Tautas mākslinieks Ļeņingradas Valsts filharmonijas
simfoniskā orķestra galvenais diriģents J. Mravinskis.

L. Reiteram radušās ciešas saites ar republikas kompo-
nistiem. Viņš diriģējis A. Skultes Trešās («Kosmiskās»)
simfonijas, A. Grīnupa Septītās simfonijas un leģendas,
E. Goldšteina čellokoncerta, Imanta Kalniņa Pirmās

simfonijas un čellokoncerta pirmatskaņojumus. L. Rei-

ters spilgti iedzīvinājis arī J. Ivanova Piekto simfoniju,



A. Grīnupa Trešo simfoniju, E. Goldšteina Simfonisko

poēmu, armēņu komponista G. Ovunca Pirmo simfoniju

un daudzu citu mūsdienu autoru partitūras.
Katru jaunu darbu diriģents gatavo ļoti rūpīgi, an-

sambļa ziņā pat visatbildīgākos sacerējumus iestudējot

no galvas. Priekšnesumā valda noteiktība, mērķtiecība,
formas un satura saskaņa.

Literatūra. O. Grāvītis. «Jauns talants mūsu mākslas dzīvē»,

žurnāls «Karogs», 1958. g. 7. nr., 145.—147. lpp.
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Pētera Rības vārds saistīts ar daudzu pazīstamu kor-

diriģentu izaugsmi (T. Goba, J. Dūmiņš, K. Deķis,
A. Krastiņš). Mākslinieks devis lielu ieguldījumu jaunās
paaudzes teorētiskajā sagatavošanā, republikas rajonu
dziesmu svētku organizēšanā.

P. Rība dzimis 1900. gada 27. oktobrī Cēsu apriņķa
Drustu pagastā zemkopja ģimenē. Jau skolas gados
Dzērbenē rodas interese par ērģeļspēli un sākas mā-

cības klavierspēlē. Mūziķa iemaņas P. Rība izkopj

ĒTERIS RĪB



Valmieras skolotāju seminārā. 1921. gadā viņš iestājas

konservatorijā, kur apgūst ērģeļspēli un kordiriģēšanu

profesora P. Jozuusa klasēs, kā arī kompozīcijas teo-

riju profesora Jāzepa Vītola klasē. 1930. gadā jaunais
mākslinieks absolvē konservatoriju.

Jau studenta gados P. Rība sāk dziedāšanas skolotāja

gaitas dažādās Rīgas skolās. Viņš strādā arī par ērģel-
nieku, ar lielu prasmi veikdams solista un pavadītāja
uzdevumus ērģeļmūzikas koncertos.

Savas pedagoga dotības un lielo pieredzi P. Rība liek

lietā, veicot Padomju Latvijas dziesmu svētku virsdiri-

ģenta pienākumus Tukumā un Rīgas rajonā, kā arī

gatavojot teorētiķus un jaunos kordiriģentus Jāzepa

Mediņa mūzikas vidusskolā.

Sirmais pedagogs ir liels mūzikas entuziasts. Viņš in-

teresējas par visām jaunākajām parādībām mūzikas

dzīvē, pēta un vāc dažādus ar mūziku saistītus materiā-

lus, aktīvi nododas tulkotāja darbam.
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LUDMILA RJABOVA

Dziedātāja Ludmila Rjabova dzimusi 1924. gada
13. janvārī Permā. Meitene augusi muzikālā ģimenē —

tēvs bijis labs dziedātājs un pašmācības ceļā apguvis
vairāku instrumentu spēli, māte mācījusies mūzikas

skolā. Vecāki drīz pārceļas uz dzīvi Sverdlovskā.

L. Rjabova sāk mācīties klavierspēli un piedalās arī

bērnu operas uzvedumos. Pieaug interese par dziedā-

šanu. No sešpadsmit gadu vecuma L. Rjabova regulāri

piedalās pašdarbības skatēs, allaž iegūdama godalgotas
vietas.



Lielā Tēvijas kara laikā uz Sverdlovsku evakuējas

Kijevas konservatorija. 1942. gadā profesora D. Jevtu-

šenko klasē iestājas jauna audzēkne. Studijas L. Rja-
bovai ir tik sekmīgas, ka viņai tiek piešķirta P. Čai-

kovska stipendija. 1947. gadā māksliniece ar izcilību

beidz konservatoriju.
1948. gadā atbraukusi uz Padomju Latviju, dziedātāja

kļūst par Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijas
koncertmeistaru klases ilustratori. No 1949. līdz 1961.

gadam L. Rjabova darbojas par solisti Latvijas PSR

Valsts filharmonijā un veic nozīmīgu mūzikas propa-

gandas darbu it visos mūsu republikas rajonos, kā arī

Igaunijā, Lietuvā, Ukrainā, Baltkrievijā, Kazahijā un

Kaukāza republikās. Kādu laiku L. Rjabova ir arī Bal-

tijas kara apgabala dziesmu un deju ansambļa dziedā-

šanas pedagoģe un vokālās studijas vadītāja, bet 1962.

gadā kļūst par pedagoģi konservatorijas vokālajā no-

daļā un vada dziedāšanas klasi.

Dziedones repertuārā līdzās M. Balakireva, M. Mu-

sorgska, S. Rahmaņinova, P. Čaikovska un F. Lista

dziesmām īpaša vieta ierādīta padomju mūzikai un

mūsdienu ārzemju autoru darbiem. Sevišķu atzinību

viņas izpildījumā gūst dziesmas ar A. Puškina tekstu.

Izcils sasniegums ir 1953. gadā republikas jauno mū-

ziķu skatē izcīnītā pirmā vieta.

Kopā ar dzīvesbiedru pianistu Hermani Braunu viņa

sniegusi daudz solokoncertu ar tematiskā ziņā intere-

santām programmām (A. Balakireva un F. Lista dzies-

mas, A. Spendiarova romances, latviešu solodziesma

no A. Jurjāna līdz M. Zariņam v. c).
L. Rjabovas dziedājumam raksturīga spilgta krāsai-

nība un nopietna iedziļināšanās ikvienā skaņdarbā.
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JŪLIJS ROZĪTIS

Komponista Jūlija Rozīša daiļradē interesantākās ir

latviešu tautas dziesmu apdares. J. Rozīša dzīves gā-

jums saistīts ar pedagoģisko darbu.

J. Rozītis dzimis 1880. gada 25. novembrī Valmieras

apriņķa Rencēnu pagastā zemnieku ģimenē. Pirmās

zināšanas mūzikā viņš iegūst, mācoties vijoles un kla-

vieru spēli. Mūzikas teoriju J. Rozītis mācās pie Emīla

Dārziņa. Muzikālo izglītību viņš ieguvis Drēzdenes

konservatorijā (1902—1904) un Pēterburgas konserva-



torijas ērģeļu klasē (1905, 1906). Turpmākās J. Rozīša

gaitas saistās ar pedagoģisko darbu vispārizglītojošās
skolās dažādās Sibīrijas pilsētās.

1922. gadā J. Rozītis pārbrauc uz Latviju. Viņš strādā

Jelgavas, vēlāk Rēzeknes Skolotāju institūtā, no 1944.

gada Daugavpils Skolotāju institūtā. J. Rozīša darbība

aktivizējas tieši padomju laikā. Viņš piedalās Daugav-

pils kultūras dzīves atjaunošanā, strādā mūzikas vidus-

skolā par mācību pārzini un aktīvi piedalās sabiedris-

kajā darbā. J. Rozītis nododas arī jaunradei. Rodas

vairākas latviešu tautas dziesmu apdares korim un

oriģināldziesmas.
J. Rozītim ir lieli nopelni Latgales folkloras vākšanā

un harmonizēšanā. Daudzas viņa apdares ietvertas paš-
darbības koru repertuārā.

J. Rozītis miris 1952. gada 14. novembri.

Galvenie darbi. Apmēram 45 latviešu tautas dziesmu ap-

dares korim, ansambļiem un solobalsij, apmēram 30 oriģināldziesmu
korim, 40 oriģināldziesmu solobalsij. Bērnu opera «Burvju spogu-

lītis». Skaņdarbi klavierēm, vijolei v. c. «Dziedāšanas mācības me-

todika» (1929); «Dziesmu krājums skolām» (1939).
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LIDA RUBENE

Lidas Rubenes vijoļmaksla plaši pazīstama ne vien

mūsu republikā, bet arī tālu aiz tās robežām.

Viņa dzimusi 1926. gada 9. oktobrī Rīgā strādnieku

ģimenē. L. Rubenes spilgtais muzikālais talants kļūst
redzams jau agrā bērnībā. Trīspadsmit gadu vecumā

viņa tiek uzņemta Latvijas konservatorijā A. No-

rīša klasē un audzēkņu koncertos allaž saista klausītāju
uzmanību. Jaunā vijolniece 1948. gadā beidz profesora
K. Briknera klasi. Jau studiju gados L. Rubene redzama

pie Radio simfoniskā orķestra (1945, 1946) un Akadē-
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miskā drāmas teātra orķestra (1946—1952) koncert-

meistara pults. Vijolniece ir arī aktīva Radio soliste

(1950. un 1951. g.). No 1952. gada Latvijas PSR Valsts fil-

harmonijas soliste L. Rubene nododas vienīgi kon-

certdarbībai. 1962. gadā L. Rubene sāk darbu citās Pa-

domju Savienības filharmonijās.
Māksliniece daudz koncertējusi ne vien mūsu re-

publikā, bet apceļojusi gandrīz visu Padomju Savie-

nību, sniedzot koncertus gan kaimiņu republikās, gan

mūsu zemes dienvidos un Tālajos Austrumos. L. Ru-

bene sniegusi vairāk nekā pusotra tūkstoša koncertu.

Talantīgā vijolniece reprezentējusi mūsu atskaņotāj-
mākslu arī ārzemēs — Somijā un Rumānijā. L. Rubene

piedalījusies IV Vispasaules jaunatnes un studentu

festivālā Bukarestē 1953. gadā. 1957. gadā viņa iegūst
bronzas medaļu Vissavienības jaunatnes festivālā.

L. Rubenes repertuārs ir plašs un daudzveidīgs. Māk-

sliniece simfoniskā orķestra pavadījumā atskaņojusi
P. Čaikovska, L. Bēthovena, A. Dvoržaka, F. Mendel-

sona, J. Sibēliusa un citu komponistu vijoļkoncertus.
Savos solokoncertos viņa spēlējusi J. S. Baha, L. Bētho-

vena, C. Franka un E. Grīga sonātes, Rietumeiropas un

krievu klasiķu, kā arī mūslaiku komponistu skaņdar-
bus. levērojamu vietu vijolnieces repertuārā ieņem
latviešu padomju komponistu skaņdarbi. Vairākkārt

(1958, 1960, 1961) māksliniece sniegusi latviešu skaņ-
ražiem veltītus tematiskus koncertus. Vairāki latviešu

komponistu skaņdarbi vijolei pirmo reizi atskanējuši
L. Rubenes izpildījumā (J. Glagoļeva Sonāte, A. Zilin-

ska Koncertino v. c). Spilgtākie latviešu komponistu
darbu atskaņojumi ir J. Ivanova Vijoļkoncerts un

Jāzepa Mediņa «Latvju kapričo».



L. Rubenes spēles stilam raksturīgs dziļš dramatisms,

spilgta izteiksme, sulīga krāsu gamma un reljefa rit-

mika. L. Rubene apbalvota ar medaļu «Par pašaizlie-

dzīgu darbu Lielajā Tēvijas karā 1941.—1945. g.».

1954. gadā viņai piešķirts Latvijas PSR Nopelniem ba-

gātās skatuves mākslinieces goda nosaukums.
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MAIJA SAIVA

Pianiste Maija Saiva dzimusi 1924. gada 13. sep-

tembrī Valmierā. Septiņu gadu vecumā viņa sāk mācī-

bas vietējās mūzikas skolas klavieru klasē pie profe-
sora A. Brauera, bijušā Pēterburgas konservatorijas
mācību spēka. No 1934. gada M. Saiva mācās Rīgas pil-
sētas 27. pamatskolas mūzikas studijā pie H. Strausa

un 1939. gadā iestājas Latvijas konservatorijā profe-

sora P. Šuberta klavieru klasē. Vēlāk viņa mācās pie
docenta H. Strausa, no 1945. gada — docenta A. Zilinska



klasē, kuru ari beigusi. Mācoties ar pārtraukumiem,
viņa beidz konservatoriju 1951. gadā. 1946. un 1947. gadā

jaunā pianiste studējusi LVU Medicīnas fakultātē.

1946. gadā M. Saiva sākusi koncertmeistares gaitas

vispirms mūzikas vidusskolā pie konservatorijas, no

1948. gada līdz šim laikam strādā konservatorijā. 1958.

gadā viņa sāk vadīt kameransambļa klasi Jāzepa Me-

diņa mūzikas vidusskolā, 1960. gadā — arī speciālo
klavieru klasi; kopš 1963. gada viņa ir šās mācību

iestādes speciālo klavieru nodaļas vadītāja.
M. Saiva mazāk uzstājusies kā soliste, toties plaši

izvērsusies viņas koncertmeistares darbība. No 1951.

gada pianiste ir vīru kora «Tēvzeme» pastāvīgā kon-

certmeistare. Viņa piedalījusies kora koncertos Mas-

kavā, Ļeņingradā, Tallinā, Viļņā v. c.

Mūzikas fonda rīkotajos koncertos kopā ar P. Grā-

veli, M. Fišeru, V. Davidoni, V. Pilāni un citiem solis-

tiem republikas lauku rajonos māksliniece propagan-

dējusi latviešu padomju komponistu, īpaši J. Ozoliņa
un M. Zariņa daiļradi. No 1952. līdz 1962. gadam
M. Saiva strādā profesora E. Berzinska klasē un kopā ar

tā audzēkņiem — M. Villerušu, E. Testeļecu, O. Bar-

skovu piedalījusies izpildītāju konkursos, solokon-

certos. Māksliniece pievēršas arī citiem kamermuzi-

cēšanas veidiem (klavieru trio, kvarteti utt.).

31 — 1433
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VIKTORS SAMS

Mūzikas zinātnieks, teorētiķis un komponists Vik-

tors Sams ir viens no aktīvākajiem mūsu republikas
māksliniekiem. Viņš rakstījis galvenokārt solodziesmas,

estrādes dziesmas un apdares dažādiem vokāliem an-

sambļiem. levērību pelna viņa zinātniskie pētījumi.
V. Sams dzimis 1919. gada 8. maijā Krimā, Simfero-

polē, skolotāja ģimenē. Pēc pirmā pasaules kara ve-

cāki pārceļas uz dzīvi Daugavpilī. Kad zēnam ir seši

gadi, smagi saslimst viņa tēvs. Mātei grūti uzturēt ģi-



meni, tāpēc V. Sams pašmācības ceļā apgūst akordeona

spēli un spēlē dažādos orķestros, lai nopelnītu nepie-
ciešamos līdzekļus mācībām vidusskolā un varētu

sākt nopietni studēt mūziku. Tikai 1938. gadā V. Sa-

mam izdodas iestāties Latvijas Valsts konservatorijā

ērģeļu un sitamo instrumentu klasē. Kara laika ap-

stākļu dēļ studijas jāpārtrauc. Tās izdodas turpināt tikai

pēc padomju varas atjaunošanas. 1952. gadā V. Sams

beidz Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijas

Kompozīcijas un mūzikas teorijas fakultāti. No 1952.

līdz 1958. gadam strādājot par Latvijas Valsts filharmo-

nijas dziesmu un deju ansambļa māksliniecisko vadī-

tāju, V. Sams jo cieši saistīts ar latviešu tautas mūziku.

Šajā laikā viņš uzraksta vairākus etnogrāfiskus uzve-

dumus — «Ķekatas», «Kāzas» v. c. No 1953. līdz 1964.

gadam V. Sams vada Valsts filharmonijas vīru vokālo

kvartetu.

Viņa mūzikas zinātnieka un teorētiķa darbība sais-

tīta galvenokārt ar latviešu folkloras un latviešu tautas

mūzikas instrumentu un to modernizācijas pētījumiem.
No 1945. gada V. Sams aktīvi piedalās republikas

mākslinieciskajā pašdarbībā, strādājot ar dažādiem vo-

kāliem ansambļiem. Viņa noorganizēts un izauklēts ir

Latvijas Valsts filharmonijas vīru kvartets. V. Sams

nodibina VEF Kultūras pils vīru vokālo kvartetu, kas

viņa vadībā izaudzis par mākslinieciski respektējamu,

republikā plaši pazīstamu kolektīvu. V. Sams konsultē

Popova radiorūpnīcas sieviešu dubultkvartetu. Meis-

tarīgas ir viņa apdares vokāliem ansambļiem.

1956. gadā V. Samam piešķirts Latvijas PSR Nopel-
niem bagātā mākslas darbinieka goda nosaukums.

48381*



Galvenie darbi. Raksti: Reformētais nošu raksts (1947);
Latviešu revolucionārā folklora (1950); Kadences un harmonijas
E. Melngaiļa tautas dziesmu apdarēs (1958); Latviešu tautas mūzikas

instrumentu modernizācijas problēma (1959); Mūzika un kibernētika

(1963); raksti un recenzijas republikāniskajos žurnālos un laikrak-

stos v. c.

Skaņdarbi: etnogrāfiski uzvedumi «Ķekatas» (1955), «Kāzas»

(1957) v. c; solodziesmas; vokāls cikls «Zelta sietiņš» (J. Raiņa

teksts) v. c; estrādes dziesmas; mūzika cirka uzvedumiem; instrumen-

tālas miniatūras; apmēram 100 apdaru vokāliem ansambļiem v. c.
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ANATOLIJS SAVČENKO

Jaunais operas solists Anatolijs Savčenko iekļāvies
Padomju Latvijas mūzikas dzīvē tieši no pašdarbības.

Viņš dzimis 1933. gada 30. maijā Vitebskā. 1945. gadā
ģimene pārceļas uz Rīgu. 1947. gadā beidzis 8. klasi,
A. Savčenko sāk strādāt par frēzētāju autoelektro-

piederumu rūpnīcā. 1952. gadā viņu iesauc obligā-

tajā karadienestā. Armijā atklājas, ka jauneklim ir laba

balss. Viņš kļūst par karavīru kora vadītāju un mācās

mūzikas skolā.



Pēc dienesta A. Savčenko atgriežas Rīgā un sāk at-

kal strādāt rūpnīcā. leinteresējies par dziedāšanu, viņš
iesaistās Rīgas Dzelzceļnieku kluba vokālajā studijā.
1957. gadā jaunais dziedonis piedalās republikas jau-
natnes festivāla konkursā un izcīna pirmo vietu. Viņam

paveras iespēja dziedāt operas korī. Pēc pāris sezonām

viesizrāžu laikā Ivanovā A. Savčenko saņem piedāvā-

jumu iestudēt Ļenska lomu. 1959. gadā sākas A. Sav-

čenko solista darbība.

A. Savčenko dažus mēnešus mācās pie bulgāru pro-

fesora L Josifova, kā arī pie profesora A. Viļumaņa un

A. Vānes.

Citu pēc citas dziedonis iestudē gandrīz visas liriskā

tenora partijas. 1960. gadā A. Savčenko dzied hercogu
Dž. Verdi operā «Rigoleto» un jauno Faustu Š. Guno

operā «Fausts», kā arī grāfu Almavivu Dž. Rosini operā

«Seviļas bārddzinis», Vladimiru A. Borodina operā
«Kņazs Igors», Narabotu R. Strausa operā «Salome».

Tiem seko Antonio S. Prokofjeva operā «Laulības klos-

terī» (1962), Lučenco V. Sebaļina operā «Spītnieces sa-

valdīšana» (1963), Alfrēdo Dž. Verdi operā «Traviata»,

Rūdolfs Dž. Pučini operā «Bohēma» (1964), Sinodales

kņazs A. Rubinšteina operā «Dēmons» (1964), Aleksis

O. Grāvīša operā «Audriņi» (1965).
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NIKOLAJS SAVKOVS

Nikolajs Savkovs ir viens no labākajiem kara pūtēju
orķestru diriģentiem mūsu republikā.

Viņš dzimis 1922. gada 13. janvārī Ukrainā zemnieku

ģimenē. Jau skolas gados izpaužas zēna lielā muzikali-

tāte. Pabeidzis vidusskolu, viņš iestājas Maskavas kon-

servatorijā, kur mācās Kara pūtēju orķestru diriģentu
fakultātē. Jaunā diriģenta mākslinieciskā darbība aiz-

sākas Lielā Tēvijas kara dienās frontes ansambļos un

orķestros. Pēc kara viņš strādā Baltijas kara apgabala



štāba orķestrī. 1959. gadā N. Savkovs kļūst par šā or-

ķestra galveno diriģentu. Viņa vadībā kolektīvs drīz

vien izveidojas par labāko profesionālo pūtēju orķestri
mūsu republikā. Ar lieliem panākumiem tas piedalās
ne vien armijas parādēs un skatēs, visos svarīgākajos

republikas politiskās dzīves un kultūras pasākumos,
bet arī regulāri koncertē. Visos Padomju Latvijas
dziesmu svētkos mākslinieks veicis pūtēju orķestru

virsdiriģenta pienākumus. Kolektīvs un tā vadītājs
daudzkārt apbalvots ar goda rakstiem. Par aktīvu dar-

bību Padomju Latvijas mūzikas dzīvē N. Savkovam

1958. gadā piešķirts republikas Nopelniem bagātā ska-

tuves mākslinieka goda nosaukums.

N. Savkovs pazīstams arī kā prasmīgs un iejūtīgs

orķestra apdaru meistars. Pūtēju orķestrim viņš instru-

mentējis daudzas tautas dejas, vairākus L. Bēthovena,
M. Musorgska, D. Šostakoviča, M. Vainberga, J. Iva-

nova un citu komponistu skaņdarbus. Armijas an-

sambļu repertuārā sastopamas arī N. Savkova dziesmas

un instrumentālas miniatūras.
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ĀRIJA SIMSONE

Latvijas PSR Valsts filharmonijas soliste Ārija Sim-

sone (Sokolovska) mūsu republikas dziedoņu saimē

ir viena no aktīvākajām latviešu padomju komponistu
dziesmu propagandētājām.

A. Simsone dzimusi 1927. gada 19. aprīlī Valmierā

kalpotāju ģimenē. Pēc pamatskolas beigšanas viņa tur-

pina izglītību Valmieras vidusskolā, vienlaikus māco-

ties dziedāšanu mūzikas vidusskolā, ko beidz 1945. gadā.
Ā. Simsone gūst labus panākumus pašdarbības skatē



Rīgā 1945. gadā. Tas arī palīdz viņai izvēlēties pareizo

ceļu dzīvē. Jau tajā pašā gadā A. Simsone sāk studijas
Latvijas PSR Valsis konservatorijas vokālajā nodaļā.
1950. gadā viņa ar izcilību absolvē konservatoriju un

sāk savas radošā darba gaitas uz Latvijas PSR Valsts

Akadēmiskā operas un baleta teātra skatuves.

Ā. Simsone piedalījusies apmēram 600 operu izrādēs.

Viņa atveidojusi Tatjanu P. Čaikovska operā «Jevge-

ņijs Oņegins», Nastju D. Kabaļevska operā «Tarasa

dzimta», Vēnus R. Vāgnera operā «Tanheizers», Nāru

A. Dargomižska operā «Nāra», Nedu R. Leonkavallo

operā «Pajaci» un daudzas citas lomas. Pēc piedalīšanās
Latviešu literatūras un mākslas dekādē Maskavā 1955.

gadā solistei par izciliem nopelniem latviešu mākslas

attīstībā piešķir medaļu «Par teicamu darbu». A. Sim-

sone dziedājusi operteātra viesizrādēs arī Ļeņingradā,
Ivanovā, Kijevā. Bieži viņas balss skan radio un tele-

vīzijas raidījumos.
Paralēli darbam operā A. Simsone piedalījusies ap-

mēram 1000 koncertos. Gan latviešu padomju kompo-
nistu autorkoncertos, gan arī citos sarīkojumos māksli-

nieces priekšnesumā pirmo reizi skanējušas A. Zilinska,
J. Ķepīša, O. Grāvīša un citu autoru dziesmas. Viņa

sniegusi arī vairākus solokoncertus.

1960. gadā A. Simsone pāriet darbā uz Latvijas PSR

Valsts filharmoniju. Māksliniece sagatavojusi vairākas

interesantas solokoncertu programmas, dziedājusi ēr-

ģeļmūzikas koncertos Doma zālē, piedalījusies abone-

mentu koncertos un lektorijos skolās. A. Simsone kon-

certējusi daudzās Padomju Savienības pilsētās: Tallinā,

Minskā, Viļņā, Kauņā, Ļvovā, Grodņā v. c.
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PĒTERIS SĪPOLNIEKS

Ērģelniekam, mūzikas propagandistam un pedago-
gam Pēterim Sīpolniekam ir nozīmīga vieta mūsu mū-

zikas dzīvē. Viņa spēli raksturo dziļa un emocionāla

skaņdarba satura atklāsme, kā arī prasme krāsaini un

daudzveidīgi izmantot instrumenta bagātās tembrālās

iespējas.
Pēteris Sīpolnieks dzimis 1913. gada 14. jūnijā Jē-

kabpilī. Interese par skaņu mākslu viņā pamostas

agri. Pirmie mēģinājumi iepazīties ar nošu rakstu
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notiek jau pamatskolā, taču nesniedzas tālāk par ne-

daudzām klavieru stundām. P. Sīpolnieks nopietnāk pie-
vēršas mūzikai vidusskolas gados, galvenokārt pašmā-
cības ceļā. 1932.gadā pabeidzis vidusskolu, P. Sīpolnieks
dažus gadus dzīvo turpat Jēkabpilī. Šajā laikā viņš

kopā ar citiem mūzikas mīļotājiem bieži muzicē.

1936. gadā P. Sīpolnieks dabū darbu Rīgā un iestājas
Tautas konservatorijas klavieru klasē, kur mācās vai-

rākus gadus. 1939. gadā nākošais mākslinieks kļūst par

Valsts konservatorijas ērģeļu klases studentu. Specia-
litāti viņš mācās pie ērģelnieka N. Vanadziņa, kontra-

punktu un fūgu pie J. Vītola. P. Sīpolnieks beidz

konservatoriju 1945. gadā. Viņš jau gadu nostrā-

dājis Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā par klavieru

pedagogu. 1947. gadā P. Sīpolnieku ieceļ par šās sko-

las direktoru. 1949. gadā viņš kļūst par Emīla Dārziņa
mūzikas vidusskolas direktora vietnieku, bet no 1958.

līdz 1962. gadam ir šās skolas direktors. Viņš nodibina

mūzikas skolu simfonisko orķestri, veicina zēnu kora

un vijolnieku ansambļa darbību. Liela nozīme ir arī

regulāri organizētajiem pedagogu koncertiem, kuros

tiek propagandēti padomju komponistu darbi.

P. Sīpolnieks nododas arī koncertdarbībai, uzstājoties
solokoncertos gan kopā ar dziedātāju Artu Pili, gan ar

Emīla Dārziņa mūzikas skolas zēnu kori. Labas atsauk-

smes P. Sīpolnieks gūst, piemēram, 1955. gadā Lat-

viešu literatūras un mākslas dekādē Maskavā, atska-

ņojot Jēkaba Mediņa ērģeļkoncertu kopā ar stīgu

orķestri un Alfrēda Kalniņa Variācijas par Jāzepa Vītola

tēmu. Sākot ar 1962. gadu, P. Sīpolnieks strādā par Lat-

vijas Valsts filharmonijas solistu un aktīvi nododaskon-

certēšanai, vienlaikus veicot arī pedagoga pienākumus



Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijas ērģeļ-
klasē.

Savu koncertu programmās P. Sīpolnieks līdzās kla-

sikai redzamu vietu ierāda latviešu padomju kompo-
nistu darbiem. Viņš ir aktīvs latviešu mūzikas pro-

pagandists ne tikai Rīgā, bet arī daudzās Padomju
Savienības pilsētās. Mākslinieks koncertējis Maskavā,

Ļeņingradā, Tallinā, Minskā, Gorkijā, Erevānā un citur,

gan atskaņojot ērģeļmūziku, gan sadarbojoties ar solis-

tiem vokālistiem (piemēram, 1963./64. gada sezonā

P. Sīpolnieks kopā ar izcilo ukraiņu dziedoni Borisu

Gmirju muzicē Rīgā, Ļeņingradā un Maskavā).
Liels ir arī P. Sīpolnieka ieguldījums skaņu ierakstos.

Viņš ieskaņojis Jēkaba un Jāzepa Mediņu, Jāzepa Vī-

tola, Alfrēda Kalniņa, Lūcijas Garūtas, Oļģerta Grāvīša

un citu latviešu komponistu darbus ērģelēm.
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ARNOLDS SKARA

Dziedātājs Arnolds Skara dzimis 1907. gada 8. ok-

tobrī Kuldīgā strādnieku ģimenē.
Sākoties pirmajam pasaules karam, tēvu mobilizē ar-

mijā. Septiņus gadus vecais zēns kopā ar māti dodas

uz Pēterburgu. Jau mācoties skolā, viņā mostas inte-

rese par mākslu — viņš labprāt deklamē, piedalās lu-

dziņu uzvedumos, zīmē. 1919. gadā atgriezies dzimtenē,

A. Skara turpina skolas gaitas Kuldīgā. Skolā viņš
dzied vokālajā ansamblī un mācās klavieru spēli.



495

Interese par dziedāšanu nezūd arī vēlāk. Pēc obligātā
karadienesta 1931. gadā A.Skara iestājas L.Fišera-Ferri

vokālajā studijā Rīgā. Lai iegūtu līdzekļus eksistencei

un mācībām, viņš strādā par frizieri.

1939. gada rudenī ar veiksmīgu debiju Ļenska lomā

P. Čaikovska operā «Jevgeņijs Oņegins» sākas A. Ska-

ras darbība Liepājas operā. Dažu gadu laikā iestudētas

galvenās tenora partijas daudzās operās: dons Hosē

2. Bizē operā «Karmena», Manriko Dž. Verdi operā
«Trubadūrs», Rūdolfs Dž. Pučini operā «Bohēma», Ka-

varadosi Dž. Pučini operā «Toska», Alfrēdo Dž. Verdi

operā «Traviata», Loengrīns R. Vāgnera operā «Loen-

grīns», dons Belmonte V. A. Mocarta operā «Bēgšana
no seraja», Almaviva Dž. Rosini operā «Seviļas bārd-

dzinis», Turidu P. Maskanji operā «Zemnieka gods».
Strādādams Liepājas operā, A. Skara mācās dziedā-

šanu pie Vīnes konservatorijas bijušā profesora Spek-
tora. No 1941. līdz 1944. gadam A. Skaras pedagogs ir

slavenais krievu tenors Dmitrijs Smirnovs, kas tolaik

dzīvo Rīgā.
Lai papildinātos vokālajā mākslā, A. Skara 1944. gadā

dodas uz Arno Šellenberga studiju Drēzdenē. Par

konsultantu tur darbojas arī izcilais itāliešu dziedonis

Benjamino Džilji. A. Skaras studijas ir sekmīgas. Jau-

nais mākslinieks izmēģina savus spēkus konkursā un

tiek pieņemts par solistu Drēzdenes operā. Pēc fašistis-

kās Vācijas sagrāves, kad Drēzdenē ienāk Padomju

Armija, A. Skara 1945. gadā atgriežas dzimtenē. Sākas

spraigs darbs Latvijas PSR Operas un baleta teātrī.

Blakus lomām, kas iestudētas jau Liepājas periodā, līdz

1962. gadam viņš tām vēl pievieno vairāk nekā div-

desmit skatuves tēlu. Viens no spilgtākajiem A. Skaras



sniegumiem ir Hermanis P. Čaikovska operā «Pīķa
dāma». Ar Vižuti Alfrēda Kalniņa operā «Baņuta»

dziedātājs 1955. gadā piedalās Latviešu literatūras un

mākslas dekādē Maskavā.

1948.—1950. gadā A. Skara konsultējas un papildina

savas zināšanas vokālajā mākslā pie Gņesinu institūta

pedagoga M. Ļvova.
A. Skaras plašajā repertuārā varētu minēt šādas

lomas krievu un Rietumeiropas klasiķu, kā arī pa-

domju operās: Sobiņins M. Gļinkas operā «Ivans Susa-

ņins», Vodemons P. Čaikovska operā «Jolanta», kņazs
A. Dargomižska operā «Nāra», Ļevko N. Rimska-Kor-

sakova operā «Maija nakts», Radamess Dž. Verdi operā
«Aīda», Otello Dž. Verdi operā «Otello», Ernesto

G. Doniceti operā «Dons Paskvāle», Rikardo Dž. Verdi

operā «Masku balle», hercogs Dž. Verdi operā «Rigo-
leto», Jeniks B. Smetanas operā «Pārdotā līgava»,
Nēme E. Kapa operā «Atriebības ugunis», Andrejs
D. Kabaļevska operā «Tarasa dzimta».

Operas teātra viesizrādēs Ivanovā, Kijevā un Ļeņin-

gradā A. Skara dzied Hermani P. Čaikovska operā
«Pīķa dāma», Otello Dž. Verdi operā «Otello», Loen-

grīnu R. Vāgnera operā «Loengrīns» un Tanheizeru

R. Vāgnera operā «Tanheizers».

1954. gadā A. Skaram piešķirts Latvijas PSR Nopel-
niem bagātā skatuves mākslinieka goda nosaukums.

No 1962. gada A. Skara vada Rīgas Dzelzceļnieku
kluba vokālo studiju.
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MEFODIJS SKUJA

Mefodijs Skuja palicis atmiņā kā enerģisks un dar-

bīgs koru diriģents, dziedāšanas skolotājs, tagadējā

Nopelniem bagātā Tautas kora «Dzintars» organizators
un ilggadējs vadītājs.

Diriģents dzimis 1916. gada 10. maijā Astrahaņā, kur

viņa vecāki nonākuši kara gadu bēgļu gaitās. Tēvs ir

strādnieks, mīl literatūru un arī pats izmēģina roku

dzejas mākslā. Visi pieci bērni audzināti literatūras un

tautas dziesmu ietekmē.



Buržuāziskās Latvijas periodā topošais diriģents
strādā būvdarbos, kā arī veic dažādus gadījuma rak-

stura darbus. Vakaros viņš mācās Cēsu mūzikas skolā

vijoles spēli.
M. Skujas mūziķa sapņi piepildās tikai pēckara laikā.

Jaunais diriģents iestājas Jāzepa Vītola Latvijas Valsts

konservatorijas kordiriģentu nodaļā. 1947. gada rudenī

M. Skuja noorganizē sieviešu vokālo ansambli, kas ar

1948. gadu sāk darboties Tirdzniecības darbinieku cen-

trālajā klubā. 1948. gada martā notiek jaunā kolektīva

pirmais koncerts. 1954. gada rudenī izveidojas sieviešu

Itora «Dzintars» pamatsastāvs. Sākas šā talantīgā ko-

lektīva mākslinieciskās augšupejas ceļš. 1955. gadā
kora diriģents absolvē konservatoriju.

M. Skuja veic dziedāšanas skolotāja pienākumus

Rīgas 24. vidusskolā; viņš vada vairākus vokālos an-

sambļus un strādā citos koru kolektīvos. M. Skuja rū-

pējas par sieviešu kora kultūras attīstību, par oriģināl-

repertuāra papildināšanu. Sākas «Dzintara» sadarbība

ar Padomju Latvijas komponistiem.
Viens no lielākajiem M. Skujas mākslinieciskajiem

nopelniem ir diriģenta centieni propagandēt četrbal-

sīgos sieviešu kora skaņdarbus. Viņam izdodas iein-

teresēt komponistus un pierādīt četrbalsīgā salikuma

lietderību. Pirmajā Padomju Latvijas sieviešu koru sali-

dojumā Smiltenē 1959. gada vasarā, kad tiek kaldināts

1960. gada Padomju Latvijas Dziesmu svētku apvienoto
sieviešu koru repertuārs, tiek īstenoti M. Skujas cen-

tieni. Četrbalsīgās a cappella sieviešu kora dziesmas

iezīmē jaunu pacēlumu latviešu sieviešu kora kultūrā.

Diriģents miris 1959. gada 20. jūnijā.



ĀDOLFS SKULTE

Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijas Kom-

pozīcijas un mūzikas teorijas fakultātes profesors
Ādolfs Skulte ir viens no izcilākajiem latviešu padomju
komponistiem.

A. Skulte dzimis 1909. gada 28. oktobrī Kijevā būv-

tehniķa ģimenē. Mājās bieži skan mūzika — tevs spēlē
vairākus mūzikas instrumentus, māte — klavieres.

Zēns agri iemīl mūziku. Vecāki viņam palīdz iepazīt
mūzikas pamatus, un jau deviņu gadu vecumā viņš uz-

raksta savas pirmās kompozīcijas.

49932'
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1921. gadā ģimene pārceļas uz Rīgu. Vidusskolas ga-

dos A. Skulte daudz laika veltī klavieru spēlei un kom-

ponēšanai. Pēc vidusskolas beigšanas 1928. gadā viņš

iestājas Latvijas universitātes Inženierzinātņu fakultātē.

1930. gadā viņš noliek pārbaudījumus Latvijas konser-

vatorijā un tiek uzņemts Jāzepa Vītola kompozīcijas
klasē. Instrumentāciju viņš mācās pie profesora Jāņa

Mediņa. Konservatoriju A. Skulte beidz 1934. gadā.

Viņa diplomdarbs ir klavieru sonāte. Pēc divu gadu

studijām tā saucamajā meistarklasē 1936. gadā viņš
tiek uzaicināts par_asistentu Kompozīcijas fakultātē.

No šā laika sākas A. Skultes pedagoģiskais darbs Lat-

vijas konservatorijā.
Jau studiju gados vērojama komponista interese par

simfonisko mūziku. Pirmais darbs, ar kuru A. Skultes

vārds kļūst pazīstams trīsdesmitajos gados, ir viņa sim-

foniskā poēma «Viļņi». Latvijas Radio organizētajā
konkursā 1936. gadā simfoniskā poēma «Viļņi» iegūst

prēmiju. Šai skaņdarbā spilgti izpaužas jaunā kompo-
nista orķestra valodas krāsainība.

Trīsdesmito gadu otrajā pusē A. Skulte daudz laika

ziedo pedagoģiskajam darbam konservatorijā harmo-

nijas, kontrapunkta, fūgas un kompozīcijas klasē.

1939. gadā viņš ir jau docents.

Vācu okupācijas laikā komponists veic J. Vītola Pir-

mās simfonijas instrumentāciju. Šās simfonijas partitū-
ras rokraksts bija_pazudis, atradās vienīgi četrrocīgs
klavierizvilkums. A. Skultes instrumentētās simfonijas
1. daļa tiek atskaņota 1943. gadā J. Vītola 80 gadu ju-
bilejas koncertā.

Komponista jaunrade kļūst sevišķi aktīva pēc Lielā

Tēvijas kara. Cits pēc cita rodas nozīmīgi skaņdarbi,
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kas gūst augstu sabiedrības novērtējumu. Komponists
uzraksta mūziku A. Brigaderes lugai «Princese Gundega
un karalis Brusubārda». Šī Jaunatnes teātra uzvedu-

mam sacerētā mūzika drīz kļūst pazīstama kā simfo-

niska svīta trīs_daļās: Dzīru dziesma, Mežā un Fināls.

1949. gadā A. Skulte uzraksta mūziku kinofilmai

«Rainis». Tā apbalvota ar PSRS Valsts prēmiju. Arī no

šās mūzikas komponists izveido simfonisku svītu, kas

pieder pie labākajiem latviešu padomju komponistu
skaņdarbiem orķestrim.

Šajos darbos iezīmējas A. Skultes spilgti tautiskais

un individuālais mūzikas stils, kurā pārkausētas arī

latviešu tautas dziesmu skaņkārtu, ritma un intonāciju

īpatnības.
Gaiši un saulaini Rīgas 750. gadadienas svinībās

1951. gadā izskan A. Skultes kantāte «Rīga». Tas ir svi-

nīga rakstura skaņdarbs korim, solistam un orķestrim,
kas sasniedz kulmināciju himniskajā nobeigumā. Šai

pašā gadā A. Skulte sāk rakstīt savu Pirmo simfoniju
fa minorā, kas veltīta cīņai par mieru. Tā pabeigta
1954. gadā. Satura atklāsmei komponists izmantojis

jaunus paņēmienus — žanra elementus (maršu, deju)
un arī masu dziesmu intonācijas. Šis darbs kļūst par

vienu no tematiski aktuālākajiem latviešu padomju
simfoniskās mūzikas paraugiem.

A. Skulte daudz darījis arī latviešu padomju baleta

radīšanā. Viņa balets «Brīvības sakta», kas izveidots

pēc J. Raiņa lugas «Spēlēju, dancoju» motīviem, ir ne

tikai viens no labākajiem skaņdarbiem komponista
daiļradē, bet arī spilgts padomju baleta paraugs.

Jau baleta pirmais variants, ko komponists pabeidz
1950. gadā, atzīstams par nozīmīgu veikumu. Šajā darbā
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komponists sasniedzis plašu simfonisku attīstību. Sa-

karā ar Latviešu literatūras un mākslas dekādi Mas-

kavā 1955. gadā rodas doma par baleta pārstrādāšanu.

Jaunajā variantā līdz ar darbības līnijas vienkāršošanu

komponists ciešāk sekojis klasiskā baleta tradīcijām,

plaši izmantojot daždažādas dejas. Baleta pamatdoma,
kas pauž tautas cīņu pret apspiedējiem, izteikta spilgti
kontrastējošos muzikālos raksturojumos. Baleta bagātā
melodika, spilgtās harmonijas un orķestra krāsas, kā

arī simfoniskā attīstība nodrošina tam panākumus
Latviešu literatūras un mākslas dekādē Maskavā. Balets

ieguvis augstu apbalvojumu — PSRS Valsts prēmiju

(1950).
Pēc monumentālajiem darbiem — simfonijas un ba-

leta A. Skulte 1956. gadā uzraksta cita rakstura

darbu — «Horeogrāfisko poēmu» simfoniskajam or-

ķestrim. Melodiski bagātā, simfonizētā valša mūzika

ieguvusi plašu popularitāti. 1965. gadā «Horeogrāfiskā

poēma» H. Tangijevas-Birznieces horeogrāfijā pirmo
reizi kā baleta viencēliens parādās uz Latvijas PSR

Valsts Akadēmiskā operas un baleta teātra skatuves.

1957. un 1958. gadā A. Skulte sacer mūziku Rīgas
Kinostudijas filmām «Rita» un «Latviešu strēlnieka

stāsts».

1959. gada 20. decembrī komponista 50 gadu dzimša-

nas dienai veltītajā koncertā pirmoreiz tiek atskaņota

viņa simfonija «Ave, sol!» orķestrim, korim un solistiem.

Šai monumentālajā darbā, kura pamatā ir J. Raiņa

teksts, autors atkal pievērsies tēmai par gaismas un

tumsas cīņu, tautas cīņu par brīvību.

Daudz lakoniskāka kļuvusi A. Skultes mūzikas va-

loda viņa Trešajā («Kosmiskajā») simfonijā. Tas ir
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viendaļīgs darbs. Komponists to pabeidz 1963. gada pa-

vasarī. Kaut gan A. Skulte tam nav devis detalizētu

programmu, tas ir programmatisks darbs, kurā viņš

gribējis attēlot kosmonautu, tā izjūtas kosmosā, atgrie-
šanos uz Zemes un visas tautas līksmi par veikto va-

roņdarbu. Simfonija ir viens no latviešu padomju pro-

grammatiskās simfoniskās mūzikas labākajiem darbiem,

kurā saista tēlu pārliecinošais spēks.
1965. gada sākumā komponists uzraksta savu Ceturto,

padomju jaunatnei veltīto simfoniju La mažorā.

levērojams ir A. Skultes devums arī citos mūzikas

žanros. Pazīstamas ir viņa kora dziesmas «Darbam

slava», «Klusi klausos», «Šodien». Latviešu kamermū-

ziku komponists bagātinājis ar vairākiem skaņdarbiem:
Klavieru sonāti La mažorā, Stīgu kvartetu Sol mažorā,

Sonatīni Do mažorā, Balādi klavierēm v. c.

Liela un paliekoša nozīme ir profesora A. Skultes

pedagoģiskajam darbam konservatorijā. Viņa vadīto

kompozīcijas klasi beiguši daudzi mūsu jaunie kompo-
nisti, kuru vārdi jau pazīstami sabiedrībā (E. Gold-

šteins, R. Grīnblats, A. Grīnups, Ģ. Ramans, V. Kamin-

skis, Imants Kalniņš v. c).
A. Skultes darbs latviešu padomju mūzikas kultūras

veidošanā guvis augstu novērtējumu. 1952. gadā viņam

piešķirts profesora grāds, 1955. gadā Latvijas PSR No-

pelniem bagātā mākslas darbinieka nosaukums,

1956. gadā Darba Sarkanā Karoga ordenis, 1965. gadā

Latvijas PSR Tautas mākslinieka nosaukums.

A. Skultes daiļrade, kas balstās uz klasiskajām tra-

dīcijām, ir spilgti individuāla. Komponista darbiem rak-

sturīgas lielas un aktuālas tēmas.



Galvenie darbi. Balets «Brīvības sakta» pēc Raiņa lugas

«Spēlēju, dancoju» motīviem (1950, otrā redakcija — 1955. g.). Sim-

fonijas: Pirmā simfonija fa minorā (1954), Otrā simfonija «Ave, sol!»

(1959), Trešā («Kosmiskā») simfonija (1963), Ceturtā (1965). Simfo-

niskās poēmas: «Viļņi» (1934), «Rītausmā» (1936), «Horeogrāfiskā

poēma» (1957). Mūzika mākslas filmām «Rainis» (1949), «Rita»

(1957), «Latviešu strēlnieka stāsts» (1958); mūzika dokumentālām

filmām «Padomju Latvija» (1950), «Ķemeri» (1951), kinoaprakstam

«Dzimtajā novadā» (1957). Mūzika A. Brigaderes lugai «Princese

Gundega un karalis Brusubārda» (1947, pārstrādāta arī svītā) v. c.

Kantāte «Rīga» (1951). Kora dziesmas: «Šodien», «Darbam slava»,

«Klusi klausos»; solodziesmas: «Mūsu kolhozs», «Ziedi, zelta kviešu

druva» v. c. Klavierēm: Dainas, Sonāte La mažorā, Šūpļa dziesma,
Skerco, Andante, Arieta, Sonātīne v. c. Stīgu kvartetam — Stīgu
kvartets Sol mažorā (1935). Čellam — «Ārija».

Literatūra. Jī. KpacuncKan. «Azio.ibcļ) CKyjiTe», «CoBeTCKHH

KOMno3HTOp», Maskavā, 1959. O. Grāvītis. Latviešu komponistu

biogrāfijas, LVI, Rīgā, 1956. Sērijā «Palīgs mūzikas klausītājiem»:
N. Grīnfelds. A. Skultes «Simfonija», LVI, Rīgā, 1955; S. Stumbre.

A. Skultes balets «Brīvības sakta», LVI, Rīgā, 1955. J. Kulbergs.
Ādolfa Skultes simfoniskā poēma «Viļņi», LVI, Rīgā, 1964. V. Bēr-

ziņa. A. Skultes simfonija — poēma korim un orķestrim «Ave, sol!»

«Raksti par mūziku», LVI, Rīgā, 1962,
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MARKSSLUCKOVS

Pianists Marks Sluckovs dzimis 1915. gada 18. martā

Rīgā kalpotāju ģimenē. 1932. gadā viņš iestājas Latvi-

jas Valsts konservatorijas zemākajā kursā, kur mācās

profesores L. Gomanes-Dombrovskas klavieru klasē.

Studiju gados M. Sluckovam ir iespēja muzicēt kopā ar

studentu simfonisko orķestri profesora Jāņa Mediņa
vadībā, atskaņojot N. Rimska-Korsakova, K. Sen-Sansa,
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f\ Šopēna un F. Lista koncertus klavierēm. Konserva-

torijas augstāko kursu M. Sluckovs beidz 1935. gadā
un saņem diplomu ar uzslavu.

Pēc konservatorijas beigšanas mākslinieks strādā par

pedagogu un aktīvi iesaistās arī koncertdzīvē — viņš
sniedz vairākus patstāvīgus klaviervakarus, piedalās

radiopārraidēs. 1941. gadā M. Sluckovs pirmo reizi

iepazīstina latviešu radioklausītājus ar D. Šostakoviča

24 prelūdijām.

Lielā Tēvijas kara laikā M. Sluckovs strādā Čuvaši-

jas APSR un Uzbekijas PSR par koncertmeistaru mūzi-

kas skolās. Kopā ar latviešu strēlnieku gvardes divīzi-

jas orķestri viņš sniedz vairākus koncertus. Pianists

1943. gadā piedalās Latvijas PSR mūzikas dekādē Mas-

kavā. Turpmākās M. Sluckova mūziķa gaitas saistās ar

Ivanovas pilsētu.

Pēc Rīgas atbrīvošanas M. Sluckovs kopā ar Latvi-

jas PSR Valsts mākslas ansambli atgriežas Latvijas
PSR galvaspilsētā, kur turpina iemīļoto solista darbu

Valsts filharmonijā.

M. Sluckovs ir arī pedagogs Jāzepa Vītola Latvijas
Valsts konservatorijā, piedalās kameransambļos, radio-

pārraides, televīzijas raidījumos un filharmonijas rīko-

tajos koncertos. M. Sluckovs aktīvi iesaistās arī sabied-

riski organizatoriskajā darbā. No 1948. līdz 1952. gadam
M. Sluckovs ir Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konser-

vatorijas mācību daļas vadītājs, 1960. gadā viņu izvirza

par konservatorijas Izpildītāju fakultātes dekānu. Kopš
1948. gada viņš ir docents.

Pēdējos gados M. Sluckovs daudz laika veltī pedago-

ģiskajam darbam — viņš ir pasniedzējs obligāto kla-



vieru klasē un kameransambļa klases docenta vietas iz-

pildītājs. M. Sluckova vadībā kameransambļa klasi bei-

guši apmēram četrdesmit audzēkņi, kuru vidū ir

S. Heine, A. Jofe, A. Ozola v. c.
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PĒTERIS SMILGA

Pedagogs un komponists Pēteris Smilga darbojies

galvenokārt vokālās mūzikas žanrā, kur viņa vērtīgā-
kais devums ir masu dziesmas, kā arī dziesmas korim.

P. Smilga Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijā
audzina mūsu jauno vijolnieku kadrus.

P. Smilga dzimis 1901. gada 25. maijā Rīgā strādnieku

ģimenē. 1915. gadā kopā ar ģimeni viņš pārceļas uz

Pleskavu, kur beidz ģimnāziju. Jau Rīgā sākas P. Smil-

gas vijolnieka gaitas. 1919. gadā viņš organizē māksli-

niecisko pašdarbību 5. latviešu strēlnieku pulkā. Sai



pašā gadā P. Smilga kļūst par Komunistiskās partijas
biedru. 1922. gadā iestājas Maskavas konservatorijā un

1929. gadā beidz profesora K. Mostrasa vijoļklasi.
1934. gadā Vissavienības jaunatnes dziesmu kon-

kursā P. Smilga iegūst 3. godalgu. Sākas viņa kompo-
nista gaitas un pedagoga darbs Maskavas mūzikas sko-

lās. Viņš spēlē arī PSRS Valsts simfoniskajā orķestrī.
Kad 1940. gadā Latvijā nodibinās padomju vara,

P. Smilga atgriežas Rīgā un strādā par Latvijas PSR

Operas un baleta teātra direktoru. Lielā Tēvijas kara

gadi komponistam aizrit frontē, Latviešu strēlnieku

divīzijā, kur viņš aktīvi piedalās divīzijas ansambļa
darbā. Šajā laikā radušās vairākas P. Smilgas dziesmas

(«Uz kauju», «Skani, dziesma», «Strēlnieka vēstule mei-

tenei» v. c). Pēc Padomju Latvijas atbrīvošanas viņš
strādā Latvijas PSR Valsts konservatorijā par direktoru

(līdz 1947. g.) un vijoles klases docentu.

P. Smilga aktīvi piedalās Latvijas Padomju kompo-
nistu savienības organizēšanā. Vairākkārt viņš tiek

ievēlēts par Komponistu savienības atbildīgo sekretāru,

no 1950. līdz 1953. gadam ir Latvijas Valsts filharmo-

nijas direktors.

P. Smilgas daiļrade saistīta ar padomju dziesmu un

instruktīviem vijoļdarbiem. Vairākas viņa dziesmas

(«Pakāpies kalnā», «Ir tāda partija», «Mūsu sirdis» v. c.)

prēmētas pēckara gadu dziesmu konkursos.

Galvenie darbi. Kantātes «Uzvaras gaisma» (1950; P. Vī-

lipa teksts); «Saules gaita» (1955; A. Krūkļa teksts); «Draudzības

dziesma» (1955; A. Baloža teksts); «Latviešu tautas melodijas vijolei
un klavierēm» (līdzautors O. Grāvītis), LVI, Rīgā, 1954; «Pionieru

vasara» — 10 darbi vijolei un klavierēm, LVI, Rīgā, 1960; 5 lat-

viešu dejas vijolei; dziesmas korim; skaņdarbi pūtēju orķestrim v. c.
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LILIJA SNIEDZE

Rīgas Operetes teātra soliste Lilija Sniedze sasnie-

gusi profesionālu briedumu galvenokārt ilgā, neatlai-

dīgā praktiskā darbā.

L. Sniedze dzimusi 1922. gada 16. jūlijā Rīgā. Pirmos

ierosinājumus turpmākajām aktrises un dziedātājas

gaitām viņa gūst no mātes — Latvijas PSR Tautas māk-

slinieces Emmas Ezeriņas. Pēc vispārējās izglītības

iegūšanas L. Sniedze 1944. gada rudenī iestājas Dra-

matiskajā studijā, kuru beidz 1946. gadā. Jau studiju



laikā viņa sāk aktrises gaitas Latvijas PSR Valsts Aka-

dēmiskajā drāmas teātrī. Tā kā jaunajai māksliniecei

ir labas balss dotības, viņa iestājas Jāzepa Vītola Lat-

vijas Valsts konservatorijas vokālajā klasē, kur mācās

no 1947. līdz 1949. gadam.

Kopš 1952. gada L. Sniedze strādā Rīgas Operetes
teātrī, sākumā dublēdama, bet vēlāk pārņemdama visas

galvenās lomas klasisko operešu un padomju operešu
uzvedumos.

Māksliniece guvusi klausītāju simpātijas ar savu

tīkamo lirisko soprānu. Viņas dziedājums muzikāli iz-

teiksmīgs, dabisks, balss tembrā daudz saulaina gai-
šuma. Aktieriskajā sniegumā L. Sniedzei ieskanas

skaudrākas notis. Viņa spēj spilgti atklāt jūtu un pār-

dzīvojumu gammu. Tēlojumā dziedone prot rast gan

draiski nebēdnīgas, jauneklīgas krāsas, gan arī atveidot

dziļa traģisma piestrāvotas izjūtas.

Veiksmīgākās lomas ir Adeīe J. Strausa operetē «Sik-

spārnis», Rozmarija R. Frimla un H. Štotgarta operetē

«Rozmarija», Klīvija Greja N. Dostāla operetē «Klī-

vija», Ninona I. Kalmana operetē «Monmartras vijo-
līte», Ganīta J. Milutina operetē «Canitas skūpsts»,
Guna A. Zilinska muzikālajā komēdijā «Zilo ezeru

zemē», Annele E. īgenbergas operetē «Annele», Teik-

sma A. Zilinska operetē «Dzintarkrasta puiši».
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BURHARDS SOSĀRS

Ilggadējās teātra komponista gaitās, sacerot mūziku

vairāk nekā divsimt lugu uzvedumiem, komponists
Burhards Sosārs savā daiļradē vienmēr palicis uzticīgs
reālisma principiem. Viņa bagātīgā pieredze palīdzē-

jusi radīt katrai lugai savu — laikmeta sociālai videi

atbilstošu, melodiski vienkāršu, labi saprotamu skaņu

ietērpu, kas ir līdzvērtīgs komponents visā sarežģītajā
izrādes elementu kopumā. Viņš pamatoti uzskatīts par

vienu no labākajiem latviešu skatuves mūzikas kompo-
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nistiem, kas, apguvis K. Staņislavska skatuves mākslas

principus, vienmēr centies radīt darbībai, vārdam, gais-
mai un dekorācijām atbilstošu mūziku.

B. Sosārs dzimis 1890. gada 15. martā Cirstu pagastā
Vidzemē. Vēlāk vecāki pārceļas uz dzīvi Jumurdā, kur

B. Sosārs mācās pagasta skolā, pēc tam Vecpiebalgas
draudzes skolā. Ap 1910. gadu topošā mūziķa vecāki

pāriet uz dzīvi Rīgā. Tēvs strādā klavieru fabrikā par

skaņotāju. Arī B. Sosāram rodas interese par mūziku.

A. Gižicka mūzikas skolā viņš sāk mācīties klavier-

spēli, bet, pirmā pasaules kara gados nokļuvis Pēter-

burgā, iestājas konservatorijā speciālās teorijas un

kompozīcijas klasē, kur studē līdz pat pārbraukšanai
dzimtenē (1921).

Jau 1912. gadā B. Sosāram rodas pirmā saskare ar

teātri. Viņš ir teātra pianists pavadītājs Jaunajā teātrī,
bet 1915. gadā kļūst par muzikālās daļas vadītāju. No

1918. līdz 1921. gadam B. Sosāra darbība saistīta ar Pē-

terpils Latviešu strādnieku teātri, bet no 1921. gada

gandrīz divus gadu desmitus viņš ir Dailes teātra mu-

zikālās daļas vadītājs un arī viens no šā teātra māksli-

nieciskās sejas veidotājiem. 1940. un 1941. gadā B. So-

sārs strādā par muzikālās daļas vadītāju Latvijas PSR

Ceļojošajā teātrī. Hitleriešu okupācijas gadus kompo-
nists pavada Daugavpilī. No 1945. gada B. Sosārs pilda
muzikālās daļas vadītāja pienākumus Latvijas PSR

Valsts Akadēmiskajā drāmas teātrī.

Plašajā B. Sosāra skatuves darbu klāstā ir mūzika lu-

gām «Spēlēju, dancoju», «Sprīdītis», «Princese Gundega

un karalis Brusubārda», «Parīzes Dievmātes katedrāle»,

«Āksts», «Gēsta Berlings», «Steņka Razins», «Mārtiņš

īdens», «Maija un Paija», «Zaļā zeme» un neskaitāmiem



citiem uzvedumiem. B. Sosārs uzrakstījis mūziku arī

astoņām dziesmuspēlēm un operetēm («Dzīves viļņos»,
«Ventas dziesma», «Puškins», «Sendienās», «Preilenīte»

v. c). Bez tam viņa darbu sarakstā atrodamas atse-

višķas dziesmas ar J. Raiņa, A. Upīša, A. Griguļa,
V. Luksa, P. Sila, A. Brodeles, J. Vanaga, A. Baloža un

citu dzejnieku tekstiem («Senatne», «Padomju Latvija»,

«Sējēju dziesma», «Oktobrim dziedu», «Brīvprātīgo

maršs»). 1943. gadā komponists publicējis mūzikas ele-

mentārās teorijas īsu mācību kursu.

B. Sosāra komponista personību raksturo vienkārša,

izteiksmīga melodika. Labākajās un populārākajās viņa
mclodijās vērojamas trīsdesmito gadu sadzīves dziesmu

intonācijas. Atsevišķas komponista dziesmas dziļi

iesakņojušās tautā un dzīvo vēl šodien.

B. Sosārs miris 1953. gada 12. marta.



GUNĀRS STADE

Gunārs Stade ir viens no rosīgākajiem republikas
jaunās paaudzes pianistiem.

Viņš dzimis 1932. gada 30. martā Rīgā mūziķa ģimenē
un klavieru spēli sācis mācīties piecu gadu vecumā.

1940. gadā G. Stade iestājas mūzikas skolā, kur mācās

pie pedagoga A. Zilinska, bet vēlāk pie profesora
N. Dauges, kas ir viņa pedagogs arī konservatorijas

gados. N. Dauges vadībā strauji attīstās un pilnveidojas

jaunā mākslinieka meistarība, ar panākumiem aizsākas
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koncertdarbība. G. Stades pirmais patstāvīgais klavier-

vakars notiek 1954. gadā. Pēc gada viņš pirmo reizi

spēlē kopā ar simfonisko orķestri un piedalās Latviešu

literatūras un mākslas dekādes koncertos Maskavā. Šai

laikā jaunais mākslinieks sāk regulāri piedalīties Valsts

filharmonijas koncertos. 1956. gadā G. Stade tiek uz-

ņemts Maskavas Valsts konservatorijas aspirantūrā,
kur mācās profesora Ļ. Oborina vadībā. Atgriezies no

studijām, G. Stade nu jau vairākus gadus veic koncert-

meistara pienākumus Radiofonā. Ciešā sadarbībā ar

republikas māksliniekiem viņš iestudējis ļoti plašu vo-

kālās un instrumentālās kamermūzikas repertuāru, kas

diendienābagātina radioraidījumu programmu.G. Stade

piedalās arī dažādos kameransambļos, spēlē čembalo

Rīgas Radio kamerorķestrī. Viņa solista repertuārā
līdzās klasiskajai mūzikai sastopami daudzi mūsdienu

padomju skaņražu, it īpaši latviešu komponistu darbi,

kurus mākslinieks propagandē gan radioraidījumos,

gan atklātos koncertos. G. Stade iestudējis arī vairākus

koncertus klavierēm ar orķestri.



517

PĒTERIS STADE

Pēteris Stade ir pazīstams alta vijoles spēles meistars

Viņš dzimis 1902. gada 7. aprīlī Rīgā strādnieku ģi-
menē. Viņa tēvs, liels mūzikas mīļotājs, brīvos brīžus

veltī klarnetes spēlei un piedalās savā laikā plaši pa-

zīstamajā «Provodņika» simfoniskajā orķestrī. Tēva

lielo mūzikas mīlestību manto arī dēls, kas pēc pamat-
skolas beigšanas, strādādams par graviera un juveliera
mācekli, sāk apgūt vijoles un pūšamo instrumentu

spēli. Pirmā pasaules kara gados, fabrikai evakuējoties,



uz Maskavu dodas arī Stades ģimene. Jaunais mūziķis

turpina nodarbības vijoļspēlē un aktīvi iesaistās paš-
darbības simfoniskajos orķestros. Pēc atgriešanās Rīgā
P. Stade kādu laiku strādā par gravieri pastā, vēlāk

dzelzceļa virsvaldē. Taču mūzika iegūst arvien lielāku

nozīmi viņa dzīvē. P. Stade darbojas kino «Palladium»

orķestrī, Rīgas teātru un Jūrmalas vasaras simfonis-

kajos orķestros. 1933. gadā viņš jau ir pilnīgi izlē-

mis nodoties tikai mūzikai, noliek iestāju eksāmenus

konservatorijā un tiek uzņemts augstākajā kursā pro-

fesora A. Junga alta klasē. Līdztekus studijām mūziķis

spēlē arī teātru orķestros. 1935. gada 1. aprīlī sākas

P. Stades mūziķa gaitas Latvijas Radio simfoniskajā

orķestrī. Te viņš darbojas līdz pat šai dienai. 1937. gadā
P. Stade beidz konservatorijas alta klasi. 1944. gadā
mākslinieks kļūst par orķestra altu grupas koncert-

meistaru. Savu ilgajos gados uzkrāto milzīgo māksli-

niecisko pieredzi P. Stade ieguldījis jauno mūziķu au-

dzināšanā un orķestra mākslinieciskā līmeņa celšanā.
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VITĀLIJS STAŅKOVS

Vitālijs Staņkovs ir viens no ievērojamākajiem mūsu

republikas trompetistiem, Latvijas PSR Radio un televī-

zijas simfoniskā orķestra metāla pūšamo instrumentu

grupaskoncertmeistars.

V. Staņkovs dzimis 1921. gada 26. aprīlī Ļeņingradā
strādnieku ģimenē. Jau bērnībā zēnam rodas dziļa inte-

rese par mūziku. Viņš sāk mācīties klavieru spēli, bet

skolā iepazīst un iemīl metāla pūšamos instrumentus;

vairākus no tiem viņš pats mēģina spēlēt skolas



orķestrī. Redzēdami, ka Vitāliju saista mūzika, vecāki

viņu sūta mācīties Ļeņingradas mūzikas skolā. Te sākas

profesionālas trompetes spēles meistarības apgūšana

pedagoga E. Tronjē vadībā. Pabeidzis mūzikas skolu,

V. Staņkovs iestājas Ļeņingradas Valsts konservatorijā,
kur turpina trompetes spēles nodarbības pieredzējušā

pedagoga A. Šmita klasē.

Kad sākas Lielais Tēvijas karš, V. Staņkovs stājas

Padomju Dzimtenes aizstāvju rindās. Viņš ir viens no

daudzajiem pašaizliedzīgajiem cīnītājiem, kas varonīgi

pārvar Ļeņingradas blokādes skaudrās grūtības.
1943. gada beigās V. Staņkovu demobilizē un norīko

darbā Ļeņingradas Radio simfoniskajā orķestrī. Pēc kara

V. Staņkovs pārceļas uz dzīvi Rīgā un 1946. gadā sāk

strādāt Latvijas Radio simfoniskajā orķestri. Te viņam

tiek uzticēti atbildīgi mākslinieciski uzdevumi orķestra

pūšamo instrumentu grupā un drīz arī koncertmeistara

pienākumi. Par nozīmīgo ieguldījumu kolektīva māk-

slinieciskās meistarības celšanā un pilnveidošanā, par
aktīvo darbību Latviešu literatūras un mākslas de-

kādes koncertprogrammu sagatavošanā V. Staņkovam

1956. gadā piešķirts Latvijas PSR Nopelniem bagātā
mākslinieka goda nosaukums. Viņš apbalvots arī ar

vairākām medaļām.
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SILVIJA STUMBRE

Republikas mūzikas zinātnieku pēckara gadu paau-

dzes vidū aktīvu kritiķes un publicistes darbību izvēr-

susi Silvija Stumbre. Kopš 1953. gada oktobra, kad

laikrakstā «Literatūra un Māksla» parādās S. Stumbres

pirmā recenzija, ar jaunās mūzikas zinātnieces rak-

stiem regulāri sastopamies centrālo un republikānisko

preses izdevumu slejās. Viņa ir arī vairāku grāmatu
autore.

S. Stumbre dzimusi 1925. gada 23. janvārī Rīgā



bankas ierēdņa ģimenē. Jau agri izpaužas viņas muzi-

kālās dotības. No 1930. līdz 1935. gadam viņa mācās

klavieru spēli un mūzikas teoriju pie komponistes L. Ga-

rūtas. Vēlāk S. Stumbre turpina mācības pie citiem kla-

vieru pedagogiem, paralēli apgūstot vispārējo izglītību

pamatskolā un pilsētas 2. vidusskolā. 1944. gadā pabei-

gusi vidusskolu, S. Stumbre iestājas Latvijas Valsts kon-

servatorijas mūzikas vidusskolas klavieru klasē. Taču

jau šajā laikā topošo mūziķi ieinteresē mūzikas teorijas

jautājumi. Kad 1947. gadā konservatorijā tiek noorga-

nizēta mūzikas zinātnes nodaļa, S. Stumbre kļūst par

šās nodaļas studenti. Konservatoriju viņa absolvē 1952.

gadā, pārstāvēdama mūsu mūzikas zinātnieku pirmo
izlaidumu.

S. Stumbre strādājusi par mūzikas literatūras peda-

goģi Rīgas horeogrāfijas vidusskolā (1949—1959). Kopš
1961. gada viņa ir Jāzepa Vītola Latvijas Valsts kon-

servatorijas mūzikas zinātnes sektora jaunākā zināt-

niskā līdzstrādniece.

Galvenie darbi. Monogrāfija «Emīlis Melngailis», LVI, Rīgā,
1959. Brošūras no sērijas «Palīgs mūzikas klausītājiem»: A. Skultes

balets «Brīvības sakta», LVI, Rīgā, 1955; J. Ivanova Sestā simfonija,

LVI, Rīgā, 1955; M. Zariņa «Valmieras varoņi», LVI, Rīgā, 1955;

M. Zariņa opera «Uz jauno krastu», LVI, Rīgā, 1956; M. Zariņa
opera «Zaļās dzirnavas», LVI, Rīgā, 1960. Brošūras no sērijas «Mūzi-

kas žanri un formas»: «Simfonija», «Opera», LVI, Rīgā, 1959, v. c.
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VOLDEMĀRS

STŪRESTEPS

Pazīstamais vijolnieks un pedagogs V. Stūresteps dzi-

mis 1909. gada 10. novembrī Liepājā inženiera ģimenē.
Tā kā tēvs ir liels mūzikas mīļotājs, zēns jau no agras

bērnības saskaras ar mūziku. Pirmā pasaules kara laikā

ģimene evakuējas uz Krieviju. Sistemātiskas mūzikas

nodarbības V. Stūresteps sāk samērā vēlu — vienpa-
dsmit gadu vecumā pie J. Baltgaiļa un vēlāk pie E. Zī-

berta. 1924. gadā V. Stūresteps iestājas Latvijas kon-

servatorijā profesora A. Junga vijoļklasē, ko beidz
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1933. gadā. Studijām seko divi mācību gadi Prāgas

konservatorijā slavenā čehu vijolnieka K. Hofmaņa
meistarklasē, ko jaunais vijolnieks beidz ar uzslavu.

Viņš ir pirmais latviešu vijolnieks, kas piedalījies

starptautiskos konkursos (H. Veņavska konkursā

1935. g.).
No 1935. līdz 1944. gadam V. Stūresteps strādā Radio

simfoniskajā orķestrī. Vijolnieks sniedz arī solokoncer-

tus, kas gūst augstu kritikas vērtējumu. V. Stūrestepa

repertuārā ir V. A. Mocarta, L. Bēthovena, N. Paganini,
H. Veņavska, M. Bruha, A. Dvoržaka vijoļkoncerti,
J. S. Baha, V. A. Mocarta, L. Bēthovena, C. Franka so-

nātes, latviešu komponistu skaņdarbi, paša komponētas
miniatūras.

Pēc kara mākslinieks darbojas Valsts filhar-

monijā par solistu (1945—1949). Sājos gados viņš
sniedz daudzus jo daudzus koncertus gan Rīgā,

gan visattālākajos republikas nostūros, piedalās radio-

pārraidēs. No 1949. līdz 1955. gadam vijolnieks spēlē
Radio simfoniskajā orķestrī. 1951. gadā V. Stūre-

steps sāk strādāt Emīla Dārziņa speciālajā mūzikas vi-

dusskolā par pedagogu, 1953. gadā kļūst par skolas

stīgu nodaļas vadītāju, 1956. gadā — par mācību spēku

Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijā, 1961.

gadā —

par stīgu instrumentu katedras vadītāju,
1962. gadā — par docenta vietas izpildītāju. Vijoļmāk-
slas cienītājiem labi pazīstami ikgadējie V. Stūrestepa

audzēkņu klases vakari un atsevišķu skolnieku kon-

certi, kur jaunie vijolnieki demonstrē teicamu profe-
sionālu sagatavotību. V. Stūrestepa vijoļklasi beiguši

Ļeņingradas konservatorijas aspirante D. Bērzāja,
Valsts filharmonijas kvarteta vijolnieks J. Madrevičs



v. c. Viņa audzēkņu vidū ir students — «Prāgas pava-

sara» starptautiskā konkursa diplomands V. Girskis

un Otrā starprepublikāniskā konkursa laureāts G. Krē-

mers. Viņa audzēkņiem bijuši arī labi panākumi Vis-

savienības vijolnieku skatēs (Z. Gelvāne, G. Krēmers,

F. Hiršhorns). V. Stūresteps piedalās Vissavienības žū-

rijas komisijas darbā kandidātu izraudzīšanai starptau-

tiskiem konkursiem.

V. Stūresteps bagātinājis latviešu vijoļrepertuāru
ar vairākām miniatūrām («Šūpļa dziesma», «Latvju

polka» v. c.). Viņš pievērsies arī instruktīvai literatū-

rai, pārtulkojot un papildinot K. Radionova «Vijoļspē-
les skolu» un kopā ar J. Targonski sarakstot «Vijoļ-

spēles skolu».

V. Stūresteps apbalvots ar medaļām «Par uzvaru pār

Vāciju Lielajā Tēvijas karā 1941.—1945. g.» un «Par

pašaizliedzīgu darbu Lielajā Tēvijas karā 1941.—

1945. g.».
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LIDIJA ŠEMANAJEVA

Dziedātāja Lidija Šemanajeva (Švarca) dzimusi

1932. gada 21. decembrī Rostovas apgabalā, Šahti pil-
sētā, kalpotāju ģimenē. Lielā Tēvijas kara laikā viņa
dzīvo Erevānā, kur piecus gadus mācās horeogrāfijas
skolā. L. Šemanajeva turpina izglītību Stavropoles vis-

pārizglītojošā skolā. 1949. gadā, kad Lidija kopā ar ve-

cākiem pārceļas uz Rīgu, viņa nolemj iestāties Jāzepa
Mediņa mūzikas skolas dziedāšanas klasē. Konkurss ir

liels — uz sešām vietām pieteikušies 120 kandidāti.



L. Šemanajeva sekmīgi nokārto iestāju pārbaudījumus
un tiek uzņemta skolā. No 1953. līdz 1958. gadam jaunā

dziedātāja mācās Jāzepa Vītola Latvijas Valsts kon-

servatorijā, kur viņas pedagogi ir A. Miķelsons,
B. Braunfelde un M. Brehmane-Štengele. Studiju gados
L. Šemanajeva vairākkārt piedalās operu izrādēs un

Latvijas PSR Valsts filharmonijas koncertlekcijās. So-

listes diplomdarbs — Tatjanas partija P. Čaikovska

operā «Jevgeņijs Oņegins» gūst eksaminācijas komisi-

jas teicamu novērtējumu. Sai lomā izpaužas ne vien

jaunās mākslinieces labās vokālās, bet arī dramatiskās

dotības.

Pēc konservatorijas beigšanas L. Šemanajeva līdz

1960. gadam strādā Latvijas Valsts filharmonijā. No

1960. gada janvāra līdz augustam viņa ir Daugavpils
Muzikāli dramatiskā teātra operas grupas soliste. Kopā
ar teātra kolektīvu māksliniece viesojusies Baltkrievijā
un Lietuvā. 1960. gadā pēc sekmīgi izturēta konkursa

L. Šemanajeva atsāk darbu Latvijas Valsts filharmonijas
solistu saimē. Šajos gados paplašinājies L. Šemanajevas
repertuārs, kurā nozīmīgu vietu ieņem mākslinieces

iemīļotā cikla forma. Ar labiem panākumiem viņa vai-

rākkārt piedalās arī estrādes koncertos, dzied koncert-

lekcijās, radio un televīzijas raidījumos. Māksliniece

dziedājusi arī kaimiņu republikās, Vācijas Demokrātis-

kajā Republikā, Polijā un Ungārijā.
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VJAČESLAVS ŠIROKOVS

Vjačeslavs Širokovs ilgus gadus strādājis par solistu

Valsts Akadēmiskajā operas un baleta teātrī un Latvi-

jas Valsts filharmonijā. Viņš daudz darījis latviešu pa-

domju izpildītājmākslas kultūras celšanā un attīstī-

šanā.

V. Širokovs dzimis 1914. gada 18. oktobri Tambovas

apgabalā skolotāja ģimenē. Ļeņingradā ieguvis kalnu

tehniķa specialitāti, 1936. gadā viņš iestājas Maskavas

Glazunova mūzikas skolas dramatiskajā nodaļā, bet no
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1937. gada paralēli sāk mācīties arī Gņesinu mūzikas

pedagoģiskā institūta vokālajā nodaļā, kur viņa peda-

gogs ir A. Miņejevs.

1940. gadā V. Širokovam mācības jāpārtrauc, jo viņu
iesauc aktīvajā karadienestā. Pēc Lielā Tēvijas kara

viņš atgriežas institūtā, absolvē to un no 1946. gada
strādā par solistu vispirms Maskavas Estrādes un mi-

niatūru teātrī, tad Novosibirskas operas un baleta

teātrī.

1949. gada septembrī V. Širokovs iztur konkursu Lat-

vijas PSR Valsts Akadēmiskajā operas un baleta teātrī

un kļūst par operas solistu. Klausītājiem un skatītājiem

atmiņā labi saglabājušies viņa atveidotie operu tēli —

dzirnavnieks A. Dargomižska operā «Nāra», Orļiks
P. Čaikovska operā «Mazepa», Gaļickis A. Borodina

operā «Kņazs Igors» v. c.

Tomēr mākslinieku vairāk saista koncertdziedāšana,

tāpēc 1954. gadā viņš sāk strādāt Latvijas Valsts filhar-

monijā, kur aktīvi darbojas līdz 1963. gadam. Lielus

panākumus dziedonis gūst Latviešu literatūras un māk-

slas dekādē Maskavā — viņam piešķir ordeni «Goda

Zīme».

V. Širokovs nemitīgi papildina savu repertuāru ar

jauniem skaņdarbiem, sevišķi padomju mūziku. Viņš

piedalījies arī lielas formas darbu uzvedumos (Bētho-
vena Devītā simfonija, Hendeļa «Mesija» v. c). Kon-

certos viņš bieži izpilda operu ārijas, pie tam daudzas

no tām Rīgā skanējušas pirmo reizi.

Klausītāju vidū V. Širokovs ieguvis lielu populari-
tāti. Viņš koncertējis ne tikai Padomju Savienībā, bet

arī Irānā, Somijā, Sīrijā (1957), Dānijā (1958), Polijā,



Mongolijā, Indonēzija, Birma (1960), Indijā un Nepāla

(1961, 1962), kur guvis lielus panākumus.
V. Širokovam ir skanīgs, skaists, sulīgs un spēka

pilns bass. Viņš ir mākslinieks ar labām skatuviskām

dotībām, kurš ar lielu meistarību veido galvenokārt

spilgtus satīriskus un humoristiskus tēlus.

1953. gada V. Širokovam piešķirts Latvijas PSR No-

pelniem bagātā skatuves mākslinieka nosaukums.

1963. gada viņš pariet darba uz Maskavu.



NATĀLIJA ŠRĒDERE

Pianiste Natālija Šrēdere dzimusi 1924. gada 27. de-

cembrī Berlīnē. Viņas tēvs ir gleznotājs, māte —

pianiste. Kad meitenei apritējuši tikai pieci mēneši,

nomirst tēvs. Māte kopā ar mazo Natāliju atgriežas

Latvijā.
Jau agrā bērnībā izpaužas meitenes spilgtās muzi-

kālās dotības. Sešu gadu vecumā viņa sāk mācīties

klavierspēli pie L. Gomanes-Dombrovskas, pēc tam

iestājas konservatorijā. Talantīgo pianisti eksaminē pats
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konservatorijas rektors Jāzeps Vītols un izņēmuma
kārtā atļauj viņai jau deviņu gadu vecumā sākt klavier-

spēles studijas konservatorijā. Neilgā laikā meitene

izvirzās par vienu no talantīgākajām konservatorijas
audzēknēm. Vairākkārt viņa spēlē kopā ar simfonisko

orķestri arī ārzemju diriģentu vadībā. Jau trīspadsmit

gadu vecumā N. Šrēdere tiek pārcelta uz augstāko
kursu. lecerēts septiņpadsmit gadu vecumā beigt kon-

servatoriju.
Bet Latviju okupē fašisti, un N. Šrēderi izslēdz no

konservatorijas. 1944. gadā viņa tiek mobilizēta darbam

rūpnīcā, pēc tam aizvesta uz Vāciju. 1945. gada maijā

atgriezusies Padomju Latvijā, N. Šrēdere smagi sa-

slimst. Pēc izveseļošanās pianiste atsāk studijas konser-

vatorijā pie profesora V. Zosta. 1947. gadā jaunā māk-

sliniece ar izcilību beidz konservatoriju. Līdz 1949. ga-

dam viņa strādā par koncertmeistari konservatorijā,
no 1949. līdz 1952. gadam — par Latvijas PSR Valsts

Akadēmiskā kora koncertmeistari. Turpmākais darbs

saistīts ar Latvijas PSR Valsts filharmonijas solistes un

koncertmeistares pienākumiem. Māksliniece rīkojusi
solokoncertus, piedalījusies abonementu koncertos un

koncertlekcijās. Viņa spēlējusi ne tikai mūsu repub-
likas pilsētās, bet arī Maskavā, Komi APSR, Karēlijā un

citur. Pianistes repertuārā ir galvenokārt klasiķu —■
J. S. Baha, F. Šopēna, S. Rahmaņinova un citu kompo-
nistu skaņdarbi.

N. Šrederes spēlei raksturīga spoža tehnika un laba

stila izjūta.
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KĀRLIS ŠTRĀLS

Kārlis Štrāls ir viens no ievērojamākajiem latviešu

flautistiem un šā instrumenta spēles pedagogiem.
K. Štrāls dzimis 1893. gada 13. augustā Jelgavā mū-

ziķa ģimenē. Kārlim ir tikai deviņi gadi, kad nomirst

tēvs, kas ir ari viņa pirmais mūzikas skolotājs. Bez ap-

gādnieka palikusi māte nodod zēnu pulka mūziķu ko-

mandā par audzēkni. Drīz apdāvināto zēnu nosūta uz

Rīgas Ķeizarisko mūzikas skolu, kur viņš apgūst flau-

tas spēli. Tūlīt pēc skolas beigšanas jauno mākslinieku



uzaicina strādāt Latvijas operā. Teātra mākslinieciskais

vadītājs un galvenais diriģēts P. Jurjāns viņu izvirza

par orķestra flautu grupas koncertmeistaru. Taču darbs

šeit neturpinās ilgi, jo 1915. gadā K. Štrālu iesauc kara-

dienestā un komandē uz Bahmutu (tagadējo Doņecku)
25. rezerves bataljona mūziķu komandā. Lielās Oktobra

sociālistiskās revolūcijas dienās Bahmutas garnizons

pāriet padomju varas aizstāvju rindās un drīz vien

iekļaujas Sarkanajā gvardē. Garnizona orķestris spēlē

demonstrācijās, mītiņos, antireliģiskos gājienos, sarkan-

armiešu bērēs, sniedz šefības koncertus strādniekiem,

piedalās sestdienas talkās. Pilsoņu kara gados K. Štrāls

spēlē armijas orķestrī. Pēc baltgvardu sagrāves viņš

atgriežas Bahmutā un stājas darbā simfoniskajā or-

ķestrī.
1923. gadā, uzzinājis par mātes nāvi, K. Štrāls atgrie-

žas Rīgā, lai ņemtu savā apgādībā jaunāko brāli. Atsā-

kas darbs operas orķestrī. Bieži jo bieži mākslinieks

sniedz solopriekšnesumus, regulāri piedalās E. Meln-

gaiļa autorkoncertos un dažādos kamermūzikas sarī-

kojumos. No 1935. gada līdz pat aiziešanai pensijā

(1961. g.) K. Štrāls ir Latvijas Radio simfoniskā or-

ķestra flautu grupas koncertmeistars.

Tūlīt pēc Lielā Tēvijas kara paralēli darbam or-

ķestrī K. Štrāls sāk strādāt par pedagogu Jāzepa Vītola

Latvijas Valsts konservatorijā un Emīla Dārziņa spe-

ciālajā mūzikas skolā.

K. Štrālam 1956. gadā piešķirts Latvijas PSR Nopel-
niem bagātā skatuves mākslinieka goda nosaukums.

K. Štrāls miris 1965. gada 7. aprīlī.
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VILIS ŠVINKA

Vijolnieks un mūzikas pedagogs Vilis Švinka daudz

darījis mūzikas propagandā. Padomju periodā atska-

ņotājmākslinieka un pedagoga darbs apvienojies ar

organizatora pienākumiem — V. Švinka piedalās Rīgas
pilsētas Pāvula Jurjāna bērnu mūzikas skolas noorga-

nizēšanā un strādā par šās skolas direktoru līdz

1953. gadam.
V. Švinka dzimis 1902. gada 14. septembrī Jaungul-

benes pagastā zemnieku ģimenē. Tēvs bijis liels dzie-



dātājs, māte piedalījusies pašdarbības teātra izrādēs.

Jau bērnībā V. Švinka apgūst vijoles spēli. Interese

par mūziku pastiprinās skolas gados Lubānā, kur dzie-

dāšanas skolotājs ir Jēkabs Graubiņš. Divdesmito gadu
sākumā V. Švinka iestājas konservatorijā, kur līdz

1926. gadam mācās vijoles klasē. Materiālo apstākļu

dēļ studijas jāpārtrauc. Seko mūziķa darba gadi Dailes

teātrī.

1920. gadā V. Švinka sāk strādāt par dziedāšanas

skolotāju Rīgas skolās. 1928. gadā viņš darbojas Rē-

zeknes Tautas konservatorijā. Paralēli pedagoģiskajam
darbam V. Švinka atjauno studijas konservatorijā, ko

beidz 1935. gadā. Vijolnieks regulāri sniedz solokon-

certus Rīgā un bieži muzicē arī lauku centros. Par

viņa atskaņotāja darbību presē lasāmas atzinīgas at-

sauksmes. Atskaņotāj mākslinieka darbs turpinās arī

pēckara gados.
1940. gadā mākslinieks noorganizē Rēzeknes mūzi-

kas vidusskolu un vada to līdz 1941. gadam.
Pēckara gados V. Švinka strādā par pedagogu Pāvula

Jurjāna bērnu mūzikas skolā un kopš 1953. gada Rīgas

pilsētas bērnu mūzikas skolā Nr. 1. Vijolnieks pievēr-
sies arī jaunradei. Viņa koncertos bieži skanējušas at-

sevišķas apdares vijolei un pāris virtuoza rakstura

oriģinālkompozīcij v.
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JAKOVS TARGONSKIS

Profesors Jakovs Targonskis visu savu mūžu veltījis
vijoļmākslai.

Viņš dzimis 1898. gada 3. jūlijā Nikolajevas pilsētā

(Ukrainas PSR) strādnieku ģimenē. Brālis, vijoļspēles

mīļotājs, pamudina J. Targonski iestāties Krievijas Mū-

zikas biedrības skolā. Viens no pirmajiem viņa peda-

gogiem ir pazīstamais čehu vijolnieks un komponists
M. Karbulka. Jau četrpadsmit gadu vecumā jaunais

vijolnieks dodas koncertceļojumā kopā ar slaveniem
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Marijas teātra dziedoņiem. 1916. gadā J. Targonskis
iestājas Pēterpils konservatorijā profesora L. Auera

klasē, taču drīz mācības pārtrauc. Revolūcijas un pil-

soņu kara gados viņš cīnās Sarkanās Armijas rindās.

1924. gadā J. Targonskis atjauno studijas — viņš iestā-

jas Maskavas konservatorijā profesora A. Jampoļska
klasē. Apvienojot pedagoga darbu Maskavas konser-

vatorijas Strādnieku fakultātē ar mācībām, vijolnieks

1933. gadā beidz aspirantūru pie profesora K. Mos-

trasa. Pēc tam J. Targonskis darbojas par K. Mostrasa

asistentu. 1935. gadā par darbu «Stīgu instrumentu fla-

žoleti» viņš iegūst mākslas zinātņu kandidāta, vēlāk arī

docenta grādu un vada konservatorijā vijoļklasi. No

1937. līdz 1941. gadam J. Targonskis strādā arī Centrā-

lajā mūzikas skolā. Visus mācību un darba gadus Mas-

kavas konservatorijā J. Targonskis bieži piedalās kon-

certos; viņš sniedz solopriekšnesumus un arī spēlē

pirmo vijoli paša organizētajos Gliēra (1925—1928) un

Padomju komponistu savienības (1932—1935) kvartetos,

Radio orķestrī un slavenajā orķestrī bez diriģenta —

«Persimfansā» (Pirmais simfoniskais ansamblis), kurā

apvienojušies labākie galvaspilsētas mūziķi.

Lielā Tēvijas kara gados J. Targonskis strādā Alma-

Atas Radio orķestrī par koncertmeistaru. 1945. gadā
Mākslas lietu pārvalde nosūta mākslinieku darbā uz

Viļņu, kur viņš vada konservatorijā vijoļklasi līdz

1952. gadam. Viņa klasi Viļņā beiguši tagad Nopelniem

bagātie skatuves mākslinieki docents J. Fledžinskis,

docente K. Kaļinauskaite, E. Paulauskis v. c. 1945. gadā
J. Targonskis nodibina un vada Lietuvas PSR Valsts

kvartetu, kurā pats spēlē līdz 1949. gadam. Šim



kvartetam tiek piešķirts Nopelniem bagātā kolektīva

nosaukums.

No 1952. gada J. Targonskis strādā Jāzepa Vītola

Latvijas Valsts konservatorijā, Emīla Dārziņa speciā-
lajā mūzikas vidusskolā (1953—1957) un Jāzepa Me-

diņa mūzikas vidusskolā (no 1958. g.). Visu šo mācību

iestāžu stīgu nodaļu darbā profesors iegulda savu lielo

pieredzi un pedagoģisko meistarību. J. Targonska
vijoļklasi Rīgā beiguši filharmonijas kvarteta pirmais

vijolnieks V. Bergs, Daugavpils mūzikas vidusskolas

pedagoģe R. Talāne, E. Dārziņa speciālās mūzikas vi-

dusskolas pedagoģe A. Kocere, vijolniece A. Rein-

holde v. c. No 1963. gada J. Targonskis ir Valsts fil-

harmonijas kvarteta mākslinieciskais vadītājs.

Kopā ar V. Stūrestepu viņš sarakstījis «Vijoļspeles
skolu» (1960) un kopā ar P. Smilgu «Vingrinājumus

vijolei» (1960).
1950. gadā J. Targonskis apbalvots ar ordeni «Goda

Zīme», 1963. gadā viņam piešķirts Latvijas PSR Nopel-
niem bagātā mākslas darbinieka nosaukums.
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AUSTRA TAURIŅA

Operdziedone Austra Tauriņa dzimusi 1927. gada
14. jūlijā Valmierā. Nepabeigusi vidusskolu, 1945. gadā

viņa jau iestājas konservatorijas mūzikas skolā,

bet pēc trim gadiem no skolas aiziet. A. Tauriņa

pabeidz Raiņa vidusskolu, dabū darbu ZA Fundamen-

tālajā bibliotēkā un sāk dziedāt Zinātņu akadēmijas
korī, ko tolaik vada Daumants Gailis. Viņa iedrošināta,

nākošā dziedātāja 1952. gadā iztur konkursu Radio

korī. Kad pēc gada koris pārtrauc darbu, viņa pāriet



uz Valsts kori. Bet ari tur viņa nedzied ilgi, jo 1954.gadā

iestājas konservatorijā. A. Tauriņa mācās D. Brutānes

klasē. 1959. gada februārī kopā ar visu kursu viņa
dodas darbā uz tikko nodibināto Daugavpils operu.

Diplomdarbs ir Floras loma Dž. Verdi operā «Traviata».

Dž. Pučini operā «Čo-čo Sana» dziedone atveido Su-

dzuki lomu.

1960. gadā A. Tauriņa iztur solistu konkursu Rīgas

operā. 1961. gada 12. februārī viņa pirmo reizi dzied

Amnerisu Dž. Verdi operā «Aīda» un jūnijā iestudē

Vēnus lomu R. Vāgnera operā «Tanheizers». Šīm lo-

mām drīz pievienojas Marina M. Musorgska operā
«Boriss Godunovs», guvernante P. Čaikovska operā

«Pīķa dāma», Džovanna Dž. Verdi operā «Rigoleto»,
Končakovna A. Borodina operā «Kņazs Igors», aukle,

Marčelina, Eboli, Roza, Frika, Erodeja ... Jaunākās lo-

mas ir krodziniece B. Britena operā «Pīters Graimss»

un Melnā māte A. Zilinska operā «Zelta zirgs».
Dziedonei teātrī vislabāk padodas lomas, kur plašu,

izvērstu dziedājumu iespējams apvienot ar dramatisku

tēlojumu (Marina, Amnerisa).
A. Tauriņa pievēršas arī koncertdarbībai. Viņa pa-

rasti izraugās Rīgas koncertzālēs reti dzirdētus darbus.

Arī pirmajos solokoncertos jau konservatorijas gados
dziedone izpilda mazāk pazīstamu komponistu —

R. Strausa, H. Volfa, G. Mālera un M. Rēgera dziesmas,

somu komponistu darbus. Vēlāk viņas repertuārs pa-

pildināts ar J. Šaporina un N. Mjaskovska, K. Debisī

un F. Pulenka, M. dc Faljas darbiem, retāk dziedātām

Alfrēda Kalniņa dziesmām. A. Tauriņas priekšnesums
ir emocionāli piesātināts, dziļi izjusts. Šīs īpašības rak-

sturīgas arī viņas skatuves darbā.
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ILGA TIKNUSE

Ilga Tiknuse ir Latvijas Valsts filharmonijas soliste,

viena no pazīstamākajām koncertdziedonēm mūsu re-

publikā.
Vina dzimusi 1930. gada 4. oktobrī Rīgā kalpotāju

ģimenē. Bērnībā meiteni dziļi ietekmējuši koloratūr-

soprānu priekšnesumi un viņa labprāt klausījusies
A. Galli-Kurči un E. Pakules balsi. Vidusskolas gados

viņa sāk nopietni domāt par dziedāšanas studijām.
I. Tiknuse grib iestāties mūzikas skolā pie Latvijas
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Valsts konservatorijas, tomēr izrādās, ka viņa ir par

jaunu nopietnām vokālām studijām. Mīlestība pret

dziedāšanu mudina I. Tiknusi iesaistīties LRAP Kultū-

ras nama korī. 1949. gadā pēc vidusskolas beigšanas
viņa iestājas Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā. Te

pedagoģes K. Fogelmanes dziedāšanas klasē nākošā

dziedātāja gūst pirmās sistemātiskās zināšanas mūzikā.

Izšķirošs jaunās mākslinieces dzīvē ir 1953. gads.
Mūzikas skolā ierodas komisija no Maskavas. Vokālās

mākslas meistari tūdaļ ievēro I. Tiknuses bagāto balss

materiālu, vokālās dotības un ieteic jaunajai dziedonei

turpināt vokālās studijas Maskavā. Tā 1953. gadā
I. Tiknuse kļūst par Gņesinu mūzikas pedagoģiskā in-

stitūta pedagoģes Ņ. Verbovas dziedāšanas klases au-

dzēkni. Institūtā viņai ir ļoti labas sekmes. Jaunā

māksliniece piedalās koncertos, sniedz priekšnesumus
radio un televīzijā. 1958. gadā I. Tiknuse ar izcilību

beidz institūtu un tajā pašā gadā sāk strādāt Latvijas
Valsts filharmonijā par solisti.

I. Tiknuse izveidojusies par ļoti iejūtīgu kamerdzie-

dātāju. Viņai piemīt īpašas spējas uztvert dažādu laik-

metu un stilu mūzikas tēlus, kuru atklāsmei ļoti pie-
mērots ir izteiksmīgais, pakļāvīgais, daudzkrāsainais,

dziļi tembrētais un spēcīgais mākslinieces mecosoprāns.
I. Tiknuse dziedājusi apmēram 1070 koncertos, no ku-

riem vairāk nekā 60 bijuši solokoncerti. Ārpus mūsu

republikas viņa koncertējusi Ļeņingradā, Maskavā, Do-

ņeckā, Kaukāzā, Kijevā, Tallinā, Viļņā, Jaroslavļā,
Vidusāzijā, Gorkijā, Arhangeļskā, Komi APSR, Pie-

volgas pilsētās v. c. I. Tiknuse bieži piedalās filharmo-

nijas rīkotajos koncertu ciklos, kuros viņa dziedājusi
F. Šūberta, F. Šūmaņa, E. Grīga, J. Brāmsa, R. Strausa,



S. Rahmaņinova, I. Štravinska, M. Musorgska, J. Šapo-
rina dziesmas un romances, latviešu klasiķu un pa-

domju komponistu dziesmas.

M. Gļinkas Otrajā Vissavienības konkursā māksli-

niece kļūst par diplomandi. M. Musorgska Vissavienī-

bas vokālistu konkursā 1964. gadā I. Tiknuse iegūst otro

vietu.

Dziedone piedalījusies arī lielas formas darbu iestu-

dējumos: A. Arutjunjana «Kantātē par dzimteni»,

S. Prokofjeva kantātē «Aleksandrs Ņevskis», M. Ravela

vokālajā ciklā «Šeherezāde», G. Sviridova «Patētiskajā

oratorijā», J. S. Baha «Mateja pasijā», V. A. Mocarta

«Rekviēmā», Dž. Verdi «Rekviēmā» v. c.

1963. gadā I. Tiknuse ir padomju miera piekritēja

delegācijas locekle Somijā. 1965. gadā māksliniece kon-

certē Vācijas Demokrātiskajā Republikā.

Gņesinu mūzikas pedagoģiskajā institūtā iegūtās
zināšanas I. Tiknuse kopš 1960. gada nodod tālāk jau-

najai mūziķu paaudzei — viņa vada dziedāšanas klasi

Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijā.
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BERNHARDS TILTIŅŠ

Altists Bernhards Tiltiņš pieder pie tiem atskaņotāj-

māksliniekiem, kura darbība cieši saistās ar Latvijas
PSR Radio un televīzijas simfonisko orķestri, kā arī

ar Radio stīgu kvartetu. Viņš darbojas arī par pe-

dagogu Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā un Jāzepa
Vītola Latvijas Valsts konservatorijā.

B. Tiltiņš dzimis 1913. gada 29. jūnijā Rīgā strād-

nieku ģimenē. Sākoties pirmajam pasaules karam,

ģimene dodas uz Pēterpili. Pēc atgriešanās dzimtenē



1920. gadā B. Tiltiņš sāk mācīties Cēsu pilsētas 1. pa-

matskolā, bet no 1924. gada — Rīgas Skolotāju institūta

pamatskolā, kur viņš pirmo reizi īsti saskaras ar mū-

ziku. Apdāvinātais zēns sekmīgi apgūst vijoles spēli.
Vēl mācoties Rīgas I Valsts ģimnāzijā, 1930. gadā
B. Tiltiņš sāk studijas Latvijas Valsts konservatorijā.
Paralēli vijolei viņš mācās arī altu pie pedagoga
A. Junga. Jau studiju laikā sākas aktīva atskaņotāja
darbība. No 1932. līdz 1937. gadam B. Tiltiņš spēlē Na-

cionālā teātra orķestrī, bet vasaras sezonās Jelgavas
simfoniskajā orķestrī. 1937. gadā jauno vijolnieku ai-

cina darbā Radio orķestrī, kur mākslinieks strādā vēl

šobrīd.

1940. gadā B. Tiltiņš beidz konservatorijā profesora
A. Meca vijoles klasi. Seko vairāki pedagoģiskā darba

gadi. No 1941. līdz 1945. gadam B. Tiltiņš ir Rēzeknes

mūzikas skolas direktors. 1945. gada vasarā viņš atgrie-
žas Rīgā un turpina darbu Radio simfoniskajā orķestrī.
Tanī pašā gadā tiek nodibināts Radio stīgu kvartets,

kura koncertos vienmēr dzirdams B. Tiltiņa alta sam-

tainais tonis.

1953. gadā mākslinieks sāk strādāt par pedagogu
Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā, no 1957. līdz 1960. ga-

dam veicot šās skolas direktora vietnieka pienākumus.
1963. gada rudenī sākas darbs Jāzepa Vītola Latvijas
Valsts konservatorijas alta klasē. Ar lielu atbildības

sajūtu B. Tiltiņš veic koncertmeistara pienākumus
simfoniskā orķestra altu grupā.

Par ilggadēju aktīvu darbību Latvijas mūzikas kul-

tūras laukā 1956. gadā B. Tiltiņam piešķirts Latvijas
PSR Nopelniem bagātā skatuves mākslinieka goda no-

saukums.
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ĒRIKA TIPAINE

Latvijas PSR Valsts filharmonijas soliste Ērika

Tipaine dzimusi 1923. gada 20. septembri Geiženovas

ciemā Baltkrievijā. Viņas tēvs, bijušais Jēkaba Me-

diņa audzēknis Valmieras skolotāju seminārā, kur mā-

cījies gan dziedāšanu, gan dažādu mūzikas instrumentu

spēli, pamodina meitenē interesi par mūziku. Sevišķi

mazo Ēriku valdzina tēva vijoļspēle. 1940. gadā ģimene

pārceļas uz dzīvi Rīgā. 1945. gadā Ē. Tipaine iestājas

Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā pedagoģes M. Mc-



diņas vokālajā klasē, bet jau 1947. gadā viņa sāk vokā-

lās studijas Latvijas Valsts konservatorijā — vispirms

pie M. Mediņas, tad pie M. Bolotovas. 1952. gadā pēc

studiju beigšanas E. Tipaine sāk dziedones gaitas Lat-

vijas PSR Valsts Akadēmiskajā operas un baleta teātrī,

kur iestudē Olgas lomu P. Čaikovska operā «Jevgeņijs

Oņegins» un Fjodoru M. Musorgska operā «Boriss Go-

dunovs». Taču mākslinieci aizvien vairāk valdzina ka-

merdziedāšana, un viņa kļūst par Latvijas Valsts

filharmonijas solisti. 1955. gadā notiek viņas pirmais
solokoncerts. Programmā ir F. Lista, R. Strausa un

M. dc Faljas dziesmas. Sākot ar 1957. gadu, māksli-

niece ik gadus sagatavo patstāvīgus solokoncertus.

Viņa uzstājusies ne tikai Rīgā, bet arī ārpus mūsu re-

publikas — Igaunijas un Ukrainas PSR.

E. Tipainei ir skanīgs, izlīdzināts mecosoprāns. Viņas

repertuārs ir ļoti plašs — tas aptver dažādu laikmetu

un stilu komponistu darbus. Māksliniece sevišķi iemī-

ļojusi S. Prokofjeva un F. Pulenka vokālo mūziku, bet

no latviešu padomju komponistu darbiem — R. Kal-

sona dziesmas. Nereti viņa piedalās arī lielu vokāli

instrumentālu formu iestudējumos gan mūsu, gan kai-

miņu republikās — Lietuvā un Baltkrievijā (L. Bētho-

vena Devītā simfonija, G. Hendeļa «Mesija», Dž. Verdi

«Rekviēms», V. A. Mocarta «Rekviēms», Dž. Pergolezi
«Stabat mater», O. Grāvīša «Priedes»).

Kopā ar filharmonijas solistu brigādi E. Tipaine de-

vusies arī vairākos koncertceļojumos: 1963. g. — Tā-

lajos Ziemeļos, 1964. g. — Omskā, kur notika latviešu

mākslas dekāde, 1962. g. — Polijā, 1963. un 1964. g. —

Ungārijā, 1964. g. — Vācijas Demokrātiskajā Repub-
likā.
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JĀNIS TĪSS

Cellists Jānis Tīss dzimis 1921. gada 27. jūlijā Vents-

pilī. Pirmā saskare ar mūziku zēnam rodas ģimenē, kur

mūzika ir lielā cieņā — tēvs spēlē vijoli un māca

vijoļspēli arī dēlam. Kad Ventspilī nodibinās Tautas

konservatorija, J. Tīss iestājas čella klasē. 1940. gadā

viņš sāk mācības čella spēlē Latvijas Valsts konserva-

torijā pie A. Teihmaņa, taču Lielais Tēvijas karš stu-

dijas pārtrauc. 1946. gadā J. Tīss sāk spēlēt Latvijas
PSR Valsts Akadēmiskā operas un baleta teātra simfo-



niskajā orķestrī. 1948. gadā viņš iestājas Latvijas
Valsts konservatorijā profesora E. Berzinska čella

klasē, kur mācās līdz 1951. gadam. 1956. gadā māksli-

nieks kļūst par Operas un baleta teātra simfoniskā or-

ķestra čella grupas koncertmeistaru. J. Tīss bieži pie-
dalās Operas un baleta teātra solistu koncertos gan

Rīgā, gan arī perifērijā. Atbilstoši šo koncertu specifi-
kai J. Tīsa repertuārā sastopami galvenokārt nelielas

formas skaņdarbi. Nereti mākslinieks atskaņojis arī

sonātes un koncertus, piemēram, S. Rahmaņinova kon-

certu čellam ar orķestri, kā arī L. Bēthovena trīskāršo

koncertu (kopā ar I. Dālmani un H. Braunu). J. Tīsa

spēlei raksturīga laba tehnika un tīkams tonis. Kopš
1946. gada čellists spēlē arī Operas un baleta teātra

stīgu kvartetā un kopā ar šo kolektīvu daudzkārt pie-
dalījies gan teātra rīkotajos kamermūzikas koncertos,

gan arī radio un televīzijas raidījumos. Par teicamu

darbu orķestrī un aktīvu koncertdarbību J. Tīšam

1959. gadā piešķirts Latvijas PSR Nopelniem bagātā
skatuves mākslinieka goda nosaukums.
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EDGARS TONS

Diriģents Edgars Tons dzimis 1917. gada 17. janvārī
Petrogradā. 1919. gadā ģimene pārceļas uz dzīvi Rīgā.
Bērnībā E. Tons mācās spēlēt klavieres, bet vidusskolā

kļūst par kontrabasistu skolēnu orķestrī. 1934. gadā
viņš iestājas konservatorijas kontrabasa klasē. To pa-

beidzis, E. Tons spēlē dažādos orķestros, kā arī kamer-

ansambļos. Nepārtraucot darbu orķestrī, viņš sāk studi-

jas universitātes Ekonomikas fakultātē, apgūst vokālo

mākslu, dzied korī, spēlē sitamos instrumentus, basu
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un altu karavīru pūtēju orķestrī. Pamazām izvirzās no-

teikts mērķis — kļūt par diriģentu. 1945. gadā E. Tons

otrreiz iestājas konservatorijā. Viņš sāk strādāt Rīgas
Operetes teātrī. Pēc tam diriģents pāriet darbā uz Lat-

vijas PSR Valsts operas un baleta teātri.

1950. gadā E. Tons iegūst diriģenta diplomu. Viņš
uzvar Vissavienības jauno diriģentu konkursā Valsts

Akadēmiskajā Lielajā teātrī. Seko divi prakses gadi

Ļeņingradas Kirova teātrī. Diriģenta mākslu viņš ap-

gūst B. Haikina vadītajos mēģinājumos. Pirmais patstā-

vīgais iestudējums ir E. Napravņika opera «Dubrov-

skis». Pēc atgriešanās Rīgā sākas spraigs darbs. E. Tons

iestudē P. Čaikovska operu «Jevgeņijs Oņegins»,
S. Prokofjeva baletu «Romeo un Džuljeta», A. Kalniņa

operu «Baņuta», M. Zariņa operu «Uz jauno krastu»,

A. Skultes baletu «Brīvības sakta» v. c.

1954. gadā E. Tons kļūst par Latvijas PSR Akadē-

miskā operas un baleta teātra galveno diriģentu.
Teātra repertuārā līdzās klasiskajām operām — Z. Bizē

«Karmenai», P. Čaikovska «Jevgeņijam Oņeginam»,
Dž. Verdi «Aīdai», A. Dargomižska «Nārai», Dž. Pučini

«Bohēmai», A. Rubinšteina «Dēmonam», kas veido ope-

ras teātra pamatrepertuāru, cits pēc cita tiek iekļauti
tādi reti iestudēti, ļoti sarežģīti, izcili 20. gadsimta

opermākslas darbi kā R. Strausa «Salome», S. Prokof-

jeva «Karš un miers», B. Britena «Pīters Graimss»,

D. Šostakoviča «Katerina Izmailova», kā arī R. Vāgnera

operas «Tanheizers», «Loengrīns» un «Valkīra».

Līdztekus diriģenta darbam operā Edgars Tons ir

Latvijas Radio un televīzijas simfoniskā orķestra

galvenais diriģents. Orķestris viņa vadībā guvis

ievērojamus panākumus. 1964. gadā notiek orķestra



vieskoncerti Ļeņingradas filharmonijas zālē. Koncerti

gūst klausītāju un arī preses atzinību. 1965. gadā or-

ķestrim piešķirts Latvijas PSR Nopelniem bagātā kolek-

tīva nosaukums.

E. Tons rūpīgi izraugās repertuāru, iekļaujot tajā tā-

dus tehniski sarežģītus un izteiksmē bagātus darbus kā

K. Debisī «Ibērija», O. Respigi «Balāde par gnomiem»
un «Putnu svīta», R. Strausa svīta «Rožu kavalieris».

Orķestris bieži atskaņo arī J. S. Baha, G. Hendeļa,
V. A. Mocarta un L. Bēthovena skaņdarbus, kā arī lat-

viešu padomju komponistu — J. Ivanova, M. Zariņa,
R. Grīnblata, Ģ. Ramana darbus.

E. Tona māksliniecisko personību raksturo vīrišķīgs

spēks un trauksme, kā arī gaišs lirisms un cildenums.

Diriģenta žests ir skaidrs, noteikts un atturīgs. E. Tons

izvairās no ārējiem efektiem un atklātas ekspresijas,

sevišķi liriskajās epizodēs, kurās diriģenta traktējumā
vienmēr manāms emocionāli apvaldīts pārdzīvojums ai

dziļu zemtekstu. Dramatiskos skaņdarbos diriģents izceļ

vīrišķīgas cīņas elementus.

E. Tons iestudējis apmēram trīsdesmit operu, desmit

baletu, daudz oratoriju, kantātu un simfonisko skaņ-
darbu.

1956. gadā E. Tonam piešķirts Latvijas PSR Nopel-
niem bagātā skatuves mākslinieka goda nosaukums,

1962. gadā — Latvijas PSR Tautas mākslinieka nosau-

kums. Par radošiem sasniegumiem D. Šostakoviča ope-

ras «Jekaterina Izmailova», I. Dzeržinska operas «Cil-

vēka liktenis» un S. Prokofjeva operas «Karš un miers»

iestudējumiem E. Tonam kopā ar režisoru K. Liepu un

dekoratoru A. Lapiņu 1965. gadā piešķirta republikas
Valsts prēmija.
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ERNA TRAVIŅA

Kuplajā vokālās mākslas meistaru saimē E. Traviņa
ir viena no pirmajām, kas kaldinājusi latviešu izpildī-

tājmākslas slavu un pavērusi tai plašākus apvāršņus.

Starptautiskajā konkursā Vīnē 1932. gadā dziedone

iegūst otro godalgu un laureātes diplomu. Vairāk nekā

25 gadus darbodamās mūsu operā (1934—1960), viņa

radījusi daudz spilgtu tēlu.

E. Traviņa dzimusi 1906. gada 4. martā Rīga muitas

ierēdņa ģimenē, kur mūzika ir biežs viesis — tēva seši



brāļi ir lieli dziedātāji, tēvs spēlē vijoli. Dzeņa reāl-

ģimnāzijā mūzikas noslēpumos viņu ievada komponists
Jānis Reinholds, kas ir skolas kora diriģents. E. Tra-

viņa bieži dzied kori solo. Viņa noliek iestājeksāmenus
konservatorijā pie profesora P. Sakša. Konservatorijas

gados jaunā māksliniece dzied arī «Dziesmuvaras»

korī un kopā ar to apceļo Skandināviju. Tūlīt pēc kon-

servatorijas beigšanas — 1931. gadā E. Traviņa dodas

uz Vīni, kur gūst labus panākumus starptautiskajā kon-

kursā. 1932. gadā E. Traviņa aizbrauc uz Liepāju, kur

iestudē Lizas lomu P. Čaikovska operā «Pīķa dāma».

1934. gadā dziedone Rīgā debitē ar Lizas lomu

P. Čaikovska operā «Pīķa dāma», pēc tam dzied Tat-

janu P. Čaikovska operā «Jevgeņijs Oņegins». Pirmie

panākumi operā ir tik labi, ka 1936. gadā E. Traviņa
saņem piedāvājumu doties ārzemju studiju braucienā.

Itālijā dziedone mācās pie profesoriem Vanco un Pai-

zas. Atgriezusies Rīgā, viņa iestudē Margarētu A. Boito

operā «Mefistofelis», Paminu V. A. Mocarta operā

«Burvju flauta», Amēliju Dž. Verdi operā «Masku

balle», Vēnus R. Vāgnera operā «Tanheizers».

Spilgtāko E. Traviņas atveidoto tēlu vidū jāmin
titulloma A. Kalniņa operā «Baņuta», Jaroslavna A. Bo-

rodina operā «Kņazs Igors», Marija P. Čaikovska operā

«Mazepa», titulloma Dž. Pučini operā «Toska», Santuca

P. Maskanji operā «Zemnieka gods».
E. Traviņa veido lomas lielās līnijās, necenšoties sa-

sniegt tēlu filigrānu atklāsmi. Vairāk uzmanības vel-

tīts dziedājumam, tēlojuma līnija mazāk akcentēta.

E. Traviņa patlaban strādā par vokālo pedagoģi Leļļu
teātri, Jaunatnes teātrī un Rīgas Operetes teātrī.
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ALFRĒDS TUČS

Komponista Alfrēda Tuča vārds saistīts ar instru-

mentālās un vokālās mūzikas žanru. Līdzās kompozīci-

jai mākslinieks daudz laika veltī pedagoģiskajam

darbam, strādādams par teorētisko priekšmetu un akor-

deonaspēles pasniedzēju.
A. Tučs dzimis 1927. gada 21. augustā Rīgā strād-

nieku ģimenē. Viņa skolas gaitas sākas Liepājā. Zēns

piedalās dažādos skolas mūzikas pulciņos, kur arī attīs-

tās viņa muzikālās dotības. Pirmo muzikālo izglītību



A. Tučs iegūst Liepājas mūzikas skolā J. Dreimaņa

kompozīcijas un mūzikas teorijas klasē. To pabeidzis
1950. gadā, viņš turpina izglītību Jāzepa Vītola Latvi-

jas Valsts konservatorijā Kompozīcijas un mūzikas

teorijas fakultātē docenta V. Utkina klasē.

Pēc konservatorijas beigšanas 1955. gadā A. Tučs

sāk strādāt Latvijas PSR Valsts Akadēmiskajā drāmas

teātrī par muzikālās daļas vadītāju. Šajā laikā A. Tučs

pievēršas teātra_ mūzikai (mūzika lugām «Jāzeps un

viņa brāļi», «Āksts» v. c). Paralēli darbam teātrī

A. Tučs strādā P. Jurjāna bērnu mūzikas skolā.

No 1958. gada komponists strādā par pasniedzēju

Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā un Rīgas Pedagoģis-

kajā skolā.

Galvenie darbi. Variācijas flautai (1952); simfoniska poēma

«Vanadziņš» (1955); Variācijas klavierēm (1959); Svīta mežragam

un simfoniskajam orķestrim (1961); dziesmu cikls «Putni, kas nepa-

gurst» (1962; A. Krūkļa teksts); mūzika_ lugām —
J. Raiņa «Jāzeps

un viņa brāļi» (1956); M. Zīverta «Āksts» (1957); V. Šekspīra
«Hamlets» (1959) v. c; instrumentālas miniatūras, solodziesmas v. c.
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JĀNIS UPENIEKS

Jānis Upenieks ir pazīstams tūbas spēles meistars.

Viņš dzimis 1888. gada 27. maijā Rīgas apkaimē zem-

nieku ģimenē. Agrā bērnībā zaudējis tēvu, zēns jau no

mazotnes sāk strādāt, lai nopelnītu līdzekļus iztikai un

mācībām. Mūzika, sevišķi pūšamo instrumentu spēle,

viņu ieinteresē jau skolas laikā. Pēc ministrijas skolas

beigšanas, kur J. Upenieks iegūst arī stīgu instrumentu

spēles iemaņas, jaunais censonis dodas uz Pēterburgu.
Viņš iestājas konservatorijā tūbas un reizē arī kontra-



basa klasē, kur mācās profesora Volkova vadībā. Pro-

fesionāla mūziķa gaitas J. Upenieks aizsāk pirmā pa-

saules kara laikā, darbodamies P. Jurjāna organizētajā
un vadītajā latviešu strēlnieku simfoniskajā orķestrī.
1918. gadā viņš atgriežas Rīgā un sāk strādāt par tū-

bistu operas orķestrī. Operai viņš paliek uzticīgs līdz

pat aiziešanai pensijā (1962).
J. Upenieks kā mākslinieks izaudzis līdz ar mūsu

operas teātri, sevišķi aktīvu darbību izvēršot tieši pa-

domju varas laikā. Viņš rosīgi piedalās Akadēmiskā

operas un baleta teātra kolektīva sabiedriskajā dzīvē,

ilgus gadus ir orķestra inspektors. Aizgājis pensijā,
sirmais mākslinieks tomēr nav šķīries no sava teātra.

Gandrīz ik dienas viņš sastopams operas namā, veicot

dažādus darbus, kur lieti noder mākslinieka bagātā pie-
redze un zināšanas.

J. Upenieks apbalvots ar medaļu «Par teicamu

darbu». 1956. gadā viņam piešķirts Latvijas PSR Nopel-
niem bagātā skatuves mākslinieka goda nosaukums.
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VALENTĪNS UTKINS

Komponists Valentīns Utkins savu daiļradi apvieno
ar docenta darbu Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konser-

vatorijā.
V. Ūtkins dzimis 1904. gada 17. jūlijā Rīgā kalpotāju

ģimenē. Muzikālā apdāvinātība izpaužas jau bērnībā.

Deviņu gadu vecumā zēns labi spēlē klavieres, palik-
dams šim instrumentam uzticīgs arī turpmāk. Pēc Rīgas
1. Valsts ģimnāzijas beigšanas V. Utkins dažus gadus
studē jurisprudenci Parīzes universitātē. 1933. gadā
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viņš iepazīstas ar profesoru Jāzepu Vītolu, kas, ievē-

rojis viņa dotības, uzaicina iestāties konservatorijā.
1934. gadā V. Utkins jau redzams profesora Jāzepa
Vītola audzēkņu vidū. Sākas nopietnas kompozīcijas

studijas. Pēc studiju beigšanas 1939. gadā jaunais skaņ-
radis līdz 1941. gadam papildinās tā saucamajā meis-

tarklasē. V. Utkins beidzis arī diriģēšanas klasi pie pro-

fesora Jāņa Mediņa.
1940. gadā pēc padomju varas atjaunošanās V. Utkins

strādā par mūzikas redaktoru Latvijas Valsts izdevnie-

cībā. Vācu okupācijas laikā komponists spiests mek-

lēt dziedāšanas skolotāja darbu dažādās Rīgas sko-

lās. Līdz ar Rīgas atbrīvošanu sākas intensīvs radošs

darbs.

V. Utkina radošā darbība izvērsusies galvenokārt
instrumentālās kamermūzikas novadā. Nozīmīgas ir

viņa sonātes klavierēm. Tajās sevišķi izpaužas autora

prasme veidot muzikālo domu, radīt kontrastus un

ievērot formas līdzsvarotību. Viena no spilgtākajām ir

Piektā sonāte, kas piestrāvota ar tautas mūzikas ritmu

un intonācijām. Sonāte ir dziļi emocionāla un optimis-
tiska; tajā spilgti jūtams mūsu laikmeta pulss.

Līdzās aktīvai daiļradei V. Utkins veic arī pedago-

ģisko darbu Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservato-

rijā. V. Utkina pedagoģiskos principus raksturo no-

pietna pieeja jauno mūziķu audzināšanai, iejūtīga

attieksme, kas tanī pašā laikā apvienota ar dziļu prin-

cipialitāti un stingrām prasībām. Balstoties uz klasiskās

mūzikas teorētiskajiem principiem, V. Utkins ievada

topošos komponistus arī mūsdienu mūzikas problē-
mās.

No viņa bijušajiem audzēkņiem daudzi jau kļuvuši



pazīstami komponisti: Aldonis Kalniņš, Jurijs Glago-

ļevs, Indulis Dālmanis, Jāzeps Lipšāns, Vladimirs Me-

ļeškins, Jānis Kaijaks, Pauls Dambis.

Galvenie darbi. Simfoniski darbi: Pirmā simfonija la mi-

norā (1936), Otrā simfonija si minorā (1944); Svētku uvertīra (1948);
Romantiska uvertīra (1951); Latviešu dejas simfoniskajam orķestrim
(1954). Skaņdarbi klavierēm — septiņas sonātes: Pirmā sol diez mi-

norā, op. 4 (1939), Otrā sol diez minorā, op. 9 (1946), Trešā Re ma-

žorā, op. 12 (1947), Ceturtā La mažorā, op. 13 (1949), Piektā Fa

mažorā, op. 27 (1955), Sestā do minorā, op. 28 (1956), Septītā Re

mažorā, op. 29 (1956); astoņas «Dainas», op. 19 (1950), op. 23 (1953);
Prelīdes, op. 7, kas veltītas P. Barisonam (1954). Dziesmas: vairāk nekā

20 dziesmu solobalsij; cikls ar F. Bārdas tekstu; solodziesmas bēr-

niem; dziesmas un tautas dziesmu apdares koriem.
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ERNESTS ŪDRIS

Komponistam un pedagogam Ernestam Ūdrim ir liela

loma latviešu kora dziedāšanas attīstīšanā un orķestru

organizēšanā, it īpaši 19. un 20. gs. mijā. Savā daiļradē

viņš pievērsies solo un kora dziesmām. Mākslinieciski

vērtīgākās ir latviešu tautas dziesmu apdares.
E. Udris dzimis 1869. gada 18. decembrī Valmieras

pagastā zemnieku ģimenē. Muzikālo izglītību viņš iegu-
vis Cimzes skolotāju seminārā, ko beidz 1890. gadā.
Jau seminārista gados viņš nododas radošam darbam.



Šai laikā E. Ūdris uzrakstījis vairākas vīru kora

dziesmas. No 1906. līdz 1914. gadam viņš strādā Liepā-

jas teātrī par kora un orķestra diriģentu, kā arī pieda-
lās pašdarbības kolektīvu organizēšanā un vadīšanā

(Palsmanē, Madlienā, Liepājā). E. Udris bijis virsdiri-

ģents Liepājas apriņķa Dziesmu svētkos. Pirmā pasau-
les kara laikā viņš dodas uz Jaltu, kur strādā par skolo-

tāju līdz 1922. gadam. Atgriezies dzimtenē, E. Udris

turpina pedagoģisko darbību. Pēc padomju varas atjau-
nošanās Latvijā 1944. gadā viņš strādā Latvijas Valsts

izdevniecībā (tagadējā izdevniecībā «Liesma») Rīgā.
E. Udris aktīvi darbojies mūzikas propagandēšanā,

publicēdams latviešu komponistu sacerējumus, galve-
nokārt vokālo mūziku.

E. Udris miris 1958. gada 8. jūlijā.

Galvenie darbi. Apmēram 70 oriģināldziesmu un latviešu

tautas dziesmu apdaru korim; vairāk nekā 80 solodziesmu un lat-

viešu tautas dziesmu apdaru solobalsij; Vijoles skola 3 daļās (1946,
1947); klavieru miniatūras v. c.
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ALEKSANDRS VALLE

Pie Padomju Latvijas komponistu vecākās paaudzes

pieder komponists un diriģents Aleksandrs Valle. No

skaņraža darbiem lielāku interesi izraisa kompozīcijas

pūtēju orķestrim,
A. Valle dzimis 1890. gada 7. decembrī Rīgā. Zēns

agri zaudē tēvu. Grūto apstākļu dēļ tikai astoņpadsmit

gadu vecumā viņš sāk mācīties mūzikas teoriju Rīgas
Ķeizariskajā mūzikas skolā pie pedagoga Škļara.
1915. gadā A. Valle evakuējas no Rīgas uz Saratovu.



Viņš iestājas Saratovas konservatorijas vijoles un obo-

jas klasēs, vienlaikus mācoties mūzikas teoriju pie pe-

dagoga Koņusa. 1918. gadā A. Valle atgriežas Rīgā, kur

darbojas par koru un orķestru diriģentu, aktīvi pieda-
loties pašdarbības kolektīvu organizēšanā un vadīšanā.

Kopš 1923. gada A. Valle darbojas par diriģentu. Viņš

bijis arī rajonu koru koncertu virsdiriģents.
1915. gadā sākas A. Valles komponista gaitas. Viņa

daiļrade izvērsusies kā instrumentālās, tā arī vokālās

mūzikas laukā.

Galvenie darbi. Simfoniskajam orķestrim — «Maza svīta»

(1925); «Zāļu vakars Daugavmalā» (1931); svīta «Saulaina diena»

(1932); Sena deja (1945); Rapsodija (1949). Pūtēju orķestrim — Svi-

nīgs gājiens (1948); četras latvju dejas (1953); Svīta (1951) v. c.

Mūzika lugām «Trīnes grēki» v. c. Opera «Ragana» (1927). Kantātes

«Saules dārzi» (1933), «Dziesma darbam» (1947), «Sveiciens Maskavai»

(1955) v. c. Apmēram 100 kora dziesmu un tautas dziesmu ap-

daru v. c.
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NIKOLAJS VANADZIŅS

Profesors Nikolajs Vanadziņš uzskatams par Padomju

Latvijas profesionālās ērģeļskolas tēvu.

N. Vanadziņš dzimis 1892. gada 11. decembri Valkas

apriņķī, Trikātā, mežziņa ģimenē. Mūzika viņu val-

dzina un aizrauj jau kopš agrām bērnu dienām. Pabei-

dzis Nikolaja ģimnāziju Rīgā, viņš cieši nolemj savu

dzīvi veltīt mūzikai un pret tēva gribu 1911. gada ru-

denī dodas uz Pēterburgu un nopietni gatavojas iestāj-

pārbaudījumiem konservatorijā. Lai nopelnītu iztiku,



568

N. Vanadziņš strādā par pianistu-ilustratoru kinoteātri

unarī par pedagogu. Līdztekus tam N. Vanadziņš mācās

privātstundās pie konservatorijas profesora Nikolaja
Abramičeva un 1913. gada janvārī iestājas Pēter-

burgas konservatorijas profesora 2. Handšina ērģeļu
klasē. N. Vanadziņu vienmēr interesējusi arī teātra

māksla, tādēļ pēc konservatorijas beigšanas 1917. gadā

viņš sāk strādāt teātrī. Kad 1919. gadā tiek nodibināts

Lielais drāmas teātris (M. Gorkija drāmas teātris),
N. Vanadziņš divus gadus darbojas tā mūzikas daļā.
Bieži notiek jaunā mākslinieka solokoncerti.

1920. gadā N. Vanadziņš kļūst par Petrogradas kon-

servatorijas pedagogu ērģeļu klasē. Viens no pirma-

jiem viņa klases absolventiem ir Isajs Braudo, tagadē-
jais Ļeņingradas Valsts konservatorijas profesors,
izcilais ērģeļvirtuozs.

1923. gadā Latvijas konservatorijas rektors Jāzeps
Vītols aicina viņu darbā uz Latviju. Viņam tiek pie-
dāvāta Latgales Tautas konservatorijas direktora vieta

Daugavpilī. 1923. gada rudenī N. Vanadziņš sniedz

ļeņingradiešiem plašu atvadu koncertu.

1929. gada septembrī N. Vanadziņam piedāvā darbu

Rīgā. Viņš kļūst par Rīgas Tautas konservatorijas di-

rektoru. 1940. gadā, pēc Padomju Latvijas nodibināša-

nās, šī iestāde tiek pārdēvēta par Rīgas mūzikas skolu

(tagadējā Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskola). Vairāk

nekā 25 gadus N. Vanadziņš ir šās skolas direktors

(līdz 1956. g.). Paralēli direktora un pedagoga darbam

Rīgas Tautas konservatorijā N. Vanadziņš no 1934. līdz

1936. gadam veic direktora pienākumus operas teātrī.

1938. gada N. Vanadziņš sak strādāt konservatorijā



par vecāko docentu. Kopš 1947. gada N. Vanadziņš ir

konservatorijas profesors.
Liels un nozīmīgs ir N. Vanadziņa ieguldījums re-

publikas jauno mūziķu audzināšanas darbā. Viņa

audzēkņu vidū ir tādi mūziķi un mūzikas darbinieki kā

R. Glāzups, P. Sīpolnieks, O. Cintiņš, A. Biteniece,

V. Vismane, A. Sproģe, B. Dreiže un daudzi citi.

Ražens ir sirma profesora veikums republikas kon-

certdzīvē.

Mīļākais N. Vanadziņa komponists ir J. S. Bahs.

Mākslinieks ir nenogurstošs Baha ērģeļmūzikas neiz-

smeļamo bagātību tulks. N. Vanadziņa repertuārs ir

plašs: te daudz arī J. S. Baha laikabiedru darbu, franču

komponistu, M. Rēgera, A. Kalniņa, padomju kompo-
nistu skaņdarbu utt.

N. Vanadziņa spēle ir aizrautīga, vitāla spēka pilna.
Tai raksturīgs neparasti plašs dinamiskais diapazons,
liela meistarība instrumenta reģistru lietošanā. N. Va-

nadziņš dziļi izprot ikviena komponista mūzikas stilu.

1945. gadā N. Vanadziņam piešķirts Latvijas PSR

Nopelniem bagātā mākslas darbinieka goda nosau-

kums.
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ARTŪRS VANAGS

Liriskais tenors Artūrs Vanags dzimis 1908. gada
24. aprīlī Madonas apriņķa Mētrienas Saltupos zem-

nieku ģimenē. Balss dotības nākošais dziedonis manto-

jis no vecākiem, kas bijuši ļoti muzikāli cilvēki un lieli

dziedātāji. A. Vanags jau agrā bērnībā vingrinājies

vijoļspēlē un pieskandinājis ar dziesmām apkārtējos

pakalnus un birztalas. Madonā ieguvis vispārējo izglī-
tību, A. Vanags dodas uz Rīgu. Lai gan mūzika aicināt

aicina, 1927. gadā viņš iestājas universitātē Matemāti-



kas un dabas zinātņu fakultātē. Tālākie dzīves ceļi no-

ved A. Vanagu uz skatuves. 1933. gadā viņš sāk dzie-

dāt operas korī un mācīties pie ievērojamā dziedoņa
Rūdolfa Bērziņa. A. Vanaga pedagogu vidū ir arī

E. Miķelsons, E. Vitings v. c. (1941. gadā A. Vanags

mācījies konservatorijā.) 1939. gadā mākslinieks

veiksmīgi debitē Tamino lomā V. A. Mocarta operā

«Burvju flauta». No šā laika sākas A. Vanaga solista

gaitas. Strādājot operā līdz 1964. gada septembrim,
A. Vanags iestudējis vairāk nekā 50 gan lielāku, gan

mazāku lomu. Nozīmīgākās no tām ir Alfrēdo Dž. Verdi

operā «Traviata», Ļenskis P. Čaikovska operā «Jevge-

ņijs Oņegins», Almaviva Dž. Rosini operā «Seviļas
bārddzinis», Vsevolods N. Rimska-Korsakova operā
«Teiksma par neredzamo pilsētu Kitežu un jaunavu

Fevroniju», Likovs N. Rimska-Korsakova operā «Cara

līgava», vientiesītis M. Musorgska operā «Boriss Go-

dunovs», Sinodales kņazs A. Rubinšteina operā «Dē-

mons».

A. Vanaga dziedājums ir sirsnīgs, nemākslots, balss

tembrs patīkams, ar spilgti izteiktu lirisku nokrāsu.

A. Vanags apveltīts ar labām kamerdziedoņa dotī-

bām. Viņš dziedājis daudzās radiopārraidēs un pieda-

lījies arī televīzijas pārraidēs; viņa koncertu skaits

tuvojas sešiem simtiem. Dziedonim padodas romantiski

liriski skaņdarbi un dziesmas mazajiem klausītājiem.
Šeit īpaši jāizceļ Jāzepa Vītola un Emīla Dārziņa dzies-

mas, kuras A. Vanags interpretējis ar lielu iztēli un

meistarību.
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RŪDOLFS VANAGS

Diriģents un kormeistars Rūdolfs Vanags dzimis

1892. gada 19. novembrī Rīgā. Bērnībā ar labām sek-

mēm viņš mācās vijoļspēli un jau ģimnāzijas gados

piedalās A. Gižicka mūzikas skolas simfoniskajā or-

ķestrī. R. Vanags mācās klavierspēli un harmoniju A. Gi-

žicka mūzikas skolā un pie vairākiem privātskolotājiem.
1910. gadā viņš iestājas Pēterburgas konservatorijas

ērģeļu klasē. Viņa pedagogs ir profesors 2. Handšins.

Teorētiskās disciplīnas, kā speciālo harmoniju, kontra-

punktu, fūgu un partitūras lasīšanu, jaunais mūziķis



apgūst pie V. Kalafati, Jāzepa Vītola un N. Čerepņina.
R. Vanags konservatorijā divus gadus mācās arī dzie-

dāšanu pie N. Kedrova. Šīs mācības ļoti daudz dod vē-

lākajam kormeistara darbam. leguvis Pēterburgā dziļu
un vispusīgu izglītību, 1918. gadā R. Vanags sāk strā-

dāt Rīgas Nacionālajā operā par koncertmeistaru un

repetitoru.
1921. gadā R. Vanagu aicina uz tikko nodibināto

Liepājas operu par kormeistaru un operu diriģentu. Sā-

kas ļoti aktīvs un spraigs darbs. Jau pirmajā gadā
R. Vanags diriģē trīs operas, bet līdz 1925. gadam viņa

repertuārā ir jau apmēram divpadsmit operu. Šajā
laikā viņš strādā Liepājas Tautas konservatorijā par

obligāto klavieru klases vadītāju un arī pats piedalās
daudzos koncertos.

1927. gadā R. Vanags sāk atkal strādāt Rīgas operā.
Viņš diriģē baletus («Šopeniānu», «Arlekinādi»),
iestudē P. Čaikovska operu «Jevgeņijs Oņegins» ar

jauniem solistiem (A. Ludiņu, E. Traviņu, A. Viļu-
mani v. c). Izrādē veiksmīgi debitē arī jaunais režisors

N. Vasiļjevs. 1935. gadā R. Vanagu uzaicina strādāt

Rīgas operā par kormeistaru, bet 1938. gadā viņš kļūst

par galveno kormeistaru.

Līdztekus kormeistara darbam R. Vanags savu ba-

gāto diriģenta pieredzi atdod topošajiem mūziķiem

Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijā, kur no

1952. gada strādā par pedagogu kordiriģentu un ope-

ras klasē.

Par ilggadēju darbu R. Vanagam piešķirts Darba

Sarkanā Karoga ordenis, 1950. gadā — Valsts prēmija,
1959. gadā — Latvijas PSR Tautas skatuves mākslinieka

nosaukums.
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NIKOLAJS VASIĻJEVS

Dziedātājs, režisors un pedagogs Nikolajs Vasiļjevs
ir viens no latviešu operas mākslas pamatlicējiem. Ap-
veltīts ar lielu darba mīlestību un neizsīkstošu ener-

ģiju, viņš radījis virkni spilgtu operas tēlu. Viņš ir

pirmais režisors inscenētājs daudziem krievu klasisko

operu iestudējumiem Rīgā. Ar vislielāko atbildības

sajūtu N. Vasiļjevs audzinājis jaunos operas mākslinie-

kus, nododams viņiem savu daudzos gados gūto piere-
dzi. No 1945. gada līdz pat mūža beigām N. Vasiļjevs
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vadījis Latvijas Valsts konservatorijas operas" klasi.

Lielākā daļa viņa audzēkņu tagad ir ievērojami dzie-

doņi Valsts Akadēmiskajā operas un baleta teātrī.

N. Vasiļjevs dzimis 1891. gada 15. septembrī Rīgā
fabrikas strādnieku ģimenē. Viņa pirmās skolas gaitas

noritējušas Sarkandaugavas draudzes skolā. Šajā laikā

nomirst tēvs. Izglītības turpināšanai trūkst līdzekļu, tā-

dēļ N. Vasiļjevs iestājas garīgajā skolā, kur viņam nav

jāmaksā par mācībām. Pēc garīgās skolas beigšanas

viņš turpina mācības garīgajā seminārā. Viņam rodas

interese par mūziku, un viņš aktīvi iesaistās semināra

mūzikas dzīvē. N. Vasiļjevs dzied baznīcas korī un uz-

stājas arī kā solists.

Pēc ģimnāzijas kursa beigšanas N. Vasiļjevs izstā-

jas no semināra un aizbrauc uz Pēterburgu, kur sāk

mācīties Pēterburgas universitātes Juridiskajā fakul-

tātē. Lai nodrošinātu sev iztiku un iespējas studēt, viņš
strādā Ziemeļrietumu dzelzceļu pārvaldē par kanto-

ristu. Darbu un mācības pārtrauc pirmais pasaules karš.

1915. gada pavasarī N. Vasiļjevu mobilizē un nosūta uz

fronti. Šā paša gada rudenī viņš tiek smagi ievainots.

Revolūcijas laikā N. Vasiļjevu ievēlē zaldātu deputātu

padomē. Drīz viņš aizbrauc uz Petrogradu un sāk stu-

dēt universitātē Vēstures un filoloģijas fakultātē.

1918. gadā N. Vasiļjevu uzņem Petrogradas kon-

servatorijā. Viņš mācās pie profesora P. Andrej eva

dziedāšanas klasē un pie profesora I. Jeršova un Z. Mas-

kovskas operas klasē.

Būdams pēdējā kursa students, viņš tiek angažēts par
solistu Petrogradas tautas namā. 1923. gadā konservato-

rijas izlaiduma mākslinieciskajai padomei, kuras

priekšgalā ir A. Glazunovs, N. Vasiļjevs dzied Rada-
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mesa partiju Dž. Verdi operā «Aīda». Jaunais māksli-

nieks gūst ievērojamus panākumus un tiek aicināts

darbā uz Jekaterinburgas (tagadējās Sverdlovskas) ope-

ras un baleta teātri.

1924. gada pavasarī N. Vasiļjevs atgriežas Rīgā. Jau-

nais dziedonis debitē Nacionālajā operā Viltus Dmit-

rija lomā M. Musorgska operā «Boriss Godunovs» un

ar patīkamo balsi, aktiera meistarību, skatuvisko šarmu

un iznesību uzreiz iekaro publiku. Nākamajās sezonās

viņš jau dzied pirmās tenora partijas, sevišķus panāku-
mus gūdams dona Hosē lomā 2. Bizē operā «Karmena»

un Hermaņa lomā P. Čaikovska operā «Pīķa dāma».

N. Vasiļjeva plašajā repertuārā atrodamas dažāda

rakstura liriskā un dramatiskā tenora partijas: Kanio

R. Leonkavallo operā «Pajaci», Loengrīns R. Vāgnera

operā «Loengrīns», Džonsons Dž. Pučini operā «Kali-

fornijas meitene», Vladimirs Dubrovskis E. Napravņika

operā «Dubrovskis», Sadko N. Rimska-Korsakova operā
«Sadko», Ļevko N. Rimska-Korsakova operā «Maija

nakts», kņazs A. Dargomižska operā «Nāra». Visas

savas mākslinieciskās jaunrades laikā N. Vasiļjevs dzie-

dājis 75 operu partijas. Dziedonis lielākos panākumus

guvis tieši dramatisko tēlu atveidojumā.
1936. gadā N. Vasiļjevs pievēršas režisora inscenē-

tāja darbam.

Jaunus apvāršņus māksliniekam paver padomju

vara. 1940. gadā N. Vasiļjevs aktīvi iesaistās Latvijas
PSR Valsts operas un baleta teātra jauncelsmes darbā,

ar panākumiem veic pirmās padomju operas — I. Dzer-

žmska «Klusās Donas» iestudējumu, gatavojas Latvi-

jas PSR mākslas dekādei Maskavā. Šo darbu pārtrauc
vācu fašistiskais iebrukums. N. Vasiļjevs tiek arestēts.



Pēc atbrīvošanas no cietuma viņam jāatstāj Rīga. Māk-

slinieks darbojas Liepājas operā līdz 1944. gada oktob-

rim, kad operu slēdz.

Ar jaunu rosmi viņš sāk darbu pēc Lielā Tēvijas
kara. 1945. gadā N. Vasiļjevs kļūst par Latvijas PSR

Valsts operas un baleta teātra režisoru. Viņa vadībā

iestudētas daudzas labākās krievu klasiskās operas:

«Ivans Susaņins», «Kņazs Igors», «Pīķa dāma» v. c.

N. Vasiļjevs pirmais Padomju Savienībā iestudējis
N. Rimska-Korsakova operu «Teiksma par neredzamo

pilsētu Kitežu un jaunavu Fevroniju» (1955). Lielus

panākumus tā gūst Latviešu literatūras un mākslas

dekādē Maskavā. lestudējot R. Vāgnera operu «Tanhei-

zers», N. Vasiļjevs uzvedumu ievirza reālistiskā plāk-
snē. Pēckara periodā viņš iestudējis apmēram trīsdes-

mit operu.
1956. gadā N. Vasiļjevam piešķirts Latvijas PSR No-

pelniem bagātā mākslas darbinieka goda nosaukums.

N. Vasiļjevs miris 1961. gada 13. jūlijā.

37 — 1433
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RIHARDS VEIDE

Dziedonis Rihards Veide dzimis 1896. gada 15. ok-

tobrī Alūksnē strādnieku ģimenē. Dziedāšana viņam

patikusi jau kopš agras bērnības, taču no mātes man-

toto vokālo talantu R. Veidem diemžēl neizdodas at-

tīstīt nopietnās studijās — tikai divus gadus viņš mā-

cās pie profesora V. Stota (1930—1932) un arī profe-
sora Žaneti kursos (1923—1925). Ar lielu neatlaidību

dziedonim izdodas sagatavot pirmo patstāvīgo koncertu

(1932) un izturēt solistu konkursu Radiofonā (1933),



kaut ari mākslinieka darbībai paliek tikai novakares

pēc celtņu ceha montētāja darba Jūrniecības departa-
mentā (1924—1941). No 1924. līdz 1934. gadamß. Veide

dzied operas korī un vokālajā ansamblī. Sevišķi tuva

viņam krievu un latviešu klasika, īpaši E. Dārziņš.
Daudz pūļu ieguldīts, iestudējot P. Čaikovska (1938)
un N. Rimska-Korsakova (1944) piemiņas koncertus.

Pēc padomju varas atjaunošanas R. Veide, kļuvis par

filharmonijas solistu, pirmo reizi var veltīt visu savu

laiku un enerģiju vienīgi mākslai. Dziedoņa repertuārs

nemitīgi papildinās. Radiofonā viņš iestudē sešpadsmit
tenora partijas dažādās operās («Ivans Susaņins»,
«Nāra», «Klusā Dona», «Fausts»). Mūsu republikā lai-

kam gan nebūs tāda lauku kluba vai kultūras nama,

kur nebūtu skanējusi R. Veides brīvi plūstošā, dzidrā

balss. Dziedonis koncertējis arī Urālos un Vidusāzijā.
Aktīvas dziedoņa gaitas nebeidzas arī tad, kad

R. Veide sāk strādāt par dziedāšanas pedagogu — sā-

kumā Valsts dziesmu un deju ansamblī «Sakta»

(1956—1960), vēlāk Valsts Akadēmiskajā korī. 1964.

gada 2. februārī tās pēkšņi pārtrauc nāve, aizsaukdama

no Padomju Latvijas mākslas dzīves padomju dziesmu

dedzīgu propagandētāju.

37'
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KĀRLIS VEILANDS

Daudz enerģijas, jauneklīga entuziasma un darba

prieka Cēsu mūzikas dzīves uzplauksmē ieguldījis vi-

jolnieks, diriģents un komponists Kārlis Veilands.

Mākslinieks dzimis 1901. gada 11. novembrī Rīgā
strādnieku ģimenē. Muzikālās dotības atraisās jo agri.
Pašmācības ceļā topošais mūziķis apgūst vijoles spēli.
Materiālo apstākļu deļ K. Veilandam neizdodas beigt

studijas. Ar 1929. gadu sākas viņa vijolnieka gaitas. Ša-

jos gados rodas arī viņa pirmās kompozīcijas vijolei



un skaņdarbi instrumentālajiem ansambļiem. 1940. gadā
K. Veilandam paveras iespēja no vienkārša ierindas

mūziķa kļūt par Cēsu un Valmieras mūzikas skolu vi-

joles klases pedagogu. Šais pilsētās aktīvi izvēršas

K. Veilanda darbība pēc kara. 1948. gadā viņš noorga-

nizē Cēsu kultūras nama pašdarbības simfonisko or-

ķestri, pašaizliedzīgi vadīdams šo kolektīvu līdz pat
mūža beigām. Orķestra dalībnieku vidū ne mazums

jauniešu, kurus K. Veilands ieinteresējis profesionāla

mūziķa gaitām.
Cēsu pašdarbības simfoniskais orķestris ir četrdesmit

dalībnieku liels kolektīvs. Diriģents teicami saliedējis

orķestia mūziķus. Viņš prasmīgi izvēlējies repertuāru,
ietverdams tajā labākos klasiskās mūzikas darbus un

padomju mūzikas paraugus. Atsevišķos gadījumos diri-

ģents pārinstrumentējis autoru oriģinālpartitūras, pie-
mērodams tās tieši Cēsu orķestrantu spējām. K. Vei-

lands kopā ar rajona pašdarbniekiem sagatavojis
S. Rahmaņinova operas «Aļeko» uzvedumu (1950) un

vairāku V. A. Mocarta, L. Bēthovena un Alfrēda Kal-

niņa grūtu orķestra kompozīciju atskaņojumus. Pēckara

gadu darbus, no kuriem nozīmīgākā ir «Cēsu svīta», Vi-

joļkoncerts jaunatnei, mūzika J. Raiņa lugai «Indulis

un Ārija» Cēsu Veidenbauma Tautas teātra uzvedu-

mam, K. Veilands rakstījis atbilstoši katra orķestra

mūziķa spējām. Tie prasmīgi instrumentēti, vienkārši

mūzikas tēlos un noskaņās.

Svarīga nozīme bijusi Cēsu simfoniskā orķestra sa-

darbībai ar galvaspilsētas mūziķiem, kurus K. Veilands

pratis iesaistīt orķestra koncertos, koncertu ciklos un

koncertlekcijās.
K. Veilands miris 1961. gada 26. augustā.
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TEODORS VĒJŠ

Teodors Vējš mūsu atskaņotājmākslā pazīstams kā

koncertējošs vijolnieks, ievērojams orķestra māksli-

nieks un diriģents.

Viņš dzimis 1902. gada 16. aprīlī Rīgā fabrikas strād-

nieka ģimenē. Tā kā T. Vēja vecāki bijuši lieli mūzi-

kas mīļotāji, zēns jau agrā bērnībā saskāries ar skaņu

mākslu. Astoņu gadu vecumā viņš sāk mācīties vijoļ-

spēli un pēc diviem gadiem iestājas Pirmajā mūzikas

institūtā. Pasaules karš un bēgļu gaitas pārtrauc mūzi-



kas nodarbības. 1918. gadā atgriezies dzimtenē, T. Vējš
turpina mācības pie iecienītā vijoļspēles pedagoga E. Zī-

berta. 1920. gadā viņš iestājas Latvijas konservatorijā
E. Lučini klasē, bet pēc tā nāves pāriet A. Meca klasē,

kuru beidz 1926. gadā. Pēc tam T. Vējš divus gadus

papildinās pie slavenā čehu vijoļspēles pedagoga
O. Ševčika. No 1921. gada T. Vējš spēlē operas orķestrī
un no 1925. gada ir šā orķestra koncertmeistars. Šajā
laikā mūziķis rīko vairākus solokoncertus un spēlē ra-

dioraidījumos, iepriecinot klausītājus ar savu daiļska-

nīgo un izsmalcināto spēli. Trīsdesmitajos gados T. Vējš

stājas arī pie diriģenta pults — vispirms vasaras kon-

certos Liepājā un Ķemeros, vēlāk diriģējot operas

teātrī vairākus baletus («Donu Kihotu», «Kopēliju»,
«Esmeraldu» v. c).

Pēc Lielā Tēvijas kara T. Vējš aktīvi iesaistās Rīgas
mūzikas dzīvē. Viņš noorganizē Radio kvartetu, kur no

1945. līdz 1947. gadam spēle pirmo vijoli. Mākslinieks

diriģē Radio simfonisko orķestri populāras mūzikas rai-

dījumos (1945—1949).
No 1949. gada T. Vējš pilnīgi pievēršas diriģenta

darbībai. Viņš strādā Latvijas PSR Operetes teātrī par

galveno diriģentu līdz aiziešanai pensijā (1962. g. de-

cembrī). Operetes teātrī T. Vēja vadībā iestudēti ap-

mēram piecdesmit uzvedumi, kuru vidū ir A. Zilinska

operetes «Zilo ezeru zemē» pirmuzvedums, J. Miļutina

operete «Trembita», I. Kalmana operete «Monmartras

vijolīte» v. c.

1955. gadā T. Vējam piešķirts Latvijas PSR Nopel-
niem bagātā mākslas darbinieka goda nosaukums,

1956. gadā viņš apbalvots ar ordeni «Goda Zīme».

T. Vējš miris 1965. gada 6. janvārī.
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SOFIJA VĒRIŅA

Mūzikas zinātniece Sofija Vēriņa pieder pie repub-
likas mūzikas zinātnieku jaunākās paaudzes. Līdzās

zinātniskajam darbam viņa veic arī vecākās pedagoģes
pienākumus Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konserva-

torijā.
S. Vēriņa dzimusi 1929. gada 7. septembrī Salacgrīvā

kalpotāju ģimenē. Muzikālo izglītību viņa guvusi Jā-

zepa Mediņa mūzikas vidusskolā (1950—1952). 1952.

gadā S. Vēriņa iestājas Jāzepa Vītola Latvijas Valsts



konservatorijas Kompozīcijas un mūzikas teorijas fa-

kultātes mūzikas vēstures nodaļā. Pēc konservatorijas

beigšanas 1957. gadā S. Vēriņa strādā Alfrēda Kalniņa
Cēsu mūzikas vidusskolā, bet no 1958. gada ir peda-

goģe Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijā.

Jaunajai zinātniecei pārstrādājot un papildinot dip-
lomdarba tēmu, radies pirmais nozīmīgais darbs «Niko-

lajs Allunāns», kas veltīts ievērojamā latviešu kompo-
nista, diriģenta un pedagoga darbībai. Bez tam

S. Vēriņa uzrakstījusi vairākas brošūras sērijā «Mūzi-

kas žanri un formas». Viņa regulāri lasa lekcijas Kul-

tūras universitātē. Mūzikas zinātniece raksta disertāciju

par latviešu operas teātri.

Galvenie darbi. Monogrāfija «Nikolajs Allunāns», LVI,

Rīgā, 1959. Brošūras: «Uvertīra», LVI, Rīgā, 1959. «Dažādi vokālie

žanri», LVI, Rīgā, 1959. «Alfrēda Kalniņa balets «Staburadze»», LVI,

Rīgā, 1958.
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LIGITA VIDULEJA

Redzamu vietu mūsu republikas jauno mūzikas zināt-

nieku vidū ieņem Ligita Viduleja. Viņa pievērsusies

galvenokārt mūsdienu operas dramaturģijas problē-
mām.

L. Viduleja dzimusi 1933. gada 12. decembrī Rīgā

mūziķa ģimenē. Pirmās zināšanas mūzikā sniedz tēvs,

mūzikas skolotājs un diriģents. 1953. gadā L. Viduleja

iestājas Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijas

Kompozīcijas un teorijas fakultātes mūzikas vēstures



nodaļā, kuru beidz 1958. gadā. No diplomdarba «Pēte-

ris Barisons» vēlāk izveidojas grāmata «Gaišās stīgas».
Vēl būdama konservatorijas studente, L. Viduleja

sāk patstāvīgu mūzikas propagandistes darbu — strādā

Radiofona Mūzikas redakcijā par redaktori, publicē
rakstus un recenzijas par mūziku, lasa lekcijas. 1961.

gadā L. Viduleja debitē ar savu pirmo darbu LVI izdo-

tajā sērijā «Palīgs mūzikas klausītājiem», sagatavojot
brošūru «Balets». No 1958. līdz 1959. gadam viņa
strādā Latvijas PSR Kultūras ministrijā par mūzikas

inspektori, bet kopš 1961. gada ir Jāzepa Vītola Latvi-

jas Valsts konservatorijas Mūzikas zinātnes sektora

jaunākā zinātniskā līdzstrādniece.

L. Viduleja aktīvi iekļāvušies Komponistu savienības

radošajā darbā, sevišķu uzmanību pēdējos gados vel-

tījot laikmetīgās operas muzikālās dramaturģijas jautā-
jumiem.

Galvenie darbi. «Balets», LVI, Rīga, 1961. «Gaišās stīgas»
Monogrāfija par Pēteri Barisonu, LVI, Rīgā, 1963.
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VALDIS VIKMANIS

Valdis Vikmanis pazīstams kā talantīgs kordiriģents,
kas veic ievērojamu koncertdarbību. Viņš aktīvi pieda-
lās Liepājas kultūras un mākslas dzīvē. Diriģents noor-

ganizējis un izveidojis Liepājas mūzikas vidusskolas

simfonisko orķestri. Viņa vadībā notiek daudzi šā ko-

lektīva koncerti. Plašs un nozīmīgs ir V. Vikmaņa darbs

Emīļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolā, kur viņš
strādā par direktoru un pedagogu kopš pirmajām pēc-
kara dienām. V. Vikmanis veic arī dažādus sabiedriskus
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pienākumus. Liepājas darbaļaudis vairākkārt viņu ievē-

lējuši par pilsētas padomes deputātu.
V. Vikmanis dzimis 1915. gada 25. janvārī Valmie-

ras apriņķa Piksāru ciemā zemnieku ģimenē. Vien-

padsmit gadu vecumā zēns iemācās spēlēt trompeti. Šo

prasmi īsti likt lietā izdodas tikai Rūjienas ģimnāzijā.
Pianista P. Krieviņa vadībā te plaši izvērsta muzikālā

pašdarbība. V. Vikmanis iesaistās skolas simfoniskajā

orķestrī un pūtēju orķestrī, kur iegūst pirmās nopiet-
nākās zināšanas mūzikā. Pēc ģimnāzijas beigšanas

piecus dienesta gadus viņš spēlē armijas orķestrī.
1934. gadā V. Vikmanis iestājas Latvijas konservatorijā
docenta A. Jermolova trompetes klasē un pedagoga
A. Ābeles kara orķestra diriģentu klasē. Jaunajam
māksliniekam bagātu orķestra mūziķa pieredzi dod

praktiskais darbs armijas orķestrī.
Pēc konservatorijas beigšanas 1937. gadā viņš at-

griežas Rūjienā, kur ģimnāzijā veic dziedāšanas skolo-

tāja pienākumus. Turpmākais V. Vikmaņa darbs kopš
1940. gada saistīts ar Liepāju. Viņš strādā 1. vidusskolā

par dziedāšanas skolotāju un turpina orķestra mūziķa
gaitas, spēlējot trompeti Liepājas operteātra orķestrī

(līdz 1950. g.). Kad 1945. gadā sāk atkal darboties Lie-

pājas mūzikas vidusskola, V. Vikmanis uzņemas direk-

tora un pedagoga pienākumus. 1946. gadā V. Vikmanis

kļūst par Liepājas Izglītības un zinātnes darbinieku

nama kora diriģentu. Koris viņa vadībā regulāri kon-

certē Liepājā, viesojas tuvākajās rajona pilsētās, Rīgā
un arī kaimiņu republikās, piedalās dziesmu svētkos un

koru skatēs. Kora kolektīvam par tradīciju kļuvusi

plašu lielas formas darbu iestudēšana. Tā repertuārā
ir A. Arutjunjana «Kantāte par dzimteni», G. Sviridova



«Patētiskā oratorijā», V. A. Mocarta «Rekviēms»,
M. Zariņa «Valmieras varoņi» v. c. V. Vikmanis panā-
cis tīru, smalki niansētu kora skanējumu. Viņa diri-

ģenta priekšnesumu raksturo izkopts frazējums, patiess

pārdzīvojums, individuāls un iejūtīgs skaņdarbu trak-

tējums. 1963. gadā koris iegūst Tautas kora nosau-

kumu, bet tā diriģents — Nopelniem bagātā mākslas

darbinieka goda nosaukumu. V. Vikmanis noorganizē
Liepājas mūzikas vidusskolas simfonisko orķestri,
1950. gadā sāk vadīt kultūras nama pūtēju orķestri.
1960. gada Dziesmu svētkos pūtēju orķestra kolektīvs

iegūst Ceļojošo sarkano karogu. V. Vikmanis ilgus ga-

dus darbojas par Liepājas pilsētas koru virsdiriģentu.
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MĀRIS VILLERUŠS

Čellists Māris Villerušs ir viens no spilgtākajiem
mūsu jaunās mākslinieku paaudzes pārstāvjiem. Talan-

tīgais mūziķis piedalījies Čaikovska II starptautiskajā
konkursā Maskavā (1962) un Pablo Kazalsa starptau-

tiskajā konkursā Budapeštā (1963) un kļuvis šo kon-

kursu diplomands.
M. Villerušs dzimis 1936. gada 18. maijā Bauskā.

Viņa tēvs ir mūziķis, tādēļ jau no agras bērnības zē-

nam rodas saskare ar mūziku. Viņam sagādā prieku



592

dziedāšana un brīva improvizēšana pie klavierēm. Pir-

mās iemaņas klavieru spēlē viņš iegūst mājās, kā arī

mācoties privātstundās. Nopietnākas nodarbības mū-

zikā1 sākas tikai 1948. gadā P. Jurjāna bērnu mūzikas

skolā pedagoga Brauera čella klasē.

Republikas jauno stīdzinieku skatē 1950. gadā ko-

misija ievēro mazā solista izteiksmīgo spēli un aicina

viņu pāriet uz speciālo mūzikas skolu. Kadzēns iestājas
E. Dārziņa speciālajā mūzikas vidusskolā, viņam jau ir

četrpadsmit gadu. Topošais čellists mūzikas priekšme-
tus apgūst īsā laikā un skolu beidz četros gados. Talan-

tīgais mūziķis mācās pieredzējušā pedagoga profesora
E. Berzinska vadībā. Arī tālākajās studiju gaitās Jāzepa
Vītola Latvijas Valsts konservatorijā viņš ir profesora
E. Berzinska audzēknis.

Jau konservatorijas gados gan studentu koncertos,

gan solovakaros izpaužas M. Villeruša spilgtās izpil-

dītāja spējas. 1955. gadā viņš jau piedalās Latviešu lite-

ratūras un mākslas dekādē Maskavā, kur sniedz gan

solopriekšnesumus, gan arī spēlē simfoniskajā orķestrī.
Mācoties pēdējos kursos, jaunais čellists bieži kon-

certē Rīgā un arī citās mūsu republikas pilsētās — Lie-

pājā, Ventspilī, Kuldīgā. No tā laika koncerti perifērijā
viņam kļūst par tradīciju.

Pēc konservatorijas beigšanas 1959. gadā M. Ville-

rušs iestājas Maskavas konservatorijas aspirantūrā,
kur padziļina zināšanas pie ievērojamā čellista S. Knu-

ševicka un vēlāk pie izcilā meistara M. Rostropoviča.
No 1962. gada jaunais mūziķis strādā mūsu konser-

vatorijā par profesora E. Berzinska asistentu, bet kopš
1963. gada, kad viņš beidz aspirantūru, par vecāko pe-

dagogu.



M. Villerušs izvērsis plašu koncertdarbību. Tuvāki

koncertceļojumi mijas ar tālākiem. Daudzkārt viņš

uzstājies kopā ar citiem māksliniekiem, bet arī patstā-

vīgo solokoncertu skaits jau sniedzas pāri trīsdesmit.

M. Villerušs koncertējis Maskavā, Saratovā, Doņeckā,
Novosibirskā, Tbilisi, Erevānā, Luganskā, Tallinā, Viļņā
un citur. Kopā ar vairākiem mūsu republikas māksli-

niekiem viņš piedalījies latviešu kultūras nedēļas kon-

certos Polijā (1962).
Jaunais mākslinieks gatavojas koncertiem rūpīgi, ar

lielu atbildības sajūtu. Viņa sniegumu raksturo iedziļi-
nāšanās skaņdarbā, laba stila izjūta. M. Villeruša spēlē

klausītājus valdzina brīvā, dabiskā muzicēšana, emocio-

nalitāte, skaistais, dziedošais tonis.

38 — 1433
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HELĒNA VIĻUMANE

Helēna Viļumane ir ievērojama mūsu republikas pia-
niste koncertmeistare, aktīva opermākslas propagan-

diste.

Viņa dzimusi 1908. gada 24. maijā Ļeņingradā ārsta

ģimenē. Tēvs ir liels mūzikas mīļotājs un gandrīz visu

brīvo laiku veltī mākslai. Viņš labi spēlē klavieres un

dzied. Jau agri viņš ievada meitu klavieru spēles māk-

slā, muzicē ar viņu četrrocīgi vai arī māca spēlēt pa-

vadījumus, bet pats dzied populāras operu ārijas. Tā



reizē ar klavieru spēli meitene iemīl opermūziku un

paliek tai uzticīga. Pēc skolas beigšanas Daugavpilī sā-

kas klavierspēles nodarbības profesora V. Ružicka

vadībā, bet konservatorijā — pie profesora P. Šuberta.

1935. gadā H. Viļumane beidz konservatoriju. Studiju
laikā aizsāktā koncertdarbība paplašinās. Jaunā pianiste
bieži uzstājas radioraidījumos, spēlē kameransambļos.
Vairākus gadus H. Viļumane ir Ventspils Tautas kon-

servatorijas pedagoģe, pēc tam Latvijas PSR Valsts

filharmonijas māksliniece, bet kopš 1946. gada strādā

par koncertmeistari Latvijas PSR Valsts Akadēmiskajā

operas un baleta teātrī, kur sagatavojusi daudzus atbil-

dīgus operu iestudējumus. H. Viļumane aktīvi piedalās
teātra sabiedriskajā dzīvē, veic šefības darbu rūpnīcās
un strādnieku klubos, karaspēka daļās. Vairāk nekā

desmit gadu viņa palīdzējusi apgūt vokālo mākslu dau-

dziem pašdarbības solistiem. Plašu atbalsi republikas
kultūras dzīvē guvuši operu iestudējumi televīzijā —

A. Zilinska «Zelta zirgs», J. Ķepīša «Minhauzena pre-

cības», Jāzepa Mediņa un M. Zariņa «Zemdegi» un

N. Grīnfelda «Mīla stiprāka par nāvi», kuru sagatavo-
šanā daudz darba ieguldījusi arī H. Viļumane. Viņa

vairākkārt apbalvota ar medaļām un goda rakstiem.

1959. gadā H. Viļumanei piešķirts republikas Nopelniem

bagātās skatuves mākslinieces goda nosaukums.

38*
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ALEKSANDRS

VIĻUMANIS

Republikas vokālās mākslas meistaru vidū ievērojamu
vietu ieņem Aleksandrs Viļumanis. Ar savu spēcīgo,

pilnskanīgo balsi, dziļi emocionālo un pārliecinošo dzie-

dājumu un tēlojumu mākslinieks iepriecinājis vispla-
šāko klausītāju saimi. Līdzās radoša mākslinieka gaitām
A. Viļumaņa dzīvē nozīmīgu vietu ieņem arī pedago-

ģiskais darbs.

A. Viļumanis dzimis 1910. gada 15. jūlijā Pavlovskas

kūrortā netālu no Pēterburgas. Interesi par mūziku jau
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agrā bērnībā rosina viņa māte — dziedātāja un mūzikas

skolotāja. Māte ir arī viņa pirmā muzikālā audzinātāja
un balss nostādītāja. Viļumaņu ģimenē bieži skan

mūzika.

1921. gadā Viļumaņu ģimene pārceļas uz Rīgu. Pēc

vidusskolas beigšanas 1928. gadā A. Viļumanis iestājas
konservatorijā profesora Paula Sakša dziedāšanas klasē,
kur mācās līdz 1936. gadam. Studiju gados sākas arī

A. Viļumaņa patstāvīgā darba gaitas. Viņš ir korists

Krievu drāmas teātrī, vēlāk arī Dailes teātrī v. c.

1932. gadā profesors Jāzeps Vītols izņēmuma kārtā

dod atļauju konservatorijas studentam sarīkot savu

pirmo patstāvīgo koncertu, kas ir sākums A. Viļumaņa

regulārai koncertdarbībai. 1932. gada jūnijā viņš dodas

uz Vīni, lai piedalītos starptautiskajā konkursā. Brau-

ciens ir veiksmīgs — jaunais dziedonis atgriežas mājās

ar konkursā iegūto diplomu.
Daudzos koncertos līdzās latviešu komponistu klasiķu

darbiem A. Viļumanis atskaņo arī savas paaudzes

komponistu dziesmas. Pēckara gados mākslinieka

priekšnesumā klausītāji iepazinuši J. Ozoliņa, N. Grīn-

felda, Jāzepa Mediņa un citu autoru dziesmu pirmat-

skaņojumus.
1934. gada rudenī, vēl būdams konservatorijas stu-

dents, A. Viļumanis tiek aicināts dziedāt Liepājas ope-

ras teātrī, kur viņš darbojas līdz 1939. gadam. Jaunais

mākslinieks vairākkārt viesojas Rīgas Nacionālajā

operā, kur dzied Jevgeņija Oņegina, Mefistofeļa, dzir-

navnieka, Skarpias, Eskamiljo un citas partijas.
1939. gada vasaru A. Viļumanis pavada Milānā, pa-

pildinoties pie baritona Karlo Kavallini. Tā paša gada
decembrī sākas dziedoņa gaitas Rīgas Nacionālajā operā.



598

Pēc padomju varas atjaunošanas 1940. gadā A. Viļu-

manis veic operas teātra direktora vietnieka pienāku-

mus, ieguldot lielu darbu gaidāmās Latviešu mākslas

dekādessagatavošanā. Jauno dzīvi pārtrauc vācu fašistu

iebrukums. A. Viļumanis tiek arestēts. Pēc atbrīvošanas

viņam neļauj piedalīties koncertos. Mākslinieks tiek

izsūtīts uz Vāciju, kur ilgu laiku strādā par tramvaja

vadītāju. 1945. gadā A. Viļumanis atgriežas Rīgā un

atsāk solista gaitas operas teātrī.

Bagāts un daudzveidīgs ir A. Viļumaņa repertuārs.
Sākot ar 1934. gadu, mākslinieks iedzīvinājis četr-

desmit septiņas lielas, atbildīgas lomas, to vidū Dēmonu,

Jevgeņiju Oņeginu, Borisu Godunovu, kņazu Igoru,

Mazepu, Tomski un citus krievu klasiskās operas tēlus.

Līdzās tiem redzami arī Rietumeiropas klasiskās operas

dažāda rakstura tēli — Rigoleto, Jago, Mefistofelis,

Eskamiljo, Skarpia, Sebastiano, Figaro v. c. Mākslinieks

dziedājis arī latviešu oriģināloperās — Akmentiņu

J. Kalniņa operā «Uguni», Daumantu A. Kalniņa operā
«Baņuta». Pēckara gados A. Viļumanis atveidojis An-

dreju A. Liepiņa operā «Saules lēkts», Stepanu D. Kaba-

ļevska operā «Tarasa dzimta», Līdumu M. Zariņa operā
«Uz jauno krastu», tā apliecinādams savas spējas un

izpratni mūsdienu cilvēka — cīnītāja un jaunās dzīves

celtnieka tēla atveidošanā. 1949. gadā, kad grupa Latvi-

jas PSR Valsts Akadēmiskā operas un baleta teātra

mākslinieku saņem PSRS Valsts prēmiju par M. Mu-

sorgska operas «Boriss Godunovs» uzvedumu, to vidū

ir arī titullomas atveidotājs A. Viļumanis. No 1948. gada
mākslinieks strādā par pedagogu Jāzepa Vītola Latvi-

jas Valsts konservatorijā, pildot vokālās nodaļas vadī-

tāja un profesora pienākumus. Viņa klases absolventu



vidū ir R. Māliņa, J. Zābers, D. Kriķis, J. Krēsliņš,
R. Zelmane, K. Embovics un daudz citu pazīstamu
dziedoņu.

A. Viļumaņa izteiksmīgo vokālo sniegumu raksturo

temperaments, dziļa muzikalitāte un liela nokrāsu

dažādība.

1954. gada A. Viļumanim piešķirts Latvijas PSR Tau-

tas mākslinieka goda nosaukums.
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LEONĪDS VĪGNERS

Leonīda Vīgnera radošā darbība veido latviešu mūzi-

kas kultūras vēsturē vienu no spilgtākajām lappusēm.
Viņš strādā gan diriģēšanas un kompozīcijas laukā, gan

arī veic pedagoģisko darbu.

L. Vīgners dzimis 1906. gada 6. novembrī Maskavā

mūziķu ģimenē. Viņa tēvs Ernests Vīgners ir viens no

pirmajiem izcilākajiem latviešu mūzikas darbiniekiem,
bet māte — mūzikas skolotāja. L. Vīgnera muzikālā

apdāvinātība parādās agrā bērnībā. Jau sešu gadu
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vecumā L. Vīgners diriģē tēva vadītās mūzikas skolas

audzēkņu vakarā Maskavas konservatorijas zālē (viņa
vadībā izskan Baha-Guno «Ave Maria»). Maskavā

L. Vīgners gūst labu muzikālo skolu. Gadu pēc atgrie-
šanās Latvijā — 1921. gadā viņš iestājas Rīgas konser-

vatorijā un paralēli tam sāk arī pedagoga darbu tēva

vadītajā Fonoloģijas institūtā. Konservatorijā viņš inte-

resējas ne tikai par diriģēšanu, bet arī par kompozīciju,
klavieru spēli un ērģeļu spēli, ko L. Vīgners mācās pie
P. Jozuusa, kurš ne vien prasmīgi vada sava audzēkņa

pirmos soļus ērģeļspēlē, bet ļoti daudz sniedz arī vis-

pārējā muzikālā sagatavotībā, sevišķi kordiriģēšanā.
1923. gadā spējīgais students sāk mācīties kompozīciju

pie Jāzepa Vītola. L. Vīgneru arvien vairāk saista opera
un simfoniskā mūzika. Uz laiku kompozīcijas nodaļa
jāatstāj, jo jaunā mūziķa sirdi un prātu pārņēmusi
orķestra diriģēšana. levērojot jaunā diriģenta talantu,

viņa skolotājs E. Kupers aicina L. Vīgneru par asistentu

Rīgas operā. Studijas orķestra diriģēšanā L. Vīgners

turpina pie pazīstamā somu diriģenta G. Šnēfogta.
1928. gadā L. Vīgners saņem ērģelnieka diplomu un

brīvmākslinieka grādu, pēc diviem gadiem absolvē

kompozīcijas un sitamo instrumentu klasi, kā arī pa-
beidz orķestra diriģēšanas studijas. Tajā pašā gadā viņš
dodas uz Bāzeli, kur pie vācu diriģenta profesora
F. Veingartnera papildinās diriģēšanas meistarklasē. Arī

vēlākajos gados L. Vīgners vairākkārt bijis lielos mū-

zikas centros — Prāgā, Vīnē, Berlīnē, Parīzē, Zalcburgā,
kur guvis jaunas ierosmes. Ilgu laiku viņam neizdodas

atrast pastāvīgu darbu. Palaikam viņš tiek aicināts

diriģēt simfoniskos koncertos Jelgavā, Rīgas Jūrmalā,

Liepājā, kā arī Radiofonā. Darbs kordiriģēšanas jomā
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pirmskara gados L. Vīgneram saistās ar diviem vīru

koriem — «Dziedoni» un tā saucamo Vīgnera kori. Abi

kori spējīgā diriģenta vadībā īsā laikā gūst labus rezul-

tātus un pelnītu atzinību gan pašu mājās, gan arī Lie-

tuvā un Igaunijā.
No 1936. gada viņš strādā opera par diriģenta asis-

tentu.

1944. gadā tūlīt pēc Rīgas atbrīvošanas L. Vīgners

kopā ar izcilo latviešu dziedoni R. Bērziņu pul-
cina vienkopus visus operas teātra māksliniekus.

L. Vīgners kļūst par operas galveno diriģentu un nežēlo

spēkus, lai teātris jo drīz sniegtu izrādes. Jau 1944. gada
6. novembrī notiek pirmais simfoniskais koncerts. Tam

seko Dž. Verdi «Aīdas» un «Traviatas» pirmizrādes, bet

nākamajā gadā lielus panākumus gūst 2. Bize opera

«Karmena», P. Čaikovska opera «Jevgeņijs Oņegins»,
Dž. Pučini opera «Toska», A. Kalniņa opera «Baņuta»

un daudzas citas izrādes. Kā operu diriģents L. Vīgners
vienmēr centies panākt pēc iespējas precīzāku un pil-

nīgāku autora ieceres atklāsmi. Viņa interpretācija
allaž izcēlusies ar nevainojamu partitūras iztulkojumu
un labu stila izpratni. Liels ir galvenā diriģenta nopelns

jauno mākslinieku audzināšanā un izvirzīšanā. L. Vīg-
ners strādā operā līdz 1949. gadam.

No 1947. līdz 1949. gadam viņš vada Filharmonijas
simfonisko orķestri.

No 1949. gada rudens līdz 1963. gadam L. Vīgners
strādā par Latvijas PSR Radio un televīzijas simfoniskā

orķestra galveno diriģentu. Te visā pilnībā atplaucis

viņa diriģenta talants. To apliecina Latviešu literatūras

un mākslas dekāde Maskavā 1955. gadā, kur gan orķes-

tris, gan diriģents gūst augstu novērtējumu.
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L. Vīgnera mākslinieciskā amplitūda ir apbrīnojami

plaša. Viņa izpildītāja talants spilgti atraisās gan minia-

tūrā, gan monumentālos simfoniskos daiļdarbos, gan

operu uzvedumos. Mākslinieks ir smalkjūtīgs krievu,

padomju un Rietumeiropas komponistu sacerējumu

interpretētājs. Ļoti nozīmīgu darbu diriģents veic lat-

viešu mūzikas propagandēšanā. Jāņa Ivanova Piektā,

Sestā, Septītā un Astotā simfonija, Koncerts vijolei ar

orķestri un citi mūsdienu komponistu simfoniskie darbi

atskaņoti pirmo reizi tieši L. Vīgnera vadībā.

L. Vīgners kā simfoniskā orķestra diriģents viesojies
arī Maskavā, Ļeņingradā, Kijevā, Tallinā, Tbilisi, Viļņā,
Minskā, kā arī citās Padomju Savienības pilsētās, kur

viņš iepazīstinājis klausītājus ar latviešu autoru dar-

biem.

Pēckara gados L. Vīgneram ir lieli nopelni arī kora

mākslas attīstības veicināšanā mūsu republikā. Viņa

diriģenta gaitas vienmēr bijušas nesaraujami saistītas

ar pašdarbības koru kolektīviem. Meistarīgā vadībā

pēckara gados sevišķi uzplaukst LRAP Kultūras nama

koris. 1951. gadā tas izpelnās otro vietu Vissavienības

mākslinieciskās pašdarbības skatē, 1955. gadā piedalās
Latviešu literatūras un mākslas dekādē Maskavā, bet

pēc dekādes iegūst Latvijas PSR Nopelniem bagātā ko-

lektīva nosaukumu.

L. Vīgners 1959. gadā nodibina republikas kordiri-

ģentu kori. Viņš rosīgi darbojies visos Padomju Latvijas
dziesmu svētkos par virsdiriģentu.

Līdztekus spraigai izpildītājdarbībai L. Vīgners trīs-

desmitajos gados visai ražīgi strādājis arī kompozīcijas
laukā. Vairākas no viņa kora dziesmām iegājušas koru

kolektīvu repertuārā. Viņš sarakstījis arī daudz roman-



ču, skaņdarbu klavierēm un orķestrim. Pēdējā laikā

L. Vīgners atkal pievēršas kompozīcijai un saraksta dau-

dzas kora dziesmas ar Raiņa tekstu.

Nozīmīgu darbu L. Vīgners veic Latvijas Valsts kon-

servatorijā, audzinot jauno mākslinieku maiņu. Diriģē-
šanas kursu pie viņa beiguši tagadējais Latvijas PSR

Operas un baleta teātra galvenais diriģents Edgars Tons,

pazīstamais koru diriģents Haralds Mednis, komponists

un diriģents Mendelis Bašs un citi. Ilggadīgais pedago-

ģiskais darbs un lielā pieredze jauno mūziķu audzinā-

šanā izvirzījusi L. Vīgneru par vienu no labākajiem
mācību spēkiem mūsu republikā (no 1954. gada viņš
strādā par docentu, bet 1961. gadā iegūst profesora

grādu).
L. Vīgnera ieguldījums Padomju Latvijas mūzikas

kultūrā ir augsti novērtēts. 1945. gadā viņam piešķirts

Latvijas PSR Nopelniem bagātā mākslas darbinieka, bet

1955. gadā Latvijas PSR Tautas mākslinieka goda no-

saukums, 1957. gadā viņš apbalvots ar republikas Valsts

prēmiju.
L. Vīgners ir mākslinieks, kas apveltīts ar lielisku

atmiņu, absolūto dzirdi un labu ritma izjūtu. Viņš sīki

pārzina ikviena mūzikas instrumenta specifiku un

iespējas. Dziļa mākslinieciskās patiesības izjūta un

prasme spilgti un pārliecinoši atklāt skaņdarba saturu

raksturīga L. Vīgnera priekšnesumam.

Literatūra. A. Klotiņš. Leonīds Vīgners, «Latviešu mūzika»,

111, LVI, Rīgā, 1964.
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DAINA VĪLIPA

Pianiste Daina Vīlipa dzimusi 1930. gada 4. novembrī

Rīgā strādnieku ģimenē. Vecāki interesējas par mūziku,

tāpēc meitene jau agri iepazīstas ar klavieru melnbalto

taustiņu noslēpumiem. Viņai ir tikai seši gadi, kad sākas

nopietnas nodarbības mūzikā. Sākumā meitene mācās

pie dažādām privātskolotājām, bet vienpadsmit gadu
vecumā vecāki viņu aizved uz mūzikas skolu pie Valsts

konservatorijas, kur no 1941. gada sākas sistemātiskas

nodarbības. Sākumā D. Vīlipas klavieru pedagoģe ir
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E. Eglīte. 1947. gadā jaunā pianiste kļūst par konserva-

torijas studenti. Viņas pedagogi ir docente E. Eglīte

un docents I. Kalniņš.

Konservatoriju D. Vīlipa beidz ar izcilību. Eksāmenā

viņa spoži atskaņo F. Lista Pirmo koncertu klavierēm.

Lai pilnveidotu savu klavierspēles meistarību, māksli-

niece 1952. gadā iestājas aspirantūrā Ļeņingradā. Šeit

viņas pedagogs ir profesors H. Neihauzs, bet vēlāk

profesors J. Brjuškovs. Pēc aspirantūras beigšanas
1956. gadā D. Vīlipa sāk strādāt Jāzepa Mediņa mūzi-

kas skolā par klavieru pedagoģi, vienlaikus darbojoties
arī Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijā par

koncertmeistari. No 1961. gada pianistes darbs saistās

tikai ar konservatoriju. Viņa ir klavierklases vecākā

pedagoģe.
Paralēli mācībām aspirantūrā sākas arī D. Vīlipas

koncertdarbība. Ļeņingradā viņa sniedz četrus klavier-

vakarus ar plašu, daudzpusīgu programmu, kurā ietverti

dažādu paaudžu un laikmetu komponisti: L. Bēthovens,

F. Šopēns, R. Šūmanis, F. Lists, P. Čaikovskis, A. Skrja-
bins un franču impresionisti.

Rīgā pēc aspirantūras beigšanas māksliniece sagata-

vojusi vairākas koncertprogrammas. Viņa pievērsusies
arī latviešu klasikai (Jāzepa Vītola un Alfrēda Kalniņa

daiļradei), padomju komponistiem (J. Ivanovam, S. Pro-

kofjevam) un V. A. Mocarta un J. S. Baha darbiem.

Māksliniece muzicējusi arī kopā ar simfonisko or-

ķestri, atskaņojot S. Rahmaņinova Pirmo koncertu,

V. A. Mocarta Koncertu La mažorā, M. Ravela Koncertu

Sol mažorā, V. Kaminska «Baltkrievu rapsodiju».

Ļoti aktīvi D. Vīlipa piedalās Valsts filharmonijas
abonementu koncertos. Viņa spēlējusi L. Bēthovena,



F. Šopēna, F. Lista un S. Rahmaņinova skaņdarbus, kā

arī sagatavojusi J. Ivanova Sonata brevis pirmatskaņo-

jumu 1963. gadā.
1963. gada D. Vīlipa piedalās padomju mūzikas festi-

vālā Kijevā. Viņa koncertējusi arī Minskā un Viļņā.
D. Vīlipas spēlei raksturīga izstrādāta, virtuoza teh-

nika. Atklājot skaņdarba saturu, māksliniece to cieši

saista ar paša komponista ieceri un izteikto domu. Šo

attieksmi pret mākslu — «nekad nespēlēt tukšas notis» —

viņa ieaudzina arī savos audzēkņos.
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JĀNIS VĪTOLIŅŠ

Komponists un fagotists JānisVītoliņš rakstījis dažāda

žanra mūziku. Viņa skaņdarbu sarakstā ir divas simfo-

nijas, baleti, dejas un rapsodijas pūtēju orķestrim,
instrumentāli un vokāli darbi. levērību pelna J. Vītoliņa
darbi pūtēju orķestrim, latviešu tautas dejas, Lauku

polka, Suita dejas v. c.

J, Vītoliņš dzimis 1886. gada 20. aprīlī Gulbenes ap-

riņķa Litenes pagastā lauku amatnieka ģimenē. Pirmās

iemaņas mūzikā J. Vītoliņš iegūst dažādos pūtēju



orķestros, kuros viņš spēlē līdz 1911. gadam, kad rodas

iespēja iestāties Maskavas konservatorijā profesora
F. Šmita fagota klasē. 1916. gadā J. Vītoliņš beidz Mas-

kavas konservatoriju. 1920. gadā viņš atgriežas Rīgā un

sāk strādāt nesen nodibinātajā Latvijas Valsts konser-

vatorijā par fagota klases vadītāju. Vienlaikus viņš

spēlē fagotu operas orķestrī. 1926. gadā J. Vītoliņš beidz

Jāzepa Vītola kompozīcijas klasi un tajā pašā gadā
aizbrauc uz Ameriku, kur dzīvo līdz 1931. gadam. Tur

viņš iegūst iemaņas kino mūzikas komponēšanā un

instrumentācijā. Kad J. Vītoliņš pēc piecu gadu prom-

būtnes atgriežas Rīgā, viņš atkal iesaistās darbā simfo-

niskajā orķestrī. No 1950. gada līdz mūža beigām viņš
strādā par pedagogu Jāzepa Vītola Latvijas Valsts kon-

servatorijas Orķestra instrumentu fakultātē.

J. Vītoliņš miris 1955. gada 14. maija.

Galvenie darbi. Pirmā simfonija (1924; partitūra kara laikā

gājusi bojā); Otrā simfonija (1955); balets «Ilga» (1935); balets «Tu-

raidas roze» (1940); Pirmā latvju rapsodija simfoniskajam orķestrim

(1932); Variācijas par latviešu tautas tēmu simfoniskajam orķestrim

(1946); apmēram piecpadsmit darbu pūtēju orķestrim; instrumentāli

skaņdarbi; dziesmas solobalsij v. c.

39— 1433
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JĒKABS VĪTOLIŅŠ

Mūzikas zinātnieks un folklorists mākslas zinātņu
doktors Jēkabs Vītoliņš dzimis 1898. gada 5. augustā
Madonas apriņķa Sarkaņu pagasta Bākšānos zemnieku

ģimenē.

Viņš mācās Sarkaņu pagasta skolā, vēlāk Lazdonas

draudzes skolā, bet no 1910. līdz 1917. gadam Rīgas
Aleksandra ģimnāzijā.

J. Vītoliņa muziķa gaitas sakas Sibīrija. 1917. gada
rudenī viņš iestājas Tomskas mūzikas skolā dziedāšanas
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un mūzikas teorijas klasēs un nākošajā gadā jau vada

Irkutskas latviešu kori. Pēc atgriešanās dzimtenē

1920. gadā J. Vītoliņš muzikālo izglītību turpina Latvijas

konservatorijā Jāzepa Vītola kompozīcijas un mūzikas

teorijas klasē, bet instrumentāciju mācās pie Jāņa Me-

diņa. Kompozīcijas un mūzikas teorijas nodaļu viņš
beidz 1924. gadā, bet 1926./27. gadā vēl mācās E. Kupera

orķestra diriģentu klasē. J. Vītoliņš mūzikas vēsturē

papildinās ārzemēs: Vīnes universitātē 1929. un

1931. gadā un Sorbonnas universitātē Parīzē 1937. gadā.
No 1922. līdz 1938. gadam J. Vītoliņš strādā Rīgas

Skolotāju institūtā par dziedāšanas un mūzikas teorē-

tisko priekšmetu pedagogu un vada arī kori. Ar insti-

tūta kori viņš daudz koncertē, 1929. gadā pirmo reizi

Rīgā atskaņo V. A. Mocarta «Rekviēmu». J. Vītoliņš
ir virsdiriģents vairākos novadu dziesmu svētkos —

Ventspilī, Kuldīgā, Saldū, Malienā, Ļaudonā.

Kopš 1925. gada viņš plaši izvērš mūzikas kritiķa
darbību (sākumā arī ar pseidonīmu J. Dandens). J. Vīto-

liņš bijis žurnālu «Teātra Vēstnesis», «Mūzikas Ap-
skats» redaktors. No 1925. līdz 1929. gadam viņš bijis
arī Latvijas Nacionālās operas dramaturgs. Populāras
ir J. Vītoliņa divdesmitajos un trīsdesmitajos gados
Latvijas Radiofonā nolasītās lekcijas par mūziku. Ļoti

nozīmīga ir J. Vītoliņa pedagoģiskā darbība Latvijas
konservatorijā no 1938. līdz 1962. gadam (pārtraukums
no 1944.līdz 1946. gadam), kur viņš ir mūzikas vēstures

katedras profesora vietas izpildītājs un vairākus gadus
arī tās vadītājs.

Pēc Lielā Tēvijas kara plaši izvēršas J. Vītoliņa
folklorista gaitas. No 1946. gada rudens J. Vītoliņš
ir Zinātņu akadēmijas Folkloras institūta (tagadējā

39*
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Valodas un literatūras institūta folkloras sektora) vecā-

kais zinātniskais līdzstrādnieks. Daudzus referātus viņš

nolasījis Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas ikgadējās
folkloristu izbraukuma zinātniskajās sesijās.

Zinātniskus referātus par latviešu tautas dziesmu

problēmām J. Vītoliņš lasījis arī Rīgā, Maskavā,

Ļeņingradā, Minskā un citās Padomju Savienības pil-
sētās. 1964. gada augustā VII Starptautiskajā antropolo-

ģijas un etnogrāfijas zinātņu kongresā Maskavā J. Vī-

toliņš nolasa referātu «Latviešu gadskārtu cikla tautas

dziesmu stila īpatnības».
J. Vītoliņš ir viens no labākajiem mūzikas lektoriem

republikā. Viņa priekšnesumā saista dzīvā, bagātā va-

loda un interesantais stāstījums. No plašā mūzikas lek-

tora darba atzīmējams lekciju cikls koncertiem «Visas

Alfrēda Kalniņa solodziesmas» (1958).
Pēckara periodā publicēti daudzi J. Vītoliņa apcerē-

jumi un raksti par mūziku republikāniskajos un centrā-

lajos žurnālos un laikrakstos.

Aktīvu organizatorisku darbu J. Vītoliņš veicis, no

1951. līdz 1954. gadam būdams Latvijas PSR Mūzikas

fonda valdes priekšsēdētājs, no 1952. līdz 1954.gadam —

PSRS Mūzikas fonda valdes loceklis. No 1954. līdz

1962. gadam viņš ir Latvijas Padomju komponistu sa-

vienības kritikas sekcijas priekšsēdētājs un PSRS Kom-

ponistu savienības mūzikas kritikas komisijas loceklis,

kopš 1956. gada PSRS Komponistu savienības tautas

mūzikas daiļrades komisijas biroja loceklis.

Ilggadējais darbs latviešu tautas dziesmu novadā ir

pamatā arī J. Vītoliņa mākslas zinātņu kandidāta diser-

tācijai «Latviešu tautas mūzikas pētījumu problēmas»,
ko viņš aizstāv Ļeņingradas konservatorijā 1956. gadā.
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1960. gada J. Vītoliņam tiek piešķirts Latvijas PSR

Nopelniem bagātā kultūras darbinieka goda nosaukums.

1961. gadā Ļeņingradas konservatorijā viņš aizstāv

disertāciju par tēmatu «Latviešu tautas mūzikas pētī-

jumi» un iegūst mākslas zinātņu doktora grādu.

J. Vītoliņa lielais darbs mūzikas zinātnes jomā, kas

aizsākas jau divdesmito gadu beigās, bet it īpaši trīs-

desmitajos gados, kad iznāk viņa «Mūzikas vēsture»,

jo sevišķi bagāts un nozīmīgs kļūst pēckara periodā,
kad nākusi klajā vesela virkne zinātnisku darbu.

Galvenie darbi. Kordiriģenta māksla. Diriģēšanas tehnikas

un muzikālā priekšnesuma jautājumi, 1928, otrs, pārstrādāts un pa-

plašināts izdevums, LVI, Rīgā, 1947. Latvju skaņu mākslinieku

portrejas, 1930. Rihards Vāgners. Monogrāfija. Līdzautors R. Kro-

ders, 1930. Dzirdes mācība. Vingrinājumi un dziesmas pamatskolām,
111 un IV klases kurss, 1931; V un VI klases kurss, 1936. Mūzikas

vēsture profesora J. Vītola virsredakcijā, 1.—7. burtnīca, 1932—1937;

pēc tam vienā sējumā —
1937. Emīlis Melngailis kā mūzikas folk-

lorists (krājumā «Emīlis Melngailis»), LVI, Rīgā, 1949. Emīls Dārziņš.
Par mūziku. Rakstu krājums. Sastādīšana, priekšvārds, komentāri,

LVI, Rīgā, 1951. Par teksta un melodijas vienotību latviešu tautas

dziesmās. Latvijas PSR ZA Etnogrāfijas un folkloras institūta raksti,

11, 1953. Rainis latviešu mūzikā, «J. Raiņa daiļrade», LVI, Rīgā, 1954.

Muzikaļnaja kuļtura Sojuznih respubļik, «Latvijskaja SSR».

Līdzautors N. Grīnfelds, Muzgiz, Moskva, 1954, II izdevums, 1957.

Latviešu mūzikas hrestomātija, I. daļa (1955), II daļa (1956), 111 daļa

(1957), Latvijas Valsts konservatorijas mūzikas vēstures katedras

pedagogu kolektīvs J. Vītoliņa redakcijā. Jāņa Mediņa opera «Sprī-
dītis» (sērijā «Palīgs mūzikas klausītājiem»), LVI, Rīgā, 1957. Cīņas
dziesmas. Sastādījuši un komentējuši V. Greble, E. Kokare, J. Vīto-

liņš. Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras insti-

tūts, ZAI, 1957. Par dažām latviešu tautas mūzikas iezīmēm. Rakstu

krājums «Latviešu mūzika», I, LVI, Rīgā, 1958. Jāzeps Vītols. Manas

dzīves atmiņas. Tekstoloģiskā redakcija, ievads, komentāri. Rakstu

krājumi «Latviešu mūzika», I un 11, LVI, Rīgā, 1958, 1962. Jāzepa



Vītola vēstules Kārlim Kalējam. Tekstoloģiskā redakcija, ievads, ko-

mentāri. Rakstu krājumi «Latviešu mūzika», I un 11, LVI, Rīgā, 1958,,
1962. Latviešu tautas mūzika. I. Darba dziesmas. Izlase. Latvijas PSR

Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūts, LVI, Rīgā, 1958.

Liepājas novada gadskārtu ieražu dziesmu melodijas. ZA Raksti,

XI, 1959. Latviešu tautas dziesmu metodika, «Latviešu literatūras

vēsture», I, ZAI, 1959. Revolucionārā dziesma Latvijā, «Sociālisma

uzvara Latvijā», ZAI, 1960. Alfrēds Kalniņš. I. Dziesmas jauktam
korim. Krājuma sastādīšana un priekšvārds, LVI, Rīgā, 1960. Tautas

dziesma latviešu mūzikas kultūrā un K. Barona saikne ar latviešu

mūziku, «K. Barona piemiņai», ZA Raksti, XV, 1961. Pēterburgas

konservatorija — latviešu mūziķu audzinātāja, «Karogs», 1962. g. 9. nr.

Alfrēds Kalniņš. 11. Dziesmas vīru un sieviešu koriem (izlase). Tau-

tas dziesmu apdares koriem. Sastādīšana un priekšvārds, LVI, Rīgā,
1964. levads «Jāzeps Vītols latviešu mūzikā» grāmatai «Komponists

Jāzeps Vītols». Bibliogrāfija. Sastādījis Kārlis Egle, ZAI, 1964.
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ELVĪRA VOLŠTEINE

Vairāk nekā divus gadu desmitus operas cienītāji

vēro daudzos dziedones Elvīras Volšteines atveidotos

tēlus. Mākslinieces lielā pieredze, muzikalitāte un

vokālā prasme allaž nodrošinājušas tiem sekmes.

E. Volšteine dzimusi 1912. gada 29. decembrī Sibīrijā,

Jeņisejas guberņas Kamenskas ciemā. Nākamās dzie-

dones vecāki pārcēlušies no Latvijas uz turieni, cerē-

dami dabūt zemi. Pēc atgriešanās Rīgā tēvs strādā

dažādus gadījuma darbus, taču apstākļi ir ļoti smagi.
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1921. gadā sākas E. Volšteines skolas gaitas 28. pamat-
skolā. Skolotāja pamodina meitenē interesi par mūziku.

E. Volšteine mācās klavierspēli pie nākamās komponis-
tes Paulas Līcītes. E. Volšteine iestājas Rīgas 4. vidus-

skolas komercnodaļā. Te atklājas viņas dotības dziedā-

šanā. Pēc vidusskolas beigšanas materiālo apstākļu dēļ

jāstrādā par ierēdni Statistikas pārvaldē, vēlāk Dzelz-

ceļa virsvaldē. Mūzika tomēr tā saista E. Volšteini, ka

viņa iestājas konservatorijā, kur studē no 1934. līdz

1942. gadam sākumā P. Jurjāna, tad E. Zebranskas un

beidzot H. Lūses klasē.

Jau studiju laikā E. Volšteine pievēršas operdziedā-
šanai. 1940. gadā viņu iesaista operas papildkorī, gata-

vojot «Baņutas» izrādi Maskavai. 1941. gadā māksliniece

sāk strādāt Radio korī, bet 1942. gadā kļūst par operas

solisti. Pirmā loma — Sudzuki Dž. Pučini operā «Čo-čo

Sana» — iestudēta Teodora Reitera vadībā. Šajos gados
dziedone atveidojusi arī ganiņa lomu P. Čaikovska

operā «Pīķa dāma», Lolu P. Maskaņji operā «Zemnieka

gods».
Sevišķi ražens posms E. Volšteinei ir no 1947. līdz

1960. gadam, kad uz viņas pleciem gulst viss operas

mecosoprāna lomu smagums. Līdzās Karmenai viņas

repertuārā ir arī Amnerisa, Končakovna, Duņaša, Tete-

riene, Lavīze, Antonija, Magdalēna. Sevišķi plaši pār-

stāvētas vīriešu lomas — Niklass Z. Ofenbaha operā
«Hofmaņa stāsti», Otroks N. Rimska-Korsakova operā
«Teiksma par neredzamo pilsētu Kitežu un jaunavu

Fevroniju», Vaņa M. Gļinkas operā «Ivans Susaņins»,

Sprīdītis Jāņa Mediņa operā «Sprīdītis», ganiņš P. Čai-

kovska operā «Pīķa dāma», pāžs R. Strausa operā
«Salome».



E. Volšteine ļoti labprāt pievēršas arī koncertdziedā-

šanai. Viens no spilgtākajiem veikumiem ir māte

M. Zariņa oratorijā «Valmieras varoņi» (1947). Viņa

piedalījusies arī J. S. Baha oratoriju un Dž. Verdi

«Rekviēmā» atskaņojumā, iepazīstinājusi mūzikas drau-

gus ar J. Brāmsa, R. Šūmaņa un īpaši ar F. Šūberta

vokālo mantojumu. E. Volšteines māksla arī šajā jomā,

tāpat kā operā, ir patiesa, sirsnīga un dziļa. Mākslinie-

cei piemīt apskaužama prasme iedzīvoties katrā tēlā,

iedziļināties jebkurā skaņdarbā. E. Volšteines priekš-
nesums ir nopietni pārdomāts un rūpīgi noslīpēts.
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LEONĪDS ZAHODŅIKS

Dziedonis Leonīds (Laizers) Zahodņiks dzimis 1912. gada
3. aprīlī Vitebskas guberņā, Drisā, kalēja ģimenē.
1914. gadā viņa vecāki pārceļas uz Rīgu. Pēc vidus-

skolas beigšanas L. Zahodņiks 1929. gadā sāk studijas

Latvijas konservatorijā, kur divus gadus mācās dziedā-

šanu profesora P. Sakša klasē.

1934. gadā L. Zahodņiks dodas uz Itāliju, kur Milānā

trīs gadus apgūst vokālo mākslu pie izcilā itāliešu

tenora profesora Saivatores Salvati. L. Zahodņiks
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piedalās Milānas konservatorijas audzēkņu vakaros un

kopā ar savu pedagogu ceļo pa Itāliju, Zviedriju un

Franciju.
Pēc atgriešanās Rīgā no 1936. līdz 1941. gadam

L. Zahodņiks bieži piedalās Rīgas Nacionālās operas
izrādēs. Viņš atveido Faustu Š. Guno operā «Fausts»,

hercogu Dž. Verdi operā «Rigoleto», Ļenski P. Čaikov-

ska operā «Jevgeņijs Oņegins», Kavaradosi Dž. Pučini

operā «Toska», Romeo Š. Guno operā «Romeo un Džul-

jeta», Rūdolfu Dž. Pučini operā «Bohēma» v. c. Dziedo-

nis koncertē arī citās Latvijas pilsētās. No 1936. līdz

1939. gadam L. Zahodņiks viesojas Igaunijā, Lietuvā,

Somijā, Dienvidslāvijā, Zviedrijā, Polijā un Francijā,
kur piedalās operu izrādēs un sniedz arī solokoncertus.

1941. gada vasarā dziedonis iecerējis piedalīties vo-

kālistu konkursā Maskavā, bet sākas Lielais Tēvijas
karš, un konkurss nenotiek. Tieši no Maskavas dzie-

donis dodas uz Ivanovu, kur sāk strādāt par solistu

filharmonijā. No 1941. gada oktobra līdz 1942. gada

maijam L. Zahodņiks ir Sarātovas operas teātra solists,

pēc tam viņš atkal ierodas Ivanovā un sāk darbu Lat-

vijas PSR Valsts mākslas ansamblī. Šajā laikā notiek

vairāki L. Zahodņika solokoncerti Maskavā; viņš pie-
dalās operu izrādēs uz Lielā teātra skatuves un radio-

raidījumos. Mākslinieks koncertē arī citās Padomju
Savienības pilsētās. Vairākkārt L. Zahodņiks kopā ar

citiem māksliniekiem sniedz koncertus karavīriem

frontē. 1943. gadā L. Zahodņikam piešķirts Latvijas PSR

Nopelniem bagātā mākslinieka goda nosaukums.

1944. gadā dziedonis atgriežas Rīgā. Līdz 1947. gadam

viņš ir operteātra solists, pēc tam pāriet darbā uz Lat-

vijas PSR Valsts filharmoniju. Šajos gados L. Zahodņiks



papildina savu repertuāru un koncertē gan republikā,

gan aiz tās robežām. Padomju Latvijas piektajā gada-
dienā L. Zahodņiks tiek apbalvots ar Darba Sarkanā

Karoga ordeni; par aktīvu koncertdarbību Lielā Tēvijas
kara gados dziedonim piešķirta medaļa «Par pašaizlie-

dzīgu darbu Lielajā Tēvijas karā 1941.—1945. g.».

Sākot ar 1957. gadu, L. Zahodņika repertuārā ir gal-
venokārt estrādes dziesmas. Viņa koncertu programmās
ietvertas gan itāliešu, neapolitāņu un spāniešu dzies-

mas, gan arī populāras melodijas no kinofilmām.

No 1963. gada L. Zahodņiks strada Latvijas PSR Valsts

filharmonijā par dziedāšanas pedagogu.
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KĀRLIS ZARIŅŠ

Operdziedonis Kārlis Zariņš dzimis 1930. gada 6. jūlijā

Rīgā strādnieku ģimenē. 1944. gadā viņš beidz Rīgas
33. septiņgadīgo skolu, pēc tam trīs gadus mācās Rīgas

Industriālajā politehnikumā. K. Zariņš pāriet uz 23. va-

kara vidusskolu, kur skolas pašdarbībā sāk savus pirmos

soļus dziedāšanā. Paralēli mācībām viņš strādā Rīgas

Popova Radiorūpnīcā, kā arī Rīgas Elektromašīnu rūp-
nīcā. Kopš 1948. gada K. Zariņš ir vīru kora «Dziedonis»

dalībnieks. Kad 1953. gadā par tā diriģentu kļūst Edgars
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Tons, viņš ierosina K. Zariņam sākt vokālās studijas. Uz-

klausot šo padomu, K. Zariņš iestājas LRAP Kultūras

nama studijā, kur mācās pie O. Petrovska, bet 1955. gadā
sāk studijas Latvijas Valsts konservatorijā. K. Zariņa pe-

dagogi ir O. Petrovskis un A. Viļumanis. Jau studiju ga-

dos sākas jaunā dziedoņa skatuves gaitas Latvijas PSR

Valsts Akadēmiskajā operas un baleta teātri. Viņš iestudē

Trikē lomu P. Čaikovska operā «Jevgeņijs Oņegins» un

sūtņa lomu Dž. Verdi operā «Aīda». 1960. gadā K. Zariņš
beidz konservatoriju ar diplomdarbu — Viltus Dmitrija
lomu M. Musorgska operā «Boriss Godunovs». Viņš tiek

norīkots darbā Latvijas PSR Valsts Akadēmiskajā ope-

ras un baleta teātrī. 1960. gadā jaunais dziedonis dodas

komandējumā uz Bulgārijas Tautas Republikas galvas-

pilsētu Sofiju. Sofijas konservatorijā, mācoties pie pro-

fesora I. Josifova, viņš iestudē Radamesa lomu Dž. Verdi

operā «Aīda». Ar šo iestudējumu viņš debitē Plovdivas

operas teātrī. Kopš 1961. gada K. Zariņš darbojas Lat-

vijas PSR Valsts Akadēmiskajā operas un baleta teātrī,
kur neilgā laika posmā apguvis jau plašu repertuāru,
kurā ietilpst Viltus Dmitrijs un Radamess, kā arī dons

Bazilio V. A. Mocarta operā «Figaro kāzas» (1962),

Zigmunds R. Vāgnera operā «Valkīra» (1963), dons

Hosē Z. Bizē operā «Karmena» (1962), vecais Fausts

Š. Guno operā «Fausts» (1963), nodzēries zemnieciņš
D. Šostakoviča operā «Katerina Izmailova» (1963), Tan-

heizers R. Vāgnera operā «Tanheizers» (1964), Rū-

dolfs Dž. Pučini operā «Bohēma» (1965), Pīters Graimss

B. Britena operā «Pīters Graimss» (1964. g. koncertat-

skaņojums Ļeņingradā, kā arī iestudējums Rīgā), Aleksis

O. Grāvīša operā «Audriņi» (1965).
K. Zariņš bieži piedalās arī lielo vokāli instrumentālo



mūzikas formu iestudējumos, kā, piemēram, Dž. Verdi

«Rekviēmā», G. Hendeļa «Mesijā», V. A. Mocarta

«Rekviēmā», L. Bēthovena Devītajā simfonijā, A. Skul-

tes simfonijā «Ave, sol!», B. Britena «Serenādē» (radio),
G. Mālera «Dziesmā par zemi» (radio), J. Haidna «Gada-

laikos», M. Zariņa «Mahagoni».
K. Zariņš vairākkārt viesojies arī ārpus mūsu repub-

likas robežām. Tā, piemēram, Radamesa lomu viņš dzie-

dājis Odesā (1963, 1964), Minskā (1963), Ļeņingradā
Kirova teātrī (1964), bet Dž. Verdi «Rekviēmu» vairāk-

kārt Ļeņingradā un Maskavā.

Bagāts ir arī K. Zariņa kamermūzikas repertuārs, ko

viņš jo bieži izpilda radio un televīzijas raidījumos, kā

arī Latvijas Valsts filharmonijas koncertos. Te galveno
vietu ieņem latviešu komponistu Alfrēda Kalniņa,
J. Vītola, E. Melngaiļa, P. Barisona, A. Zilinska, J. Ozo-

liņa, R. Kalsona un citu komponistu dziesmas, kā arī

krievu un Rietumeiropas klasikas labākie paraugi.
K. Zariņa personā labas balss dotības apvienotas ar

ievērojamām darba spējām. Par to liecina ne tikai īsā

laikā iestudētais plašais repertuārs, bet arī ikvienas

lomas un dziesmas rūpīgais slīpējums.
1965. gada K. Zariņam piešķirts Latvijas PSR Nopel-

niem bagātā skatuves mākslinieka goda nosaukums.
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MARĢERIS ZARIŅŠ

Marģeris Zariņš ir viens no ievērojamākajiem lat

viešu komponistiem.

Viņš dzimis 1910. gada 24. maijā Jaunpiebalgā skolo-

tāja ērģelnieka ģimenē. Jau agri parādās M. Zariņa mu-

zikālais talants, tāpēc vecāki sāk viņu skolot gan kla-

vieru, gan ērģeļu spēlē.
1923. gadā viņš iestājas konservatorijas klavieru

klasē. Drīz mūzikas studijas jāpārtrauc materiālo ap-

stākļu dēļ. M. Zariņš iestājas Jelgavas Skolotāju insti-
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tūtā. 1928. gadā pēc institūta beigšanas viņš atjauno stu-

dijas konservatorijā, pievēršoties trim disciplīnām —

ērģeļu spēlei (profesora P. Jozuusa klase), kompozīcijai

(profesora. Jāzepa Vītola klase) un klavierēm (profesora
A. Dauguļa klase). Tāda piepūle nelabvēlīgi ietekmē

jaunā mūziķa veselību, tādēļ konservatoriju pabeigt
neizdodas. Tomēr trīs gados konservatorijā un vēlāk

pašmācības ceļā iegūtas pietiekamas profesionālas zinā-

šanas.

1940. gadā M. Zariņu uzaicina par mūzikas daļas va-

dītāju Dailes teātrī, kur viņš strādā 10 gadu. Tas ir

nozīmīgs periods M. Zariņa daiļradē. Komponists uz-

rakstā mūziku apmēram 50 izrādēm un paralēli rada

virkni citu darbu: solo un kora dziesmas, skaņdarbus
klavierēm. Mūzika teātra izrādēm dod komponistam

bagātu pieredzi konkrētu mūzikas tēlu radīšanā. Sevišķi

nozīmīga ir saskare ar Jāņa Raiņa daiļradi. Ne mazāk

svarīga ir arī saskare ar padomju dramaturgu darbiem,

kas palīdz komponistam labāk iepazīties ar padomju
dzīvi.

M. Zariņš ir ilggadējs Latvijas Padomju komponistu
savienības priekšsēdētājs.

Padomju Latvijas mūzikas kultūrā komponists ierak-

stījis vienu no spilgtākajām un savdabīgākajām lap-

pusēm. Viņš ir viens no latviešu vidējās paaudzes kom-

ponistiem, kura daiļrade pilnīgi atplaukst tikai pēc Lielā

Tēvijas kara. Ar lielu degsmi un aizrautību M. Zariņš

pievēršas jaunās padomju dzīves tēmām. Viņa daiļradē
atdzimst jauno pionieru jautrā rosme, kolhozu celtnie-

cības pirmie soļi, viņa darbos skan slavinājums latviešu

tautas revolucionārās pagātnes varoņiem — drosmīga-
jiem Valmieras komjauniešiem un arī mūsdienu jau-
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niešiem, kas dodas cīņā ar Velna purvu, jauno, šodie-

nas izvirzīto uzdevumu spārnoti. Kvēlu, pašaizliedzīgu

jūtu mudināta, krūti pret kara kurinātājiem griež pa-

domju sieviete — miera cīnītāja, bet kā velte Tautas

dzejnieka J. Raiņa piemiņai skaņraža dziesmās sudra-

botā gaismā atmirdz iejūtīgā, skaistu cilvēcisku jūtu
cauraustā mīlas lirika.

M. Zariņa daiļradei raksturīgs neparasti plašs tēmu

loks, liela žanru bagātība un izteiksmes līdzekļu daudz-

veidība. Šķiet, tas tādēļ, ka komponists tik ļoti mīl

padomju dzīvi, cenšas tajā ieskatīties jo dziļāk un

atspoguļot to savos darbos jo patiesāk. Interese par

visu jauno, aktuālo, spēja droši un pārliecinoši uz to

atsaukties ir viena no Marģera Zariņa daiļrades būtis-

kajām īpašībām, kas viņa darbiem arvien piešķir mūs-

dienīgu skanējumu. Gandrīz katrā darbā vērojama ne

tikai jauna tema, bet arī jauni izteiksmes līdzekļi, jau-
nas harmoniskas krāsas, jauni instrumentēšanas paņē-
mieni. Dažbrīd tie ir tik atšķirīgi, ka nereti runāts par

M. Zariņa daiļrades dažādiem stiliem. Tomēr tam pa-

matā ir komponista spēja katru dzīves parādību skatīt

savā īpatnējā gaismā: deju un rotaļu dziesmās, kā arī

asprātīgajās, komiski iezīmētajās ainiņās no vecā lībieša

Taizeļa dzīves dzirkstot jautrībā un gaišā humorā vai

arī ar mūzikas teļiem risinot nopietnu, pat filozofisku

domu (svīta «Gleznas»).
M. Zariņš ir drosmīgs novators. Ar savu daiļradi

viņš licis pamatus daudziem jauniem žanriem. Viņš ra-

dījis pirmo latviešu oratoriju un pirmo komisko operu.

Svarīgāko vietu komponista daiļradē ieņem vokālie

darbi — solo un kora dziesmas, oratorijas un tautas

dziesmu apdares.
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Radīdams skaņdarbus par aktuālām mūsdienu tēmām
r

skaņradis atrod laiku, lai pievērstos arī senās dzejas
dailei un senajām mūzikas formām, liekot savā daiļ-
radē tām atzaigot jaunās krāsās, neparasti svaigā, mūs-

dienīgā skaņu rakstā. Te minami 1963. gadā klausītāju

vērtējumam nodotie divi dziesmu cikli mecosoprānam

un kamerorķestrim — «Carmina antika», antīkās dzies-

mas ar grieķu dzejnieku vārdiem, un «Partita baroka

stilā» ar Ronsāra un Vijona tekstiem.

Komponists pabeidzis jaunu operu — «Nabagu
stāsts» pēc Zaņa Grīvas noveļu sižetiem (1964) un ba-

letu «Svētā Mauricija brīnumdarbs», kurā atainota se-

nās Rīgas dzīve.

Par oratoriju «Valmieras varoņi» M. Zariņam 1950.

gadā tiek piešķirta Valsts prēmija. 1955. gadā viņam
tiek piešķirts republikas Nopelniem bagātā mākslas

darbinieka nosaukums, 1965. gadā — Latvijas PSR Tau-

tas mākslinieka nosaukums.

Galvenie darbi. Operas: «Kungs un spēlmanītis» (1938r

1939), «Uz jauno krastu» (1955; F. Rokpeļņa librets; uzvesta 1955. g.)r

«Zaļās dzirnavas» (1957; F. Rokpeļņa un autora librets; uzvesta

1958. g.), «Beggar's s/ory» (1964; «Nabagu opera» pēc 2. Grīvas

stāsta «Zilās mošejas ēnā»; komponista librets), «Svētā Mauricija
brīnumdarbs» (1964; komponista librets); trīs oratorijas: «Valmieras-

varoņi» (1950; A. Krūkļa teksts), «Cīņa ar Velna purvu» (1951;
A. Krūkļa teksts), «Mahagoni» (1964; L. Hjūza un A. Krūkļa teksts);
Koncerts klavierēm ar orķestri (1936); «Grieķu vāzes» (1960); «Glez-

nas» (1959; svīta korim ar simfonisko orķestri); mūzika kinofilmām

«Nauris» (1956), «Kā gulbji balti padebeši iet» (1957), «Atbalss»

(1959), «Vētra» (1960). Kamermūzika: apmēram 30 solodziesmu un

3 dziesmu cikli — «Padomju humors un satīra» (1950), «Padomju;
sieviete — miera cīnītāja» (1951; P. Vīlipa teksts), «Sudrabotā

gaisma» (1952; J. Raiņa teksts); miniatūras klavierēm un čellam.

Apmēram 50 kora dziesmu: 12 latviešu tautas dziesmas un rotaļas
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jumi» (1957—1960), Dziesma par partiju (1953), Variācijas par par

tizāņu tēmu (1962).
Literatūra. L. Krasinska. Marģeris Zariņš, LVI, Rīgā, 1960

O. GrāvJris. Izcilāko latviešu komponistu īsas biogrāfijas, LVI, Rīgā,
1953. D. Albina. Marģeris Zariņš, «Latviešu mūzikas hrestomātija»,
111, LVI, Rīgā, 1957.
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JĀNIS ZĀBERS

Latvijas PSR Valsts Akadēmiskā operas un baleta

teātra solists Jānis Zābers dzimis 1935. gada 11. au-

gustā Madonas apriņķa Meiiānu pagasta Vecceplos.
Viņa vecāki ir zemkopji. Tēvs vaļas brīžos spēlē vijoli.
Kad Jānim ir seši gadi, tēvs sāk viņu mācīt vijoles

spēlē, bet zēnu vairāk interesē flauta. Drīz viņš pēc
dzirdes atskaņo daudz melodiju. Arī dziedāšanu J. Zā-

bers iemīlējis agii. Mācīdamies Meirānu pamatskolā,
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viņš bieži dzied solo un duetos. 1953. gadā J. Zābers

sāk mācīties Lubānas vidusskolā, kur par kora diriģenti
un dziedāšanas skolotāju strādā Mirdza Tetere. Viņa

ievēro sava skolnieka talantu un iesaka izkopt balsi.

1954. gadā J. Zāberu uzņem Jāzepa Mediņa mūzikas

vidusskolā pedagoģes K. Trempanovskas klasē. Au-

dzēkņu vakaros un radiopārraidēs viņš dzied baritona

partijas: Figaro āriju no V. A. Mocarta operas «Figaro

kāzas», Dēmona romanci no A. Rubinšteina operas

«Dēmons», Jeļecka āriju no P. Čaikovska operas «Pīķa
dāma». 1957. gadā J. Zābers iestājas Latvijas Valsts

konservatorijā A. Viļumaņa klasē. Arī šeit viņš sā-

kumā dzied baritona partijas. Tikai ar trešā kursa ek-

sāmenā nodziedāto indiešu viesa dziesmu no N. Rim-

ska-Korsakova operas «Sadko» sākas jauns pagrieziens
J. Zābera vokālista gaitās. Atklājas, ka viņam ir skaisti

tembrēts liriski dramatiskais tenors. Jau 1960. gada pa-

vasarī J. Zābers dzied operas un baleta teātrī Faustu

§. Guno operā «Fausts» un Narabotu R. Štrausa operā
«Salome». 1962. gada rudenī viņš kā aspirants dodas

uz Romas konservatoriju, kur piecus mēnešus mācās

pie profesora Džordža Favareto. J. Zābera balsi dzird

Milānas operas teātra «La scala» pedagogs Dženarro

Barra, kas iesaka viņam piedalīties jauno vokālistu

skatē. J. Zābers dzied Kavaradosi āriju no Dž. Pučini

operas «Toska», Rūdolfa āriju no Dž. Pučini operas

«Bohēma», Džonsona āriju no Dž. Pučini operas «Mei-

tene no Kalifornijas». Panākumi ir labi —J. Zābers

kļūst par operas teātra «La scala» praktikantu un mācās

pie Dž. Barras.

1963. gadā viņš atgriežas Rīgā un bieži sniedz gan

atklātus koncertus, gan arī piedalās radiopārraidēs,



iepriecinādams klausītājus ar samtaino balss tembru

un brīvo plūdumu.

1964. gada janvārī J. Zābers vēlreiz dodas uz Mi-

lānu, kur pie profesora Dž. Barras sagatavo divas nozī-

mīgas lomas — Rūdolfu Dž. Pučini operā «Bohēma» un

Kavaradosi Dž. Pučini operā «Toska». Rīdzinieku vēr-

tējumam šos abus skatuves tēlus J. Zābers sniedz pēc

atgriešanās no Itālijas — 1964. gada rudenī. Jaunākais

iestudējums, ko mākslinieks veicis 1965. gada sākumā,

ir Antiņš A. Zilinska operā «Zelta zirgs».
1965. gada J. Zaberam piešķirts Latvijas PSR Nopel-

niem bagātā skatuves mākslinieka goda nosaukums.
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RITA ZELMANE

Talantīgā jaunākās paaudzes operdziedone Rita Zel-

mane dzimusi 1934. gada 13. septembrī Rigā strādnieku

ģimenē. Pēc 28. vidusskolas beigšanas viņa turpina iz-

glītību Rīgas pedagoģiskajā skolā (1950—1954). Tur

viņa dzied Jāņa Milzarāja vadītajā korī un kjūst par

kora solisti. Pec skolas beigšanas R. Zelmane pilnīgi

pievēršas mūzikai. Pirmā spēku pārbaude ir Muzikālās

komēdijas teātris (1954—1956), kur viņa sākumā dar-

bojas korī, pēc tam veic arī solistes uzdevumus —



dzied Pcpitu I. Dunajevska «Brīvajos vējos», Gerardu

R. Planketa «Korneviļas zvanos» v. c. Pēc tam dzie-

done uzņemas solistes pienākumus Baltijas kara apga-

bala dziesmu un deju ansamblī (1956 —1959).
R. Zelmane uzzina, ka konservatorijā tiek rīkots pa-

pildu konkurss viena vokālista uzņemšanai. 63 dzie-

dātāju konkursā izraugās tieši viņu. Konservatorijā
dziedone mācās no 1959. līdz 1963. gadam, no trešā

kursa pārejot uz piekto. Jau pirms studiju beigšanas
1963. gada sākumā R. Zelmane dzied priesterieni
Dž. Verdi operā «Aīda». Viņas diplomdarbs ir Brīnhilde

R. Vāgnera operā «Valkīra», taču konservatorijas ab-

solvēšanai jāsagatavo Tatjanas loma. Tiklīdz izskanē-

jusi «Valkīra», dziedoni gaida jauns svarīgs uzde-

vums — «Katerinas lzmailovas» titulloma, pec tam —

Fatamorgāna S. Prokofjeva operā «Mīla uz trim apel-

sīniem», kroga meita B. Britena operā «Pīters Graimss»,

Vējamāte A. Zilinska operā «Zelta zirgs».

Opera nav vienīgā R. Zelmanes darbības joma. Pir-

majā sezonā iestudēta arī J. S. Baha kantāte soprānam

piecās dalās, kas atskaņota operas kamermūzikas pēc-

pusdienā un konservatorijas absolventu koncertā.

1965. gada sākumā R. Zelmane piedalās II Starprepubli-
kāniskā jauno mūziķu konkursa vokālistu sacensībās

un iegūst goda rakstu par labiem panākumiem pirmajā
un otrajā kārtā. 1965. gada februārī viņa dzied arī Bal-

tijas republiku 25. gadadienas ieskaņas koncertos

Kremļa Kongresu pilī. Viņas mākslinieces gaitu sākums

liecina par nopietnu iedziļināšanos ikvienā skaņdarbā,

jebkurā lomā, īpaši dramatiskos personāžos (Brīnhilde,

Katerina).
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JĀNIS ZICMANIS

Jānis Zicmanis ir pazīstams latviešu mežradznieks

un šā instrumenta spēles pedagogs.
J. Zicmanis dzimis 1912. gada 28. decembrī Siguldas

pagastā zemnieku ģimenē. Te paiet arī viņa bērnība

un skolas gadi, sākas pirmās darba gaitas. No bērnu

dienām zēna atmiņā iespiedušies vecmāmuļas stāsti par
savu dēlu— trompetistu, kas jo bieži iepriecinājis lauku

ļaudis, atskaņodams dažādas jaukas melodijas. Neviļus
šie stāsti rosina zenā interesi par mūziku, par pūšamo



instrumentu spēli. Mācīdamies vidusskolā, viņš pieda-
lās teātra izrādēs, dzied skolas korī un vokālajā kvar-

tetā, bet 1930. gadā vietējā pedagoga J. Āboliņa va-

dībā sāk apgūt mežraga spēli. 1932. gadā viņš iestājas

konservatorijā docenta A. Dēliņa klasē. Paralēli mež-

raga spēlei viņš apgūst arī vokālo mākslu un piedalās
vīru korī «Dziedonis». Pirmajos studiju gados J. Zic-

manis sāk plašu koncertdarbību, kas turpinās arī pēc
konservatorijas beigšanas. Mežragu kvarteta sastāvā

viņš apbraukā visu Latviju, koncertējot gan pilsētās,

gan arī laukos. Studiju laikā aizsākas darbs arī dažā-

dos orķestros — Dailes teātrī, Drāmas teātrī, vasaras

simfoniskajos orķestros Jūrmalā, Liepājā, Jelgavā, Ra-

diofonā. 1940. gadā viņš beidz mežraga klasi un iestā-

jas konservatorijā profesora E. Vitinga dziedāšanas

klasē.

Kopš 1944. gada rudens viņš ir Latvijas PSR Valsts

Akadēmiskā operas un baleta teātra simfoniskā or-

ķestra mežradznieks. 1946. gadā J. Zicmanis kļūst par

pedagogu P. Jurjāna bērnu mūzikas skolā, kur viņa

vokālajā klasē kādu laiku mācās arī vēlākais operas

solists M. Andermanis. 1950. gadā J. Zicmanim uztic

mežraga spēles klasi Emīla Dārziņa speciālajā mūzikas

vidusskolā, Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā un Jā-

zepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijjā. Viņš ir

daudzu mūsu republikas izcilāko jauno mežradznieku

skolotāj s._J. Zicmaņa audzēkņi ir A. Klišāns, H. Pēr-

kons, J. Āboliņš, J. Liepiņš, J. Osis, S. Hincenbergs,
A. Feldmanis v. c. Kopā ar saviem audzēkņiem pie

Latvijas PSR Mākslas darbinieku nama J. Zicmanis iz-

veidojis mežragu kvartetu, kas attīsta tālāk mežragu

ansambļa spēles tradīcijas.
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MARINA ZIRDZIŅA

Marina Zirdziņa ir viena no ilggadējām solistem

Rīgas Operetes teātrī. Mākslinieces dzīve un skatuves

gaitas cieši savijušās ar šā teātra darbību un izaugsmi.
Bez speciālas profesionālas izglītības, neatlaidīgā darbā

attīstot savu talantu, M. Zirdziņa kļuvusi par ievēroja-
māko sava žanra mākslinieci mūsu republikā.

M. Zirdziņa dzimusi 1912. gada 27. jūnijā Rīgā strād-

nieku ģimenē. Jau pamatskolas gados Marina iepazīstas
ar darba dzivi. Lai varētu iet skolā, vasarā viņai pašai
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jāpelna līdzekļi ganu gaitās. Materiālo apstākļu dēļ

neizdodas pabeigt vidusskolu. M. Zirdziņa drīz vien

sāk strādāt trikotāžas fabrikā «Zvaigzne». Mūzika un

dziesmas viņu savaldzina, kad 1936. gadā viņa sāk

dziedāt Teodora Reitera korī. Jaunā koriste sāk siste-

mātiskas dziedāšanas studijas pie kora konsultantes

Hertas Lūses. Sekmes mācībās M. Zirdziņu izvirza par

kora solisti. Paralēli viņa sāk strādāt arī Tautas teātrī.

Šeit M. Zirdziņai paveras teātra pasaule. Dziedāšana

un dejas operešu uzvedumos aizrauj jauno mākslinieci.

1946. gadā M. Zirdziņa kļūst par jaundibinātā Valsts

muzikālās komēdijas teātra solisti. Viņas pirmajām ma-

zajām lomām (Poļinka B. Aļeksandrova operetē «Mana

skaistule», Olga I. Dunajevska operetē «Zelta ieleja»,
Ninona I. Kalmana operetē «Monmartras vijolīte») drīz

vien cita pēc citas seko galvenās lomas gan klasiska-

jās operetēs, gan padomju operetēs krievu un latviešu

trupā.
M. Zirdziņas patīkami tembrētais liriskais soprāns

valdzina klausītājus. Viņa atveido tēlus dabiski un iejū-

tīgi, tuvinot tos reālajai dzīvei. M. Zirdziņas operetes
mākslinieces panākumus sekmē arī ārējā pievilcība,
dzirkstošs temperaments, dejiskās dotības, plastiskas

un atbrīvotas kustības.

Aktrises lomu skaits sniedzas pāri piecdesmit. Radīto

tēlu galerija ir ne vien plaša, bet arī ļoti daudzveidīga.
M. Zirdziņa Stellas tēlā I. Dunajevska operetē «Brīvie

vēji» dziļi atklāj jūsmīgas un lepnas meitenes pār-

dzīvojumus. Spilgti raksturota vienkāršā, dzīves-

priecīgā, drosmīgā guculu meitene Vasiļina G. Miļutina

operetē «Trembita». Tām līdzās atveidots dziļi liriskais

un nosvērtais Annas tēls A. Zilinska muzikālajā komē-



dijā «Zilo ezeru zeme». Viena no interesantākajām lo-

mām pēdējos gados ir Stella A. Hadžijeva muzikālajā
komēdijā «Romeo, mans kaimiņš». Ļoti asām un spil-

gtām krāsām M. Zirdziņa veido Stellas — garīgi pilnīgi
tukšas modes dāmas tēlu.

M. Zirdziņas debija pirmajā lielākajā raksturlomā

A. Zilinska operetē «Dzintarkrasta puiši» liecina par

mākslinieces talanta plašo amplitūdu un lielo daudzvei-

dību.

Ar dziļu pateicību skatītāju tūkstoši atceras tādus vi-

ņas radītos tēlus klasiskajās Rietumu operetēs kā Vanda

«Rozmarijā», Rozalinda «Sikspārnī», Herrarda «Atjau-
tīgajā mīlētājā», Silva, Klīvija un Karolina.

1955. gada M. Zirdziņai piešķirts Latvijas PSR Nopel-
niem bagātās skatuves mākslinieces goda nosaukums.
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NIKOLAJS

ZOLOTONOSS

Komponists un mūzikas darbinieks Nikolajs Zoloto-

noss republikā pazīstams galvenokārt kā dziesminieks.

Popularitāti ieguvusi arī viņa muzikālā komēdija «Kad

Ādams atvaļinājumā».
N. Zolotonoss dzimis 1914. gada 21. aprīlī Rīgā strād-

nieku ģimenē. Jau sešu gadu vecumā zēns sāk mācīties

klavierspēli. Pēc vispārējās vidējās izglītības iegūšanas
N. Zolotonoss mācās kompozīcijas teoriju un turpina
klavieru spēles studijas Berlīnē Valsts Akadēmiskajā
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mūzikas augstskolā, bet 1935. gadā kā eksternis beidz

Latvijas konservatorijas klavieru klasi. Līdz 1940. ga-

dam N. Zolotonoss bieži piedalās koncertos, sniedzot

solopriekšnesumus. 1940. gadā, kad tiek atjaunota pa-

domju vara, N. Zolotonoss kļūst par muzikālās daļas
vadītāju un diriģentu Valsts ebreju teātrī Rīgā. Šajā
laikā sākas pirmie mēģinājumi kompozīcijā. N. Zoloto-

noss raksta mūziku teātra izrādēm. Lielā Tēvijas kara

gadus komponists aizvada Sarkanās Armijas rindās.

Viņš raksta dziesmas un mūziku karavīru ansambļiem
un pūtēju orķestriem.

Pēc atgriešanās atbrīvotajā Rīgā N. Zolotonoss ak-

tīvi iesaistās republikas mūzikas dzīvē. No 1945. līdz

1950. gadam viņš strādā Mākslas lietu pārvaldē, pēc
tam kļūst par Latvijas PSR Valsts muzikālās komēdijas
teātra direktoru. Divus gadus viņš darbojas par direk-

tora vietnieku Valsts operas un baleta teātrī. Kopš
1954. gada skaņradis ir Rīgas Kinostudijas mūzikas

redaktors.

Lielākos panākumus N. Zolotonoss guvis solo un

kora dziesmu jomā. Viņa dziesmas «Es dziedu šai ze-

mei», «Meiteņu polka», «Vecās vējenes», tāpat arī

latviešu tautas dziesmas apdare korim «Es redzēju

jūriņā» un citas populāras visā republikā.

Raksturīgākās N. Zolotonosa mūzikas iezīmes ir

liriska melodika, vienkāršība un izteiksmība. N. Zolo-

tonoss ir autors vienai no pirmajām latviešu padomju
muzikālajām komēdijām «Kad Ādams atvaļinājumā»,
kura ar panākumiem uzvesta ne tikai mūsu republikā,
bet arī aiz tās robežām. Autors sekojis klasiskās opere-

tes žanra labākajām tradīcijām.



Galvenie darbi. Muzikālā komēdija «Kad Ādams atvaļi-

nājumā» (A. Vilka un O. Kublanova librets; 1958). Mūzika lugām
«Tas notika Valmierā», «Emīls un Berlīnes zēni» v. c. Estrādes

dziesmas un solodziesmas: «Jauno celtnieku dziesma», «Vecās vēje-

nes», «Namiņš», «Ziedoņa valsis», «Es dziedu šai zemei», «Elēģija»,

«Baltijas jūrnieku dziesma» v. c; kora dziesmas. Mūzika mākslas fil-

mām «Cēloņi un sekas» (1956), «Svešiniece ciemā» (1958), «Diena bez

vakara» (1962).

41 — 1433
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VALERIJS ZOSTS

Profesors Valerijs Zosts ir viens no izcilākajiem Pa-

domju Latvijas jauno pianistu audzinātājiem. Ilgus

gadus darbodamies par klavieru katedras vadītāju,

viņš radījis spēcīgu jauno atskaņotājmākslinieku skolu.

Mākslinieks ir arī prasīgs un principiāls mūzikas kri-

tiķis.

V. Zosts dzimis 1901. gada 8. augustā Pēterburgā
miertiesneša ģimenē. Jau agri topošais mākslinieks

zaudē vecākus. Par zēna audžumāti kļūst Emma Jegere.



41*

Kopā ar viņas ģimeni V. Zosts pārceļas uz dzīvi Lat-

vijā, Bilskas pagastā. Jau bērnu dienās V. Zosts privāt-
stundās iegūst pirmās iemaņas klavierspēlē. 1920. gadā

viņš pārceļas uz Rīgu. Strādādams par kantoristu

kādā kuģniecības firmā, topošais mūziķis mācās privātā

klavierstudijā. Ar 1922. gadu viņš sāk klavieru peda-

goga gaitas. 1929. gadā kā eksternis V. Zosts beidz

konservatoriju. Regulāri notiek viņa studijas audzēkņu

koncerti. V. Zosts sniedz arī vairākus solokoncertus,

kuros atklājas viņa spožās atskaņotājmākslinieka do-

tības.

1940. gadā V. Zosts sāk strādāt konservatorijā. Tema-

tiski nozīmīgie, muzikāli atraisītie un tehniski spožie
V. Zosta klavierklases audzēkņu priekšnesumi kļūst par

izciliem notikumiem konservatorijas dzīvē. Profesors

strādā arī Emīla Dārziņa speciālajā mūzikas vidusskolā

un Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā. N. Fedorovskis,

R. Bulle, N. Šrēdere, E. īgenberga, J. Putniņa, M. Grīva,

S. Muradovs un citi V. Zosta klavierklases absolventi

pedagoģiskā darbā, kā arī solistu gaitās apliecinājuši

savu teicamo profesionālo sagatavotību.
Apbrīnojamas ir V. Zosta darba spējas un radošā

enerģija. Visās nozīmīgākajās operu un baletu izrādēs

un koncertos V. Zosts redzams klausītāju rindās. Viņa

recenzijas un kritikas ir autoritatīvas un stingras.
Daba apveltījusi pazīstamo mūzikas darbinieku ar

spilgtām karikatūrista dotībām. Pazīstami ir viņa asprā-

tīgi zīmētie šarži, kas publicēti «Dadzī» un citos izde-

vumos.

1945. gada V. Zostam piešķirts Nopelniem bagātā
mākslas darbinieka nosaukums.

V. Zosts miris 1960. gada 30. septembrī.
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ALĪDA ZVAGULE

Rīgas Operetes teātra soliste Alīda Zvagule visplašā-
kās iespējas sava talanta izpausmei guvusi Daugavpils
Muzikāli dramatiskajā teātrī, kur spilgti atklājusies vi-

ņas vokālā kultūra un mākslinieciskā dzirksts.

A. Zvagule dzimusi 1922. gada 5. janvārī Liepājas

apriņķī, Priekulē, feldšera ģimenē. 1932. gadā ģimene

pārceļas uz Jelgavu. Te nākamā māksliniece iegūst
speciālo izglītību Jelgavas Skolotāju institūtā, ko beidz

1944. gadā. Līdztekus mācībām institūtā A. Zvagule,



toreizējā institūta pasniedzēja Jēkaba Mediņa pamu-

dināta, iestājas Jelgavas Tautas konservatorijā dziedā-

šanas klasē, kuru absolvē reizē ar Skolotāju institūtu.

Pēc vācu fašistiskās armijas kapitulācijas 1945. gadā
A. Zvagule sāk profesionālas dziedātājas gaitas Liepā-

jas Muzikālajā teātrī, kur viņai uztic Jarinkas lomu

B. Aļeksandrova operetē «Kāzas Maļinovkā» un Mi-

kaelas partiju Z. Bizē operā «Karmena». Paralēli dar-

bam teātrī A. Zvagule gatavojas iestāju pārbaudīju-
miem Latvijas Valsts konservatorijas Vokālajā fakul-

tātē, kuru beidz 1953. gadā. Pēc tam dziedone iesaistās

darbā Latvijas PSR Valsts filharmonijā. Turpmākajos

gados viņa piedalās koncertos gan mūsu republikā, gan

ārpus tās robežām (jaunapgūtajās zemēs, Kaukāza un

Vidusāzijas republikās). Kopš 1958. gada līdztekus dar-

bam Valsts filharmonijā soliste strādā arī Daugavpils
Muzikāli dramatiskajā teātrī, kur dzied titulpartijas
Dž. Pučini operā «Čo-čo Sana» un Dž. Verdi operā
«Traviata». No 1961. gada A. Zvagule darbojas Rīgas

Operetes teātrī, kur izpilda galvenās lomas gan klasis-

kajās operetēs, gan padomju komponistu operetēs: Te-

rezinu O. Strausa operetē «Terezina», Adeli J. Štrausa

operetē «Sikspārnis», Zoriku F. Lehāra operetē «Čigānu
mīla», Svetlanu G. Portnova operetē «Meitene no

TU-104», Teiksmu A. Zilinska operetē «Dzintarkrasta

puiši».
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ARVĪDS ZVAGULIS

Vijolnieks Arvīds Zvagulis dzimis 1920. gada 11. feb-

ruārī Novgorodā latviešu strēlnieka ģimenē. 1922. gadā
ģimene pārceļas uz Latviju. Tēvs, kas strādā par feld-

šeri Saldū, vēlāk Liepājā, ir loti muzikāls — spēlē vi-

joli, čellu, dzied koros. Arī māte ir liela dziedātāja un

mūzikas mīļotāja. Deviņu gadu vecumā zēns sāk no-

pietni mācīties vijolspēli un mācības turpina Jelgavā

pie Alfrēda Bauera. Bieži A. Zvagulis piedalās koncer-

tos. Parasti viņš muzicē kopā ar Jēkabu Mediņu, kam

ir liela nozīme jaunā mūziķa izaugsmē.



1939. gadā A. Zvagulis absolvē Jelgavas vidusskolu

un lajā pašā gadā iestājas Latvijas konservatorijā
A. Norīša vijoļspēles klasē. Kad Latvijā nodibinās pa-

domju vara, jaunais vijolnieks sāk spēlēt Drāmas

teātra orķestrī, pēc tam Radio simfoniskajā orķestrī.
Sākas viņa solista un kamermūziķa darbība. Kopš 1945.

gada līdz pat šim laikam A. Zvagulis strādā Latvijas
PSR Valsts Akadēmiskā operas un baleta teātra or-

ķestrī. 1946. gadā sāk darbu teātra stīgu kvartets, kurā

A. Zvagulis spēlē pirmo vijoli. 1952. gadā viņš kļūst

par Operas un baleta teātra koncertmeistaru. Strādājot

teātrī, A. Zvagulis turpina arī solista gaitas, piedaloties

galvenokārt teātra solistu koncertos. A. Zvagulis kon-

certējis ne tikai mūsu republikā, bet arī aiz tās robe-

žām. 1954. gadā operas teātra koncertbrigāde dodas

braucienā uz Tālajiem Ziemeļiem. 1955. gadā notiek

Latviešu literatūras un mākslas dekāde Maskavā, kur

koncertē arī teātra solisti, bet 1956. gadā — koncerti

dienvidos: Jaltā, Kerčā, Feodosijā, Odesā. 1957. gadā,
kad Operas un baleta teātris viesojas Kijevā, A. Zva-

gulis koncertē arī Kijevas televīzijas studijā. 1958.

gadā mākslinieks viesojies neskartajās zemēs, bet

1959. gadā kopā ar baletbrigādi dodas uz Vācijas De-

mokrātisko Republiku un Čehoslovakiju. A. Zvagulis

jo bieži uzstājas Valsts Akadēmiskā operas un baLeta

teātra rīkotajos solistu koncertos. Viņa repertuārā
galvenokārt vijoļminiatūras un kamermūzikas darbi.

A. Zvaguļa spēli dara pievilcīgu viņa skanīgais, dzie-

došais tonis, lielā precizitāte un labā tehnika.

1956. gadā A. Zvagulim piešķirts republikas Nopel-
niem bagātā skatuves mākslinieka goda nosaukums.

1960. gadā viņš sāk baletu diriģenta darbību.
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EDGARS ZVEJA

Rīgas Operetes teātra solists Edgars Zveja ir viens

no aktīvākajiem padomju lirisko estrādes dziesmu po-

pularizētājiem.
Ē. Zveja dzimis 1924. gada 19. februārī Liepājā ostas

strādnieka ģimenē. Pēc pamatskolas beigšanas 1939.

gadā viņam nav iespējams turpināt izglītību. Lai rastu

eksistencei nepieciešamos līdzekļus, E. Zveja spiests
strādāt dažādus gadījuma darbus. Pēc padomju varas

atjaunošanas Latvijā viņš strādā Liepājas poliklīnikā
un aktīvi iesaistās sabiedriskajā darbā.



1945. gadā viņu pieņem darbā Liepājas Muzikāli dra-

matiskajā teātrī par koristu. Jau pēc pāris gadiem
E. Zvejām sāk uzticēt mazākas lomas operu un operešu
uzvedumos.

E. Zveja iestājas Liepājas mūzikas vidusskolā, kur

mācās trīs gadus pedagoga E. Ruigas vadībā. Drīz vien

seko debija galvenajās lomās padomju un Rietumeiro-

pas komponistu operetēs (B. Aļeksandrova «Kāzas

Maļinovkā», N. Streļņikova «Dzimtļaužu aktrise»,

I. Kalmana «Silva» un «Marica»).
1950. gadā E. Zveja pāriet uz Rīgas Valsts muzikālās

komēdijas teātri. Mākslinieka talants visspilgtāk

atklājas liriski romantiskajās lomās, kas sevišķi

piemērotas viņa tīkami tembrētajam liriskajam bari-

tonam (piemēram, Kordons K. Ļistova operetē «Ka-

rolina», Kalmikovs K. Ļistova operetē «Sapņotāji»,
Mikola A. Zilinska operetē «Zilo ezeru zeme», Džims

Kenjons R. Frimla un H. Stotharda operetē «Roz-

marija», kapteinis Stone Dž. Ābrahama operetē «Hava-

jas puķe», Šandors Denešs F. Lehāra operetē «Čigānu
mīla»).

Mākslinieks bieži piedalās radiopārraidēs, kur dzied

gan populāras operešu melodijas, gan liriskas estrādes

dziesmas. Mūsu jaunie komponisti E. īgenberga,
R. Pauls, Ģ. Ramans un citi bieži veltī savas dziesmas

tieši E. Zvejām, kas ir šo dziesmu pirmais atskaņotājs.
Pēc daudzajiem skaņu plašu ierakstiem mākslinieka

vārds kļuvis plaši pazīstams vieglās mūzikas cienītāju
vidū.

1961. gadā E. Zvejām piešķirts Latvijas PSR Nopel-
niem bagātā skatuves mākslinieka goda nosaukums.
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ELZA ZVIRGZDIŅA

Elza Zvirgzdiņa ir Latvijas PSR Valsts Akadēmiskā

operas un baleta teātra soliste, vairāku vokālistu kon-

kursu laureāte, galveno soprāna partiju izpildītāja
mūsu operā, viena no aktīvākajām kamerdziedonēm

republikā.
E. Zvirgzdiņa dzimusi 1927. gada 20. janvārī Rīgā

strādnieku ģimenē. Mūzikai viņa pievēršas diezgan
vēlu — 1946. gadā, kad sāk mācīties Jāzepa Mediņa
mūzikas vidusskolā. Lietpratīgās pedagoģes L. Štolces
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vadibā E. Zvirgzdiņa apgūst dziedāšanas mākslu un

četru gadu laikā sagatavojas iestāju pārbaudījumiem

konservatorijā. Trīs gadus E. Zvirgzdiņa mācās Latvi-

jas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātē. Kad jāiz-

šķiras, vai turpināt mācības universitātē vai arī sākt

mūzikas studijas konservatorijā, E. Zvirgzdiņa 1950.

gadā iestājas Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservato-

rijā docentes V. Krampes dziedāšanas klasē. 1955. gadā

pēc konservatorijas beigšanas jaunā māksliniece tiek

uzņemta filharmonijas dziedoņu saimē. Jau nākamajā

gadā E. Zvirgzdiņai tiek dota iespēja piedalīties Vis-

savienības jauno vokālistu konkursā Maskavā. legūtais
laureātes diploms un bronzas medaļa spēcīgajā konku-

rencē ir liels sasniegums un arī stimuls turpmākajam
darbam. Dziedātāja parasti koncertē kopā ar pianisti
Rimu Bulli. Šī sadarbība, kas sākusies jau konserva-

torijas pēdējā kursā (1955), abām jaunajām mākslinie-

cēm ir ļoti veiksmīga, taču neturpinās ilgi, jo 1957.

gadā E. Zvirgzdiņa debitē Latvijas PSR Valsts Akadē-

miskajā operas un baleta teātrī. Viņas pirmā loma ir

Elizabete R. Vāgnera operā «Tanheizers».

Līdztekus darbam operā E. Zvirgzdiņa 1957. gadā

kopā ar čellistu E. Bertovski koncertē Igaunijā un Lie-

tuvā. Šai pašā gadā Maskavā notiek VI Vispasaules

jaunatnes un studentu festivāls. Tam gatavojoties, dzie-

done piedalās Vissavienības jauno dziedoņu konkursā

un izcīna sudraba medaļu, kas viņai paver ceļu uz fes-

tivālu.

Turpmākajam darbam gan operas teātrī, gan uz kon-

certestrādes, gan radioraidījumos raksturīgi nemitīgi

meklējumi. E. Zvirgzdiņa iestudē 50 Alfrēda Kalniņa
solodziesmas, grāfieni V. A. Mocarta operā «Figaro



kāzas» un Katarinu V. Šebaļina operā «Spītnieces saval-

dīšana». Tie ir ievērojami sasniegumi, kas spilgti izceļas

viņas repertuārā gan vokālā, gan mākslinieciskā ziņā.

E. Zvirgzdiņas liriski dramatiskajam soprānam pie-
mīt daudz sirsnības, pavasarīga dzidruma. Teicamā

vokālā kultūra apvienota ar labu gaumi un dziļu muzi-

kalitāti.

E. Zvirgzdiņa iestudējusi apmēram 20 lomu: Elizabeti

R. Vāgnera operā «Tanheizers» (1957), Lizu P. Čaikov-

ska operā «Pīķa dāma» (1958), Džemmu A. Spadave-
kias operā «Dundurs» (1959), Aīdu Dž. Verdi operā

«Aīda», Baibu F. Tomsones operā «Pūt, vējiņi!» (1960),
Jaroslavnu A. Borodina operā «Kņazs Igors» (1961),

grāfieni V. A. Mocarta operā «Figaro kāzas», Elizabeti

Dž. Verdi operā «Dons Karloss» (1962), Gerhildi un

Ziglindi R. Vāgnera operā «Valkīra», Katarinu V. Še-

baļina operā «Spītnieces savaldīšana» (1963), Mizeti

Dž. Pučini operā «Bohēma» (1964).
Taču sirdij tuva ir arī kamerdziedāšana. Daudz sir-

snības un siltuma E. Zvirgzdiņa ielikusi Alfrēda Kal-

niņa un Pētera Barisona vokālās lirikas atskaņojumos.
Māksliniece sniegusi vairākus solokoncertus. Bez tam

viņa piedalījusies lielas formas darbu atskaņojumos

(L. Bēthovena Devītā simfonija, Z. Bizē «Arlēziete»,

A. Skultes simfonija «Ave, sol!», S. Rahmaņinova

«Zvani»).
Ar latviešu izpildītājmākslu E. Zvirgzdiņa iepazīsti-

nājusi mūzikas draugus arī Ukrainā, Krimā (1957),

Igaunijā, Lietuvā (1957) un Albānijā (1959).
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ARVĪDS ŽILINSKIS

Arvīda Zilinska mūzika plaši pazīstama ne vien mūsu

republikā, bet arī aiz tās robežām: Maskavā, Ļeņin-

gradā, Tallinā, Viļņā, Kauņā, kur skanējušas un guvu-

šas atzinību komponista izjustās, vienkāršās solodzies-

mas un melodijas no operetes «Zilo ezeru zemē».

A. Zilinskis pievērsies dažādiem mūzikas novadiem,
taču visplašāk viņa daiļradē pārstāvēts dziesmas žanrs

un klaviermūzika. A. Zilinskis ir ne vien komponists,
bet arī pianists un pedagogs. Bez tam mākslinieks veic

nozīmīgu sabiedrisku darbu.
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A. Zilinskis dzimis 1905. gada 31. martā Zemgalē,
Saukā, zemnieku ģimenē. Viņa dzimtās mājas ir

skaistā, gleznainā vietā, tādēļ jau no bērnības zēns

iemīļo dabu un vēlāk apdzied tās skaistumu daudzos

savos darbos.

Pirmais interešu loka paplašinātājs mūzikā ir tēvs,

kas spēlējis vijoli. Pasaules karš aizved A. Zilinski

Harkovā. No 1916. līdz 1918. gadam viņš mācās

Harkovas mūzikas skolā klavieru spēli. Atgriezies Lat-

vijā, viņš turpina mācības Latvijas konservatorijā pro-
fesores B. Roges klavieru klasē (1920—1927). Pēc kon-

servatorijas beigšanas A. Zilinskis sāk pedagoga gaitas

Rīgas Tautas konservatorijā. Tomēr interese par kom-

pozīciju liek viņam atgriezties konservatorijā, kur no

1928. līdz 1933. gadam viņš ir profesora J. Vītola kom-

pozīcijas klases audzēknis. Jau studiju gados izpaužas
A. Zilinska interese par dziesmām un klaviermūziku.

Par to liecina arī pirmais A. Zilinska skaņdarbu vakars

1935. gadā.
Pēc 1945. gada A. Zilinska daiļrade kļūst rosīgāka.

Šajā laikā komponista darbos paplašinās tēlu loks.

Svarīgu vietu ieņem jauncelsmes un miera tēma (solo-
dziesma «Miera valsts», kora dziesma «Dziesma par

mieru», duets «Pēc darba», muzikālā komēdija «Zilo

ezeru zemē», E. Zālītes librets, v. c). A. Zilinskis rak-

sta arī instrumentālas kompozīcijas un mūziku vairā-

kām lugām (A. Brigaderes lugai «Sprīdītis», J. Akura-

tera lugai «Šis un tas— it nekas» v. c). Lielu atzinību —

apbalvojumu Vissavienības teātru festivālā Mas-

kavā 1957. gadā iegūst mūzika J. Raiņa lugai «Zelta

zirgs». Vairākiem skaņdarbiem komponists guvis

ierosmi, tiekoties ar bērniem un jaunatni. Uztvēris



655

bērnu pasaulei raksturīgākās iezīmes, viņš komponējis

spilgtas, tēlainas klavieru miniatūras: «Lācītis», «Slido-

tāji», «Pionieru maršs», «Rotaļa «Pelītes»» no cikla

«Bērnu ainavas», dziesmuspēli «Pauks un Šmauks»,
bērnu baletu «Sprīdītis» v. c. Ar jauniešiem māksli-

nieks nemitīgi sastopas konservatorijā. Klavieru spēli

pie viņa mācījušies un mācās gandrīz visi jaunie kom-

ponisti un mūzikas zinātnieki.

Mākslinieks izvērsis arī plašu koncertdarbību. Viņš

atskaņojis savus darbus gan daudzās Padomju Latvijas

pilsētās un ciematos, ganarī Maskavā, Ļeņingradā, Tal-

linā, Viļņā v. c.

Latviešu mūzikas kultūrā nozīmīga vieta ir A. Zi-

linska skatuves darbiem — operai «Zelta zirgs», pir-

majai latviešu muzikālajai komēdijai «Zilo ezeru

zemē», muzikālajai komēdijai «Dzintarkrasta puiši»

(V. Vīgantes librets), klaviermūzikai, bet jo sevišķi

daudzajām skanīgajām solo un kora dziesmām. Šim

žanram autors palicis uzticīgs visu mūžu.

A. Zilinskis ir liriķis. Siltums, sirsnība, gaišs prieks
strāvo no viņa mūzikas. Komponists bieži ļaujas liriski

romantiskām noskaņām, attēlojot cilvēka jūtu pasauli,
dabas poēziju. Te varētu minēt mīlas jūtu caurstrāvoto

«Cimdu pāri», gaišo, jūsmīgo «Audējas dziesmu», sir-

snīgo «Dziesmu par draugu». A. Zilinska klavierdarbos

atainojas tautas sadzīve, dzimtenes krāšņā daba («Lab-
renča tirgus», «Pļāvēji norā», «Pie strauta», «Rudens

laukos» no cikla «Dzimtenes ainavas»).
Balstoties uz latviešu klasiķa E. Dārziņa un krievu

mūzikas milžu P. Čaikovska un S. Rahmaņinova tradī-

cijām, A. Zilinskis izveidojis savu individuālo stilu.

Komponista melodijas ir vijīgas, plašas, plūstošas.



Viņa darbos vērojama interesanta, tēlaina, bieži ilus-

tratīva klavieru faktūra. Daudzreiz tajos sastopams

valša, šūpļa dziesmas ritms, kas vērš mūziku vijīgu,
viegli uztveramu. A. Zilinska skaņdarbos izjūtams iz-

teiksmes sirsnīgums, tiešums, latvisks kolorīts. Kompo-
nista sirsnīgā, vienkāršā un izjustā mūzika tautā ļoti

iemīļota.
1954. gadā A. Zilinskim piešķirts Latvijas PSR No-

pelniem bagātā mākslas darbinieka goda nosaukums,

1965. gadā viņš kļūst Latvijas PSR Tautas mākslinieks.

Pašlaik viņš konservatorija ir profesora vietas izpil-

dītājs.

Galvenie darbi. Skatuves mūzika: opera «Zelta zirgs»

(1959; pēc J. Raiņa lugas), muzikālā komēdija «Zilo ezeru zemē»

(1953, 1954), muzikālā komēdija «Dzintarkrasta puiši» (1964), dzies-

muspēle «Seši mazi bundzinieki» (1954, 1955; pēc A. Alunāna komē-

dijas), dziesmuspēle «Pauks un Šmauks» (1957), bērnu balets «Mā-

rīte» (1941), bērnu balets «Sprīdītis» (1957); mūzika lugām: J. Raiņa

«Zelta zirgs» (1957), J. Akuratera «Šis un tas — it nekas» (1962)
v. c; simfoniskie darbi: Koncerts klavierēm ar orķestri (1946),
baleta svīta piecās daļās (1947); klavierēm: cikls «Dzimtenes

ainavas» (1935, 1940), Balāde, divas sonātes, divas sonatīnes, cikls

«Bērnu ainavas» (1952) v. c; solodziesmas — vairāk nekā 200, no tām

sevišķi populāras «Mājās», «Ziediņš», «Cimdu pāris», «Daugava,

māmuļa», «Zvejnieku dziesma», «Aktiera mūžs», «Komponis-
tam» v. c; solodziesmu cikls «Noskaņas», «Zelta loks», «Vakara

stāsti ciematā»; kantātes: «Pie Ļeņina mauzoleja» (J. Grota teksts),
«Roka darba rokai māsa» (A. Vējāna teksts); vairāk nekā 60 kora

dziesmu, no kurām visplašāk pazīstamas «Padomju Latvija dzied»,

«Baltajā vasaras naktī», «Daugavas krastos» v. c; bērnu un jauniešu
dziesmas — apmēram 120; vokāli ansambļi; tautas dziesmu apdares;
instrumentālas kompozīcijas: vijolei —

divas sonatīnes, koncertino

ar simfonisko orķestri, Skerco, Intermeco; Sonatīne mežragam v. c.

Literatūra. J. Vītoliņš. Arvīds Zilinskis, «Latviešu mūzikas

hrestomātija», 111, LVI, Rīgā, 1957. O. Grāvītis. Latviešu komponistu

biogrāfijas, LVI, Rīgā, 1956.
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