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AUTORA

PRIEKŠVĀRDS

BAŅUTAS autors un latviešu solodziesmās lielākais meistars

joprojām vēl ir nepazīstams paziņa. Popularitāti gan bauda laba

tiesa viņa atstāto darbu. Kādi pārdesmit solodziesmu šai ziņā

pat var sacensties ar Emīla Dārziņa mantojumu. Arī instrumen-

tālo mūziku, it sevišķi poētiskās dabas idilles, piemēram, simfo-

nisko miniatūru MANA DZIMTENE, atzīs par pazīstamām, lai

arī varbūt anonīmām, katrs, kas klausās radio vai skatās filmas

un pārraides par Latvijas dabu, vēsturi, tautas sadzīvi, — šī mū-

zika kļuvusi par mūsu apkārtnes, skanošās vides sastāvdaļu.
Tomēr tikai aptuvens un summārs ir priekšstats par Alfrēda

Kalniņa mākslinieka veidolu kopumā, par sabiedriskajiem cen-

tieniem, par pieredzējumiem un pārdzīvojumiem saskarē ar laik-

meta dzīves realitāti, kuri kristalizējušies daiļradē, kā arī par
muzikālā apgaismotāja un atskaņotājmākslinieka darbību, par

personību. Sai ziņā Alfrēds Kalniņš (1879—1951) mums ir —

un, liekas, vēl labu laiku būs — svešāks, mazāk skaidrs par

saviem tiešajiem laikabiedriem un kolēģiem Emīlu Dārziņu

(1875—1910) un Emili Melngaili (1874—1954).
Tam iemeslu daudz. Garš, pārmaiņu un piedzīvojumu mez-

glots mūžs. Milzīgs, ne tik drīz pārskatāms un apgūstams darbu

daudzums. Daiļrades tematikas un stila metamorfozes, pat lēcieni.
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Zināma noslēgtība savas sūtības un amata ietvaros, tieksme uz

anonimitāti pat sabiedriskajā darbībā. Personības komplicētība,
kas bieži neļauj viennozīmīgi atšifrēt rīcības stimulus. Tas viss

ir sasaistījis, apgrūtinājis Kalniņa daiļrades pētīšanu, ir objektīvi

ietekmējis tās rezultātus, arī šo darbu.

Pirmo monogrāfisko apceri par Kalniņu pirms vairāk nekā

septiņdesmit gadiem uzrakstījis viņa labākais jaunības draugs
Emīls Dārziņš.

1 Tā aptver tikai Kalniņa jaunības periodu, taču

nav zaudējusi nozīmību, jo skar visu svarīgāko agrīnās daiļrades

problēmiku un uz ilgiem gadiem ir palikusi vienīgais mēģinājums
atklāt arī komponista personību. Pēc diviem gadu desmitiem

(1927) nāk klajā Straumes Jāņa apcere, kas atkārto Dārziņa

atziņas, turpina dzīves aprakstu, bet diemžēl nemaz nepretendē
uz psiholoģisku vai analītisku iedziļināšanos. Tālāk seko vairāki

gadu desmiti, kuros parādās vienīgi avīžu un žurnālu raksti, daža

intervija, autobiogrāfiska skicīte. Labvēlīgas pārmaiņas kompo-
nista daiļrades apguvē un izpētē iestājas 50. gadu beigās.
1957.—1958. gadā izskan Latvijas PSR Valsts filharmonijas rīko-

tais koncertu cikls — «Visas Alfrēda Kalniņa solodziesmās un

vokālie ansambļi», kura mākslinieciskais vadītājs pie klavierēm

ir Hermanis Brauns. Lai arī šī pasākuma sekmes netiek pietie-
kami nostiprinātas ikdienas koncertdzīvē, tomēr 60. gadu pirmajā

pusē izdevēju un pētnieku interese par Kalniņu neatslābst. Tiem

pirmajiem pēckara gadu izdevumiem (galvenokārt — solodzies-

mām un tautasdziesmu apdarēm), kuri nāca klajā vēl autora dzī-

ves laikā, pievienojas dziesmas un tautasdziesmu sabalsojumi
koriem divos sējumos, kas pirmoreiz parāda vienkopus gandrīz
visu devumu (izņemot kantātes) šajā žanrā. Ļeņingradā iznāk

solodziesmu izlase ar Raiņa vārdiem, Rīgā parādās grezns

BAŅUTAS klavierizvilkums ar tekstu četrās valodās, kā arī

aizsākas vairāksējumu solodziesmu izdevums.2

Jau šie nošu krājumi, to priekšvārdi vai komentāri ieskicē

apkopojošu priekšstatu par atbilstošajiem žanriem, taču vēl sva-

rīgāk, ka ar 60. gadu vidu muzikologi plašākos rakstos pievēršas

atsevišķiem Kalniņa daiļrades centrālajiem jautājumiem. Parādās

L. Krasinskas pētījums par Kalniņa harmoniju, S. Stumbres —

1 Sk. grāmatas beigās ievietoto sarakstu «Literatūra par Alfrēdu Kalniņu».
2 A. Kalniņa darbu izdevumi sākot ar 60. gadiem: Dziesmas jauktam korim.

Sast. J. Vitoliņš. R., 1960; Dziesmas vīru un sieviešu koriem. Tautasdziesmu

apdares koriem. Sast. J. Vītoliņš. R., 1964; ĶciAHUHb ĀAcpped. H36paHHbie
poM3hch n necHH Ha cthxh Hrra PaflHHca. Coct. T. Bpayn. JL, 1968. (Teksts
krievu un latv. vai.); Baņuta. Opera 4 cēlienos. Klavierizvilkums. R., 1968.

(Teksts latv., krievu, franču un vācu vai.); Dziesmas balsij un klavierēm.

Sastād. un titulred. H. Brauns. R., 1. sēj. 1969, 2. sēj. 1972.
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par viņa ērģeļvirtuoza gaitām, V. Kļaviņas — par darbību Lie-

pājā, kā arī citi. Te sasniegts kvalitatīvi augstāks izpētes līmenis

salīdzinājumā ar 50. gadu publikācijām — S. Stumbres un

S. Vēriņas aprakstiem par operu BAŅUTA un baletu STABU-

RAGS. Papildinājušies L. Krasinskas novērojumi par Kalniņa
harmoniju, kuri aizsākas jau viņas disertācijā par latviešu solo-

dziesmas pamatlicējiem. Ciktāl visi šie pētījumi, izdevumu priekš-
vārdi un komentāri skar Kalniņa dzīves un darbības faktoloģisko
pusi, tie (izņemot V. Kļaviņas darbu) tomēr balstās uz agrāko
informāciju, kas, ceļodama no viena avīzes raksta uz otru, kļuvusi
visai aptuvena un atkārto sākotnējās neprecizitātes. Citādi ir ar

J. Vītoliņa monogrāfisko apcerējumu «Alfrēds Kalniņš» — tajā

jau daļēji izmantoti autobiogrāfiskie, kā arī sarakstes un atmiņu
materiāli, kuri kļuva interesentiem pieejami 60. gadu otrajā pusē

un kuru skaits līdz šim laikam ir vēl pieaudzis. Tomēr nelielā

apjoma dēļ Jēkaba Vītoliņa monogrāfiskās apceres mērķis ir bijis

sniegt tikai pašas vispārīgākās komponista darbības kontūras.

Kad, gatavodamies šīs grāmatas sarakstīšanai, biju savācis

un sistematizējis šobrīd pieejamos Kalniņa dzīves un darba mate-

riālus, kļuva redzams, cik nepilnīga šai ziņā ir līdzšinējā infor-

mācija. Dzīves notikumu un darbu rašanās datu trūkums vai to

neprecizitāte līdz šim ir pat visai nopietnos teorētiskos pētījumos
likuši vispārinošajai domai staigāt aplinku ceļus vai nogriezties
pa nepareizām takām. Tāpēc izšķīros par vēsturiski ievirzītu pētī-

jumu, kas sniegtu pirmām kārtām analītiski un psiholoģiski argu-
mentētu biogrāfiju ar plašu faktoloģisko materiālu kā ikviena

tālāka izpētes darba pamatu. Un tādēļ ari komponista jaunrade
ar tās specifiski muzikālo, kā arī estētisko un idejisko aspektu ir

aplūkota pēc iespējas ciešā sakarā ar viņa dzīvi un darbības

apstākļiem sava laika sabiedrībā. 20. gadsimta pirmā puse bija
sociālām pārmaiņām bagāts laikmets, ari pati komponista dzīve

bija kustīga, mainīga, un katra jauna darba vieta viņu sagaidīja
ar citādiem apstākļiem un atšķirīgiem daiļrades impulsiem. Tāpēc,

gan respektējot Alfrēda Kalniņa daiļrades vispārpieņemto dalī-

jumu trīs periodos, esmu visu pāri par septiņdesmit gadu garo

komponista mūžu sadalījis daudz sīkāk. Turklāt, lai lasītāju pēc

iespējas dziļāk ievadītu tajā psiholoģiskajā problēmikā, ko kompo-
nistam izvirzīja atbilstošais laikmets un vide, katras biogrāfiskas

nodaļas sākumā sniegta epizode vai situācijas apraksts, kas

izteiksmes ziņā atšķiras no formalizētas zinātniska izklāsta valo-

das, bet tomēr ir dokumentāls.

Žanru, stila un izteiksmes līdzekļu raksturojumi šai grāmatā
tikai summāri, tie neizsmeļ visu teorētisko problēmiku. Sie
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jautājumi pat mazāk izvērsti nekā pēdējā laika publikācijās par

atsevišķiem komponista daiļrades žanriem — nodaļās par Kal-

niņa operām V. Briedes-Bulavinovas grāmatā «Latviešu opera»,
I. Grauzdiņas sniegtajā ērģeļdarbu analīzē, S. Vēriņas Maskavā

publicētajā monogrāfiskajā rakstā par Kalniņa operām vai manā

grāmatiņā «Alfrēda Kalniņa klaviermūzika». Paredzēdams Kal-

niņa mūzikas stila, žanru un estētikas rezumējošu raksturojumu

sniegt citā darbā, šoreiz vairījos akcentēt teorētisko problēmu
analīzi, lai nepadarītu grāmatu pieejamu tikai speciālistiem un

neattālinātos no jubilejas izdevuma specifikas.
Latviešu mūzikas klasiķis un Latvijas PSR Tautas mākslinieks

Alfrēds Kalniņš uzsāka darbību pagājušā gadsimta beigās Krie-

vijas pirmās buržuāziski demokrātiskās revolūcijas priekšvakarā
un beidza Padomju Latvijā pēckara atjaunotnes un sociālisma

celtniecības periodā. Specifiskā formā arvien atainodama un vei-

cinādama progresīvās sabiedriskās tendences, Kalniņa daiļrade
kā tilta arka varenos lokos ir pārsviedusies no laikmeta uz laik-

metu, gala rezultātā savienodama latviešu mūzikas klasisko

pagātni ar mūsdienām. Romantiska mākslinieka sarežģītajā ceļā
cauri visai 20. gadsimta pirmajai pusei Kalniņa vadzvaigzne
ir bijusi demokrātiska apgaismotāja tieksme veicināt tautas plašo

slāņu garīgās dzīves, kultūras augsmi. So sūtību viņa atstātie

darbi pilda joprojām — arī mūsdienu sociālistiskajā mūzikas kul-

tūrā, kurā tiem goda vieta. Komponista simtās gadskārtas priekš-
vakarā atskatoties uz viņa dzīvi un atstāto mantojumu, jo labāk

apzināmies, ka Alfrēds Kalniņš ir ne tikai sagatavojis augsni
mūzikas dzīves plaukumam mūsu laikmetā, ne tikai piedalījies šī

laikmeta ievadīšanā 40. gadu otrajā pusē kā komponists un orga-

nizators, bet ar savu radošās darbības piemēru un nevīstošajiem
skaņdarbiem piedalās tajā joprojām.

Grāmatā datumi līdz 1917. gada beigām doti vecajā stilā

(daži svarīgākie — arī jaunajā), sākot ar 1918. gadu — jaunajā
stilā.

Tekstā sastopamie numuri kursīvā — kopā ar darbu nosau-

kumiem (kas arī doti kursīvā, ar lielajiem burtiem] vai bez

tiem — apzīmē atbilstošos skaņdarbus grāmatas beigās ievieto-

tajā rādītājā, kurā sniegtas nepieciešamākās ziņas par katru no

tiem.

Citējumus no svešvalodām tulkojuši latviski: A. Kalniņa auto-

biogrāfiju «Fūnf Jahrzehnte Musik» — Milda Grīnfelde; avotus

angļu valodā — Dina Plandere; pārējos citējumus — autors.



Par materiāliem un norādījumiem izsaku atzinību bibliotēkām,

muzejiem un arhīviem Cēsīs, Liepājā, Ļeņingradā, Maskavā, Pēr-

navā, Rīgā, Tallinā, Tartu. Par atmiņu stāstījumiem vai citiem

materiāliem pateicība A. Anspakam, E. Bergholcei, E. Dubavam

Cēsīs; O. Birzniekam, K. Bunkam, D. Veidei Liepājā; A. Aļeksan-
drovam, V. Belijam, I. Martinovam Maskavā; H. Haldmā, A. Mui-

nastei Pērnavā; V. Bendorfam, E. Didrihsonei, O. Grāvītim,

N. Grīnfeldam, J. Ivanovam, H. Mednim, P. Rībam, M. Vanagai,
V. Vidiņai, M. Zālītei Rīgā; E. Kapam, O. Kuningasam Tallinā;

L. Lēsmentam Tartu; pateicos arī M. Austriņai, A. Grīnber-

gai, A. Jansonam, J. Kalniņam, H. Pavasaram, B. Tripodi un

vēl daudziem daudziem citiem. Pateicību par padomiem un aiz-

rādījumiem autors izsaka Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas
A. Upīša Valodas un literatūras institūta kolektīvam, kurā strā-

dājot, darbs veikts.

1978. gada martā
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SVARĪGĀKIE

GRĀMATĀ LIETOTIE

SAĪSINĀJUMI

BIBLIOTĒKU, MUZEJU, ARHĪVU UN KRĀTUVJU NOSAUKUMI

Bb — K. Barona piemiņas biedrības folkloras materiāli (ietilpst FS

fondos)
CVMM — Cēsu vēstures un mākslas muzejs
CVORA — Latvijas PSR Centrālais Valsts Oktobra revolūcijas un sociālisma

celtniecības arhīvs

FBR — Latvijas PSR ZA Fundamentālās bibliotēkas Rokrakstu un reto

grāmatu sektors

FS — Latvijas PSR ZA A. Upīša Valodas un literatūras institūta Folklo-

ras sektora fonda materiāli

IKLM — Igaunijas PSR ZA F. Kreicvalda literatūras muzejs, Tartu

IVEM — Igaunijas PSR Valsts etnogrāfijas muzejs, Tartu

IVVA — Igaunijas PSR Valsts vēstures arhīvs, Tartu

LVKB — Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijas bibliotēka

LVM
— Latvijas PSR Vēstures muzejs

ĻVVA — Ļeņingradas Valsts vēstures arhīvs

MBR — Latvijas PSR ZA Fundamentālās bibliotēkas J. Misiņa nodaļas
Rokrakstu un reto grāmatu sektors

PNM — Pērnavas novadpētniecības muzejs
RLMVM — Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejs
RVKM — Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs
TTMM — Tallinas Teātra un mūzikas muzejs
TZMM — Teodora Zaļkalna memoriālais muzejs
VBR — Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas Reto grāmatu un rok-

rakstu nodaJa
VMAB — Teodora Zaļkalna Latvijas PSR Valsts mākslas akadēmijas bib-

liotēka



IZDEVUMI UN ROKRAKSTI

Autobiogrāfija — Kalniņš A. Fūnf Jahrzehnte Musik. Eine Autobiographie.
1936—1938, 1950. (Sīkāk sk. Svarīgākie Alfrēda Kalniņa raksti.)

Darbu hronika — Kalniņš A. A. Kalniņa kompozīcijas hronoloģiskā kār-

tībā. [1949]. Rokr. (VBR).
Darbu katalogs — Kalniņš A. Alfrēda Kalniņa darbu katalogs. [1948J.

Rokr. (VBR).
IMKDz 1. kraj. — Izglītības ministrijas Mākslas un kultūras departamenta

Mūzikas nodaļas Pirmais kora dziesmu krājums. J. Vītola redakcijā. R.
(

1921.

LTMM 1; 2 utt. — Jurjāns A. Latvju tautas mūzikas materiāli. 1. burtn.

1894, 2. burtn. 1903, utt.

MKDzK — Dziesmu krājums jauktiem koriem, izdots no Rīgas Latviešu

biedrības Mūzikas komisijas zem brīva mākslinieka Jurjānu Andreja redak-

cijas (7. burtn., R., 1906; v. c).

Citi saīsinājumi
RLB — Rīgas Latviešu biedrība

RLB MX — Rīgas Latviešu biedrības Mūzikas komisija
P-atsk. — pirmatskaņojums
P-iesp. — pirmiespiedums (pirmizdevums)
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PIRMĀ NODAĻA

BĒRNĪBA

UN SKOLAS

1879—1894

Gēsu pilsēta, tu esi ista Baltijas
sadzīves laikabilde, tu esi dzivs gabals iz spēcīgi runājošās mūsu

zemes vēstures! Tā 1884.gada jūlijā, ciemodamiesCēsīs un rakstī-

dams par to savas vēstules avīzei «Balss», izsaucas Vecpiebalgas
draudzes skolas augstākās klases daudzinātais vadītājs Kārlis

Millers jeb, kā viņu vēl dēvēja, Zariņu Kārlis — dadzis acīs vācis-

kajām skolu valdēm, kādreiz Ata Kronvalda labā roka pirmajās
latviešu skolotāju sapulcēs Rīgā, tagad viņa pēctecis Piebalgā.

Ne pirmoreiz Zariņu Kārlis vasaras brīvlaikā paciemojas Cēsīs

un labi apskatās, kas te notiek. Tā vien liekas, ka viņu pie šīs

Vidzemes pērles saista kādi tālejoši nodomi, lai gan taujāts viņš
arī pats vēl nezinātu droši teikt, ka pēc kādiem gadiem pārcels
uz šejieni savu «augstāko klasi», paplašinās to par reālskolu un

tāpēc iznāks tā, ka viņa Vecpiebalgas audzēknis Emilis Meln-

gailis nepaliks vienīgais latviešu mūzikas dižmeistars, kas zēnībā

izbaudījis bārdainā latīnista pamācības. Bet pagaidām, 1884. gada
vasarā, Zariņu Kārlis ir braucis uz Cēsīm gluži vienkārši pamielot
acis un asināt redzi pie lieliem un svarīgiem notikumiem, un tādu

būšot vismaz divi — Cēsu baznīcas sešsimt gadu jubilejas svinē-

šana un apriņķa skolotāju sapulce.
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Notālēm atkal reiz Cēsu torņus ieraugot, viņš gan ir gatavs
sajūsmā izsaukties, bet, pilsētā tuvāk apskatījies, ar savu piebal-
dzēna ironisko prātu atrod daudz ko kritizējamu un smejamu.
Baznīca iekšpusē pār mēru izpušķota, bet toties ārpusē gluži

apskapstējusi, un daži ērģeļu reģistri tā plēš ausis, ka labāk turē-

ties tuvāk durvīm. Abpus altārim nupat ieliktajos krāsainajos
logos pašā viscienīgākajā vietā nez kāpēc rēgojas Vidzemes bru-

ņinieku un Cēsu zobenbrāļu vapeņi. Tak ar to vēl nebūšot diez-

gan — esot nodoms pie sānu sienām uzstādīt divus bruņinieku
mestru akmens tēlus, kuri gan jau arī agrāk atradušies baznīcā,

bet necienīgākā vietā — zem grīdas. Tas nekas, lai uzstāda. To

visu vēl varētu pieņemt par mīlestību uz vecām glītām lietām,

ja vien vācu draudzes mācītāja Fīrhufa jubilejas runā, itin kā

šos sen zemgrīdē grimstošos ordeņa mestrus aizstāvēdama, neat-

skanētu kāda pagarāka zīmīga frāze, kas Zariņu Kārlim liek slēpt
bārdā smīnu: zemes privileģētie ļaudis senos laikos esot savas

priekštiesības slikti lietā likuši un ari tagad vēl to slikti darot,
šādas izturēšanās augļi jau tagad parādoties viņiem par sliktu —

jo viņu «virsība» ejot uz leju.
Ja, iespiesta starp baznīcēniem, šo teikumu labi sadzird ari

staltā, izskatīgā Cēsu muižniecības kluba saimniece ar piecgadīgo
dēlēnu Alfrēdu pie rokas un sešpadsmit gadus jaunāku vīru otrā

pusē, tad viņai ir daudz un pamatīgi ko apdomāt.
Tā taču iznācis pats no sevis, ka arī viņa, Rozālija Kalniņa,

visu savu līdzšinējo grūto darba mūžu ir turējusies cieši pie tiem,

kam šīs priekštiesības un «virsiba» bija dotas. Vai gan viņai,

pilsētas smalkākajai mielastu meistarei, būtu bijis jāturas kopā

ar citādiem — ar tādiem, kuriem pašiem nekā nav? To viņa
bija iegaumējusi jau jaunībā, tepat Bērzaines vācu ģimnāzijā par

virtuves priekšnieci strādādama, — tikai bagātu ļaužu dēli un

viņu vecāki, kuri spēja šo dārgo skolu un internātu apmaksāt,

varēja arī viņu augstāk un augstāk pārticībā celt, bet pavisam
ne tie daudzie ienācēji no laukiem, kuriem cits neatlika kā kalpot

turpat skolā par dienestniekiem. Tiesa, ari tiem bija savs lepnums
un uzstāšanās, tie turējās nost no kungiem, gāja ar savām valo-

dām un smiekliem, bet viņu, Rozāliju, pusgoddevīgi un puszob-

galīgi allaž sauca par «frau Rozi». Savā laikā jaunais zemnieku

puisis Jānis Kalniņš no Raunas Baižkalna «Vītoliem», kurš viņā

ieskatījās, arī gāja vienkāršo ļaužu pulkā. Krietns laiks pagāja,
iekams izdevās viņu pierunāt, lai neiet kopā ar visiem Lazdiņu

krogā spēlēt dančus. Sī lieta vilkās tik ilgi un bija tik nepatī-

kama, ka vēl tagad Rozāliju pārmāc dusmas, ja_ iznāk
_

braukt

garām tai vietai, kur Straupes lielceļš, no pilsētas nākdams,

aiz Turku kapiem sāk laisties Gaujas lejā uz Raiskuma pārceltuvi
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un kur ceļmalā šis muļķīgais krodziņš kvern. Taču, paldies Die-

vam, viņas Johans nav nekāds cietais raksturs, galu galā visos

svarīgākajos jautājumos padevās, un tad varēja ari apprecēties.
Tagad piecus sešus gadus rīkojoties tā, kā Rozālija par labu

atrada, viņi abi ar Johanu bija nodrošināti ar tik varenu vietu,

kādas Cēsīs otras viņiem laikam gan neatrastos. Viņš — muiž-

niecības kluba ekonoms, viņa — turpat izrīkotāja virtuvē un īstā

saimniekotāja. Katrs augstākas kārtas cilvēks, cēsinieks vai

iebraucējs, pa reizei nāca klubā paēst, parunāties, turpat dārzā

vai bumbotavā aiz mājas locekļus izkustināt. Visi šie baroni,

muižnieki un tiesas vīri viņiem kļuva pazīstami. Bija arī ārsti,

augstāki ierēdņi, baznīckungi. Šis pats Gothards Fīrhufs, kurš

nupat bija no kanceles teicis dīvainos vārdus, taču bija viņu mājas

draugs.
Fīrhufs gan bija drusku pretojies viņu laulībām — it kā lau-

lājamo lielās gadu starpības dēļ, bet Rozālijai nebija slēpis arī

savas bažas, ka ģimene varētu kļūt latviska. Viņas dēls latvisks?

Ķādēl gan lai tik labi ģērbts un pārticībā dzīvojis cilvēks kādreiz

gribētu klāt latvietis! Nē, turēdama pie rokas savu mazo Alprl-

diņu un vērdamās staltajā mācītājā ar augsto, balto pieri, kurš

vēl ar saviem sešdesmit sešiem gadiem bija īsts skaistulis, Rozā-

lija bija gatava vēl un vēlreiz teikt, ka viņa bažām nav pamata.

Viņa darīs visu, viņa sūtīs dēlu vislabākajās vācu skolās, ievedīs

tikai vislabākajās vācu aprindās, un tad var būt, ka reiz arī viņš
stalts un cienīgs stāvēs kancelē un noraudzīsies no augšas uz šo

atsegto galvu un rūtaino lakatiņu jūru.
Tā cieši domājot, Rozālijai likās, ka arī viņa ir pacēlusies

augstāk par apkārtējiem baznīcēniem, un tā it sevišķi likās šodien,

jo pašausto lakatiņu bija visai daudz, tāpēc ka jubilejas svinē-

šanā baznīcu pildīja arī Cēsu lauku draudze.

Viņa pazina daudzus arī no šīs draudzes, iznāca ar

tiem darīšana, saimniecībai produktus iepērkot, lieliem godiem

virtuves strādnieces līgstot. Dažs labs raudzījās uz viņu bez

patikas, kā uz tādu, kas, pati darba cilvēks būdams, parvarem

gribētu ietikt kungos, jo Rozālija jau tomēr nebija augsta kārta

dzimusi. Lai arī, taču vai viņai nebija jau šūpulī ielikts šai kārtai

tuvoties, vai pirmo soli nebija spēris jau viņas tēvs Kārlis Uferss?

Viens otrs zināja, ka tas bija tas pats Ķrastiņu Ķarlis, kura brāļi

joprojām bija Ķrastiņi. Bet tēvs bija pieņēmis vācu uzvārdu,

pareizāk sakot, savējo apmēram pārcēlis vāciski un, ar to staigā-

dams, kļuvis muižkungs. Vai tad_ muižkunga amats arī nebija
tikai solis, tikai tāda kā vidū stāvēšana starp zemu un augstu

kārtu? Priekš zemnieka kungs, bet priekš zemes kunga — kalps,

jo pašam jau nekas nepiederēja. Tomēr šis amats un stāvoklis
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tēvam bija ļāvis vairākiem bērniem gādāt izglītību — diviem

Rozālijas brāļiem un vecākajai māsai. Taču — ne viņai, jaunā-
kajai. Un ko tad bez skolas atstātai bija darīt? Vai krist atpakaļ
gluži tur, no kurienes nāca viņas māte, kura, lai arī vāciete, bija
zemas kārtas (visi Sahneri, cik viņus kopš ienākšanas no Saksijas

varēja saskaitīt, bija strādājuši tikai miesnieka amatu!). Kurš

ņemsies noliegt, ka ikviena cilvēka pienākums bija izmantot katru

un arī pašu pēdējo iespēju, lai paceltos kaut mazdrusciņ augstāk?
Jaunībā divas reizes atraitne kļuvusi, Rozālija vēl četrdesmit

divu gadu vecumā bija laidusi pasaulē dēlu, lai gan smagais
darbs ap toveriem un pavardiem bija izjaucis ne vienas vien

dzemdības. Bet tieši ar neganto darbu un cieto dabu viņa bija
sasniegusi to, ka viņas dēls tagad varēja augt smalkāk par dažu

kungu bērnu. Nudien, tas nebija maz. Un vai viņas vīrs, kurš

sava pamīkstā rakstura dēļ neprata naudu pirkstos saturēt,
būtu kļuvis par cienījamu pilsoni bez Rozālijas veiklās izmaņas?

Viņš droši vien nebūtu ticis daudz tālāk par savu māsu Zani,

kura pārstaigāja Vidzemi, aptiekām zāles lasīdama. Kad Zane,

pēc pļavu ziediem smaržodama, ar savu mīlīgo valodu laiku pa

laikam iegriezās Kalniņu mājās, bija jau arī Rozālijai patīkami
pasildīt sirdi pie viņas sirsnīgajām lauku ļaužu runām un stās-

tiem. Bet vai Zanes un viņai līdzīgo ļautiņu panaivi jaukā sabied-

rība bija salīdzināma ar to pārākuma un varas apziņas pilno

garu, kas valdīja Rozālijai tik mīļajos Cēsu aristokrātisko dāmu

kafiju vakaros, kur runāja maz, toties ik vārds, žests un pat asi

uzmests acu skatiens bija labi apdomāts un daudznozīmīgs un

šķietami lēma dzīves kārtību un vienkāršo ļaužu likteņus!
Jā, Rozālija zināja, kurā pusē viņa stāv, un savu izvēli neno-

žēloja.
Tikai, ko cienīgtēvs bija domājis ar savu dīvaino teicienu?

Kas tad varēja vācu augstās kārtas pārākumu apdraudēt? Tagad

gan no katriem pieciem cēsiniekiem kādi četri jau bija latvieši

un to skaits auga, tak tiem nekas nepiederēja un tāpēc tie neko

neiespēja. Namīpašniekus varēja uz pirkstiem saskaitīt. Un tomēr

Latviešu labdarības biedrība ar visām tām teātra, priekšlasītāju,

kārtības, jautrības un biedreņu komitejām un vareno kori? Pati

sevi šī biedrība dēvēja par «laucinieci pilsētā», un tad jau nav

brīnums, ka tā auga un pletās. Vēl nav ne desmit gadu, kopš

dibinājusies, bet šovasar liks pamatakmeni divstāvu ķieģeļu
namam par 15 tūkstošiem. Un prāvu tiesu naudas tam aizdevis

viņu pašu kaimiņš būvuzņēmējs Meņģeļu Jānis, kurš arī Johanam

šad tad izpalīdzēja. Divstāvu nams. Lai arī par parādiem, tas

jau kaut ko nozīmēja! Arī dziedātāju kvartete, kurā vīrs bija pir-

mais tenors, šad tad biedrības izrīkojumos uzstājās. Vai tur slēp-



tos kas slikts? Viņi taču dziedāja, arī mācītāju sinodes apsveicot
un pašu gubernatoru sagaidot.

Bet Rozālijas domas arvien vairāk aizklīda pie mājām, kur

patlaban viņas virtuvenes rosījās vaiga sviedros, jo pēc pāris
stundām Fīrhufs jau sēdēs baznīcas svētku mielasta galda galā.

Fīrhufa negaidītā atzīšanās no kanceles ilgi neizgāja no prāta
arī Zariņu Kārlim. Viņš to atcerējās vēl kādu nedēlu vēlāk, kad

1884. gada 17. jūlijā pilsētas draudzes skolā sanāca ikgadējā
Cēsu apriņķa skolotāju sapulce, patiesību sakot, īsta konference,
kurā varēja saskaitīt līdz astoņdesmit galvu. Divas no galvām,
uzkundzēties gribēdamas, bija sevi ar mācītāju cepurēm pagari-
nājušas — tās piederēja Fīrhufam un Vecpiebalgas Rūdolfam
Gulekem, kuri abi nu uzmetās par cienīgākajiem apsveicinātājiem
un vadītājiem. Gulekes cieto nagu latviešu skolu lietās Zariņu
Kārlim nācās izjust diendienā, bet, ja tā labi apdomāja, tad šis

Gothards Karls Vilhelms Fīrhufs bija vēl daudz niknāks un,

galvenais, slīpētāks naidinieks. Kādreizējs «Latviešu Avīžu»

redaktors un «Lettisch-Literārische Gesellschaft» Vidzemes nodaļas

vadonis, viņš pat mācītāju sinodēs nekad neniekojās gar teolo-

ģiskiem jautājumiem, bet cēla priekšā vai nu kādu tematu no

jaunākās prātniecības vai vēl biežāk metās iekšā tieši politikā.
Taisni tai gadā, kad Kronvalda Atis agri un negaidīti aizdarīja
acis, šis Fīrhufs uzstājās ar smalki sagudrotām tēzēm pret skolu

latviskošanu un pret jaunlatviešiem pašiem. Tas toreiz nodarīja
lielu ļaunumu. Un jau tajā gadā, kad Kaudzīši laida drukā «Mēr-

nieku laikus», tieši 1879. gadā, viņš tepat Cēsīs bija sarīkojis
tādus kā baznīctēvu zinību priekšlasījumus un pats ērmojās ar

savām «Tēzēm pret sociālismu». Arī visos iedomājamos skolu un

biedrību amatos viņš bija iespraucies.
Bet šīs skolotāju sapulces Cēsīs tomēr bija pats visgrūtāk-

norijamais rūgtums gan Fīrhufam, gan pašai augstajai šulratei

ar to otro vēl niknāko Guleki — Johanu Heinrihu —_galvgalā.
Vai vēl citur Vidzemē skolotāju sapulces tik kupli sanāca un jau

trīspadsmito reizi cieši no gada gadā? Nekur citur sapulces

nebija tik daudz Kronvalda domubiedru starp skolotajiem, un arī

pats Kronvalds taču bija pirmajās piedalījies! Un tikai Cēsīs viss

notika skaidrā latviešu valodā. Tīri brīnums, kur tiem pelēkajiem
lauku vīriem radās neatlaidība. Tepat viens no viņiem — Drustu

Antons Tullijs — savā priekšlasāmā izstrādājumā cīnījās apJo,
kā latviski izsacīt īpašos gramatikāliskos nosaukumus

L
bet Jonis

Pelēkss no Araišiem skolas herbārija izrādīšanā ar pulem saņēma

kopā latīņu, vācu un latviešu vārdus vienai un tai pašai lauku

puķei. Viņš visu sapulci arī pats protokolēja latviski, lai gan kan-

celejas vēlāk tik un tā prasīja vācu vai krievu tulkojumus.

172 - 1418
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Un vai arī tas nebija jauki izdomāts, ka latviešu labdarības

biedrības nama pamata akmens iemūrēšana bija nolikta tieši uz

sapulces laiku, uz otrās dienas pievakari. Arī te Fīrhufs bija ne-

saukts klāt. Biedrības pirmajos gados viņš esot gribējis par
varēm tai uztiept savu svētību, un tad reizēm cēlies īsts Bābeles

tornis, kā ceturtajos gadasvētkos 1879. gadā, kad augstas laimes

sauktas itin visiem aplamā raibā rindā, iesākot ar gubernatoru,
baronu landtāgiem un nobeidzot ar tādām latviešu laikrakstu

redakcijām, kuras šie landtāgi labprāt dzīvas aprītu.
Tagad nu biedrības dārzā pagaidām uzcelto vasaras teātri,

kam gan bija sienas un grīda, bet zilā debess griestu vietā, pil-
dīja desmitiem lauku skolmeistaru, un gaiss jutās pavisam citāds,

visnotaļ gan svaigs un spirgts. Fīrhufs turējās it kā maliņā, cik

nu viņš to vispār iespēja, bet pretējā stūrī Zariņu Kārlis pamanīja
citu vēl varenāku stāvu. Virsnieks Pumpurs! Nu kā tad, Pumpurs
taču pēc izdaudzinātās Aizupa prāvas bija pēdējos gados Cēsīs

kļuvis gandrīz vai populārs, un, viņu ieraugot, Zariņu Kārlim nez

kāpēc pēkšņi iešāvās prātā bēdīgi slavenās Fīrhufa tēzes pret
«sociālismu». Andrejs Pumpurs un

Gothards Fīrhufs! — tās nu

bija tās pašas pretējākāš krāsas šodienas Cēsu sadzīves laika-

bildē, kuras, kopā saliktas, plēsās vēl stiprāk nekā sabojātās
ērģeļu balsis todien baznīcas jubilejas korālī. Nebija brīnums, ka

Fīrhufs turējās maliņā, ja te Pumpurs, dzīvās acis un mundiera

pogas saulē zibinādams, taisījās teikt runu. Šoreiz tā bija viena

no parastām Pumpura možajām tautiskajām runām, bet neba nu

Fīrhufs nebija dzirdējis ļaužu valodas par daudz sīvākiem vār-

diem, kas sprēgāt sprēgājuši no šī nebēdnīgā praporščika lūpām.

Fīrhufs zina, ka reiz Pumpurs draudējis ar savu lielgabalnieku
rotu iet un izsvilināt to baronu midzeni muižniecības klubā, nolī-

dzināt ar zemi lepno māju Dārza ielā, lai tad pēc tam notiktu kas

notikdams. Viņam nav sveša arī Pumpura liecinieka runa Aizupa

prāvā, kas bijusi caur un cauri apsūdzība visai Baltijas augsta-

jai vācu kārtai. Viņš apvalda sašutumu, ka šai prāvā visi attais-

noti, bet nevar sevī apspiest domu par slēpto sakaru, kas viņam

jaušas esam starp Pumpura vārdu un to sārto blāzmu, kura nu

jau gadus desmit šad tad rudeņa naktīs ceļas pār vienu vai otru

muižu Vidzemē.

Vīru kvartete nupat uzsāk kādu Baumaņu Kārļa patriotisku
dziesmu. Vasaras teātra dēļu sienās skan labi, un Zariņu Kārlis

ar patiku uzskata dziedātājus. Pirmais tenors ar gareno, paskumjo

seju taču ir tas pats vīrs, kurš vakar vakarā grozījās aiz letes

muižniecības kluba bufetē, kur arī Vecpiebalgas skolmeistars bija

iedrošinājies iegriezties vakariņot, — viņam ļoti bija gribējies
redzēt lielo zāli, kurā Andrejs Pumpurs esot, dūres galdā dzl-
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dams, līdz aizsmakumam reizi no reizes debatējis ar baroniem

par latviešu tautas tiesībām. Zariņu Kārlis lāga nesaprot, nožēlot

vai apbrīnot šo skanīgā tenora īpašnieku. Arī Fīrhufs klausās.

Viņam neinteresē, ko un kā dzied, bet arī viņš skatās uz Rozāli-

jas vīru un domā par to, ka šis latvietis, kurš pusvācietes līga-
vas dēļ nedrīkstēja iet Lazdiņu krogā spēlēt, nu drīz varēs nākt

un to darīt šeit kopā ar daudziem sev līdzīgiem un ka viņš,
Fīrhufs, arvien vairāk zaudēs kontroli un varu pār to, kas šajā
jaunceļamajā namā notiks.

Viņš vairs nezina, kā uz priekšu būs.

Viņš nezina arī to, ka paies vēl kādi gadi un šis ekonoms

Kalniņš 1890. gada februārī tiks ievēlēts par Cēsu Latviešu lab-

darības biedrības amata vīru*

1853. gada 26. oktobri dzimušais Jānis Kalniņš un 1837. gada
13. novembrī dzimusī Rozālija Rozenberga bija salaulājušies
1878. gada 28. maijā Cēsīs. Dzimusi Uferse, Rozālija astoņ-
padsmit gadu vecumā bija ieguvusi uzvārdu Krēmere, aiz patei-
cības un līdzcietības iziedama par sievu pie diloņslima cilvēka,
kurš viņu bija izglābis no ugunsliesmām, bet jau dažus mēnešus

pēc kāzām nomira. Tikpat nelaimīga, bet vēl īsāka bijusi arī

viņas otrā laulība, un nu jau vairāk nekā piecpadsmit gadus viņa

bija nēsājusi atraitnes uzvārdu — Rozenberga. Pēc trešās un tik

nevienādās laulības ar Jāni viņi abi bija aizgājuši no darba Bēr-

zaines ģimnāzijā un sākumā mēģinājuši uzsākt pilnīgi patstāvīgu:
saimniecisku darbību, kurā varētu likt lietā Rozālijas kulinārijas

talantus, bet drīz vien uzņēmušies saimniecības vadību biedrībā.

«Harmonija».
Tā bija leģendām apvīta, ar 19. gadsimta vācisko Cēsu sabied-

risko dzīvi cieši saistīta dižciltīgo biedrība un, ka_ daiļrunīgi vesta

tās dibināšanas gads (1782), izveidojusies vēl laikos pirms
Franču revolūcijas, pie tam — vairākām vēl vecākam biedrībām

apvienojoties kopējā «harmonijā». Kopš 1789. gada _ (Bastīlijas

ieņemšanas gads!) šai biedrībai piederēja pazīstamais «Harmo-

nijas nams» toreizējā Tirgus laukuma_ un Rīgas ielas stūrī (Rīgas
ielā 24), kurš tagad — 90 gadus vēlāk — deva pajumti jaunlau-

lātajiem, un te 1879. gada 11. augustā (pēc jaunā stila 23. au-

gustā) pusseptiņos no rīta dienasgaismu ieraudzīja viņu pirmā

un vienīgā atvase Alfrēds Bruno Jānis Kalniņš.
1

* Sk. noradi uz atbilstošo lappusi «Komentāros».
1 LCVVA, 235 f, 4. apr., 517. 1., 109. lp.



20

Skats no Cēsīm uz Bērzaines ģimnāzijas ēkām (ap 19. un 20. gs. miju).

Jaunā ģimene mitinājās ēkas pirmajā stāvā, bet otrajā atra-

dās biedrības kluba telpas ar palielu zāli, kas apmēram simt

gadus pilsētā bijusi vienīgā koncertiem un plašākiem izrīkoju-
miem piemērotā vieta. No šejienes caur griestiem jaundzimušā
ausis skāra arī pirmās mūzikas skaņas, ko viņam bija lemts

dzirdēt. Tas notika, ja spēlēja kāda vietējā deju kapellīte vai

iemaldījās kāds no Rīgas uz Tērbatu ceļojošs koncertants. Turpat

augšstāvā atradās arī bufete, un, tā kā toreiz šādus iestādījumus
sauca par «ekonomijām», tad mazā Alfrēda tēvs starp daudza-

jiem Cēsu Kalniņiem bija pazīstams ne citādi kā «ekonoms Kal-

niņš». Pašu biedrību ne vienmēr dēvēja oficiāli par «Harmoniju»,
bet biežāk sauca vienkārši vāciskajā vārdā «Musse». Precizitātes

labad lietoja arī nosaukumu «Adelige Musse», latviskojot to kā

«dižciltīgo biedrība» vai «muižniecības klubs». Sāds papildinā-

jums bija vajadzīgs tāpēc, ka kopš gadsimta vidus pilsētā bija
arī otra «Musse», proti, vienkāršo vācu pilsoņu biedrība —

«Būrger-Musse». Un iznāca tā, ka nosaukumu «Harmonija» līdz

šai dienai saglabājusi pirmām kārtām ēka Rīgas ielā 24 («Har-

monijas nams»), kamēr pati biedrība jau pāris gadus pēc Alfrēda

piedzimšanas ar visu «ekonomiju» un tās apsaimniekotājiem pār-
cēlās uz jaunbūvētu plašāku namu, kas ieguva muižniecības
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Cēsu tirgus laukums 19. gs. beigās. Pa labi 18. gs. arhitektūras piemineklis —

«Harmonijas nams», kurā dzimis nākamais komponists.

kluba nosaukumu, turpretī veco «Harmonijas namu» sāka izīrēt

dažādām citām organizācijām.
Pārcelšanās iemesls, protams, bija biedru un apmeklētāju

skaita nemitīgais pieaugums. Simt gados, kas aizritējuši no bied-

rības dibināšanas, Cēsu iedzīvotāju aptuvenais skaits audzis no

pieciem simtiem uz pieciem tūkstošiem. Taisni šai laikā sākās

priekšdarbi Rīgas—Pleskavas dzelzceļa būvei, kas ļoti veicināja
saimniecisko rosību. Bērzaines ģimnāziju pārņēma Vidzemes

bruņniecība, tā finansēja lielus celtniecības darbus un piesaistīja
vairāk skolotāju. Un, protams, kluba popularitāti šai laikā ļoti
cēla arī Rozālijas saimnieciskā enerģija un krietnā virtuves māk-

sla, ko atbilstošās aprindās sāka daudzināt plašā apkārtnē.
Biedrības jaunā pajumte atradās staltā ēkā Dārza ielā 4

(tagad Komjaunatnes ielā 32), kur bija tiem laikiem neparasti
ietilpīga zāle. Arī kulinārijas darbi te varēja gūt daudz plašāku
vērienu, un Rozālijas vadībā virtuvē rosījās jau vesels darbinieku

štats. Ar laiku viņa turpat iekārtoja un vadīja pat privātu
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kulinārijas skolu, kuras audzēknes cēsinieki pazina pēc priekšzīmī-
gajiem formas tērpiem un ideāli iecietinātajiem priekšautiņiem. 2

Šajā vietā divgadīgais Alfrēds nonāca līdz ar savas apzinīgās
bērnības sākumu un te aizvadīja to līdz desmit divpadsmit gadu
vecumam. Lai arī tuvu centram, šī vieta toreiz bija gandrīz vai

Cēsu nomale. Ārpus pilsētas viduslaicisko bruģakmens ieliņu
labirinta, te mājeles rindojās atstatu cita no citas un it kā uzel-

poja brīvāk, pa nolaideno nogāzi un pāri Bērzainei no dažu kilo-

metru attālās Gaujas līčiem un gravām augšup uzklīda lauku

vēji. lepretī, pāri Dārza ielai, tik tiešām bija kādas dārzniecības

dārzs. Tāds atradās arī kluba mājas aizmugurē, un tam līdzās

neliels sporta laukums — būve, kas toreiz jau kļuva par aristokrā-

tiskas brīvā laika pavadīšanas nepieciešamu atribūtu. Šī teritorija,
ko no ielas norobežoja nams, kļuva par mazā Alfrēda galveno
rotaļu vietu. No turienes, kā jau no augstienes, pavērās tāls skats

uz ziemeļiem tagadējo «Gaujaslīču» virzienā un tālāk pāri Gaujai
uz Lenču lielo mežu izviļņoto, zilgano horizonta līniju. Vēlākajās
komponista autobiogrāfiskajās atmiņās šis ir pats pirmais no

daudzajiem viņa apjūsmotajiem Latvijas un citzemju dabas-

skatiem. Interesanti, ka gandrīz visas Alfrēda Kalniņa iemīļotās
peizāžas, tāpat kā šī, saistās ar skatam pēkšņi pavērušos tāli.

Zēns auga vientuļš. Kā rotaļu biedri viņš vēlāk atcerēsies

vienīgi kādu meitenīti atradeni, ko vecāki uz pāris gadiem bija

pieņēmuši audzināšanā. Tiesa, pie ļaudīm viņš bija pieradis un

kluba telpās droši maisījās arī starp baronu un ceļavīru gari

zābakotajām kājām, bet šiem bramanīgajiem un švītīgajiem ienā-

cējiem trauslais puisēniņš nozīmēja vienīgi manierīgas laipnības
vai uzjautrināšanās objektu, par dziļākiem dvēseliskiem iespai-
diem vai kontaktiem nevarēja būt runas. Latviešu valodu viņš

dzirdēja vienīgi no kalpotājiem, ne no vecākiem, un arī sirsnīgu
tuvību māte viņam dāvāja skopi. Te ceļā stājās mātes paštaisnā,
valdonīgā daba un, liekas, arī viņas ģimenes skarbās savstarpējo

attieksmju tradīcijas. Līdz mūža vakaram komponists atceras

gados daudz jaunākās, ziedošās un pilnasinīgās aukles glāstus,
bet nekur nerunā par mātes izrādītu mīlestību. Tēvs raksturā bija

mājīgāks, pieļāvīgāks, bet visai neaktīvs un tāpēc acīmredzot

nevarēja kaut cik noteicoši iespaidot agri attīstītas garīgas ros-

mes apveltīto dēlu.

Vecāku mīlestību zēns izjuta maz, toties lutināšanu papilnam.
Dēla ģērbšanā, ēdināšanā un izklaidēšanā vecāki aizgūtnēm atda-

rina laikmeta augstāko aprindu parašas un pārspīlē tās. It kā

2 Martas Reņģes (1897—1974) atmiņas (autora pieraksta). Viņas mate,

1862. g. dzimusī cēsiniece Ede Mazīte, šai kulinārijas skolā mācījusies.
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kompensējot rotaļu biedru trūkumu, puisēna spēļu lietu arsenālā

pēc viņa pieprasījuma nonāk dažs jērs vai sivēns, kurš sākotnēji
bijis iepirkts virtuvei, bet nu tiek izmitināts kopā ar kaķīšiem un

sunīšiem kā dzīva lellīte. Grūti iedomāties, ka tolaiku Cēsīs

tādam mazam cilvēkbērnam ir arī savi kanārijputni un vēl ekso-

tiskāki dzīvnieciņi. Dēla ikdienas ceļojumam uz kilometru attālo

skolu vecāki nez kur sadabū pat poniju ar visu aizjūgu, un tikai

ārsta aizrādījums par to, ka bērnam trūkst veselīgu kustību, liek

viņiem atteikties no šīs modeslietas, kas — ja ticam Zolā romā-

niem — ap to laiku bija moderna nekur citur kā pašā Parīzē un

Cēsu apstākļos izskatījās kā īsts jaunbagātnieku untums. Sapro-
tams, ēdienu karte mazajam Alfrēdam ir pati smalkākā visās

Cēsīs. Tajā pēc astoņu gadu vecumā izgulētām masalām un skar-

latīnas ik dienas parādās pat kantaina glāze augstākā labuma

madeiras vīna. Tas jo dīvaināk, ja zinām, ka vīra gados kom-

ponists tik lielu alkohola devu gandrīz nekad neatļāvās. Arī

smēķēšanu viņš izmēģina tepat ar muižniecības klubā pamestām

pīpēm un nekad mūžā to vairs neatkārto.

Kāds vācu privātskolotājs Rūdolfs Mīlmans atvēris Cēsīs

divas klases, kur sagatavo gribētājus iestāties Bērzaines mācību

iestādē, un lepni dēvē tās par proģimnāziju. Tur 1886. gadā
sākas Alfrēda skolas gaitas, un viņš vēlāk atceras, ar kādu prieku

pēc kluba pieaugušo sabiedrībā vadītās bērnības zēnu pulciņā

ap sevi ir apjautis sev gluži līdzīgas būtnes. Tomēr sabiedrisks

viņš nekļūst, arī uzcītīgs pienākumu pildītājs viņā nav jaušams.
Acīmredzot vienatne ir laidusi dziļas saknes, un jau šajā vecumā

viņš izrāda pārgalvīgu patstāvību — pa stundu laiku klusītēm

savā nodabā klejo pa Cēsīm, pat vēl neapjauzdams to kā neti-

kumu, uz daudzām vienkāršām ikdienas lietām raugās ne tā kā

visi, bet sekodams savai fantāzijai.
Kā audzinātājs Mīlmans ir parupjš, mācību metodes paviršas,

taču tieši šim vīram ir lemts kļūt par septiņgadīgā Alfrēda pirmo
klavierskolotāju. Roka gan netiek kārtīgi nostādīta, bet, ja deviņu
gadu vecumā zēns var no lapas spēlēt jebkuru pagadījušos caur-

mēra grūtuma mūziku, tad tomēr savs labvēlīgs iespaids skolo-

tājam būs bijis, jo citas spēcīgas muzikālas ierosmes jau kluba

noslēgtībā dzīvojošais ekonoma dēls šai laikā nesaņem. Tās

pašas deju kapellu skaņas, kas, tāpat kā pirmajā dzīves vietā,

caur griestu un sienu surdīnēm vakaros iekļūst zēna guļamistabā,
un tēva kvarteta līdzbiedru viesošanās pie Rozālijas pusdienu

galda — tie līdzās Mīlmana klavierstundām toreiz bija paši gal-
venie muzikālie pārdzīvojumi. Sai ziņā daudz kas mainījās ar

desmito dzīves gadu, un jaunās ierosmes saistījās ar 1888. gadā
uzsāktajām ģimnāzista gaitām Bērzainē.
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Tā bija klasiska tipa ģimnāzija ar vācu mācības valodu, bet

salīdzinājumā ar pārējām Baltijas ģimnāzijām tai bija arī citas

īpatnības. Stingri obligāti priekšmeti te bija arī vingrošana, dzie-

dāšana, zīmēšana un franču valoda. Augstākajās klasēs no sko-

lēniem prasīja lielu patstāvību mācībās, pielīdzinot viņus šai ziņā

gandrīz studentiem. Taču pats raksturīgākais — skolā pievērsa
izcilu uzmanību fiziskajai kultūrai, norūdīšanai fiziskā darbā,
nodarbībām un ekskursijām svaigā gaisā, un šai ziņā skola cen-

tās turpināt senas savu dibinātāju tradīcijas.*

Tiesa, šīs spartāniskās tradīcijas tagad sāka saprast arī kā

junkuru skolām raksturīgu cietsirdības kultivēšanu. Vingrošanas
skolotājs, franču—prūšu kara veterāns, ieraudzīdams zēnus plūca-
mies, tiem arvien uzmundrinoši uzsaucis: «Sitieties, puikas!» Taču

jauniņais Kalniņš ar savu maigo, smalkjūtīgo dabu šajā ziņā
it kā pats no sevis nokļūst ārpus spēles un, izņemot dažu kon-

fliktu ar vingrošanas skolotāju, no skolas cietsirdīgajām parašām
necieš. Apmeklējot tikai četras zemākās klases, viņā, par laimi,

nevar attīstīties arī tā pārākuma un kundziskuma apziņa, ko šāda

skola veidoja vairāk pieaugušajos jaunekļos. Toties šeit, kur dzīvo

audzēkņi no visas Vidzemes, pat no Igaunijas un vēl tālākām

vietām, viņš iegūst plašāku redzesloku un sabiedriskas iema-

ņas — liek pirmo soli ārā no vecāku mājas pilsoniskās šaurības.

Arī skolotāji šeit ir labi speciālisti, un, 1892. gada jūnijā no

Bērzaines augstās sarkanķieģeļu ēkas šķiroties, zēns aiznes līdzi

atmiņas par skolas možo, prasīgo garu. Varbūt pa daļai šī lielā

prasīguma dēļ sekmes tomēr nebūt nav bijušas spožas. Lapojot

apdzeltējušās skolēnu sekmju grāmatas, jāsecina, ka «muses eko-

noma dēls Alfrēds Kalnings» ir mācījies visumā uz trijniekiem.
3

Sevišķi grūts bijis iesākums, kad acīmredzot arī ilgstošo slimības

kavējumu dēļ viņš ir pēdējais skolnieks klasē. Tālāk, ar vasaras

darbiem un pēceksāmeniem cīnoties, gājis drusku labāk, bet aug-

stāk par vidu klases sekmības tabulā nav kāpts.
Svarīgāk tas, ka šajos gados nāk jaunas muzikālas ierosmes,

no kurām daža ir izšķiroša tālākajām gaitām. Savu otro klavier-

skolotāju, Bērzaines mūzikas direktoru Reinholdu Stārki, Kalniņš
vēlāk atceras kā flegmātisku vīru, kura stundām metodiska no-

teiktība nav bijusi raksturīga. Bet Starke* ir diezgan plašu
centienu mūziķis, arī ērģelnieks, kādreizējs operdziedātājs un pat
komponists, kura melodrāmu Ķēniņš Sundara šai laikā (1890)
uzved, starp citu, Rīgā. Pēc četru gadu darba šķiroties, viņš

savam audzēknim dāvina kāda baleta klavierizvilkumu, un varam

diezgan droši secināt, ka gluži bez savstarpēja kontakta, bez

3 LCVVA, 248 f., 1. apr., 44.-48. 1.
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sarunām arī par vispārīgākiem mūzikas jautājumiem šie gadi
nebūs pagājuši. Nekādu atsaucību zēnā neizraisa vijoļspēles mācī-

šanās pie vietējā koncertmeistara Johana Zīsa, kurš kādu laiku

ir arī Cēsu latviešu labdarības biedrības kora diriģents. (Pēc
dažām ziņām, vijoli spēlējis arī Alfrēda tēvs.) 4

Toties var droši teikt, ka nākamajai Kalniņa ērģelnieka kar-

jerai un arī komponista fantāzijas attīstībai izšķirošs, lai arī

ārējs, impulss nāk tad, kad reiz Ziemassvētkos māte uzdāvina

tēvam harmoniju. Tēvs pieprot korāļu un vienkāršu prelūdiju
spēlēšanu, citādu harmonijam piemērotu nošu jau nemaz mājās
nav. Pie kumodei līdzīgā instrumenta sēstas arī dēls, kājeles

pumpē gaisu, un viņš atklāj, ka uz jaunās mēbeles daudz labāk

nekā pie klavierēm vedas spēlēšana bez notīm, brīva improvizēšana.
Nospiesto taustiņu skaņas nedziest, bet bez jebkādas spēlētāja

papildu piepūles vienmērīgi turpinās, tā līdzot paturēt mūzikas

pavedienu, un blīvi skanošie akordi ar īpašu svaru ieguļas ausīs,

paši prasīdamies pārlieties cits citā. Šis atklājums, ko kaut

kādā mērā ir piedzīvojis katrs, kas iepazinies ar stabuļu taustiņ-
instrumentiem, zēnu tā sajūsmina un spārno, ka viņa muzikālās

intereses iegūst jaunu, jau diezgan noteiktu virzienu. īsā laikā

viņš ievingrinās spēlēt korāļus un piefantazēt klāt tiem ievadus

un noslēgumus, un ne tikai tos, drīz iepazīstas ar ērģeļu minēju
Mežciemu, kurš tam izrāda pašdarinātas lauku ērģelītes un, pro-
tams, puisēns zogas augšā baznīcas balkonā, kur stāv pats instru-

mentu karalis.5
Ērģelnieks Voldemārs Bērsons* reiz uzaicina

deviņgadīgo zēnu izmēģināt roku. Šo brīdi atceroties, Kalniņš
vēlāk atmiņās izsaucas: «Kāda lieliska sajūta spiest smagos taus-

tiņus un pedāli un klausīties plašās draudzes dziesmā, ērģelēm
līdzi dārdot!»6 Fīrhufs pierunā debitēt arī vācu draudzē un tad

triumfēdams nostāda notikuša fakta priekšā vecākus, kuri par

dēla ērģelnieka gaitām neko nav nojautuši. Bet smalkā vācu

draudze dzied straujāk, kultivētāk, ir jāsaņemas, lai butu savu

uzdevumu augstumos, kaut arī kājas vēl tikko sniedzas līdz pedā-
lim. Toties lēnīgais pelēko lauku ļaužu pulks savas dziesmotas

nopūtas pauž vienkāršāk un sirsnīgāk. Te ir ko salīdzināt, un

šādā, laikmeta nosacīto baznīcas muzicēšanas formu noplicināta
veidā Kalniņš varbūt pirmo reizi apjauš alternatīvu starp
tautisku vienkāršību un kultivētu izsmalcinātību mūzikā —

4 Elzas Bindes (1888—1976), bij. Cēsu skolotājas, atmiņas autora pieraksta.
5 Sk.: Kalniņš A. Rucavas jaunās ērģeles un viņu cēlājs. — Svētdienas Rīts,

1936, 6. sept., 37. nr., 7. lpp.
6

Sk.: Kalniņš A. Lampu drudzis. — Latvijas Vēstnesis, 1924, 2. apr., 77. nr.,

3. lpp.; 5. apr., 80. nr., 3. lpp.
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pretstatus, ko viņam savā jaunradē nāksies sintezēt neskaitāmas

reizes.

Lai gan bezdibenis starp Bērzaini un Cēsu latviešu sabiedrību

bija nesalīdzināmi dziļāks nekā upītes grava, kas gulēja starp
skolu un pilsētu, tomēr ģimnāzistam Kalniņam radās daža laba

iespēja vērot arī latviešu muzikālās rosmes, kas šajā laikā sāka

runāt arvien gaišāku valodu. Latviešu labdarības biedrības kori

krietnā augstumā — līdz otrajai vietai un sudraba balvai

1873. gada Pirmajos vispārīgajos dziesmusvētkos — bija pacēlis
jau pirmais diriģents Augusts Zēbode*, kurš to vadīja vēl četr-

padsmit gadus. Viņa pēctecis trīs gadus (1888—1890) ir Košu

Kārlis, un tieši šajā laikā, kad Alfrēds Kalniņš sāk jau savus

gadus skaitīt padsmitos, trīs vasaras no vietas (1889—1891)
Cēsīs notiek novada dziesmu svētki. 7 Grūti zināt, cik tuvu viņš
tos skatīja, taču, ja šādos svētkos pulcējas 14 kori ar 500 dzie-

dātājiem, uzstādamies biedrības dārzā īpaši celtā ēkā, ja baznī-

cas koncertā piedalās ērģeļu brīvmākslinieks Dāvis Mīlītis, ja

paša tēvs ir Cēsu tenoru balsts, bet pirmais ērģeļspēles mentors

Voldemārs Bērsons diriģē korus, tad gluži bez iespaida uz jauno
mūzikas mācekli šādi notikumi vis nepaliek.8 Latviešu tautas-

dziesmas jau kopš pašiem sākumiem kopj ne vien labdarības bied-

rības vīru un jauktais koris, bet, piemēram, Košu Kārļa benefices

koncertā 1888. gada Ziemassvētkos tās skan arī instrumentālā

veidā kādas «stīgu kvartetes» priekšnesumā,
9 kas tais laikos ir

nedzirdēta lieta, jo instrumentālas apdares latviešu mūzikas lite-

ratūra vēl gandrīz nepazīst. Arī Bērsona 90. gadu kordiriģenta
nošu pierakstu burtnīca glabā gan dažu latviešu komponista, gan
arī pašas tautas dziesmu. 10 Biežāki šais gados kļūst profesionālu
mākslinieku koncerti Cēsīs, un te līdzās cittautiešiem jau
1893. gadā uzstājas arī viena no pašām pirmajām latviešu kon-

certdziedātājām aktrise Vilma Egliņa-Nāra.
Tā redzam, ka, pusaudža gados ieejot, Kalniņa muzikālās

intereses ir jau uztaustījušas gultni un arī apkārtne muzikālā

ziņā nav vairs gluži tuksnesīga. Drīz nāk svarīgs pagrieziens arī

dzīves uzskatu tapšanā. Pēc Bērzaines ģimnāzijas slēgšanas trīs-

padsmitgadīgais zēns pāriet mācīties uz jaundibināto Zariņu

Kārļa* privāto reālskolu. Mācību priekšmeti gan te daudz labāk

nevedas. Jaunā, rusificējošā izglītības likumdošana paredz šāda

tipa skolās mācības krievu valodā, un bijušajam vācu ģimnāzis-

7 Sk.: Bērsons V. Cēsu novada dziesmu svētki. Rokr. — CVMM, 7214. mv. nr.

8 Sk.: Bērsons V. Atmiņas un ziņas par Cēsu biedrībām un viņu darbību.

Cēsīs, 1939, 6. lpp.
9

Koncerta programmu sk. RLMVM, 174206. mv. nr.
10 Glabājas CVMM, V. Bērsona fondā.
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Ēka Cēsīs, Gaujas ielā 6, kurā 1892.—1894. gadā atradās K. Millera reālskola.

tam jāpaliek otru gadu tai pašā ceturtajā klasē, lai ieietu citās

sliedes, taču šī apgūtās vielas «pārmācīšanās» sarūgtina un raisa

paviršu attieksmi pret skolu. Bez tam viņš pamazām sāk baudīt

vietējā «brīvmākslinieka» reputāciju un tātad arī skolotāju iecie-

tību pret kavējumiem un slinkošanu. Lai nu kā ar mācībām, bet

šajā skolā pulcējas gluži cita sabiedrība un valda jauns gars.

Vecpiebalgas draudzes skolas augstākā klase ir pārcelta uz

šejieni, un tai līdz no plašas apkārtnes atplūst lauku jaunekļi,
kurus izaudzinājuši Kronvalda garā strādājošie Cēsu apriņķa
skolotāji, izturēdami pārvācotāju sīvo spiedienu. Latviešu valoda

kā priekšmets Zariņu Kārļa skolā gan nav iespējama, taču skol-

nieki ārpus stundām sarunājas latviski, to neoficiāli dara arī

skolotāji. Ģeogrāfijas un krievu valodas pasniedzējs Antons

Taube savā dzīvoklītī pulcina zēnus dziedāšanai latviešu valodā.

Skolai ir krietna bibliotēka, un muižniecības kluba ekonoma dēls,
kurš līdz šim sava tēva valodā sarunājies gandrīz vienīgi ar

kluba dienestniekiem, tagad ieskatās arī tās rakstos un, priekš
sevis šo valodu atklādams, gūst arī jaunus draugus. Sie Araišu,
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Raunas vai Piebalgas jaunekļi,

pateicoties lauku skolotāju izturī-

bai un pūliņiem, zina kādu drusku

arī par savas zemes un tautas vēs-

turi, valodu, ģeogrāfiju un ievēro-

jamajiem vīriem. Viņi liekas daudz

īstāki šo skaisto pakalnu, birztalu

un upju krastu piederīgie nekā ta-

jos paretam izkaisītie un zemei

svešie vācu kungi. Viņiem ir tādas

un latviski tik veikli izteiktas zi-

nāšanas par šo zemi, par kādām

Bērzainē nekad netika runāts. Viņi
ir arī lepni uz savu tautu un

kārtu. 11

Tie ir atklājumi bijušajam Bēr-

zaines ģimnāzistam, un vāciskā

čaula sāk lobīties.

Paša Zariņu Kārļa mūžs šai

laikā sācis jau iet no kalna lejā.

Viņš ir bijis priekšpulkā pirms ga-
diem piecpadsmit. Joprojām viņa

mīļākā tēma ir jūsmīgi stāsti par

jaunlatviešu ziedu laiku, un ar

tiem viņš iekveldē arī savus jau-
nos klausītājus. Dažs labs pusē
pārvācināts Cēsu zēns daudz vai-

rāk arī nemaz nespētu pretī saņemt, taču starp jaunajiem klausī-

tājiem ir tādi, kas paši iet tālāk un pagātnes kvēli liek sava

laikmeta rosmēs. Vēlāk Kalniņš atceras savu piedalīšanos ««kor-

porācijas» dibināšanā klasē» 12
,

un mēs varam apmēram secināt,

kas tās par «korporācijām» ir bijušas, ja zinām, ka pēc dažiem

gadiem, kad viņš jau pārcēlies uz Rīgu, šīs skolas audzēkņu

pulciņš ar teātra izrādēm un izrīkojumiem pelna līdzekļus sava

novada studējošo atbalstīšanai.*

Jaunus garīgos orientierus apjautušā trīspadsmitgadīgā
Alfrēda attīstībai ne mazāk svarīgi ir tas, ka vecāki šai laikā

atstāj darbu muižniecības klubā, jo pēc Bērzaines ģimnāzijas

slēgšanas (1892) tā biedru un apmeklētāju skaits strauji sarucis.

Viņi ir iegādājušies dārzniecību* turpat otrpus ielai, bet, tā kā

Kārlis Millers (Zariņu Kārlis).
Viņš Cēsis vada privāto reāl-

skolu, kurā nākamais kompo-
nists mācās no 1892. gada
rudens līdz 1894. gada vasarai.

11 Autobiogrāfija, 13., 15. lpp.
12 Turpat, 12. lpp.
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paši dārzkopību nepieprot, tad apsaimnieko to ar līgtu dārz-

nieku palīdzību un cieš zaudējumus. Lai sabalansētu ierasti

pārtikušajai dzīvei nepieciešamos līdzekļus, Rozālija, kura līdz

šim savu turību balstījusi uz valdošajām vācu aprindām, tagad
piepelnās, izmitinādama apkārtnes latviešu zemnieku dēlus no

K. Millera un citām Cēsu skolām. Šī pati par sevi zīmīgā vecāku

ekonomiskās orientācijas piespiedu maiņa* ir pavisam citā nozīmē

veselīga dēla uzskatu attīstībai. Viņa saskare ar sava vecuma

latviešu jaunekļiem kļūst vēl ciešāka nekā skolā. Atveras acis

kārklu vācietības jautājumā, un viņš atskārš, ka pats drīz var

izrādīties pie šīs smejamās ļaužu kārtas piederīgs. Tāpēc, savu

uzskatu maiņu nebūt neslēpdams, Alfrēds «Kalnings» reizi un

uz visiem laikiem nosvītro uzvārdam vācisko galotni, ko tam

kristāmzīmē bija piekabinājis Fīrhufs (bet tādas nebūt nav bijis
tēva uzvārdam, kura dzimšana 1853. gadā Raunas draudzes

grāmatā reģistrēta ar vācisku ierakstu «Jahn Kalniņ»).
13

Fīrhufa kādreizējās bažas ir piepildījušās, un autobiogrāfijā

Kalniņš atceras, ar kādu sašutumu naskais pārvācotājs to pār-
metis Rozālijai: «Par to, ka Alfrēds savam godīgajam vācu (!)
uzvārdam nosvītrojis nost «g», viņš ir pelnījis pļauku, un, ja jūs
bijāt par vāju viņam to iecirst, tad es to izdarītu!» Rozālijas

augstprātīgās vācu kafijas draudzenes atrod par labāku ironizēt:

«Paklausieties, ko tas Alfrēds izdomājis! Viņam ir jābūt latvie-

tim!!! Ha, ha, hi, hi! Latvietim! Nē, vai zināt!!! Nudien, jāsme-

jas!» Lai nobeigtu šo tēmu, aizsteigsimies notikumiem priekšā

un pēdējo reizi dosim vārdu Fīrhufam. Vēl 1903. gadā, kad Kal-

niņa pirmās solodziesmās ir jau iespiestas, arī jau izpirktas_un
guvušas plašu ievērību, Fīrhufs, acīmredzot galīgi pārliecināts,
ka šoreiz ir zaudētājs, vēlīgi jautājis komponistam: «Nu, mīļo
Alfrēd, vai tad jums nav nekā prātīgāka, ko darīt, kā komponēt
latviešu dziesmiņas?». Tāds jautājums ir nospjedis Latviešu

draugu biedrības pīlāru, un tā ir beigusies viņa ciņa par Rozā-

lijas dēlu. 14

Alfrēda muzikālās nodarbības pašos beidzamajos Cēsu gados

ir diezgan juceklīgas. Kopš aiziešanas no Bērzaines ģimnāzijas

klavierskolotāji mainās bieži un ir cits par
citu sliktāki. Toties

viņš daudz spēlē patstāvīgi un pagūst jau iepazīties ar krietni

plašu mūzikas literatūru (Sūberts, Šūmanis, Sopēns), neizslēdzot

arī dažu labu muzikāliju tirgus jaunumu, kas_ tomēr brīnumaina

kārtā sasniedzis Cēsis. Piemēram, toreiz sava nodaba visbiežāk

spēlētais gabaliņš kļūst Intermezzo no Maskanji operas Zemnieka

13
Raunas draudzes personālgrāmata Nr. 1, 350. lpp. (Glabājas Raunas baz-

nīcas kanceleja.)
14 Autobiogrāfija, 15., 16., 53. lpp.



gods, lai gan tad, kad spēlētājs jau dodas prom no Cēsīm, pašai

operai ir tikai seši gadi. Ne iestudējot, bet caurspēlējot iepazīti
un iemīļoti jau Cēsu laikā daudzi Sūberta, Šūmaņa, Sopēna
klavierdarbi, arī dažādi klavierizvilkumi un, protams, ne mazums

salongabalu.

Izlemts, ka teologs no Alfrēda neiznāks un viņš mēģinās laimi

klavierspēlē Amālijas Berlinas vadītajā «Skaņu mākslas skolā».*

1894. gada pavasarī, pabeidzis reālskolas pēdējo klasi, četr-

padsmitgadīgais Alfrēds dodas prom no Cēsīm — pagaidām gan

vēl ne gluži līdz pašai Rīgai, jo vasara jāpavada Siguldā, kur

vecāki uzņēmušies kāda privāta vasarnieku pansionāta pārzinā-
šanu. Pleskavas—Rīgas vilciens gar Cēsīm skrien jau gadus pie-

cus, taču, kad ormanis Vaļņu ielas stūrī pagriežas uz staciju,
abpus ceļam tūliņ sāk plesties pļavas un viļņot labības lauki.

Stacija stāv gandrīz pilnīgi zaļā vietā. Tomēr vilcieni ved vidzem-

nieku dēlus un meitas uz Rīgas skolām tāpat kā šodien, — ja
vien kabatā skan vecāku pelnītie naudas gabali.
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OTRĀ NODAĻA

MŪZIKAS STUDIJAS

RĪGĀ UN PĒTERBURGĀ,

PIRMĀS KOMPOZĪCIJAS

1894—1901

aži pakāpieni no partera stāva

lejup, un Pābsta mūzikas skolas jaunais audzēknis bija jau uz

ielas. Te varēja atkal būt viens, uzelpot brīvi un justies kā cilvēks.

Viņš palika brīdi stāvam plašajā padurvē un vēroja, kā otrpus
ielai no Aleksandra ģimnāzijas plūda ārā glīti uniformētie
puikas.

Uz mūžvecā Balduina Nusa teorijas stundām viņš vairs neies.

Lai nu būtu šis apsūnojušais Jēkaba baznīcas ērģelnieks, slave-

nība un dīvainis. Mazkustīgs, bet veikls večuks. Agrāk viņš Jel-

gavā pie Zīstaka bija vienu pēc otras laidis klajā vāciskas dziesmu

grāmatiņas ar norādēm, ka tās «speciāli paredzētas meiteņu sko-

lām Baltijas provincēs», bet pēc krievu mācības valodas ievešanas

skolās šis pats vīrs Haidna, Mocarta, Sūmaņa un viņa tautiešu

dziesmiņas, liekas, vairs neuzskatīja par publicēšanas cienīgām,
to vairs nebija viņa jaunajā dziesmu vācelē, kura jau trešajā vai

ceturtajā izdevumā greznojās Neldnera muzikāliju veikala skat-

logā. Dažā no šīm vācelītēm bija arī teorētiskā daļa, kurā Nuss

skaidroja, kas ir gamma un kas ir akords, un ne daudz vairāk

viņš zināja skaidrot arī savās teorijas stundās.
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Jā, lai nu būtu šis vecais, nogurušais vīrs, bet Alfrēds nekad

vairs neies uz Nusa stundām, tāpēc ka bija pilnīgi neciešami

vienam sēdēt starp veselu duci pieaugušu Rīgas vācu jaunkundžu,
kuras tur nāca varbūt tikai modes pēc un bija aiz gara laika

viņu, Alfrēdu, izraudzījušās par nemitīgas āzēšanas objektu.
Viņam nekad agrāk nebija pat prātā ienācis, ka cilvēks var būt

tik nomācoši skaists kā viena otra no šīm mocītājām, it sevišķi

abas arhitekta Neimaņa meitas, — taisni acis grieza. Bet izturēt

šo zobgalīgo kikināšanos nebija viņa spēkos, jo it kā neatradās

nekas, ko tai pretī likt. Pieņemt izaicinājumu un tikties atklātā

psiholoģiskā cīniņā nebija viņa dabā.

Ne jau tāpēc, ka viņam nekad nebūtu patikusi kāda meitene

vai viņš nezinātu, kā īsti tad izturēties. Pēdējā pavasarī Cēsīs

viņam bija ļoti iepatikusies turpat Cēsu Dubinskas muižiņas
arendatora Nodievu Augusta meitiņa Elfrīda, kura ik pārdienas
nāca pa ielu garām dārzniecības mājai, iedama uz klavierstundām

otrā pilsētas galā. Viņš drudžaini bija meklējis padomu, kā īsti

izrādīt Elfrīdiņai uzmanību, un bija, liekas, atradis labāko veidu.

Tuvojoties stundai, kad meitene parasti nāca garām, viņš paklu-
sām pievāca no mātes pukudobēm kādu drusku neļķu vai rožu

ziediņu, nostājās pie loga, no ielas neredzams, un, kad nācēja
ar nošu mapi rokās bija jau tuvu, ļāva ziediņiem nokrist uz tro-

tuāra tai vietā, kur tūlīt bija jāiet pāri viņas sīkajiem soļiem.
Kāda brīnišķīga sajūta iztēloties meitenes pārsteigumu un saviļ-

ņojumu, pašam paliekot neredzamam!

Vai tā nebija viņā brīnumaina, bet arī savā ziņā sasodīta

tieksme — ar savas rīcības augļiem ietekmēt citus, iejaukties viņu
pasaulē, pašam apmierinoties ar tīksmi, ka var tomēr tieši tur

nepiedalīties, palikt vērotājs no malas?! Ziediņus Elfrīdai No-

dievai viņš bija metis daudzkārt, viņam ar to bija pieticis, bet

parunājies ar meiteni viņš tomēr netika. Vai tādi paši slepus
mesti ziedi nebūs arī viņa pirmās, nošu burtnīcā rūpīgi ierak-

stītās klavieru mazurkas, ko gribētos dāvināt vienai vai otrai

meitenei, kuras pagājušo vasaru ar vecākiem dzīvoja pie viņiem
Siguldas pansijā, ja vien kāda no viņām arī nākamvasar tur

apmetīsies? Vai komponistu rīcība — mūzikas uzrakstīšana uz

papīra un izsūtīšana pa visu pasauli — jau pati nebija šāda

uzdrošināšanās neklātienē? Bija taču šai ziņā milzīga starpība

starp komponēšanu un spēlēšanu vai dziedāšanu. Spēlētājs vai

dziedātājs kāpa uz skatuves, nostājās viens atklātā cīņā pret
daudzgalvaino zāli, rīkojās nepārprotami, kaut ko noteikti apgal-

voja, centās pārliecināt, pakļaut un uzvarēt. Bet komponists?
Tieši šīs starpības dēļ, kā Alfrēdam likās, viņš nekad nekļūs

pianists. Pirmkārt, viņam nepatika tēlot vienu no šiem jaunajiem
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lauvēniem, kuri kāpa uz estrādes, lai, cirzdami nagus klaviatūrā,
atstātu iespaidu uz bijīgajiem klausītājiem zālē. Otrkārt, viņam
likās muļķīgi un nevajadzīgi ikvienu gabalu, kas viņam bija
skaidrs jau no pirmās izspēlēšanas, vēl slīpēt līdz beidzamai

niansei tikai tāpēc, ka citādi tas neliktos diezgan tīkams citiem.

Spēlējot citiem, viņam palika mūziku tikai objektīvi nodemon-

strēt — tā, kā pats to izjuta, bet viņš neatrada sevi pietiekami
cītības, lai iestudētu visu «tā, kā vajaga», tas nozīmē, pieglaimo-
joties citu gaumei. Ar ērģeļu spēlēšanu bija savādāk. Tur spēlē-
iājs palika neredzams. Ērģelnieks bija tikai bezvārda burvis,

anonīms cēlonis šai pašai sevī ritošajai skaņu stihijai, tikai tās

vaļā laidējs, kas ar pāris tapu izraušanu varēja vēsmiņu pār-
vērst vētrā, un tad tā gluži kā dabas spēks runāja uz klausītājiem
tur lejā.

Klavieru virtuozs viņš nekļūs, negribēja kļūt, un to labi zināja
arī viņa tagadējais klavierskolotājs. Turklāt katrs no abiem no-

jauta, ka arī otrs to zina, un te nu nekādas sirsnīgās attiecības

nevarēja veidoties. Bet spēlēšanu viņš nepametīs, ja jau nu reiz

šai skolā bija izmēģinājies pie diviem citiem skolotājiem, kuri

nekā nebija varējuši iesākt ar Cēsīs nenostādīto roku, un tagad
nonācis pie trešā, kurš likās izvedam uz ceļa. Jo nekāds nieka

vīrs vis nebija šis zviedrs Brūrs Mellerstens, kura priekšvārds
vien jau skanēja pēc lauvas rūkšanas un kura vecākie audzēkņi
tik tiešām cirta ķepas Ģildes zāles flīģeļos kā īsti lauvēni, kad

tur skola rīkoja atklātos koncertus. Būdams slavenā poļa Leše-

ticka kādreizējs skolnieks, Mellerstens prata ierādīt arī ko tādu,

par ko viduvējam klavier skolotājam Baltijā nebija pat nojautas.
No viņa varēja mācīties, ka klavieru spēlēšana nebūt nebija tikai

pirkstu darbs vien, bet ka te pirksti pabeidza elkoņa, delnas un

pat plecu darbu. Bez tam Mellerstens ļoti skatāmi lika izcett

katra spēlējamā gabala būvi. Te Alfrēdam atklājās skaidrāk ka

jebkad iepriekš, ka katrs mūzikas gabals aug no sava iesākuma

materiāla nevis haotiski uz visām pusēm, kā koka vainags, aug,

nevis šim materiālam tikai zarojoties arvien sikāk,_ lai beigas,

gluži sīkumos saplēnējis, nobeigtos kā gaisa karādamies. Nē,

labā gabalā šis iesākuma materiāls vienmēr un jebkura vietā

bija skaidri taustāms vai vismaz atminams, tas laiku pa laikam

atgriezās savā pirmajā veidā un pie beigām bija nevis

bet kļuvis vēl stiprāks. Te varēja mācīties, ka mūzika bija ka

stingrs, bet labi caurredzams pinums, un šī zināšana noderēja,

arī improvizējot vai pašam kaut ko mēģinot rakstīt. Ja, un arī

uz kora un mūzikas vēstures stundām viņš joprojām ies, tikai —

ne uz teorijas.
Pa to laiku kņada otrpus ielai aprima, Aleksandra ģimnāzijā
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mācību diena bija beigusies, un neviens vairs lielās durvis neviri-

nāja. Kurš varētu uzminēt, ka jauneklis, kas, savās domās

iegrimis, visu to vēroja, tieši pēc piecdesmit gadiem vērs šīs pašas
durvis kā konservatorijas rektors, — viņš, kurš nupat bija nieka

meiteņu zobgalību dēļ dezertējis no mūzikas teorijas kursa! Vai

gan atrastos nopietns cilvēks, kas smējējas vācu meičas darītu

atbildīgas par sava upura, sapņainā Cēsu puiša, vēlākajiem dzīves

samezglojamiem? Protams, tā bija sagadīšanās, un tomēr notika

tā, ka, neiedraudzējies ar teoriju šajā skolā, viņš ar to vēlāk labi

nesatika arī Pēterburgas konservatorijā, tāpēc ceļā uz brīvmāk-

slinieka diplomu nogūlās blakus citiem vēl arī šis piedauzības

akmentiņš, un visus tos pārvarēt galu galā neatradās uzņēmības.
Bet tas nieka mazais tukšums, kas kabatā bija diploma vietā,

vēlāk nesa dažu labu lielu sarūgtinājumu un kļuva par vienu no

iemesliem, kādēļ bija jāpaiet piecdesmit gadiem, kādēļ viņš kā

Latvijas konservatorijas pasniedzējs nesaka vecās Aleksandra

ģimnāzijas ēkas durvis virināt jau divdesmit piecus gadus pēc
šīs liktenīgās dezertēšanas dienas — jau tad, kad 1919. gada
rudenī te nodibinājās konservatorija.

Tagad sešpadsmitgadīgais Alfrēds Kalniņš bija jau nākamajai

konservatorijas ēkai uzgriezis muguru un soļoja uz vācu teātra

pusi. Par to, ka Latvijā varētu būt konservatorija, viņš nedomāja.
Vai par to varēja sapņot šajā galīgi vāciskajā Rīgā, kur viņam

nelaimējās sastapt pat latviešu mūzikas skolotāju? Savā skolā

viņš tādu bija ievērojis tikai vienu pašu — Oskaru Sepski, mun-

dro un laipnīgo vīru ar palielo galvu, kurš strādāja ērģeļu un

harmonija klasē, kā arī dažiem mācīja klavieres. Par Sepski šis

tas bija jau arī uzzināts. Ļaudis runāja, ka Leipcigas, Berlīnes

un Drēzdenes studiju ceļojumus viņam esot nodrošinājušas pre-
cības ar bagātu līgavu, aizmirsdami, ka tur bija klāt arī viņa
pirmā Irlavas ērģeļskolotāja Jāņa Bētiņa rubļi. Tagad Sepskis

dzīvoja tepat pāri pretī Basteja bulvārī, un viņam mājās esot

harmonijs ar kāju klaviatūru, gluži kā ērģelēm. Retas ērģeles

Latvijā būvētas bez viņa padoma, un daudzām viņš izplānojis
reģistru iekārtojumu pat tālās vietās Krievijā. Lielajā dzīvoklī

esot sakrāta visbagātākā nošu bibliotēka visā Baltijā, un viņš
iegādājoties arī jaunos un dārgos franču ērģeļgabalus — Vi-

dora, Gilmāna, Sen-Sansa ražojumus un esot to karsts aizstāvis.

Ja varētu kādreiz ņemt stundas, tieši ērģeļu spēlēšanas stundas,

pie šī vīra, tas gan būtu guvums! Cēsīs bija dzirdēts, ka Sepskim
esot bijusi darīšana arī pie dziesmusvētku rīkošanas Kurzemē un

Rīgā.
Klat bija vācu teātris un, vērdams kases durvis, Alfrēds

sataustīja kabatā pusrubli biļetei uz rītvakara operas izrādi*
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Trīs Rīga vadītajos gados (1894. gada vēls rudens —

1897. gada vasara) Kalniņš saņem muzikālas un citas garīgas
ierosmes no trim

_

galvenajiem avotiem. Tie ir mūzikas skola,
operteatris un O. Sepska privātstundas.

Kaut arī nav labas saprašanās ar Mellerstenu un rodas viens

otrs psiholoģisks konflikts, mūzikas skola (1895. gada janvāris —

1896. gada jūnijs) ir tomēr vieta, kur Kalniņš gūst profesionālas
klavierspēles tehniskos pamatus; tie ir paliekoši un Pēterburgā
ne ar ko būtisku vairs nepapildinās. «Patiesībai par godu man

jāliecina, ka šie (Rīgas — A. X.) gadi man klavieru spēlēšanā
deva vairāk kā Pēterpils konservatorijā pavadītie četri gadi,»
viņš vēlāk atceras. 1 Bez tam, lai gan atmiņu fragmentos Kalniņš

par šo skolu izsakās visumā vienaldzīgi, tomēr tikai šeit, pār-
baudot spēkus sistemātiskā darbā, noteiktu prasību ietvaros un

līdzbiedru konkurencē, viņš pirmo reizi apjauš savu dotību stiprās
un vājās puses. Šī katram topošam mūziķim tik nepieciešamā

apjauta palīdz viņam izvēlēties īsto — ērģelnieka un komponista,
bet nevis koncertējoša pianista — ceļu.

Vēbera Burvju strēlnieks un Oberons, Guno Fausts un Vāg-
nera Loengrīns — šīs četras daudzkārt redzētās no visām toreiz

skatītajām operizrādēm ir sevišķi iespiedušās nākamā komponista

atmiņā. Viņam lemts iepazīties ar operteātri ļoti izdevīgā savas

attīstības iaikā. Uzaudzis mazpilsētiņā, viņš, neraugoties uz

saviem sešpadsmit gadiem, tver izrādes ar pusaudža vai pat
bērna sajūsmu. Tai pašā laikā, jau Cēsīs ir dažkārt cauram die-

nām staigāts ar vienu vai otru operas klavierizvilkumu paduse,

un arī tagad viņš iet uz izrādēm, labi sagatavojies, dažkārt pat

operas mūziku puslīdz no galvas zinādams, tātad — klausās ar

jēgu, apmeklē teātri vienatnē. Mierīgajā un klusajā šo gadu dzīvē

ir tikai divējas izpriecas — opera un koncerti, pie tam priekšroka

pirmajai, bet uz koncertiem aizvilina vienīgi izcilāko slavenību

viesošanās.

Ērģeļu un klavieru spēles, kā arī teorijas nodarbības, kas ar

1896. gada rudeni sākas pie Sepska, atklāj daudz ko vairāk par

profesijas noslēpumiem. Tās stipri vien ietekmē Kalniņa topošos

mākslinieciskos un sabiedriskos ideālus.

Protams, arī muzikālā ziņā vien guvums nav mazs. Provinces

baznīcas ērģelētāju, kurš līdz šim savu instrumentu apguvis

gandrīz vienīgi pēc taustes un intuīcijas, Sepskis nekavējas iepa-

zīstināt ar ērģeļu koncertmūziku, ar prasībām, kādas izvirzās

1
Kalniņš A. Lampu drudzis. — Latvijas Vēstnesis, 1924, 2. apr., 77. nr.,

3. lpp".; 5. apr., 80. nr., 3. lpp.
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Rīgas Vācu teātris (ap 19. un 20. gs. miju — tagad Operas un baleta teātris),

kurā A. Kalniņš skatās pirmās operizrādes.

instrumentu karaļa virtuoziem. Lai arī viņš jaunā autodidakta

māku novērtē par augstu un tāpēc studiju iesākumam izraudzīta

Mendelsona ērģeļsonāte izrādās par tādu ieņemtu pozīciju, no

kuras vēlāk jāatkāpjas atpakaļ un jānostiprinās, tad tomēr teh-

niski audzēknis progresē, jo bauda iespēju pie skolotajā pedaļ-

harmonija vingrināties vai katru dienu. Kalniņš klausās savu

meistaru arī pie ērģelēm un piesavinās pirmos labos reģistrē-

šanas tikumus, jo šai ziņā Sepskis ir izcilība, ko nepārspēj pat

ta laika abi lielākie latviešu ērģeļvirtuozi — Ludvigs Betiņš

(1856—1930) un Ādams Ore (1855—1927).2 Arī klavierspēles

stundas ir interesantas. Kamēr Mellerstena koptie Lešeticka sko-

las principi stingri neprasīja pēc pedagoģiskās literatūras vērtī-

guma un pieļāva klasē arī daudz salongabalu, Sepskis ievada

savu audzēkni Bēthovena sonātu pasaulē un dara to, protams,

ne tikai no pianista viedokļa vien. Kalniņa toreizējo spēlētprasmes

pakāpi raksturo Sopēna polonēzes (A dur) iestudējums, ar ko

viņš uzstājies arī atklātībā. Beidzot, nebūs bijušas bez sava

2 Skv Augusts M. Oskars Sepskis. — Izglītības Ministrijas Mēnešraksts,

1935, 1. nr., 44.-45. lpp.; Kalniņš A, Oskars Sepskis. — Latvija, 1915,

13. j'anv, 9.'nr., 1. lpp.; 14. janv., 10. nr., 2. lpp.
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labuma Sepska teorijas stundas, lai ari, vēlāk tās atceroties, Kal-

niņš nopūšas par veco, stingro režīmu un konservatīvajiem uzska-

tiem, kas te valdījuši.
Tomēr daudz svarīgāki ir idejiskie iespaidi, ko audzēknis

saņem vaļsirdīgajās pārrunās par aktuālajiem muzikāli sabied-

riskajiem jautājumiem. Ne paša nopelnu dēļ Sepska vieta lat-

viešu mūzikas attīstības panorāmā arvien būs netālu no Kalniņa
kā nacionāli raksturīgas un tautiskas skaņu mākslas veidotāja,
bet tāpēc, ka Sepskis pirmais topošo komponistu izšķiroši ievadīja
latviešu mūzikas situācijā un problēmās, un — pats galvenais ir

tas,_k ā viņš to darīja.
Sis senās Kurzemes latviešu ērģelnieku dzimtas pēcnācējs,

kurš bija vācis tautasdziesmas jau ar 1869. gadu, kā rīkotājs
piedalījies visos četros pirmajos vispārīgajos dziesmusvētkos un

kā dibinātājs — arī Mūzikas komisijas tapšanā pie Rīgas Lat-

viešu biedrības— šis dedzīgais darbinieks prata saglabāt arī

sprieduma neatkarību no sava laika latviešu mūzikas dzīves

inertās plūsmas un oficiozajām izpausmēm. Viņam bija pašam

savs, vērīgs skatiens uz mūzikas dzīves vajadzībām, un tapec

viņš nepiedalījās tur, kur tautiska jūsmošana veda pie ideālu

sašaurināšanās, aprimšanas sevī un pašslavināšanas. Sepskis

tajā laikā ieņēma savrupu un dažkārt opozicionāru stāju pret

Rīgas latviešu biedrību. Viņam nepatika tur valdošais goddevības

gars un pārmērīgā cieņa pret tituliem, diplomiem. Viņam bija

arī oriģināli ieskati dziesmusvētku programmu jautājumā: pēc

Sepska domām, vērtīgas vācu autoru kompozīcijas būtu vaja-

dzējis paturēt un vēl plašāk ieviest koru repertuārā kaut vai

tāpēc, lai radītu veselīgu konkurenci latviešu komponistiem un

aiz latviskuma nepieļautu viduvējību. īsi sakot, mazliet dīvainis

un dažā zinā juceklīgs, bet mundrs opozicionārs bija šis Sepskis.

Daudz izrakstījies «Baltijas Vēstnesī» 90. gadu sākumā,_ šis

polemiskais gars bija pēc tam kļuvis par
«Dienas Lapas» mūzikas

jautājumu konsultantu, un, viņam šajā postenī atrodoties, abas

minētās avīzes bija saslējušās diskusijā, ko izraisīja E. Melngaiļa

pretenciozais raksts «Mūsu mūzika un viņas kritika» 3
, pirmo reizi

sakustinādams latviešu mūzikas kritikā valdošo «mamuļmecisko»

mieru (pats raksts gan bija publicēts bez Sepska ziņas). Tiesa,

tagad, kad Basteja bulvāra dzīvoklī latviešu mūzikas jautājumus

pārrunāja jaunais censonis un pieredzējušais virs, polemikas

saceltie putekli bija jau nosēdušies, taču Šepskim bija sakrājies

daudz materiāla, lai jauno Kalniņu ne vien dziļāk ieinteresētu

par latviešu mūzikas dzīvi, bet, to darot, paradītu ari medaļas

3 Dienas Lapa, 1895, 16. sept, 211. nr, 1. lpp.
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otru pusi. Sepska neatkarīgās pozīcijas dēļ Kalniņš reizē ar lat-

viešu mūzikas iepazīšanu guva tūlīt arī nojausmu par tās iekšē-

jām pretrunām. Tas vēlāk, pašam ko uzsākot, palīdzēja nepalikt

iepriekšējā laikmeta konvencionālā tautiskuma valdzinājumā, bet

redzīgākām acīm skatīties tālāk. Var diezgan droši teikt, ka

bez tāda mentora kā Sepskis viņš ne tikai nespētu ieskatīties

Rīgas latviešu mūzikas dzīvē no iekšpuses, bet varbūt vēl ilgi
nebūtu ar to nemaz saskāries. Kā gan tas varētu notikt viscaur

vāciskajā muzikālajā Rīgā? Te taču toreiz bija tikai viens profe-
sionāls latviešu mūzikas koncerts gadā — tas, ko Mūzikas komi-

sija rīkoja vasaras beigās, pirms praktizējošie vai studējošie
latviešu mūziķi devās atceļā uz savām ziemas darba vietām

Krievijas kultūras dzīves centros. No profesionāliem latviešu

mūzikas skolotājiem Rīgā šais Kalniņa skolas gados uzturējās
vēl vienīgi Nikolajs Alunāns un īsu laiku Vīgneru Ernests. Lat-

viski skolasbiedri? Pābsta mūzikas skolā tādu nebija. Emilis

Melngailis, pat polemiku īsti galā nenovedis, jau 1896. gada pava-
sarī aizbrauca uz Drēzdenes konservatoriju. Kaut kur Iļģuciemā

tajā 1896./97. gadā mitinās un apstaigā privātskolotājus Emīls

Dārziņš, bet Jāzeps Mediņš ir pilnīgi iegrimis citas mūzikas sko-

las dzīvē (E. Zīgerta 1. mūzikas institūtā), kur tai pašā gadā
beidz trīs specialitātes un kļūst par skolotāju. Tā vienas paaudzes
uzlēcošās zvaigznītes riņķo pa Rīgu katra savā orbītā, cita citai

garām, nepazīstamas.

Beidzot, nodarbībās pie Sepska, kurš savā laikā ne vien ar

folkloras savākumiem, bet arī ar padomiem vai vismaz iebildu-

miem ir piedalījies A. Jurjāna «Latvju tautas mūzikas materiālu»

pirmās burtnīcas tapšanā,
4

Kalniņš pirmo reizi gūst kaut cik

sistemātisku priekšstatu par savas tautas garamantām. Protams,

skolotājs rāda audzēknim arī savas paša apdares korim, bet te

nu tomēr ir maz ko mācīties, jo Sepskis aizstāv pārprastas vien-

kāršības principu — par vienkāršu viņš uzlūko tautas meldijas
katras skaņas pabalstīšanu ar patstāvīgu harmoniju kā korālī un

par normatīvu izvirza Cimzes tēva apdares, turpretī polifonijas
elementu ieviešanos tā laika apdarēs uztver kā mākslotību. Tādi

ir viņa ieskati polemikā ar A. Jurjānu (avīzē «Baltijas Vēstnesis»

1890. gada beigās un 1891. gada sākumā). Taču 1893. gadā viņš
ļoti atzinīgi vērtē apdaru muzikāli iztēlojošo lomu J. Vītola jaun-

iznākušajā krājumā Divdesmit latviešu tautasdziesmas balsij ar

klavierēm,
5

viņam ir arī savs priekšstats par latviešu mūzikas

folkloras skaņkārtiskajām īpatnībām, viņš ir sekojis apdaru stila

4 Sk.: Augusts M. Oskars Sepskis.
5 Sepskis 0. Latviešu tautas dziesmas vienai balsij ar klavieru pavadījumu

no J. Vītola. — Dienas Lapa, 1893, 6. nov, 253. nr.
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attīstībai kopš pašiem to sākumiem
un tāpēc šajā problēmikā ieva-

dīt spej labi. Un pats galvenais — šīs ierosmes mudina Kalniņu
papētīt daudz parakās citu latviešu komponistu apdares korim.
Velak viņš atzīstas, ka toreiz ļoti valdzinājušas A. Jurjāna apda-
res, «sevišķi brīnumdaiļa Aiz upītes es uzaugu, kuru varēju spēlēt
bez apnikuma desmitiem reižu no vietas».6 Jau šajā, zem Sepska
zīmes vadītajā, gada_ Kalniņam nobriest nodoms «pakalpot lat-
viešu mūzikas literatūrai ar labu devumu, kaut arī tauta varēja
uzradīt vēl pavisam maz izpildītājmākslinieku vārdu», tātad —

nobriest nodoms kļūt par latviešu komponistu. 7

Ja mūzikas skola, operteātris un Sepska privātstundas ir trīs

galvenie ierosmju avoti Rīgā, tad neaizmirsīsim, ka šais gados
apmēram ceturto daļu laika — vasaras un citus skolas brīv-

laikus — jaunais cerīgais mūzikas māceklis pavada Siguldā.
Turpmākajos piecos sešos gados tā būs izredzēta jaunrades miera

sala, kur dzims darbu vairums, bet jau tagad Siguldai ir īpatnēja
un rosinoša loma komponēšanas pirmajos soļos.

Kad 1894. gada pavasarī te apmetas Kalniņu ģimene, ap šo

kņaza N. Kropotkina* muižas centru tikko ir sācis veidoties

kūrorts. Pēc dzelzceļa atklāšanas 1889. gadā netālu no stacijas
ir uzcelta Siguldas viesnīca, bet ap to vēl šalko mežs un plešas
mitras tērces. Muižas īpašnieki liek dzīt stigas, iedala grunts-

gabalus un tos par baltu naudu iznomā vai pārdod vienam otram

uzņēmīgākam iebūvietim, kas nojautis šīs vietas vēlāko pievil-
cību.8 Vienu no pašām pirmajām mājām ir uzcēlis no Silciema

šeit 1891. gadā ienākušais Eduards Grīnbergs ar saviem trim

dēliem Oskaru, Teodoru un Jāni.* Vēlākās Kalniņa dzīves gaitas
vairāk vai mazāk savijas ar katru no tirgotāja Grīnberga dēliem,

bet Teodors, vēlākais skulptors Teodors Zaļkalns, kurš kopš
1893. gada studē Pēterburgā, jau tagad kļūst par Alfrēda draugu

un mākslas nodomu līdzzinātāju.
Zalkalns šai laikā 1010 nodomu kļūt par dzimtenes ainavu

gleznotāju un, mākslinieka Jāņa Valtera (1869—1932) rosināts,

vasarās mēģina roku Siguldas apkārtnes dabas studijās.
9 Dienam

Kalniņš ar Zaļkalnu klejo pa Gaujas gravām, pārrunādami nākot-

nes nodomus un latviešu mākslas veidošanās perspektīvas. Pec

6 Kalniņš A. Jurjānu Andrejs. Atmiņas. — Latvijas Vēstnesis, pielikums, 1923,

21. nov., 261. nr.
7

Autobiogrāfija, 22. lpp.
nļ

._.

8 Sk.: T. B. Vēstules iz Vidzemes Sveicijas. — Vārds, 1901, 24. jul, 46. nr.,

1. lpp.
9 Sk.: Baumanis K. Teodors Zalkalns. R, 1966, 25.-27. lpp.
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šādām pastaigām vai citam kopī-

gām gaitām abi draugi viens otru

stundām ilgi vēl pavada līdz mā-

jām. Tas puskilometrs, kas_ šķir

Grīnbergu un Kalniņu mājas,*

karstās debatēs tiek izstaigāts
desmitiem reižu turp un atpakaļ,

iekams sarunas tēma neliekas

izsmelta. Vēlākajos, konservatori-

jas, gados, kā arī pēc tas beigša-

nas garīgā rosme Kalniņu mājas
ir dzīva. Par to jāpateicas latviešu

mākslas darbiniekiem, kuri gan te

ciemojas, gan arī pavada vasaras

dažādās vietās Siguldā. Bet pagai-
dām Zaļkalna un viņa vecāku

ģimenes draudzība ir Siguldā

gandrīz vienīgais atbalsts augstu
ideālu lolotājam Kalniņu dēlam

klusajā karā pret mājas pilsonisko
vidi. Protams, starp mājas vasar-

niekiem ir arī visai izglītoti un

nākamajam konservatoristam lab-

vēlīgi ļaudis, taču to vairums ir

augsti valsts ierēdņi, vācu aristo-

krāti, un vai ganviņiem varēja būt

kāda daļa gar Kalniņa sapņiem darboties toreiz gandrīz vēl ne-

esošas latviešu mūzikas laukā? Vecākiem visai nav pa prātam
dēla nodošanās mūzikai, savukārt garīgu interešu spārnotais dēls

izjūt atsvešinātību un smagumu pilsoniska prakticisma piesāti-

nātajā mājas atmosfērā, un tāpēc viņš kā priecīgāko šo gadu
notikumu atceras Sepska apciemojumu vecāku mājās Siguldā, jo

reprezentablais skolotājs taču ir viņa pasaules sūtnis, viņa
sabiedrotais un aizstāvis vecāku priekšā. Sajā apciemojumā bei-

dzot tiek izdabūta atļauja studēt Pēterburgas konservatorijā.

Teodors Zaļkalns ap 1893. gadu.

«Paliekošu, dziļu iespaidu uz mani atstāja Sigulda jebkura
gada laikā, un tikai tur es sāku rakstīt ārā, pilnīgi bez klavierēm.

Tāpat arī mani loti ietekmēja latviešu dzejnieku skaistie, dziļie
dabas dzejoļi, un man jāsaka, ka bieži dziesmas radās, tos

lasot.»10 Aiz šīm skopajām autobiogrāfijas rindām slēpts īsts

10 Autobiogrāfija, 22. lpp.
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pagrieziens, ko Kalniņa pirmajos komponēšanas mēģinājumos

izraisīja Siguldas laiks, un šis pagrieziens ir ļoti zīmīgs ne vien

viņa stila izveidē, bet interesants arī no muzikālās daiļrades

psiholoģijas viedokļa kopumā. Proti, Kalniņš pirmos komponē-
šanas mēģinājumus bija uzsācis jau īsi pirms iestāšanās mūzikas

skolā un turpinājis, tur mācoties. 11 No tiem nekas nav saglabājies,
bet vēlākajās atmiņās viņš ir atstājis diezgan izsmeļošus to

raksturojumus, piemēram: «Visa šī mūzika bija improvizācijas
izsaukta, tukša, bet ļoti skanīga, daudz skanīgāka par vēlākiem,

pie galda uzmestiem darbiem.»12 Tie bija klavierdarbi, galvenēm
kārtām mazurkas, un no tiem divas burtnīcas septiņpadsmitgadī-

gais iesācējs 1896. gadā pat bija licis iespiest un nodevis pārdo-
šanai Rīgas grāmatveikalos (686) 13. Pēc četrdesmit gadiem, rak-

stīdams autobiogrāfiju, komponists ir pēc atmiņas atjaunojis
divus fragmentus no šiem jaunības «nedarbiem».

Kamēr Rīgas nošu iespiedējs Hermanis Uslēbers nopūlas,
pavairodams šos gabaliņus, kuros kā uz delnas redzami sava

laika salonmūzikas stereotipi, taču arī diezgan iejūtīgi piesavi-
nātie romantiskās klaviermūzikas vaibsti (Romance) un nemaz

nav nojaušams Kalniņam vēlāk raksturīgais un savdabīgais, tik-

mēr viņš sāk rakstīt solodziesmās un atskārst, ka komponēšanā

nepavisam nav nepieciešama mūzikas saimprovizēšana pie

11 Kalniņš A. Skats manā darbistabā, 2. lpp. Pēc citām, mazāk drošām

ziņām, komponēt Kalniņš sācis jau 12 gadu vecumā Cēsīs. (Sk.: Brusu-

bārda E. Alfrēda Kalniņa dzīves gājums. — Mūzikas Apskats, 1937, 2./3. nr,
41. lpp.)

12 Kalniņš A. Skats mana darbistaba, 4. lpp.
13 Skaitli kursīvā šeit un turpmāk apzīmē atbilstošā skaņdarba kārtas numuru

grāmatas beigās ievietotajā Alfrēda Kalniņa skaņdarbu rādītājā, kurā

sniegti dati un komentāri par katra darba rašanos, izpildīšanu, izdošanu utt.
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klavierēm. Tā viņam kļūst pretīga uz visiem laikiem. Ar dzeju grā-

matiņām azotē viņš klejo pa Siguldas gravām, pakalniem, laiku

pa laikam piesēzdamies uz kāda celma, kur tad arī top gan melo-

dija, gan arī klavierpavadījums, un šī mūzika atklāj nesalīdzi-

nāmi savdabīgāku un bagātāku skaņu pasauli nekā tā, kas

dzimusi pie klavierēm pianistisko formulu inercē. Piebildīsim, ka

šo komponēšanu bez mūzikas instrumenta palīdzības viņš uzsāk

laikā, kad vēl nemaz nav nodarbojies ar iekšējās dzirdes attīstību

kā īpašu disciplīnu — nedz mūzikas skolā, nedz pie Sepska nav

bijis solfedžo stundu, arī absolūtās dzirdes viņam nav.

Agrāk uzrakstītie un izdotie klavierdarbi tagad liekas tik nepa-
tīkami, ka Kalniņš apstaigā Rīgas veikalus un paņem atpakaļ
visus pārdošanā nodotos eksemplārus. Viņam par prieku no tirā-

žas izpārdoti tikai daži procenti, un ar simtiem eksemplāru liela-

jiem saiņiem jaunais savu darbu izdevējs staigā pa Rīgu, lāga
nezinādams, kā lai tos pazudina, jo dzīvokļa saimniece, negribē-
dama tik daudz pelnu, nav ļāvusi krāsnī dedzināt. Tad ceļš ved

uz Daugavmalu, un upes viļņi nu aiznes to, kas pašam kļuvis
par nastu.

Solodziesmu, kuras, strādājot bez klavierēm, radušās līdz

1897. gada augusta vidum, kad Kalniņš dodas uz Pēterburgu,
šķiet, nav bijis vairāk par desmit. To vairums (ar Nadsona,
Lilienkrona, Dēmela, Bīrbauma v. c. tekstiem — 12 — sk. grā-
matas beigās ievietoto Alfrēda Kalniņa skaņdarbu rādītāju) gan
velak autora iznīcinātas, tomēr atlikušās divas — PIE EZERA

GAUJAS MALA (14) — viņš apzīmējis ar otro opusu un

publicējis. Vēlāk abu šo dziesmu pirmos izdevumus Kalniņš rak-

sturojis ar izteikumiem, kuros būtībā atzīts to skolnieciskums. 14

Lai arī ta butu, tomēr, salīdzinot tās ar «slīcinātajiem» klavier-

darbiem, nevar nepamanīt, cik ļoti mazinājies izlietoto nošu skaits

un tai paša laikā vairojies poētiskais noskaņojums — pēdējais
ir pirmajam tagad gandrīz vai pretēji proporcionāls un liek

nojaust nākamo skaņu poētu, kuru E. Dārziņš sveiks ar vārdiem:

«.. niusu priekšā ir dzejnieks». 15 It sevišķi tas sakāms par pirmo
dziesmu. Melodija ielīst savā formā ar korāļa rāmo vienkāršību,
bet biežo aizturu_ skaņu smeldzīgums un neparastāku harmo-

niju intensīva krasu maiņa dara savu — šķietami korāliskajā
ietvara ieraugam vienu otru topošā noskanu lirikas meistara vaib-

stu. Mazāk izdevusies otrā — GAUJAS MĀLA, un jāpiekrīt Dārzi-

ņam, kurš uzskatīja dziesmas atkārtoto izdevumu (1906) par maz

attaisnotu, jo, pēc viņa domām, Melngailis savā 1902. gadā kom-

14 Darbu hronika, 1. lpp.
15

Pēterburgas Avīzes, 1902, 26. febr., 13. nr, 3. lpp
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ponētajā dziļi psiholoģiskajā romancē Dažu skaistu ziedu šo pašu
tekstu tvēris daudz veiksmīgāk.

16 Šāds salīdzinājums tiešām atklāj

Kalniņa dziesmas trūkumus — gan sadzīves romances žanra

nepārstrādātās ietekmes, kādas vēlāk viņa stilam nepavisam
nav raksturīgas, gan arī šīs dziesmas maz individualizēto, emo-

cionāli aptuveno izteiksmi, ko rada ievadskaņu harmoniju pār-
spīlēti biežā, monotonā lietošana. Viegli saprast, ka no abām

daudz biežāk dziedāta ir pirmā dziesma.

A. Kalniņam 1897. gada rudenī nonākot ērģeļspēles klasē

Pēterburgas konservatorijā, ierastie komponēšanas mēģinājumi
uz laiku aprimst, jo viņu savā varā pārņem jaunu nodarbību un

iespaidu gūzma.
Pati iestāšanās tomēr nav īsti laimīga. Tā ir neveiksmīga ne

tādā ziņā, ka nebūtu kārtībā iesnieguma dokumenti vai nepaveik-
tos ar iestājeksāmeniem. Nē, iesniegumā Kalniņš ir apņēmies

pabeigt vispārējo vidējo izglītību studiju laikā, ir arī izdabūjis
Baižkalna pagastvaldes atjauju studēt, kura viņam kā «zemnieku

kārtas» cilvēkam ir oficiāli nepieciešama no tēva dzimšanas vietas.

Arī eksāmenu prasības ir negaidīti vieglas. Bet iestājoties viņš
diemžēl nevienam neko nesaka par saviem kompozīcijas mēģināju-
miem, neparāda darbus un līdz ar to izdara kļūdu, ko vēlāk

nožēlo. Jo, lai gan teorētisko priekšmetu mācīšanas līmenis toreiz

ērģeļspēles studentiem ir paredzēts tāds pats kā topošajiem kom-

ponistiem, tomēr praksē notiek arī citādi, un Kalniņš nonāk paga-
lam pieticīgu prasību elementārteorijas un solfedžo klasēs, kas

garlaiko un dezorganizē. No turienes viņš drīz nozūd un pēc gada
nokārto eksāmenus patstāvīgi. Atmiņā saglabājas vienīgi A. Ļa-
dova* brīnišķīgi improvizētie klavierpavadījumi solfedžētāju dzie-

dāšanai, un to ierosmē viņš šī krievu komponista klaviermūziku

vienatnē izstudē.

Pliekanas un paviršas Kalniņam šķiet obligātās klavierspēles
nodarbības, kur vienas akadēmiskās stundas laikā pedagogam
vienu pēc otra jāizklaušina trīs četri studenti. Te iznāk nomainīt

trīs pasniedzējus. Kalniņš viņu uzdevumu atvieglo, daudz neap-

grūtinādams ar ierašanos uz stundām (kavēti vairāki desmiti

stundu gadā!), un eksāmenu par trim kursiem nokārto teicami.

Visvairāk saskares šai priekšmetā ir bijis ar profesoru Franču

Cerni.*

16 Dārziņš E. Alfrēds Kalniņš. — Zalktis, 1907, 2. nr, 134. lpp.
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lerosinošāka ir kora partitūru lasīšana senajās atslēgās, kā

arī tā sauktā ģenerālbasa lasīšana (harmonijas atšifrēšana pēc

dota basa un ciparu notācijas), ko vada direktors A. Bernhards.*

Te Kalniņš pirmo reizi saskaras ar seno mūziku, tās tonālo uzbūvi

un tātad arī ar senajām skaņkārtām, kam vēlāk ir liela nozīme

viņa oriģinālās harmoniju valodas izveidē. Kalniņš atceras Bern-

hardu kā vienīgo no saviem teorijas pasniedzējiem, kas attieksmē

pret viņu nav bijis formāls, bet kaut cik izjutis arī studentu inte-

reses. Bernhards pirmais atskārtis, ka šis allaž pelēkā vadmalas

uzvalkā staigājošais latvietis — pelēks tonis uz visu mūžu Kal-

niņam palicis apģērba iemīļotākā krāsa — ir iestājeksāmenos par

zemu novērtēts, un pārāk kautrīgajam studentam jau drīz pēc
iestāšanās izgādājis iespēju elementārteoriju gatavot un kārtot

patstāvīgi un tās lekciju vietā apmeklēt nodarbības harmonijā.
No šīm speciālās harmonijas stundām Kalniņš paņem līdzi

labus iespaidus — «..vecais profesors Solovjovs* šo priekšmetu
pasniedza diezgan interesanti un viens otrs paņēmiens man impo-
nēja,» viņš raksta atmiņās, bet tūlīt arī piebilst, ka harmonijas
kursam sekojošās polifonijas stundas pie šī galma aprindām tuvā

vīra, kurš, aizņemts ar savu operu uzvešanas diplomātiju, mēdzis

uz lekcijām «aizkavēties» par 2—3 stundām, vairs jau nav sais-

tījušas un tāpēc visumā ignorētas.
17 Speciālās harmonijas beig-

šanas eksāmenu Kalniņš ar atzīmi «ļoti labi» nokārto pie N. Rim-

ska-Korsakova*, un konservatorijas arhīvā saglabājies eksāmena

rakstu darbs (modulējoša prelūdija) ļauj secināt, ka ne zemāk

tads tiktu novērtēts arī šodien. Tā ir bijusi Kalniņa vienīgā per-
soniskā saskare ar slaveno kompozīcijas profesoru. Ne Rimskis-

Korsakovs, ne arī kāds cits pasniedzējs par Kalniņa kompozīcijas
tieksmēm un mēģinājumiem neko nezināja un šai virzienā viņu
neka nevadīja. Ne vien žurnālistiskos darbos, bet arī nopietnos
pētījumos un pat enciklopēdijās nereti lasāmais apgalvojums,
it kā Kalniņš būtu Pēterburgas konservatorijā mācījies kompo-
zīciju (pēc tā laika terminoloģijas — brīvo kompozīciju), neap-
stiprinās. «Fūgas un kompozīcijas klasēs nekad nebiju,* kā daži

doma, arī ne instrumentācijas, enciklopēdijas (resp., formas

analīzes —A. Ķ.), vēstures klasēs,» 18 raksta pats komponists.
Tuvāk iepazīstot Kalniņa gaitas Pēterburgā, jāsecina, ka šeit

gūtas vērtīgas jaunrades ierosmes ir smeltas nebūt ne pirmām
kārtam konservatorijā, tai nav šajā ziņā bijusi izšķiroša loma.

Apstākļi sagadījās tā, ka no gada gadā visai patstāvīgā un arī

Sk.: Kalniņš A. Studiju laikmets Pēterpilī un pirmie darbības gadi Rīgā,
12. lpp.

18 Kalniņš A. Skats manā darbistabā, 8. lpp.
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Pēterburgas konservatorija.

paslinkā jaunekļa nepatika pret konservatoriju pat pieaug un

beidzot viņš apmeklē vienīgi ērģeļspēles stundas, ko gan allaž

dara ar entuziasmu. Izrādās, ka jaunrade un konservatorija ir

šķirti ceļi. Vienatnē viņš turpina seno Cēsu un Rīgas laika para-
dumu — patstāvīgi iepazīstas ar izdevumos pieejamo mūziku,

te viņš sev atklāj Grīgu un krievu meistarus, kuri Rīgā gandrīz

nebija pieejami. Baha, Hendeļa, Mocarta mūzikas praktiska apgū-
šana uz ērģeļsola un mājās pie klavierēm aizvieto, kā viņam
šķiet, mācības kontrapunkta klasē. Ar katru gadu vairāk viņš

mēģinās kompozīcijā un 1010 jaunrades sapņus, ko pārrunā ar

tuvākajiem līdzbiedriem. Bet, cik maz vietas šais sapņos un pār-
runās bijis konservatorijai, par to liecina Kalniņa atzīšanās, ka

pat ar tuvāko draugu E. Dārziņu*, ar kuru viņam bija kopīgs
klavieru pasniedzējs, «par stipri šauro teorijas kursu un diezgan
pavirši pasniegto mācību klavieru spēlēšanā laikam ne reizes arī

nebijām runājuši.»
19 Jaunrade un citas plašākas intereses guva

virsroku, konservatorija kļuva nevajadzīga.

19 Kalniņš A. Emīls Dārziņš. Atmiņas. — Latvija, literārais pielikums, 1911,
17. aug., 187. nr.
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Gan 1915. gadā rakstītās atmiņas par Pēterburgas laiku, gan

citi autobiogrāfiski materiāli liecina, ka Kalniņš ir izjutis dažu

labu negatīvu emociju pret turienes konservatoriju ne tikai tapec,
ka ne visai veiksmīga bija viņa paša gaita pa teorētisko priekš-

metu kāpnēm. Neatbilstoša, pārāk sholastiska, pēc Kalniņa do-

mām, ir bijusi arī to studentu teorētiskā formēšana, kuri novēr-

tēti augstāk par viņu un tiešām gatavoti jaunradošu mākslinieku

gaitām, — sauso formas likumību kults dažā labā drīz apslāpējis
iztēli un iniciatīvu.* Protams, kad Kalniņš raksta šīs Pēterburgas

atmiņas, viņam ir nācies jau dažu labu reizi izjust brīvmāksli-

nieka diploma trūkumu un vismaz daļēji nožēlot pāragro šķir-
šanos no konservatorijas, tāpēc viņa domu gaitu ietekmē arī rūg-
tuma diktēta subjektīva attieksme. Tomēr var minēt ne mazumu

citu liecību, kuras ar Kalniņa ieskatiem šai jautājumā solidari-

zējas.* Beidzot, arī pētījumi par Pēterburgas mūzikas dzīves

vēsturi apliecina mācību procesa idejiski estētiskā līmeņa noslīdē-

jumu slavenākajā Krievijas mūzikas augstskolā šai laikā.

Proti, Pēterburgā izaugušās skaņražu plejādes — Jaunās

krievu skolas 60. gadu entuziasms un tematiskā mērķtiecība
stipri mazinājās šīs skolas turpinātājos — to komponistu mūzikā,
kuri veidoja tā saukto Beļajeva pulciņu. Sajā komponistu grupā
akademizācija un jaunrades jēdziena sašaurināšana līdz labam

profesionālismam bija noticis fakts, tās pārstāvji kļuva par kon-

servatorijas profesoriem un kopā ar novecojušajiem Rubinšteina
laika akadēmiskajiem pasniedzējiem noteica tur teorētisko priekš-
metu mācīšanas līmeni. Viņu vidū gan bija daži ģeniāli māksli-

nieki, kas_ mūzikai izvirzīja augstus sabiedriski idejiskus mērķus.
Tāds izņēmums pirmām kārtām bija N. Rimskis-Korsakovs, kas

«skaidri redzēja un nosodīja Bejajeva pulciņa eklektismu, Jaunās
krievu skolas akademizaciju un šīm parādībām pretojās», tādi

bija arī viņa tuvākie līdzgaitnieki. «Taču vesela virkne mūziķu —

tipiskie beļajevieši — jautājumus par mākslas saturu, mērķiem,
jēgu sev it ka nepavisam neizvirzīja, f..] Beļajevieši rakstīja
muziķu, ieslēgdamies šauri profesionālos rāmjos, izveidodami
savā ziņā kastu, arodniecisku grupu [..], kompozīcijas tehnika

pārtapa par elementāru prasmi «rakstīt
J

gludi».» 2o Kalniņš bija
tikai viens no daudziem, kuri neapmeklēja vienu vai otru teorē-
tisko kursu tur valdošās rutīnas dēl, un paradums kārtot šādus
kursus patstāvīgi bija plaši ieviesies. Zīmīgi arī tas, ka Rimskis-
Korsakovs savu privātaudzēkni Igoru Stravinski (1882—1971)
enerģiski atrunāja stāties konservatorijā, kur pats bija vadošais

20

C
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pasniedzējs, kā vienu no motīviem minēdams tur valdošo mācību

atmosfēru. 21

Tāpēc mācību procesa ietekme uz tiem latviešu radošajiem

mūziķiem, kuri Pēterburgas konservatorijā studē gadsimta mijā
un vēlāk, — uz Dārziņu, Kalniņu, Melngaili, J. Zālīti v. c. —

vairs nav tik izšķiroša, kā tā bija Jurjāna, Vītola un citu 70. un

80. gadu topošo latviešu komponistu izaugsmē. Liela tā vēl ir

Melngaiļa* stila izveidē, jo viņam bija cieša saskare ar Rimski-

Korsakovu, taču arī te tā nepārspēj ārpus mācību iestādes sienām

uzņemtos V. Stasova ideju un personības iespaidus — orientāciju
uz autentiski tvertu M. Musorgska daiļradi un Varenās kopas

agrīno periodu. Turpretī Kalniņš salīdzinājumā ar abiem tiešajiem
konservatorijas laikabiedriem — Dārziņu un Melngaili no mācību

klasēm savai jaunradei paņem līdzi vismazāk. Viņa jaunrades
stilistisko avotu skaidrojumā ir sevišķi jāvairās tradicionāli sacil-

dināt Pēterburgas konservatorijas nozīmi arī vēl tādēļ, ka viņš

jau studiju gados apzināti nepieņēma Beļajeva pulciņā dominē-

jošo daiļrades akadēmisko izpratni un tās praktiskos rezultātus. 22

Atsevišķi vērtējamas ir Kalniņa gaitas Luī Homiliusa* ērģeļ-

spēles klasē. 1897. gada 27. augustā ar savu labsirdību izslavētais

profesors noklausās Kalniņa iestājeksāmenu pie sevis mājās un

tad pēc paraduma uzraksta' akceptu uz vizītkartes, kas nododama

direkcijā. Homiliusa vaļsirdīgi draudzīgajā, sirsnīgi aprūpējošajā
attieksmē pret studentiem Kalniņš saskata daudz līdzības ar

Sepski un — kā pats atzīstas —, neraugoties uz savu dabas doto

laiskumu, ērģeļstundas apmeklē čakli un ieinteresēti. Arī Homi-

liusa mīlestība uz franču autoriem un izsmalcinātā reģistrēšana

atgādina Sepski, taču spēles tehnikas paņēmienos ir daudz jauna
un to apgūšanai sākumā jāgriežas atpakaļ pie vieglākas vielas.

Dienišķā maize ir J. S. Bahs un Hendelis, šie autori klasē spēlēti
visvairāk, vēlākajos gados arī romantiķi, kā arī dānis Nīlss Gade

(1817—1890), francūzis Aleksandrs Gilmāns (Guilmant, 1837—

1911) un citi toreiz modernie ērģeļu komponisti.
Homiliusa ietekme uz nākamo ērģelnieku bija daudzējāda. Var

puslīdz droši teikt, ka viņa paraugs veidoja dažu labu vēlāko

Kalniņa spēles īpatnību vai paradumu — prasmi pie ērģelēm ar

visu (t. i., ar spēlēšanu, reģistru pārslēgšanu, nošu šķiršanu)
tikt galā vienam bez palīgiem; jūtami romantisku attieksmi pret
baroka un klasicisma ērģeļmūziku (samērā saplūdināto frāzē-

jumu, gleznaini iztēlojošu aspektu pārsvaru pār konstruējoši pro-
cesuālo formas dramaturģiju); suverēnās improvizatora iemaņas,

21 CTpaeuncKuu H. XpoHHKa Moefl >kh3hh. JL, 1963, c. 53.
22 Sk.: Kalniņš A. Savu darbu izdevējs, 1. lpp.
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kurās arī izpaudās minētā roman-

tiskā ievirze. Bet no Homiliusa

viņš varēja mācīties arī izpildītāj-
mākslinieka atbildīgo, godprātīgo
attieksmi pret savu darbu — opti-
māli precīzu atskaņojumu, bez pa-
viršībām un tīšām vienkāršoša-

nām, kādas tais laikos ērģelnieki,
baznīcu pustumsā savus gabalus
ducinādami, vel bieži atļāvās. Tur-
klāt Homiliuss bija 'ērģelnieka
augsta prestiža paraugs. Sis pro-
fesors gan strādāja Pēterburgas
luterāņu baznīcās, taču darīja to

ne kā pakalpīgs ķesteris, bet gan
ka suverēns mākslinieks — torei-

zējos apstākļos, kad baznīcas mū-
zika lielam ļaužu vairumam bija
galvenā vai vienīgā profesionālā
skaņumaksla, ko nācās klausīties,
viņš ar savas muzicēšanas spirgto
un skaidro garu pildīja muzikāla

apgaismotāja uzdevumus; vēl
daudz izteiktāk šādu misiju ga-
rajā ērģelnieka mūžā veica Kal-
niņš. Kopš 1896. gada Homiliuss
pildīja arī Pēterburgas filharmoniskas oiearmas direktora Dienā
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kura vēlējusies iepazīties ar harmonija spēli — ar instrumentu,
kura ierašanās Kalniņu dzīvoklī Cēsīs pirms gadiem desmit tik

ļoti bija ietekmējusi mazā Alfrēda nākamo amata izvēli. Vairāk

gan iznāk spēlēt skolotājam pašam, jo sirmajai dāmai nepatīk mīt

plēšu pedāļus, tomēr stundas notiek regulāri trīs reizes nedēļā.

Beidzamajos Pēterburgas gados Kalniņš lepojas ar to, ka

var iztikt gandrīz bez vecāku materiālas piepalīdzības. Šī dzīvo-

šana uz savu roku, kad iznāk sisties cauri ar stundām un šādu

tādu piepelnīšanos, kad bieži tiek mainītas mēbelētās istabas un

ļaužu sabiedrība jāiepazīst no dažādām pusēm, ir tomēr ļoti vese-

līga patstāvīgu dzīves uzskatu attīstībai. Starp ļaužu šķirām

guļošie bezdibeņi, kas paveras šeit, nemaz nebija pamanāmi
vecāku turības radītajā Siguldas un Rīgas siltumnīcas atmosfērā.

Kalniņa atmiņas ļauj secināt, ka viņš te pirmoreiz papilnam ap-

jauš privileģētajās kārtās sastopamo augsto ļaužu iekšējo tuk-

šumu un niecību, viņu netaisno un noziedzīgo varu pār cilvēku

vairumu, pie kura pieder arī viņš pats, un te nostiprinās viņa
pārliecības un izturēšanās demokrātisms, kas vēlāk pa mezglai-
niem, bet tomēr bezkompromisa ceļiem vada cauri visai dzīvei.

Tas ir viens no pirmajiem labumiem, ko dod lielā pilsēta.

Nepaiet garām arī pārējie Pēterburgas piedāvātie dārgumi.
Tiesa, simfonisko koncertu izvēle vēl nav tik bagāta kā vēlāk

tiem latviešu mūziķiem, kuri te studē (Jānis Zālītis, Teodors Rei-

ters v. c.) vai strādā (J. Vītols, E. Melngailis) 20. gadsimta
pirmajos gadu desmitos, kad abonementa koncertus rīko arī

A. Ziloti* un notiek S. Kusevicka* vieskoncertu sērijas. Kalniņa
laiks Pēterburgā ir tikai priekšvakars pirms koncertprogrammu

straujās atjaunināšanās, ko izraisa minētie pasākumi, kā arī tā

sauktie Laikmetīgās mūzikas vakari, ievadīdami mūzikas dzīvē

skaņdarbus, kuru autori — Klods Debisī, Moriss Ravels, Makss

Rēgers, Gustavs Mālers, Aleksandrs Skrjabins, Igors Stravin-

skis — noteicoši ietekmējuši mūsu gadsimta skaņumākslas sēju-
šie autori «aizkavējas» tikai par dažiem gadiem, lai sastaptu
Kalniņu vēl Pēterburgā, un ir svarīgi apzināties, ka visražīgākā
un daudzpusīgākā latviešu 20. gadsimta pirmās puses komponista
individualitātes veidošanās, kas strauji rit studiju pēdējos gados,
toreiz paliek gandrīz bez šo meistaru ietekmes. Viņam gan izdodas

jau Pēterburgā dzirdēt Riharda Strausa simfoniskās poēmas

Makbets, Nāve un apskaidrība un dziesmas.

Meklēdams pēc svaigākām programmām, Kalniņš dod priekš-
roku četriem ikgadējiem M. Beļajeva* organizētajiem Krievu sim-

foniskajiem koncertiem, turpretī Krievu mūzikas biedrības simfo-

nisko orķestri mīl klausīties agro rīta stundu mēģinājumos
konservatorijā, kur centrā gan ir klasiskais repertuārs, toties.
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redzams orķestra un daudzo viesdiriģentu «melnais darbs». Tāpat
kā vēlāk, arī toreiz Kalniņš nepieder pie sevišķi dedzīgiem kon-

certu apmeklētājiem — pirmajā vietā viņam ir operteātris. «Mari-

jas opera* bija mans Eldorado, un skumu par to, ka tur tik reti

varējām iekļūt»,23
«.. lielāko iespaidu ieguvu no Rimska-Korsakova

un Borodina operām. Pēdējā Kņazs Igors pieder pie maniem mīļā-
kiem un iecienītākiem darbiem, tāpat arī Rimska-Korsakova

Sniegbaltīte un Sadko. Krievu nacionālā mūzika, man līdz Petro-

gradas laikmetam vēl sveša, mani tagad valdzināja ar savu svai-

gumu un kolorītu. Sīs operu izrādes pieder pie jaukākiem
brīžiem manā dzīvē.»24 Ja pie šīs atzīšanās pievienojam vēl kon-

certos izjusto sajūsmu par «Rimska-Korsakova burvīgo svītu no

Cara Saltana, kurā apbrīnoju ne tikai skaisto melodiju bagātību,
bet arī pasakaini krāsaino instrumentāciju»,

25 tad Pēterburgas

pašu ierosinošāko muzikālo baudījumu saraksts (protams —

līdzās Rietumeiropas klasikas un romantisma autoriem un Grī-

gam) ir pilns.
Taču neviens komponists nedzīvo un netop no mūzikas vien.

«Dzīvodamsun saiedamies ar latviešu gleznotājiem, es biju
tik laimīgs reize ar viņiem apmeklēt izstādes, un man jāatzīstas,
ka no dažas gleznas aplūkošanas mantoju vairāk nekā no kāda

patukša mūzikas gabala klausīšanās. Sevišķi Levitāna* dabas
tēlojumi uz mani atstāja lielu iespaidu, un pie dažām gleznām,
piemēram, klostera upes malā, kura izdvesa savādu mieru, es

nostāvēju ilgi un vienmēr atkal atgriezos. Biju uz it visām izstā-
dēm akadēmijā, Stiglica muzejā un citur.* Savādu iespaidu
atstāja somu izstāde, kuru sarīkoja mākslas entuziasts Djagilevs
Stiglica muzeja. Somu īpatnējā māksla, kura izteicās Aksela
Gailēna* darbos no poēmas «Kalevala», A. Edelfelta* veļas maz-

gātājās un zvejnieku tipos, man ļoti patika, un es jau tad'vienmēr
domāju par to, censties tapt par latvju komponistu, kurš savās

skaņas izteiktu latviešu īpatnību un garu.»
26 To saka topošs kom-

ponists, kurš izstādes apmeklē ne kā nejaušs garāmgājējs vai aiz
garlaicības Savos ciešajos sakaros ar gleznotājiem un tēlniekiem
jaunais Kalniņš ir vienreizējs izņēmums sava laika latviešu kom-
ponistu vidu. Līdzās istaba_s biedriem T. Zaļkalnam un B. Dzenim
vms draudzējas ari ar G. Sķilteru, Ķ. Brencēnu, E. Vītolu, J. Ma-

o4
$a ļmVs A- Skats manā darbistabā, 9 lpp2i Kalniņš A. Studiju laikmets, 21 lpn '

23
Turpat, 18. lpp. '

26
Turpat, 15., 16. lpp.



dernieku, R. Pērli un vēl citiem.

Pēdējos Pēterburgas gados

viņš apmetas uz dzīvi konser-

vatorijai attālajā Stiglica skolas

rajonā, lai tikai būtu šīs māk-

slinieku kolonijas tuvumā, un

uzskata, ka tā ar savām ieros-

mēm viņu ir izsargājusi no mū-

ziķa profesijai draudošas vien-

pusības mākslas parādību iz-

pratnē. Nereti viņš raksta savas

kompozīcijas tiešā gleznu

iespaidā.
27

Starp Pēterburgā saņemta-
jām muzikālajām ierosmēm

svarīgākās nāca no krievu Va-

renās kopas komponistiem, jo
uzlecošās un mūsu gadsimta

pirmo pusi noteicošās zvaig-

znes, kā minējām, parādījās pie

Krievijas galvaspilsētas debe-

sīm tikai jaunā gadsimta sā-

kumā. Turpretī tēlotājā māk-

slā būtiskas pārmaiņas notika

jau vecā gadsimta pēdējā piec-
gadē, un Kalniņš saskārās arto

ietekmēm, tāpat kā viņa biedri gleznotāji un tēlnieki, jo dzīvoja
ar tiem vienu dzīvi. Sīs ietekmes bija loti svarīgas viņa mākslinie-

ciskās pasaulizjūtas tapšanā, un bez to apjautas viņa agrīnais
stils pat grūti izskaidrojams.

Kā zināms, pārmaiņas Krievijas tēlotājmākslas dzīvē pagā-
jušā gadsimta beigās saistījās ar «peredvižņiku» stāstošā ideju
reālisma atslābumu un vairāku jaunu mākslas virzienu attīstību,

kuru ietekmi uz krievu mākslu veicināja Pēterburgas mākslinieku

un teorētiķu grupējums «Mir iskusstva». Pārmaiņu iemesli bija
dažādi, bet pats vispārīgākais sociālais cēlonis sakņojās sabied-

rības spēku jaunajās attieksmēs — kapitālisma straujās attīstī-

bas rezultātā zemnieku demokrātijas ideoloģija zaudēja vadošo

lomu cīņā par sabiedrības progresīvu pārveidošanu, un līdz ar to

norietēja arī šīs ideoloģijas atmosfērā izaugušais «peredvižņiku»
kritizētājs reālisms. No otras puses, šī pati kapitālisma attīstība

un tās buržuāziskā racionālisma elks, «kurš reizē ar «ķiršu
dārzu» izciršanu aizkrāsoja arī senās brīnumainās freskas, ..ar

Jūlijs Madernieks 19. gs. 90. gados.

27 Autobiogrāfija, 18, 20. lpp.

514*
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piebūvēm izķēmoja cēlo celtņu stingrās, gudrās proporcijas un to

visu darīja «lietderības» vārdā»28
— šis elks lika pārāk daudz

ziedot uz sava altāra, un tāpēc mākslā kā kompensācija pastip-

rinājās cilvēka iekšējās noskaņu dzīves tēlojums tās liriski intī-

majā saskarē ar dabu, pagātnes izloloto mākslas pasauli, folkloru.

Uzplauka teiksmainība, romantizējošas, jutekliskas ievirzes.

Ikviens topošs mākslinieks Pēterburgā, kur šais gados izstā-

dēs parādījās visas pasaules nacionālo skolu māksla, sastapās
ar vairākiem jauniem spilgtiem mākslas virzieniem.

Viens no tiem bija vācu ainavu glezniecībā uzziedējušais

«noskaņu lirisms» («Stimmungslvrismus», saukts ari Heimat-

kunst — dzimtenes māksla). Te intīmi lirisks dabas tels allaž

saistīts ar kādu kāpinātu noskaņu — visbiežāk ar noslieci uz

idillisku elēģiju. Daba tverta konkrētās sajūtās, bet apzīmogota

ar it kā iepriekš izvēlētu, sevī pilnīgi noslēgtu noskaņu, kas

parasti ir klusi, melanholiski jūsmojoša — par dzimtenes dabas

stūrīša klusumu, par veldzējošo vientulību un tamlīdzīgi. Pie

dabas veldzējas garīgi izsmalcināts cilvēks, kurš vīlies personību
skaldošajā pilsētas drudžainībā, taču zaudētās dzīves pilnestibas

izjūtas atgūšanai viņam pietiek ar mazumu — ar idilliski tvertu

ainavu, un no plašākas, stihiskākas emociju gammas, ko varētu

raisīt daba, viņš varbūt pat vairās.

Impresionisms šais gados vairs neizpaudās kā virziens, bet

kopā ar postimpresionismu (Vācijā tam bija «neoimpresionisma»
variants) ar savām atsevišķām ietekmēm tomēr jūtami atsvai-

dzināja krievu glezniecību. Nereti impresionisma un noskaņu
lirisma ietekmes gāja cieši roku rokā. Dažādās attiecībās un kat-

ram oriģināli tās saplūda arī divu latviešu glezniecības pamat-
licēju mākslā, kuri tais gados Pēterburgā visvairāk izstādījās.
Runa ir par Jāni Valteru un Vilhelmu Purvīti. Mākslas akadēmi-

jas Pavasara izstādēs vien Purvītis šais gados kopumā eksponē
pāri par četrdesmit gleznu, Valters — ap divdesmit, un kā lat-

viešu glezniecības celmlauži viņi noteikti bija Kalniņa un viņa
biedru uzmanības centrā. Minēto mākslas virzienu ierosmes izpau-
dās arī Kalniņa apjūsmotajā I. Levitāna 90. gadu glezniecībā
(«Levitāna dziļi nopietnās ainavas mani galīgi savaldzināja»,
Autobiogrāfija, 18. lpp.). Bet jāievēro, ka Levitāna liriskā ainava

nav tikai intīma un idilliska, bieži tā attēlo episkus upju pla-
šumus, un — galvenais — tā arvien izteic dabas un dzīves norišu

plūsmu, gadalaiku nomaiņu iekšējo spriegumu, cilvēka un dabas

mērogu nevienādību.29 Prasme statiskā ainavā ietvert šo slēpto

28 Acacpbee E. PvccKan jKHßormcb. M, 1966, c. 45

29 Turpat, 203. lpp.
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ritējumu izraisa Levitāna glezniecības muzikalitāti, radniecību ar

mūziku kā procesuālu mākslu. Vēl vairāk salīdzinājumu ar mū-

ziku rada viņa spēja izvirzīt par gleznas galveno saturu to, kas

tajā nav attēlots, — plaša diapazona asociācijām bagātu lirisku

jūtu kāpinājumu.
Trešais mākslas virziens, kas nesa svarīgākos jaunos iespai-

dus, bija jūgendstils. Tā bija ļoti komplicēta parādība un izpau-
dās dažādos mākslas veidos nevienādi. Kalniņš ar to saskārās

galvenokārt caur somu glezniecību, kā arī, protams, sekojot savu

kolēģu štigliciešu mācību un darba gaitām, jo šajā tehniskās

zīmēšanas skolā tas iesakņojās savā sākotnējā lietišķās mākslas

virziena veidā. Ja mēģinām noteikt, ar kādiem aspektiem jūgend-
stils ietekmēja Kalniņa muzikālo iztēli, tad par šo stilu jāsaka
tikai nedaudz.

Jūgendstilā būtiskais bija cenšanās sava laikmeta dominējošo

pasaulizjūtu tvert vienā universālā, rezumējošā noskaņā un to

izteikt «stilā», ar to saprotot aptverošu vispārinājumu, ko spētu

paust piesātināti stilizēta grafiskā forma — līgana, dekoratīvi vai

jutekliski vijīga līnija. Bieži tas bija cilvēka ķermeņa siluets,
kura līniju stilizējums tiecās izteikt intensīvu, pretenciozu dvēse-

liskumu, un šajā ziņā jūgendstils sakņojās jau 19. gadsimta vidus

prerafaelisma glezniecībā ar tā melanholisko, no Botičelli Venē-

rām patapināto grāciju un tieksmi uz leģendāro, vizionāro. Ar

prerafaelismu kopīga bija arī atteikšanās respektēt vēsturiskos

stilus un tā vietā tieksme tos brīvi stilizēt, pakļaujot iedomātam

laikmeta psiholoģiskajam kopsaucējam, — arī folkloru.

Sai sakarā zīmīga bija jūgendstila vadošo pārstāvju interese

par savas nacionālās mākslas attālajiem laikmetiem. Vācijā tie

orientējās uz ģermāņu eposu un Dīrera grafikas tradīciju, An-

glijā — uz gotiskās arhitektūras mantojumu, Skandināvijā — uz

nacionālo folkloru utt.30
Kļūst saprotams, kāpēc arī J. Rozentāls

«piešķir jūgendstila virzienam lielu nozīmi latviešu nacionālās

mākslas izveidē. [..] arī Purvītis savas mākslas nacionālās for-

mas daudzējādā ziņā smēlās neoklasicismā un jūgendstilā.»31

Bez tam dekoratīvo un ekspresīvo elementu sintēzes ideju
jūgendstils atrada arī toreiz jaunatklātajā Austrumāzijas, sevišķi

japāņu, tradicionālajā mākslā. «Mani pārsteidza asais reālisms un

turpat līdzās stils un vienkāršotība,» tā, 1896. gada japāņu māk-

slas izstādi Pēterburgā atceroties, izsaucas krievu grafiķe Anna

Ostroumova-Ļebedeva (1871 —1955). 32 Šajā mākslā sastopamās

30 Sk.: Crepnun r. Xy,no>KecTßeHHaH >KH3Hb Pocchh Ha py6e>Ke XIX h XX Be-

. kob. M., 1970, c. 206.
31 Kačalova T. Vilhelms Purvītis. R., 1971, 59. lpp.

32 Crepnun r. XyAO>KecTBeHHaH >KH3Hb Pocchh, c. 119.
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stilizētās dabas formas un arabeskas atbilda jūgendstila glez-
niecībā valdošajai dzīves izjūtai, kas ikdienišķas lietas skatīja

poētiskā apskaidrotībā un esamības parastajām funkcijām labprāt

piešķīra simbolisku nozīmi. Austrumu zīmējumu jutīgajās, bet

vispārinātajās līnijās dusēja intuitīva pasaules skatījuma miers,

šie mākslas darbi šķita brīvi no reālā un ideālā pretstatu
duālisma, kas nomāca sava laika Eiropas atsvešināto cilvēku,

brīvi no sentimentālas sakāpinātības un izteica dziļu, ilgotu

saskaņu ar dabu un dabisko. Tie rosināja ietvert mākslā tautis-

kumu kā senākajai mākslai un folklorai piemītošu estētiskās apzi-

ņas viengabalainību, nesaskaldītību.

«Gallēna-Kallelas interpretētajā somu tautas eposā vispāri-

nājums bieži pārtapa racionālistiskā nosacītībā, raksturojuma
lakonisms — nevajadzīgā formas skarbumā un askētismā. Visas

šīs iezīmes tuvināja Gallēna-Kallelas gleznas «moderna» stilam

(jūgendstila krieviskais apzīmējums — A. X.), kam mākslinieks

vēl vairāk nodevās savā lietišķajā grafikā [..] Krievu mākslinieku

interesei par skandināvu glezniecību pamatā bija šīs mākslas

kāpinātās nacionāli romantiskās īpašības. [..] Ziemeļnieku mākslā

uzmanību saistīja panteistiskais pasaules traktējums un savos

pamatos folkloriskais priekšstats par cilvēka un dabas esības

noslēpumu.»
33

Protams, arī latviešu māksliniekus un interesentus

somu glezniecība ļoti interesēja, jo vairāk tāpēc, ka tās novēlotajā
nacionālās skolas attīstībā bija zināmas paralēles ar latviešu

mākslas veidošanos, un somu glezniecību gadsimtu mijā daudz

aprakstīja un reproducēja latviešu periodikā (rakstu autori Jānis

Rozentāls, Jānis Asars v. c). Interesi kāpināja arī atšķirības.
Līdzīgi latviešu glezniecībai aizsākusies ar nacionālo ainavu un

žanra glezniecību, somu tēlotājmāksla profesionalizējās Parīzē,
kur mācījās visi tās redzamākie pārstāvji, tiešāk saskaroties ar

Eiropas glezniecības skolu laikmetiskajiem strāvojumiem. To teh-

niskajā bruņojumā un iespaidā somu mākslinieki tvēra savas

dzimtenes vidi un ļaudis. A. Edelfelta gleznotie zvejnieki un lai-

vinieki, ko viņš rāda Somijas skarbajā plenērā, nav tikai eksotis-

kas ziemeļu zemes tēli, viņu sejās ir arī laikmeta dominējošais
mākslinieciskajai dzīves izjūtai raksturīgais spriegums, un pats
šis plenērs ir poetizēts tās ievirzē.

Sos laikmeta tēlotājmākslas virzienus* un atsevišķās parā-
dības, kas atradās Kalniņa uzmanības lokā Pēterburgā, viņš,
protams, neuzņēma kā noslēgtas doktrīnas. Toreiz šie virzieni

arī vēl nemaz sevi neapzinājās tādās teorētiskās kategorijās kā

mūsdienu mākslas zinātnē. Tie viņu skāra kā mākslinieciski

33 Crepnun r. XyjoxecTßeHHaH >KH3Hb Pocchh, c. 124.
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iespaidi, zināmā mērā arī kā radošu risinājumu paraugi,
ciktāl Kalniņš jau toreiz apzināti meklēja savu jaunrades ievirzi.

Sie iespaidi, piemēram, bija svarīgi Kalniņa mūzikas tautis-

kuma un nacionālās izteiksmes īpatnību izveidē — problēmikā,
kas viņu nodarbināja jau toreiz. Atmiņās par Pēterburgu Kalniņš
atceras kādu principiālu sarunu ar Melngaili. «..Melngailis, kurš

konservatorijā iestājās gadu vēlāk un, no ārzemēm nākdams,

sapņoja par Vāgnera kultu, tikai vēlāk tapa uzmanīgs uz krievu

mūziku un iemīļoja sevišķi Musorgski tik stipri, ka Vāgnera
iespaids pamazām izzuda. Melngailis pēdējā gadā arī noteikti pie-
griezās latviešu tautasdziesmai, sāka to harmonizēt, un arī pāra
dziesmās no viņa jau sāka parādīties īpatnība. Mēs satikāmies

reti. Pie Dārziņa reiz iznāca garāka izrunāšanās par mākslas

jautājumiem, pie kam izrādījās, ka stāvam uz tiem pašiem pama-

tiem, tikai ar to starpību, ka Melngailis centās būt tautas kom-

ponists, kas komponē taisni priekš tautas, rēķinoties ar viņas
caurmērā aprobežoto muzikālo izglītību, un es atkal, cenzdamies

pēc nacionālā virziena savos darbos, nebūt nerēķinājos ar izpil-

dītāju tehniskām spējām, piemērodamies vai tikai muzikāli izglī-
totam izpildītājam. [..] Melngailis vienumēr lielījās ar to, ka

nevarot būt jūtelīgs, un viņš nesaprotot, ko mēs (t. i., Kalniņš
un Dārziņš — A. Ķ.) saucot par noskaņu (Stimmung).» 34

Nav šaubu, ka nevienādība uzskatos par mākslas adresātu

nebija vienīgā un pat ne svarīgākā atšķirība, kas noteica topošo
komponistu — Kalniņa un Melngaiļa — individuālo pieeju mūzi-

kas tautiski nacionālo iezīmju ietvērumam. Līdzās talanta ievirzei

un citiem faktoriem šo katram raksturīgo pieeju noteica Pēter-

burgā saņemtie atšķirīgie impulsi un iespaidi šai jomā. Kā zināms,

Melngailis tautiski nacionāla stila ierosmes smēlās Varenās kopas
komponistu paraugā un it sevišķi to darīja V. Stasova uzskatu

ietekmē, ar kuru viņam izveidojās ciešs kontakts. Vispārināti
skatot, «kučkistu» un «peredvižņiku» estētika, kuras ideologs bija
Stasovs, tautiskumu saprata kā tautas dzīves drāmas atveidojumu
mākslā, galveno nozīmi piešķirot epikai, tautas žanram, pašas
folkloras formām. Tās bija stingras un stabilas tautiskuma sak-

nes, kas arvien un līdz mūsu dienām ir devušas jaunus un ļoti
atšķirīgus dzinumus. Bet aplūkotie 19. gadsimta beigu jaunie
romantiskā tipa mākslas virzieni veicināja arī citu pieeju. Šo

virzienu pārstāvjus, tāpat kā Stasova apkaroto grupējumu «Mir

īskusstva», interesēja ne tikdaudz tautas vēsture kā konkrēts

sociāls process un tautas senā māksla tās funkcionālajās, žanris-

kajās izpausmēs, bet vairāk gan kaut kas tāds šai mākslā, kas

34
Kalniņš A. Studiju laikmets, 16. lpp.
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pārcietis vēsturi kā kondensēta un relatīvi noturīga nacionāla

būtība. Nosacīti runājot, vieni šo «attīrīto» būtību centās krista-

lizēt un iespiest it kā milzīgā raksturīgā dekoratīvā ornamentā

(«Mir iskusstva»). Citi tautiski nacionālā elementa būtību saska-

tīja mākslā ietvertā dzīves skatījuma psiholoģiskajās īpašībās,
tātad liriskajā aspektā, un tā izstrādāšanai viņi brīvi sintezēja
sava laikmeta ļaužu pasaulizjūtu ar folklorā ietverto, taču nebūt

neturēdamies pie folkloras metodes un formām, bet no tām smel-

dami tikai sev noderīgo. Pie tiem piederēja arī Kalniņš, un notika

tā, ka šāda ievirze, konkrētajā Latvijas mūzikas situācijā darbojo-
ties, drīz vien palīdzēja Kalniņam pārvarēt aizejošā laikmeta

konvencionālās tautiskuma izpausmes (kas bija galvenokārt
episkas) un deva iespēju viņam pirmajam sniegt tautiski nacio-

nālo latvisko mūzikas savdabību kā intuitīvi rastu un subjektīvi

izjustu.
Protams, Kalniņa un Melngaiļa nacionālās izteiksmes atšķi-

rības — it īpaši toreiz — neveidoja nepārejamu plaisu. Arī

Kalniņš dažā ziņā ietekmējās no Varenās kopas komponistu meto-

des. Savukārt Melngailis, lai gan prata pazoboties par lirisko

noskaņu bruņiniekiem, tomēr uzrakstīja dažu labu laikmetīgā
elēģiskā miniatūrisma apzīmogotu darbiņu, piemēram, pazīstamo
klaviergabalu Vientulība. (Zīmīgi, ka Kalniņš to uzskatīja par
latviešu klaviermūzikas izcilāko paraugu

35
un bieži atskaņoja

koncertos.)

No pārējiem konservatoristiem, ar kuriem Kalniņš nonāk sav-

starpējas iespaidošanās attiecībās, pirmajā vietā nenoliedzami ir

Dārziņš un viņa tuvākie biedri. Lai gan ir periodi, kad abi draugi
satiekas gandrīz vai katru dienu, tomēr Dārziņš un šie viņa
biedri — galvenokārt Pēterburgā studējošie un strādājošie igauņu
mūziķi — veido savrupu pulciņu, pie kura Kalniņš nepieder, bet

tiekas ar to tikai epizodiski. Šai pulciņā, kurā bez Dārziņa ietilpst
A. Kaps*, R. Tobiass*, K. Bankovičs un dažkārt piebiedrojas
M. Līdigs* un F. Grībens*, valda muzikālā novatorisma un gau-
mes ziņā visai radikāls gars, un arī vispārējā sadzīves atmosfēra

ir bohēmiskāka nekā štigliciešu vidū. Ne viens, ne otrs no šiem

tikumiem nav Kalniņam īsti pa prātam, taču viņš no malas vērīgi
seko dedzīgo jaunekļu muzikālajiem eksperimentiem un vien-

35 Kalniņš A. Papildinājumi Melngaiļa autobiogrāfijai. — Latvijas Vēstnesis,

1924, 12. apr, 86. nr, pielikums.
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dienas estētiskajiem mani-

festiem. Dārziņam kā vec-

modīgās S. Guno mūzikas

piekritējam te gadās sa-

ņemt nievas, bet viņš sek-

mīgi sacenšas ar A. Kapu

improvizēšanā, un sevišķi
interesantas šīs spontānās
vai arī sagatavotās muzi-

cēšanas kļūst tajās reizēs,
kad kompānija uz visu

nakti noīrē atsevišķu
istabu ar klavierēm Ķīna

restorānā jeb krodziņā
Katrīnas (tagad Griboje-

dova) krastmalas un Fo-

narnaja šķērsielas krusto-

jumā. Kādā no šiem nakts

koncertiem Kalniņš debitē

ar saviem TRĪS LIRIS-

KIEM GABALIEM klavie-

rēm (687—689), tomēr bez

sevišķiem panākumiem, ja
neskaita draudzīgus uzsi-

tienus pa plecu. A. Kaps,
kas, būdams asprātīgāko
un drosmīgāko spriedumu autors, ir izvirzījies par pulciņa
galvu, necieš miniatūržanrā rakstītu noskaņas mūziku bez

lielām konstruktīvām idejām, fūgām, sonātēm un akadēmiski

stingras uzbūves, turpretī Kalniņš tiecas tieši pēc tās. Šī caur-

krišana notiek pēdējā konservatorijas gadā, un tikai tagad

plašāks paziņu loks uzzina par Kalniņa kompozīcijas mēģināju-
miem. Radikālistu kritika tomēr nespēj viņu novērst no paša
ieskatiem par savu pirmo nopietni ņemamo instrumentālo opusu,

un, tāpat kā viņš nēsā pa žūrijām istabas biedra Dzeņa apglez-
notos audeklus, tā Dzenis apstaigā Pēterburgas nošu izdevējus
ar šīs klavierdarbu burtnīcas manuskriptu, un abi — nesekmīgi.
Tomēr TRĪS LIRISKI GABALI klavierēm kļūst par Kalniņa pirmo
atsevišķi izdoto darbu tūlīt pēc pārcelšanās uz Rīgu, un arī vēlāk

par tā popularitāti nav jābēdā.
Dārziņa biedru pulka spriedumus Kalniņš ne visai respektē

arī tāpēc, ka viņam neimponē naksnīgās nīkšanas piesmēķētajā
Ķīna kroga «mūzikas istabā», tāpat arī kategoriskā, robustā vai

eks.altētā forma, kādā tur spriež par mākslu. Viņš nav pratis īsti

Ļeņingrada, ēka Fonarnaja šķērsielā 9, kur

19. gs. beigās atradās tā sauktais Kīna res-

torāns — latviešu un igauņu topošo kompo-
nistu muzikālo sanāksmju vieta.
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novērtēt šādu vakarēšanu labumus un vēlāk vaļsirdīgi atzīstas:

«Patiesi nožēloju, ka tur neiegriežos biežāk, jo bez pārspīlējuma
varu teikt, ka viena otra ideja, biedru priekšā izklāstīta, tika

apaugļota, debatēs rodot jaunu ierosmi, ietekmi.»36 Bet toreiz

savrupi uzaugušajam Kalniņam vairāk pa prātam ir tie maigākie
sadzīves tikumi, kas valda viņa štigliciešu grupiņā. lepretim
pilnasinīgiem konservatorijas bohēmiešiem te izveidojusies pavi-
sam cita tipa — manierēs gluži vai neticami smalku un delikātu

jaunekļu sadraudzība.*

«Kopīgi apmeklējām operu izrādes. Bieži gājām arī ciemā

pie citiem
.. Stipros dzērienus neviens nelietoja, arī smēķēts

netika, un dzīvokļu saimnieces bieži brīnījās par solīdiem jaunek-
ļiem, kuri pat jaunkundzes nevedot mājās. No koncertiem nāk-

dami, bieži iegriezāmies kafejnīcās vai nopirkām augļus, pie kam

nauda netika žēlota. Tiem, kuri nebija klāt, tika nosūtīta viņu

tiesa, lai arī pamielojas. [..] Rupjības pie galda netika ciestas,

un bija noteikts sods naudā, par kuru tad iegādājās augļus vai

citu ko.» 37 Pēterburgas laika atmiņas, kā arī citas autobiogrāfis-
kas publikācijas ļauj secināt, ka studiju gados Kalniņš nebūt nav

ignorējis arī galvaspilsētas vieglā žanra «kafē» teātrus un citas

izpriecu vietas, taču arī tur viņš ielūkojās tikai kā novērotājs no

malas, vienīgi, tā sakot, psiholoģisku studiju dēļ.
38 Šo atmiņu

teksts un konteksts liecina, ka galvaspilsētas Venuskalna mutu-

ļojošā dzīve pat ļoti saistījusi viņa interesi un iztēli, bet tā vir-

sotnē viņš nav kāpis un, zināmā mērā lepodamies ar savu stipro
stāju, palicis stāvam pakājē — varbūt pat mazliet narcisiskā

noskaņojumā. Arī šajā ziņā viņi ar Dārziņu nebija vienādi. Dār-

ziņš, lai arī maigas dabas un nebūt ne uzdzīvotājs, tomēr nebija
gluži tāds, un, kad viņš kādus gadus vēlāk slavenajā monogrā-
fiskajā rakstā aicina Kalniņu «mazāk rakstīt, bet vairāk dzīvot.

Dzīvi dzīvot...», 39 tad te acīmredzot ir runa ne vien par Kal-

niņa mūziku, bet arī par raksturu, un, protams, tie abi nav bez

savstarpēja sakara. To pētīt būtu daiļrades psiholoģijas kom-

petencē.
Pēterburgu 1901. gada pavasarī Kalniņš atstāja iespaidu un

ierosmju pārpilns. («Ar dziļāko pateicību pieminu šos gadus,

un, uz Rīgu pārejot, man sākumā likās, ka esmu ko dārgu pazau-

36

Kalniņš A. Arturam Kapam 60 gadu. — Jaunākās Ziņas, 1938, 26. febr,
47. nr, 5. lpp. Sk. arī: Lūdlg M. Mālestused [Atmiņas]. Tallinu, 1969, Ik. 49;

Kalniņš A. Studiju laikmets, 14, 15. lpp.
37

Kalniņš A. Studiju laikmets, 19.-20. lpp.
38 Kalniņš A. Bijušais mazpilsētiņas ērģelnieks valsts ierēdņa lomā. — Latvi-

jas Vēstnesis, 1921, 19. febr, 40. nr, 3. lpp.
39 Dārziņš E. Alfrēds Kalniņš, 143. lpp.
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dējis.»
40

) Erģeļspēlē viņš ir sasniedzis brīvmākslinieka grādam
atbilstošu līmeni un pat jau uz savu roku koncertējis — kopā ar

Pāvulu Jurjānu sarīkojis uzstāšanos pie Siguldas baznīcas ērģe-
lēm un 1900. gada vasarā, pievienojoties vēl Andrejam Jurjānam,
devies kopā ar abiem slavenajiem brāļiem* nelielā koncertturnejā

pa Vidzemi. Taču kā skaņradis Kalniņš, no Pēterburgas aizbrau-

cot, atklātībā joprojām nav pazīstams. Jau gadu vēlāk viņš debitē

kā pilnvērtīgs komponists.

KONSERVATORIJAS GADU JAUNRADE

Starp studiju perioda kompozīcijām daudzas ir ar paliekošu
nozīmi. Tādu ir pat vairums. Tomēr kopumā tās raksturojamas
kā ceļa uzsākums, pieredzes skola — ar neizbēgamo mākslinie-

ciskā un tehniskā līmeņa nevienādību, svārstībām un spēju izlū-

košanu dažādos virzienos.

TRĪS LIRISKI GABALI (687—689) pieteic poētiski program-
matiskas klavierminiatūras tipu, kas drīz vēl spilgtāku izpausmi

gūst nākamajās klavierdarbu burtnīcās un, lai gan ir visrakstu-

rīgāks pirmajam daiļrades periodam, sastopams arī vēlāk.

Jau ar pirmajiem soļiem debitants apzinās savu centienu

atšķirību no Pēterburgā vērotās akadēmiskās klaviermūzikas tra-

dicionālās plūsmas, no tā, ko viņš dēvē par «Sopēna ūdeņos
peldošām jaunkrievu skolas klavieru prelūdijām».41 Ar šiem vār-

diem Kalniņš iekšēji polemizē pret Sopēna tradīciju pārtapšanu
nosacītā manierē, ko viņš saskata beļajeviešu klaviermūzikā, un

apzinās savu piederību pie citas attīstības līnijas. Tā ir Sūmaņa
aizsāktā dzejiska programmatisma līnija, ko bija izkopis arī

Čaikovskis un it sevišķi Grīgs, ar tautas mūzikas līdzekļiem
atsvaidzinādams un sulīgodams klavierminiatūru žanrisko izteik-

smi un paspilgtinādams gleznaini tēlojošos paņēmienus. Lai cik

necilas pianistiskā un tehniskā ziņā ir Kalniņa pirmās miniatūras,
tās skaidri pauž autoram raksturīgo tendenci — iesaistīt mūzikā

jo vairāk konkrēti tēlainu ārpasaules priekšstatu un dzejisku

asociāciju un jo mazāk ļauties vispārīga rakstura nogludinātām
izteiksmes formām.

NOKTIRNE dzejiskumu rada izcili plastiskā, it kā glezni

runājošā struktūra. lekšēji noapaļotas un ļoti melodiskas frāzes,

cita citai sekojot un korespondējot, veido visai pārskatāmu struk-

tūras ritmu un raisa priekšstatu par ritmizētu runu, poētisku

40 Kalniņš A. Studiju laikmets, 23. lpp.
41 Kalniņš A, Savu darbu izdevējs, 1. lpp.
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deklamāciju. Šai ziņā, kā arī glāsaini noapaļojošās frāžu noslē-

gumu intonācijās sakari ar Šopēnu tomēr nav noliedzami — tāpat
kā šopēniski izsmalcinātais, plastiskais dzejiskums toreiz izpau-
dās arī Skrjabina agrīnajās klavieru miniatūrās un bija vispārēja
laikmeta tendence. Bet šī izsmalcinātība, kas toreiz mēdza iegūt
arī augsta līmeņa salonmūzikas veidolu, Kalniņam vienojas ar

gluži ko pretēju, ar primāriem tautas mūzikas elementiem —

minētās noapalojuma intonācijas ietver trihordus, struktūras

iekšējais ritms atsakās no tradicionālā kvadrātiskuma un aizgūst
savu asimetriju (trijtaktu un divtaktu frāžu mija) no folkloras

jauktajiem taktsmēriem.

Šī izsmalcinātības un tautiska, nereti pastorāla kolorīta vie-

nība ir Kalniņa agrīnās instrumentālās lirikas pati galvenā indi-

viduālā īpatnība. Psiholoģiskā niansējumā Kalniņš pilnībā seko

gadsimta beigu kamermūzikas prasībai pēc pašu sīkāko dvēseles

kustību atveidojuma, kas, sākot, teiksim, ar Brāmsa trim Inter-

mezzo op. 117 (1892), kļūst par laikmeta zīmi. Taču agrīnajam
Kalniņam psiholoģiski niansēta izteiksme gandrīz nekad nav

tiešas emocionālas refleksijas rezultāts, bet tiek sasniegta, ar glez-
naina iztēlojuma vai poētiska stāstījuma starpniecību. Sis pēdē-

jais, kas viņam kā vokālas lirikas nākamajam meistaram sevišķi

padodas, visai spilgts ir NOĶTIRNES vidusdaļas nelielajā, ar

savām horeiskajām intonācijām latviskai runai ļoti tuvajā reči-

tatīvā.

Šo mazo, izcili lakonisko rečitatīvu, kur nevienu noti vairs

nevar atņemt, atzīmē savā kritikā arī Melngailis.
42 Viņš saskata

visās trīs miniatūrās «krievu skolas pašas jaunākās kompozīcijas
tehnikas fineses» un par pārāko no trijām atzīst ŠŪPUĻA
DZIESMU ar tās vienkāršību un oriģinalitāti. Tiešām, šeit maigo,
plastisko kantilēnu, kurā ikviens teikums savas struktūras dēļ
rada asociāciju ar trīskārtēju «aijā» izrunas intonāciju, ļoti sav-

dabīgā kolorītā iegaismo pentatoniskais ievads, un acīmredzot

tieši tajā Melngailis saskatījis krievu skolas paņēmienus. Konkre-

tizējot jāteic, ka te Kalniņš pirmais latviešu mūzikā, sekojot Boro-

dinam, lieto tādus maigi disonējošus akordus (lai arī figurētus),
kuros trihorda skaņas ir traktētas kā noturīgas, atrisinājuma ne-

prasošas — tāpat kā tas ar trihorda skaņām ir tautas mūzikā.

Sī tonikas harmonija ar iekļautu sekstu un citas trihordikas

izpausmes Kalniņa mūzikā visbiežāk rada maigu dabas kolorītu.

Tā laika kritika šiem klavierdarbiem pievērš prāvu uzmanību.

E. Dārziņš pirmajā atsauksmē izsaka daudz uzslavu un novēl

42
Melngailis E. Eine Reihe von Kompositionen baltischer Tondichter.

St. Petersburger Zeitung, 1902, 30. Apr., N 120, S. 2.
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vairāk latviskas īpatnības, turpretī savā monogrāfiskajā rakstā

par Kalniņu (Zalktis, 1907, 2. nr.) raugās kritiskāk. Jāpiekrīt,
ka RUDENI jūtamas atskaņas no Mendelsona. Emocionālā izteik-

sme te gan kāpinātāka, taču aptuvenāka nekā divos pārējos skaņ-
darbos. Un tomēr arī RUDENS raisa paliekošu tēlu un tā mūzi-

kas valoda nav bez dažas labas Kalniņam raksturīgas īpatnības.
Savukārt «Dienas Lapas» recenzents uzteic autora patstāvību un

nāk ar ironisku pareģojumu: «Rīgā minētās kompozīcijas lielu

piekrišanu nemantos, jo tās nav pēc šejieniešu garšas,» resp., ir

pārāk dziļas, par maz saloniskas. «Mūžam šī vienpusīgā mūzikas

garša gan Rīgā nevarēs pastāvēt, jo ar Pēterburgas un Maska-

vas mūzikas audzēkņu nomešanos še Rīgā sagaidīsim labāku gar-
šas izplatīšanos pie plašās publikas,» 43

un jāatzīst, ka ļoti ļoti
lēni recenzenta cerības arī īstenojās. Avīze neaizmirst aizrādīt,

ka kompozīcijas iznākušas tikai vācu valodā, bet pie tā Kalniņš

nebija vainojams, jo viņa vācu izdevējs ieguva manuskriptu
savā īpašumā, komponistam pat honorāru nesamaksājot, bet pie-
šķirot vienīgi desmit autoreksemplārus.

Ar studiju pēdējo gadu Kalniņš datējis arī savu pirmo un uz

veseliem trīspadsmit gadiem vienīgo ērģeļkompozīciju — FAN-

TĀZIJU (830). Citur viņš rašanās gadam pievienojis arī skaitli

1902, tātad būs pabeidzis šo opusu pēc atgriešanās Rīgā, tomēr

tas viscaur uzlūkojams par konservatorijas studiju iespaidu rezu-

mējuma darbu. Nedaudzās Kalniņam specifiskās un svaigās
muzikālās domas te nespēj pilnībā apslēpt vispārējus Vivaldi un

Hendeļa paseklā romantizēšanā aizgūtus koncertiskas ērģeļmūzi-
kas stereotipus. Komponists bijis pret šo darbu paškritiski noska-

ņots, nekad nav centies to izdot un ironiski dēvējis par savu

vienīgo uz papīra pierakstīto improvizāciju, ko viņš spēlējot tikai

tad, kad cita nekā pie rokas neesot. Tomēr viņš laiku pa laikam

to mēdza spēlēt, acīmredzot atzīdams, ka sulīgi koncertiskais,

reprezentatīvais raksturs un tehniski vieglais nošu raksts ir īpa-
šības, kas dažkārt var izšķirt šāda darba iekļaušanu koncerta

programmā. Arī šodien FANTĀZIJA ir ērģelnieku repertuārā.
Žanra ziņā tā ir romantiska fantāzija —

ar patētiska vēstī-

juma toni, vērienu un spožumu, kas mijas ar liriskām kantilēnām

epizodēm brīvas formas ietvaros. Oriģinālākā ir atsperīgā ievada

tēma, taču autors nav bagātās attīstības iespējas licis lietā, ja
neskaita tēmas mažora varianta atkārtojumu skaņdarba noslē-

gumā, kurš tad ļauj nojaust Kalniņam vēlāk raksturīgos staro-

jošos gaviļu tēlus. Savukārt Kalniņa objektīvajai lirikai vistu-

vākā ir pirmā epizode (Es dur) ar tās pastorālo stāstījumu. Bet

43 S. Mūzika. — Dienas Lapa, 1902, 9. febr, 34. nr, 4. lpp.
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kopumā jaunais komponists vēl šobrīd nav spējis arī ērģeļmūzikā

apliecināt savu stilu. Un tas ir saprotams — viņa stilu veidotājas
radošās intereses iet izsmalcinātas, dvēseliskas lirikas virzienā,

turpretī laikmeta ērģeļmūzikas tradicionālie žanri ved objektīvu,
pārindividuālu noskaņojumu sfērā. Tikai 1913. gadā viņš kā

komponists no jauna tuvosies ērģelēm un tad to darīs sev tuvā —

pastorāles — žanrā.

Pirms aplūkot Kalniņa pamatžanra — solodziesmas — agrī-

nos opusus, atzīmēsim, ka studiju gados viņš aizsāk arī otru

savu svarīgāko vokālmūzikas nozari — kordziesmu, komponējot
Blaumaņa dzejoli ZIEMA (286). No agrīno jaunrades tendenču

viedokļa zīmīgi, ka iesākts ir ar dabas impresiju un nevis tautis-

kas liroepikas ievirzē, kas toreiz latviešu kordziesmā bija domi-

nējošā un uz brīdi piesaistīja Kalniņa uzmanību pēc ierašanās

Rīgā. Katrā ziņā šī ZIEMA bija laikmetīgāka un oriģinālāka
parādība nekā drīz pēc tam komponētie jaunlatviešu dzejas tek-

sti (287—289). Izteiksmes ziņā uzmanību pelna toreiz vēl lat-

viešu kordziesmā reti atrodamais brīvais, intīmais noskaņas
gleznojums, kura veidošanā liela nozīme netradicionālajām har-

moniju krāsām ar dabiskā minora ieskaņām un blakuspakāpju
secībām.

Kad pēc aiziešanas no konservatorijas un Siguldā pavadītas
vasaras Kalniņš 1901. gada rudenī ierodas Rīgā, viņš Latviešu

biedrības Mūzikas komisijai iesniedz astoņas solodziesmas divās

burtnīcās ar lūgumu uzņemties to izdošanu. Neatradis atsaucību,

Kalniņš pēc nepilna gada abas burtnīcas (I un II) izdod pats.
Tomēr šīs izdotās mazliet atšķiras no 1901. gada rudenī sakār-

totās studiju gadu ražas, jo viņš tajās pēdējā brīdī iekļauj divas

tikko komponētas dziesmas (26, 27) un atbilstoši divas agrāk
komponētās atbīda uz vēlākām burtnīcām (droši vien tās ir

16 un 17, un, protams, arī ŠŪPUĻA DZIESMU (15) viņš neietver

pirmajās divās burtnīcās, jo tā nupat ir iznākusi kādā krājumā).
Tātad līdz 1901. gada augustam, kas uzskatāms par Rīgas perioda

sākumu, Kalniņam ir deviņas jaunas solodziesmas (15—23). Vis-

maz ŠŪPUĻA DZIESMĀ un SKAN ZVANI ir pabeigtas jau
Pēterburga, par pārējām tik noteiktu ziņu nav, un, liekas, tas

komponētas ne vien 1900. gada, bet arī 1901. gada vasarā.

ŠŪPUĻA DZIESMA ir jau pazīstamā klavierdarba (689) pār-
veids, un šis aranžējuma raksturs tomēr nepaliek nepamanīts.
Tonalitātes maiņa kā pirmajā, tā otrajā izdevumā nav nākusi par
labu skanējuma kolorītam, kas oriģinālā ir un paliek spilgtāks.
Otrajā izdevumā, acīmredzot atsaucoties uz Melngaiļa ierosinā-

jumu, kas bija izteikts kritikā par klavierdarbu, Kalniņš arī dzies-

mas noslēgumā atkārto skaistās ievada taktis.
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SKAN ZVANI (16) neapšaubāmi ir centrālais Pēterburgas

gadu darbs. Kā var secināt no komponista atmiņām, viņš te izvir-

zījis sev lielu un grūtu uzdevumu — solodziesmas formā veidot

plašu dramatisku skatu un ir daudz strādājis, kaldinādams kom-

pozīcijas tehniku, it sevišķi pavadījuma rakstības prasmi. Sie

tehniskie sasniegumi jau Pēterburgā izpelnījušies Melngaiļa
uzslavu, taču dziesmu tur pazinuši tikai tuvākie draugi, jo solo-

dziesmu rakstīšana konservatorijas kolēģu vidē vērtēta kā trešās

šķiras radoša nodarbošanās. Jau minētajā rakstā (Zalktis,

1907, 2. nr.) Dārziņš atzīmē pavadījuma masivitāti un savās

negausīgajās prasībās pēc vienkāršības pārmet dziesmai «mons-

truozu toņu kombināciju».
Nevar noliegt, ka vērienīga dramatiska monologa veidošanas

prasmi ar šo dziesmu Kalniņš ir apguvis, tomēr savam individuā-

lajam stilam viņš ar to nav tuvojies. Kā jau tas šādās īpaši grūtu
uzdevumu risināšanas reizēs mēdz būt, ieviesušies arī pārspīlē-

jumi un pārblīvētība. Tas zīmējas tiklab uz agrīnajam Kalniņam

galīgi neraksturīgo plašu, emocionāli afektētu lēcienu pārpilno
vokālo partiju, kā arī uz pretenciozi monumentālo, bet harmoniju
un modulāciju ziņā vienveidīgo pavadījumu. Liekas, viņu te vili-

nājis Rahmaņinova vokālās lirikas romantiskais patoss, prasme
dramatisko saturu izteikt ar lielu emocionālu atklātību un izsmelt

līdz galam — Rahmaņinova rakstības ietekmi pauž ne vien fak-

tūra, bet arī harmonikas raksturīgā piesātināšana ar dažādiem

subdominantes paveidiem. Bet šādi centieni jauno autoru pirmo
(un gandrīz jāteic — arī pēdējo) reizi noveduši pie melodrama-

tisma ieskaņām.
Tomēr šī nebūt nav vienīgā agrīnā dziesma, kurā Kalniņš

meklē savu dramatiskas izteiksmes veidu. Tādu ir vesela grupa,
un tās vieno arī līdzīgi mūzikas valodas paņēmieni. Zīmīgs šai

ziņā ir jambisks motīvs ar ļoti uzsvērtu dabiskā minora septīmas
skaņu un tam sekojošu saātrinātu melodisku atslīdējienu uz

kvintu, kuru oktāvās dublē arī apakšējā balss. Tāds ir sauciens

«par vēlu, par vēlu» dziesmā SKAN ZVANI. Tam radniecīgi skan

dramatiskās balādes SIEVA (21) ideju rezumējošie vārdi «tik

viena sieva raud», taču šeit tā saucamās gaisa septīmas melo-

diskā aprotāšana izraisa Grīga mūzikas dramatiskajiem paņē-
mieniem raksturīgu vieglāku, graciozāku ekspresiju. Ciešanu

izteiksme dziesmas ATSTATA (27) ievadā un starpspēlēs atkal

sasniegta ar minētajam jambiskajam motīvam tuvu paņēmienu.
Savukārt iespaidīgā vētrainā starpspēle, kas tik ļoti grezno
dziesmu SIEVA, jo patstāvīgā instrumentālā ainā notēlo to, ko

vēstī balādiskā vokālā daļa, arī veidojas pēc līdzīgiem izteiksmes

principiem. Spraigais motīvs, kas, šaurajā tercas apjomā
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iežņaugts, it kā izmisumā svaidās augšup un lejup, pat asociējas
ar Ingrīdas žēlabu mūziku no Grīga svītas Pērs Gints.

Taču ne konkrētas asociācijas ar Grīga mūziku ir svarīgas
Kalniņa dramatiskā stila tapšanas izpratnei, bet dramatisma

veidošanas paņēmieni, ko viņš mācās no Grīga. Proti, tāpat
kā norvēģu klasiķis, arī jaunais Kalniņš savas mūzikas drama-

tiskajos momentos, neraugoties uz to, ka te melodikai jāsaasinās
un jāsaskaldās, tiecas saglabāt noteiktu plastisku tēlainību,

neļauj melodikai izplēnēt vispārējā, no zīmējuma viedokļa neit-

rālā kustībā. Un šo individualizēto melodikas kontūru, tāpat kā

Grīgam, palīdz saglabāt vairīšanās no hromatisma un paļaušanās
uz vienkāršu, konkrēti tēlainu metroritmiku, kas nereti atvasināta

no skaidrajiem, it kā plastiski žestikulējošiem tautas deju ritmiem.

Pa šo ceļu ejot, Kalniņš vēlāk izstrādāja visai individualizētu

un augstvērtīgu liriski dramatisku izteiksmi, kas konsekventi vai-

rījās aptuvenības, tātad vairījās melodramatisma, un allaž bija

priekšmetiski tēlaina, konkrēta. Tā izpaudās tiklab viņa agrīnajā

instrumentālajā mūzikā, kā arī operā BAŅUTA. Aplūkotajās
dziesmās viņš ir tikai pusceļā uz to. Pieminētajā jambiskajā
motīvā un tam radniecīgajos dramatizēšanas paņēmienos (it se-

višķi SIEVA starpspēlē) ir izjūtams it kā nevēlams izteiksmes

pārspīlējums. Nemitīgajā centrālās skaņas akcentēšanā, drama-

tiskā motīva gandrīz neizmainītā vēl un vēl atkārtošanā, oktāvu

dubultojumos — te skan kaut kas par katru cenu uzspiests,
izteiksme uz brīdi kļūst parupja, varētu gandrīz teikt, vēristiska

(protams, bez kādām asociācijām ar Pučīni stilu). Liekas, ne bez

šī parupjā dramatisma ziņas SIEVA bija gadsimta sākumā viena

no populārākajām Kalniņa dziesmām, un tomēr šis apstāklis

nesamulsināja Dārziņu, kurš aukstasinīgi rakstīja «..lai cik ievē-

rojama arī būtu «Sieva» ar savu meistarīgo faktūru un aizraujošo,

gandrīz nežēlīgo dramatismu, tajā diemžēl trūkst poēzijas, trūkst

daiļuma. Sinī ziņā tā stāv gluži izcilus . .»
44

1903. gada novembrī nāk klajā Melngaiļa solodziesmā ar šo

pašu tekstu. Lai arī tajā varbūt mazāk mākslinieciskas atrai-

sītības, toties noskaņojuma oriģinalitātes un dziļuma ziņā šis

Musorgska tradīcijās veidotais teksta tvērums savu priekšteci

pārspēj. Protams, publika toreiz nebija gatava šādas vokālās

lirikas uzņemšanai, un popularitātes ziņā uzvarēja Kalniņa opuss.
Tomēr vēlāk Kalniņš nevēlējās, ka to min starp viņa labākajiem
darbiem, saskatīdams tajā (tāpat kā dziesmās 22, 24, 26) pārāk
lielu Grīga un vācu mūzikas ietekmi.45

44 Dārziņš E. [A. Kalniņa pirmās solodziesmās.] — Pēterburgas Avīzes, 1902,
6. okt., 80. nr., 3. lpp.

45 A. Kalniņa vēstule F. Ansabergam, 1932, 30. nov. (MBR).



Alfrēda Kalniņa māte.



Alfrēda Kalniņa tēvs.



Alfrēds Kalniņš piecu gadu vecumā.



Alfrēds Kalniņš 1896. gadā — periodā, kad viņš
mācās pie Oskara Šepska.



Siguldā, Imanta Sudmaļa ielā 15, saglabājusies viena no bij. Kalniņu pan-

sionāta ēkām — pa kreisi no ieejas pagalmā (augšējš — 1977. g. attēlš).

Kopš 1894. gada līdz pāriešanai uz dzīvi Pērnavā (1903) Alfrēds Kalniņš

te pavada vasaras un ziemas brīvlaikus un daudz citu brīvu dienu.



Amanda Kalniņa 1906. gadā.

Alfrēds Kalniņš Pērnavas perioda
sākumā, ap 1904. gadu.



Emīla Dārziņa portrets ar veltījumu Alfrēdam Kalniņam.



Alfrēds Kalniņš ar ģimeni Liepājā 1912. gadā.



Latviešu un igauņu komponisti 1916. gada 1. augustā Tērbatā.

1. rindā no kreisās: Aleksandrs Lete, Jāzeps Vītols, Artūrs Kaps; 2. rindā:

Alfrēds Kalniņš, Juhans Āviks, Marts Sārs, Leinarts Neimans.

BAŅUTAS pirmuzveduma veidotāji režisors Ērihs Lauberts, diriģents
Alfrēds Kalniņš un dekorators Jānis Kuga.
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Komponists ar dēlu īsi pirms došanās emigrācijā.

Sesto dziesmusvētku virsdiriģenti Pauls Jozuus, Alfrēds Kalniņš, Teodors

Reiters, Emilis Melngailis.



Komponists savā darbistabā 20. gadu vidū.



Komponists radošā darbā pie portatīva galdiņa kādā no Ņujorkas
parkiem.
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Citiem līdzekļiem dramatisms veidots VERDZENES DZIESMA

(22). Tekstā sastopamo tēlu «sērās pēc dzimtenes saules bēdīgā
dziesma tev trīc» komponists izmanto par ieganstu saviļņoti
trīsuļojošai muzikālai ainai klavieru pavadījumā, kura fonā tad

balss izskan it kā aprautu saucienu frāzēs. Dzeja ierosinājusi vēl

izteiktāku tēlojošu dramatismu nekā iepriekšējās dziesmās. Var

apbrīnot vienkāršos līdzekļus, ar kādiem autors uzbur uzskatāmi

konkrētu dramatisku gleznu, intonējot rindas «Dziļjūras melnajos

viļņos zvaigznes no debesīm birst». Izrādās, ka pentatoniskās
melodijas plastiskā kontūra un dziļu basu ērģeļpunkts ir pilnīgi
pietiekami līdzekļi, lai saistītu klausītāja iztēli pie tekstā zīmētās

ainas un reizē radītu arī eksotisku kolorītu.

Liriskās (šaurākā nozīmē) šo pirmo gadu solodziesmas

visai uzskatāmi uzrāda žanriskā diapazona izplešanos — procesu,
kurš Kalniņa daiļradē turpinās arī vēlāk un ir viens no raksturī-

gākajiem laikmeta vokālajā kamermūzikā vispār. Kā zināms, tā

ir attīstība no klasiskās solo dziesmas (to visspilgtāk personi-
ficēja žanrs «das Lied» vācu mūzikā, kura pēdējais tīrais pār-
stāvis bija Brāmss) caur romanci un tās modifikācijām uz žanra

ziņā pavisam svabadu teksta muzikālu izlasījumu, kura apzī-

mējums varētu būt «dzejolis ar mūziku».46 Dziesmā teksta

tēli iekļauti vispārinātā poētiski muzikālā idejā, kam pamatā kāds

iepriekšnoteikts žanrs (serenāde, elēģija, sadzīves romance utt.).
MEŽA ENA (17) šai ziņā pat atgādina pašas agrīnākās Kalniņa
dziesmas (13, 14), it īpaši nepārstrādātās sadzīves romances pie-
skaņas un mazvērtīgā teksta dēļ.

Nākamā dziesma uz augšupejošas līknes varētu būt VEL' TU

NEZINI (18) — «pirmais mīlestības dzejolis, ko Kalniņš kompo-

nējis», kā modri konstatē Dārziņš, kurš no viņa mūzikas, protams,
ar ilgošanos vienmēr gaida vairāk jūtu siltuma un ekspresijas.
Bet Dārziņam ir arī savi kritiski apsvērumi: «Melodija daiļa un

vijīga, pavadījums smalkjūtīgs harmoniskā ziņā, tomēr dziesma

atstāj iespaidu, it kā tā nebūtu no komponista diezgan dziļi

izjusta, pārdzīvota. Trūkst tās naivās (gandrīz pārāk naivās)
sirsnības, kādu izstaro Blaumaņa dzejolītis.» 47 Šis pats dzejolītis

apmēram vienlaikus ir savaldzinājis arī Dārziņu un ierosinājis
populārās dziesmas Vēl tu rozes plūc komponēšanu, tāpēc viņa
vārdi jo zīmīgāki.

Kalniņš šai dziesmā pirmo reizi skar izteikti psiholoģiskas
vokālās lirikas melodiskos līdzekļus — it īpaši tādus, kas bija
izstrādājušies Čaikovska mūzikā, kristalizējot un saasinot tipiskās

46 Sadu terminu izvirza V. Vasina-Grosmane. Sk. viņas rakstu: KaMepHafi
BOKajībHan My3biKa. — B kh.: My3biKa XX Bena. M, 1976, c. 278.

47 Dārziņš E. Alfrēds Kalniņš, 130. lpp.
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liriski ekspresīvās intonācijas, un ko cienīja Dārziņš. Bet tai

pašā laikā te izpaužas arī Kalniņam vairāk raksturīgā stāstošā

melodika, kas mīl nesaspringtas intonācijas_ un to maigi
konturētu variēšanu, nevis spriegu attīstību. Šie divi liriskās

izteiksmes principi koeksistē, bet dažbrīd arī viens otru neitralizē.

Šai ziņā interesants ir klavieru ievads, kas vidū it kā pārdalās,

jo sastāv no diviem atšķirīgiem materiāliem. Pirmā puse (ar

maigi vijīgo, rotaļīgo trioli ietverošo intonāciju un tikai plagā-
lajām harmonijām) Kalniņam raksturīgā objektīvas lirikas garā
it kā sniedz priekšstatu par idillisko ziedu plūkšanas atmosfēru.

Otrajā -pusē parādās Čaikovska tipa amfibrahiskā visas dziesmas

pamatintonācija ar punktēto astotdaļu, kas saistīta ar teksta

raksturīgo deklamāciju un tā satrauktajiem tēliem. Arī Dārziņa
dziesmai pamatā ir šis pats intonācijas tips (uz ko vedinājis,

protams, teksta izlasījums; vienīgi Dārziņam motīvs traktēts dak-

tiliski, un tas liecina par labāku latviskās prosodijas izjūtu).
48

Taču šī motīva attīstībā starp abiem jaunajiem komponistiem
ir starpība. Dārziņš ar motīva nemainītiem vai sekvencētiem

atkārtojumiem un variējumiem mērķtiecīgi tipizē un kāpina tā

izteiksmību. Kalniņš šo motīvu maz diferencē, gandrīz nesekvencē,

bet iekļauj sev raksturīgā svabadā, maigi kontūrētā melodijas

zīmējumā, kas gan ir pievilcīgs ar savu plastiku, bet neattīsta

motīva lirisko ekspresiju. Arī harmoniju valoda rāda to pašu

starpību: Dārziņš izvēlas visai vienkāršu akordiku, bet ekspresīvi
mērķtiecīgu modulatoriskās attīstības plānu, Kalniņš valdzina ar

koloristiski saistošiem modulatoriskiem novirzieniem, bet attīstī-

bas kopplāns ir dramaturģiski neitrālāks. Katra no dziesmām

augstvērtīgi izteic sava autora māksliniecisko ievirzi un tempe-
ramentu. Ja atzīstam vēstures spriedumu par objektīvu, tad tek-

stam vairāk atbilstošs un precīzāks ir bijis Dārziņa traktējums.
BEZ CEĻA (19) žanra ziņā joprojām ir dziesma, taču te

poētiskās idejas muzikālā izteiksme ir arī konkretizēta atsevišķās
tēlojošās detaļās, un tas tuvina šo darbu romances žanram

(pilnīgi noteikta robeža starp dziesmu un romanci, protams, nav

novelkama). Bet agrīnā Kalniņa muzikālā izteiksme tieši tāpēc
ir tik smalkjūtīga, ka šīs tēlojošās detaļas pavīd ļoti nepiespiesti.
Bieži vien tikai visniecīgākā kolorītiskā, ritmiskā vai harmoniskā

nianse uz mirkli izdala kādu akordu vai intonāciju no vispārinā-
tas faktūras un padara to par teksta tēla vai vārda poētisko
asociāciju atbalsotāju. Komponists tikai viegli, taču trāpīgi ieviļņo
mūsu iztēli noteiktā virzienā, un tā pati tūlīt prasās tēlainu aso-

48 Krasinska L. Emīla Dārziņa solodziesmās. — Gram.: Latviešu muziķa, [I],
R, 1958, 142. lpp.
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ciāciju plašumā. Vai var būt kas vienkāršāks par dabiskā minora

gammu, ko uz tukšas kvintas basa labā roka paralēlās sekstās

un viegli slīdošā ritmā ved veselas pusotras oktāvas augšup?
Bet kad tai pretī skan rezignēti vēstījoša frāze «pār krēslā slīkušo

mežu vēl vientulīgs padebess slīd», tad mūsu iztēlē slīd augšup

ne vairs paralēlas sekstas, bet pats šis padebess, zem kura guļ

smagi satumsušais mežs. Tomēr mākslinieciski augstvērtīgs ir ne

muzikāli ilustratīvais paņēmiens pats par sevi, bet nepiespiestība,
ar kādu gluži parasts un nepieciešams faktūras elements kļūst
arī tēlojošs. Tā ir nemanāmā robeža, nestabila līdzsvara stā-

voklis starp vispārinātu, bezpriekšmetisku jūtu viļņojumu, eks-

presiju kā mūzikas dienišķo maizi un gleznainu tēlojumu,
kurā mūzika it kā pārspēj sevi, pavērdama aizkaru, kas slēpj
šīs ekspresijas priekšmetiskos pamatus. Te mēs sastopamies ar

vienu no Kalniņa mūzikas svarīgākajām raksturiezīmēm. Un vai

šī liriskā glezna — tāpat kā daudzas, kas tai vēl sekos, — nav

savā vispārējā mākslinieciskās izjūtas tipā visai tuva sava laik-

meta noskaņu glezniecībai (šī vārda precīzākajā nozīmē), par

kuru Kalniņš jūsmoja Pēterburgā? Tur — liriskota glezniecība,
šeit — gleznieciskota lirika. Konkrētākas saites atklāsies pama-
zām.

Ne tikai izteiksmes smalkjūtība un žanriska nostabilizēšanās

liek uzskatīt BEZ CEĻA par pirmo brieduma solodziesmu (Kal-
niņš ar gudru ziņu izraudzījās to kā pirmo, uzsākot solodziesmu

izdevumus, un lika I burtnīcas sākumā). Te ir arī izcila izteik-

smes vienkāršība, kodolīgums, vispārēja mākslinieciska līdzsva-

rotība un noskaņotība. Mūzikas valodu individualizējošie un grez-

nojošie smalkumi sniegti ar lielu precizitāti un mēra izjūtu.
Apbrīnojami niansēti skan ievads ar trīs minora paveidu —

dabīgā, doriskā un divkārt harmoniskā — izraisīto krāsu spēli,
kā arī vokālās partijas vienkāršā, bet reti oriģinālā kadence.

Kalniņa dziesmu žanrisko ietvaru pakāpeniskā paplašināšanās

agrīnajā periodā nebūt nenozīmē tipveida žanru atmešanu. Lie-

kas, nekas nevar būt tuvāks īsas pantu dziesmas formai kā mazā

mīlestības šūpuļa dziesma MARIJAI (20), tomēr tā valdzina ar

izcilu savdabību. Kā nereti mēdz būt Kalniņa agrīnajās dzies-

mās, šī liriski psiholoģiskā lappuse mūs saista ar atšķirīgu izteik-

smes nianšu dīvu sintēzi. Sentimentālu sakāpinātību noliedzošs

miers, bet — arī stipra noskaņas intensitāte, blīvums. Vienkār-

šība un — jūtīgi poētiska izsmalcinātība. Sirsnīgs tiešums, taču —

arī zināma pretenciozitāte. Idilliskuma noskaņas un — tomēr

nosliece uz elēģiju un melanholisku grūtsirdību. Bet kopums ir

stilistiski vienots un noskaņots. Vai šādā ievirzē, ko Kalniņš te

tik spilgti pauž pirmoreiz, neatbalsojas kaut kas no laikmeta
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mākslas centieniem izteikt savu saturu universālā noskaņā, apvie-

nojot tā sauktā stila jēdzienā psiholoģisku niansētību ar formas

vienkāršotu slaidumu un eleganci? Termins «stilisms» sastopams

gadsimta sākumā uz katra soļa ne vien rakstos par lietišķo un

tēlotājmākslu, bet arī par mūziku —

gan Krievijas, gan Vācijas
literatūrā un periodikā («CTHjībHOCTL», «Stilkunst», «Stilismus»).
Kā zināms, viena no šīs tendences stiprākajām izpausmēm bija
jūgendstils, un tā ietekmi uz gadsimta sākuma mūziku mēdz

saskatīt ne vien vispārēja poētiska noskaņojuma līmenī, bet arī

atsevišķās strukturālās un tektoniskās analoģijās starp atbilsto-

šām parādībām tēlotājmākslā un mūzikā — piemēram, melodikas

īpatnības, kas var savdabīgi ietvert to pašu izteiksmības un

dekorativitātes vienību, ko pauž līgani stilizētās dabas formas

atbilstošas ievirzes zīmējuma līnijās.49 Var debatēt, vai dziesmā

MARIJAI dažas izteiksmes elementu īpatnības ir jūgendstila

ietekmētas, bet nav noliedzams, ka melodiskais zīmējums šeit,

tāpat kā Kalniņa agrīnajos darbos, bieži veido ekspresijas un

īpaša dekoratīva trausluma vienību. Proti, melodijas frāzes, kas

veido augšupejošu līkni starp mažora sesto un piekto (vai sesto

pazemināto) pakāpi, ir neparasti novietotas tonalitātē un tāpēc
zināmā mērā saspriegtas. Taču to intervalikā nav spriegu into-

nāciju, un tāpēc uzmanība koncentrējas uz melodisko kontūru kā

līniju. Šāda mierīgi uzviļņojoša, stalti vijīga melodiskā kustība

bez ritmiskas stingrības un saspriegtības ļoti izceļ savas grafis-
kās īpašības. Līdzenais ritms un trihordika neapšaubāmi rada

nogludināta intonatīva vispārinājuma un vienkāršojuma iespaidu,

pašai kontūrai tomēr saglabājot zināmu pretenciozitāti (nepa-
rastie balsta punkti). Izcili vienkāršajā harmonikā arī ir kāpināti

jutekliska kolorīta elements — tā ir tonikas trijskanī iekļautā
seksta, kas vienkāršāko kadencējošo secību apstākļos izraisa svār-

stīgu mažora un minora krāsu laistīšanos, iedarbojas kā fonisks

saasinājums.
Pirmā Kalniņa dziesma, kas pelnījusi nosaukumu «dzejolis

ar mūziku», ir CEĻINIEKS (23). Ne tikai tāpēc, ka melodijas

vienmērīgais ritms radies, pakļaujoties dzejas zilbju vienmērībai

(izometrijai), un ka dzejas lasījuma sīkākās pauzes, ko dzejas
metrs nemēra (tās ir galvenokārt apstājas starp rindām), arī

komponists nav centies ritmiski noteikt, bet atstājis teksta lasī-

juma atkarībā. Dzejoļa veidolu šī dziesma ieguvusi arī savas

struktūras dēļ. Poruka dzejolis veidojas no četrpēdu horeja trīs-

rindēm. Katra rinda piepilda takti. Bet komponists katrai trīs-

rindei (trijtaktij) pievieno vēl ceturto — instrumentālu takti,

49 Sk.: Hollander H. Musik und Jugendstil. Zūrich, 1975, S. 37.
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kas ne tikai strukturāli, bet arī melodiskajā attīstībā izpilda tekstā

neesošās ceturtās rindas funkciju. Šāds risinājums, vērsdams

dziesmas struktūru kvadrātisku, ne vien pastiprina mierīga ritē-

juma un gājēja soļu vienmērības iespaidu, bet cieši un ļoti oriģi-
nāli — dzejiskās struktūras līmenī — sakausē tekstu ar mūziku.

Arī šajā dziesmā mūzikas ritmointonatīvā neitralitāte novirza

uzmanību uz līgani vāro melodijas kontūru. Tās trauslais, gursto-
šais viļņojums neapšaubāmi ir arī vizuāli asociatīvs, tajā, šķiet,

jaušas kaut kas no sēru vītola silueta — šī elēģisku lirismu

kondensējošā tēla sava laika tēlotājās mākslās.

Tpatā muzikālā risinājuma dēļ šī dziesma pirmoreiz Kalniņa

daiļradē iezīmē to laikmeta mākslā arvien pieaugošo rakstur-

noskaņu, kas pamazām kļuva par Piektā gada revolūcijas priekš-

perioda spiedīgās garīgās jutoņas un nervozās vientulības sajū-
tas izteicēju. Šīs ievirzes spēcīgākās izpausmes vēl bija gaidāmas
nākotnē (33, 37), taču jau tagad psiholoģiskās noskaņas blīvums,
ko izraisīja tāds teksta lasījums kā dziesmā CEĻINIEKS (23),
daudziem šķita kas ārkārtējs un dīvains.* Arī Poruks bija izbrī-

nēts un neapmierināts ar sava dzejoja muzikālo risinājumu. Da-

žus gadus vēlāk, kad nāk klajā pirmās Kalniņa dziesmas ar

Skalbes vārdiem (30, 31), viņš tās kādā rakstā ļoti slavē, vairāk-

kārt apzīmēdams par ģeniālām, bet nožēlo, ka viņa dzejolis izrā-

dījies «priekš ģeniālā komponista gluži nepateicīgs. «Ceļinieka»
teksts ir dziedāts, labāki sakot, dvests uz vienas stīgas, tas ir

vienmuļīgs . .»
50 Mūža beigās, pārrediģēdams savas pirmās dzies-

mas, Kalniņš atceras Poruka attieksmi un komentē to dienas-

grāmatā (1950. g. 5. okt.): «Man jau toreiz un arī vēlāk likās,
ka dzejnieks, kaut gan mūziku studējis, nav varējis manā mūzikā

iejusties tamdēļ, ka viņš kā melodiķis prasīja no manas mūzikas,
kura ir impresionistiska un nešķirama no pavadījumā ieliktā

noskaņojuma, kaut ko romancei līdzīgu. Bet tāda nu tā nav.»
51

Protams, apzīmēdams savu mūziku par impresionistisku, Kal-

niņš šai jēdzienā neieliek gluži to saturu, ko mūsdienu mūzikas

zinātne. Viņš vienīgi grib ar to teikt, ka viņa mūzika izteic ne

pirmām kārtām vispārinātus vai tipizējušos noskaņojumus, bet

tiecas pēc tēlainas konkrētības un detaļu intensitātes. Un, dalo-

ties domām par dzejoļa interpretāciju, gadsimta sākumā sastapās
ne vien divas atšķirīgas mākslinieku individualitātes, bet arī divi

laikmeti muzikālās lirikas izpratnē.

50 Poruks J. A. Kalniņa dziesmas. — Rīgas Avīze, 1903, 21. aug., 188. nr,

3. lpp.
51 Kalniņš A. Dienasgrāmata. Rokr, 29, 30. lpp. (Kopija glabājas A. Klotiņa

arhīvā.)



Varam secināt, ka jau Pēterburgas periodā Kalniņš sāk risi-

nāt dažas no tām svarīgajām jaunrades problēmām, kas ap viņa
solodziesmu daiļradi vijas visu mūžu un ir svarīgas 20. gadsimta
vokālās lirikas attīstībai vispār: solodziesmās žanriskā daba;

mūzikas un dzejas attieksmes; mūzikas un vārda attieksmes.

Pamazām ieskicējas arī svarīgākās estētiskās īpatnības šajā
žanrā, kuras pilnīgi skaidri izpaužas jau nākamajos gados.
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TREŠĀ NODAĻA

DEBIJA RĪGĀ

1901 — 1903

Ita stunda pasažieru tvaikonītis

«Dagmāra» atstāja aiz sevis Daugavas grivu un uzņēma kursu

uz Vidzemes guberņas piejūras pilsētiņu Pērnavu. 1903. gada
augusta pirmajās dienās laiks bija iegriezies dzestrs un vējains.
Uz priekšējā klāja mānija vienu vienīgu pasažieri, kurš turējās
tuvāk kuģeļa priekšgalam, kur metāla borti sasniedza gandrīz
cilvēka augumu un satuvinādamies ņēma stāvētāju savā aizvējā.
Tas bija iesācējs komponists un ērģelnieks Alfrēds Kalniņš, un

pēc nedēļas viņam būs jau pilni divdesmit četri gadi. Augums
bija vājš un smalks, skūtie vaigi tomēr gludeni un sārti. Paīsi

apcirptie mati likās itin kā jau atkāpušies no pieres, bet tā vis

nebija, — pati apaļā, paaugstā piere radīja šo iespaidu, un daudz

tālāk no tās mati neatkāpās nekad, līdz pat mūža galam. Mundro,

veselīgo seju it kā smalkāku un apgarotāku darīja patumšās ūsas,

pa druskai apslēpdamas pilnasinīgo, biezo lūpu sārtumu. Toties

acis raudzījās dzedri un zinoši, reizēm ironiski uzdzirkstīdamas,

braucējam laikam ar savām paša domām noņemoties, jo nekā

sevišķa ko skatīt jau te nebija — visapkārt jūras klaids.

Vējš purināja padilušā mēteļa apkakli, tomēr kāpt lejā sil-

tumā negribējās. Pasažieru gan nebija daudz, tak tie droši vien
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jau bija sākuši trumpot un paspējuši piepīpēt kajīti uz nebēdu, —

pīpja un alus smakas bija pasaulē tās neciešamākās. Galu galā

viņš jutās labi un viegli tepat augšā, jūras un vēju vidū, kur

cilvēki nepiestājās ar runām vai jautāšanām. Ķopš tie pāris saiņi

ar viņa iedzīvi bija droši nolikti kuģa bagāžas rūmēs, pat rokas,

te pa klāju staigājot, likās šūpojamies brīvāk kā jebkad. Izlemts

tas beidzot bija, un viņš brauca. Pamazām sāka stiprāk zvalstīt,

un krūtīs rosījās gandrīz kā vieglas dēkas sajūta, pasargi dies,

gandrīz vai kā avantūrista bezbēdība.

Jā, varēja gan jautāt, vai tas bija prātīgi darīts. Ne pilnus
divus gadus nenodzīvot un tad pamest Rīgu, it kā labāku vietu

vien meklējot. Ar kādām tak cerībām un darba gribu viņi abi ar

Dārziņu —

ar labāko draugu Emīlu pirms diviem gadiem bija
dzinušies no Pēterpils šurp! Konservatoriju nebeiguši. Tur jau
nebija pamatā tikai mācību klapatas vai ģimnāzijas papīru trū-

kums vien. Gribējās taču ātrāk tikt pie darba dzimtenē, kaut ko

sevišķu padarīt pašu tautas mūzikas pacelšanas labā, tikt līdzi

daudzām citām tautām, kas jau bija tālu priekšā, tikt vismaz

tik tālu, kā latvju gleznotāji un rakstnieki bija tikuši.

Emīls gan raudzījās drusku skeptiskāk uz tām latviešu lietām,

tomēr šitādu aizbraukšanu ņēma ļaunā, tas bija diezgan skaidri

redzams. Droši vien uzskatīja par padošanos. Emīlam lāga nebija

patikusi jau pirms gada tā Liepājas palaišana. Atkāpties no

ērģelnieka vietas tikai kaut kāda mācītāja, vecā Rūdolfa Sēna

bezkaunības dēļ! — to Emīls nevarēja saprast. Komiski jau nu

arī bija iznācis. Kandidatūra uzstādīta, darba noteikumi saska-

ņoti, te pēkšņi ērģelnieku noklausīšanās un vēlēšanu dienas

priekšvakarā pienāk no Liepājas vecā Sēna parakstīta depeša:
«Nebrauciet! Jūs tik un tā neievēlēs.» Lieliski! Vienkārši un demo-

krātiski. Emīls, tādu telegrammu saņemdams, būtu aizsvilies

lepnumā un otrā dienā to nodrukājis avīzē. Bet viņš, klusais Kal-

niņš, bija klusi atkāpies.
Vai tikai kautrības un mīļā miera dēļ?

Viņi tur Liepājā «jaunlatviešus» nemīlot, tā vecais vācietis

Sēns bija aplinkus licis saprast un kā latviešu draudzes mācītājs
ar to nodemonstrējis visai tumšu priekšstatu par latviešu dzīvi

un lielas bailes no tiem. Viņi nemīlot! Vai varbūt tie tūkstoši

latviešu ļautiņu, kuri skaitījās pierakstīti viņa Annas baznīcā?

Tiem taču Sēns pats no kanceles ieskaidroja, kas mīlams un kas

nemīlams! Tie taču nevarēja sev izvēlēties ne ērģelnieku, ne

ērģeles, jo visu par viņiem noteica vācisko pilsētas tēvu ieceltā

baznīcas padome. Sajās vācu pārvaldītajās latviešu baznīcās bija
vēl neciešamāki konservatīvs gars nekā pašās vācu draudzēs.

Vienīgais darbības mērķis bija saglabāt ne vien garīgu, bet arī
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administratīvu varu pār baznīcas lietām. Uz visu raudzījās ar

aizdomām, tāpēc par koncertu rīkošanu, ērģeļu modernizēšanu,

kādu laicīgu kulturālu centienu ieviešanu baznīcas mūzikas dzīvē

nevarēja būt runas. Un tāpēc tā vieta nebija cīniņa vērta.

Iztrūcināts un vīlies Emīls likās arī toreiz vasaras sākumā,

kad Siguldā pienāca Homiliusa gādīgais piedāvājums iet par

ērģelnieku uz Sāmsalas galveno pilsētu Ķuresāri. Astoņi simti

gadā un vēl garantētas dziedāšanas stundas vietējā ģimnāzijā.

(Pērnavā, starp citu, būs tikai puse no tā.) Jautāts pēc padoma,
Emīls neko īsti neteica, bet vēlāk, uzzinājis, ka ar Sāmsalu pava-

sara ledus laikā gandrīz mēnesi pārtrūkstot visi sakari, no tiesas

izbijās: «Traks tu neesi!» Un patiešām, Emīls taču nespēja iedo-

māties, kā cits cilvēks varētu mēnesi dzīvot bez satiksmes, avī-

zēm, pasta, ja pats nespēja dzīvot pat bez koncertiem, sabiedrī-

bas, saviem draugiem literātiem! Tagad nu viņš no latviešu možā-

kajiem mūzikas censoņiem paliks Rīgā viens pats, gluži viens.

Melngailis bija iekārtojies Pēterpilī uz ilgāku palikšanu. Vēl Jur-

jānu Pāvuls. Bet tas jau lepnajam Emīlam, ar Rīgas mākslas

mietpilsoņiem kašķējoties, nebūs nekāds domubiedrs, ne balsts.

Un viņš pats, Emīla draugs? Nudien, no malas vajadzēja
izskatīties cēli — cerīgais solodziesmu komponētājs, kurš tik ļoti
vēlējās latviešu mūziku celt saulītē, patlaban zēģelēja uz Pērnavu,

lai kļūtu par turienes vācu draudzes ērģelnieku! Bet ko līdzēja

viņa klātbūtne tai vecajā Rīgā? Komponēt varēja kā tur, tā citur

un kaut vai te uz kuģa klāja, neitrālos ūdeņos. Pie ērģelēm viņš

Rīgā netika. Pagājušā gada ziemā cerētais koncerts neiznāca.

Staigāt gar baznīctēviem, izlūgties atļauju, tad par to maksāt,

vēl maksāt par desmit citām koncerta rīkošanas lietām, pašam
visu izklapatāt! Ja arī spēka un pacietības pietika, tad gluži vien-

kārši neatlika naudas, it sevišķi pēc tam, kad ar solodziesmu

izdošanu viņš bija kļuvis pats sev mecenāts. Lai nu arī vecāki

dzīrās palīdzēt, tak cik ilgi tad tā varēja iet? Un ērģelēm taču

nevarēja pieiet tikai koncerta reizēs, nebija jau vijoles spēlēšana,
ko katrs var piekopt savā jumtistabiņā. Viņš juta, ka tehnika

kopš Pēterpils laikiem jau bija paslīdējusi uz leju. Vajadzēja
kārtīgas piekļūšanas pie ērģelēm savas pāris reizes nedēļā, un to

neviens nedeva citādi kā vien ērģelnieka dienestā.

Darbošanās Rīgas latviešu sabiedrībā? Tie četri mēneši dzie-

dāšanas biedrības kora vadoņa palīga amatā, saslimušo Jēkabu

Ozolu aizvietojot? Tur nu viņš nebija juties ne laimīgs, ne vaja-

dzīgs, un tāda darbošanās nevarēja nest labumu ne Rīgai, ne

viņam. Koris jau nebija slikts, varbūt pats labākais latviešu

koris. Bet tā ciešā Rīgas Latviešu biedrības paspārne!. ..To atkal

reiz iedomājot, prasījās ievilkt krūtīs vairāk spirgtā jūras gaisa.
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Biedrības pīlāriem koris likās tikai tāds lietderīgs greznuma

priekšmets, gandrīz kā labi kopts rikšotājs, ar ko patīkami dižo-

ties. Reprezentācijai. Un diemžēl arī daži koristi tā saprata savu

uzdevumu. Ne velti Sepskis joprojām kašķējās ar to biedrību,

nekas tajā nebija mainījies, vismaz ne uz labu. Viņi neļāva mūzi-

kas cilvēkiem pašiem rīkoties tā, kā mūzika to prasīja, bet allaž

izbīdīja pirmajā vietā visādu kungošanos, veču komitejas, sav-

starpējas goda parādīšanas apsvērumus. Un kur vairojas pago-

dinājumi, tur godaprāts iet mazumā, — tā taču bija zināma lieta.

Pats sākums ar kori gan bija licies mānīgi jauks, it sevišķi

skaistā iepazīšanās balle pagājušā gada janvārī. Pirmie mēģinā-

jumi arī bija gājuši gludi, lai gan ne reizi vēl nebija nācies stāvēt

dzīva kora priekšā. Bet tad pamazām . . . Nē, tās nebija parastās

intrigas, kas ap diriģentu pašas no sevis bieži rodas lielā sieviešu

pulka dēļ. Taisni sieviešu balsis, likās, piederēja jaunākajām un

svaigākajām galviņām. Bet ņurdētāji un streikotāji bija veči ar

sudraba pulksteņkēdēm pār vēderiem. Jo Kalniņš, lūk, pēc mēģi-

nājumiem tikpat klusi, kā nācis, nozūdot, nemaz nepasēdot pie
alus, arī vizītes netaisot. . . Tā par labu diriģentu netikšot, vaja-

got sabiedriski darboties. Tiem debessmala gulēja vēl zemāk kā

viņu biedrības pīlāriem. Tiem prātā nenāca, ka viņu alus anek-

dotes, atgrēmu domas un dižāšanās var kādu arī vispār neinte-

resēt.

Un galu galā, vai tad tas bija kāds darbs sabiedrības labā,

ar kori drāzties, kur vien sauc, — uz bērēm, godiem un visādām

urjavošanām? Nu labi, ja bez bērēm un goda mielastiem nevarēja

iztikt, tad vismaz citām reizēm vajadzēja ļaut kārtīgu repertuāru
sagatavot. Bet kas nolika, kad viņš ar kori pirmoreiz cēla priekšā

Melngaiļa «Dievs, dod mūsu tēvu zemei» un pie viena bija saga-

tavojis arī Dārziņa «Mēness starus stīgo»? Tas bija tajā slave-

najā «muzikāli dramatiskajā suarejā», kā vīzīgi stāvēja rakstīts

uz sludinājumiem, pagājušā gada martā. Priekšniecība ļāva manīt,

ka šitāda programma nu neder, un viņa vārds tad pie tās arī ne-

maz nebija likts nodrukāt. Bet biedrības veču nepatiku toreiz

Emīls acīgi uzķēra un kritikā par koncertu «Pēterburgas Avīzēs»

izbīdīja Melngaiļa dziesmu pašā centrā un pamatīgi sastāvēja,

pats savējo, protams, aiz takta sajūtas nemaz nepieminēdams.
Ai, kā vajadzēja toreiz kādam ņemt un uzrakstīt īsti vajadzīgos
vārdus arī par Emīla dziesmu! Lai gan, — savā ziņā tas būtu lieki.

Tie, kuri sēdēja siltās vietās un likās vadām latviešu mūzikas

lietas, jau nevarēja Emīlu neatzīt, bet viņi aplam mīlēja iztopošus
māksliniekus un juta, ka Dārziņš nu reiz nav viņu cilvēks. Konser-

vatoriju nebeidzis, ideju pilns, pa Rīgu staigāja lepni, kā viņus
neredzēdams. Tāds fantasts un maksimālists ar savu atklāto
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valodu varēja šiem politiķiem no kultūras sajaukt visus manevrus.

Un klusais Kalniņš?... Na, — gan jau redzēsim!

Arī uz tautisko mūzikā Emīls skatījās citādi, — ne par ko

necieta iebraukto pliekano trallināšanu un gavilēšanu. Tā pati
tauta, kas dzied «Ej, saulīte, drīz pie Dieva», nevar dziedāt no

sirds «Pa kalniem un lejām», šādas gaviles mums svešas. Tauta

gavilē, ja daudz, tad «reizi pār gadiņu», Līgas vakarā, bet tad

tas skan drusku citādāk ... Apmēram tā Emīls bija rakstījis savā,

liekas, jau pašā pirmajā rakstiņā, vēl konservatorijas pēdējā gadā.
īsti no tā arī vēl nevarēja tikt gudrs. Tikai skaidrs bija, ka ne

gluži gatavas, ne akadēmiski gludas, bet pavisam citādas gan

bija Emīla idejas par latvisku šolaiku nacionālu mūziku un arī

par tautas dziesmu, nekā tās bija tā saucamo māmulnieku pul-
kam.

No kora promejot, gribējās atstāt tai vietā Emīlu, viņš tomēr

labāks diriģents un ar savu autoritāti varbūt būtu varējis ko

liekt, ko lauzt, par labu griezt. Bet nē, Emīlu viņi neņēma, ievē-

lēja Pāvulu Jurjānu. Kalniņš savā laikā bija pieņemams, bet

Dārziņš nē! Tātad viņš, tas Kalniņš, tiem šķita vairāk savs cil-

vēks? Klusāks, pieļāvīgāks? Na, redzēsim .. .
Tās pašas biedrības Piekto dziesmusvētku komitejā nupat

pavasarī ievēlēja viņus abus — to pašu svētku, kas bija nolikti

uz nākamgada jūniju, bet par kuriem droši neviens nezināja, vai

vispār notiks. Toties, ko viņiem lika darīt?! Komponists Dārziņš
lasīšot drukājamo nošu korektūras. Neko teikt, taisni piemērots
darbs Emīla gaišajai galvai un sirgstošajām acīm! Un komponists
Kalniņš sameklēšot drukātāju, kurš lētāk drukāšot. Kā tad, viņš

jau specializējies izdevēju meklēšanā, kopš tā pati biedrība norai-

dīja viņa solodziesmu izdošanu!

Līdz šai dienai viņš netika gudrs, kāpēc noraidīja tās astoņas
dziesmiņas. Biedrības Mūzikas komisija izdodot tikai kordzies-

mas. Nav tiesa. Sagatavošanā bija arī solodziesmas, kas iznāks

vēl šoruden. Vai viņa dziesmas nebija tautiskas? Laikam jau ne.

Taisni aizpagājušā gada augustā, kad viņš pirmo reizi savas

dziesmas iesniedza, Rudens koncertā Pāvuls ar Vītolu pie klavie-

rēm pirmo reizi nodziedāja SKAN ZVANI. Dziesmu par nopeltu,
noknābātu censoni, kam pie kapa dzied liekulīgus slavinājumus.
Vai to kāda sīka dvēsele būtu uztvērusi kā mājienu, kā apvaino-
jumu? Arī tādās dziesmās kā CEĻINIEKS un vēl citās nekāda

tautiska mundruma nebija. Bet varbūt tās šķita vispār pārāk
modernas? Varbūt. Taču Melngaiļa solodziesmas, ko Mūzikas

komisija nupat izdos, nebija netik ar pliku roku ņemamas!
Tur cilvēks nevarēja tikt gudrs, varbūt pie visa tā klāt vēl

bija arī veikalnieku netīrie pirksti. Skaidrs viņam bija gan
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tikdaudz, ka latviešu mūzikas pacelšanas lietā — vismaz tā, kā viņš
to saprata, — Rīgā nekāda īsta atbalsta neatradīs un tanī bied-

rībā viņš draugus nemeklēs. Bet no otras puses. Uzsākt karus

pret špīseriem un naudasmaisiem, kā Emīls to grasījās darīt, arī

nez vai bija tik loti no svara. Varbūt mūzikai nāktu par labu,

ja nodotos tikai viņai, nekur citur nejaucoties, visas blakuslietas

laižot pār galvu?
Paskatīsimies, kas notiks tagad dziesmusvētku kordziesmu

konkursā, kam termiņš pēc pāris nedēļām. Tiem trim četriem

jaunlatviešu dzejas tekstiem, ko viņš bija izvēlējies, vajadzētu
būt pašā reizē, un kādēļ tos neņemt, ar tādiem taču bija uzrak-

stītas labākās Jurjānu Andreja un Vītola dziesmas! Bet gluži
iebrauktās sliedēs viņš necentīsies turēties. Dažas dziesmas jau

bija skicētas, tās Pērnavā mudīgi jāpabeidz un jāsūta uz Rīgu
Jūlim Maderniekam, kurš skubināja piedalīties konkursā un no-

kārtos pārrakstīšanu ar svešu roku un iesūtīšanu no dažādām

adresēm. Pumpura IMANTA pie ekspertiem žēlastības neatradīs,

jo bija uzsākta visai brīvi veidot un tā arī tiks pabeigta. To viņš
skaidri zināja, un to vajadzēja pateikt arī Maderniekam, kurš

lika pārāk lielas cerības uz konkursu un loti dzīvoja visam līdz.

Jāraksta Jūlītim nekavējoties un arī par citām nošu lietām.

Varbūt varētu vēl iemest kartiņu Salacgrīvā, kur uz brītiņu pie-
stāšot krastā. Lejā kajītē varēs uzrakstīt. Interesanti, kas pār-
svarā bija tie pārējie braucēji, kuri tur pa leju trumpoja. Droši

vien tirgotāji. Na, tad jau viņš labi starp tiem iederēsies. Jo

Emīls, kurš savā radikālismā jau arī viņu klusībā uzskatīja par

gauži lielu pilsoni, necieta pat viņa sārtos vaigus un teica, ka

taisni tāds sejs esot visiem priekšpilsētu pārtikas bodniekiem.

Burkardam Dzenim bija žēlīgāks spriedums. Kalniņš izskatoties

pēc lekšrīgas manufaktūras veikalu komija . ..
Nē, šī tomēr lejā bija pavisam solīda sabiedrība, tie visi droši

vien bija pērnavieši. Spirgtas sejas, možas runas, skanēja pat
melodiskā igauņu valoda. Rīgas špīseru ģīmji ir glumāki un mie-

gaināki. No tiem viņš, paldies dievam, tagad kādu laiciņu varēs

atpūsties*

Divi Rīgas gadi Alfrēdam Kalniņam paiet kā īsa, bet spilgta
iepazīšanās vizīte latviešu mūzikas dzīvē. Tās oficiālajā salonā —

Rīgas Latviešu biedrībā — gan viņam piedāvā piesēsties tikai uz'

brītiņu. Toties turpat blakus mūzikas istabā — mazajos pus-

amatieriskajos koncertos (un citādu jau toreiz latviešiem gandrīz
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Daugavmalas skats Rīgā gadsimta sākumā.

nav) — arvien pieaugošs jūsmīgu klausītāju pulks viņu atkal

un atkal sēdina pie klavierēm kā savu dziesmu pavadītāju. Ne

pedagoga, ne ērģelnieka, ne citas pietiekamu iztiku devējas vietas

Rīgā neatradis, Kalniņš var mierīgu sirdi apmesties patālāk no

tās. Viņa klātbūtnes iespaids latviešu mūzikas dzīvē vairs neizzūd.

Vārds nenoiet no lūpām klausītājiem, dziesmas — izpildītājiem.

Piestātne starp Pēterburgu un Rīgu atkal ir Sigulda, te paiet
1901. gada vasara un arī divas pārējās, un, protams, daudzas

dienas cauru gadu — ik nedēļu pa kādai. Kalniņu un Grīnbergu

mājas joprojām viesmīlīgi atvērtas ļaudīm, kas darbojas mūzikā

vai citās mākslās un atrod te saiešanas vietu, it sevišķi vasarās,
kad no Pēterburgas pārrodas arī Zaļkalns un kad Siguldā vai

apkārtējās lauku mājās dzīvo Rīgas mākslinieki. Sī rosība Siguldā
liekas vēl augusi, tomēr salīdzinājumā ar pirmajiem gadiem kaut

kas arī ir mainījies. Zaļkalna uzņēmīgie brāļi Grīnbergi pamazām
apaug ar mantu. Daudzi no agrākajiem censoņiem ir pieauguši,
materiāli iekārtojušies, aprimuši, un sadzīves omulība tagad tie-

cas uzkundzēties garīgajām rosmēm. Emīls Dārziņš, kurš te arī

šad tad iegriežas, raugās diezgan skeptiski uz šiem labklājības
lutekļiem un nez kāpēc dēvē tos par «stacijas bērniem». Varbūt
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tāpēc, ka lielās viesu — un arī preču — apgrozības dēļ uz vilciena

laiku kāds no šīs Siguldas kolonijas pamatiemītniekiem allaž ir

stacijā. Varbūt tāpēc, ka piestājušā Pēterburgas ātrvilciena pasa-
žieri tieši pa vagonu logiem izķer smaržīgo bīdeļmiltu produkciju,
ko no savas beķerejas tiem piedāvā kāds no vecā Eduarda Grīn-

berga dēliem, paplāti augstu virs galvas pacēlis.
1

Kalniņš gan labāk nekā jebkurš prot bēgt no traucējošas kņadas

un paslēpties vienatnē dabā. Bet, gadiem ejot, arī dabas miers

izslavētajā Vidzemes Šveicē iet mazumā. «Siguldā vairs nav

jauki, pavasarim tuvojoties, jo jau tagad no malu malām sabrauc

kungi aplūkot dāčas. Daba, zināms, skaista ir un paliek, bet

kungi...,» tā Kalniņš 1902. gada martā sūdzas vēstulē Mader-

niekam un tāpēc 1010 nodomu vasaru dzīvot Koknesē. 2 Tomēr tur

iznāk tikai viesoties, un vienā no tādām reizēm viņš dodas brau-

cienā pa Daugavu no Pļaviņām līdz Koknesei, turpat paspēdams
uzskicēt klavierdarbu PIE DAUGAVAS (690). «Brauciens bija

diezgan straujš, bet visvairāk mani sajūsmināja spēcīgās klinšu

kraujas pa ceļam, vecās priedes un lielās egles krastmalās. Mana

simfoniskā dzeja «Pie Staburaga» radās vēlāk, Pērnavā, bet

katrā ziņā minēto braucienu atceroties un tā iespaidā.»
3

Rīgā Kalniņam nekādas iedzīves nav, tāpat kā Pēterburgā

viņš mitinās mēbelētās istabiņās. Pirmajā ziemā viņam tāda ir

pie pašas dzelzceļa stacijas, Elizabetes (tagad Kirova) ielā 24,
bet 1902.—1903. gadā kopā ar Zaļkalna brāli inženierzinātņu stu-

dentu Oskaru Grīnbergu tiek īrēta istaba Skolas (tagadējā
A. Upīša) ielā 25, kas toreiz ir gandrīz nomale, jo preču stacijas
un hipodroma virzienā pēc pāris kvartāliem jau sāk plesties lauki

un pļavas. Interesantas sagadīšanās dēļ šai namā vēlāk vairāki

lāgi dzīvo arī Emīls Dārziņš.
Lai eksistētu, jāmeklē un jāapstaigā klavierskolnieces, kuru

skaits arī visspožākās konjunktūras brīžos nepārsniedz astoņas,
un tas nozīmē nestabilus 40 rubļus mēnesī. Ne vienmēr honorāru,
toties mazumiņu gandarījuma tomēr dod pavisam cita nodarbo-

šanās.

Tie ir gadi, kad Rīgā kaut cik sāk profesionalizēties latviešu

koncertdzīve. Protams, mūzikas dienišķā maize latviešu publikai
toreiz vēl joprojām ir dažādi laicīgi un garīgi labdarības koncerti,
kurus rīko neskaitāmās saviesīgās, palīdzības, dziedāšanas utt.

biedrībiņas un kuros raibā virknē uzstājas solisti, aktieri, korīši,

1
Kalniņš A. Emīla Dārziņa personība. — Jaunākas Ziņas, 1935, 7. sept.,
203. nr, 9. lpp.; Elzas Sīmansones atminas autora pierakstā.

2
A. Kalniņa vēstule J. Maderniekam, 1902, 23. martā. — CVORA, 1247. f,

1. apr, 22. 1.
3 Kalniņš A. Skats mana darbistabā, 11. lpp.
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ansambļi. Tomēr, rodoties pirmajiem
latviešu profesionālajiem mākslinie-

kiem, arvien biežāki kļūst arī stilā

noskaņotāki un pat tikai solistu kon-

certi. Te zelta vērts ir ikviens pava-

dītājs, kurš pie klavierēm prot vie-

nādi veikli rīkoties gan ar Hendeļa
un Gļinkas ārijām, gan Šūberta vai

sava laika ceturtās šķiras vācu kom-

ponista dziesmām, gan arī ar Cim-

zes vai Vītola «lauku puķēm». Viens

no nedaudzajiem, kurš to prot ne

sliktāk par nesamaksājamiem vācu

teātra koncertmeistariem, ir Alfrēds

Kalniņš. Viņš Malvīni Vīgneri, Pā-

vuLv Jurjānu, Paulu Sakšu šais ga-
dos neskaitāmas reizes pavada —

ne vien pie klavierēm, bet arī šī

vārda tiešajā nozīmē. No Rīgas no-

maļu zemajām, piesutušajām zālītēm

līdz greznā Melngalvju nama estrā-

dei un atpakaļ. Pa nekvalificējamiem
ceļiem pajūgā no stacijas uz kādu

lauku biedrības namu, kur cilvēki

sanākuši cerībā redzēt teātri un

pirmajā brīdī ir gatavi gandrīz
vai naudiņu atprasīt. No meijām pušķotajiem ērģeļu balkoniem

lauku baznīciņu labdarības koncertos līdz skumjajiem tā

sauktajiem labdarības pasākumiem Rīgas slimnīcās un pat cie-

tumos.

Visvairāk ir ceļots ar Malvīni Vīgneri*, un viņa kļūst arī

pati rosīgākā Kalniņa dziesmu izpildītāja. Protams, neviens dzie-

dātājs toreiz nevar eksistēt, uzstādamies tikai latviešu auditorijā
vien. Tāpēc viņi iestudē ne vien latviešu tautasdziesmas vāciski,
bet uzņem programmās arī Rīgas vācu autoru Kārla Onezorga*,
Hansa Smita*, Roberta Millera* darbus. Koncertos vācu zālēs

viņiem pirmajā laikā piebiedrojas kāda odioza figūra, Rīgā
dzīvojošs Bādenes lielhercoga galma operdziedātājs Artūrs

Hofmanis — pēc Sepska atzinuma, «tenors ar žokļu skaņām, kura

augstie b un h toņi tomēr lieliski aizgrābj publiku».
4 Tā notiek

vāciskajā Rīgā. Bet laukos aina mainās. Ja Kalniņš no ērģeļsola
redz, ka baznīciņas kungu ložā sasēduši arī vietējie vācu

Malvīne Vīgnere (vēlāk Vīg-
nere-Grīnberga) ap 1904. gadu.

4 Sk.: Sepskis 0. Koncerts. — Dienas Lapa, 1901, 21. apr, 91. nr, 4. lpp.
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augstmaņi, viņš iečukst kolēģiem:
«Parādīsim nu, ko mēs, latvieši,
protam,» un programmu uzsāk ar

izmeklēti spožu improvizāciju, kurā,
protams, ievij pa «lauku puķei», un

arī pārējā programma tiek atbilstoši

pārskaņota. Pelēki tērptā galerijas
publika priecājas, bet vācu loža —

negribot respektē.

Rīgā Kalniņa dziesmas pievērš
sev uzmanību ar 1901. gada rudeni,
un vēl pirms divu pirmo burtnīcu

iznākšanas vairākas dziesmas jau ir

kļuvušas populāras (21, 22, 26). Sā-

kot ar šī paša gada RLB Rudens

koncertu, kurā Kalniņa mūzika pir-
moreiz reprezentējas tik plašā audi-

torijā, viņa dziesmas uzņem reper-
tuārā arī Pāvuls Jurjāns. Būdams

turpat pusotru gadu desmitu vecāks

par Kalniņu, šis dziedonis, diriģents,
mežradznieks un arī mazliet kompo-
nists kļūst savā ziņā par vidutāju

starp oficiālo Rīgas latviešu mūzikas

dzīvi un nepazīstamo debitantu,

«pašķirdams ceļu jaunam iesācējam,
kuram kā konservatoriju nepabeigušām māmuļnieku acīs bija

diezgan slikta reputācija; kurš, toreiz Pāvula Jurjāna nepabal-

stīts, šajā stingri akadēmiski noskaņotā sabiedrībā tik viegli
nebūtu ticis pie vārda.»5

Trešais un viscerīgākais no agrīnajiem Kalniņa dziesmu inter-

pretiem ir Pauls Sakss*, toreiz vēl gluži iesācējs, Rīgas politeh-
niskā institūta students un P. Jurjāna skolnieks. Kad viņš (kopā

ar M. Vīgneri un P. Jurjānu) pirmoreiz uzstājas ar Kalniņa

dziesmām, viņam gandrīz burtiski vēl nav vārda. Proti, RLB

Literatūras fonda valdes sarīkotajā koncertā RLB zālē 1902. gada
10. martā viņš programmās apzīmēts ar trīs zvaigznītēm. Tomēr

šis sarīkojums, pulcinādams ap tūkstoti klausītāju, ir pats īstākais

gadījums, kad ar Kalniņu kā komponistu un pavadītāju iepazīs-
tas «visa Rīga» (17, 19, 21, 22, 24). Lai gūtu priekšstatu par

pārējiem svarīgākajiem Kalniņa debijas koncertiem, jāmin tā paša

Pāvuls Jurjāns — vairāku

A. Kalniņa agrīno solodziesmu
un simfonisko partitūru pirmais
iestudētājs — 20. gs. pirmajos

gados.

Kalniņš A. Pavuls Jurjāns. — Latvijas Vēstnesis, 1924, 8. dcc., 279. nr,

L lpp.
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gada RLB Rudens koncerts ar M. Vīgneri un P. Sakšu (18,
26, 28), kā arī latviešu solodziesmu koncerts Melngalvju zālē

(1903. gada 23. aprīlī), kur abiem pievienojas vēl P. Jurjāns un

A. Kalniņš pie klavierēm.

Un ceturtais, kurš jau šajā laikā apgādājas ar Kalniņa
dziesmu rokrakstiem, ir Jēkabs Duburs*. Viņam revolūcijas gados
ir izcila loma kā Raiņa un Aspazijas dziedātās un deklamētās

dzejas darbu (un to vidū vismaz trešā daļa būs Kalniņa kompo-

zīcijas) nesējam tautā, bet jau tagad, 1903. gada 7. martā, viņš
savā solo programmā nav bijies likt astoņas Kalniņa dziesmas,
no kurām trīs ir pirmatskaņojumi (15, 29, 30).

No šiem četriem Kalniņa dziesmu laikmeta iezvanītājiem lie-

lāko komponista atzinību izpelnās M. Vīgnere — par darbības

plašumu un intensitāti, bet (kā var secināt no sarakstes ar J. Ma-

dernieku*) lielākās simpātijas — P. Sakss. Kamēr M. Vīgnere
fascinē ar skatuves temperamentu un starojošu vitalitāti, P. Sakss

ar atturīgāku, bet psiholoģiski detalizētāku dziedājumu skar smal-

kāku noskaņu skalu, un tas Kalniņa dziesmu izpildījumā jo
svarīgi. Tomēr Vīgneres stiprā puse ir arī desmit gadus ilgā dar-

bības prakse, vēriens, un kopā ar valdzinošo sabiedrisko tempe-
ramentu tas nostāda viņu sava laika latviešu dziedātāju centrā.

Vēl vairāk. Sais gados viņas mājās pulcējas arī citi mūziķi un

pat literāti un mākslinieki — tiklab koncertu samēģinājumiem,
kā arī ziemas vakaru pārrunām. Te, Malvīnes mājās, kas vies-

mīlīgi atvērtas gan Dārziņam, Zaļkalnam, Maderniekam, Saksam,

gan arī Kalniņam un viņa līgavai Amandai Šāfai*, viņš tiekas

ne tikai ar savu dziesmu izpildītājiem, bet arī ar Rūdolfu Blau-

mani, Jani Rozentālu, Jāzepu Vītolu*.

Kalniņa paziņu un līdzbiedru loks Rīgas gados ļoti paplaši-
nās. Ar Vītolu viņš Pēterburgas konservatorijā nav bijis perso-
niski pazīstams. Bet tagad, ar 1901. gadu, Vītols spēlē Kalniņa
dziesmu pavadījumus Rudens koncertos (izņemot 1902. gadu, kad

Kalniņš pats ir pie klavierēm), tomēr pie reizes arī stingri stros-

tēdams par konservatorijas nepabeigšanu un skubinādams vēl

lietu labot. Kad Vītols pārlūko RLB Mūzikas komisijas kor-

dziesmu krājumiem iesūtītos darbus, uz daža laba Kalniņa manu-

skripta pie neparastākām kadencēm vai modulācijām parādās

profesora jautājumzīmes un piezīmes. Toreiz, iepazīdamies ar

tām, Kalniņš spītīgi neko nelabo un gadsimta ceturksni vēlāk

izpelnās Vītola atzinību par parādīto patstāvību. 6

6 Sk.: Vītols J. Alfrēds Kalniņš. — Mūzikas Apskats, 1937, 2./3. nr, 34. lpp.;
Kalniņš A. Skats mana darbistabā, 13. lpp.
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Kalniņa solodziesmas šai laikā

koncertos pavada arī Dārziņš un vēl

citi jaunie mūziķi. Starp tiem visbie-

žāk Berta Ozola-Gijo*, arī Pauls

Jozuus, Ādolfs Bētiņš*. Pat Melngai-
lis, Pēterburgā darbodamies, iestudē

Kalniņa dziesmas ar krievu dziedā-

tāju Olgu Zamarajevu, lai gan per-

sonisku kontaktu starp abiem kompo-
nistiem tais gados gandrīz nav. Kal-

niņš šai laikā par labu Melngailim
kā vecākam kolēģim un ģimenes ap-

gādniekam atkāpjas no piedāvātās

ērģelnieka vietas Pēterburgā.
7 Taču

vislietišķāko un nesavtīgāko palī-
dzību pirmajos mākslinieka gaitas

soļos Kalniņam sniedz Jūlijs Mader-

nieks, kurš pats ir mūzikas entu-

ziasts un kā vijolnieks pat uzstājas
kopā ar Kalniņu lauku koncertos. Sī

palīdzība saistās ar Kalniņa solo-

dziesmu iespiešanu Pēterburgā, kur

tai laikā Madernieks uzturas, līdz

1902. gada jūnijā pārnāk par zīmē-

šanas skolotāju uz Rīgu.
Neatradis savām solodziesmām iz-

devēju nedz RLB Mūzikas komisijas

personā, nedz arī starp Rīgas nošu

apgādniekiem, Kalniņš 1902. gada aprīlī nolemj izdot divas burt-

nīcas par saviem līdzekļiem (šai laikā viņš nav pārliecināts, ka

taps vēl citas burtnīcas). Uz Pēterburgu ceļo vēstules un manu-

skripti. Madernieks kārto cenzūras lietas, desmitiem citu formali-

tāšu, organizē nošu gravēšanu svina platēs un iespiešanu G. Smita

drukātavā, kā arī uzņemas zīmēt krāsainu apvāku. Titullapa ir

arī pašām burtnīcām, tāpēc apvāks ir pilnīgi atsevišķs izdevums,

ko autors pievieno izdevuma eksemplāriem pēc vēlēšanās. Kalniņš
sākumā vēlas stilizētu koku zīmējumu, tomēr pilnīgi paļaujas uz

Madernieku un samierinās ar ornamentu. Ja pieļaujam, ka grafikas
un mūzikas stilistika ir salīdzināmas parādības, tad jāatzīst Mader-

nieka lieliskā ornamenta ne visai lielā piemērotība Kalniņa vokā-

lajai lirikai. Tai vismazākā mērā piemīt ornamentāls raksturs.

Drīzāk par tādu var runāt Melngaiļa mūzikā, kā arī Varenās

Jūlija Madernieka zīmētais ap-

vāks A. Kalniņa solodziesmu

pirmizdevumiem.

7
Sk.: Autobiogrāfija, 36. lpp.
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kopas, it īpaši Rimska-Korsakova, darbu zināmā daļā (piemēram,

viņa simfoniskajā svītā Seherezāde, ne velti M. Beļajeva izdev-

niecība to savā laikā laidusi klajā ar krāšņu vāka ornamentu).
Tomēr pats par sevi Madernieka zīmētais apvāks ar savu deko-

rativitāti nāk kā nebijusi parādība latviešu muzikāliju izdevumos,

kur tolaik pilnīgi valda pavirši izpildīti «nūdeļstila» vāku zīmē-

jumi.
Jau maijā uz Siguldu un atpakaļ trīskārt ceļo abu burtnīcu

korektūras. Kalniņš netic, ka varētu izpirkt pat 100 eksemplāru,
bet Madernieks un Zaļkalns nosaka abu burtnīcu metienu divreiz

lielāku. (Vēlāk izrādās, ka arī 200 eksemplāru ir par maz.) Jūnija
beigās Siguldas stacijā pienāk gatavo izdevumu un klišeju kas-

tes. Vēl pēc mēneša notis ir nodotas muzikāliju firmas īpašnieka
Paula Neldnera* komisijā, kurš par pārdošanu saņem 40% no

ienākumiem un izplata tās Rīgā, kā arī dažās citās Latvijas un

Krievijas pilsētās (arī Pēterburgā dažos veikalos). levērojot
iespiešanas izmaksas, komponists no pirmizdevuma nesaņem gan-
drīz neko. Paiet apmēram gads, un 1903. gada rudenī Neldners

skubina Kalniņu laist klajā pirmo divu burtnīcu otro izdevumu,

pievienojot vācu tekstus. Steigā atdzejotāju nesameklējis, Kal-

niņš atkārto abas burtnīcas tikai ar latviešu tekstiem (vēlāk,
sākot ar šo burtnīcu trešo izdevumu, doti arī vāciskie atdzejo-

jumi). Bet pa to laiku 1903. gada jūnijā ir sagādāts arī trešās

un ceturtās burtnīcas pirmizdevums, tātad Kalniņa Rīgas gados
ir nākušas klajā jau četras solodziesmu burtnīcas — bagāta raža,
kas izvirza viņu par ievērojamāko latviešu solodziesmu autoru,
kā arī dod jau zināmu izaugsmes ainu.

Tā top šīs pirmās, jau sen par bibliogrāfiskiem retumiem kļu-
vušās burtnīcas ar krāsainajiem vākiem, un tāds īsumā ir Kal-

niņa solodziesmu autorizdevumu sākums. Šai veiksmei bija mil-

zīga nozīme tiklab paša komponista tālākajā radošajā darbībā,
kā arī latviešu kultūras attīstībā kopumā, jo jaunās latviešu

profesionālās mūzikas liriski psiholoģiskā izteiksme tika pacelta
nebijušā augstumā un kā pilnvērtīga mākslas parādība deva

iespēju izturēt konkurenci ar sava laika vokālo liriku citās tautās.

Ta kā divās pirmajās burtnīcās Kalniņš sakopo ne vien Pēter-

burgas laika opusus, bet arī dažas 1902. gada martā komponētas
dziesmas (26, 27), viņš jau ar šīm debijas burtnīcām parādās ne

tikdaudz kā iesācējs, bet vairāk gan kā komponists ar izvei-

dojušos individualitāti.
Sava laika latviešu mūzika jutās bagātāka kļuvusi pirmām

kārtām tāpēc, ka Kalniņa agrīnajās dziesmās izteiksmes mērķ-
tiecība, koncentrētība un līdzsvarotība pilnīgi sasniedza klasikas

(Suberta, Sūmaņa, Grīga) līmeni un taču ietvēra laikmeta
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latvisko dzeju un, kā noskaidrosies, arī būtiskus aktuālās dzīves

izjūtas aspektus.
Šo dziesmu uztveri visplašākajā auditorijā un tātad popula-

ritāti veicināja to izcili vienkāršā struktūra. Melodiskais tema-

tisms kopumā ir ne vien visai plastisks, bet arī ideāli izlīdzināts

visas dziesmas apjomā un apveltīts ar vienmērīgu struktūras

ritmu. Dziesma nostājas klausītāja priekšā uzreiz gatavā veidā

kā melodiski plastisks veidojums, dzirde un atmiņa to var tvert

veselumā, bez nepieciešamības izsekot tapšanas procesam, — tā,
kā tas ir arī latviešu tautas mūzikā. Pa lielākajai daļai veidojas

mierīga, salēnināta vēstījuma noskaņa, kuras statiskumu kom-

pensē gleznaini tēlojošā harmonika, kas arī ir vienkārši uztve-

rama, jo smeļ savu īpatnību dzirdei pazīstamu faktu jaunās
nostādnēs — dažādos diatonisko skaņkārtu un atsevišķu to ele-

mentu variētos lietojumos. Savukārt arī smalkjūtīgi gleznais,
nereti it kā sirsnīgi vārās, intīmas sarunas tonis, kas piemīt

komponista agrīnajai lirikai, rosina klausītāja uzticību un atsau-

cību.

Tāpēc kritika un publika, lai gan ne visai izprot dažas dekla-

matoriskās dziesmas, gan pirmās un otrās (1902. gada augustā),

gan trešās un ceturtās (1903. gada jūnijā) burtnīcas izdevumus

uzņem ar entuziasmu, kā izcilu notikumu.

«Sievietes delverēja, pesimisti smīnēja, skeptiķi raustīja ple-

cus, bet nopietnie mūziķi klusi un domīgi raudzījās nākotnē,»

tā publikas pirmo reakciju vēlāk raksturo Atis Kauliņš* (Vērotājs,
1904, 1537. lpp.).

Sepskis nebīstas pareģot un nekļūdas: «Dnzurna, kad latviešu

labākos komponistus uzskaitīs, būs A. Kalniņa vārds starp pašiem
pirmajiem dzirdams, pie dziesmām ja ne pats pirmais» (Dienas
Lapa, 1902, 9. sept.).

Jurjānu Andrejs dod katras dziesmas īsu, lietišķu analīzi un

rezumē: «Tur velti meklēsi mīkstulīgi saldu, sentimentālu saska-

ņojumu, kādus palaikam sastopam iesācēju darbos. Nē, te mums

pretī dveš nopietns spirgtums, dažā ziņā pat dzestrums, bet mai-

guma tīstīts, —te redzam cenšanos pēc patstāvības ..» (Balss,
1903, 23. apr.).

«Ja arī dažas no priekšā esošām dziesmām būtu mazāk ievēro-

jamas, tad tomēr vājas, pat vidējas nav nevienas, lielā daļa
no tām ir pērles, kurām visā modernajā vācu, krievu un skan-

dināviešu dziesmu literatūrā būs grūti atrast līdzīgas,» raksta

E. Dārziņš (Pēterburgas Avīzes, 1902, 6. okt.).
Plašāko un izsmeļošāko rakstu žurnālā «Austrums» (1904,

2. nr., 153. lpp.) publicē Melngailis, kas pirmais izceļ rečitējošo
dziesmu (23, 30) vērtības un arī pirmais — gan pāragri — mē-
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ģina saskatīt Musorgska mūzikai raksturīgus asociatīvus paņē-
mienus Kalniņa dziesmu pavadījumos.

Tomēr gandrīz visām kritikām ir arī kopīgs iebildums —

pārmetumi vai vismaz bažas par «pesimismu», kas cauraužot

Kalniņa dziesmas. Šie kopīgie pārmetumi nāca no ļoti atšķirīgām
estētiskām nosliecēm, tāpēc to izpratnei jāaplūko Kalniņa daiļ-
rades estētiskā pamatievirze laikā līdz Rīgas perioda beigām un

Pērnavas perioda sākumam, kad bija radušās arī jau tās dzies-

mas, kas vēlāk ietilpa piektajā un sestajā burtnīcā — tātad līdz

40 ieskaitot.

PIRMO GADU ESTĒTISKĀS IEROSMES

UN TO MĀKSLINIECISKĀS IZPAUSMES

Alfrēds Kalniņš pārcēlās no Rīgas uz studijām Pēterburgā

jaunstrāvnieku arestu vasarā (1897), un, kad viņš 1901. gada
rudenī atgriezās Rīgā, progresīvās sabiedriskās rosmes apsīkums,
ko izraisīja Jaunās strāvas sagrāve, vēl nebija pārvarēts.
1903. gada vasarā, kad darba tautas atbrīvošanās idejas un

jūsma vēla jaunu vilni, kad Rainis atkal bija dzimtenē, Kalniņš
devās uz Pērnavu. Tāpēc atbrīvošanās cīņas reālās norises Latvijā,
kur tās Kalniņu varētu visvairāk ietekmēt, viņu toreiz skāra maz.

Viņš saņēma pārāk maz arī tādu intelektuālu impulsu, kas liktu

vērtēt dzīves attīstību no sava laika progresīvākās — sociāldemo-

krātijas ideoloģijas viedokļa. Šāds zinātniski pamatots māksli-

nieka pasaules uzskats vēl bija ārkārtīgs retums, un vienīgais
no lielajiem latviešu māksliniekiem, kurš to jau toreiz apguva un

organiskas pasaulizjūtas līmenī pauda mākslas darbos, kā zināms,
bija Rainis. Toties pagaidām gan Pēterburgas, gan Rīgas gados

Kalniņa pasaulizjūtu noteica pirmām kārtām vispārējā Krievijas
sabiedrības dzīves demokratizēšanās tendence, īpašais emocionā-

lais fons, kas šo procesu pavadīja un izpaudās daudzu citu

mākslinieku jaunradē. Pagājušā gadsimta 90. gados Krievijas
impērijas visplašākajos sabiedrības slāņos varēja jau skaidri

izjust «. .šo personības izjūtas, šo pašcieņas pacēlumu», 8 kuru

kā neizbēgamu sabiedriskās attīstības sastāvdaļu, pēc V. I. Ļeņina
vārdiem, bija nesušas 60. gadu reformas. Personības emancipā-
cija, joprojām saduroties ar kārtu aizspriedumiem un citiem pat-
valdnieciskā režīma liktiem šķēršļiem, 90. gadu mākslā bija izrai-

sījusi liriskās izteiksmes nepiedzīvotu kāpumu. Par smeldzīgu

8
Ļeņins V. I. Narodņicisma ekonomiskais saturs un tā kritika Struves kga
grāmatā. — Raksti, 1. sēj. R, 1948, 372. lpp.
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liriku tagad runāja arī glezniecībā (Levitāns), prozā un drama-

turģijā (Cehovs, Kuprins), un, protams, liriska ekspresija kļuva
noteicoša jaunajā komponistu paaudzē (Rahmaņinovs, Skrjabins,
Curļonis v. d. c). Pat tik objektīvas ievirzes vecmeistars kā

N. Rimskis-Korsakovs 90. gados rakstīja, ka mūzika ir liriska

māksla pēc būtības un «vienīgi liriska mūzika ir pilnvērtīga, bet

visa pārējā galu galā nāk no ļauna» 9, un lielā mērā pārorientēja
šai ziņā savu jaunradi.

Emocionalitātes pieaugums, kas pavadīja gadsimtos nospiesto
masu smago celšanos cilvēciskākai, pašcieņas pilnākai dzīvei,

atbalsoja ļoti plašu izjūtu skalu, taču procesa grūtums un

apstākļu slogs ienesa tajā dobjus grūtsirdības un traģisma toņus.
Proti, lai gan šai laikā arvien vairāk darba cilvēku jau apguva

pamatšķiras apziņu, kas ļāva drošāk un paļāvīgāk raudzīties

nākotnē, tomēr milzīgas masas, kam sociālā noslāņošanās un

ieplūšana pilsētā bija atņēmusi elementāro tautiskās kopības

apziņu, nebūt tik drīz neatrada citu kolektīvu orientāciju un ilgi
izjuta savu atsvešinātību. Patriarhālajām saitēm neizbēgami un

nepieciešami irstot, cilvēks zaudēja arī tautisko, viengabalaino,
stihiski objektīvo pasaules skatījumu, ko tik naivā nešaubībā

pauda senā tautas māksla ar folklorai piemītošo estētisko prin-
cipu — «es» un «pasaule» esam identiski. Personības un kopuma
attieksmju problēma, ko pirmie kā traģisku izvirzīja 19. gadsimta
romantiķi, tagad Krievijas mākslā ieguva jaunu saasinājumu.
Traģisku izjūtu pakāpenisks pieaugums Čaikovska daiļradē arī

izskaidrojams kā subjektīvas apziņas nespēja iekļaut sevi kādā

objektīvākā pasaules skatījuma koncepcijā — ne folkloriski tau-

tiskā, ne racionāli klasicistiskā, līdz beidzot Sestajai simfonijai

(1893) ir jānoslēdzas ar rekviēmu. 10 Tēma par cilvēka vientulību,

par viņa liriskās pasaules sabrukumu pret līdzcilvēku neizpratnes
un dzīves apstākļu cieto akmenāju 90. gados Krievijas mākslā

bija visai izplatīta. Elēģiskas grūtsirdības noskaņas nesa arī

(iepriekšējā nodaļā skartie) sava laika Rietumeiropas jaunie māk-

slas virzieni, ar ko iepazinās Krievija. Arī tie savdabīgā formā

liecināja par jaunu vilšanos cilvēka individuālismā balstītās

civilizācijas labumos — vilšanos, kas attīstītajās Rietumu zemēs

bija iestājusies pēc pozitīviskās zinātnes un ar to saistītās pasaul-
izjūtas šķietamā uzvaras gājiena 70., 80. gados.

11

9 BcTpeoulec B. H. H. PmvicKHH-KopcaKOß. BocnoMHHaiiHHH, t. 1. JI., 1959,
c. 176.

10 KpeMAee 10. Chmcoohhh n. H. M., 1955, c. 241—295.

11 Par šīm noskanam tēlotājā mākslā sk. arī: Kačalova T. Vilhelms Purvītis.

R-, 1971, 33. v. c. lpp.



87

Šis emocionālais fons, kas pavadīja nospiestā cilvēka izslie-

šanos jaunai dzīvei un gaidāmajai sevis atbrīvošanas cīņai,

Latvijas pašaurajos apstākļos varbūt neskanēja it visā savā pla-
šumā. Tomēr arī te tas bija jūtams, un daudziem slogiem slogo-

tajā Baltijas provincē daža skaņa, liekas, izrāvās no kopējās

dunoņas un uzvirmoja vēl griezīgāk nekā citur. Latvijas lauku

un augošo pilsētu vienkāršo ļaužu slāņi, piecēlušies no feodālās

nospiestības, bija pagājušā gadsimta pēdējos gadu desmitos jau
kaut cik paguvuši iekļauties sabiedrības dzīvē. Viņi bija jau

baudījuši kādu mazumu izglītības un līdz ar to asāk apjautuši
savu iespējamo cilvēcisko līdztiesību, modās arī jaunas garīgās,
emocionālās dzīves prasības. Jo vairāk tāpēc viņu izjūtās bija
daudz skumju un aizlauztu cerību. Jo, tikko pasniegušies ne vien

pēc paciešamiem dzīves apstākļiem, bet arī pēc gara gaismas un

daiļuma, viņi tūlīt asi izjuta sapņu neatbilstību apkārtējās dzīves

netaisnībai un nežēlībai. Tieši šo vēl nepietiekami sevi sociāli

apzinājušos un joprojām nospiesto ļaužu psiholoģija 90. gadu

beigās kaut uz neilgu laiku bija dažu jūtīgāko latviešu māksli-

nieku svarīgākais idejiskais un estētiskais rosinātājs. Kalniņu kā

solodziesmu komponistu tā visciešāk skāra ar sava laika dzejas
starpniecību.

Dzīves aizlauztības, cietumnieka sloga un bārenības noska-

ņām, ko visu toreiz kritika dēvēja par pesimismu, gadsimtu mijas
dzejā bija arī citas sabiedriskās saknes, to apjēgums drīz kļuva
sociāli precīzāks un 1905. gada notikumu priekšvakarā pārtapa
skaidri apzinātā revolucionāras situācijas samilzuma vēstnesī.

Ar Raiņa un Skalbes dzejas starpniecību tas pakāpeniski atbal-

sojās arī Kalniņa daiļradē. Taču sākotnēji un uz īsu laiku Kal-

niņa dziesmās ienāca no 90. gadiem pārmantotais, savas sociālās

saknes vēl vāji apjautušais, dzīves aizlauztais un vientuļais dze-

jas cilvēks — no J. Frīdenberga-Mieriņa, K. Jākobsona, A. Nied-

ras dzejoļiem. Ar Andrieva Niedras tekstiem periodā starp
1900. gada sākumu, kad nāca klajā viņa cikls «Ceļinieka dzies-

mas»
12

,
un 1902. gada vasaru ir komponētas gandrīz puse solo-

dziesmu.

A. Niedras melnsimtnieciskā nostāja 1905. gada revolūcijā un

tautas nodevēja politiskā darbība 1919. gadā arvien rada lielu

kārdinājumu viņa literārās darbības vērtējumos aizmirst mar-

ksisma klasiķu uzsvērto nepieciešamību šķirt mākslas darba

saturu no māķslinieka sabiedrisko un politisko uzskatu iespējamā
mazvertīguma vai atklāti reakcionāras iedabas. Tomēr, Niedras

12 «Ceļinieka dziesmas» iznāca A. Niedras un R. Blaumaņa kopīgā dzejoļu
krājuma «Ceļa mala» (R., 1900).
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darbību skarot, šis pagātnes mākslas vērtēšanas marksistiskais

princips it īpaši sevi atgādina un ir jārespektē, jo ar Dārziņa,

Kalniņa un Melngaiļa solodziesmām Niedras dzeja ir ieplūdusi
latviešu mūzikas klasikā un vēl joprojām ir muzikālās dzīves

aktīva sastāvdaļa. Viens no pirmajiem un spožākajiem šī principa

realizētājiem Niedras vērtēšanā ir bijis Andrejs Upīts, kurš

1920. gadā, kad viņš estētikā jau stāvēja marksisma pozīcijās,
visā nepievilcībā atklādams reakcionārā politikāņa gaitas, kā arī

tā sauktā jaunnacionālisma virziena reakcionāro dabu, nevairās

tomēr teikt: «īsts un sirsnīgs liriķis Niedra ir savās Ceļinieka
dziesmās.»13 Pirms atgriezties pie šī cikla dzejoļiem un to muzi-

kālā iztulkojuma, ir jāredz, kādu vietu gadsimta pirmajos gados
šis Kalniņa toreiz visvairāk komponētais dzejnieks ieņēma lat-

viešu literatūras un mākslas estētisko ieviržu ainā.

«..Bija pēc spirgtā, tautiskā laikmeta iestājusies tāda kā reak-

cija, kā nogurums. Cīņa par tautību bija jau sen izkarota. [..]
Tautiskajā falangā palika tikai daži mazāki gari ar tēvišķi patri-
arhālo, romantisko tautībnieku Andrievu Niedru priekšgalā,» tā

Dārziņš summāri raksturo apstākļus gadsimta sākuma Rīgas

gara dzīvē un turpina: «Sinī laikā (1901. gadā) atnāca uz Rīgu

jauns konservatorists, lai nomestos Rīgā uz pastāvīgu dzīvi kā

mūzikas skolotājs. Tas bija Alfrēds Kalniņš. [..] Viņam, kurš līdz

šim bija tālāk stāvējis no latviešiem nekā jebkurš cits jauns
censonis, radās sirsnīga vēlēšanās palikt par īstu latvieti, strādāt

priekš latviešiem, tapt par latvisku komponistu, atrast savu

īpatnēju, latvisku muzikālu izteiksmi. [..] Un kad nu Niedra

patlaban atradās savas slavas augstumā un vairāk nekā jebkurš
cits rakstnieks reprezentēja oficiālo latvietību dzejā un beletris-

tikā, tad ir gluži dabīgi, ka Kalniņš, būdams līdz tam laikam ar

latviešu literatūru pasvešs, vispirms tūliņ ķērās pie Niedras

dzejas. .»
14

Vārdi par Niedras palikšanu tautiskajā falangā nav jāsaprot
tādā nozīmē, it kā viņš būtu bijis tautiskā epigonisma turpinā-
tājs. Tādā gadījumā Kalniņš būtu gājis Niedram garām. Jo «tapt

par latvisku komponistu» Kalniņam it nemaz nenozīmēja vec-

romantiskā, oficiozā izkārtnes tautiskuma apgūšanu, bet gan cen-

tienus atrast tautiski nacionālu izteiksmi psiholoģiskā nozīmē —

tautas dzīves un raksturu īpatnībās, latvietim raksturīgajā dabas

refleksijā utt., ko komponists meklēja gan sava laika dzejā, gan
folklorā. Tāpēc šajā nozīmē Niedras lirikā viņu saistīja vienkāršs

cietējs cilvēks ziemeļnieciski pelēcīgās, bet izteiksmīgās dabas

13
Upīts A. Latviešu jaunākas rakstniecības vēsture. R., 1921, 137. lpp.

14 Dārziņš E. Alfrēds Kalniņš. — Zalktis, 1907, 2. nr., 128.—130. lpp.
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fonā. Niedra apzinājās un deklarēja savu nepiederību pie Rīgas
Latviešu biedrībai tuvās «aristokrātiskās» pilsonības mākslīgi

uzpūstā tautiskuma15
,

un Kalniņš ar savu dziesmu vārajiem, jaun-
laiku psiholoģisko problemātiku nesējiem liriskajiem personāžiem

bija taisni pretējs šim vecajam reprezentācijas patriotismam.
Kļūst saprotams, kādēļ un no kādām pozīcijām labēji pilsoniskā

«Rīgas Avīze» visai neatlaidīgi pārmet Kalniņa dziesmām pesi-
mismu un komplicētību.

Sai sakarā zīmīgi, ka jau 1902. gadā Kalniņu ar viņa vien-

kāršajām, skaidrajām dziesmām literātu aprindas, lai gan vērtē

ļoti atzinīgi, dēvē par dekadentu, šaubīgu mūziķi (tāpat arī Dār-

ziņu). 16 Sākumā Kalniņš neizpratnē noraida šādu apzīmējumu,
taču vēlāk Dārziņš savā kritiķa darbībā liek saprast, kādā nozīmē

šādos gadījumos lietots dekadences jēdziens. Proti, par deka-

dentisku gadsimta sākumā mēdza dēvēt arī tādu daiļradi, kura ar

savu traģisko pasaules izjūtu krasi atšķīrās no oficiozās, sabied-

rības virsotņu svētītās mākslas — no tās reglamentētās un laķējo-
šās mākslas, kas pauda melīgā, valdošai virsotnei izdevīgā

ideoloģijā balstītu apkārtējās sabiedriskās īstenības harmonis-

kuma un stabilitātes izjūtu.
17

Jautājumā par to, kas Kalniņu saistīja Niedras darbos, ir

svarīgi apzināties, ka, lai gan pēdējais toreiz reprezentēja, kā

raksta Dārziņš, «oficiālo latvietību dzejā un beletristikā», Kalniņš
tomēr nepievērsās nevienam darbam, kurā izpaustos Niedras

jaunnacionālisma idejas — vai nu tā būtu ideja par nepiecieša-
mību latviešiem iepirkt vācu muižas, vai arī tikai doma par

nacionālas mākslas aprobežošanu ar zemniecības loku. Gluži

vienkārši Kalniņam šķiet, ka Niedras lirikā ir tipizējušās laikmeta

latviešu ļaužu izjūtas, un, lai gan mēs zinām, ka tās bija rakstu-

rīgas tikai atsevišķam sabiedrības slānim, tad tomēr, mākslas

tēlos pārtapušas, šīs izjūtas, kā tas mēdz būt, atklāja savu vis-

pārcilvēcisko aspektu, tālu pārsniegdamas sākotnējos, sociāli ap-
robežotos rašanās impulsus. Tas ļāva A. Upītim par Niedras

«Ceļinieka dziesmām» teikt: «Lēnas, vienkārši sajustas sapņotāja
romantika skumjas izskan nemākslotā, sirsnīgā dzejas melodijā.
Kas tā par dvēseli un kāpēc vai kādēļ viņa skumst, tas no šīs

lirikas nav izprotams. Bet tomēr viņā atvērtas visas tās jūtas,
kas spēj valdzināt it sevišķi vienkāršu lauku cilvēku. [..] Niedras

lirikā izskan pasīvas, sapņotājas un ilgotājas tautas dvēsele

15
Sk.: Upīts A. Cit. d, 151. lpp.

16 Sk. A. Kalniņa vēstuli J. Maderniekam, 1902, 23. martā. — CVORA, 1247. f.,
1. apr., 22. 1.

17 Par to tuvāk sk.: Klotinš A. Emīla Dārziņa estētika. — Grām.: Latviešu

mūzika, 12. R., 1977, 49. lpp.
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lielākā pilnībā nekā tautiskās atmodas laika dzejnieku mākslotos

darinājumos.»
18

Ar dažām īpašībām Niedras «Ceļinieka dziesmas» pieder pie
tāda tipa dzejas, kas komponēšanai izdevīga, un, savukārt, Kal-

niņa muzikālais izveidojums bieži apslēpj šīs dzejas vājības.
Proti, Niedras pantiem piemīt mūzikai nepieciešamā noskaņas
nesadrumstalotība, viengabalainība. Vēl biežāk tā ir vienveidība,

ko mūzika tad atdzīvina, tēlojoši dažādojot. Tāpat arī svinīgi

pretenciozām metaforām piebārstītā valoda mūzikas liriskajā

iegaismojumā daudzos gadījumos neizskan tik kokaini kā vien-

kāršā lasījumā. Taču pats svarīgākais dzejas glābējs ir Kalniņa
lirikas gleznainais, objektīvi tēlojošais raksturs. Kalniņa muzikā-

lajai izteiksmei ir pamatos sveša jebkura sentimentāla vai melo-

dramatiska sakāpinātība, tāpēc savos dziesmu variantos Niedras

panti ir brīvāki no raudulīgās sabiezinātības, frāzes apaug ar

gleznām.
Priekšmetiski konkrēta tēlojuma un romances tipa lirikas

vienotība, piemēram, piešķir neatkārtojamu savdabību dziesmai

JAU AIZ KALNIEM, JAU AIZ BIRZĒM (26). Dabas kolorīts, ko

jau ar pirmajām dziedājuma taktīm raisa gleznainā trihordiskā

melodija, šeit kāpināts ar regulāriem, katru divtakti noslēdzošiem

atbalss motīviņiem pavadījumā, un šis neuzkrītošais atbalss

efekts kā viens no dabas skanošajiem atribūtiem rada savdabīgu

plenēra izjūtu. Komponista atmiņas par dziesmas rašanos liecina

par to, cik viņš dzīvi toreiz uztvēris Niedras diezgan sentimentā-

los pantus un iztēlē saistījis tos ar dzimtenes dabu, vidi. «Vēl

atminos vietu, kur komponēju «Jau aiz kalniem»: tovakar atrados

starp Siguldas pilsdrupām un lielceļu lejā, apmēram kalna vidū,
kad brīnišķīgs saules riets lējās pāri koku galotnēm Krimuldas

pusē, un man likās, ka tālu tālu kāds dzied.»19
Vidusposms ietu-

rēts ekspresīvākā, saviļņota monologa raksturā, taču minētais

atbalss efekts, kurš šeit pamazām iegūst dinamizējošas imitā-

cijas lomu, tomēr liek arī neaizmirst savu sākotnējo asociatīvo

izteiksmību. Mūzika te šoreiz nespēj glābt tādu frāžu kā «rokas

salicis, es klausos» pliekanību, un jāatzīst, ka nemitīgi atkārtotā

tradicionālā ritma figūra pavadījumā, lai cik tā arī piemērota
nemierīgās ainas tēlojumam, ir pārlieku uztiepta un pārāk atgā-
dina par šablonu kļuvušas romanču pavadījuma trioles. Šajā
vidusdaļā sastopamies ar vienu no nedaudziem gadījumiem, kur

saskarē ar Niedras tekstu ir noslīdējis jaunā komponista stingrais
mākslinieciskās gaumes kritērijs.

18 Upits A. Cit. d., 137., 138. lpp.
19

Kalniņš A. Skats mana darbistaba, 10. lpp
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Dziesmā BRĪNOS ES (24) ar vārdiem «Klau! Caur kokiem

rīta vēsma» komponists arī dod smalku gleznaini tēlojošu ainu

pavadījumā, tomēr kopumā šai dziesmā teksta tēli padarīti nevil-

toti vienkārši un sirsnīgi ar citu muzikālās izteiksmes paņēmienu.

Komponists tos pakļauj vienotai poētiski dziesmotai noskaņai,
ietverot tādā dziesmas žanrā, ko izstrādājis Šūberts, poetizējot
liriski aizrautīgo sadzīves dziesmu un deju stihiju. Dziesmas

pievilcība slēpta īpatnējā pretstatā starp ļoti vispārināto, aiz-

rautīgi nesošo, lidojošo mūzikas raksturu, ko piešķir pavadījuma
raitais pulss, struktūras un harmonikas valdzinošā vienkāršība,

no vienas puses, un — smeldzīgo nemiera noskaņu, kas, 'īpatnē-
jāku harmonikas piesitienu un minora krāsu uzvandīta, dziesmu

caurstrāvo it kā no iekšienes.

Ļoti vispārinātā izteiksmē un tomēr sirsnīgā intonācijā vei-

dota arī dziesma UZ MAJU EJOT (28), taču šajā mazajā
rekviēmā vispārinājums sasniegts ne bez tautiski balādiskas ievir-

zes. Folkloriski vienkārši un skarbi vilcieni melodikā, harmonikā

un pavadījuma unisonos, bet turpat līdzās arī atklāts dramati-

zējošs hromatisms, — šo paņēmienu apvienojums liek nojaust jau
agrāk iezīmējušās (21) balādiskas izteiksmes augšanu Kalniņa
solodziesmās.

Atgriežoties pie cēloņiem, kas izraisīja pārmetumus pesimismā,
kritikai agrīnās Kalniņa dziesmas vērtējot, zīmīgs ir Melngaiļa
viedoklis: «Dažas no viņa (Kalniņa — A. Ķ.) dziesmām man

nav tīkamas aiz tā iemesla, ka viņās parādās novārdzis un nogu-
ris pesimisms. Ja cilvēku māc sāpes, tad tas labākais ir — sakost

zobus. Vaimanāšana un smilkstēšana tikpat nekā nelīdz. Ja pesi-
misms .. nāk ar asarām acīs, tad pirmo brīdi gan mēs uz viņu
paskatāmies ar žēlumu, bet drīz pēc tam domājam, cik maz

dūšības un dvēseles spēka visos šī pesimisma bērnos. Arī nacio-

nālā gara atspīd Kalniņa dziesmās diezgan maz.»
20

Ne visai svarīgi te tie teikumi, kuros jūtams vairāk morālista

nekā mākslinieka patoss. To autoram gan gribētos tikai «sakost

zobus» par visu dzīves traģiku, kurā viņš labprāt saredzētu

ikdienišķas likstas, bet, par laimi, arī pats Melngailis to nav

spējis un ir izlējis savas sāpes mākslas darbos, arī viņš kom-

ponēja virkni tekstu, kas ap to pašu laiku bija pamatā Kalniņa
dziesmām (14, 21, 26, 27). Tiesa, Melngaiļa dziesmās ar šiem

pašiem tekstiem grūtsirdības ir mazāk.

Taču citētie vārdi kopumā — ne tik daudz ar savu burtu, bet

vairāk ar garu un it īpaši ar pesimisma un nacionālās izteiksmes

jautājumu satuvinājumu — ļauj uztvert Melngaiļa labi zināmo

20 Melngailis E. A. Kalniņa dziesmas. — Austrums, 1904, 2. nr., 155. lpp.
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estētisko orientāciju. Viņš vismaz teorētiski lielā mērā atradās

V. Stasova uzskatu un Varenās kopas ziedu laika jaunrades

patosa ietekmē. Un tā bija jaunrade, kura vēl sakņojās progre-
sīvā folkloriski tautiskā cilvēka personības, sabiedrības un dabas

harmoniskās kopības apziņā. Cilvēka vientulības, viņa individuā-

lisma traģēdijas apjautai šajā folkloriskajā apziņā bija visniecī-

gākā vieta. Ar to nav teikts, ka Melngailis būtu bijis nejūtīgs

pret sava laika problēmām. Tikai — viņa uzskatos to apjaušanai
un pārvarēšanai pilnīgi pietiek ar pirmatnēji viengabalaino folklo-

ras apziņu, ar tās stihisko optimismu.

Citus, ļoti vienkārši argumentētus iebildumus pret pesimismu
izvirza «Dienas Lapa». Rakstā par 1902. gada Rudens koncertu

anonīms autors, uzslavējis Kalniņa jaunākās dziesmas kā «jau-
nas arī formas un gara ziņā», turpina: «Tikai tas mums nav

sevišķi simpātisks, ka Kalniņa kunga kompozīciju teksti ir visi

slimīgi jūtīgā Niedras nespēcīgi drūmās dziesmas. Kad mums

radās Raiņa, Veidenbauma pesimisms, tad sākās tracis. Bet to

pesimisms bija pilns spēka, cīņas un uz tādu arī mudināja un

bija pamatots. Tagad šīs nevarīgās vaimanas guļas uz tautas

krūtīm un spēku kā lietuvēns.»21

Te pirmo reizi arī mūzikas kritikā skarta tolaik visvairāk

debatētā mākslas problēma. Ap tā sauktā pesimisma kā īpaša
pasaulskatījuma atšķirīgajiem veidiem, to sociālajiem cēloņiem un

katra idejisko patosu toreiz lūza daudz šķēpu. Neraugoties uz

ieskatu raibumu un daudzām niansēm šī jautājuma izpratnē, pre-

tējo viedokļu galvenā šķirtne gāja pa līniju, kuras vienā pusē
atradās tāds pesimisms mākslā, kurš savus cēloņus saskatīja
indivīda atsvešinātībā vai vispār cilvēka subjektīvajā dabā, bet

otrajā pusē — pesimisms, ko radījis nekustināmais garīgais

slogs, kas gūlās pār dzīvi kā objektīva realitāte, tātad pesimisms
kā laikmeta apstākļu aina. Sādā diferenciācijā ir meklējams grūt-
sirdības un traģisma dažādo izpausmju kritērijs arī laikmeta

mūzikā. Protams, otrā tipa pesimisms bija sabiedriski vērtīgāks,

jo ierosināja meklēt dzīves stingšanas un garīgās pārpurvošanās
cēloņus, nevis izolēja, bet vienoja cilvēkus sava stāvokļa apziņā.
Lai arī ne katru dzejoli bija iespējams nekļūdīgi nolikt šādas

šķirtnes vienā vai otrā pusē un lai arī abu tipu pesimismam pie-
mita vispārcilvēciska satura aspekti, tomēr jaunstrāvnieciskās
kritikas asā vēršanās pret pirmā tipa pesimismu bija likum-

sakarīga un vajadzīga, jo izrietēja no sabiedriskā progresa izcīņas
konkrētajiem mērķiem un situācijas.

21
-ea-. Latviešu b. M. komisijas lielais rudens koncerts. — Dienas Lapa, 1902,
26. aug., 192. nr., 3. lpp.
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Kad «Dienas Lapā» parādījās citētā kritika par Niedras—

Kalniņa dziesmām, jaunnacionālisma pamatlicēja dzeja vairs

nebija jaunā komponista uzmanības centrā. Kalniņa un Niedras

vārdus uz neilgu laiku bija satuvinājuši gan komponētie dzejoļi
un dziesmu veltījumi dzejniekam (19, 26), gan arī Kalniņa pie-
dalīšanās kā savu dziesmu pavadītājam visai plašā RLB Litera-

tūras fonda valdes rīkotajā Niedras vakarā 1902. gada 10. martā,

kurā referātu nolasīja arī Vilis Dermanis. Taču tas viss notika

pirms 1903. gada, kad ar lugas «Zeme» uzvedumu un melnsimt-

niecisko uzstāšanos RLB Zinību komisijas vasaras sapulcēs
Niedra atklāti nodemonstrēja savu reakcionāro sabiedrisko stāju.

Šajā laikā Kalniņa uzmanību saista jau citi dzejnieki, un

ar 1903. gada vasaru to vidū ir arī Rainis, kurš, kā visās idejis-
kās nostādnēs, tā arī pesimisma izpausmē bija Niedram, kā

zināms, viskrasākais pretstats. Komponēdams dziesmas SIRDS

TIĶ GRŪTA (33) un VAKARA MIERS (37), Kalniņš nonāk

saskarsme ar dzeju, kura revolūcijas priekšvakara tveicējoša

sastinguma noskaņa pausta kā visaptveroša atmosfēra, kā visu

sabiedrību pārņēmis spiedīgums un ne tikai kā vietu] a

cilvēka grūtsirdība. Abi dzejoļi sniedz objektīvas gleznas, subjekta
attieksme tekstā nemaz nav izteikta. Mūzikā tam atbilstoši kom-

ponists atteicies no dziesmas kā melodizētas subjekta refleksijas,
no romances tipa subjektīvas ekspresijas. Abas dziesmas žanra

ziņā ir dzejoļi ar mūziku, turklāt pēdējā tiecas sniegt galvenokārt
teksta gleznu impresīvu atveidojumu, nevis izteikt to pārdzīvo-
šanu. Tas panākts ar deklamatorisku melodiku, kuras intonatīvi

ritmiskais veidojums netiecas piešķirt dzejai savu īpašu emocio-

nālu iztulkojumu, bet rūpējas pirmām kārtām par dabisku un

noskanīgu teksta autentisku izlasījumu. Pavadījums sniedz statis-

kas ainas iztēlojumu. Salīdzinājumā ar to emociju attīstības

procesa parādīšana, kam citkārt romancē ir svarīgākā loma, te

minimāla, — pirmajā dziesmā tikai dažas taktis un otrajā tikai

priekšspēles nobeigums satur tā sauktās nopūtu intonācijas kā

elēģiskas ekspresijas zīmi. Toties ļoti kāpināta akordu sta-

tiskā (arī — foniskā) izteiksmība. Abās dziesmās pirmo reizi

sastopam minora tonikas akordu ar iestrēdzinātu sekstu, kurš ar

savu mazās sekundas griezīgumu veido Kalniņa «dabas akorda»

jaunu psiholoģizētu variantu. VAKARA MIERA ievadā šāda tipa
akordi neregulārā, gurstošā ritmā it kā amorfi drūzmējas cits gar

citu, veidodami stagnējošas, tvanīgas nervozitātes apņemtas
dabas noskaņu.

Emocionāli iekrāsots dabas tēls bija raksturīgs arī dziesmām

ar Niedras tekstiem, taču tur krāsojums bija subjekta klaji,

pat sižetiski uzprojicēts dabai un kā tekstā, tā mūzikā atklājās
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zināma radniecība ar vācu «noskaņu lirismu». Raiņa dzejoļos
dabas dvestā noskaņa nav mazāk konkrēta, mērķtiecīga, caur-

spiedīga. Tomēr tā sniegta ne pirmām kārtām kā personiska pār-

dzīvojuma notēls, bet kā tāda, ko sevī slēpj pati attēlojamā

situācija — sabiedrības noskaņojuma pārņemtā daba. Abos dze-

joļos daba ir nevis alegorija, bet simbols, tāpēc tajos saglabājas
smalkjūtīgs emocionālās idejas un dabas tēla līdzsvars, arī

pēdējā pilnīga patstāvība. Kalniņa gleznaini tēlojošā un ne emo-

cionāli interpretējošā mūzika ir spējusi šo delikāto līdzsvaru

izvērst, to neizjaucot. Gan ar teksta adekvāto izlasījumu, gan arī

izcilās izteiksmes mērķtiecības un kodolīguma dēļ šīs abas pieder

pie to gadu labākajām dziesmām.

Kārļa Skalbes agrīnās dzejas trauslais, daiļjūtīgais cilvēks arī

cieš zem Piektā gada priekšvakara piesmagušās dzīves sloga. Sai

dzejā gan nav filozofiska prāta tvertu sabiedrības dzīves objek-
tīvu ainu. Kalniņa komponētie «pazīstamie brīnumskaistie dzejo-
līši «Mans namiņš», «Aizejot» pauž tikai asaru migliņas aizplī-
vurotas, klusu nopūtu spārniem nestas netīkamas, nabadzīgas,

nospiestas bezcerību dzīves vispārējas sajūtas,»
22 raksta Andrejs

Upīts. Tiešām, dziesmas AIZEJOT (31) sižets pirmajā brīdī liekas

gandrīz kā no Niedras «Ceļinieka dziesmām» aizgūts. Taču tēlo-

jums ir nesalīdzināmi individuālāks un intīmāks, noskaņojums
nekur nav uztiepts, bet svabadi zvīļojošu gleznu un krāsu neviļus
rosināts. Tas pats vēl spilgtāk dziesmā MANS NAMIŅŠ (40),
kur posta un pamestības glezniņai pretī kā mirdzoša parādība
slejas grandioza zeltaina jaunības līksmes aina, gandrīz vai lat-

viska Venuskalna vīzija, kādu Niedras ceļinieks nedz cerēja, nedz

jaudāja skatīt. «Tā ir latviešu vētras priekšvakara dzīves drūmi

skaista aina, zemnieciska inteliģenta izjūtu atspoguļota un vieg-
las, rosīgas fantāzijas apgarota.»

23

Var apbrīnot komponista elastību, atrodot jaunu un adekvātu

izteiksmi šai dzidrākajai, kodolīgākajai, dainu atspulga un

deminutīvu sildītajai dzejai. Izteiksme kļūst trauslāka, glez-
naina maiguma caurausta un intīmāka. Melodijas kontūras glā-
sainas, te pirmo reizi parādās Kalniņam vēlāk tipiskā kulmināciju
vai kadenču melodiskā noapaļojuma kontūra — piemēram, rit-

miski saātrināts lejupejošas kvintas
_

aizpildījums kā dziesmas

MANS NAMIŅŠ beidzamajā taktī. Šāda tipa kulmināciju vai

kadenču aprotājumi, noapaļojumi, kuri savās ornamentālajās
aizpildījuma intonācijās it kā notušē un neitralizē metroritmisko

un intervālisko spriegumu, no šī brīža ir Kalniņa muzikālās izteik-

22 Upīts A. Cit. d., 267. lpp.
23

Turpat, 155. lpp.
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smes trausluma un smalkjūtības garanti. Raisīdami izteiksmes

intimitāti, tie līdzinās tautasdziesmu deminutīviem, un maigi

glāsainās kontūras dēļ tos Kalniņa mūzikā ar pilnām tiesībām

var dēvēt par «glāsta intonācijām».

Harmonikā un faktūrā ir atmestas jebkuras pretenzijas uz

monumentalitāti, tās kļūst tuvākas tautas mūzikas raksturam ne

vien ar folkloras izteiksmes elementu pastiprināšanos, bet arī

ar atteikšanos no visa pieciešamā. Komponists neatmet agrākos

viņam specifiskos harmonikas līdzekļus — naturālās skaņkārtas,
to kolorēšanu, blakuspakāpes, raksturīgās alterācijas utt., bet

lieto tos atturīgāk un izmeklētāk. Abās dziesmās ir tikai pāris

zīmīgu secību katrā teikumā. Caurspīdīgāka ir kļuvusi arī fak-

tūra, tā tagad mīl šauru salikumu un paaugstu reģistru, ar to

iegūstot intimitātes un miniatūrisma raksturu, pat kulminējot

(40 — «Un it kā uz viļņiem...»), pietiek ar korisku dubultotu

divbalsību, bez neviena dziļa basa. Noturīgu elementu valdonība

un to ornamentāla aprotāšana kā tautiskuma zīme ir pastiprinā-

jusies visos mūzikas valodas komponentos.
Teiktais attiecas arī uz pašu pirmo Skalbes teksta interpre-

tāciju — BĒRNĪBAS RĪTI (30), turklāt šai dziesmā dzejnieka
un komponista lirisko talantu tuvība ir radījusi vēl tādas kvali-

tātes, kas to ierindo starp latviešu mūzikas šedevriem. Kalniņa

koptais melodiskais rečitatīvs, arvien tiecoties uz brīvu runu, bet

saglabājot tomēr plastiski gleznu kontūru, šeit ir devis agrīnā

perioda labāko paraugu. Neiespējami aprakstīt elastību, ar kādu

šis rečitatīvs seko valodas dabiskajam ritumam, paliekot tomēr

atturīgas izometrijas ietvaros, un reizē kondensē sevī arī emocio-

nālo atmosfēru — ar sirsnīgi lūdzošām, mīļi kautrām, aizkusti-

nošas bezpalīdzības pilnām intonācijām.

Laikā, kad Kalniņš komponēja savas Skalbes dziesmas, Klods
Debisī* bija tikko pabeidzis operu Peleass un Melizande — melo-

diska rečitatīva augstāko sasniegumu mūsu gadsimta sākuma

mūzikā; Kalniņš šo operu iepazina tikai 30. gados Ņujorkā. Pār-

steidz paņēmienu paralēlisms, ar kuriem abi komponisti sasniedz

melodiska rečitatīva dziļu psiholoģisku piesātinājumu: rečitatīva

intonatīvais saturs kā vienam, tā otram ir tāds, kas it kā demon-

strē savas potenciālās lielu emocionālu atklāsmju iespējas, bet

tomēr paliek tīši atturīgs, aprobežojoties ar mājieniem. Tāpēc aiz

necilās izteiksmes iztēle jauš valdzinošus dziļumus.
Ne vienāda, bet līdzīga ir arī harmonikas iedarbība. Maigi

disonējoši, funkcionāli vairāknozīmīgi akordi ar savu fonismu

rada vispārēju poētiski daudznozīmīgu atmosfēru, kurā katrs

teksta tēls sāk mirdzēt kā īpašā krāsainā apgaismojumā. Kamēr
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Debisī mūzikā tie ir sastāva un konteksta ziņā komplicētāki
akordi, Kalniņš aprobežojas ar iestrēdzinātām skaņām un nepa-

rastākiem diatonisku akordu savienojumiem. Intensīvāka ir har-

monikas izteiksme BĒRNĪBAS RITU katra variētā panta otrajā
teikumā, piemēram, pie vārdiem «tik pilna spirgtas cerības». Te

vienkāršais fonisms savienojumā ar korāļa iezīmēm izraisa īpaša

svētsvinīga maiguma izteiksmi, kas piešķir visai šai dzi|i sirsnī-

gajai idillei neatkārtojami oriģinālu raksturu. Blakus tiem līdzek-

ļiem, kas Kalniņa dziesmās parasti nodrošina tautiski nacionālu

izteiksmi, BĒRNĪBAS RĪTOS sevišķi izjūtams, ka to veicina arī

latviskas runas īpatnības kondensējošais teksta melodiskais lasī-

jums. Tā ritmiskā brīvība, protams, arī ir folkloriska īpašība,
taču ne tikai latviešu folkloras, bet plašākā šī jēdziena nozīmē.

Mazajam šedevram ir ari sava vājā vieta. Idilles un melan-

holiskā noslēguma kontrasts ar pārslēgšanos paralēlajā minorā

un sēru gājiena ritmā ir pārāk klajš, ilustratīvs un traucē dzies-

mas māksliniecisko vienotību. Tikai ļoti smalkjūtīgs izpildījums,
kas neakcentē noslēguma īpašo raksturu, var šo trūkumu aiz-

plīvurot.
Jaunu vienkāršību, vieglumu, intimitāti un citas muzikālās

izteiksmes pārmaiņas saskarē ar Skalbes dzeju atzīmē gandrīz
visi Kalniņa daiļrades vērtētāji, sākot jau ar Dārziņu. Tur-

klāt Skalbe nebija vienīgais pārmaiņu rosinātājs. Kalniņa interesi

tagad uz ilgiem gadiem piesaista divi svarīgākie dzejas poli.
Vienā no tiem ir Rainis. Otrajā tie dzejnieki, ieskaitot Skalbi,
kurus toreiz apvieno jaunromantisma strāvojums. Protams, tas

nav vienots virziens, jo ietver idejiski nevienādas personības,
tomēr tam ir arī apvienojošas īpašības, kas saista Kalniņu, —

dzimtās dabas intīmi lirisks skatījums, tuvība folklorai tēlainībā

un valodā, jūsmīga un sapņaina dzimtenes mīla. Dažā dzejas
motīvā pirmajā laikā samanāma vēl Niedras lirikas ietekme,

sevišķi Ata Ķēniņa dzimtenes, tautas un bāra bērnu apdzejoju-
mos, kurus, 1903. gadā iepazinies ar dzejnieku Kalniņš komponē
jau no rokrakstiem

— BARENITES DZIESMA (35) 'MĀMIŅAI
(36), IMANTA DZIESMA (38). Tomēr valdzinošo svaigumu šī

ietekme nenomāc. «Jaunnacionālisma ierosinātie skumjo ilgu,
nenoteikto tieksmju un meklējumu motīvi Piektā gada priekš-
vakara rakstniecībā un dzejā izveidojas visā pilnumā. Sis laiks
tātad ir arī latviešu jaunromantisma uzplaukuma laiks. Pašā

sakumā te arī visskaidrāk redzams, kā jaunromantisms atšķiras
no veca. Tas ar saviem sapņiem un ilgām, un meklējumiem nevēr-
sās vairs atpakaļ tautas spožajā pagātnē ar viņas dieviem un

varoņiem, bet tiecas kaut kur nākotnē, lai arī neskaidrā un ncap-
jausama. Saja sakuma laikmetā vina tieksmēm ir stipri sama-
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Šī nokrāsa savā pirmajā svaigumā, liekas, toreiz būs pat bijusi
vairāk samanāma nekā mūsdienās. Caurskatot Kalniņa solo-

dziesmu sesto burtnīcu, preses cenzors pirmajā lasījumā noraida

ne vien ar Raiņa tekstu rakstīto dziesmu VAKARA MIERS (37),
bet ceļ ierunas arī pret Ķēniņa vārdiem IMANTA DZIESMĀ

(38). 25 Toties jo skaidri redzama jaunromantiskā dzīves izjūta,
ko tiklab dzejnieks, kā komponists ielikuši tradicionālajā IMANTA
DZIESMAS motīvā. Te Kalniņš pirmo reizi episko tautas senat-

nes tēmu tver gleznaini liriskā, intīmākā ievirzē, un acīmredzot

tāpēc par šo dziesmu tik ļoti jūsmoja Dārziņš: dzidra, caurspīdīga
faktūra, tautasdziesmas kolorīts, ko rada periodiski asimetriskā

struktūra un pavadījuma unisoni, vispārējs gaiši starojošs noska-

ņojums, kas drūmo tematiku it kā novirza nākotnes jausmās.
Tautasdziesmas krāsu vienkāršība un veidojuma vieglums ir arī

abās pārējās Ķēniņa tekstu dziesmās (35, 36). Sī vienkāršība sāk

iegūt skicējuma pieticību, apmierinās ar aprisēm. Vēl vienā tādā

intīmā miniatūrā BIRZE DZIEDĀJA (32), kura atrodas it kā pus-

ceļā starp Niedras grūtsirdīgo liriku un jaunromantisma glezni-
ņām, jaušams tīšs vienkāršības demonstrējums, kas, izrādās, arī

ir estētiski valdzinošs, lai gan tā dēļ jāzaudē citkārtējais jūtu
sirsnīgums.

Sai nelielajai jaunromantisma dzejas raisītajai stila renesansei

līdzi Kalniņa solodziesmās sāk parādīties ari Aspazijas vārds,
turklāt izraudzītie dzejoļi un to interpretācija cieši pieskanīga
mūzikas jaunajai, Skalbes dzejas rosinātajai idilliski gleznajai
izteiksmei. Ceturtajā burtnīcā, ko jau Dārziņš apzīmē par pagrie-
ziena punktu, vēl pirms Skalbes dziesmām parādās izsmalcinātas

folkloriskas šūpuļa dziesmas ievirzē rakstītā AIJAIJĀ (29). Tikai

tagad un sākot ar šo dziesmu Kalniņa mūzikā ienāk viņam vēlāk

ļoti raksturīgais kolorīta smalkums, ko rada tonalitātes ar dau-

dzām atslēgas zīmēm (visraksturīgāk — ar daudziem diēziem)
un piesātinātu diatonisku harmoniju izvēlīgs lietojums. KA KAPA

ZVANĪS (39) tver Aspazijas rezignēto dzejolīti gleznā, elēģiskā

miniatūrā, apliecinot, ka pat vientulības tēmai tagad komponis-
tam atrodas nepretenciozāka izteiksme, dzidrākas krāsas. Bet ši

tieksme uz gluži aforistisku miniatūrismu nes arī zaudējumus,

detalizēti psiholoģiska izteiksme atkāpjas gleznainības prasību
priekšā.

Tagad Kalniņš laiž klajā arī SAPŅU TĀLUMĀ (25), kas kom-

ponēta jau agrāk un būtu varējusi ietilpt pat pirmajā burtnīcā.

24 Upits A. Cit. d., 154. lpp.
25 Sk. A. Kalniņa vēstuli J. Madcrniekam, 1904, 27. apr. — CVORA, 1247. f.,

1. apr., 22. 1.
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No sarakstes ar Madernieku var secināt, ka šī dziesma autoru

nav visai apmierinājusi, un, tiešām, — te izpaužas vēl sākotnējais
sava stila meklējumu process. Dārziņš uzslavē spēcīgo drama-

tismu, ko komponists sasniedzis par spīti sava un Aspazijas tem-

peramenta atšķirībai, un piebilst: «Tā ir vienīgā no Kalniņa dzies-

mām, kura neuzrāda nekā tipiski kalniņiska!» 26 Malējie posmi
ar Kalniņam netipiski plašas elpas dziedājumu sulīgu sinkopētu
akordu fonā liek domāt par Rahmaņinova agrīnajām melodijām.
Vētrainajai vidusdaļai, kas viscaur balstās dažādu dominantes

harmoniju akcentējumos, neapšaubāmi ir melodramatisks piesi-
tiens — tāda tipa mūzika tais laikos bija raksturīga vācu salonis-

kajai solodziesmai, piemēram, Eugena Hildaha* dziesmām, kuras

arī Latvijā nebija svešas. Tomēr SAPŅU TĀLUMA nav bez iekšē-

jas noskaņotības un viengabalainības, tā bezgala daudz dziedāta

un arī M. Vīgneres koncertos Vācijā savā laikā saņēmusi jūsmī-
gas atsauksmes. 27

Kā savrups eksperiments jaunromantisko dziesmu vidū pace-

ļas ĶRIVU ĶRIVS (34). Kalniņa pirmo un vienīgo mēģinājumu
ietvert solo balādes žanrā tautiskā laikmeta dzeju, liekas, ir rosi-

nājis Piekto vispārējo dziesmusvētku komitejas izsludinātais kor-

dziesmu konkurss (1903. gada 15. augustā), kuram Vītols šo pašu
tekstu komponēja vīru korim un saņēma trešo godalgu. Kalniņa
sarakste ļauj izdarīt pieņēmumu, ka savu dziesmu viņš vispirms
iecerējis korim. 28 Tik klaja senatnes epika latviešu solodziesmā

ienāk pirmo reizi, un tā izraisa tikai daļēji izdevušos žanrisku

sintēzi. Melodika seko modelim, kas kordziesmā jau iepriekšējā
laikmetā nostiprinājies kā senlatviska kolorīta nesējs (piemēram,
Vītola dziesmā Staburadze v. c), taču izteiksmes psiholo-

ģiskai detalizācijai ir maz noderīgs, un arī tā saites ar latviešu

tautasdziesmu nav visai konkrētas. Šo tautiskā laikmeta kora

epikas semantisko modeli (un to pasvītro arī kora faktūra kla-

vieru partijā) komponists apvieno ar sev tipisko krāšņi niansēto

harmoniju. Nosacītais senatnes kolorīts atdzīvināts ar svaigākām
krāsām, taču teksta tēli šādā melodiskā traktējumā jaunus, laik-

metam un Kalniņa stilam piedienīgus psiholoģiskus vaibstus

neiegūst, un šis opuss paliek tikai žanriski stilistiska kompromisa
līmenī.

Kompromiss starp tautiskā romantisma inerci un laikmetīgo,
psiholoģiski saturīgo tautiskumu, ko Kalniņš izkopj citos žanros,
ir neapšaubāms arī dažās Rīgas gadu kordziesmās. Dziesmās

26

Dārziņš E. Alfrēds Kalniņš, 132. lpp.
27 Sk.: Lettischer Liederabend. — Stadtsbūrger Zeitung, 1905, IL Nov., N 531.
28

Sk. A. Kalniņa vēstuli J. Maderniekam, 1903, 25. aug. — CVORA, 1247. f.,
1. apr., 22. 1.



7* 99

LĪGAS SVĒTKI (288) un OZOLDĒLI, LIEPASMEITAS (289)
to apliecina jau pati novecojušos tekstu izvelē. Bez tam te atkal

komponists inerti seko tautiskā laikmeta šķietami kanonizētajam

melodijas metroritmiskajam modelim, kurš gan atspoguļo latviešu

tautasdziesmu teksta un melodijas saskaņotības vispārējos prin-
cipus, taču reālajā lietojumā ne vien ievieš paseklu struktūras

automātismu, bet pat traucē teksta dabisku izlasījumu. To pama-
toti pārmezdams, Melngailis nosauc LIGAS SVĒTKUS par «ļoti
izklaidus komponētu» dziesmu un norāda uz nedabisko dekla-

māciju pirmajās taktīs.29 Viņš un it sevišķi Dārziņš katrā izde-

vīgā gadījumā nosoda arī nonakorda kā netautiskas harmonijas

lietojumu, harmonizējot «līgo» gaviles, taču šinī gadījumā jau-
tājums par tautisko raksturu ir sarežģītāks. Lai cik neparasts šis

nonakords šķita laikmeta mūzikas valodas kontekstā, tā krāšņais
skanējums šajā kontekstā pirmo reizi latviešu mūzikā novatoriski

pieteica tādu attieksmi pret folkloras elementiem, kura kļuva vis-

pārēja tikai 30. gados. Proti, Kalniņš šeit, sekojot savai gleznaini

romantiskajai izjūtai, epizodiski priekšvēstīja tādu tautas mākslas

traktējumu, kas folklorā saredz pirmām kārtām pozitīvu emociju
un gaišas pasaulizjūtas rezervi un slavina to impresionistiski

krāšņās skaņu vīzijās.*
IMANTA (287), kas, tāpat kā abas minētās kordziesmas, rak-

stīta dziesmusvētku konkursam un pabeigta tikai pastaigās pa

Peldparku jaunajā dzīves vietā Pērnavā, kompromisu vērš aug-

līgā sintēzē. Balādiskās epikas tradicionālajam muzikālajam mo-

delim komponists uzpotējis savas intīmās un gleznainās lirikas

zarus. Viņš nevairās vēstošās, intonatīvi askētiskās melodikas

formulas likt izdziedāt it kā pusbalsī un priekš sevis, dara tās

liriskām poētiskām asociācijām bagātākas ar koloristiskām har-

moniju secībām. Un lai arī shematiski deklamējošās metroritmis-

kās struktūras automātismu viņš neuzņemas pārvarēt gandrīz
nekā citādi, kā vienīgi ar tempa maiņām, tomēr sava un psiho-
loģiski svaiga attieksme pret tekstu te pārsver novecojušos žan-

riskos kanonus. Uz ilgu laiku IMANTA kļuva par kritikas

vienprātīgi atzītu labāko Kalniņa dziesmu. Savukārt NAKTS
DZIESMA (291) liecina par komponista intīmi gleznainās izteik-

smības nostiprināšanos liriskas kordziesmas žanrā. Tam pagai-
dām neatrodas citi līdzekļi kā vienīgi izsmalcināts harmoniju
kolorīts. Pret straujo novirzīšanos paralēlā minora akordos jau
dziesmas pirmajās taktīs savā laikā iebilst izdevuma redaktors

J. Vītols, taču, apjauzdams to kā Kalniņa topošajam stilam

29 Melngailis E. Piekto dziedāšanas svētku dziesmas. — Austrums, 1904, 7. nr.,

550. lpp.
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organisku, nav kategorisks. 30 Ne atsevišķas modulācijas, bet šī

mirušajam pļāvējam dziedātā rekviēma gaiši gleznainais pamat-
tonis liecina par principiāli jaunām skaņām latviešu kordziesmā —

jaunromantisma dzejas ienesto jūtoņu, lai arī kora mūzikā Kal-

niņš to neizkopa līdz tādai pilnībai kā solodziesmās.

Nav grūti rezumēt, ka Rīgas gados Kalniņa daiļradi izšķi-
roši ietekmēja četri svarīgākie laikmetam raksturīgie pasaulizjū-
tas avoti. Viens no tiem bija vienkāršā, taču sociāli indiferentā,
«mazā» cilvēka vientulība un pamestība, kas savdabīgi konden-

sējās A. Niedras lirikā. Drīz šo iespaidu sfēru nomainīja revolū-

cijas priekšperioda sloga sajūtas izraisītais romantiskais, sapņai-
nais nemiers jaunromantisma dzejā, kurš sevī nesa arī valdzinoši

atsvaidzinātu dzimtās dabas, zemes un tautas mīlu, kā arī gaišā-
kas nākotnes vīzijas. Ciešākā, apzinātākā sociālā kontekstā laik-

meta spiedīgās garīgās atmosfēras izjūtu Kalniņa solodziesmās

ienesa Raiņa sabiedriski simboliskā dabas dzeja. Un, beidzot, kā

ceturtā un jau retrospektīvā ietekmju sfēra bija aizejošā tautiskā

romantisma tēlu un noskaņu pasaule. Tās iespaidus Kalniņš guva,

vienīgi saskaroties ar sava laika koru kustību kā relatīvi konser-

vatīvāko kultūras dzīves daļu, un tā viņa daiļradē ienāca vienīgi
kā pārvarams elements. Protams, laikmeta dzīves iespaidi bija
tikai impulsi. Tos komponists pacēla tādā mākslinieciskā vispā-
rinājumā, ka tie ieguva daudz plašāku psiholoģisku saturu un

joprojām pauž patiesību par cilvēka dvēseles dzīvi.

Muzikālā aspektā šī perioda lielākie sasniegumi saistās ar

psiholoģiski ietilpīga un detalizēta deklamatoriskā stila izveidi

Skalbes, Raiņa un Poruka dzejas interpretācijās, kā arī solo-

dziesmu pavadījuma tēlojošās lomas nemitīgu daudzveidošanos,
pie tam izcilākie paraugi radušies dziesmās ar Raiņa vārdiem.

30 Kalniņš A. Seno dienu atmiņu lapiņas, 3. lpp.
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CETURTĀ NODAĻA

PĒRNAVĀ

1903—1911

ērnavas Meiteņu ģimnāzijas

inspektrise Anna fon Bētlinga pavēra durvis uz skolas zāli, kur

klavieru plinkškēšana jau jaucās ar citiem pazīstamiem dziedā-

šanas stundas trokšņiem, un cienīgi devās uz ierasto vietu plašās
zāles attālākajā stūrī. Viņa bija aizkavējusies, bet šīs Kalniņa
kora stundas nedrīkstēja laist garām. Bēt linga iekārtoja masīvo

augumu sēdus aiz tādas kā katedrītes un izlikās iegrimstam
adīšanā.

Meitenes kā parasti bija sastājušās ap klavierēm un staroja.

Inspektrises klātbūtne te nebija vajadzīga disciplīnai kā citās

stundās, to viņa bija sen sapratusi. Viņa labi zināja, ka mei-

tenes te allaž salasījās jau priekšlaikus un gaidīja kā uz ūdens

kustēšanos. Nebija runas par disciplīnu, viņas bija gatavas Kal-

niņa priekšā pārvērsties eņģeļos. Bet nekad nevarēja zināt, ko šis

Kalniņš jaunu izgudros. Viņš neskatījās virsū krietnajai Balduina

Nusa dziesmu grāmatiņai, kura taču bija speciāli paredzēta mei-

teņu skolām Baltijas provincēs un ar kuru vecais Gustavs Feld-

bahs agrākus gadus bija gluži labi izticis. Nē, viņš vienmēr stiepa
līdz kaut kādas uz lapiņām novilktas notis, iejūsmināja meitenes

ar duetu un tercetu dziedāšanu, un tāpēc nekad nevarēja zināt,
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kas šais stundās īsti notiks. Reiz meitenēm bija iemācītas pat
divas igauņu tautasdziesmas un iedabūtas skolas vakara pro-

grammā. Ķaut kas tāds šai zālē bija atskanējis pirmo reizi, un

tam tad tūlīt bija darīts gals. Pietika ar to, ka tagad starpbrīžos
šo valodu nevarēja vien apklausīties, it kā te būtu kāda igauņu
ģimnāzija. Paldies dievam, tāda Igaunijā esot tikai viena pati,
laikam Tērbatā.

Abu ģimnāziju kopēja jauktā kora uzstāšanās Ziemassvētku

un pavasara skolas koncertos arī bija Kalniņa izgudrojums. Div-

reiz gadā notika īsts apvērsums, gāganu kari, kad tas puišeļu
bars no Zēnu ģimnāzijas nāca šurp uz kop mēģinājumiem. Abas

skolas bija kā elektrizētas. Kam tas vajadzīgs? Visa pilsēta

saskrēja uz šiem koncertiem, bet skola taču nav operteātris! Grūti

Bētlingai bija samierināties jau ar to vien, ka zēnu pulks pārkāpa

viņas ģimnāzijas slieksni. Tas viņai pārāk dzīvi atgādināja kādu

citu, nebūt ne dziedāt nākušu zēnu pulciņu 1905. gada ziemā, —

tik dzīvi, ka ikreiz bija jāsāk trīcēt pie visām miesām. Toreiz

Zēnu ģimnāzijas skolnieku delegācija bija ieradusies un pašap-

zinīgā pieklājībā Bētlingai pieprasījusi, lai pārtrauc mācības un

atlaiž meitenes mājās. Pilsētā esot sācies ģenerālstreiks, un ģim-

nāzija tam pievienojusies, un, tā kā abām ģimnāzijām esot kopēja
vadība, tad.. .

Bēt linga bija padevusies. Aiz bailēm. Jo viņiem
tur tai zēnu ģimnāzijā bija toreiz nodibinājusies skolēnu padome

ar drausmīgiem nolūkiem: kontrolēt skolotāju objektivitāti, pie-
prasīt lasāmistabu ar liberālām avīzēm un bibliotēkas apgādā-
šanu ar jaunāko igauņu un krievu literatūru. . . Neiedomājami!
Drīz pēc tam, protams, sākās skolēnu aresti. Un tad nebija vēl

pagājuši trīs četri gadi, kad Kalniņš, strādādams arī tai otrajā
skolā, bija pierunājis abu skolu kopējo direktoru Vasīliju Pope-
ļiščevu atļaut šos jauktos korus. Pēc Bētlingas domām, tas bija
no direktora puses nepārdomāts un gauži mīkstsirdīgs, jā, pat
īsts dzērāja liberālisms. Bija taču zināms, ka Zēnu ģimnāzijā

joprojām pastāvēja slepenā skolnieku izglītības biedrība «Taim»,
kurā centās ievilkt arī meitenes. Bētlingai gribējās domāt, ka

liberālisms, lai kāds tas būtu, bija vienīgais, kas varēja saistīt

šos divus vīrus: vienu allaž neizgulējušos un nosmulējušos, ar

sliktām manierēm un pavirši ģērbušos, kā jau vairums šo nez

no kurienes ieklīdušo zemas kārtas viduvējo skolotāju, kuri lādēja

mikroskopisko pilsētiņu un teicās dzeram aiz garlaicības, un

otru — allaž možu un laipnu, visu dievinātu, ar brīnumskaistu

sievu un diviem jaukiem bērniem, nu taisni inteliģenta muzikanta

paraugtipu. Bet vai Kalniņu kāds īstenībā pazina? Šeit skolā,
divas reizes nedēļā ierazdamies, viņš bija baltais zvirbulis, parā-
dība no citas pasaules, un Bētlinga nebija redzējusi, ka viņš ar
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kādu skolotāju sarunātos ilgāk par pus minūti. Pilsētiņā? Tur

visa vācu sabiedrība viņu pazina — vācu Nikolaja draudzes

ērģelnieks, daudzreiz diriģēja mūzikas biedrībā, bieži uzstājās pie
klavierēm Birģerklubā! — un viņš visiem lieliski uzsmaidīja. Ar

visiem viņš bija pazīstams, bet neviens taču viņu nepazina.
Jā, jā!

Vai tā bija? Anna fon Bēt linga nupat bija dzirdējusi, ka Kal-

niņš atkal nonācis konfliktā ar vācu mūzikas biedrību, un tagad,
klausoties, kā viņš meitenēm mācīja Gļinkas «Venēcijas nakti»,

viņai likās, ka pašas sirmā galva beidzot ir nobriedusi kādiem

svarīgiem atklājumiem. Varbūt viņi, vācu sabiedrība, savā ziņā
nemaz negribēja Kalniņu īsti pazīt, un tā līdz šim bija licies

ērtāk? Jo pazīstot būtu arī jāatzīst! Jāatzīst viņu par to, kas viņš

bija ārpus Pērnavas. Vai ne? Viņš esot latvietis, un šis bija pir-
mais punkts, ko ērtāk bija ignorēt, jo atzīt, ka tik elegants un

smalks cilvēks ir latvietis, tas likās vismaz drusku šokējoši. Lat-

vietis diriģēja vāciešus! Tas bija otrais punkts.
Jā, latvieši. Arī uz abām ģimnāzijām nāca mazs pulciņš zem-

nieku bērnu kaut kur no Rūjienas apkārtnes. Katru sestdienu

dzinās pa sniegiem atpakaļ desmitiem kilometru. No šiem naba-

dziņiem, no abu skolu audzēkņiem, viņš esot sastādījis mazu lat-

viešu korīti, ko apmācot savā dzīvoklī. Gluži aizliegta tāda lieta

varbūt nebija, tomēr.. .
Ja domāja tālāk, tad viņš kā komponists esot ievērojams

latvietis. Bija mazsvarīgi, kā viņš kotējās starp latviešiem, bet

Bētlinga taču bija redzējusi atsauksmes par Kalniņa kompozīci-

jām Vācijas mūzikas laikrakstos vai vismaz atreferējumus vie-

tējā vācu avīzītē «Pernausche Zeitung». Tur gāja runa par aug-

stām lietām,. Ha! Slavēdami Kalniņa dziesmas, šie valstsvācu

kritiķi no sava pārāk augstā redzes punkta bija saskatījuši viņa
mūzikā arī nezin kādu latvisku nacionālu īpatnību. Kaut ko

sevišķu. To nu nevajadzēja... Ar to pie mums, Līvlandes vācie-

šiem, neko nevarēja iesākt. Un vispār, Pērnavai pašai bija savs

priekšstats par Kalniņu — tāds, kādu vajadzēja. Pērnavieši neli-

kās zinot, ka viņš citur bija redzams komponists. Pieņemsim, ka

bija divi Kalniņi. Un lai tā Stutgartes «Neue Musikzeitung»
nupat rudenī bija ievietojusi viņa bildi lappuses vidū. Bilde būtu

varējusi būt arī pa visu lappusi. Un lai uz tās Kalniņš bija kā

ola olai līdzīgs tam Kalniņam, kurš te stāvēja un dresēja viņas
meitenes. Lai! Šo avīzes numuru izlasījis, katrs Pērnavas vācie-

tis, otrā dienā Kalniņu uz ielas salikdams, viņam tikai mīlīgi
spieda roku un smaidīja acīs, it kā nekas nebūtu bijis, un neteica

ne vārda. Nē, vai tad kaut kas tāds bija noticis?! Gluži vienkārši

viņiem baznīcā bija tāds brīnum labs ērģelnieks Kalniņš, kura dēļ.
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pat Maskavas, Pēterburgas un ārzemju peldviesi vasarās stāv-

grūdām nāca baznīcā, un te viņš bija tas Kalniņš. Un ar to pil-

nīgi pietika. Jo viņš cēla Pērnavas vācu prestižu.
Agrākos gadus bija labi, ka viņš pastrādāja arī mūzikas bied-

rībā. Vēlāk, pēc revolūcijas, kad nodibinājās lielā Vidzemes vācu

biedrība «Deutscher Verein m Livland», kad radās iespējas un

līdzekļi, viņi ataicināja tieši no Vācijas jaunu mūzikas biedrības

diriģentu. Brašais Hanss Starke te darbojās jau kopš pagājušā

gada sākuma, šoruden sāka strādāt vēl viens vācu diriģents.

Kalniņa strīds ar mūzikas biedrību nebija nekas jauks. Viņš

varēja zaudēt ērģelnieka vietu, jo pēc nerakstīta likuma šī vieta

taču pienācās Vācu biedrības mūzikas direktoram. Tas īstenībā

būtu liels zaudējums, jo neviens Kalniņa atvietotājs pie ērģelēm
līdz šim nebija dzirdēts.

Un vēl nebija labi, ka pašā pēdējā laikā pilsētas avīzīte atļā-
vās publicēt pārāk daudz par Kalniņu kā komponistu. Jaunais

diriģents un kritiķis Otto Muižels, kurš arī esot no Rīgas, pār-

vācojies latvietis, nesen bija Kalniņu avīzē tieši apzīmējis par
«lettische Komponist». Tā bija pirmā reize septiņos gados, kad

Pērnavā to skaļi pateica. Un ticiet Bētlingas vecajai gudrajai
galvai: tas varēja būt beigu sākums, jo kad Pērnavai būs Kalniņš

pilnībā jāatzīst, tad tā no viņa atteiksies. Vai arī otrādi: kad Kal-

niņš atteiksies un ies prom, tikai tad Pērnava viņu atzīs. Te bija
sava dīvaina loģika.

Kalniņš gāja prom, jo stunda bija galā. Viņš laipni un tomēr

dīvaini uzsmaidīja inspektrisei. Tā bija it kā atsveicināšanās,

un tomēr viņš nesveicināja. Arī sastopoties viņš pēdējā laikā tikai

pavīpsnāja. Tātad īstenībā viņš Annu fon Bētlingu vairs nesvei-

cināja. Dīvains cilvēks. Ļoti kluss un it kā tolerants, tomēr. . .
Neviens nezināja. Bētlinga domāja, ka viņam nevarēja būt bijusi
nekāda daļa toreiz pie skolēnu nemieriem, ne arī tagad pie viņu
slepenās biedrības. Tomēr. Tieši tādus klusus un noslēgtus tagad

policija ieteica uzmanīt.. .
Alfrēds Kalniņš izgāja no skolas un pa taisnāko ceļu devās

uz Rīgas ielas pusi. Viena priekšpusdiena atkal pagalam. Tagad

mudīgi mājup, ātri paēst pusdienas, un — skolnieki viens pēc
otra līdz vakaram. Rīt tāda pati diena sāksies ar Zēnu ģimnāziju.
Tā skrien nedēļas. let uz beigām 1910. gads.

Kaut kas šajā gadā bija mainījies. Ne tikai tāpēc, ka miris

sirsnīgākais un rosinošākais draugs, kurš viņam bija it kā sirds-

apziņa, Emīls Dārziņš. Ne tikai tāpēc, ka šogad vairāk iznāca

but Latvijā, it īpaši laukos, diriģēt kopkoru sarīkojumus Madonā,

Cēsīs, un tas allaž vairoja paša svešatnības sajūtu. Bija vēl kaut

kas. Vai nu viņš to apzinājās vai nē, taču arī Pērnavā sen vairs
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nevarēja strādāt tikai mūzikai. Mierīgā pilsētiņa likās kā pār-
škīdusi vairākās pretēju interešu sfērās un prasīt prasīja nostā-

šanos vienā no karojošām pusēm. Tātad nekarotāji vairs nebija
vajadzīgi. . . Tāpat kā sengrieķu polisā, no kuras esot izraidīts

ikviens, kurš nepiedalījās aristokrātijas un plebsa savstarpējās
ielu cīņās. Vareni! Tādu izraidīšanu laikam vēsturē sauca par
ostrakismu. Vai šī procedūra nu draudēja viņam? Ķāpēc un par

ko? Vai par to, ka viņš bija iedomājies savu mūziku un savu

ērģelēšanu spīdam kā sauli un līstam kā lietu pār ļauniem un

labiem, lieliem un maziem? ...

Protams, īstais vaininieks nebūt nebija šis nabaga zellis

Starke. Viss bija sācies jau sen pirms Starkes ierašanās, jau tad,

kad pēc revolūcijas apslāpēšanas, jauno situāciju izmantojot,
vācieši ar baroniem priekšgalā nodibināja to milzīgo «Vācu bied-

rību Vidzemē». Nauda šķīda, nepagāja ne pāris gadu, kad Pēr-

navā bija gatavs lielais biedrības nams. Vairojās vācu avīzes

Vidzemē, dažas iznāca pat divreiz dienā, visās malās sāka skanēt

patriotiskas baltvācu dziesmas. Brāļu baronu Manteifeļu kopīgais
dzejas un mūzikas darbs — dziesma ar zīmīgo nosaukumu «Sar-

dze austrumos» nāca drukā pat uz pastkartēm. Tad nu daudzi

domāja, ka vācu draudzes ērģelniekam arī klātos šai biedrībā

iestāties. Kad tas nenotika, sākās vainu meklēšana.

Ērģelnieks Kalniņš īstenībā esot bezkaunīgs brīvdomātājs, jo
viņš pa sprediķa laiku dodoties ārā no baznīcas un klejojot pa

ielām. Taču te vecais virsmācītājs Ferdinands Kolbe viņu neganti
aizstāvēja. Kolbem bija garša uz labu mūziku, un Kalniņa vietā

viņš negribēja nevienu citu, pat ne atvietotā]'u (tāpēc arī uz Rīgu
iznāca tikt retāk nekā gribētos). Viņš, Kolbe, arī ērģelniekam
novēlot mazu pauzi kāju izlocīšanai pa dievkalpojuma vidu, un

bez tam šis Kalniņš nekad vēl neesot nokavējis sprediķa beigas.
Vai gan varēja nokavēt, ja dīvainais Kolbe tik precīzi ievēroja
hronometrāžu, ka tās dēļ uz kanceles allaž nostādīja smilšu pulk-
steni pusotru pēdu augstumā... Kolbe neko nedarīja par lēnu

vai par ātru, un sevišķi viņš necieta stiepšanu garumā. Viņi abi

bija vienojušies par tik raitiem, mundriem korāļu tempiem, ka

Latvijā, tādus izdzirdot, baznīcēni mestos ārā.

Ērģelnieks Kalniņš esot mēģinājis mūzikas biedrībā ievazāt

nevācu garu, jo savu diriģenta darbību tajā vēl pirms gadiem

pieciem sešiem esot uzsācis ar latvieša Jāzepa Vītola dziesmas

«Beverīnas dziedonis» iestudēšanu, lai arī vācu valodā. Jā! Bet

toreiz jau jūs, mīļie vācieši, priecājāties kā bērni par šo pirmat-
nēji skarbo, svaigo mūziku. Pie ķesteru mūzikas un sažuvuša

epigonisma skaņu abstrakcijām pieradinātiem, jums tā likās kā

pats zemes spēks, tirpas gāja pa kauliem .. . Toreiz jums nebija
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tādu idejisku apsvērumu, vai ne? Zel, ka neizdevās tad pie reizes

iestudēt ari Emīla «Mēness starus stīgo». Emils savā olimpiskajā

nostājā nesaņēmās atsūtīt notis ar vācu tekstu, kā vienmēr visu

atlikdams uz tuvāko nākotni un aizbildinādamies ar savu neat-

spēkojamo teicienu: «Varbūt, gandrīz, kādreiz.
. .»

Ērģelnieks Kalniņš esot igauņu savtīgās politikas atbalstītājs,
jo bērnus aprūpējot igauņu ārsts un savus ietaupītos grašus viņš
noguldot nevis vācu, bet igauņu kredītbiedrībā

...
Bez tam viņš

esot tuvās attiecībās ar pilsētiņas izglītotajiem igauņiem, kuri

pretendēja uz lomu tās sabiedriskajā dzivē. Tie bija nāves grēki,
īstenībā gan bija tā, ka viņš sagājās ar pavecākas paaudzes un

lielākoties jauktām ģimenēm, kurās mīlēja pa vakariem muzicēt.

Tajās vismaz valdija demokrātisks un nacionāli iecietīgs gars,
nevis joprojām muļķīgā žogu celšana starp «augstdzimušie» un

«birģeri» kā pie Pērnavas vāciešiem, nu gluži kā vecajās Cēsis —

«Adelige Musse»... «Būrgermusse». Sis ģimenes bija tālas jau-
najiem, enerģiskajiem darbiniekiem, kuri rīkoja igauņu teātra

izrādes, kora dziedāšanas un pat Pērnavas apkaimes dziesmu-

svētkus nacionāli kulturālās biedrības «Endla» paspārnē. Si un

vēl stipri kreisā izglītības un atturības biedrība «Valgus» bija tie

īstie pretspēki baltvāciskajai kultūras politikai, kas tagad centās

ieplēsties par katru cenu. Bet viņš, Kalniņš, jau ari bija tāls šim

igauņu spirgtajām rosmēm! Diemžēl. Viņi gan sastapās un izru-

nājās ar Artūru Kapu vai Mihkelu Lidiģu, kad tie parādījās Pēr-

navā, viņš ar simpātijām sekoja igauņu mūzikai, šis vasaras

astotajiem viņu dziesmusvētkiem Rēvelē. Bet šeit, šajā mazajā
pilsētiņā, viņš palika svešs šis mūzikas konkrētajām izpausmēm
un cilvēkiem, kas to aprūpēja un par to iestājās, neuzdrošinājās
tiem tuvoties, bija varbūt tiem pat nesimpātisks. Jo viņš taču

ielu cīņās nepiedalījās, vai ne? Tad kur viņš isti piederēja?
Kam viņš galu galā augu dienu skrēja, plēsās un strādāja?

Nu labi, tie privātskolnieki — lielākoties apdāvināti vācu un

ebreju jaunieši bija nepieciešams iztikas darbs. Piedalīšanās ar

līdzekļiem un padomu pārdesmit cilvēku lielās Pērnavas Latviešu
biedrības un tādas pašas latviešu draudzites darbā, kuru galve-
nais mērķis bija sagādāt iespēju trūcīgajiem latviešu bērniem
skolā baudīt ari mātes valodas stundas, — tas bija mīlestības
darbs. Taču vai viņš nebija ari pārāk neizvēlīgs? Tie, kurus viņš
paklausīgi gāja pavadīt vācu Birģerkluba vai Pludmales salona
koncertos, bija vienotrreiz nevienam nevajadzīgi diletanti. Kad
viņš pastāstīja Emīlam, ka pasniedz privātstundas ari kādam
baronenam un reiz aiz ziņkārības ir braucis spēlēt barona privāt-
bazmciņa juras krastā pie Olu miestiņa pārdesmit kilometrus no

Rernavas uz Ainažu ceļa, tad Emīls kļuva gluži sarkastisks: «Tu
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beigsi ar to, ka paši vācieši tevi pārcels uz savu Doma baznīcu

Rigā! Tad tev bus liels dzīvoklis Troņmantnieka bulvārī
ar skatu

uz Bastejkalnu un pie durvīm plāksnīte — Alfred Kalning. Dom-

organist und Musikdirektor .. .»

Neaizmirstamais Emils bija savu gaitu jau beidzis. Cik tievs

izrādās dzīvības pavediens! Ja būtu jābeidz šodien, kas paliktu?
Emils Dārziņš atstāj par sevi atmiņas kā neatlaidīgs apgaismo-
tājs savā dzimtenē, kā tautas un visvairāk tās vienkāršākās tau-

tas mūzikas saprašanas vairotājs. Un viņš, Alfrēds Kalniņš?
Dzīvo te jau astoto gadu. Pērnavieši un peldviesi, kas nāk uz viņa
koncertiem Nikolaja baznīcā, būs jau padarīti bezmaz par mūzikas

gardēžiem, par speciālistiem. Bet cik daudzus viņš ar savu spēli
veldzē un apgaismo Latvijā? Tur iznāk koncertēt labi ja divas

trīs reizes gadā. Šovasar, diriģējot lauku dziesmu dienas, bija
labi redzams, cik panīkusi mūzikas dzīve visās malās, cik daudz

roku pietrūkst, cik saprašanas vēl maz. Nupat kāda avīze bija
rakstījusi, ka pašā Jelgavā viņa nepretenciozie JŪRAS VAIDI

esot likušies publikai pavisam nesaprotama, sarežģīta dziesma.

Kas šo saprašanu vairos? Protams, Latvijā izpirka viņa dziesmu

izdevumus, tas vien jau laikam kaut ko nozīmēja. Bet vai tieši

tāpēc viņam nevajadzētu tomēr būt starp tiem, kas viņa dziesmas

gaida, tās dzied un klausās?

Gads iet uz beigām, kaut kas ir mainījies. Ari lāga vīrs Kolbe

šogad piepulcinājies tēviem un viņa vietā no Kurzemes atnācis

tas Emīls Bilenšteins, valodnieka dēls, kurš tur sakompromitējies

Piektajā gadā kā pēdējais revolucionāru denunciants un nu dzim-

tajā pusē laikam vairs nevar tverties. Bilenšteinam mūzika un

ērģeles bija visai vienaldzīgas, ar viņu bija garlaicīgi.
Paša bērni jau paaugušies, Jānim drīz jāiet skolā, Biruta sen

jau skrien kājām. Kas no viņiem augs — igauņi, vācieši, krievi?

Paldies dievam, viņš pirms trim gadiem dabūja šurp no Cēsīm

mātes dārznieka meitu Martu Bērziņu — tikai tāpēc, lai bērn-

aukle būtu latviete. Bet visu mūžu taču šī meitene viņa ģimenē
nedzīvos.

Uz Rīgu gan viņš laikam nekad vairs neies. Pirmos tejienes

gados vēl gribējās meklēt atpakaļceļu, bet kad 1905. gada rudenī

Rīgas Latviešu biedrības skolā viņam strupi atteka brīvo dziedā-

šanas skolotāja vietu, jo esot, lūk, vajadzīgs «tāds, kas izstudē-

jis», tad nu reiz vajadzēja atmest ar roku. Tiem kungiem, kas

Rigā vadīja skolas un biedrības, liekas, bija pilnīgi vienalga, kas

ar viņu notiek, tas Kalniņš viņu pēc varēja iet kaut uz Ameriku.

Taisni brīnums, te Igaunijā dažs labs svešs cilvēks no nez kādas

tālas malas piedāvājās apklausīties pēc lielākas vietas, lai viņam

nebūtu jānosmok šajā te kaktā.
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Skats pāri Pērnavas upei un ostai uz pilsētu. Pa kreisi Nikolaja baznīcas

tornis (ēka nav saglabājusies). Šai baznīcā Alfrēds Kalniņš darbojās par

ērģelnieku.

Tagad nu jau labi sen no Liepājas bija atrakstījis kāds ķirurgs
Jēkabs Alksnis un turienes latviešu sabiedrības vārdā aicināja
uz Liepāju. Tātad Liepājas latvieši beidzot bija tomēr ieguvuši
kādu noteikšanu par savu baznīcu un ērģelēm. Un tikai. Ērģeles,
kori, skolnieki — tāpat kā te . . . Bet varbūt vairāk jēgas. Par to

vajadzēja labi padomāt, tad varbūt varēs atkal ņemt iedzīvi un

kāpt kuģī, un šoreiz viņi būs jau veseli četri braucēji.'*

Pērnavā Kalniņš dzīvo astoņus garus gadus. Tā ir ārēji rimta,

vienmērīga un tomēr saturā intensīva dzīve, kas pakāpeniski mai-

nās. Sajā laikā, kad, tāpat kā visā plašajā Krievijas valstī,

Latvijā sabiedriskā dzīve kulminē demokrātisko slāņu neredzētā

politiskā un atbrīvošanās cīņu aktivitātē, kad pamatšķira izcīna

savu pirmo lielo 1905.—1907. gada kauju un kad pēc tam, tautai
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asiņojot, ieplešas garīgās dzīves pliekanība un stagnācija, — šajā
ārdoši radošajā brīdī Kalniņš dzīvo ārpus savas dzimtenes, tās

drāma tāpēc viņu neskar ar klātbūtnes asumu. Tomēr arī nelielajā
divdesmit tūkstošu pilsētiņā, kuras kontrastus vasarās papildina

atplūdusī internacionālā kūrortpublika, arī te revolūcija, kad tās

stunda situsi, ir klāt visā skarbumā. Jo Pērnavā paceļas ne tikai

vācu bagātnieku greznie nami, atvaļinātu cara ierēdņu savrup-

mājas un peldu iestāde. Te nepārtraukti kūp arī vācu akciju
sabiedrības «Waldhof» celulozes fabrikas skursteņi, kuru rijību
dienu un nakti remdē 1500 strādnieku, cauru dienu nerimst darba

troksnis tirdzniecības un zvejas ostās, ik rudeņus skolās pulcējas
baronu spaidīto apkārtnes zemnieku nemierīgie dēli un meitas.

Kā visur, te revolūcija sākas ar streikiem, ielu gājieniem,

mītiņiem. Tās attīstība sakrīt ar vietējās pašvaldības vēlēšanām,
kurās vācu vara ir likta uz spēles, un tāpēc no Rēveles izsaukts

izcili daiļrunīgs mācītājs, kurš vairākkārt dienā igauņu baznīcā

dažādās valodās lasa vēlēšanu aģitācijas sprediķus, — to orga-

nizējušies strādnieki ar revolucionārām dziesmām un pabiedēšanu

padzen no baznīcas un pilsētas. Tautas tiesas bargumu un

izsmieklu pieredz arī nīstākie policijas ierēdņi. Nemiernieki pār-
ņem dzelzceļu un pieprasa aizturēt vilcienus ar jauniesauca-

majiem, streiko telegrāfs. Varas pārstāvji atkāpjas strādnieku

ekonomisko un politisko prasību priekšā. Revolūcija kulminē

1905. gada decembrī, kad uz dažām dienām policija zaudē varu

un to pārņem bruņotas strādnieku patruļas Igauņu sociālistiskās

strādnieku savienības Pērnavas nodaļas vadībā, līdz kamēr Zie-

massvētku vakarā pilsētiņā ierodas Viņa Augstības leibgvardes
Ulānu pulka eskadroni ar ložmetējiem.

1 Tālākais būtu stāsts par

ģenerālmajora Orlova soda ekspedīciju, un tas ir apmēram tāds

pats kā visur Vidzemes guberņā, ja nu vienīgi ar to starpību, ka

tieši Pērnavas tuvumā atrodas rezidējošā landrāta, barona Pīlāra

fon Pilhaua rezidence — barona, kurš izmanto amata stāvokli,
lai pieprasītu visnesaudzīgāko izrēķināšanos ar nemierniekiem

savā novadā, kā arī visā Vidzemē.

«Māksla un 1905. gada revolūcija — tā ir pārāk dziļa un

nopietna tēma, lai tiktu risināta ilustratīvi. To iespaidu, ko Krie-

vijas sociāli politiskā attīstība toreiz atstāja uz māksliniekiem

uzskatos par viņu misiju, par personības fizisku un garīgu brī-

vību, par dzīves problēmām, — šo iespaidu ieraudzīt ir dažkārt

ne mazāk svarīgi, kā atrast vēl vienu liecinājumu par mākslas

tiešu līdzdalību revolucionārā cīņā,» raksta 20. gs. sākuma Krie-

i OmeT EIepHOBCKOH vnpaßbi 3a 1905 toa. llepHOß, 1906, c. 8—14;
Semper J. Matk minevikku, 1. Tallinn, 1969.
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vijas mākslas dzīves pētnieks G. Sterņins.
2

Tiešām, revolūcijas
ietekme uz mākslas saturu un stilu ir daudz plašāka par tiešo

cīņas notikumu iespaidu, un Kalniņš šajā ziņā nav izņēmums.
Tomēr tas, ka ar Raiņa vārdiem komponētie JURAS VAIDI (50)
radās/ šajā piejūras pilsētiņā un 1906. gadā, liekas zīmīgi. Jo

vairāk tāpēc, ka Kalniņš toreiz uzskatīja Raiņa dzeju par grūti

komponējamu, — acīmredzot viņš dažkārt neatrada tajā to ele-

mentu, ko dēvēja par «romantiku» un ko uzskatīja par mūzikai

nepieciešamu.

Kalniņa Pērnavas perioda dzīve dalās vairākos posmos. Viņš
te uzsāk darbību 1903. gada rudenī, taču pagaidām tā ir apstākļu
izlūkošana un iestrādāšanās. Jaunatnākušais ērģelnieks nostabili-

zējas uz palikšanu tikai 1904. gada sākumā, kad 10. (23.) janvārī

Siguldā ir nosvinētas kāzas ar Amandu Sāfu.

Līdz ar vidusskolas kursu komponista nākamā dzīvesbiedre

Amanda Sāfa Pēterburgā ir diezgan pamatīgi apguvusi arī kla-

vierspēli, ir mācījusies dziedāšanu, dara to vēl arī pirmajos lau-

lības gados. «Viņas liriskais soprāns dažas reizes atskanējis arī

atklātībā .. Vēlāk ģimenes dzīve un praktiskie pienākumi neļāva
nodoties tālākiem centieniem vokālā mākslā, bet viņa ļoti bieži

ķērās pie spalvas, lai mani steidzīgā kārtā apgādātu ar manu

darbu norakstiem, pie kam viņas nošu raksts senāk pat neatšķīrās
no manējā,» mūža beigās atceras komponists.

3 Līdz ar to viņš
atestē dzīvesbiedri kā savu palīgu radošā darbā. Bez tam Amanda

Kalniņa māca klavierspēli līdz desmit gadu vecumam abiem bēr-

niem, vēlākajiem mūziķiem, lai pēc tam nodotu viņu tālāko izglī-
tošanu tēva rokās. Viņas ziņā ir arī dzejoļu izrakstīšana no

laikrakstiem varbūtējai to komponēšanai. Jaunais pāris uzsāk

dzīvi svešajā pilsētā apņēmības pilns un spraigam darbam saga-

tavojies.
Pērnavā ir parku pilsēta. Te plešas Peldparks, Pilsētas parks

un vēl īpašs Bērnu parks, kas, protams, viss ir pa prātam brīvā

dabā strādāt paradušajam komponistam. Pirmo dzīvesvietu Kal-

niņi atrod jaunceltā koka namiņā pie Pilsētas parka.
4 Te toreiz

ir nomale, starp šo namiņu un Zēnu ģimnāziju plešas neapbūvēts
laukums, kur 1903. gada vasarā, īsi pirms komponista ierašanās

Pērnavā, notiek Igaunijas dienvidu novada dziesmusvētki —

saglabājies fotouzņēmums rāda Kalniņa vēlāko dzīves vietu dzie-

dātāju un klausītāju jūras vidū. 1904. gada 21. oktobrī (3. novem-

2 CrepnuH r. XyAomecTßeHHaH >KH3Hb Pocchh XIX h XX BeKOB. M., 1970,
c. 11.

3 Kalniņš A Tuvākas ziņas par maniem vecākiem un sievu, 6., 7. lpp.
4

Kalniņu dzīvoklis atradās namā Karja ielā 9, otrajā stāvā, ar logiem uz pil-
sētas centra pusi. Nams labi saglabājies.
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brī) ģimene pieaug ar dēlu

Jāni*, un jau pēc kāda

pusotra gada Kalniņi pār-
ceļas uz plašāku dzīvokli

otrā un pēdējā Pērnavas

dzīves vietā tuvāk cen-

tram.5 Seit 1907. gada
9. (22.) novembrī dienas

gaismu ierauga meitiņa

Biruta.*

Kalniņa darbība Pēr-

navas periodā ir ļoti plaša
un daudzveidīga, pat —

izkaisīta: tiešie ērģelnieka

pienākumi; privātskolnieki;

diriģēšana vācu mūzikas

biedrībā; koncerti pie ēr-

ģelēm un citur Pērnavā;
dziedāšanas stundas abās

ģimnāzijās; «privāta» skol-

nieku kora un Latviešu

biedrībiņas kora vadīšana;
mūzikas kritiku rakstīšana;
braucieni uz koncertiem

Latvijā; rūpes par savu

darbu izdošanu; vēl citi

darbi — nav iespējams ne

paredzēt, ne uzskaitīt visu,
ar ko provinces pilsētiņas dzīvē jāsastopas mūziķim, kurš ļaužu
priekšstatos «prot visu».

Darbs vācu mūzikas biedrībā sākumā ir spraigs, ierosinošs,

jo prasa visu spēju sasprindzinājumu un profesionālu pilnveido-
šanos. Pilsēta uztur simfonisku orķestrīti, un ar tā līdzdalību var

iestudēt vienu otru klasisku kantāti. Starp amatieriem atrodas

labi solisti, tādi, kam repertuārā pat vairāki klavierkoncerti vai

arī, piemēram, visas Bēthovena sonātes. Koristi pa lielākai daļai
balsis iestudē paši, un diriģents galveno vērību tāpēc var ziedot

izpildījumam. Tomēr raksturīgi, ka vietējā vācu avīzīte, kas

devīgi apraksta sabiedriskās rosmes un arī koncertus, ne reizes

nemin Kalniņa diriģenta vārdu. Latviešu mūzikas darbinieka stā-

voklis vācu biedrības diriģenta amatā vietējai sabiedrībai liekas

Komponista ģimenes pirmā dzīvesvieta Pēr-

navā
— Karja ielā 9 (1975. g. attēls).

5 Otrais Kalniņu dzīvoklis atradās Rīgas iela 14 (pec tag. numerācijas), otrajā

stāvā, ar logiem uz ielu un centra virzienā. Nams daļēji pārbūvēts.
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Ēka Pērnavā, Rīgas ielā 14 (30. gadu attēls), — komponista ģimenes dzīves-

vieta 1906.—1911. gadā.

pārāk delikāts, lai par to atklāti runātu. Neraugoties uz labo

profesionālo sadarbību, starp Kalniņu un vācu aprindām pastāv
neizlādējams spriegums.

Saista arī darbs pie Zauera firmas triju manuālu ērģelēm
romāniskajā, 14. gadsimtā celtajā Nikolaja baznīcā. Te mūzikai
piešķir lielu nozīmi. Kalniņa priekšgājēji ir bijuši izcili — kādrei-
zējais Pēterburgas kolēģis Voldemārs Sies (1877—1908) un

pirms viņa — toreiz ļoti pazīstamais, izslavētais Makss Pēterss*
(1849—1927). Viņi, pat ērģelnieka ikdienas pienākumus veicot,
ir pieradinājuši klausītājus pie spilgti niansētas, allaž harmoniski
variētas spēles un improvizācijām. Tāpēc te no ērģelnieka prasa
spēles spožumu, un tas pirmajā laika Kalniņam liek pamatīgi
saņemties. Vasarās viņš rīko ērģeļu demonstrējumus peldviesiem
un tūristiem — gluži kā tas parasts mūsu dienās, un varbūt tāpēc
vienmēr saņem ērģelnieka algu nevis no baznīcas, bet no pilsētas
kases. īpaši gatavotu programmu pie ērģelēm tomēr ir mazāk
(2—3 gadā), nekā ir koncertu citās vietās Pērnavā.

Pernavai kā Vidzemes guberņas pilsētai toreiz sakari ar Rīgu
ir cieši, te iegriežas koncertanti, kuri brauc no Rīgas uz Tallinu,
tapec laicīga mūzikas dzīve nav bez maziem notikumiem. Bieži
te Kalniņa organizētos koncertos uzstājas arī M. Vīgnere-Grīn-



berga, P. Jurjāns, P. Sakss,

pērnavietis čellists R. Bē-

ke*. Ārzemju koncertantus

pavadīdams, mēdz iegriez-
ties Hanss Smits un daž-

kārt tos nodod Kalniņa

rokās tālākai pavadīšanai

pa Igaunijas pilsētām.

Starp dzimtenes ap-

meklējumiem šais gados
jāmin pirmām kārtām trīs

nozīmīgi autorkoncerti. Ar

koncertu RLB zālē 1904.

gada 8. oktobrī Kalniņš
ir vispār pirmais latviešu

komponists, kurš uzdroši-

nās visu vakara program-

mu sastādīt no saviem

darbiem vien. «Pret jauno

pasākumu es biju noska-

ņots visai skeptiski un ļoti

priecājos, kad ap pulksten
pieciem, iedams garām
biedrības namam, ierau-

dzīju pie kases lodziņiem
garas biļešu pircēju rindas

un vakarā tiešām stāvēju

galīgi izpirkta nama priek-
šā, turklāt darbdienā,» at-

ceras komponists, «tas bija
nedaudz dienu pirms mūsu dēla piedzimšanas.»6 Otrais autorkon-

certs turpat 1907. gada 27. februārī ir reizē Amandas Kalniņas

solovakars. 7 Trešo sarīko P. Jurjāns 1910. gada 6. decembrī Inte-

rimteātrī; bez autora līdzdalības*. Ļoti nozīmīga, autorkoncertam

pielīdzināma ir Kalniņa piedalīšanās Piektajos dziesmusvētkos

(1910. gada 18.—21. jūnijā). Svētku ēkā iebūvētas divdesmit

reģistru lielas ērģeles, pie tām Kalniņš improvizē, dziedātajiem

uznākot, un spēlē šeit, kā arī Rīgas Domā, dziesmu pavadījumus.
Viņš vērtē kā žūrijas loceklis dziesmu karu, kura visiem koriem

obligāta ir vina IMANTA (287), bet programmā ir LIGAS

Zauera firmas trīs manuālu (36 reģistru)
ērģeles Pērnavas Nikolaja baznīcā.

6 Autobiogrāfija, 48. lpp. Piedalījās M. Vīgnere-Grīnberga, P. Jurjāns, P. Sakss,

P. Zīlītis RL Dziedāšanas biedrības koris P. Jozuusa vadība. Pirmatskaņo-

jumi: 37, 38, 39, 41, 42, 286, 289, 695, 820.

7 Pirmatskaņojumi: 50-54, 687, 694, 696, 697.
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SVĒTKI (288) un simfoniskais tēlojums PIE STABURAGA (660).

Kalniņš kā mākslinieks šajos svētkos atstāj ļoti spilgtu iespaidu,
un acīmredzot tas ir izšķiroši, lai viņu drīz aicinātu uz Liepāju,

piedāvājot labus darba noteikumus, to vidū Annas baznīcas

ērģeļu pārbūvēšanu par koncertinstrumentu.

Piedalīšanās koncertos nav pati galvenā saite, kas Kalniņu
Pērnavas gados saista ar dzimteni. Vēl svarīgāki ir mākslinie-

ciskie nodomi, projekti un to realizācija, kas viņu vieno gan

ar latviešu dziedātājiem, gan kolēģiem komponistiem, gan dzej-
niekiem. Uzzinājis no Dārziņa par RLB izsludinātā operu libretu

konkursa (1903) rezultātiem un to, ka Rainis savu konkursam

nepabeigto «Lāčplēsi» atprasījis atpakaļ, lai pilnveidotu, Kalniņš
1904. gada rudenī apmeklē dzejnieku Jūrmalā, bet «Uguns un

nakts» rokrakstu tomēr nesaņem, jo tas jau iesniegts «Mājas
Viesa Mēnešraksta» redakcijā.* E. Melngailis aicina Kalniņu
piedalīties ar kompozīcijām un pavadīšanu koncertos Rīgā
(1904. gada 8. un 11. septembrī), ko rīko kopā ar savu Pēter-

burgas kori un krievu dziedātāju Olgu Zamarajevu, kura Pēter-

burgā teicami un ar panākumiem dziedājusi dažas Kalniņa
dziesmas (23, 30, 33). 8 Jēkabs Duburs neatlaidīgi bombardē ar

vēstulēm, izlūgdamies arvien jaunus un jaunus manuskriptus,
it īpaši tādus, kas noder viņa populārajiem sarīkojumiem «Aspa-
zijas un Raiņa dzeja dziesmās un deklamācijās». Viņš cenšas

.Kalniņu pārliecināt par Raiņa dzejas piemērotību solodziesmai,
nāk ar konkrētiem ierosinājumiem, un šajā sakarā Kalniņš pat
ir lūdzis abiem dzejniekiem — Rainim un Aspazijai* tekstu kādai

melodrāmai (runātam tekstam ar mūziku) priekš Dubura sarīko-

jumiem 1905. gadā.9 Kad Duburs uzsāk ciklu «Latviešu satīra un

humors» viņš skubina komponistu pievērsties muzikālai komikai,
kas jau agrāk bija noticis dziesmā TRACIS (44), un droši vien

ne bez šiem ierosinājumiem rodas dažas humoristiskas tautas-

dziesmu apdares un solodziesmas (51, 54). Ne mazāk intensīva

kļūst sarakste arī ar K. Skalbi* Norvēģijā, taču te lūdzējs ir

komponists. Viņš alkst rakstīt plašākas formas liriski psiholo-
ģisku kompozīciju par bērnības pasauli un ierosinājumam sūta

dzejniekam Musorgska bērnu dziesmas, saņemdams pretī dažādus

projektus, kā arī diezgan daudz dzejoļu, no kuriem izkristalizējas

8 Sk. E. Melngaiļa vēstules A. Kalniņam, 1904, 12. un 25. aug. (VBR). Laika

trūkuma deļ A. Kalniņš tomēr koncertos nepiedalās.
9

Sk. J. Dubura vēstuli A. Kalniņam, 1905, 19. jūl. (RLMVM). Svarīgākie no

šiem sarīkojumiem notika 1905, 24. jūl, 7. aug., 11. nov. Tajos J. Duburs

dziedājis visas A. Kalniņa toreizējās dziesmas ar Aspazijas un Raiņa
vārdiem.



Pērnavas Meiteņu ģimnāzijas (tagad L. Koidulas 2. vidusskolas) ēka Vīdu

ielā 26.

dziesmu cikls BERNA SAPŅI (57—60).™ No J. Akuratera* viņš

mēģina dabūt tekstu plašākam vokāli simfoniskam darbam ar

vēstures sižetu vai balādes žanrā un nopūšas: «Mums tik maz

episka rakstura dzejoļu, man par lielu nožēlošanu, jo liriķis esmu

tikai pa daļai.» 11 1909. gada vasarā (vēstulē 22. jūn.) K. Skalbe

aicina nerealizējamā autorkoncertu turnejā pa Norvēģiju, jo ir

pārliecināts par panākumiem.
Ikdienas dzīvei tomēr jārit turpat Pērnavā, ko draugi vēstulēs

godā par «mīļo birģeru» pilsētu un «vārnu perēkli». Garīgā

atmosfēra, kādā jāstrādā, pasliktinās ar 1907. gadu, kad, nodibi-

noties «Vācu biedrībai Vidzemē», kultūras pasākumi pāriet tās

ziņā un Kalniņam no bijušā diriģenta posteņa jāaiziet, tā vietā

uzņemoties darbu pilsētas ģimnāzijās. Izņemot gandrīz vienīgi
latviešu latīnistu Eduardu Bištēviņu*, starp skolotājiem nav cil-

vēku ar kaut cik plašākām garīgām interesēm. «Skolotāju lielākā

daļa bija vietējie vācu birģeļi. Bija arī krievu skolotāji, bet

tie nepalika ilgi, nāca un gāja. Skola nebija nekas vairāk kā

10
K. Skalbes vēstules A. Kalniņam, 1909, 18. maijā v. c. (VBR).

11
A. Kalniņa vēstule J. Akurateram, 1910, 12. dcc. (VBR).
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skolotāju un skolnieku

tikšanās vieta. Nevienam

neinteresēja skolnieku dzī-

ve un iespējas . .
Ja skol-

nieks nespēja sekot mācī-

bām, viņu vienkārši izslē-

dza,» tā Zēnu ģimnāziju
atceras igauņu rakstnieks

Johaness Sempers (1892—
1970), kurš tur mācījies
1905.—1910. gadā. 1 * Kal-

niņš prata no pilsētiņas
miegainības izdabūt savu

labumu—jaunrades mieru.

Tomēr jāapbrīno viņa iek-

šējās pasaules patstāvība
un spēks, kas ļāva, turie-

nes pliekanajā atmosfērā

dzīvojot, radīt kaut ko lat-

viešu mūzikā vēl nebijušu,
smalka garīguma piepildī-
tus darbus, ko dzimtenē

un arī aiz tās robežām

uzņēma kā jaunatklāju-
mus. No otras puses, pār-

steidz Kalniņa devīgums, ar kadu viņš netaupa enerģiju, atsauco-

ties uz savas apkārtnes ļaužu vajadzībām. Viņš rūpīgi atbild uz

visnenozīmīgākajām, apgrūtinošām vēstulēm, darbojas nelielās

laviešu sabiedrības materiālo un garīgo interešu labā un, nebūt

nešķirodams tautības, apmierina vietējās mūzikas dzīves sīkās

prasības. Šī demokrātiski noskaņota mākslinieka labprātība liek

viņam uzņemties arī mūzikas kritiku rakstīšanu vietējā laikrakstā.

Pāri par 20 rakstu avīzē «Pernausche Zeitung» kalpo pašām
neatliekamākām mūzikas dzīves higiēnas vajadzībām. Kalniņš
iebilst pret diletantiskām programmām, pret pašapmierināti omu-

līgu izturēšanos koncertos, kurus pērnavieši vasarās vēl nevar

iedomāties bez galdiņiem un ķelnera klātbūtnes. Sākumā viņa
kritikas ir ļoti biklas un šai ziņā nemaz nav salīdzināmas ar

Dārziņa drošo uzstāšanos. Pamazām pavīd arī smalkā vīpsnā un

sarkasms, kas būs Kalniņa rakstiem neatņemams 20. gados. Tas

notiek, šaustot vietējās publikas snobismu, kura aiz vāciskuma

A. Kalniņa kolēģis Pērnavas ģimnāzijās,
latviešu leksikogrāfs Eduards Bištēviņš ar

dzīvesbiedri. Viņiem Kalniņš veltījis klavier-

kompozīciju ZIEMAS AINAVA.

12 Semper J. Matk minevikku, 1, lk. 145.
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dievināšanas negrib neko dzirdēt par krievu, somu, norvēģu un

citu tautu mūziku, ko pašā Vācijā, pēc Kalniņa domām, labi

pazīst. Viņš ar simpātijām raksta par dziedātājām Paulu Brēmu*

un Aino Tammu*, kuras propagandē jauno igauņu mūziku un

dažādu tautu dziesmas, ļoti izceļ Vītola nozīmi, kura Fantāziju
vijolei ar klavierēm op. 42 te jau 1909. gadā spēlē Ovaness Nal-

bandjans*, un Kalniņa daudzkārt uzsvērtā tēze par nacionālo

mākslu gaidāmo lielo svaru 20. gadsimta mūzikas attīstībā izskan

gluži programmatiski.
Ap 1909. gadu Kalniņa darbība ir kļuvusi tik plaša un tik

tālu pārsniedz viņam nolemtās provinces ērģelnieka darbības

šaurību, ka konflikts ar šo ierobežotāju vidi kļūst neizbēgams.
Sai laikā viņa bijušo diriģenta vietu pārņem Johans Starke*, kād-

reizējā Cēsu Bērzaines ģimnāzijas mūzikas pedagoga un arī

Kalniņa skolotāja R. Starkes dēls. Starke izrāda drudžainu, bet

diletantisku aktivitāti, uzstājas vienā un tai pašā koncertā visos

iespējamos ampluā — par diriģentu, pianistu, čellistu, dziedā-

tāju un ilgi neatstājas pat no ērģelēm, lai gan te cieš nepārpro-
tamus fiasko. Avīze, kas visus gadus noklusējusi Kalniņa sabied-

riski muzikālo darbību, tagad skaļi ieteic katru Starkes koncertu

un pēc tam apraksta garos anonīmos slavinājumos. Vietējā balt-

vācu pilsonība ir atradusi viņa personā sev piemērotu trokšņainu
reprezentācijas spēku, savas apziņas ruporu, kamēr no Kalniņa,
kurš, vadīdamies pēc sava principa kalpot tikai mūzikas intere-

sēm, deva priekšroku šaurākai, toties mākslinieciski kvalitatīvai

darbībai, nekas tāds nebija sagaidīts. Kalniņu nevilina Starkes

lauri, bet viņam kā avīzes kritiķim ir jāizsaka savs viedoklis.

To viņš dara delikāti, tomēr aizrāda uz Starkes haotisko, nekādu

kontūru neievērojošo diriģēšanu, kas dezorientē kori. Uz to avīze

publicē garu Starkes pretrakstu, kura kulminācija ir komiska

attaisnošanās: «Ich dirigiere deutsch!» («Es diriģēju vāciski!»). 13

Par to smīn visi, un Kalniņš ir morāliski uzvarējis. Starkes

zvaigzne dziest, bet ko tas līdz, ja pie Pērnavas vācu mūzikas

dzīves debesīm tiek piesprausta nākamā — Otto Muižels, kurš

ar Kalniņa mūziku saskāries jau agrāk, strādādams par kritiķi
Rīgas avīzes «Rigasche Zeitung» redakcijā. īstas cīņas nav bijis,
jo šajā svešajā vidē un situācijā Kalniņš neuztausta nekādu

sabiedrisku pozīciju, ko varētu aizstāvēt, un spēkus, uz kuriem

varētu balstīties. Ar savu «darboties tikai mūzikai» principu viņš
vairs nav nevienam vajadzīgs — vismaz ne vietējām vācu aprin-
dām, kuras gandrīz bez izņēmuma jau labu laiku grupējas ap
jaundibināto liberāli monarhistisko «Baltische Konstitutionelle

13 Starke ī. Lokales. — Pernausche Zeitung, 1909, 24. Apr.
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Partei», arvien vairāk atkailinādamas savu karojoši reakcionāro-

dabu un būdamas naidīgas pat mērenam, sīkburžuāziskam demo-

krātismam. Svešatnības izjūta pieaug, un viņš izlemj pārcelties-

uz Liepāju. Arī Pērnavas vācieši pamazām saprot, ka ilgāk viņiem
Kalniņu vairs nenoturēt. Abas puses kārtis ir atklājušas un var

šķirties ar mieru. Beidzot «Pernausche Zeitung» publicē plašus
ārzemju kritiku atreferējumus ar labvēlīgiem komentāriem, kā

arī pievērš jūtamu uzmanību Kalniņa atvadīšanās koncertiem —

autorkoncertam 6. maijā un pēdējam ērģeļu vakaram trīs dienas

pirms aizbraukšanas (1911. gada 1. jūnija agrā rītā Kalniņu
ģimene sēžas kuģī, lai tās pašas dienas vakarā izkāptu krastā

Liepājā). Avīzīte nodrukā ne tikai parastās atvadīšanās patei-

cības, bet arī O. Muižela lietpratīgu apceri par Kalniņu kā kom-

ponistu.
Citādi arī nav domājams, jo Vācijas mūzikas izdevumos pa

šo laiku ir jau atskanējis vesels labvēlīgu atsauksmju koris.*

Kopš 1904. gada rudens Kalniņa darbu autorizdevumus savā

pārdošanas komisijā uzņēmusi arī firma «Breitkopf und Hārtel»

Leipcigā, tātad, izņemot kordziesmas, Kalniņa kompozīcijas ir

pieejamas visās zemēs.14 Kritiķu X- Tīsena, A. Hibinska, K. Knai-

jera un citu atsauksmēs ir daudz tādu novērojumu par Kalniņa
agrīno daiļradi, kuri bija pavīdējuši arī Latvijas periodikā un

tagad ir jau sen kļuvuši aksiomātiski, taču tik noteiktos formulē-

jumos parādījās pirmoreiz. Līdzekļu vienkāršība un tomēr poē-
tiska noskaņojuma intensitāte, kas pat R. Vāgnera un R. Strausa

ultraemocionālā virziena ziedu laikos atstāj iespaidu. Ziemeļu
tautu psihei raksturīgā izjūtu bagātība saskarē ar dabu. Mūzika,
kas sakņojas savā vidē, aug no savas tautas gara un tāpēc atspo-

guļo gan šīs tautas spēku, gan arī trūkumus un ir dzimtenes

māksla (Heimatkunst) tajā nozīmē, ka tā intensīvi atspoguļo
zemes ainavisko vidi. Skaņu dzejnieks ar neskartas dabas izjūtu
un ļoti plastisku formu. Visai personisks, lai neteiktu — nacio-

nāls, stils. Diatonikas un seno (pēc toreizējās terminoloģijas —

baznīcas un viduslaiku) skaņkārtu izcili izteiksmīgs lietojums.
Tautas mūzikas ritmintonāciju tipu, jaukto taktsmēru un struktū-

ras elementu bagātība, it sevišķi raupjo, senatnīgi pirmatnējo

episko noskaņu darbos. Sinī ziņā — neapstāšanās pie atšķaidīta

pēcromantikas un pēcklasikas stila, bet, līdzīgi Grīgam un Sibe-

liusam, cenšanās balstīties folklorā atrodamo mūzikas pirmele-
mentu spēkā un svaigumā. Lirisku noskaņojumu liels pārsvars, ne

14 Sakot ar V burtnīcu (1904. g. sept.), A. Kalniņš solodziesmās izdod uzreiz

ar tekstu vāciskojumiem. Līdz 1910. g. jaunos, ar tulkojumiem apgādātos
izdevumos iznāca arī pirmās trīs burtnīcas (IV — vēlāk), kuras līdz tam

laikam bija pieredzējušas vairākus tikai latviskus izdevumus.
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plaša, drīzāk šaura, toties krāsās un niansēs bagāta emociju
skala.

Ārzemju atsauksmes satur arī vienu otru komplicētāku un ne

tik patiesu atziņu, kas izprotamas vienīgi līdz ar tuvāku ieskatu šī

perioda daiļradē.

Pērnavas periodā komponēšanas intensitāte nav mazāka kā

trīs iepriekšējos Rīgas gados. Uzplaukst instrumentālmūzika,
rodas klavierdarbi (690—696), pirmā kompozīcija vijolei (820),
kā arī pirmie divi simfoniskie opusi (660, 661). Vokālajā mūzikā

jaunums ir tautasdziesmu apdares balsij ar klavierēm (471 —486),
kā arī korim (597—603, 622). Pamazām turpinās darbs arī kora

oriģināldziesmu žanros (292—295, 355—357, 428—431, 453). Vai-

rākas no šīm dziesmām komponētas jau 1905.—-1907. gadu
periodā, nevis pirmā pasaules kara priekšvakarā, kā tās datētas

daudzās agrākās publikācijās, — piemēram, SURP, BRĀLI (429),
ES ZINU (430), BEZDELĪGĀM AIZEJOT (293). Rodas pirmie
dueti (265 —267). Stila attīstības pašas jaunākas ievirzes, ka līdz

šim, izpaužas solodziesmās (41 —64).

INSTRUMENTĀLIE SKAŅDARBI

Klavierdarbos, tāpat kā instrumentālmūzikā kopumā, skaidri

nošķiras divas attīstības līnijas — intīma noskaņojuma lirisks

miniatūrisms un, no otras puses, episki dramatiskas gleznas vai

tautiska žanra ainas.

Pirmā līnija turpina to ievirzi, kas aizsākās jau studiju gadu
NOĶTIRNE (687) un tagad visspilgtāk izpaužas otrajā, tikai

18 taktis garajā gabaliņā ar trīs zvaigznītēm virsraksta vietā

(691) no TRĪS SĶICEM. Formā un izteiksmē te viss ir mazs un

pieticīgs — tikai vientaktu frāzes, kas variē vienu un to pašu
intīmas sarunas tonī teiktu, maigi lūdzošu intonāciju. Tai pašā
laikāviss ir arī iekšēji nobeigts, piesātināts — katra spilgti kon-

tureta frāze noapaļota, trihordu un jaukta metra izceltā melodiskā

zīmējuma līnija vispārināta. Ar šādu mazas formas un piesāti-
nātu instrumentālo liriku Kalniņa daiļrade atbalso gadsimtu
mijas novatorisko noslieci uz īpaši izprastu miniatūrismu mākslā.

Vienkāršības un izsmalcinātības sintēzei te ir liela līdzība ar

sajūtināto un reizē apkopojoši līgano jūgendstila zīmējuma līniju,
tātad ar tām ierosmēm, ko Kalniņš guvis Pēterburgas Stiglica
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skolas audzēkņu vidū, kur jūgendstils izpaudās savā sākotnējā,
lietišķi dekoratīvās mākslas sfērā. Tāpat kā, teiksim, G. Sķiltera
sīkplastika ir stājmāksla, ko katrs var paturēt rokā, tā arī šādās

Kalniņa miniatūrās izzūd robeža starp mājas mūzikas intimitāti

un izsmalcinātu koncertmūziku — tās savstarpēji pārtop. Kā

vienā, tā otrā gadījumā mākslas darbs tieši tāpēc var atļauties
maksimāli nogludinātu un miniatūru formu, ka tā pamatā ir laik-

metam raksturīgā ideja par pretēju izteiksmes tendenču apkopo-
šanu un vienkāršošanu vispārinātā kontūrā, siluetā, līnijā, —

ideja par stilu kā maksimālu kodolīgumu. Te mākslas darbs,

neraugoties uz savu miniatūrismu (un pat tieši tāpēc), reprezentē
patstāvīgu, sevī pabeigtu, noskaidrotu un rimtu pasauli. Šajā
maksimāli vispārinātajā un tomēr sajūtinātajā plastikā — tiklab

skulpturālo virsmu, zīmējuma līniju vai muzikālo struktūru plas-
tikā — jaušams intuitīva pasaules skatījuma apskaidrots miers

un smalka vienkāršība, kas raksturīgi folklorā vai senajos stilos

ilgi auklētām izteiksmes formām.

Kalniņa lirisko miniatūru uzsvērtā vienkāršība, skopais
izklāsts, necilais pianistiskais stils savā laikā šķita gandrīz
izaicinošs. Tomēr līdzīga ievirze toreiz bija arī daudziem somu —

J. Sibeliusa (1865—1957), E. Melartina (1875—1937), S. Palm-

grēna (1878—1951), čeha V. Novāka (1870—1949) un vēl citu

nacionālo kompozīcijas skolu pārstāvju klavierdarbiem. Angļu

kritiķis Dž. Ebrehems*, vēl 30. gados izceldams Kalniņa agrīno
miniatūru poētiskumu un individuālo raksturu, salīdzina otro no

viņa TRIM SĶICEM ar Skrjabina agrīno prelūdiju veidolu.15

Kopēja ar Skrjabina Prelūdijām op. 11 ir aforistiskā forma, tā

saucamais kantilēni rečitatīvais melodikas tips, tomēr jau agrīnā

Skrjabina liriskā izteiksme ir tieša un impulsīva, turpretī Kal-

niņam tā vairāk sakņojas gleznaini asociatīvos priekšstatos. Tu-

vāka agrīnā Skrjabina, kā arī kopumā Maskavas komponistu
skolas psiholoģiskajai lirikai ir nākamā miniatūra no šīs klavier-

darbu burtnīcas — NAKTI (692). Kalniņam raksturīgais sagla-

bājas arī šeit, taču valda nevis melodisko ekspresiju izlīdzinātāja

variēšana, bet gan intonāciju uzsvēršana un tipizēšana, tām

nemainīti atkārtojoties un krasi atdaloties no pulsējošā vilkto

skaņu fona. Šīs īpašības savienojumā ar Kalniņam tipisko glez-
naino plastiku un poētiski cildeno toni ļoti sajūsmināja Dārziņu.
Vispārējā noskaņojuma ziņā te atrodam paralēles ar tām solo-

dziesmām (33, 37), kurās dzejas un mūzikas liriski psiholoģiskie
teli pauž Piektā gada priekšvakara spiedīgo garīgo atmosfēru.

15 Ābraham G. A Latvian Composer. — The Musical Standard, 1930, 26 Jul.,
p. 23.
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Tuvāka vienkāršai dziesmai bez vārdiem, pat šķietami ordi-

nāra ir elēģiskā meditācija SVEŠUMĀ (693), toties šeit valdzina

maiņu skaņkārtas izraisītais harmoniju svaigums. Dž. Ebrehems

minētajā rakstā par to saka: «Sāda veida naivitāte allaž ir kom-

ponistu lamatas. Kalniņš izvairās no banalitātes pat tur, kur tā

šķiet nenovēršama.»

Ar hromatizēto mūzikas valodu un emocionāli iekveldēto eks-

presiju kā izņēmums starp liriskajām miniatūrām izdalās PRE-
LIDE (694). Šāds klavieru lirikas tips, kam Dārziņš deva trāpīgu
epitetu — «melanholiska grācija», Sopēna izraisīts, bija izstrā-

dājies Arenska, Ļadova, arī Vītola (prelīde veltīta Vītolam) daiļ-
radē. Kalniņa klaviermūzikā, izņemot vēl arī dažus gadus vēlāk

rakstīto PRELĪDI (697), to citur nesastopam.
Liego noskaņu lirikas līnijā iekļaujas arī ELĒĢIJA (820)

vijolei ar klavierēm, kura vairākus gadu desmitus ir bijusi viens

no komponista populārākajiem darbiem. Jau tūlīt pēc klajā nāk-

šanas to repertuārā uzņēma arī čellisti, bet Rīgas vijolnieks
Hermanis Grēvesmīls* 1912. gadā, kad tā iznāca jaunizdevumā,
spēlēja koncertturnejā pa Francijas pilsētām. 16 Kad Kalniņš

emigrācijas gados dāvina ELĒĢIJAS eksemplāru pazīstamajam
poļu vijoļvirtuozam Pāvelam Kohanskim (1887—1934), viņš

saņem atbildi: «Jūsu «Elēģiju», ko ļoti mīlu, esmu spēlējis jau
vismaz kopš piecpadsmit gadiem.»

17

_

Gandrīz visi, kas vērtējuši ELĒĢIJU, pasvītrojuši tās izteik-

smes lielo oriģinalitāti, jutušies neparastā, dīvā liriskā trausluma

pārsteigti un tāpēc veltījuši tai izsmalcinātus apzīmējumus, pie-
mēram, «gluži savādas dzejas pilns sapņojums»

18 (J. Vītols). ELĒ-

ĢIJAS patiešām lielā noskaņas oriģinalitāte atkal sakņojas vien-

kāršības un izsmalcinātības vienībā, pie tam šoreiz tai ir pavisam
sevišķas īpašības. Kā vienkāršu uztveram skaņdarba melodikas

diatonisko dabu, tās elementāro ritmisko veidojumu (tikai vien-

kāršs dalījums), kā arī satura izteikšanu gandrīz tikai melodijā
vien (pavadījumam samērā pasīva fona loma). Tajā pašā laikā

trauslo, it kā gaisā kūstošo melodiju ar tās izraisīto kāpināti
poētisko, šķietami ireālo atmosfēru mēs izjūtam kā izcili izsmal-

cinātu. Mūsu uztvere nepamana, ka šo dīvaini glezno, liegi svār-

stīgo noskaņojumu izraisa tik reāli faktori, kā melodijas atbalsta

punktu nepārtraukta mainība, to nemitīga skaņkārtiska pārslēg-
šanās, kā arī mainīgais mūzikas metrs. Bet uztveri valdzinoši

16 Sk.: Latviešu mūzika ārzemēs. — Liepājas Atbalss, 1912, 6. aug., 178. nr.,

3. lpp.; Kalniņš A. Seno dienu atminu lapiņas, 2. lpp.
17 P. Kohanska vēstule A. Kalniņam, 1928, 16.' febr. (VBR).
18

Vītols J. Pārskats par tagadnes latviešu mūzikas literatūru. — Druva, 1912,
7. nr., 839. lpp.
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pārsteidz tas, ka šis izsmalcinātais garīgums tādā kārtā izaug
no vienkāršas, diatoniski intonētas un gluži vai priekšmetiski plas-
tiskas melodikas. Intonatīvi atspriegotā, trihordu piesētā plastiskā
kontūra, kas pati par sevi ir it kā «piezemēta» un iedarbojas
«vizuāli», pauž seniem tautas mūzikas slāņiem raksturīgu, jeb-
kuru sentimentālu sakāpinātību izslēdzošu mieru, tomēr vienotībā

ar skaņkārtisku un metroritmisku niansētību tā rada ap sevi visu

apbrīnoto poētisko asociāciju zeltaino mākonīti.

Ģenētiski skatot, šādas lirikas saknes sniedzas atpakaļ līdz

Borodinam ar viņa mūzikas plastiskajām, diatoniskajām kanti-

lēnām un objektīvo izteiksmes toni, bet, protams, šīm saknēm

augušas pāri citas, vairāk romantizējošas tendences. Šai sakarā

jāmin, ka ELĒĢIJAI radniecīgus noskaņojumus sastopam arī

V. Kaļiņņikova (1866 —1900) klavieru lirikā, lai arī ne tik spilgtā

pasniegumā.
Viegli saprotams, ka šie zīmīgie mūzikas valodas elementi

Kalniņa liriskajās miniatūrās allaž liek izjust arī folklorisku zem-

strāvu. Tomēr nedz tautiskums, nedz jo sevišķi nacionālais rak-

sturīgums tajās nav vienādi intensīvs. Vienā gadījumā Kalniņam

pietiek ar šo vispārīgo folklorisko zemstrāvu, kurai viņš uzprojicē
kādu specifisku noskaņojumu vai izteiksmes elementu (piemēram,
Skalbes latviskos deminutīvus atbalsojošas maigas melodiskā

noapaļojuma intonācijas), lai tad kopumu uztvere atzītu par
nacionāli tautisku, kaut arī tikai liriski psiholoģiskā aspektā. Citā

gadījumā komponists izvēlas latviešu tautasdziesmai tuvu mūzi-

kas struktūras veidojumu, un tad mēs nacionālu tautiskumu izjū-
tam arī žanriski. (Šī otrā tendence pastiprinās ar 1903. gadu,
saskaroties ar jaunromantisko dzeju, niemēram, solodziesmās

36, 38, 40, 45.)
Struktūras un faktūras lielo lomu tautiska rakstura veidošanā

labi redzam, salīdzinot ELĒĢIJU
ar citu liriskās strāvas skaņ-

darbu — simfonisko idilli MANA DZIMTENE (661). Abos mūzi-

kas audums ir folklorisku elementu piesātināts, taču jāatzīst, ka

tik sarežģīta maiņu funkciju izpausme un metroritmika kā ELĒ-

ĢIJA pat pārspēj latviešu tautasdziesmas raksturiezīmes, izraisa

komplicētu struktūru, un tāpēc šī skaņdarba latviskums ir psiho-
loģiski izsmalcināts. Citādi tas ir simfoniskajā idillē, kur tāpat
netrūkst izveides smalkuma, taču tautasdziesmas struktūras klāt-

būtne ir allaž jūtama. Jau klarnetes un obojas solo ievads doriskā

nokrāsā ar komponista pierakstīto repliku «Gani sadziedas» nav

tikai vienkāršs, jo tam reizē piemīt gan tematiska ievada loma,

gan arī pamatpakāpes apspēlējošs «instrumentu noskaņošanas»
raksturs, taču tas tomēr veidots pilnīgi simetriskā struktūrā.

Pirmās tēmas melodika, kas aizpilda neparastu diapazonu starp
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divām sekstas skaņām, ir šajā ziņā izsmalcināta, tomēr dalījums
vienāda lieluma un izcili plastiskās trihordu intonācijās pilnīgi
nodrošina tautasdziesmas raksturu. Tautas sadzīves (dejas) žanrs

ir nepārprotams saliktās divdaļu formas otrajā pusē, un, liekas,
tas ir viennozīmīgi vienkāršs, tomēr arī šeit komponists ir ievedis

graciozi izsmalcinātu elementu — metroritmiski īpatnējo attīs-

tības summējumu perioda beigās ar slēptām sinkopēm un apstāju
uz vienas vilktas dominantes skaņas.

Tautiska žanra sulīgums, ko nodrošina metroritmika, struk-

tūra un faktūra ar biežajiem ērģeļpunktiem un vienkāršas tautas-

deju muzicēšanas salikumu — no vienas puses. Lauku dabas

kolorītu izraisītājas trihordu, kvartu kvintu un citas «plenēra»

intonācijas un atbilstoša instrumentācija — no otras. Pāri tam

visam — gleznains maigums, jūtu sirsnīgums komponista liris-

kajā attieksmē pret žanru un peizāžu, kas izteicas melodikas

īpašajā glāsainībā, vienkāršajā orķestrācijā ar siltajiem stīgu un

koka pūšaminstrumentu tembriem (metāla instrumenti ļoti redu-

cēti, ksilofons skaņdarba kulminācijā uztverams kā «koka» tem-

brālās krāsas pārstāvis), kā arī vēl daudzos grūti formulējamos
tehniskos priekšnoteikumos.

Tautiski nacionālo raksturu šajā kompozīcijā — tāpat kā Kal-

niņa agrīnajā daiļradē vispār — ne visa auditorija uzreiz uztvēra

un atzina par tādu, nesapratēji bija_vairākumā. Dīvaini, ka kāds

kritiķis pēc pirmatskaņojuma MANA DZIMTENE saklausījis pat
«kaut ko ģermānisku». 19 Tomēr turpat līdzās cits jau tad uztvēris

šīs miniatūras tautiski gleznaino, žanriski ainavisko raksturu:

«Idilliski maigais un burbuļojošais Kalniņa dziedājums par dzim-

teni bija kā laukpuķu vainadziņš, kuru meitas uzkar vītolā, ieda-

mas gar teiksmaino Staburagu un dziedādamas. .»
20 Līdz pirma-

jam pasaules karam MANA DZIMTENE skan koncertos vidēji
vienu divas reizes gadā, bet sākot ar 30. gadu vidu to spēlē arī

radiofonā. Mūsu dienās šīs dažas liriskās lappuses skan arī gluži
anonīmi kā fona mūzika bezgala daudzās pārraidēs un filmās

par Latvijas dabu, vēsturi, tautas mākslu, kultūras pieminekļiem.
Skaņdarbs ir kļuvis par vienu no komponista dzimtenes muzikā-

lajiem ekvivalentiem, un raksturīgais izteiksmes līdzekļu kom-

plekss, kas šeit izraisa ainaviskus muzikālus priekšstatus, vēlāk

vērojams arī citu komponistu, piemēram, Jāzepa Mediņa, Pētera

Barisona, Aldona Kalniņa mūzikā.

Episki dramatiskās izteiksmes līniju pārstāv trīs nepārejošas
nozīmes klavierdarbi — PIE DAUGAVAS (690), INTERMECO

19 Intermeco. Koncerts RLB. — Latvija, 1906, 5. sept., 168. nr., 3. lpp.
20 Gruzna P. Jurjanu Pavula simfoniskais koncerts. — Balss, 1906, 5. sept.,

186. nr., 3. lpp.
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(695) un BALĀDE (696), kā arī simfoniskā poēma PIE STA-

BURAGA (660).
PIE DAUGAVAS ir viens no pašiem oriģinālākajiem Kalniņa

klavierdarbiem, te visai savdabīgi saaužas dabas izjūta ar episka

vēstījuma un dinamiskas kustības tēliem. Pats galvenais —

dabas raisītās izjūtas, kas viņa mūzikā pa lielākajai daļai saistās

ar lirisku vērojumu, šeit ir strauju norišu, it kā lielu notikumu

un spēcīgu sadursmju ieviļņotas. Daba te izjūtama saistībā ar

vēsturi, ar neapturamu tapšanas procesu. Labi pazīstamās tri-

hordu intonācijas, būdamas tagad saspriegtas motoriskā ritmā,

atklāj pavisam citu, valdzinoši svaigu dramatisko izteiksmību.

Komponists šeit ļoti mērķtiecīgi liek lietā tādus tradicionālus

attīstības paņēmienus kā tematiskā materiāla skaldīšana un rit-

miska saātrināšana, bet dara to, nemaz neupurējot tematisma

sākotnējo plastisko zīmējuma spilgtumu. Viņam tipiskais tēlojo-
šais dramatisms, kas iezīmējās jau dažās agrīnajās solodziesmās

(21, 27), šajā skaņdarbā (piemēram, kulminācijas veidošanā

pirms reprīzes) sasniedz savu precīzāko, tīrāko izpausmi. Vis-

pārējo episki dramatisko kolorītu veicina arī sasprindzinātas kora

faktūras elementi (oktāvās dubultota divbalsība v. c), kas, liekas,

aizgūti no latviešu kora balādēm un pauž tām tipisko noskaņu
loku.

Tomēr jautājums par episko instrumentāldarbu žanriskajām
saknēm ir sarežģītāks, it īpaši, ja tās meklējam arī otrajā visai

oriģinālajā klavierdarbā — INTERMECO (695). Protams, šeit

ir arī samērā pazīstami senatnīga kolorīta nesēji — senās skaņ-

kārtas, vēstošs melodikas raksturs, senatnīgas intonēšanas atvei-

dojums, taču tiešāks žanriskais prototips ir atrodams Musorgska
klaviermūzikā — viņa Intermezzo m modo classico (1861), kurš,

tāpat kā Kalniņa INTERMECO, ietver tautisku, episki iekrāsotu

žanra ainu. Šī darba pamattēmai, kurai daudz līdzības ar Kalniņa
INTERMECO stūraino, vēstošo melodiku, Musorgskis ir devis

apzīmējumu ā la Bach. Tik tiešām, šo smagnējo, intonatīvi atkai-

lināto, daudziem atbalsta punktiem piesātināto melodiju tāls

prototips ir senā instrumentālā melodika, kura bija uzsūkusi sevī

korāļa vai senā panta prosodijas smagumu. Šīs melodijas, pro-
tams, laika gaitā jau atraisījušās gan no Baha, gan korāļa un

ieguvušas vispārēju senatni vēstošu raksturu, taču kļūst sapro-

tams, kādēļ tik erudīts kritiķis kā K. Knaijers apzīmēja Kalniņa
episkos klavierdarbus par barokāliem. Kā zināms, arī tas arhais-

kās melodikas tips, ko sastapām solodziesmā KRĪVU KRĪVS (34),
ir audzis no seno deklamatorisko dziesmu teksta un melodijas
ciešās un formalizētās ritmiskās saskaņotības (latviešu, somu

v. c. tautasdziesmās), un tas ir pamatā arī INTERMECO vidus-
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daļas tēmai. Taču šķietami barokālais melodikas tips atšķiras
no šī formalizēti arhaiskā ar to, ka ir uzņēmis sevī arī folkloras

sadzīves žanru melodikas elastību, emocionālo dzīvīgumu. ««Inter-

meco» ir scēna no tautas dzīves, ne reāla žanra glezna ar spe-
cifiski rustikālu, zemniecisku nokrāsu, bet vairāk episka rakstura,»

saka Dārziņš.
21

BALĀDE (696) ir tēlaini emocionālā satura ziņā visbagātā-

kais, žanrisku ietekmju ziņā vissazarotākais šī perioda darbs. Kā

jau tas balādes žanram piedien, šeit tautiski episkais elements

vienojas ar romantisko, proti, ar romantiskas instrumentālas poē-

mas izteiksmību. levada episki vēstošais stāstījums sakūst ar

sirsnīgu, glāsta intonācijām piepildītu lirisku melodismu. Galve-

nās tēmas senatnīgais skaudrums, kas sasniegts Borodinam rak-

sturīgajā tā sauktajā kontrapunkta-fona balsu pretstatījumā,
iegūst krāšņu teiksmainību varenajās koloristiski bagātajās ka-

dencēs ar alterēto nonakordu saskaņām. Šīs pastozās kadences,
akcentēdamas struktūras periodiskumu, veicina svinīgi vēstošu,

rituālisku mūzikas raksturu. Savukārt otra tēma (Quasi alle-

gretto) izceļas ar lielu metroritmisku un intonatīvu elastību,

variantību. Tas ir Kalniņam tipiskais gaiši starojošais latviskais

tautiskums, kas šeit ļoti tuvs solodziesmas MANS NAMIŅŠ (40)

saulainajai vīzijai. Visai saturīgā muzikālās attīstības drama-

turģija veidojas dramatiskas poēmas gultnē. Tās centrā ir cīņas
epizode, kas rezultē nežēlīgi skarbā, bet tomēr spēka apziņas
pilnā kulminācijā (Gravemente) ar vīru kora faktūras imitāciju.

(Tālākais ir atskats uz bijušo cīņu un apskaidrots noslēgums.)
Šī galvenā kulminācija izpelnījusies pārsteidzoši vienprātīgus
tēlainos raksturojumus: «kā kāds mežonīgs kareivju dziedājums»

22

(E. Dārziņš), «tur kā šķēpi klaudz, un mežonīgi dzied, un šalkas

pārskrien» 23 (G. Šķilters). Pārsteidz Kalniņam agrāk nerakstu-

rīgs dramatiskas izteiksmes tiešums. Lai arī tas ienāk kā roman-

tiski saviļņota senatnes traktējuma sastāvdaļa, tomēr tā parā-
dīšanās 1905. gadā (un Kalniņš nepārprotami uzsvēris šo gadu
kā BALĀDES komponēšanas laiku24

), liecina par revolūcijas
atmosfēras atbalsi komponista daiļradē.

Simfoniskais tēlojums PIE STABURAGA (660) radies no tā

paša 1902. gada Daugavas brauciena iespaidiem, kas ierosināja
klavierdarbu PIE DAUGAVAS (690), un, iespējams, ir skicēts

jau Rīgas periodā. Tematiskajā raksturā tas pieder pie tāda tipa

21 Dārziņš E. Alfrēds Kalniņš. — Zalktis, 1907, 2. nr., 138. lpp.
22

Turpat, 139. lpp.
23 G. Sķiltera vēstule A. Kalniņam, 1907, 24. okt. (VBR).
24

Sk.: Kalniņš A. levads A. Kalniņa vakariem Liepājā, 4. lpp.
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programmatiskiem darbiem kā B. Smetanas Vltava no simfonisko

poēmu cikla Mā vlast (Mana dzimtene), kur upe ir reizē ari vēs-

turiskiem notikumiem un leģendām apvīta tautas likteņupe. Tāpēc
Kalniņa poēmā skrejošo ūdeņu tēlojums viegli pārtop plosošu

cīņu ainā (malējie posmi), bet vidusposma arhaiskā, pa pusei
korāliskā dziedājuma skaudrumu mīkstina paralēlu sekstu glude-

nums un reprīzē — pastorāls harmoniskais kolorīts. Šis episkais

vidusposma materiāls ar jauktu taktmēru un seno skaņkārtu secī-

bām žanriski tuvs INTERMECO (695) pamatmateriālam, drama-

tizējošā attīstība tomēr maz izvērsta un ātri pārsviežas uz jaunu,

vispārinātas ritmiskās kustības epizodi (Allegro con fuoco), kas

atrodas koncentriskās formas viduspunktā. Malējo posmu tema-

tika izstrādājumā nav pārstāvēta, un tāpēc tie paliek savrup,

atstājot visu skaņdarbu maz simfonizētu. Autors, liekas, to ir

apzinājies, tāpēc apzīmējis šo opusu nevis par simfonisku tēlo-

jumu, bet tikai par «simfonisku dzeju». Līdz pirmajam pasaules

karam, kā arī kara laikā ārpus Latvijas PIE STABURAGA atska-

ņots ne mazāk kā MANA DZIMTENE, taču tā liktenis bijis rūg-
tāks un arī kritikas žēlastība mazāka. Piekto dziesmusvētku

«instrumentāli vokālajā koncertā» (1910. gada 21. jūnijā) P. Jur-

jāna vadītais izpildījums (tāpat kā pirmatskaņojumā) bijis nepār-
protami vājš, un īsto iespaidu par šo skaņdarbu klausītāji sagai-

dījuši tikai G. Fitelberga* vadītā Varšavas filharmonijas orķestra
koncertā 1910. gada 8. augustā Majoros.

Tādos episki dramatiskos darbos, kādi ir BALĀDE (696) un

PIE STABURAGA (660), Kalniņš iziet ārpus mazo muzikālo

formu ietvariem (pirmajā — sonātei tuva salikta trīsdaļīga

spoguļreprīzes forma, otrajā — koncentriska salikta trīsdaļīga

forma) un izpelnās pārspriedumus par spējām veidot lielās

formas un tām piedienīgu muzikālo attīstību. Šais spriedumos

jāizšķir divas puses. Vienā gadījumā tiek kritizēta nepietiekama
muzikālo norišu koncentrētība, pārāk «izklaidus komponēšana»,
kā mēdza teikt M.elngailis, un te jāpiekrīt aizrādījumiem, ko šajā
sakarā par BALĀDI izteikuši Dārziņš, Vītols un arī citi. Otrajā
gadījumā kritiķi apstrīd pašus komponistam raksturīgos formas

veidošanas principus. A. Hibinskis savās atsauksmēs par Kalniņa
■darbiem saka, ka tiem trūkst tematiski motīviska izstrādājuma,
ko viņš uzskata acīmredzot par vienīgi iespējamo muzikālās attīs-

tības loģiku, piemetinot, ka, to ignorēdams, Kalniņš atrodoties uz

bīstama ceļa, pa kuru ejot «arī somi un labi zināmas krievu mū-

zikas sektes». 25 Ne tik kategoriski līdzīgas iebildes vienā gadījumā

25 Chvbinski A. Neue Klaviermusik. — Signale fūr die Musikalische Welt

(Leipzig), 1907, 18. Dez., N 67.
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izsaka ari Vītols26, un tādas viņš kā kritiķis ir adresējis arī Grī-

gam, Sibeliusam, Dvoržakam.27

Te jāievēro, ka Kalniņa formas veidošanas principi bija apzi-
nāti un ciešā sakarā ar pašu viņa mūzikas saturu, stilu. Izvēlē-

damies Grīgam un arī daudziem citiem 19. un 20. gadsimta mijas
nacionālo skolu komponistiem raksturīgo poētiski programmatisko
instrumentālo izteiksmi, viņš atteicās no tematiski motīviska

izstrādājuma un pārējiem specifiski muzikāliem tēla veidošanas

paņēmieniem, bet viscaur tiecās pēc tēlaini asociatīvu ārpasaules

priekšstatu iesaistes muzikālajā izteiksmē. Tajā liela loma bija
muzikālās struktūras, arī tautas mūzikas struktūru, patstāvīgai

poētiskai izteiksmībai, tāpēc gan Kalniņš, gan citi pieminētie
komponisti tiecās saglabāt šo struktūru veselumu, nepakļaut tās

intensīvām pārveidēm. Protams, šis paņēmiens, lielas formas vei-

dojot, sadūrās ar lielāku attīstības līniju prasībām, tomēr labā-

kajos darbos Kalniņš atrada pretēju principu sintēzi, un, tikai

sargājot tautas mūzikas, kā arī citu tēlaini raksturīgu metrorit-

misko struktūru patstāvīgo izteiksmību, viņš sasniedza sev piemī-
tošo tautiski nacionālo stilu.

KORDZIESMAS,

TAUTASDZIESMU APDARES

«Kalniņa kordziesmas līdz šim pazūd viņa kompozīciju sarak-

stā,»28 saka Vītols 1912. gadā. Tiešām, šajā žanrā komponists
ilgi neatrod savu stilu, un grūti teikt, vai viņš to pat meklē, vai

arī tikai šad tad raksta gadījuma dēļ, atrasto atkal aizmirsdams

un nozaudēdams. Bet, iedomājoties latviešu toreizējo kora mūzi-

kas ainu, apzināmies, ka daža laba viņa agrīnā kordziesmā

tomēr nebūs bijusi bez nozīmes un ka šī nozīme saglabājusies vēl

šodien.

Trijās šī perioda dziesmās ir nepārprotami sabiedrisko cīņu
motīvi.

Jau gadu pirms Dārziņa, 1905. gadā, viņš komponē Aspazijas
tekstu CIĀNAS BĒRNI (292). Vēlāk Dārziņš to sīvi kritizē —

par traģisma trūkumu, par mierīgo balādes toni, par dzejoļa
alegorijas_ neatklāšanu.29 To darīdams (1906. gada beigās,
1907. gada), viņš ar saviem Ciānas bērniem ir Kalniņu jau
pārspējis pirmām kārtām muzikālā spilgtuma ziņā. Arī žanriskais

26 Sk.: Vītols J. Pārskats par tagadnes latviešu mūzikas literatūru, 839. lpp.
27 Sk.: Muške V. levadam. — Grām.: Jāzeps Vītols. Raksti. R., 1964, 12. lpp.
28 Vītols J. Pārskats par tagadnes latviešu mūzikas literatūru, 839. lpp.
29 Dārziņš E. Alfrēds Kalniņš, 140. lpp.
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risinājums ir citāds — traģisks monologs, turpretī Kalniņš vairāk

sliecas uz objektīvi stāstošu izteiksmi. Dārziņa muzikālais lasī-

jums, sasniedzot lielu emocionāli psiholoģisku tiešamību, steidzas

atklāt dzejoļa simbolikas idejisko pusi — laikmeta vajāto

ļaužu ciešanas un līdz ar to iegūst tiešas emocionāli idejiskas
iedarbības spēku. Kalniņš muzikāli turpina šīs simbolikas tēlai-

nās puses izvēršanu (ieskaitot pat austrumnieciskas mūzikas

raksturu piedziedājumā «Mēs nabaga Ciānas bērni») un, tāpat
kā dzejniece, atstāj simbola atšifrēšanu paša klausītāja ziņā.

Cīņas situācijā, neapšaubāmi, vērtīgāks ir Dārziņa risinājums,
taču, vispār skatot, tiesības ir arī tādam leģendāri vēsturiskam

muzikālam traktējumam, kādu sastopam Kalniņa dziesmā. Pie-

mēru, kur mūzika nebūt nesteidzas atklāt tekstā ietverto alegoriju,
bet to pat kāpina, mūzikas vēsture pazīst ļoti daudz.

Laikmeta sabiedrisko cīņu motīvu sastopam arī vīru kora

dziesmā ŠURP, BRĀĻI (429), kuras vārdi revolūcijas laikā izpla-

tījās pat uz pastkartēm. Ar maksimālo un tomēr plastisko kon-

trastu starp tautas bārenības tēlu un kvēlo, spēka apziņas pilno

aicinājumu celt labāku sadzīves pasauli, kā arī ar mūzikas lielo

iekšējo vienotību un vienkāršību šī dziesma ir Kalniņa tā laika

labākais sniegums šai žanrā un — nevīstošs. Poruka dzejoļa
«Karš» traktējums vīru kora dziesmā (431) neapšaubāmi liecina

par tā tematikas pietuvinājumu laikmeta dzīves aktualitātēm, pat

par patstāvīgu idejisko interpretāciju. Atbildot uz jautājumu,
kāpēc lija asinis karā ar krustnešiem, kam vajadzīga cīņa, dzej-
nieks dod it kā nenoteiktu atbildi, kurā saklausāma arī skepse:
«Pasaule grib jauna gara . . . Rīts; jau valda jauna vara; Zeme

as'nis kāri dzer.» Komponists neievēro daudzpunktis, bet, lik-

dams šo teikumu dziedāt, pirmo reizi visā dziesmā dod gaišu
vienvārda mažoru, un it kā starp citu pateikto vārdu «Rīts»

izsauc kulminācijā un atkārto uz garas fermātas vilktu. Sis sau-

ciens toreiz skanēja simboliski.

Tautiskā laikmeta dzejai, pie kuras Kalniņš atgriežas gandrīz
ikkatrā savas daiļrades posmā, viņš šoreiz pievērsies dziesmā

BEZDELĪGĀM AIZEJOT (293). Taču te šīs dzejas traktējumā
nav vairs neka no konvencionālā, it kā uzspiesti smagnēja tau-

tiskā stila, kura stindzinājums vēl bija jūtams, piemēram, LIGAS

SVĒTKOS (288). Šoreiz komponists tautisko dzeju izjutis liegi,
gandrīz rotaļīgi, kā nosacītu parādību un tvēris to vieglā, sirsnīgi
gleznā žanra ainā. Tautas teiksmu priekšstati darbojas arī

dziesmā STABURAGS UN SAULES MEITIŅA (295), kur tie

ietverti pavisam cita, intīmi liriskas glezniņas konteksta. Deminu-

tīviem Skalbes dzejā nebūt vairs nav tā poētiskā satura, kas tiem

ir tautiskā laikmeta dzejas darbos, Skalbēm kā citur, tā te tie
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kalpo jūsmīgai, maigi starojošai sapņu idillei, kurā ieklausoties

Kalniņam arī kordziesmas žanrā ir izdevies pirmais sava īsti

individuālā stila atspulgs. Ar šo dziesmu viņš atklāj, ka arī korim

var likt dziedāt raksturīgi latviskajā deklamācijā un poētisku
idilli raisošās maigi glāstošās noapalojuma intonācijās, valdzinot

ar smalki noskaņotu miniatūrismu. Turpat blakus — Saulieša

KLUSS, VISUR MIERS (294). Laikā, kad par dabu bija jau tā

dziedāts ka Vītola kordziesmā Diena aust (1903) vai paša Kal-

niņa —■ ZIEMA (286), šādas dziesmas parādīšanās grūti sapro-
tama. Pēc Dārziņa, kā arī Melngaiļa komponētā dzejoļa «Mēness

starus stīgo» šīs vecromantiskās bālā mēness poēzijas izvēle

neveikla. Protams, tā nav mudinājusi nekādam svaigākam žan-

riskam risinājumam, kā vienīgi korāliski ērģeliskai elēģijai, un

labāku arī nav pelnījusi. lecerētā nakts dabas stinguma aina

nespilgta, vienīgais, kas atdzīvina mākslinieciski neatraisīto dzie-

dājumu, ir dažas krāsainākas blakuspakāpju harmonijas.
J. Poruka dzejoli, kas pamatā dziesmai ES ZINU (430), dažus

gadus vēlāk (un tāpat vīru korim) komponējis arī Dārziņš.

Viņam — elēģiskas poēmas žanrs un individualizēti pasniegts
katrs svarīgākais blīvā teksta vārds. Kalniņš izvēlējies ordinā-

rāku, vispārinātu stāstošas dziesmas formu. Raksturīgi, ka Kal-

niņš veido dziesmas kulmināciju tur, kur «sirds sapņo un ilgojas»,
bet Dārziņš ieliek dramatisko sabiezinājumu vārdos «es zinu ar'

sirds kā lūst». Tās ir atšķirības, kas izriet no abu komponistu
individualitātēm. Kalniņa dziesma emocionāli mazāk spilgta,
tomēr ir mākslinieciski noskaņota un iezīmīga, vienkāršākā, bet

tikpat izteiksmīgā harmoniju kolorītā darināta. Uz salīdzināju-
miem vedina arī BIĶERIS MIROŅU SALA (428), jo vēlāk ir

J. Zālīša* komponēts, taču, tādiem nododoties, nāktos samērot

dažādas komponistu paaudzes. Samērojot ar paša Kalniņa vīru

kora dziesmām, BIĶERIS MIROŅU SALĀ noteikti ierindojas

pirmajā piecniekā. Tiesa, te skaidri apstiprinās, ka liroepiskajam
žanristam sirds dziļumos simbolisma dzeja tomēr arvien sveša

(viņa daiļradē arī to gandrīz neatrodam), un viņš, par Poruka

zelta biķera zeltaino vīnu dziedot, atļaujas arī gluži reālas dzīru

dziesmas žanriskas ieskaņas. Tomēr kopumā šai liriskajai balādei

netrūkst teiksmainības, lielās līnijās veidotā melodika it kā priekš-
vēsta Zālīša dziesmā tverto neapjaušamā plašuma izjūtu, faktūra

ir kompakta un skanīga.
Dārziņa nāve ir ierosinājusi pirmo Kalniņa dziesmu sieviešu

korim KAD VIRSI ZIED (453). Sēru elēģija ne visai koncentrēta,

faktūras ziņā tolaiku sieviešu koriem gandrīz neveicama. Pelēcīgo
noskaņu izkliedē dziesmas noslēgums, kur Kalniņš skāris sev

neparastāku, bet Dārziņam tuvāku hromatizētu harmoniju sfēru.
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Šai periodā Kalniņš komponē arī dažas maznozīmīgas kordziesmi-

ņas krājumam «Jaunas dziesmas»* (355—357).
Pirmās tautasdziesmu apdares koriem (597—603, 622) sāk

parādīties pēc tam, kad Jurjānu Andrejs 1903. gadā laiž klajā
«Latviešu tautas mūzikas materiālu» otro burtnīcu un no viņa

publikācijām Kalniņš aizguvis gan melodijas, gan arī dažu labu

atziņu par to harmonizācijas principiem. Šīs apdares uzdod

šķietami neatrisināmu mīklu. Izrādās, ka Kalniņam, kurš ap šo

laiku bauda jau vislatviskākā komponista reputāciju, nemaz nav

sava apdaru stila un viņa harmonizējumi dažkārt pat pasveši
latviešu tautas mūzikai, katrā ziņā tie neliecina, ka autors būtu

dziļi un uzmanīgi pētījis folkloru. Kā iespējams, ka viņa oriģināl-
darbos tautiski nacionālais elements izteikts daudz spilgtāk nekā

apdarēs?! Tomēr šajā konstatējumā nekā paradoksāla nav, ja
atceramies, cik liela nozīme viņa uzskatos par mākslas nacionālo

īpatnību un viņa stila pakāpeniskajā izveidē jau kopš studiju

gadiem ir bijusi dažādiem ārpusmuzikāliem un katrā ziņā ārpus-
folkloriskiem iespaidiem — nacionālais elements sava laika tēlo-

tājmākslas izpausmēs, Grīga un Varenās kopas komponistu

paraugs, latviešu dzejas, it īpaši — jaunromantiskās, ietekme un,

protams, paša dzīves vērojumi un mākslinieka intuīcija. Līdz šim

veidojis savas mūzikas nacionālo stilu kā pats savu stilu un no

folkloras ņēmis tikai sev piemēroto un noderīgo, Kalniņš tagad,
nostādamies aci pret aci ar pilnīgi patstāvīgo nogulsnējušās tau-

tas mākslas pasauli, jūtas neveikli. Viņš nekad līdz šim nav apgu-

vis tautas mūzikas paņēmienus un struktūras kā vienotu, stingru
sistēmu, taču tagad viņam ar to jāmeklē kopīga valoda. Tāpēc

jau arī notiek tā, ka vienu otru melodiju, ko Jurjāns pierakstījis

senajā skaņkārtā, atrodam harmonizētu mažorā (597) — Kal-

niņam grūti acīmredzot piekrist, ka senās skaņkārtas un to secī-

bas, ko viņš līdz šim virtuozi lietojis kā krāsas, būtu jāuzskata
par patstāvīgu harmoniskās domāšanas sistēmu un principu. Ir

arī tā, ka tautasdziesma tai laikā tik cieši saaugusi ar Cimzes

tēva harmonisko interpretāciju, ka korī bez harmoniskā minora

dominantes, vismaz noslēgumā, negribas iztikt. Tomēr tautas-

dziesmas tonālās uzbūves respektēšanā Kalniņš savās apdarēs
ir visumā stingrāks par daudziem saviem laikabiedriem — modu-

latoriskus novirzienus šajos pirmajos paraugos neatrast. Daža

apdare pat izturēta viscaur senajā skaņkārtā (599, 601). Bet arī

šie tīrie harmonizējumi izskan svešādi, jo autors cenšas dot pat-
stāvīgu harmoniju ik zilbei, tādā veidā likdams atcerēties Cimzes

un Sepska korāliskos harmonizējuma paņēmienus.
Apdares balsij ar klavierēm Kalniņš kā solodziesmu kompo-

nists jau ar pirmo burtnīcu (471—475) jūtas brīvāk. Tiesa, pirmie
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dziesmu klavieru partijas, kuras, pēc paša liecības, viņam rodas

reizē ar dziedājuma melodiju, — šķiet, autors īsti nezina, ko tau-

tasdziesmas pavadījumā varētu atļauties, no kā sargāties. Arī

etnogrāfisku zināšanu trūkums vēl jaušams — dziesmiņa ATIET

MANA KRISTAMĀT (471) komponistam likusies katrā'ziņā kaut

kas sakrāls, un tas atspoguļojies pavadījuma izveide. Tomēr

drīz parādās daudzveidīgāki faktūras paņēmieni — ērģeļpunkti,

polifoniskas balsis, kas aizmēž korāliskumu un ienes vairāk dažā-

dības. Vēl brīvāka iztēle vada komponistu otrajā apdaru opusā
(476—486). Protams, līdz ar to parādās arī modulācijas, hroma-

tiski krāsu meklējumi, taču autors tos lieto ne kā atgādinājumu

par modulējošu, korālisku harmonizācijas stilu, bet tieši krāsai-

nības labad un muzikāli ilustratīviem mērķiem. Šajā sakarā inte-

resanti, ka dažkārt viņš harmoniskā minora dominantes veidu

izraugās it kā tīšām, lai pēc tam vēl spilgtāk izskanētu dabīgā
minora krāsa. Tas jau tagad apliecina Kalniņam vēlāk raksturīgo
estētisko attieksmi pret folkloru. Tā ir romantiska attieksme, kas

cenšas ne pirmām kārtām iejusties tautas mūzikas objektīvajā
izteiksmes tonī, tās pasaulē, bet dod priekšroku tautas mūzikas

liriskai, paša iztēles spārnotai interpretācijai.

SOLODZIESMAS UN DUETI

Pāri par divdesmit darbus caurvij vairāki labi saredzami sti-

listisku pārmaiņu pavedieni. Jau ar pirmajām šī perioda dzies-

mām apstiprinās tas, kas agrāk lika sevi manīt vienīgi dažu

Aspazijas tekstu interpretācijā (39, 29). Kalniņa lirika kļūst smel-

dzīgāka. Tā vairs nav pirmā laika grūtsirdība, nav arī idilliska

melanholija vai arī kāpināts sentiments, bet ir nobrieduša prāta
asināta īstenības un ideāla konflikta apjauta,_ akceptēšana un

dziļāka subjektīva pārdzīvošana. VEL VĪTUŠA ZALE (41) ir

sākums šai līnijai, ko mūzikas valodā pavada dominantes un

ievadtoņu harmoniju lomas pieaugums, aizturu un hromatisku

gājienu izteiksmība, kā arī plagālo secību un mīksti piesātināto
akordu raisītā mierīgā kolorīta pakāpeniska mazināšanās. LIST

KLUSI (42) ir šai ziņā viena no raksturīgākajām. Tā bijusi ļoti
tuva Dārziņam un, liekas, arī autoram. Tieši pie šīs dziesmas viņš
atkal atgriežas smagajās slimības dienās mūža beigās, to mazliet

pārrediģē. Tā viņu tad pavada kā toreizējā smagā noskaņojuma
personifikācija (lai gan visumā Kalniņam, kā viņš atzīstas, nav

bijis raksturīgi emocionāla saviļņojuma brīžos «kavēties pie pa š a

radītām skaņu gleznām, pēdējās man pašam šķiet daudz tālākas

131fi*
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par citu radītām skaņām»
30

). Dienasgrāmatā (1950. gada 5. ok-

tobrī) viņš ieraksta: «Savas dzīves dziļākā bēdu posmā (sākot
ar 1950. gada februāri) nebija dienas, kurā dažukārt patiesā
aizgrābtībā un pat asarām acīs nebūtu pieminējis Poruka dzejoli
«Līst klusi», to gan mājās, gan laukā izgājis, sevī klusi

nenomurminājis.»
31 Vai Dārziņš to varēja zināt, kad 43 gadus

pirms tam par LIST KLUSI rakstīja: «Gan nevienā no savām

dziesmām Kalniņš nav tik dziļi ieracies savas dvēseles apslēptā-

kajos kaktiņos, kā šinī dziesmā.»32
Drauga intuīcija šai gadījumā

bijusi nemaldīga. Cits, daudz tālāks pieturas punkts smeldzīgās
lirikas līnijā ir RUDEŅA ZIEDS (53) — dziesma, kuras priekšā
arī Dārziņš noliek draudzīgas, bet allaž trāpīgas kritikas ieročus.

Jaunā noskaņa jūtama pat Skalbes tekstu izvēlē un interpre-
tācijā — SIRDS VIENA SKUMST (47) ar agrāk Kalniņam nepa-

visam neraksturīgu paralēlu sekstu smeldzīgumu, PIE PEDEJA

PĻĀVUMA (49) ar tikpat gleznainu, cik ekspresīvu izkapts šņā-

koņas tēlojumu pavadījumā. Neizzūd šī dzejnieka tēlu un valodas

rosinātā glāsainība melodikā, it sevišķi ZIEDOŅA IDILLE (46),
tomēr pavadījumi te visur kļūst dzidrāki, bez mīksti saplūdinā-
tām saskaņām, izjūtas dzedrākas. Pieaugušais faktūras un har-

moniju dzidrums nav nejauša iezīme šai periodā, tas izpaužas
visdažādāko noskaņu un tematikas dziesmās (42, 43, 45, 50, 53,

55, 56). Protams, tas nav tikai tehniskā risinājuma jautājums, bet

daudzos gadījumos arī jaunu noskaņu un dzīves uztvērumu pava-
doša parādība. Nekad dzimtās dabas rosinātā laimes izjūta nebija
atskanējusi tik brīvi un pašapliecinoši kā dziesmā DZIMTENE

(45) (kas priekšvēsta šai ziņā vēl pārsteidzošāko un ar savu

tematiku klavierliteratūrā pat unikālo HIMNU MANAI DZIM-

TAJAI ZEMEI — 702). Pārsteidz mērķtiecība, ar kādu komponists
koncentrē tikai dažus ar dabas un latviešu tautasdziesmas muzi-

kālo semantiku saistītus mūzikas valodas elementus, lai šai dzies-

miņā radītu Latvijas pavasara jūsmas tēlu, gandrīz etalonu, par
kuru baltvācu kritiķis H. Smits rakstīja, ka tas uz sveštautieti

atstājot vēl spēcīgāku iespaidu, ja vien klausītājs kaut reizi šo

zemi skatījis.
33 Kalniņa talantam te pieticis ar kvintas griezuma

mažoru, trihordiku tās melodiskajā un akordiskajā izpausmē un

raksturīgo glāsta intonāciju, kas tagad ieguvusi steidzinātus,

fanfāriski signalizējošus ritmiskos veidolus.

30 Kalniņš A. Studiju laikmets Pēterburga un pirmie darbības gadi Rīga.
31 Kalniņš A. Dienasgrāmata. Rokr., 29., 30. lpp. (Kopija glabājas A. Klotiņa

arhīva.)
32 Dārziņš E. Alfrēds Kalniņš, 134. lpp.
33

Schmidt H. Neue einheimische Musikalien. — Rigasche Rundschau, 1906„
15. Dez., N 289, S. 1.
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Kalniņa lirikas diapazona izpletums šai periodā iet arī citos

virzienos. Pilnīgi jaunu līniju veido humoristiskas žanra ainas,

10 kurām visraksturīgākās ieturētas bērnu komikas garā. TRA-

CIS (44) gan ar tekstu, gan mūziku ir no tām visaugstāk vērtē-

ams. Elementāra galveno pakāpju apspēlē melodikā un pavadī-
umā apbrīnojami trāpīgi izraisa gan naivi bērnišķīgas domu

gaitas atveidi, gan arī nodrošina bezrūpīgi gaišo vispārējo no-

skaņu. TEK MAZAS KĀJIŅAS (63) un APRĪĻA IDILLĪTE (64),
Drotams, paliek tikai šaurākā «mājas un ģimenes humora» lokā.

Cita tipa humors ir divās dziesmās ar Fallija vārdiem — JURKA

PUIKA MADI ĶĒRA (51) un LĪGAVIŅA UPĒ BRIDA (54).

Pirmajā — sakāpināts delverīgs zemnieciska humora tēlojums,
kas mūzikā panākts ar tautas deju elementiem un gribēti primi-
tīvu faktūru. Otro Kalniņš veido kā naivi tautisku ainiņu, bet

izrādās, ka dzejnieks te dzejoļa otrajā pusē iecerējis arī ironiju,
ko gan pats atzīst par pārāk bālu un neizdevušos.34 Varbūt pat
neatkarīgi no komponista gribas šo dīvaino tekstu un mūzikas

apvienojums novedis pie tā, ka te tautiska žanra ainiņas latviešu

mūzikā pirmo reizi izskan ne bezviltīgā tēlojumā, bet ar īpašu

uzspēli un it kā stilizēti pasvītrotu primitīvismu.
Cita šim periodam raksturīga ievirze ir klavieru pavadījuma

īpatsvara pieaugums. Pavadījums iegūst ne vien patstāvīgāku
izteiksmes nozīmi, kā dziesmās LĪST KLUSI (42) vai SARAU-

TAS STIGAS (43) un vēl citās, bet arī apjoma ziņā sāk pārspēt

dziedājumu, veidojot lielus solo posmus (53, 55). Klavieru partija
kļūst iekšēji kontrastaina, ietver lielus koloristiskus un dinamis-

kus pretstatījumus un, protams, bieži ir virtuoza. Sai ziņā tā pār-

spēj pat klavierdarbus un tehniskām iemaņām vēl maz bruņoto

komponistu reizēm vedina arī uz izplūdušiem, «morāliski nolie-

totiem» faktūras paņēmieniem. Uz tādiem J. Vītols pamatoti norā-

dīja pat tik izsmalcinātā dziesmā kā NOCTURNO (55) («vecmo-

dīgās harpes arpedžijas») un, protams, eksaltētajā ATMIŅAS

(52). 35 Savukārt Volfgangs Dārziņš šīs dziesmas patētiski sakā-

pināto pēcspēli apzīmējis par sulīgu tintes traipu Kalniņa citkārt

delikātajā rokrakstā. Jāatzīst, ka ar savu pārkarsēto emociona-

litāti, lunkani jūtelīgo izteiksmes toni un pēcvāgnera laikmeta

spēcīgas iedarbības harmonisko līdzekļu pārāk bagāto lietojumu
ATMIŅAS paliek izņēmums komponista darbu vidū.

Pavadījuma patstāvībai pieaugot, mainās akcents apzīmējumā
«dzejolis ar mūziku». Rečitējoša tipa solodziesmu vidū parādās

tādas, kam piemērots nosaukums «mūzika ar dzejoli» (42, 43,

34
Fallija vēstule A. Kalniņam, 1909, 27. jūl. (VBR).

35 Vītols J. Pārskats par tagadnes latviešu mūzikas literatūru, 899. lpp.
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53, 55). Cēlonis tam ir ari dziesmu struktūra. Agrīnajās melodiski

deklamatoriskajās dziesmās — CEĻINIEKS (23), BĒRNĪBAS

RĪTI (30) v. c. — rečitacija cieši saistīta ar dzejas struktūru, bet

tagad rečitatīvs kļūst metriski neatkarīgs no dzejas sākotnējās
uzbūves un strukturāli maz ir saistīts arī ar pavadījuma pat-

stāvīgo attīstību (43, 53, 61). Šīs strukturālās pārmaiņas paver

plašākas teksta muzikālā risinājuma iespējas, reizē prasot no

klausītāja instrumentālās mūzikas uztveres pieredzi un prasmi
sinhroni tvert atšķirīgus izteiksmes plānus — kā opermūzikā.

Visas šīs pārmaiņas kopumā un to uzkrāšanās šī perioda gaitā

jūtami izmaina Kalniņa solodziesmu veidolu. Mēdz saskatīt

pat noteiktu lūzumu viņa stila attīstībā. L. Krasinska to saskata

starp autora izdoto desmito burtnīcu (52—54, 56) un vienpa-
dsmito burtnīcu (61 —64). 36 (Starp tām visumā ir ap divu _gadu,
1908—1910, pārtraukums, kura laikā radies cikls BERNA

SAPŅI.) Tiešām, 61 un 62 ir dziesmas, kurās uzkrātās jaunās

īpašības sasniegušas lielu spriegumu un izraisījušas radikālas

pārmaiņas. Pēc Vītola savā laikā izteiktajām domām, «Kalniņa
tehnikā un mākslas tendencēs manāma noteikta pārgrozība, apmē-
ram no devītās burtnīcas sākot»37

,
bet viņš nerunā par lūzumu,

jo toreiz jau arī tālākā attīstība nebija redzama. Neapstiprinās

uzskats, ka melodijas un harmonijas līdzsvars tagad būtu princi-
piāli izjaukts un it sevišķi — ka tas notiktu, sākot ar dziesmu

JURAS VAIDI (50), kurā balsij esot atvēlēta tikai «monotona

deklamācija»
38 vai «neliels maznozīmīgs rečitatīvs»39. Šajā dziesmā

balss izskan episkā monologā, kas melodiski ir skaidrs un no-

teikts, tonāli saspriegts plašā attīstības lokā. Atšķirība no dau-

dzām citām Kalniņa dziesmām vienīgi tā, ka te dziedājums nav

pavadījuma balstīts, bet pats ir stabilizējošs faktors, būdams gan

vienīgais kantilēnais elements, gan reizēm arī veidodams gal-
veno harmonikas kontūru, ap kuru tad vijas pavadījumā tvertā

glezna. Sis atkal ir viens no retajiem, taču sevišķi valdzinoša-

jiem gadījumiem komponista jaunradē, kur — tāpat kā, piemēram,
aplūkotajā klavierdarbā PIE DAUGAVAS (690) — daba pārdzī-
vota un tēlota kā dinamiska stihija, taču neatsakoties no plas-
tiskas gleznainības. Turklāt dramatiskais saturs, kāds bieži mēdz

salauzt formas regularitāti vai izraisīt izteiksmes pārblīvētību,
šeit tik koncentrēts un tīrs no liekā, ka ieguvis gluži vai oma

36 KpacuncKan Jī. 9. Ochoboiiojio}khhkh jiaTbinīcKoro poMaHca. TJjiccepTaiiHH
Ha cohck. yq. eren. KaHA. PvKonncb. Pura, 1954.

37
Vītols J. Pārskats par tagadnes latviešu mūzikas literatūru, 839. lpp.

38 Lesiņš Ķ. A. Kalniņa solo dziesmas. — Mūzikas Apskats, 1937, 2./3. nr.,
54. lpp.

39 Dārziņš E. Alfrēds Kalniņš, 135. lpp.
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menta skaidrību un pabeigtību. Līdzekļu vienkāršība un tīrība:

satraukti viļņojošais tremolo nedārdina basus, tātad neiedarbojas
kā akustiska analoģija, bet skar divas trīs skaņas visparastākajā
vidus reģistrā un ietekmē drīzāk kā muzikāla zīme; harmonika

izmanto tikai dažus tonalitātes stūrakmeņus, atstatumu starp
tiem piepildīdama ar šādiem stihiju tēlojumiem tradicionālo hro-

matisko gammu, kura šoreiz arī nav gamma, bet kontrapunkts

tremolējošajām skaņām, un ar katru kāpienu piešķir tām citu,

lāsmojošu harmonisku krāsu; struktūrā ievērots visdabiskākais

periodiskums un simetrija, kas dziesmai piešķir pilnīgu mono-

lītumu. Smaga episki dramatiska tēma, kas ar apbrīnojamu piesā-
tinātību ietverta šaurā, pabeigtā formā un ieguvusi ornamenta

skaidrību un monumentalitāti — tas ir ģeniālajai dziesmai mu-

zikāli būtiskais, ar to tā Kalniņa daiļradē ir savrupa un, būdama

visai oriģināla, arī tuva Varenās kopas tradīcijai, ko komponists
acīmredzot vēlējies pasvītrot ar veltījumu E. Melngailim.

Citā nozīmē savrups ir četru dziesmu cikls BĒRNA SAPŅI

(57—60). Komponists, kas līdz tam izpaudies galvenokārt kā liri-

ķis un žanrists, skar fantastikas sfēru. Viņš rīkojas ar tiem

pašiem liriskas gleznainības līdzekļiem, taču tagad to lietojumu
vairs nevada labi ierastā un vienkāršā lietu un izjūtu loģika, kas

citkārt padara tik reālistiski tveramu un reljefu viņa mūzikas

valodu. Tagad krāsu un noskaņu spēle ir smalki kaprīza, lai

arī mierīga. «Sapņu pasaule ir neskaidra un miglaina, tur ir

grūti rādīt norobežotus tēlus,» raksta Skalbe, pārrunājot ieceri.40

Otra īpatnība ir šķietamā bērnu tematika, tā ieguvusi tādu pavēr-
sienu, kam precedenta tuvākajā mūzikas literatūras apkārtnē nav.

Vilšanās šajā ciklā sagaida tiklab tos, kas meklē bērnu sadzīves

tēlojumu, kā arī Musorgska bērnu_ dziesmām raksturīgā padzi-

ļinātā psiholoģisma cienītājus. BERNA SAPŅU valdzinājums
atklājas tad, ja iztēle spēj un atrod patiku šoreiz skatīt Skalbes—

Kalniņa idilliskās bērnu ainas caur viegli deformējošu sapņu fan-

tastikas lēcu, kas gan sagroza lietu un priekšstatu parastās attie-

cības, bet toties atklāj to citādus un loti izsmalcinātus aspektus.
Vītols, liekas, neticēja, ka šī cikla tapšanas laikā tam Latvijā
rastos adekvāts izpildītājs, un vairākkārt citētajā latviešu mūzikas

pārskatā 1912. gadā rakstīja: «..«Bērna sapņi» nav ievietojams
bērnu dziesmu literatūrā. Tas saprotams kā muzikāli psiholoģisku
studiju virkne, kura vispirms paģēr vissmalkāko izpildījumu kā

40 K. Skalbes vēstule A. Kalniņam, 1909, 18._maijā (VBR). No vēstules jāse-
cina, ka Skalbe šaja kopīgi iecerētajā darbā devis priekšroku bērnu sadzīves

ainu tēlojumam, bet komponists vēlējies fantastiskas ievirzes bērnu dzeju,
ko arī saņēmis.
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no dziedātāja, tā arī no pavadītāja puses. Kas nopietni studēt

neprot un nemīķ lai šo mākslas dokumentu atstāj mierā.»41

Tāpat kā BERNA SAPŅOS, abstraktāku un šoreiz arī bez-

personiskāku liriku atrodam ap šo pašu laiku rakstītajos TRĪS

DUETOS (265—267). Lai gan arī šeit ir Kalniņam raksturīgā

plastiskā melodiskā deklamācija, krāsains skaņkārtu kolorējums,
tomēr izpaužas mākslinieciskās individualizācijas noslīdējums,
kas šajā periodā šķiet nenovēršams, komponistam saskaroties ar

sarežģītākiem muzikāli konstruktīviem uzdevumiem nekā solo-

dziesmā vai instrumentālajā miniatūrā. «Kalniņam vēl lielas grū-
tības sagādā tehnika,» konstatē Dārziņš pat 1909. gada rudenī.42

Nepietiekamā kompozīcijas tehnika neļauj pārvarēt materiāla

pretestību, kas neizbēgami rodas, veidojot komplicētāku skaņu
audumu, kur nevar iztikt tikai ar intuitīvu jaunradi. Šī nepārva-
rēšana ir cēlonis nevajadzīgiem izklāsta garumiem, dažam vien-

kāršotam risinājumam vai parastākam paņēmienam, kas saska-

tāmi duetos (tāpat kā kordziesmās). Protams, solodziesmu lirikas

spilgtumu neļāva duetos sasniegt arī šī žanra tradīcijas un orien-

tācija uz amatieru izpildījumu. Par spīti tam Kalniņa dueti tuvā-

kajos gadu desmitos pēc to rašanās daudz dziedāti, tos atzinīgi
vērtēja arī Vītols.

Tuvāk pievēršoties stilistiskā «lūzuma» solodziesmām VEL

DZIESMU GRIBĒTOS MAN DZIEDĀT (61) un VEĻU LAIKĀ

(62), kuras ievada jaunu periodu Kalniņa vokālajā lirika, jāat-

ceras, ka šis pagrieziens nenozīmē agrāko kvalitāšu pilnīgu atme-

šanu, bet drīzāk gan vairāku paralēlu stilistisku līniju izveidoša-

nos, taču arī tādu līniju skaits vai to turpmākās savstarpējās
attiecības nav droši definējamas un atklāsies tikai pamazām, aplū-
kojot konkrētus piemērus. Pirmajā no šīm dziesmām iezīmējas

principiāli jauns harmoniju traktējums — koloristiskā izteiksmība

radikāli pārsver tonāli funkcionālo
L

un tāpēc krasi mazinās har-

monikas formu veidojošā nozīme. Sī parādība nebija sveša Kal-

niņa dziesmām arī agrāk, bet šeit, kur ir ļoti augsts emocionālais

spriegums, kas liek gaidīt tonālās loģikas lielu mērķtiecību, kolo-

rīta prioritāte uzkrītošāk manāma, vēl krasāk tā izpaudīsies
turpmāk. Atzīmēsim, ka šai dziesmā pirmo reizi lietots septakords
ar divkārši alterētu kvintu, kas ievada veseltoņu harmonijas un

atbilstošu gammu Kalniņa mūzikā.

Dziesmā VEĻU LAIKĀ (62) zīmīga ir nelielā dzejoļa izveide

par plašu dramatisku skatu. Vidusdaļā, atsaucoties uz īpašo
tematiku un dramaturģisko situāciju (veļu balsis aiz loga), kom-

41 Vītols J. Pārskats par tagadnes latviešu mūzikas literatūru, 839. lpp.
42 Dārziņš E. [Par latviešu mūziku.] — Latvija, 1909, 30. nov., 277. nr
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ponists pirmo reizi veido mūziku, kas raksturodama kļūst pilnīgi
svešāda viņa romantiskajam stilam. Te Musorgska vokālās lirikas

tradīciju turpinājums Kalniņa daiļradē izpaužas jaunā aspektā.

Proti, redzam ne tikai romantiskas dziesmotības atdzīvināšanu ar

asi trāpīgām, priekšmetiski asociatīvām muzikāli tēlojošām deta-

ļām (tādas sastopamas jau visai agrīnās dziesmās), bet arī citu

Musorgska daiļradei un it īpaši viņa Nāves dziesmām un dejām
raksturīgu poētikas iezīmi. Līdzjūtība dzīves likstu un sociālā

ļaunuma vajātajiem un pazemotajiem, vientuļajiem un pamesta-

jiem izskan ne vairs melodiski plastiskā un strukturāli izlīdzinātā

dziedājumā, kas galu galā virza uz samierinošu emocionālo rezu-

mējumu. Tagad dzīves rūgtums un arī varmācīgās nāves traģika
virmo pašā virspusē, un šī tematika savas nesaudzīgi raksturo-

jošās rečitatīviskās vai klaji ekspresīvās izpausmes dēļ iegūst
nesamierināmu konfliktu pilnu, idejiski un emocionāli urdošu,

reizēm arī visai drausmas tēlainības piesātinātu māksliniecisko

atveidu. VEĻU LAIKA, šī Kalniņa pati pirmā «nāves dziesma un

deja», nāk kā savas rašanās laikmeta dokuments — tā laikmeta,

kad gadiem ieilgušo revolucionāru vajāšanu un prāvu upuru simti

sacentās ar sabiedrības plašu slāņu garīgā paguruma izraisīto

pašnāvību ne mazāk lielo ikgadējo upuru skaitu.

Sava laika kritika Kalniņa solodziesmu daiļradei seko neat-

slābstoši, un, lai gan ap šā perioda beigām viens otrs recenzents

sāk ilgoties pēc «veciem labajiem laikiem», kad Kalniņš rakstīja
vienkāršāk, tomēr tās rosinājumi un pārmetumi būs bijuši viens

no faktoriem, kas evolūciju veicināja. Ap 1904. gadu Kalniņam
jāuzklausa diezgan daudz valodu par viņa dziesmu noskaņu vien-

pusību. Sīs valodas neatslābst, jo agrīnās dziesmas turpina
daudz atskaņot. Komponistam nevar būt patīkami tas, ka dažs

vācu kritiķis viņa mūziku pieskaita pie tā sauktās mazmākslas

(Kleinkunst), kuras izteiksmība esot aprēķināta nelielai audito-

rijai un plašākā koncertzālē zaudējot daļu ietekmes. Šādu apzī-
mējumu lieto arī Vītols kādā recenzijā Pēterburgas vācu avīzē,

lai gan pašas dziesmas novērtē atzinīgi.
43 Vaļsirdīgā un labvēlīgā

vēstulē kāds vācu kritiķis ieraksta teikumu, kas komponistam

varēja likt par daudz ko domāt: «Katrā ziņā Jūsu mūzika ir

mājas mūzika labā nozīmē un izglītotiem cilvēkiem, es pats to

spēlēju bieži.» 44 Tātad — tomēr tikai mājas mūzika!? Rūgts un

toreiz arī tikai vairs daļēji patiess ir 1911. gadā -J. Zālīša

43 «Tas taču ir līdz šim maz pazīstams mazmākslas žanrs, kas te cenšas ieka-

rot sev vietu koncertzālē.» -to-. Liederabend des Herrn P. Sachs. — St. Pe-

tersburger Zeitung, 1913, 12. Febr.
44

K. Knaijera vēstule A. Kalniņam, 1910, 30. martā (VBR).
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pārmetums, ka Kalniņš «līdz šim staigā vienīgi zaļās idilles

kurpītēs»,
45

jo komponista mūzikas noskaņu loka izpletums —

protams, arī idilles virzienā, — tad ir jau noticis fakts.

Rezumējot jāatzīst, ka tādus principiāli jaunus idejiski tema-

tiskus ierosinājumus, kādi gadsimta sākumā bija Raiņa dzeja un

jaunromantisma liriķu dabas un dzimtenes ainas, Kalniņš Pēr-

navas gados nesaņem. Tāpat kā šī revolūcijas atplūdu laika māk-

slas dzīvei kopumā, arī mūzikai zināmā mērā jāiztiek ar iepriekš
uzkrāto. Tomēr minētie estētiskie ierosinājumi Kalniņa daiļradē

turpina dzīvot, viņš gadsimta sākuma dzeju — Poruku, Aspaziju,
Plūdoni — tagad aptver arvien plašāk, un tas ir viens no iemes-

liem, kādēļ vokālā mūzika top dažādāka, mainīgāka, ir straujāka

jūtu viļņojuma apņemta.
Jaunrade bagātinās gan ar jauniem žanriem (tautasdziesmu

apdare, simfoniska miniatūra v. c), gan arī idejiski emocionālajā

aspektā — izstrādājas episki dramatiskā sfēra, parādās dzimtenes

dabas ekstātiski jūsmīgs un sirsnīgi lolojošs, idillisks apdziedā-

jums, liriskā izteiksme padziļinās ar kontrastu pretnostatījumiem
un lielāka gribasspēka izpausmēm. Piecu sešu gadu evolūcijā
no sākotnēji dominējošā noskaņu lirisma ir gan atzarojusies spē-

cīgas romantiskas ekspresijas strāva, gan arī pastiprinājusies
uzmanība pret patstāvīgu detalizētu tēlojumu.

Ir vienmēr liels vilinājums traktēt intensīvu un aklātu emo-

cionalitāti mākslā kā kaut ko pārāku par klusinātu izteiksmi.

Tādā gadījumā Kalniņa agrīnās noskaņu lirisma dziesmas un

Skalbes ietekmētās idilles būtu jāuzlūko par nepilnvērtīgām un

jādod priekšroka, teiksim, dziesmai ATMIŅAS (52). Būtu arī

gandrīz uz vjsu Debisī mūziku jāraugās ar nožēlu. Jautājums ir

sarežģītāks. Šodienas marksistiskā mākslas zinātne nebūt nevērtē

impresionisma skaņumākslu — agrīnā Kalniņa daiļrades tiešu

laikabiedri — kā kaut ko «šķietami novērsušos no sociālās dzīves

un vienaldzīgu pret cilvēku».46 A. Upīts 1921. gadā par Skalbi

raksta: «..nevar sacīt, ka arī sapņiem un teikām nebūtu itnekāda

sakara ar dzīvi: arī dzīves noliegums nav domājams, saprotams,
sajūtams un tēlojams bez iepriekšējas dzīves izjūtas. Bez tumsas

nebūtu gaismas, bez aukstuma — siltuma un otrādi. Bez dziļa
riebuma pret brutālo, varmācīgo dzīvi nav domājami Skalbes

idilliskie sapņi.» 47 Bez tam ikviens mākslinieks var sniegt patiesu
un ticamu dzīves atspoguļojumu vienīgi savas individualitātes

45
Zalitis J. M. V.-Grīnbergas dziesmu vakars. — Dzimtenes Vēstnesis, 1911,
8. janv., 5. nr., pielikums.

46 HecTbee H. My3biKajibHan KyjibTypa Ha py6e>Ke bckob. — B kh.: My3biKa
XX BeKa. M., 1976, c. 67.

47 Upīts A. Latviešu jaunākās rakstniecības vēsture. R., 1921, 267. lpp.



/eiktās atlases ietvaros un nebūt ne visos citos aspektos, tāpēc

iaiļrades emocionāli tēlainā diapazona maiņa gandrīz vienmēr

saistās arī ar zaudējumiem mākslinieciski psiholoģiskās ticamības

ispektā. Lirisko jūtu atbrīvošana, personības emocionālā apjoma
)aplašināšana mākslas darbos, kas gadsimta pirmajā desmitgadē

saskanēja ar sabiedriskās apziņas progresīvo, sociālo brīvību izcī-

īošo tendenci, bija vienas un tās pašas romantiskās estētikas

etvaros iespējama, ne vien izplešot emociju dinamisko skalu,

īrēji, bet arī sasniedzot lielāku iekšēju psiholoģisku niansējumu.
sis otrais ceļš Kalniņa individualitātei no laika gala bija tuvāks,

āpēc viņš klusinātu lirisku noskaņu kompozīcijas rakstīja arī

rēlāk, pat mūža beigās. Taču tieši šo individualitātes īpatnību dēļ
■evolūcijas un tās tiešākā pēclaika gados notikusī daiļrades emo-

:ionālā tonusa aktivizēšanās ir jāuzlūko par sabiedriskās atmosfē-

■as, par atjauninātās sociālās psiholoģijas ietekmju zīmi. Sais

jados sabiedriskais rosinājums saskanēja ar komponista apzinātu
cenšanos pēc vēriena un daudzveidības — tie bija galvenie strau-

ās evolūcijas cēloņi.
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PIEKTĀ NODAĻA

LIEPĀJĀ

1911 — 1915

asaras saule lejas lielajos logos,

piestrāvodama telpu ar spilgtu gaismu un tāpēc it kā sacenz-

damās ar jaunā ērģelnieka Kalniņa improvizēto mirdzošo, gan-

drīz ekstātisko pastorāli. Viņam patika šie brīži, kad, pēdējam
korālim izskanot, baznīcas rituāla smagums un stingums bija
garām, tas it kā nokrita no laužu pleciem tur lejā, kad viņi visi

reizē cēlās kājās, atdzīvojās un varēja beidzot sasveicināties ar

tiem, kurus labi pazina, tomēr vairākas stundas bija izlikušies

gandrīz neredzam. Kalniņš nesaskatīja ļaužu sejas, bet viņš
zināja, ka tajās atkal parādījās smaidi un atvieglojuma sajūta,
kad viņi blīvā masā lēni virzījās uz durvīm, kas jau bija visā

platumā atvērtas un kā gleznas ietvarā rādīja saules apspīdēto,
svētdienās tukšo un plašo Liepājas tirgus laukumu. Viņam allaž

patika spēlēt šo ārā iešanas mūziku, kurā nebija jāievēro nekāds

reglamentēts noskaņojums. Gluži otrādi. Sajā beigu mūzikā

arvien lauza ceļu kaut kas stihisks, nevaldāms — tā dzīvība, kas

vairākas stundas nebija varējusi izpausties rituāla noliktajās mū-\
zikas formās un noskaņojumos un nu mutuļoja kā strauts no

atvērtām slūžām, likdams pabrīnīties, ka visus šos mutuļus ir zem

sevis slēpis mierīgais dzirnavu ezera līmenis. Te varēja kaut
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galopēt vai dārdināt basus nebēdīgā maršā, taču Kalniņš tādu

urrāspēlēšanu atļāvās tikai tad, ja juta, ka viņā neklausās, bet

dzenas tik ātrāk uz izeju.
Šoreiz gluži tā nebija, dažs labs tur lejā apsēdas solā otrreiz

un tā, lai varētu skatīties augšup, it kā ērģeles arī acīm ko dotu.

Kalniņš uz brīdi piebremzēja skaņu straumi, palikdams tikai ar

kreiso roku vidējā manuālā un ar labo pa to laiku ieslēgdams
dažus spilgtus diskanta reģistrus apakšējā, visspēcīgākajā. Tad

izvēlējās vienkāršu tēmu un zeltainā augstas trompetes tembrā

io reljefi nospēlēja uz apakšējā manuāla, pavadošajām balsīm

brīvi vizuļojot. Kad tēmas kontūra klausītājam bija prātā iespie-
dusies, viņš to atsāka vēl un vēl, ar katru reizi arvien vairāk

piebārstot treļļiem. Beidzot ikviena tēmas skaņa bija trīsuļojošs

cīrulis, te augstāk uzspurdzis, te zemāk nolaidies. Trilleris uz

ērģelēm bija ļoti labs paņēmiens, ko daudzi atstāja novārtā, —

Kalniņš to lika lietā pat korāļos. Arī straujas zigzagu figurācijas

pavadošajās balsīs nebūt nebija pretrunā ar ērģeļu dabu, tikai

slinkuma un tehnikas trūkuma dēļ daudzi baznīcu ērģelnieki izli-

kās, it kā šim instrumentam būtu jātuvojas svina zolēs un ar

ieģipsētām delnām. Kalniņš juta, ka vairāk mirdzuma no šīm

ērģelēm izdabūt nevarēja, mūzika augstāk celties vairs nespēja
un loģiski prasīja atplūdus, viņš pārgāja uz vidējo manuālu un

turpināja to pašu pastorālo noskaņojumu slāpētākos tembros, bet

auda vēl mezglotākas figurācijas, abu roku vijumiem pievieno-
dams arī kaut ko līdzīgu kāju arpedžijām augstā reģistrā, kad pat
kreisā kāja pa pedāļa klaviatūru uztika tik augstu, ka nonāca

iepretī labajai rokai un vēl augstāk.
Saule bija jau pagriezusies tiktāl, ka no labās puses sāka

skart pirmos taustiņus, spēlētājs izjuta zem pirkstiem siltumu un

iedomājās skaņās veidojam daudzkārt redzētu ainu — stari, caur

zaļu trīsošu lapotni lauzdamies, zīmē mirguļojošas arabeskas uz

saulē sasilušas mūra sienas.

Jā, gaiša jau šī Liepājas «Anna» bija, otru tādu baznīcu visā

Baltijā varēja pameklēt. Taču gaisma, kas ieplūda pa logiem,
diemžēl te bija gandrīz vienīgā .. . Diemžēl. Ko tas līdzēja, ka

baznīca bija tikusi vaļā no vācu pārvaldīšanas, ja tās priekšgalā
joprojām pārsvars bija iesīkstējušiem sirmgalvjiem, kuri uzska-

tīja par savu pienākumu līdzekļus krāt, bet nekādā gadījumā ne

likt tos lietā? Ērģeles bija nolaistas, sagrabējušas. Uz tām varēja
gan kaut ko paimprovizēt, ja zināja, ko instruments pieļauj, tātad,

izmantojot vēl nesabrukušos blokus, bet pie šīm pārāk mazajām
ērģelēm nevarēja spēlēt koncertus, visu laikmetu un stilu kom-

pozīcijas, kas taču prasīja no instrumenta daudzpusību. Un arī

ar visu pazīšanu un piemērošanos reizēm mehānismā kaut kas
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saķērās, kāda skaņa vairs neizslēdzās un tad ar savu nepār-
traukto kviekšanu dūrās kā ilens no maisa, līdz kamēr_ bija.

jābeidz pavisam spēlēt un jālien ērģeļu iekšpusē remontēt. Ērģel-
nieka darba līgumā gan bija apsolīta instrumenta pārbūve, bet

līdz tam vēl bija tālu. Bez cīņas te neiztikt. Viņi joprojām negri-
bēja pat plēšām elektromotoru uzstādīt, un arvien diviem vīriem,

stenēdamiem bija pārmaiņus jāpumpē gaiss. Citādi nevarēs —

būs jāpieprasa vēl trešais minējs, jo tie divi nejaudāja, un tad

jāpierāda, ka šo triju vīru gada alga pārsniedz motora uzstādī-

šanas izmaksas. Arī citās lietās te bez diplomātijas neiztikt. Ne-

esot naudas. Bet kam stāvēja atmatā tas baznīcas zemes gabals,
kas bija par velti iekritis rokās, veco, ar vāciešiem kopīgo īpa-
šumu sadalot? To vajadzēja ieķīlāt, un puse jauno ērģeļu bija.
rokā.

Ak šie bārdainie baznīcas runasvīri! Vairākus gadus te bija
spēlējis kāds vecs ķesteris. Tad nu tas bija pieradinājis pie
tādiem korāļu tempiem, kas bija vismaz divreiz lēnāki nekā Pēr-

navā. Nudien, likās, ka šie ļaudis grib savas reliģiozitātes sma-

gumu un stīvumu pierādīt ar dziedāšanas lēnumu un garumu.

Bija jau ienākusi daža laba sūdzība, ka jaunā ērģelnieka priekš-

spēlēs, starpspēlēs un improvizēšanā nemaz nedzirdot vecos mīļos

meldiņus, tik mākslas mūziku vien. Jā, šinī ziņā, ja salīdzināja
ar vingro, koncertējošo muzikālo pusi Pērnavas Nikolaja baznīcā

r

tad te cilvēks varēja justies atsēdināts par vairākiem kāpieniem

atpakaļ. Na, redzēsim. .. Vecais draudzes gans Pārstrautu Jānis

lāga nezināja, kādu nostāju ieņemt šajā baznīcēnu un jaunā
ērģelnieka strīdā, bet ar jauno mācītāja vietas kandidātu Kalniņš

jau bija klusībā vienojies: korāļus spēlēs raitā tempā un tikai

meldiju vien, unisonā, lai tā ar savu nepārprotamību liktu sev

sekot. Skandāls būs, bet ar laiku lieta ies.

Neaizmirstama bija pati pirmā, ierašanās, vizīte pie Pār-

strautu Jāņa, kurai vecais vīrs piešķīra tik lielu nozīmi, izjuz-
dams ārkārtēju cieņu ne vien pret jauno ērģelnieku, bet arī pret

situācijas svarīgumu un svinīgumu. Un te pēkšņi — nu sakiet, vai

visa šī Liepājas braukšana nebija kritiens lejup?! — svinīgās
vizītes laikā Annas baznīcas mācītāja dzīvoklī kāds no koridora

nočiepj Kalniņa galošas un lietussargu! Nabaga sirmgalvis, kurš

taču uzurpēja zināmu atbildību par liepājnieku morāli, bija tādā

kaunā un izbīlī, ka jaunais ērģelnieks nespēja vairs apvaldīt sev

raksturīgo jautru, dzidru smiekliņu lēkmi, taču no tās mācītājs
iztrūkās vēl vairāk, jo vairs nesaprata, vai viņam maz darīšana

ar nopietnu cilvēku. Kad pāris nedēļas vēlāk tādi paši lietainajā
jūnijā tik nepieciešami garderobes piederumi un vēl šis tas pazuda
no Kalniņa paša dzīvokļa un viņš joka pēc to darīja zināmu mā-
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cltājam, tas bija pārliecināts, ka jaunais ērģelnieks ar visu ģimeni
laidīsies no šīs Liepājas prom, kaut atpakaļ uz Pērnavu.

Ak Liepāja, Liepāja! Kora komplektēšana arī te vedas pavi-
sam savādāk nekā citur. Dažs gribēja dziedāt baznīcā vien. Tie

bija brīnumaini dziedāšanas diētiki, kam Dārziņa dziesmas nebija

pa prātam un uzstāšanās koncertā likās apkaunojums. Bija ar

šiem nabaga puritāņiem jārēķinās un jāsavāc tik liels koris, lai

arī laicīgajos koncertos būtu kas kāpj uz estrādes. Simt trīs-

desmit cilvēku! Tas bija komiski liels skaitlis, lai arī, sensāciju

slēpjot, oficiāli tajā skaitījās trīs kori — jaukts, sieviešu un viru.

Nebija nemaz ko domāt, ka te koristi varētu dziedāt pēc notīm,

paši iemācīties partijas kā Pērnavā. .. Vēl viens kritiens lejup.
Bet koris tomēr būs, un labs! Jo gribas un entuziasma šiem

ļaudīm netrūka, tajā ziņā viņus nemaz nevarēja salīdzināt ar

klīrīgajiem Pērnavas vāciešiem. Tikai nedrīkstēja ļaut kori pie-
saistīt kādai no šejienes biedrībām (un tādu te latviešiem bija
vairāki desmiti), jo tad vairs nebūs ne dziedātāju, ne klausītāju.
Te taču katrs piedalījās tikai savas biedrības rosmēs, apmek-

lēja tikai savus sarīkojumus. Diemžēl, telpu trūkuma dēļ mēģi-

nājumiem vajadzēja notikt Latviešu biedrības mājā. Bet citādi

nekādu siltu attiecību ar šo Liepājas «māmuļu» un vispār nekādu

piederību biedrībām! Mēģināsim atkal likt pirmajā vietā pašas
mūzikas intereses. Oficiāli tas būs Annas baznīcas koris, bet

faktiski viņi būs brīvi ļaudis, nevienam nepiederoši, «Kalniņa
koris» un ar to pietiek.

Tur lejā laikam neviens vairs neklausījās. Ziņkāre bija apmie-

rināta, patika un garša ļaudīm nāks ar laiku. Un nebija arī nekā

sevišķa te ko dzirdēt, jau vairākas minūtes bija iestrēguši pati
zemākā basa skaņa pedālī, un Kalniņš, nu tai piemērodamies, gro-

zījās ar visām savām harmonijām ap šo burtiskā nozīmē ērģeļ-
punktu kā laiva, kas ar pašu viduci uzsēdusies uz zemūdens

akmens. Nost nevarēja tikt, ja negribēja taisīt kakofoniju, —

vajadzēja izlikties, ka viņš jau sen ir gribējis nokļūt uz šī strupā

akmens, ilgi tīksmināties ap to un uz tā tad arī apstāties un

atrast mieru. Pietiks. Minēji izlīda sasvīduši no savas būdas,

motora nebija, ērģeles krakškēja, bet vismaz pa logiem tomēr

nāca iekšā gaisma. Vēl vairāk tās bija saules pielietajā pilsētā,
izejot laukumā, bija žilbumā acis jāaizver, bet tāpēc vēl jo maigāk
likās seju noglāstām vējš, kas pēc daudzām lietus dienām nu

beidzot bija iegriezies no ezera puses un parastā jūras sāļuma
vietā atnesa lauku zāles smaržas. Gandrīz kā Cēsīs*
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Liepājas skats 20. gs. otrajā gadu desmitā.

Kalniņš šķiras no Pērnavas ar nepatiku pret turienes saduļ-

ķoto sabiedrisko atmosfēru, taču simttūkstoš iedzīvotāju liela

ostas pilsēta Liepāja nebūt nesagaida ar sociālu mieru. Nav vēl

Baltijā atcelta tā saucamā pastiprinātā apsardzība, kas bija revo-

lūcijas laikā ievestā karastāvokļa turpinājums, neizzūd avīzes

ziņojumi par iekavētām revolucionāru prāvām, bet sabiedrība ir

jau modusies jauna interese par politiskiem jautājumiem. Tas

pats «Liepājas Atbalss» 1911. gada 2. jūnija numurs, kas ievieto

reportāžu par Kalniņa atbraukšanu, atreferē Pēterburgas cariskas

tiesu palātas spriedumu Latvijas Sociāldemokrātijas Liepājas

organizācijas lietā. Uzspiestā dzīves stagnācija, ko vēsture_p_azist
kā Stolipina reakcijas laiku, vēl turpinās, tomēr pats grūtākais

paguruma posms ir jau pāri. Kā Piektā gada sabiedrisko ideālu

pārmantojamības simbols un atgādinājums uz Liepājas Latviešu

teātra skatuves parādās A. Upīša lugas «Balss un atbalss» uzve-

dums — 24. augustā, dažas nedēļas pēc pirmizrādes Rīgā.
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Pretišķību vagotajā

Liepājas latviešu sabiedrī-

bas panorāmā pa labi ir

novietojies pats ietekmīgā-
kais un tobrīd mantiski

augšupejošais slānis —

latviešu namnieki. Viņi
skaldās grupās kredītsa-

biedrību vai pašvaldības
orgānu posteņu dēļ, taču

komunālo vēlēšanu brīžos

apvienojas «Vispārējās lat-

viešu vēlētāju partijas»
kandidātu listē un, bloķē-

jotiesvēl ar liberālākajiem
vāciešiem, ir 1910. gadā

pirmo reizi Liepājas vēs-

turē guvuši pilsētas domē

pārsvaru pār reakcionāro

vācu lielburžuāziju un ba-

roniem. «Liepājas Atbalss»

ir šī latviešu pilsonības
demokrātiskā spārna avīze

Cīņa pret baronu mono-

polu uz brūžiem un kro-

giem, pret vācu kolonizā-

ciju Kurzemē, par mātes valodas tiesībām skolās — neko daudz

vairāk par šiem un vēl dažiem kulturāliem un labdarīgiem
mērķiem labējais spārns neizvirza.

Panorāmas kreisajā pusē, ja neskaitām «neredzamās» nele-

gālās organizācijas, ir nemantīgie slāņi, kuru interesēm tuvāka

ir otra lielākā latviešu avīze, sīkpilsoniski demokrātiskā «Dzīve»,
kas cenšas turēties opozīcijā pilsonībai un sabiedriskajos, kā

arī pasaules uzskata jautājumos visā visumā respektē «Dienas

Lapas» tradīcijas.

Šajā nosacītajā panorāmā visplašākā un raibākā ir viduszona

ar lielu skaitu biedrību un organizāciju — gan kultūrizglītojoša,
gan profesionāla, gan gluži vienkārši klerikāla rakstura. Daudzas

nīkuļo, citu mūžs ir īss, jo cariskā administrācija slēdz ikvienu,
ko tur aizdomās par visniecīgāko politiska rakstura darbību, un

to vietā labprāt apstiprina statūtus reliģiskas ievirzes organizāci-

jām. So pēdējo skaits Liepājā ir prāvs un, Kalniņam te ierodoties,
dziedāšana un muzicēšana starp latviešiem apbrīnojami cieši sais-

tās ar dažādu draudžu un to paspārnē mītošu kulturālas ievirzes

Kalniņu ģimenes pirmā (1911— 1913) dzīves-

vieta Liepājā — Peldu (tagad Komjaunat-

nes) ielā 25 (1975. g. attēls.)
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pulciņu saietiem. Ir jāveic liels, neatlaidīgs darbs, lai ļaudis

iemācītu izjust mākslas patstāvīgo nozīmi.

Šajā plašajā viduszonā visvairāk rit Kalniņa darbība, jo viņš
ir nācis ar gribu pacelt liepājnieku muzikālās dzīves līmeni, un

šādā vidē tad nu visvairāk koncentrējas vietējie snaudošie mūzi-

kas spēki, kuri ir jāatmodina no pelēcīgās pašpieticības un dile-

tantisma. Kalniņš vairās piedalīties vietējos politiskos strīdos,

kam bieži ir provinciāla vai personiska daba, bet viņš neatsakās

mākslas pasākumos sadarboties arī ar ļaudīm ārpus politiski indi-

ferentās vidējās zonas. «..Koristu vairums komplektējās taisni

no darbaļaudīm,» 1 viņš vēlāk atceras, «inteliģentie daudz runāja,
bet nepiedalījās. Strādnieki totiesu vairāk, bija pat sveštau-

tieši..»2 Kad 1912. gada sākumā aktivizējas pilsonībai opozicio-
nārā saviesīgā biedrība «Liepa», kura uzņemas atjaunot cara

administrācijas neieredzētā un slēgtā Liepājas otrā teātra

(1910—1911 tas saucās Jaunais teātris) darbību, Kalniņš pieda-
lās arī šīs biedrības pasākumos. No oficiālas sadarbības ar vietējo
«māmuļu»* — Liepājas Latviešu biedrību viņš izvairās, lai gan ir

personiskos kontaktos ar tās vadītājiem, savus ērģelnieka, kora

vadītāja un citus mūzikas darbinieka pienākumus veicot.

Vācu mūzikas dzīve ir savrupa, taču ne maznozīmīga. Vācis-

kās dziedāšanas biedrības gan nīkuļo tāpat kā latviskās, tomēr

pastāv tā saucamā filharmonija, kas dibināta jau 1886. gadā, kā

arī antrepreniera Nēringa lietpratīgi vadītā koncertaģentūra, un

mūzikas kritikas cītīgi raksta Liepājas vācu diriģents, koncert-

meistars un mazliet komponists Hanss Hohapfels,* ar kuru Kal-

niņa darba attiecības ievirzās ļoti interesantā gultnē. Kalniņš
nesamierinās ar to, ka latviešu publika neapmeklē ārzemju māk-

slinieku vieskoncertus tikai tāpēc, ka tos rīko vietējā vācu aģen-
tūra, vai ignorē Kūrmājas arendatora Jēkaba Zelmeņa* organi-
zētos vasaras simfoniskos koncertus, jo tajos angažēti cittautiešu

mūziķi un diriģenti. Viņam liekas anahroniska arī vācu preses
klusēšana par latviešu rīkotajiem koncertiem. Viņš saprot, ka ar

norobežošanos tikai savā vidē latviešu mūzikas dzīvei būs atņemti
tie stimuli, ko atraisa sadarbība un sacensība, tāpēc viņš neat-

sakās iesaistīties — kaut tā būtu dažkārt tikai atsauksme presē —

arī vācu un citu tautu mūzikas sarīkojumos, rādīdams piemēru,
kam pamazām tiešām arī rodas sekotāji no pretējās puses. Kal-

niņš uzņemas rakstīt kritikas vācu avīzē «Libausche Zeitung»,
gan tikai oficiāli aprobežodamies ar Hohapfela aizvietotāja sta-

tusu, bet īstenībā 1911. un 1912. gadā publicēdamies gandrīz

1 Kalniņš A. Seno dienu atmiņu lapiņas, 6. lpp.
2

Kalniņš A. Bijušais mazpilsētiņas ērģelnieks valsts ierēdņa lomā. — Latvijas
Vēstnesis, 1921, 19. febr., 40. nr., 3. lpp.
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vai katru nedēļu. Lai ari lielākoties ir jāraksta par gluži ikdieniš-

ķiem koncertiem, tomēr iespēja izteikties tiklab latviešu, kā arī

vācu presē liek Kalniņa rokās sviru, ar ko viņš abu iedzīvotāju

grupu kulturālās sacensības garu var ievirzīt mūzikas interesēm

labvēlīgā gultnē. Tas ir sevišķi nepieciešams cīņā par ērģeļu pār-
būvi Annas baznīcā. Kā zināms, vācu Trīsvienības baznīcā tolaik

ir vienas no lielākajām ērģelēm pasaulē. Bet Kalniņš dažās nevai-

nīgās piezīmēs atklāj, ka šo novecojušo instrumentu nemaz

nebūtu tik grūti kvalitatīvā ziņā pārspēt, ja Annas ērģeles pār-
būvētu ar pienācīgu vērienu, un pat pašu konservatīvāko latviešu

baznīcas tēvu sakaitētā godkāre liek tiem plašāk atvērt baznīcas

kasi. Jauno ērģeļu izcīņas periodā Kalniņš neļauj šai tēmai pa-
zust no preses slejām, viņš neatlaidīgi publicē materiālus par

dažādu firmu un instrumentu priekšrocībām, mērķtiecīgi gatavo
sabiedrisko domu gan paša instrumenta iegādei, gan arī ērģeļ-
mūzikas pienācīgai izpratnei.

No otras puses, publicēšanās vācu presē ļauj viņam iepazīs-
tināt arī cittautiešus ar savas darbības mērķiem, pamazām iein-

teresēt viņus par latviešu koncertiem. Tāpat kā Pērnavā, viņš
koncertu kritikās izceļ baltvāciešu ignorētos tautiski nacionālās

ievirzes komponistus Dvoržaku, Grīgu, Sibeliusu un saskata šī

virziena turpināšanos arī laikmeta mūzikā (piemēram, amerikāņa
Makdauela* jaunradē), tādā veidā apliecinādams arī pats savu

tautiski nacionālo estētiku. Liepājas vācu avīzītē pavisam nepa-
rasti tolaik izskan vārdi: «Musorgska drosmīgā harmonika, viņa
reālistiskie tēlojumi un vokālkompozīciju deklamatoriskais stils

ļauj viņam arī šodien būt gluži modernam.»3 Rakstītāja toreizējās
muzikālās simpātijas citā aspektā atklājas neviltotajās uzslavās

Ļadova un Skrjabina klaviermūzikai. Par ievērojamāko laikmeta

ērģeļkomponistu Kalniņš uzskata Maksu Rēgeru,* kā ari enerģiski
aizstāv Klodu Debisī, kam, pēc viņa domām, «nepelnīti radīta

hipermoderna un hipernervoza komponista reputācija». 4 Patei-

coties ārzemju koncertantiem, Liepāju toreiz sasniedz vairāk laik-

meta mūzikas, nekā varētu domāt, un, lai gan Kalniņam nav

izdevības rakstīt par visiem savā laikā diskutējamiem komponis-
tiem, tomēr var just, ka starp pirmā lieluma modernajiem auto-

riem nav neviena, ko viņš principiāli noliegtu. Izņēmums ir,

varbūt, vienīgi Sēnbergs —, proti, Kalniņš smīn par tiem, kuri

šķietas atrodam Šēnberga ietekmi* viņa, Kalniņa, darbos. Un tur-

pat līdzās — vissiltākās simpātijas vienkāršiem tautasdziesmu

vakariem. Toreizējos apstākļos, kad nacionālo savrupību vēl

3 Kalninsch A. Konzert. — Libausche Zeitung, 1912, N 81.
4 Kalninsch A. Konzert Alfred Hoehn. — Libausche Zeitung, 1911, N 288.
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padziļina ļaužu skaldīšanās pēc piederības pie tās vai citas reli-

ģiskās konfesijas, pavisam neparasta ir Kalniņa bezpartejiskā
attieksme pret dažādu tautu un grupu muzikālajām aktivitātēm.

Pats viņš vada vairākus latviešu folkloras apdaru koncertus, ar

cieņu apraksta ebreju tautasdziesmu sarīkojumus, apsveic un izceļ

Liepājas lietuviešu dainu vakaru, ko rīko Staša Simkus (1887—

1943), J. Vītola toreizējā skolnieka un vēlākā lietuviešu mūzikas

lielmeistara, noorganizētais koris, un nosūta šim pasākumam

palīgā labu daļu sava kora dalībnieku.

Šie pirmie divi aktīva kritiķa apgaismotāja gadi Liepājā, kad

pie vecajām ērģelēm koncertēt gandrīz nav iespējams, ir toties

paši bagātākie ar kora koncertiem, uzstāšanos pie klavierēm un

ar visdažādākā tipa muzikāli sabiedrisku pasākumu organizēšanu.
Pirmām kārtām minami monogrāfiska rakstura koncerti. Lie-

pājnieki ir pieraduši, ka muzikāli numuri amatieriskos sarīkoju-
mos pilda tikai greznojošu vai reprezentatīvu lomu, tāpēc stilā

noskaņoti tematiski koncerti tiem ir jaunums ar apvērsuma
nozīmi: Liepājas abas koncertzāles — LB zāle ar 500 vietām,

zemiem griestiem un allaž bojātu ventilāciju un nedaudz lielākā

Kūrzāle ar daudzām durvīm gar sienām kā balles zālei — ir

šādiem mērķiem visai nepiemērotas, tomēr izrādās, ka tās dažos

gadījumos ir pat par mazām. Pirmais no tāda tipa koncertiem

ir Emīla Dārziņa piemiņas vakars ar Kalniņa atmiņu stāstījumu,
kora, solistu un dzejas runātāju piedalīšanos (1911. gada 13. au-

gustā). Tāds ir arī latviešu tautasdziesmu apdaru tematisks kon-

certs ar visiem kaut cik redzamiem apdarinātājiem programmā
(1911. gada 3. decembrī), kurš liepājniekiem esot pēc ilgiem lai-

kiem atkal licis atskārst, ka latviešu tautasdziesma nav garlaicīga,
un pulcinājis pilnu zāli pat atkārtojumā, kā arī Jāņa Sērmūkšļa

piemiņai veltīts līdzīgs sarīkojums ar Kalniņa referātu par folklo-

ras apdarināšanas jautājumiem (1913. gada 1. decembrī). Lat-

viešu mūzikas popularizācijā toreiz milzīga nozīme ir Jāzepa
Vītola 25 gadu komponista darbības atceres koncertam ar autora

un izcilāko latviešu solistu piedalīšanos (1912. gada 31. martā).
Sī koncerta sarīkošana nostiprina Kalniņa un Vītola draudzību

un sadarbību, kas raženi uzplaukst kara gados, Vītolam veicot

lielu darbu latviešu koncertu organizēšanā Petrogradā*, kuros

viena no pirmajām vietām pieder Kalniņa jaunākajām kompozī-
cijām. Redzamāko latviešu komponistu galeriju noslēdz Andrejam
Jurjānam un Emilim Melngailim veltītais koncerts (1913. gada
27. janvārī), taču pa to laiku Kalniņš ir jau gājis soli tālāk un

rīko arī latviešu dzejnieku muzikālus vakarus, pieaicinot referen-

tus un aktierus. Liepājā, kur tolaik, kā izrādās, nav pat lāga pub-
liskas bibliotēkas, Jāņa Poruka vakars pulcina pāri par 600 klau-
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sītāju, jo Kalniņš ir riskējis, noteikdams neparasti zemas ieejas

cenas, un līdz ar to piesaistījis klausītājus no plašām darbaļaužu

aprindām (1912. gada 28. oktobrī). Dažādu blakusapstākļu dēļ
neizdodas sarīkot 1913. gada sākumā paredzēto V. Plūdoņa dze-

jas vakaru, toties Kalniņš ar kori un solistiem piepilda pusi no

Aspazijai veltītās programmas, ko rīko Liepājas Latviešu teātris

(1912. gada 24. novembrī).
Cita tipa muzikāli pasākumi ir jau pazīstamie koncerti ar

dažu solistu pieaicināšanu un ar jauktām programmām. Tāpat kā

agrāk uz Pērnavu, pie Kalniņa brauc koncertēt M. Vīgnere-Grīn-

berga, P. Sakss, J. Kornets*, viņiem tagad piebiedrojas nesen

debitējušie Ā. Kaktiņš*, E. Martinsone*, kā arī A. Daugulis*.
Tomēr šādi vispārēja rakstura jaukti koncerti iet mazumā, atbrau-

cēji piedalās lielākoties minētajos tematiskajos vakaros. Pie pēdē-

jiem zināmā mērā pieder arī Liepājas laika vienīgais autorkon-

certs (1912. gada 6. oktobrī), ko Kalniņš tūlīt nākamajās dienās

atkārto arī Jelgavā un Rīgā un visur izpelnās lielu klausītāju
un preses uzmanību. Rīgas Latviešu biedrības zāle, kurā vietas

1000 personām, ir gandrīz pilna, starp klausītājiem daudz lite-

rātu un citu mākslu pārstāvju, jo koncerts tiek uzņemts kā pirm-
šķirīgs pasākums un tam tiek izvirzītas arī attiecīgas prasības.
Dominē tomēr piekrišanas jūsma. Žēlodamies par Rīgas mietpil-
sonisko garīgo atmosfēru, Jānis Akuraters vēstulē dzīvesbiedrei

(1912. gada 12. oktobrī, RLMVM) piemetina: «Vienīgais vakars

bija kā uz zelta spārniem, kad Alfrēds Kalniņš nāca ar savām

dziesmām, 9. oktobrī. Visu nakti šūpojos kā uz viļņiem.»
Taču, protams, visvairāk Kalniņam kā diriģentam vai pava-

dītājam iznāk uzstāties mazos koncertos, piemērojoties Liepājas
sabiedriskās un mūzikas dzīves vajadzībām. Tādu koncertu ir

desmitiem katru gadu, un te labākais instruments ir koris, ko viņš
pamazām izveidojis par visai mobilu vienību, — viņam pietiek
izziņot uzstāšanās vietu un laiku avīzē, lai kora piedalīšanās
būtu nodrošināta. Ar lielu izdomu Kalniņš prot ieinteresēt un

uzaicināt dalībniekus, taču nepiemēroto balsu īpašniekus arī atrai-

dīt viņam izdodas tik smalkjūtīgi, ka tie nereti kļūst par dedzī-

gākajiem koncertu apmeklētājiem. 5 Ar humoru vien, vajadzības
gadījumā modulējot uz ironijas pusi, viņam izdodas uzturēt

priekšzīmīgu disciplīnu, asprātības un garīga spraiguma atmo-

sfēru mēģinājumos, taču arī saglabāt nepiekāpīgas prasības māk-

sliniecisko_ nodomu realizēšanā. Lai priekšstatītu Kalniņu kora

sabiedriskās dzīves centrā, vasaru izbraukumu koncertos pa

5 Sk.: Kļaviņa V. Alfrēds Kalniņš Liepājā. — Grām.: Latviešu mūzika, 6. R.,
1967, 199. lpp.
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Liepājas apkārtnes laukiem (Embotē,
Asītē v. c.) un citur, kas toreiz bija

gluži moderns koncertēšanas veids,

jāievēro, ka viņš tolaik, tikko pārkāpis
trīsdesmit gadu slieksni, nebūt nebija
tas olimpiskā miera apņemtais sirm-

galvis, kāds saglabājies vairumā

40. gadu fotogrāfiju un ari tagadnes
vecāko paaudžu atmiņā. Toreiz kom-

ponists Kalniņš ir impulsīvs, vitāls

sārtvaidzis ar drīzāk pilnīgiem neka

kalsniem vaibstiem, kura attieksme

pret līdzcilvēkiem sabiedrībā ir at-

jautības un garīgi izsmalcināta, bet

triviālu joku neskarta humora pilna.
Kad Jāni Sērmūksli kā vietējās Trīs-

vienības baznīcas ērģelnieku sveic

25 gadu darbības jubilejā, Kalniņš
ar svinīgu runu un Madernieka dari-

nātu albumu dāvanai ir garajā koru,
baznīcu un biedrību delegāciju rinda,

bet, savu padarījis, pēkšņi pazūd, lai

noorganizētu vēl vienu apsveikšanu,
un tālāko lasām avīzē: «Nerātnis

Kalniņš ar savu kori bija pamanījies
jubilāram pa priekšu iekļūt viņa dārzā un šinī vakarā sagaidīt

mājās ar serenādi no jubilāra paša harmonizētām dziesmām.»6

Muzikāli sabiedriskajā darbā Liepājā Kalniņš nav viens. Viņš
te atrod jaunus domubiedrus un draugus starp latviešu un cit-

tautu mūziķiem, dažus spārno un aizrauj viņa piemērs, ar citiem

nodibinās sadarbība un tuvība uz visu mūžu, vēl citi pēc viņa
aiziešanas no Liepājas turpina iesākto darbu. Jānis Sērmūkslis*,
Kalniņam ierodoties Liepājā, ir vācu Trīsvienības baznīcas vidē

iegrimis, dzīves apstākļu nogurdināts, sabiedriski un radoši apsī-
cis. Kalniņa draudzība un enerģija viņu modina jaunai rosmei,
viņš atsāk koncertējoša ērģelnieka darbību, iesaistās Annas baz-

nīcas ērģeļu projektēšanā. Pie_ Liepājas Latviešu teātra diriģenta

pults Kalniņš sastop Ernestu Ūdri*, kuru kopā ar orķestri iesaista

plašāku vokāli instrumentālu darbu uzvedumos pie Annas baznī-

cas ērģelēm. Gandrīz vienlaikus ar Kalniņu Liepājā atsāk mūziķa
darbību nīcenieks Bierants Ķuņķis*, kas Kalniņa koncertos spēlē
čellu. Ar viņu kā diriģentu Kalniņam vēlāk sadarbība turpinās

Jānis Sērmūkslis.

6 D. Sērmūkšļa jubileja. — Liepājas Atbalss, 1912, 11. maijā, 106. nr., 2. lpp.
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bēgļu gaitās Tērbatā, kā arī 20. gadu sākumā Nacionālajā teātrī.

1913.—1914. gadā diriģenta un pedagoga darbību izvērš Artūrs

Bobkovics*, kurš vada vairākus simfoniskos koncertus ar latviešu

komponistu, to starpā Kalniņa, darbiem programmās. Abu mūziķu
sakari turpinās bēgļu gaitās, kad Bobkovics diriģē Kalniņa sim-

foniskās svītas DZIESMA PAR DZIMTENI (662) pirmatskaņo-

jumu Petrogradā 1915. gada 28. novembrī. Darba ar kori Kal-

niņam piepalīdz Fricis Spinga*, kurš toreiz vēl tikai sāk

konservatorista gaitas, bet ar kuru kā Liepājas un vēlāk Kuldīgas
koru vadoni Kalniņam saglabājas personiskas un jaunrades saites

-arī 20. un 30. gados. Ļoti biežs dalībnieks Kalniņa koncertos ir

Liepājas vijoļvirtuozs un pedagogs, L. Auera skolnieks E. Jano-

vičs, bet ar G. Vīkeru*, kurš 1913. gadā nodibina mūzikas kursus,

Kalniņš sadarbojas pedagoģiskajā laukā. Kalniņa klavierspēles

privātskolnieki, kuru skaits arī Liepājā pārsniedz divdesmit, un

G. Vīkera kursu vijolnieki un čellisti rīko kopējus audzēkņu kon-

certus.

Kā sevišķi rosīgam atklātības darbiniekam Kalniņam šai laikā,

protams, nākas saņemt vērīgu kritikas vērtējumu, turklāt ne tikai

profesionālajā, bet arī sabiedriskajā aspektā. «Liepājas Atbalss»

šai ziņā viņam nedod gandrīz nekā nedz vienā, nedz otrā no šiem

aspektiem, jo raksta par Kalniņu galvenokārt pliekani jūsmīgus,
tukšus vārdus. Daudz stingrāku, interesantāku un sākumā pat
neslēpti opozicionāru kritiku sniedz otrs vietējais laikraksts

«Dzīve», nemitīgi likdams Kalniņam apzināties, ka viņa darbība

•objektīvi kalpo ne «tikai mūzikai». Tiesa, šis laikraksts, karodams

pret visu «māmuļniecisko», sākumā neizprot Kalniņa mūzikas

tautiski nacionālo ievirzi un viņa uzskatus šai jautājumā. Kad

recenzijā par pavāji apmeklētu ebreju tautasdziesmu koncertu

Kalniņš izsakās pret tādiem jebkuras tautas dēliem, kuri savu

nacionālo folkloru «uzskata par vecu, izmetamu grabažu», tad

«Dzīve» ievieto speciālu polemisku rakstiņu, ko nobeidz ar jautā-

jumu: «Jeb, varbūt, Kalniņa kungam ir sevišķa nacionāla māk-

sla, kura caur ko nebūt atšķiras no līdz šim māmuļnieku aprindās
kultivētās «tautiskās mākslas»?»7 Mēs zinām, ka Kalniņa daiļ-
rade, kas ietvēra sava laika ļaužu izjūtas un pārdzīvojumus un

centās to darīt nacionāli specifiskā, psiholoģiski patiesīgā izteik-

smē, tik tiešām atšķīrās no epigoniskās, iepriekš pieņemtai un

novecojušai shēmai sekojošās «tautiskās» mākslas. Šo atšķirību
jau toreiz saprata daudzi, lai arī varbūt ne tik skaidri kā vēlāk,

tāpēc avīzes neizpratne un asā piezīme varēja sarūgtināt. Tuvāk

7
Sk.: Kalninsch A. Ein hebrāischer Volksliederabend. — Libausche Zeitung,
1912, N 7; -r-. Tautiska recenzija. — Dzīve, 1912, 12. janv., 9. nr., 3. lpp.
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iepazinusi Kalniņa darbības patieso raksturu, «Dzīve» neslēpj ari

gandarījumu par to, ka Kalniņa muzikāli apgaismojošā darbība

vēršas pie visplašākajām darbaļaužu aprindām, un ar provinces
avīzei negaidītu iedziļināšanos parāda viņa vokālās lirikas demo-

krātisko saturu par spīti tās novatoriski nepierastajai formai.5

Ar aicinājumiem nepārvērst tautasdziesmu vakarus «tukšā

trallināšanā», bet arī te ievērot tematiski idejisku ievirzi, ar Dār-

ziņa un Poruka mākslinieciskās darbības socioloģisku analīzi,

ko tā sniedz kā savdabīgus pēcvārdus A. Kalniņa un A. Saulieša

(1869—1933) priekšlasījumiem šo mākslinieku atceres vakaros —

ar visu to saasinādama uzmanību uz Kalniņa darbības sabiedriski

idejisko aspektu, šī avīze kopumā, šķiet, bija viņam rosinoša, jo
vairāk tāpēc, ka pārdzīvotais renegātisma un reakcijas laikmets

bija izraisījis zināmu māksliniecisko ideju paseklināšanos kom-

ponista daiļradē un vienā otrā gadījumā arī idejisko kritēriju
noslīdējumu viņa mākslas uzskatos. Var apbrīnot Kalniņa spēju

saglabāt augstas prasības pret savu jaunradi, gadiem dzīvojot

provinces pilsētu vidē, un tomēr jāapzinās, ka šī vide bija objek-
tīvi degradējoša. Lai arī viņš atnāk uz Liepāju kā cīnītājs pret
mūzikas dzīves seklību un diletantismu, tomēr nemitīgie mazo

biedrību koncerti, kuru sabiedriskais ekvivalents nepārsniedz savie-

sīgu, mājīgu sadzīvi, biežā saskare ar provinciālu baznīcas kon-

certu salkanību — tas viss nepārtraukti iesaista plašajā miet-

pilsoniskajā stihijā, no kuras bez zaudējumiem izkļūst tikai

retais. «Jo ir taču ļoti grūti un pat samaitājoši dzīvot tādā vietā,
kur visapkārt jādzird tikai muzikālas salkanības, vislabākajā

gadījumā — ordinaritātes,» vēstulē Kalniņam raksta Jānis Zālītis,

ieteikdams viņam neatraidīt piedāvāto ērģelnieka vietu Petro-

gradā.* «Vispārīgi vēlētos, lai Jūs pieslietos uzskatam, ka nopiet-
nam koncertam nedrīkst iet līdz «pilna bufete». Lai izbeidzas

arī mūsu labākos muzikāliskos izrīkojumos mūžīgais — «ar seko-

jošu deju»!» Tā Kalniņam no Taškentas raksta Melngailis par
gaidāmo savu darbu koncertu Liepājā.

9 Taču diemžēl Kalniņam
jo bieži iznāk piedalīties citu rīkotos koncertos ar bufeti un dejām.

Mākslai izvirzāmo prasību pazemināšanās, neapšaubāmi, šai

laikā izpaužas Kalniņa nekritiskajā attieksmē pret J. Cimzes

«Dziesmu rotas» pārstrādātajiem izdevumiem.10 Sie izdevumi,

8 Sk.: Or-s. A. Kalniņa kompozīciju vakars. — Dzīve, 1912, 9. okt., 233. nr.,

o

3. lpp.
9 Vēstulē A. Kalniņam, 1912, 3. dcc. (VBR).
10

Sk.: Kalniņš A. J. Cimzes «Dziesmu rota». — Liepājas Atbalss, 1914,
16. okt., 225. nr., 3. lpp. Sie izdevumi saucās: Cimze J. Dziesmu rota jauk-
tiem koriem, 3. izdevums, paplašināts un pārstrādāts no J. Sērmūkšļa. R.,
1914 ;_Cimze J. Dziesmu rota vīru koriem, 2. izdevums, paplašināts un pār-
strādāts no J. Sērmūkšļa. R., 1914.
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kurcs salīdzinājumā ar pirmveidu bija ļoti palielināts mazvērtīgu

garīgo dziesmu skaits, bet tautasdziesmu apdaru daļa paplašināta
ar tādiem paraugiem, kas atspoguļoja latviešu mūzikas aizvakar-

dienu, bija visā visumā anahronisms, un tā tie arī tika novērtēti

kritikā. 11 Kalniņš ar savu nostāju šinī gadījumā bija gandrīz
viens to visai konservatīvo veco mūzikas darbinieku vidū, kuri šos

izdevumus bija gatavojuši. Šajā laikā arī paša Kalniņa jaunradē
ienāk vairāk mazvērtīgu garīgu tekstu, pat solodziesmās (70, 79,

80), un šādos gadījumos arī muzikāli tās sniedz maz interesanta.

Zīmīgi šo viņa mākslas tematisko ideju paseklināšanos uztver un

savā kritikā raksturo Pāvils Gruzna. Diezgan cildinājis tā laik-

meta labākās solodziesmās un instrumentāldarbus, viņš pievēršas

rotaļīgajiem un humoristiskajiem opusiem PIE VISTU KUTS

(68), TEK MAZAS KĀJIŅAS (63), VILNĪSAM (269) un raksta:

«Sīs dziesmiņas ar visiem «top, top-, kluk, kluk, bul, buli, bul»

atklāj autorā labsirdīgu oportūnistu, kāds bija Blaumanis, ne satī-

riķi. No satīras asumiem mēs, pateicoties mūsu mīkstai dabai,

vēl esam pasargāti. Un te nu ir jāsaka, ka Kalniņš ar visu savu

būtni ir šinī labierīcības, klusu individuālu, pašapmierināti opti-
mistisku prieku un jūtu pasaulē . . Liekas, sveši vēl viņam tādi

motīvi kā «Lauztās priedes» un «Kalnā kāpējs» .. Tas, protams,

runājot no idejiskās puses. Aprindas, kurās Kalniņš līdz šim dar-

bojas, nespēj viņam sniegt plašākus ierosinājumus. Atliek gaidīt
tālākā attīstības gaitā jaunas skaņas, kurās pati dzīve, ne vese-

līgi mājas prieki vien skanētu.»12 Nevietā šai teikumā ir vārdiņš
«vien», jo Kalniņam tajā laikā bija arī cita tipa darbi, un, pro-
tams, Raiņa dzejas filozofiskie motīvi bija pa spēkam tikai reta-

jam māksliniekam (taču gadu vēlāk, tūlīt pēc krājuma «Gals

un sākums» iznākšanas, Kalniņš tiem pievēršas un komponē čet-

ras solodziesmās, 71—74). Tomēr šie vārdi interesanti, jo satur

pašu asāko toreizējo kritiku sabiedriski idejiskajā aspektā un ļauj

izjust Kalniņa situāciju tai laikā.

Laikmeta ideju cīņās Kalniņš tiek iesaistīts it īpaši ar to, ka

1912. gada vasarā uzņemas kopā ar Ati Kauliņu vadīt tradicio-

nālos apvienoto koru koncertus Rīgā (7. un 22. jūlijā), lai gan

pats ir skeptiski noskaņots pret polemisko troksni, kas ap šiem

koncertiem izraisīts. Proti, pēc kāda Rīgas kora (tā sauktās Pēter-

burgas Ārrīgas dziedāšanas biedrības) iniciatīvas šos korus vadīt

bija aicināts Melngailis, taču koriem nebija pieņemami viņa notei-

kumi — izslēgt no programmām J. Vītola, A. Jurjāna un vēl citu

11
Sk., piem.: K-žoks. Dziesmu rota. — Jaunā Dienas Lapa, 1914, 31. martā,
73. nr., 4. lpp.

12
Pe-Ge. A. Kalniņa kompozīciju vakars. —

Jaunā Dienas Lapa, pielikums,
1912, 12. okt., 238. nr.
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komponistu darbus, kuri piedalījušies Piektajos dziesmusvētkos

un ir saistīti ar RLB Mūzikas komisijas darbību. Tad iniciatori

par diriģentiem uzaicina Ati Kauliņu no Jelgavas un A. Kalniņu,
taču arī E. Melngailis sarīko uz savu ierosmi «dziesmu dienas»

Rīgā, ap savu kori pulcinādams vēl dažus, kuri bija opozīcijā

bijušo Piekto dziesmusvētku vadoņiem. Melngaiļa rīkotos koncer-

tus kā «šķeltnieciskus» nosoda reakcionārās «Rīgas Avīzes», bet

tos atbalsta «Jaunā Dienas Lapa», saskatīdama tajos latviešu

kordziedāšanas atjaunotni un reizē pārmezdama Kalniņa —Kau-

liņa apvienotajiem koriem saites ar «māmuļniekiem».
13

Ja šajā polemikā atstājam malā dažas mūziķu personisko

attieksmju izraisītas nianses, kā arī konkrēto jautājumu par Piek-

tajiem dziesmusvētkiem, pēc kuriem bija aizritējuši jau divi gadi,
tad redzams, ka polemiku izraisīja divi galvenie sasāpējušie jau-
tājumi. Tie bija koru repertuārs un koru sabiedriskā piederība

pie tās vai citas organizācijas. Nostāja šais jautājumos bija

jāieņem arī Kalniņam.
Koru repertuāra tematikas un stilistikas jautājumi saasinājās

jau 1905. gada revolūcijas laikā. Dziesmas ar tautiskā laikmeta

dzejas tekstiem, kuras šodien mēs uztveram distancēti un nosa-

cīti, toreizējās sabiedriskās cīņas atmosfērā bija, ar maz izņēmu-
miem, psiholoģiski un idejiski novecojis aizgājušā laikmeta pie-
derums, kas jāatstāj aiz sevis. Tām līdzās parādījās Vītola,
Dārziņa, Melngaiļa, Kalniņa kordziesmas, no kurām daļa bija ar

Raiņa, Aspazijas, Poruka, Plūdoņa vārdiem, tomēr aiz inerces

vecais tautiskā laikmeta repertuārs turējās ilgi un ieguva anahro-

nisku kontekstu. «Jaunā Dienas Lapa», komentējot 1907. gada
vasaras apvienoto koru koncertu Rīgā, protestē pret to, ka koru

dzīves vadoņi «pēc visām vētrām un pārdzīvotā grib mūs atcelt

atpakaļ uz veco dziesmu svētku laikiem,» un atzīst, ka nacionāl-

patriotiskie teksti laikmeta situācijā skan aizskaroši vai pat
smieklīgi.

14
Protams, interese par kora dziedāšanu joprojām bija

dzīva arī darbatautā, un joprojām varēja aizbildināties, ka šī

dziedāšana jau pati par sevi, neatkarīgi no repertuāra, ir estētiski

izdaiļojoša, taču ļaudīm, kuri nupat plecu pie pleca bija skandē-

juši revolucionāras dziesmas, tagad mazāk nekā jebkad bija
vienalga, ar kādām dziesmām viņi pulcējas koros. Izrādījās, ka

novecojusi arī daža laba no pilsonisko kora biedrību tradīcijām
mantota muzicēšanas forma. Var saprast «Jaunās Dienas Lapas»

13 So notikumu detalizētāku izklāstu sk.: Viioliņš J. Jāzepa Vītoia vēstules
Alfrēdam Kalniņam. Grām.: Latviešu mūzikai 5. R., 1966,251. un 255. lpp.
(20. vēstules komentārs).

14 [b.a]. Lielais koru koncerts. — Jaunā Dienas Lapa, 1907, 29. maijā, 8. nr.,
3. lpp.
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ironiju, ar kādu tā, recenzējot 1909. gada apvienoto koru koncer-

tus, apraksta flegmātiskos, amatnieciskos biedrību diriģentus, kuri

komiski vicina metālā kaltus taktszižļus.
15

Kalniņa—Kauliņa koru programma minētajiem koncertiem un

arī tieši Kalniņa ierosinātās dziesmas (kā to liecina abu sarakste)
ar augstvērtīgajiem tekstiem un mūziku savā labākajā daļā repre-

zentē toreizējās latviešu kordziesmas lepnumu. Tur ir gan Skal-

bes — Kalniņa SURP, BRĀĻI (429) un Aspazijas—Dārziņa
Ciānas bērni, gan ari Raiņa —Melngaiļa Senatne un paredzēta
arī Raiņa —Vītola Karaļmeita (bet, iespējams, cenzūras apsvē-
rumu dēļ galīgajā programmas variantā nav ietverta). Apvienotu
kora biedrību reprezentabla koncerta programmā, kur saduras

dažādas intereses, ietvert šīs dziesmas, kas tematiski izteic vai

simbolizē darbatautas cīņu, ir toreiz liels sasniegums, un šajā
ziņā Kalniņa —Kauliņa koncertu programmas nebūt neatpaliek
no Melngaiļa dziesmu dienu repertuāra. Bez tam programmās
ir arī citas minēto dzejnieku un komponistu, lai arī sabiedriskā

idejiskuma ziņā neitrālākas, dziesmas. Abu sarīkojumu repertuārs
tomēr atšķiras ar to, ka Melngailis ir izraudzījies tikai tādas

dziesmas, kas ir pēdējais vārds progresīvajā latviešu kora lite-

ratūrā (turklāt visvairāk pats savas folkloras apdares un oriģināl-
dziesmas), un tas piešķir viņa programmām izcilu idejiski tema-

tisku un stilistisku mērķtiecību, turpretī Kalniņš, juzdamies aici-

nāts reprezentēt kordziesmas žanru kopumā, ir mazāk konsek-

vents; bez tam viegli saprast, ka viņam nebija tik brīvas rokas

kā Melngailim. Jānis Zālītis, novērtēdams Kalniņa—Kauliņa

repertuāru kā mazāk mērķtiecīgu, toreiz raksta par to: «Kā liekas,

komiteja programmu gribējusi sastādīt «daudzpusīgāku», kamdēļ
tur ari ieviesušies daži darbi, kurus varētu ierindot mūsu pseido-
tautisko muzikālo ražojumu kategorijā.» 16 Tā, šinī gadījumā

Kalniņa centieni pakalpot latviešu koru lietai «vispār» nostādīja
viņu mazāk progresīvā muzikāli sabiedriskā pozīcijā un galu galā
arī mazināja mākslinieciskos sasniegumus.

Kalniņa noraidošā nostāja pret reakcionāri pilsonisko Rīgas
Latviešu biedrību ir labi zināma. Šoreiz viņš negrib saistīties ne

ar vienu biedrību, un tāpēc visas oficiālās attiecības ar Rīgas
koriem kārto Atis Kauliņš, bet Kalniņš sarakstās ar viņu. Meln-

gaiļa dziesmu dienas var lepoties ar dažu strādnieku koru līdz-

dalību. Taču sociālā sastāva ziņā abi apvienoto koru pasākumi ir

līdzīgi. Kalniņš raksta: «Rīgā šovasar pusotras nedēļas ikdienas

lielu kori mācīdams, es varēju apliecināt, ka tas sastāvēja gandrīz

15
Gruzna P. Liels koru koncerts. — Jauna Dienas Lapa, 1909, 11. aug.,

182. nr., 2. lpp.
16

Zalītis J. Rīgas savienoto koru koncerti. — Druva, 1912, 1030. lpp.
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tikai no strādniecēm un strādniekiem, kuriem, ar Dārziņa vārdiem

runājot, «māksla nav modes lieta, sports vai laika kavēklis, bet

kam tā ir dienišķa maize», kuri uzticīgi viskarstākā jūlija laikā

nāca mākslai kalpot, neprasīdami pēc sava labuma, lai gan

viņiem pēc grūtiem dienas darbiem bez šaubām būtu noderīgāk

bijis ieelpot vasaras vakara patīkamo, atspirdzinošo gaisu, nekā

divas ar pusi stundas saspiestā gaisā kājās stāvēt un dziedāt.»

Tomēr Kalniņš šai laikā joprojām uzskata, ka mākslas interesēm

vajadzētu būt neatkarīgām no jebkuriem sociālās biedrošanās

pasākumiem, un turpat tālāk aicina Liepājas dziedātājus: «Uz-

skatu par savu pienākumu Liepājā veicināt sabiedrisko dzīvi, bet

es to varu tikai tad, kad mani pabalsta mūzikas mīļotāji, kuri

labprāt dzied un grib ņemt dalību pie kulturāliem pasākumiem,
savas partijas un šķiru intereses atstājot mājās.» Ja arī pieņe-

mam, ka «partiju un šķiru intereses» Kalniņš šajā gadījumā ir

domājis mazāk politiskā, vairāk sadzīviskā nozīmē, tad tomēr

šajā teikumā ir labi redzama īpatnēja nekonsekvence — aicinā-

jums veicināt sabiedrisko dzīvi, tomēr «atstājot mājās» sabied-

riskas intereses, un nekonsekvenci vēl pastiprina aicinājuma
nobeigums, kurā Kalniņš tomēr citē Skalbes dzejas rindas: «Surp,
brāļi! ..

Mums jāuzceļ sadzīves ēka.» 17 Jo vairāk pieaug sabied-

riskās un politiskās dzīves iekšējais sasprindzinājums, jo princips
kalpot «tikai mūzikai» kļūst arvien nedrošāks darbības vadonis

un pamazām atklāj pats savu neloģiskumu.

1913. gada sākumā iestājies liktenīgs, bet arī auglīgs pārtrau-
kums Kalniņa nerimtīgajā un bieži vien pārmērīgi nogurdinošajā
muzikālajā rosībā Liepājā. No janvāra līdz maijam viņš atkārtoti

un ļoti smagi slimo ar influenci un tai sekojošām kritiskām kom-

plikācijām (plaušu iekaisumu un pleirītu, reimatiskām parādī-
bām), kas iegūst ļoti nopietnu raksturu un izraisa organisku
sirdskaiti. Seko ilgs atlabšanas periods, kurā komponists beidzot

var atvilkt elpu no koncertiem, skolniekiem un arī no ērģelēm, kas

vasarā tiek izjauktas un ceļo ar kuģi uz remontēšanas vietu Vā-

cijā. Beidzot viņš var apsēsties un padomāt arī par lielākiem

jaunrades plāniem, beidzot atkal reiz ir brīva vasara. To Kalniņu
ģimene no jūnija vidus līdz augusta vidum pavada toreizējā Gro-

biņas apriņķa Virgas skolā,* un šie mēneši pēc slimības uzspies-
tas ilgās garīgās atpūtas ir jaunradē vieni no ražīgākajiem Kal-

niņa mūžā.

17 Kalniņš A. Jaunu darba cēlienu uzsakot. — Liepājas Atbalss, 1912, 25. aug.,
195. nr., 4. lpp.



157

Te piejūras līdzenumā, ap 30 km no Liepājas, sevišķa dabas

skaistuma nav, vienīgais krāšņums ir plašā Vārtajas upes senleja

pie pamales, kura piešķir horizontam paaugstinātu, viļņainas

panorāmas veidolu. Toties ir miers un klusums. Skolas ēka ar

plašo augļu dārzu novietojusies pakalnē, mierīgu lauku vidū, kur

vienā pusē skatiens var apstāties pie staltām vējdzirnavām, bet

no otras puses nāk pretī mežs un birztala. «Virgas mežos un

skolas dārzā rakstīju albumu klavierēm «Jaunībai» un Raiņa
«Induļa» pirmo cēlienu,» 18 vēlāk atceras komponists, un viegli

iedomāties, ar kādu patiku viņš stājās pje operas rakstīšanas, par

ko bija domājis jau gadus desmit, un turklāt tieši pie šī darba

komponēšanas, kuru kā libretu bija jau muzikāli lolojis ilgajā
sarakstē ar Raini. Tieši Kalniņa slimības laikā, 1913. gada martā

un aprīlī, tālajā Kastanjolā top 1. cēliena librets, un tā tapšanai
līdzi dzīvo arī komponists. Atsaukdamies uz dzejnieka ierosinā-

jumu, viņš lugas iespiestajā eksemplārā atzīmē savus priekš-
likumus par īsinājumiem, par atsevišķu vietu paplašināšanu, par

pantmēriem un tad nosūta to pārstrādāšanai. Rainis atbild, ka

īsinājumu vēl par maz, un rit vēl otrā pārstrādes kārta. Arī tad

dzejnieks vēl neuzskata darbu par pabeigtu, ļauj komponistam
brīvas rokas pārveidēm un raksta: «Ir nepareizs uzskats, ka

gatavu, negrozāmu tekstu mūziķis izkomponē: — tad viņš ir tikai

ilustrators tekstam, bet viņam jābūt līdzradītājam. Sevišķi šinī

gadījumā tas būtu nepareizi, jo še bija drāma, kas par sevi

nobeigta, bet no tās mēs taisām patstāvīgu jaunu mūzikas

tekstu. — Nu, lai nu iet labumā Jūsu darbs.»19 Aprīļa sākumā,
slimības kritiskākajā laikā, Kalniņš pat nevar ar savu roku rak-

stīt, un Rainis atbild: «Mani dziļi aizkustināja, ka Jūs tik grūtā
slimībā negribējāt aizmirst sūtīt paziņojumu (par 1. cēliena

libreta saņemšanu — A. Ķ.). Jā, Jūs esat īsts darba cilvēks, un

tas ir augstākais vārds, kāds priekš manis eksistē, Jums jānāk
atkal drīzi pilnā spēkā, un tad Jūs brīnumus padarīsat, un tādu

mums vajaga, lai mēs kā tauta dzīvotu.»20 Darbs operas laukā

abiem ir jaunums, dzejnieks raksta: «Man jāsaka tāpat kā Jums,,
šaubas vien ir, bet jāmēģina. Nu, par Jūsu šaubām es gan daudz

nebēdāju, kam tādi vareni priekšdarbi, kas tāds meistars un kad

nu vēl prieks uz darbu, tad jau iznāk vienmēr labāk, nekā domā.»21

18 Kalniņš A. Skats manā darbistabā, 13. lpp.
19 Raiņa vēstule_A. Kalniņam, 1913, 13. martā— RLMVM, 18111. mv. nr. Operas

«Indulis un Ārija» libretu (1. cēl. un 2. cēl. sākumu) sk. grām.: Rainis J.

Dzīve un darbi, 8. sēj. R., 1925, 393.—407. lpp. So libretu negrozītā veidā

Kalniņš toreiz komponēja (1. cēlienu).
20 Raiņa atklātne A. Kalniņam, 1913, 21. apr. — RLMVM, 17111. mv. nr.
21 Raiņa vēstule A. Kalniņam, 1913, 10. martā.

—
Grām.: Rainis J. Literārais

mantojums, 2. R., 1961, 295. lpp.
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Libreta līdzveidošana

ir komponistu spārnojusi,
un šajā pacilātībā ātri

top operas 1. cēliens (bez

instrumentācijas). Pat

Kalniņam neparastā vieg-
lumā ritējuši arī citi darbi.

«Rekordu sita 13. burtnī-

cas Raiņa dziesmas «Laip-
nā liesma», «Pļāvēja dien-

dusa», «No tāles dzirdu:

aizšalc lieli vēji» un «Kad

nakts» (71, 72, 73, 74 —

A. X-), kuras komponētas
vienā dienā, pareizāk gan
tikai dažās stundās birzta-

liņā pie Virgas skolas

nama. Protams, ne katra

dzeja ļāvās tik vieglam
uzmetumam. Bet pirmais
uzmetums palicis aizvien,

tikai pie pārrakstīšanas šo

to grozot.»
22 Daiļrades

psihologi (un fiziologi)
minēs mīklu, kādēļ tieši šis

1913. gada 19. jūnijs, kas

noslēdz spiedīga vasaras

karstumā periodu ar seko-

jošu atsvaidzinošu pērkona negaisu, kļūst par mūža ražīgāko
dienu un visa šī vasara — par ražīgāko periodu cilvēkam, kurš

tad ir necik sen kļuvis par organiskas sirdskaites slimnieku,

nO( kuras netiek vaļā nekad. Pēc tīri muzikāli vēsturiskām ana-

loģijām spriežot, svarīgākais objektīvais iemesls svaigajam jaun-
rades uzplūdam varēja būt ilgstošā atpūšanās no muzikāliem

faktiem un nodarbībām slimības laikā un it sevišķi — no gara-

jām improvizācijām pie ērģelēm, kuras, kā zināms, var visai

nokausēt iztēli.

Pa to laiku rit gan ērģeļu būves darbi firmas «Walcker»

darbnīcās Ludvigsburgā, gan arī «vietas sataisīšana» tepat Lie-

pāja, un Kalniņš Virgā raksta kantāti MŪZIKAI (462) jaunā
instrumenta atklāšanai. Viņš vasarā iebrauc šad tad arī Liepājā
un redz, ka mūzikas dzīves saliedētāja un apgaismotāja darbs

Emīla Dārziņa pieminekļa atklāšanas dienā—

1913. gada 15. septembrī. No labās: Alfrēds
Kalniņš, komponists Jānis Zālītis, teātra

kritiķis Artūrs Bērziņš.

22 Kalniņš A. Skats mana darbistabā, 12. lpp.
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pamazām ir nesis augļus
H. Hohapfels, kas viņa
darbības sākumā rakstīja
ka Vītola vai Dārziņa mū-

zika varot interesēt tikai

ļoti šauras viņu tautiešu

aprindas, tagad piedalās

Liepājas Latviešu skatuves

biedrības latviešu kompo-
nistu darbu simfoniskajā
koncertā Bobkovica vadībā

un pavada Kalniņa ELĒ-

ĢIJU (820), ko spēlē Kūr-

mājas angažēta orķestra

toreizējais koncertmeistars

J. Faijers* (28. jūlijā)
Citā līdzīgā koncertā

Hohapfels spēlē Kalniņa
solodziesmu pavadījumus
(11. augustā), un atsauk-

smes par latviešu koncer-

tiem sāk parādīties Liepā-

jas vācu avīzēs. Rudens

ierauj Kalniņu parastajos
darba pienākumos, ko vēl

vairo gatavošanās jauno ērģeļu atklāšanai, un tāpēc viņam jāat-
raida J. Dubura ierosinājums instrumentēt orķestrim čella SVĪTU

(825—829). Latviešu skatuves biedrības simfoniskajam koncertam

Rīgā (28. septembrī) vai arī pašam atskaņot šo svītu kopā ar

beļģu čellistu Luī Boēru. Bet Kalniņš tomēr piedalās Rīgā Emīla

Dārziņa pieminekļa atklāšanā 15. septembrī,23 tāpat kā bija pie-
dalījies viņa lielajā atceres koncertā 1912. gada 6. septembrī
Interimteātrī ar Dārziņa piemiņai veltīto klavierkompozīciju PIE

DRAUGA KAPA (739) un kā Dārziņa dziesmu pavadītājs.
Annas baznīcas pārbūvētās un modernizētās ērģeles atklāj

1913. gada 22. decembrī. Daudzo muzikālo priekšnesumu vidū

centrālo vietu ieņem instrumenta tembrālo īpašību un iespēju
demonstrējums Kalniņa īpašā improvizācijā, kā arī viņa kantātes

MŪZIKAI (462) pirmatskaņojums. Šīs ērģeles ir Kalniņa izlolo-

tas un izcīnītas gan organizatoriski, gan arī satura ziņā; tās

atspoguļo viņa autoritatīvo un individuālo mākslinieka gaumi

Liepājas Annas baznīcas ērģeļu prospekts.

23
Sk.: Dārziņš ka muziķis un cilvēks. Kalniņa runa pieminekļa atklāšana.

Latvija, 1913, 16. sept., 213. nr., 2. lpp.
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tembrālās paletes izvēlē

un šajā nozīmē būtu dēvē-

jamas par visai kalniņis-
kām. Kā vienmēr līdzīgos
gadījumos, modernizācijas

apjomu un virzienu izlemj

īpaša komisija, tomēr ini-

ciatīva radīt Liepājā mo-

derniem koncertiem

piemērotu instrumentu pa-

liek viņa rokās un viņš to

neatlaidīgi, soli pa solim

realizē. Līdzās koncertēr-

ģeļu idejas propagandai

presē viņš ilgstoši sarak-

stās ar firmas vadītāju

Ludvigsburgā, ir vidutājs

starp firmu un ērģeļu

īpašnieci — baznīcu. Darbi

rit ar pārbūves statusu,

bet, kad 1913. gada rudenī

izjauktais instruments ceļo

no Ludvigsburgas atpakaļ,
izrādās, ka veco detaļu nav

palicis visai daudz, liela daļa apmainīta pret jaunām. Darba gaitā
rodas iespējas un vilinājums izdarīt jaunus tehniskus uzlabojumus,
izdevumi pieaug par ceturtdaļu salīdzinājumā ar sākotnējo pro-

jektu un sasniedz 10 000 rubļu, toties Liepājai ir būtībā jaunas,
tiem laikiem un arī vēl tagadnei modernas ērģeles.* Sis slavenās

firmas 1763. opuss ir viens no tās lielākajiem ārpus Vācijas būvē-

tajiem instrumentiem, un toreizējais firmas vadītājs Oskars Val-

kers, kas arī ieradies uz atklāšanu, pārsteigts par Kalniņa ērģeļu

izpratni un spēles augsto līmeni, piedāvā viņam koncertturneju

pa_ Eiropu, no kuras Kalniņš tomēr atsakās, negribēdams savu

māksliniecisko darbību saistīt ar firmas reklamēšanas aspektu. 24

Līdz ar jauno koncertinstrumentu Kalniņa stāvoklis Liepājas
mūzikas dzīvē jūtami mainās, ar 1914. gadu sākas jauns viņa
darbības posms,* kurā liepājnieki mācās viņu pazīt no citas, vēl

ne gluži iepazītas puses — kā izcilu ērģeļvirtuozu, kuram līdzīga
nav pat Rīgā. Un galvenais — Liepājas mūzikas dzīve tagad

iegūst to vērienu un nacionālas savrupības nesasmalcinātu plū-
dumu, pēc kura Kalniņš iepriekšējos gados ir tikai tiecies un kuru

Liepājas Annas baznīcas ērģeļu spēlesgalds.

24 Sk.: Alksnis J. Dzīves stāsts. Vesterosa, 1970, 112.—114. lpp.
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ir pats sagatavojis. Pēc da-

žādiem un atkārtotiem atklā-

šanas koncertiem Kalniņš uz-

sāk solokoncertu ciklu,* kas

pakāpeniski parādītu ērģeļ-
mūzikas attīstību. Sie kon-

certi pulcina pilnu vai pār-
pildītu Annas baznīcu. Para-

lēli notiek arī cita tipa jaukti
koncerti ar kori un solistiem,

to vidū ārzemju solistu vies-

koncerti ar Kalniņa piedalī-
šanos, un jaunās ērģeles

kļūst par vienu no pilsētas
mūzikas centriem. Kalniņa

vērienīgā muzikālā darbība

ir veicinājusi baznīcas tēvu

liberālismu koncertu pro-

grammu jautājumā, ir pat

gadījums, kad Annas baznīcā

uzstājas simfoniskais orķes-
tris ar Bēthovena un Čaikovska simfoniju fragmentiem, turklāt

mūziķi izvietojas nevis balkonā, bet auditorijas priekšā kā koncert-

zālē. Līdzās vecmeistariem Kalniņš šai laikā bieži spēlē arī toreiz

modernos ērģeļmūzikas autorus Šarlu Vidoru (1844—1937),
Maksu Rēgeru (1873 —1916), jauktajos koncertos viņš nereti

savieno atsevišķos koncertnumurus ar improvizētām modulējošām

starpspēlēm, tā sakļaudams visu programmu kopējā muzikālā

montāžā. Par koncertu vērienu pie jaunajām ērģelēm liecina tas,

ka baznīca no atskaitījumu procentiem par telpu un instrumenta

lietošanu vien ieņem ap 1200 rubļu gadā (tātad ērģelnieks kon-

certos pats nopelna baznīcai savu gada algu!).
25

Kalniņa ērģeļmūzikas vēstures cikls ir pirmie koncerti, kuru

klausītāji pārstāv visu daudznacionālo Liepāju. Ar to ir pilnīgi
lauzta tā laikmeta tradīcija, kad ne vien atšķirīgu ticību piederīgie

neapmeklēja cits cita baznīcas koncertus, bet pat vienas konfesi-

jas, piemēram, luterāņu pārstāvji, dalījās pēc tautībām — vācieši

nerādījās latviešu baznīcu koncertos, un otrādi. Tagad poļu,
ebreju, vācu, krievu klausītāji, kuri nāk uz Kalniņa solokoncer-

tiem, sāk apmeklēt arī citus viņa vadītos sarīkojumus. Par kādu

koncertu, ko Kalniņš ar kori sniedz par labu karā cietušajiem poļu

Komponista ģimenes otrā dzīvesvieta Lie-

pājā — Jāzepa (tagad Kurzemes) ielā 7.

25
Protokols Nr. 9, 1913, 29. apr.

— Annas_ baznīcas valdes protokolu grāmata.
(Glabājas Liepājas Annas bazn. kanceleja.)
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iedzīvotājiem, vācu kritika sniedz nekad agrāk neiedomājamu
atsauksmi par latviešu mūziku: «Līdzās vācu meistaru kordzies-

mām, ikviens īsts mākslas interesents nevar neapsveikt arī divus

lieliskus latviešus — Melngaili un Vītolu.»26 To raksta avīze, kas

līdz 1913. gadam izlikusies, it kā latviešu tautas profesionālā
mūzika pasaulē vispār neeksistētu. Hohapfels, kurš tagad veltī

uzmanību ikvienam Kalniņa koncertam, vēlāk būs ari sajūsmināts

BAŅUTAS recenzētājs šai pašā Liepājas avīzē.

1914. gada 1. jūnijā komponists ar dzīvesbiedri dodas savā

pirmajā un vienīgajā tūrisma braucienā uz ārzemēm, plānodams

apvienot to ar nepieciešamo ārstēšanos Vācijas kūrvietā Nau-

heimā. Tas tiešām ir tikai tūrisma brauciens un par tuvāku iepa-
zīšanos ar sava laika mūzikas aktualitātēm, par Latvijā nepie-

ejamo skaņdarbu dziļāku studēšanu, pēc kā viņš ir ilgojies jau

kopš Pērnavas gadiem, te nevar būt runas. Sajā ziņā Kalniņš var

apskaust savus Pēterburgas studiju biedrus Zaļkalnu, Sķilteru,

Dzeni, kuri līdz tam laikam paspējuši jau gadiem ilgi papildinā-
ties Francijā vai Itālijā, tāpat kā latviešu mūzikas klasiķi kopumā
var apskaust tēlotājmākslas vecmeistarus, kuri arvien šai aspektā

bijuši privileģētā stāvoklī, un varbūt tāpēc mūsu klasiskā tēlotāj-
māksla visumā guvusi Eiropā plašāku rezonansi nekā mūzika.

Straujos pārbraucienos, iepazīdamies vienīgi ar slavenākajiem

muzejiem, ērģelēm, mūziķu piemiņas vietām un kārtējām ikdie-

nišķām operizrādēm vai koncertiem, komponists apmeklē Var-

šavu, Vīni, Zalcburgu, Tiroles ievērojamākās vietas, Venēciju,
Romu, Milānu, Kapri salu, Ziemeļitālijas ezerus, iegriezdamies
arī pie Raiņa un Aspazijas Lugano ezera krastā, kā arī Cīrihi,

Parīzi, Bonnu, Maincu un beidzot jūlija vidū uzsāk ārstēšanos

Nauheimā. To tūlīt pārtrauc pirmā pasaules kara sākšanās

(19. jūlijā pēc vecā stila), un ceļotājiem caur Zviedriju un Somiju
steidzīgi jāatgriežas dzimtenē. Paliek neapmeklētas Baha pilsētas

Vācijā, Vāgnera un Mocarta mūzikas festivāli.

Protams, bez iespaidiem nav arī šāds ceļojums, taču tā ir

tikai elementārākā iepazīšanās ar Eiropas mūzikas vēsturiskajām
vietām un centriem, kas nepieciešama cilvēkam, kura darbības

vēriens jau pārsniedzis savas dzimtenes mērogus un izraisījis
ievērību arī citur. Turpretī novatoriska radoša mākslinieka speci-
fisko interešu apmierinājumu Kalniņš gūst, varbūt, tikai vienā

pašā gadījumā — Riharda Strausa (1864—1949) operas «Elektra»

izrādē Vīnes galma operā.
Radoši rosinoša ir tikšanās ar dižajiem trimdiniekiem Kastan-

jolā, lai arī Raiņa un Kalniņa kopīgais darbs — opera INDULIS

25 W. Sfeeberg]. Konzert. — Libausche Zeitung, 1914, 17. Nov., N 266, S. 3.
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Kastanjola pie Lugano ezera Šveicē (70. gadu attēls). 1914. gada vasarā

Kalniņš te apmeklē Raini un iepazīstina viņu ar savas iesāktās operas INDULIS

UN ĀRIJA 1. cēliena mūziku.

UN ĀRIJA — turpinājumu negūst. Sls operas neuzrakstīšanas

vēsture ir vairākkārt apcerēta, ir bijuši minējumi arī par iespē-

jamo vaininieku — komponistu vai dzejnieku.
27 Droši varam

uzvelt arī vēl šo vainu pirmajam pasaules karam, kas izšķīra
abus māksliniekus, pārtrauca arošus pasta sakarus,* un ilgais
aizgājušais laiks pamazām atsaldēja attieksmi pret aizsākto

darbu.

Šis skumjais stāsts ir vienkāršs. 1914. gada vasarā ciemoda-

mies Kastanjolā, Kalniņš iepazīstina abus dzejniekus ar operas

pirmā, pusstundu ilgstošā cēliena mūziku. «Pirmā cēliena mūzika,
ko dzirdējām paša komponista uz klavierēm priekšā celtu, bija
brīnum dzidra un skaista,» atceras Rainis. 28 Dzejnieks apsola
nekavējoties sūtīt pārējos cēlienus. «Jautri izšķīrāmies un devos

27
Sk.: Vītoliņš J. Alfrēds Kalniņš. R., 1968, 25.-27. lpp.; Briede-Bulavlnova V.

Latviešu opera. R., 1975, 54.-56. lpp.
28 Rainis J. Dzīve un darbi, 6. sēj. R., 1925., 10. lpp.
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tālāk pilns cerību, ka «Indulis» būs, būs drīz, būs viss.»29

Kara sākuma burzmā Berlīnes stacijā nozūd Kalniņa ceļasoma,
kurā atrodas 1. cēliena mūzika, bet dzelzceļa iestādes somu vēlāk

atrod un tā nonāk pie Raiņa, kur noguļ Kastanjolā visus kara

gadus un atgriežas Latvijā tikai kopā ar abiem dzejniekiem
1920. gada pavasarī. Kara gados komponists neatceras saņēmis
neko no tālākā libreta: «Nesaņēmu nevienas rindiņas un šajā

ziņā šie 5 gadi pagāja neproduktīvi. Vienu otru vaļēju karti

saņēmu te latviski, te franciski rakstītu.» 30 Ko lasām šais kar-

tēs'? Raiņa atklātne 1916. gada 24. februārī (RLMVM 17249):
«Operas teksta 2. cēliena man še vairs nav. 3. cēliens nav vēl

rakstīts, abi būtu jāraksta par jaunu. Vai jūs to vēlaties? un

kad? Jūsu ceļa soma vēl še.» Vai nu dzejnieks ir 2. cēlienu

izsūtījis un pasts to nozaudējis, vai arī ir aizmirsis, ka nav līdz

galam uzrakstījis un pieņem, ka tas glabājas pie Kalniņa (uzrak-
stīts bija tikai cēliena pats sākums). 1917. gada 6. februārī Rainis

nosūta Kalniņam vēstulē (RLMVM 18470) dažus dzejoļus un

raksta: «2. cēlienu vēl neiedrīkstos sūtīt. «J[aunajam] V[ārdam]»
esmu ko sūtījis, bet vēl nezinu, vai ienācis

. . Vai tikāt lasījuši
«J[aunās] Pēterpils Avīzēs» sākumu no «Spēlēju, dancoju»? Vai

tas Jums nederētu? Man liekas gan. Un viegli pārtaisāms, tikai

īsināms. Tagad guļu uz gultas, kad celšos, lūkošu taisīt 3. cēlienu

«I[ndulim] un Ā[rijai]».» Jūtams, ka dzejnieka domas aizņem

jauni darbi un ir grūti atgriezties pie vecas vielas pārstrādāša-
nas. Vēl vienā vēstulē 1919. gada 6. aprīlī (RLMVM 17186):
«Jusu rokraksti un mantas glabājas pie manis. Kad Jus šo vēs-

tuli saņemat, tad es tādā pat ceļā nosūtīšu Jums Jūsu rokrakstus,

mantas sūtīt vēl nav iespējams. Priecājos, ka pēc tik ilga laika

atveras atkal izredze uz satiksmi, vismaz uz satiksmes iespēju.»

Kad Rainis 1920. gadā atgriežas Rīgā, viņi ar Kalniņu ir

darba kolēģi Izglītības ministrijā un satiekas gandrīz katru

dienu. Sai laikā ir Jau komponēta un uzvesta BAŅUTA. Tomēr

pie INDUĻA UN ĀRIJAS abi mākslinieki neatgriežas. «Rainis

pie «Induļa» nebija strādājis, un es uzsāku komponēt SALINIE-

KUS, saprotot, ka Rainim Rīgā, Mākslas departameta vadību,
vēlāk Nacionālā teātra direktora posteni, tad Dailes teātra direk-

tora un beidzot izglītības ministra posteņi uzņemoties, pie tam

veselu virkni jaunu lugu solot, nebūs laika domāt arī par mūsu

29 Kalniņš A. Rainis un Aspazija manās atmiņās, 3. lpp. Seit sk. plašāk par

Kalniņa viesošanos Kastanjolā. Par visu ārzemju ceļojumu plašāk sk.:

Kalniņš A. Vasara — 1914.
— Dzimtenes Vēstnesis, 1914', 20. sept., 217. nr.,

1. sept., 223. nr., 1. lpp.; 4. okt., 229. nr., 2. lpp.
30 Kalniņš A. Rainis un Aspazija manas atmiņas, 3., 4. lpp.
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sāpju bērnu.»31 Operas INDULIS UN ĀRIJA komponēšanu Kal-

niņš nekad vairs neatsāk un vēlāk šo savu darbu iznīcina.*

Atgriežoties pie pirmā pasaules kara notikumiem, jāatzīst, ka

tie aptumšoja arī Kalniņa atlikušo laiku Liepājā līdz 1915. gada

pavasarim. Jau pirmajā kara dienā Liepāju apšauda vācu kara-

kuģi, vēlākās apšaudēs cieš arī civiliedzīvotāji. Kalniņam neiz-

dodas sniegt ieplānoto L. Kerubīni Rekviēma uzvedumu, jo karš

izklīdinājis vietējo orķestru mūziķus, un uz lielāku, stilā noska-

ņotāku koncertu rēķina ir jāpieaug mazo labdarības sarīkojumu
skaitam, kā to prasa kara apstākļi. Tomēr Kalniņš turpina inten-

sīvi strādāt visos līdzšinējos darbības virzienos. Īpaša vieta šai

laikā ir koncertam, ko kritika nosauc par «latviešu koru un solo

dziesmu visjaunākā attīstības posma attēlojumu» 32 (1915. gada
15. februārī). Te vienkopus, kā vēl nekur Latvijā tai laikā, Kal-

niņš sniedz modernāko kordziesmu programmu, tai laikā jauno
komponistu Ādolfa Ābeles, Jāņa Mediņa un Jāņa Zālīša tehniski

komplicētās kompozīcijas.
Pēdējo koncertu Liepājā Kalniņš ar kori sniedz 12. aprīlī,

kad pilsētai jau ir tiešs okupācijas drauds. 20. aprīļa naktī, četras

dienas pirms okupācijas, kad arī varas iestādes jau pametušas
Liepāju, Kalniņu ģimene kopā ar ķirurga Jēkaba Alkšņa* tuvi-

niekiem un vēl dažiem liepājniekiem divās kurzemnieku orēs

izbrauc no pilsētas un caur Durbi, Aizputi, Kuldīgu kopā ar

bēgļu straumi dodas uz Tukumu, lai no turienes pa dzelzceļu

sasniegtu Siguldu. Šeit M. Vīgneres-Grīnbergas paspārnē, viņas

mājā, kas dziedātājas iemīļotās lomas vārdā saucas Villa Carmen,

paiet kara bēgļu pirmā vasara, pašai pilsētiņai pamazām pār-
vēršoties piefrontes joslā. Septembra sākumā ir jādodas tālāk —

uz Tērbatu.

Četru Liepājas gadu jaunrades kontā ir divi desmiti solo-

dziesmu un duetu (65—83, 268—269), tikai nedaudzas kordzies-

mas (296 —298, 358, 454—456), toties šajā žanrā parādās lielas

formas darbs ar simfonisko orķestri (468), kā arī kantāte korim

un solistiem ar orķestri MUZIĶA! (462). Cikliskas, plašākas
formas ir jaunums arī instrumentālajā daiļradē — SVĪTA

(697—702) klavierēm, SVĪTA (825—829) čellam un klavierēm.

Klavierēm vēl krājums SEPTIŅI GABALI (739—745) un albums

31 Kalniņš A. Rainis un Aspazija manās atmiņās, 4. lpp.
32 /.. A. Kalniņa kora koncerts Kūrmājā. —'Liepājas Atbalss, 1915, 18. febr.

39. nr., 3. lpp.
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JAUNĪBAI (703—738), kurā pirmo reizi sastopam instrumentālas

tautasdziesmu apdares. Beidzot, pēc vairāk nekā desmit gadu

pārtraukuma, Kalniņš atkal_ komponējis instrumentam, ko pār-
valda vislabāk, — PASTORALE (832) ērģelēm. Darbs pie operas
INDULIS UN ĀRIJA (1), lai ari nav novests līdz galam, ir

tomēr acīm redzami iespaidojis šī perioda daiļradi kopumā —

dramatiski konfliktējošas izteiksmes un plašāku formu veidoša-

nas virzienā.

Kad Kalniņš uzsāka darbu Liepājā, bija jau pagājuši desmit

gadi, kopš viņš atstāja Pēterburgu ar tur gūtajiem laikmeta

mākslas dzīves iespaidiem. Pa šo laiku kā Krievijas, tā Rie-

tumeiropas mūzikas stilistiskajā ainā bija notikušas svarīgas

pārmaiņas. 19. gadsimta 90. gadi un 20. gadsimta pirmais gadu
desmits — laikmets, kurš bija izplaucinājis vēlīnā romantisma

un krievu klasiskās skolas (Rimskis-Korsakovs, Glazunovs,

Ļadovs) pēdējos krāšņi ziedošos zarus, kā arī bija devis vērisma

un romantiskiimpresionistisko virzienu īso spilgto uzliesmojumu

(agrīnais R. Strauss, Debisī, Skrjabins) — šis laikmets tagad

izskanēja. Jau tā ietvaros estētiskās un stilistiskās maiņas bija

ritējušas strauji. Runa ir ne tikai par Debisī, Rēgeru vai Skrja-
binu, kuru daiļrade briedināja tālejošas pārmaiņas. Progresīvās
sabiedriskās apziņas pacēlums ap 1905. gada revolūciju Krie-

vijā elektrizēja pat klasiskās skolas mākslinieku darbību, radās

tādas muzikālajā izteiksmē izaicinošas sociālkritiskas alegorijas
kā Rirnska-Korsakova operas Nemirstīgais Kaščejs (1902) un

Zelta gailītis (1907). Jau pirms 1910. gada parādījās pirmās
ekspresionistu grupas vācu un austriešu tēlotājmākslā, pirmie
Pikaso kubistiskie darbi, Sēnberga pirmās trīs atonālās kompo-

zīcijas op. 11.

Taču izšķirošais pagrieziens uz jaunu muzikālo pasaules ska-

tījumu notika 1910.—1914. gadā, kad vēl beidzamajos šedevros

sevi piepildīja impresionisma estētika (Debisī, Ravels, agrīnais
Stravinskis) un vienlaikus sevi pieteica pretimpresionisma un

pretromantisma ievirzes (Bartoks, Stravinskis, atonālā perioda
Sēnbergs, Prokofjevs), kā arī principiāli jauna izteiksmes vien-

kāršība un tiešums, kas balstījās raupjā motoriskumā, atjaunoti
svaigā žanriskumā un klasicistiskā noteiktībā (Prokofjevs, Stra-

vinskis). To uzskatāmi rāda šo gadu paliekošās nozīmes jaun-
rades fakti.

1910. gads — Stravinska Ugunsputns, Debisī klavierprelūdiju
pirmā burtnīca, Skrjabina Prometejs.

1911. gads — Stravinska Petruška, Bartoka Allegro barbaroun

Zilbārža pils, Prokofjeva Pirmais klavierkoncerts, Sibeliusa

Ceturtā simfonija.
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1912. gads — Senberga Mēnesnīcas Pjero, Ravela Dafnis un

Hloja.
1913. gads — Ravela Trīs poēmas ar Malarmē vārdiem, Stra-

vinska Svētpavasaris.

1914. gads — Prokofjeva Skitu svīta, Stravinska Lakstī-

gala.

Tas bija pagrieziens no rimti vērojoša pasaulskatījuma uz

katastrofas priekšnojautu caurstrāvotu, nervozu vai arī drudžai-

nas aktivitātes pilnu nemiera izpausmi un tās ietekmētu pasaules
ainu. Polārus dzīves īstenības pretstatus bija ietvēris arī roman-

tisms, taču arvien pacēlis tos līdz skaistam pārdzīvojumam.
Romantisma mūzikas pamattoni galu galā noteica ne konflikts,
bet skaista ideāla klātbūtne, kas ar savu rožaino gaismu pār-
klāja pat traģēdijas. Tagad kaut kas bija principiāli mainījies,
īstenības pretešķībām saasinoties un paplašinoties, imperiālisma

nežēlīgajai dzīves praksei gluži ģeogrāfiskā nozīmē pārņemot
visu zemeslodi un iznīcinot pēdējās neskartās miera salas, kur

vēl varētu patverties agrākais naivi abstraktais humānisms, šī

humānisma — romantiskā humānisma — patoss izrādījās pār-
lieku abstrakts, nespējīgs konkrēti un analītiski atainot nežēlīgo
īstenību. Traģiska ironija, groteska, rūgts sarkasms, iracionāla

stihiska spēka izpausme — šie noskaņojumi mūzikā pieaug ar

kvalitatīvu lēcienu. Mūzika bieži vairs nerunā uz emocijām tieši,
kā «no autora», bet rada «svešādošanas efektus», kļūst iekšēji
diskutējoša. Rādīdama dialektiskos pretmetus visā asumā, tā

atšķirībā no romantisma necenšas tos pacelt un samierināt vis-

aptverošā skaistā pārdzīvojumā, netiecas pēc viennozīmīgas emo-

cionālas aizgrābtības, bet ļauj koeksistēt nesamierināmiem, diso-

nējošiem pretstatiem. Tā neatrod agrāko skaistuma paraugu dzīvē

un no ārpusstāvoša ideāla atsakās.

Saprotams, mainījās pats mūzikas skanējums, izpratne par

disonansi, par melodiskumu. Zināmā mērā šo pārmaiņu cēloņi

bija arī imanentas dabas — pēc impresionisma un simbolisma

izsmalcinātības kā reakcija sevi pieteica kāpināts raupjums, bet

disonanses un konsonanses pretstatu mīkstināšanās jau Vāgnera
un Debisī mūzikā tagad likās loģiski vedam uz šo pretstatu
izzušanu.

Tomēr straujo, kritisko pārmaiņu svarīgākie cēloņi slēpās
sabiedriskās atmosfēras izmaiņās Eiropā. Pēc samērā mierīga-
jiem, karu un revolūcijas nesaviļņotajiem 80.—90. gadiem, kas

veicināja hedonisma aspektu mākslā, iestājās pieaugošu sociālu

satricinājumu laiks. Gadu pirms pasaules kara sākšanās

V. I. Ļeņins rakstīja par ekonomiskās cīņas saasināšanos: «Trakā
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bruņošanās un imperiālisma politika rada tagadējā Eiropā tādu

«sociālu mieru», kas visvairāk līdzinās pulvera mucai.»33

Galēji radikālās pārmaiņas, kas iezīmēja romantiskās muzi-

kālās domāšanas krīzi, nebija, protams, vienīgās, bet tās viscaur

saasināja novatorisma jautājumus, rosināja stilistisku atjauninā-
šanos. Tām nesekoja komponisti, kuri bija savu individuālo skaņu

pasauli cēluši uz 90. gadu muzikālo iespaidu pamata un bija arī

gados vecāki par minētajiem jaunā laikmeta korifejiem. Starp
šiem vecākajiem, vēlīnā romantisma gultnē strādājošajiem bija
arī Alfrēds Kalniņš, un viņa attieksmi pret mūzikas pasaulē
notiekošajām pārmaiņām vēl sarežģīja arī tas, ka viņš tās pil-
nībā nepazina. Jau Pērnavas laikā komponists, asi izjuzdams
savas nepietiekamās zināšanas par jaunākajām muzikālajām parā-

dībām, ilgojas nokļūt ārzemēs, un par tā laika viņa muzikāla-

jām simpātijām kaut ko uzzinām no intervijas ar K. Knaijeru:
«Rihardu Strausu ļoti apbrīnoju un degu nepacietībā viņa jaunos
darbus iepazīt. Skrjabins man nav tik mīļš kā Rahmaņinovs, kuru

augsti cienu un ierindoju tūlīt aiz Musorgska un Borodina. Es

ceru uz drīzu iespēju pabūt ārzemēs un kārtīgi pamieloties pie
Strausa, Debisī un citu mūzikas. Patlaban studēju Rēgera ērģeļ-
darbus.»34 To Kalniņš saka 1910. gada pavasarī. Tātad Strauss

un Debisī vēl ir pamatīgāk iepazīstami, galīgs spriedums izvei-

dojies tikai par jau agrāk zināmajiem krievu komponistiem, bet

Rēgers patlaban dienas kārtībā. Kā zinām, Kalniņš ārzemēs

nonāk tikai četrus gadus vēlāk, tad viņš par Strausa Elektru

raksta: «. . šis viencēliens (ap divas ar pusi stundas garš) manī

atstāja neizdzēšamu, lielu iespaidu. Strauss te parādās ne vien

kā spīdošs tehniķis, par kādu viņu parasti mīl dēvēt, bet arī kā

dziļš, patiess mūziķis, pilns iedvesmotas, straujas fantāzijas.
Brīnījos par meldiju bagātību, kuras vietām ārkārtīgi skaistas.»35

Acīmredzot šīs priekšekspresionisma operas uzņemšanai viņš jau
ir iekšēji pilnīgi sagatavots.

Lai gan Pērnavas perioda beigās redzamais straujais pavēr-
siens Kalniņa muzikālajā izteiksmē, kura turpinājums ir Liepā-

jas laiks, nenozīmē atteikšanos no romantiskās estētikas un stila,

tad tomēr zīmīgi, ka tas sākas 1910. gadā — brīdī, kad notiek

aplūkotā divu mūzikas laikmetu mija. Sai laikā viņa mūzikas

stilistiski radikālākajās lappusēs varam pat ievērot parādību,

33 Ļeņins V. I. Kārla Marksa mācības vēsturiskie likteņi. — Raksti, 18. sej. R.,

1950, 533. lpp.
34 Intervija publicēta raksta: Knauer Ch. Tonsetzer der Gegenwart. Der lette

Alfred Kalniņ. — Neue Musikzeitung, 1910, 20. Okt., S. 44.-46.
35 Kalniņš A. Vasara — 1914. — Dzimtenes Vēstnesis, 1914, 27. sept, 223. nr.,

1. lpp.
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kas ir analoga izteiksmes līdzekļu pārspīlētajam sakāpinājumam
to Eiropas komponistu mūzikā, kuri lauzās ārā no romantiskās

estētikas un stila ietvariem. Proti, ekspresionistiskas ievirzes kom-

ponisti, cenzdamies fiksēt mūzikā galēji saspriegtus emocionālus

stāvokļus (piemēram, šausmu un baiļu izjūtas) un darīt to gluži

«protokoliski» un bez poetizācijas, zināmā savas attīstības posmā
noveda agrākos, romantiskajai poētikai piemērotos izteiksmes

līdzekļus līdz sabrukšanai aiz pārblīvētības. Piemēram, Sēnbergs
savā atonālisma periodā tiecās naturālistiski atkailinātus ļaunuma
tēlus un galēji negatīvas emocijas izteikt ar romantisma izstrā-

dātā smalkā, tonāli modulatoriskā sprieguma kāpināšanu līdz

absurdam, jo tikai vēlāk mūzikas attīstība rādīja, ka šādi izteik-

smes mērķi sasniedzami pa taisnāku ceļu — lietojot atkailinātu

antitonālu polifoniju, atgriežoties pie atbilstošiem raupji žanris-

kiem tēliem vai arī vienkāršojot mūzikas ietekmi līdz elementāri

asociatīvai skaņu iedarbībai. Līdzīga neatbilstība starp izteiksmes

mērķiem un līdzekļiem izpaudās arī daudz mērenāku novatoru,

piemēram, Maksa Rēgera, mūzikas stilā. Te tā ir plaisa starp
barokāli tvertu polifoniju, žanriski neitrālu, akadēmisku struk-

tūru un faktūru, no vienas puses, un — emocionāli ekstātisku,

reizēm impresionistiski sajūtinātu harmoniju valodu, kas šādā

struktūrā nemaz nespēj adekvāti izpausties, tomēr to salauž, —

no otras puses.

Kalniņa novatoriskajos centienos šādi laikmetam raksturīgi
stilistiski pārpratumi un pārspriegumi varēja rasties jo vairāk

tāpēc, ka viņš centās sekot mūzikas valodas aktuālajai evolūcijai,
to pārzinādams tikai summāri, tikai pēc atsevišķiem, savrupiem
iespaidiem. Aplūkojot klavierdarbu ALBUMA LAPIŅA (740),
redzam, ka te komponists centies sasniegt ekstātiskas līksmes un

svētku mirdzuma ainu, neatteikdamies no tradicionālās tonāli

modulatorisko procesu izteiksmības. Taču, galēji intensificējoties,
sabiezinoties laikā (straujais modulatoriskā procesa temps!), šī

izteiksmība vairs nespēj adekvāti izpausties. Tonālie novirzieni,

kuros ātrā tempā pat katrā sešpadsmitdaļā parādās jauna har-

monija, ir tik strauji un mainīgi, ka modulatoriskās izteiksmības

ziņā neko mērķtiecīgu neveido, bet izraisa vienīgi statisku, iekšēji
viļņojošu kolorītu. Modulēšana šeit reducēta līdz figurācijai. Ja

arī pianists ziedo pūles šo gandrīz neizspēlējamo faktūru iestu-

dēt, tad neko vairāk par kolorītu tā nesniedz. Protams, ka kolo-

rīta mērķiem daudz piemērotāka izrādās vienkārši akordu eliptiska
blakusnostatīšana kā skaņdarba vidusdaļā, nevis to iekļaušana
tradicionālās harmonisko saišu attiecībās.

Līdzīgu ainu redzam liriski dramatiskās izteiksmes sabiezi-

nājuma momentos skaņdarbā RUDEŅA PIEVAKARE (741). Te
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visur neapšaubāms ir Rēgera harmonikas iespaids, taču harmo-

niju procesu intensitātes un blīvuma ziņā Kalniņš šo savu

ierosmju avotu vēl pārspēj. Kā viens otrs šī stilistisko krīžu laik-

meta komponists, arī Kalniņš jaunu izteiksmību (harmonikas
totāli koloristisku iedarbību) cenšas sasniegt, pārspīlējot agrā-

kos, ne gluži tam piemērotos līdzekļus (modulāciju tehniku).
Tomēr šie Kalniņa jaunrades fakti ir tikai pārejas posms uz

patiesi jauniem viņa mūzikas valodas paņēmieniem —

uz eliptisku

blakusnostatījumu tehniku, kura, krasi izceļot akordu koloristisko

(fonisko) dabu, daudz labāk atbilst gleznaini tēlojošas lirikas

mērķiem, un komponists to turpmākajā daiļradē bagāti liek lietā.

INSTRUMENTĀLIE SKAŅDARBI

Šajā jaunrades jomā Liepājas gados pārmaiņas ir vislielākās.

Tās skar gan Kalniņa instrumentālisma žanriskos pamatus, gan

arī formas un faktūras veidošanu, un tāpēc izmaina visu tā vei-

dolu — poētiski programmatiska gleznaina miniatūra arvien

vairāk atkāpjas vispārinātāku, toties koncertiskāku instrumentāl-

mūzikas formu priekšā. Komponists saskaras ar plašākām, senā-

kām_ un arī klasicistiskām tradīcijām.
Sādu attīstību skaidri rāda abas svītas — klavierēm

(697—702) un čellam ar klavierēm (825—829). Protams, te nav

runa par neoklasicismu, bet gan par tām klasicisma tradīcijām,

kuras, Mendelsona un zināmā mērā arī Sūmaņa pārtvertas, attīs-

tījās gan Brāmsa, gan arī gluži atšķirīgu komponistu — Bizē

(svīta Arlēziete) vai Grīga (svīta No Holberga laikiem) mūzikā.

Klavieru svīta romantiskāka, pārsvarā no raksturgabaliem vir-

knēta, tomēr arī te izpaužas klasisko tradīciju iespaids. Tās otrā

daļa KAPRISE (698) veidota vācu klasiski romantiskās sonātes

gultnē (ko apliecina tonikas un dominantes atbalstpunktu valdo-

nība melodikā, vispārinātās kustības formulas ritmikā un fak-

tūrā, kamēr harmonijā dominē autentiskas secības un raksturīgās
modulācijas ar hromatisma palīdzību). Taču tas ir tāds klasiskais

sonatiskums, kurš pieredzējis negaidītas pārmaiņas — jau roman-

tiķi bija pierādījuši, ka stingrajā arhitektonikā veidotajos sonātes

formas «interjeros», figurāli izsakoties, var dejot arī elfi, bet

Grīgs tur ieveda pat tautas tērpos saposušās norvēģu meitenes.

Tapat_ kā Grīga klavieru sonātē klasiskā instrumentālisma. vis-

pārinātās spēles formas ir atsvaidzinātas ar poetizētām tautas

mūzikas struktūrām, tā arī šajā mazajā sonātē (bez izstrādājuma)
otra tema veidota kā maigi gracioza, tautiska dejas aina, liekot

lieta labi pazīstamos Kalniņa pastorālās lirikas elementus. Roman-
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tizēta klasicisma atmosfēra valda vēl arī svītas MUZIKĀLAJĀ

MOMENTA, un taisnība bija Vītolam, kurš te sadzirdēja šūpoja-
mies elfus.

Klavieru svītas pārējās daļas ir rakstura atšķirīgākas. Maza,
klusinātā POĒMA (699) saista ar tēlaini runājošo, poētiski
izsmalcināto melodikas un faktūras veidojumu — īsta instru-

mentāla dzeja. ZIEMAS AINAVA (701) varētu atgādināt jau
labi pazīstamās nacionāli iekrāsotās dabas noskaņu glezniņas,
taču vidusdaļā pārsniedz tām raksturīgo lirisko kontemplāciju
un pauž tēlaini individualizētu, plastisku dramatismu. Fināls

HIMNA MANAI DZIMTAJAI ZEMEI (702) ar apakšvirsrakstu
«Pavasara rīts saules mirdzumā» ir viens no iespaidīgākajiem

Kalniņa klavieru opusiem kopumā. Komponistam bieži raksturī-

gais tēlu komplekss — slavinājums dzimtenes dabai, spēka izjūta

sakļautībā ar to, jūsma par tās skaistumu un varenību — šeit

izpaudies vairākos spilgtos aspektos. Noteicošais ir līksmi svinī-

gais sākuma noskaņojums, kurā jau agrāk lirikas sfērā izstrādā-

jusies dzimtenes dabas izjūta un tās tēlojuma līdzekļi (trihordika,
tiekšanās uz miksolīdiku un jauktiem taktsmēriem) apvienojas ar

himnisku masu procesijas žanrisko pamatu. Nākamā tēma

(giocoso) līksmes noskaņojumu sniedz liriska monologa raksturā,
ko nomaina klusinātu fanfāru un pastorāli tēlojošas frāzes.

Koncentriskās formas vidusdaļā (Maestoso) svinīgā līksme skan

episkā, apvaldītākā pavērsienā. Ar savu īpato programmatisko
tematiku un tās izcili spilgto risinājumu šis skaņdarbs ir visai

oriģināla klaviermūzikas parādība. Savukārt svītu ievadošā PRE-

LIDE (697) oriģināli ietver liriski tvīksmīgas klaviermūzikas,

savdabīgas muzikālas «albumu lirikas» tradīcijas, ko Emīls Dār-

ziņš raksturo trāpīgos vārdos: «Šai prelīdē ir kaut kas no tā

maigā lirisma, kūstošā melodiskā skaistuma un melanholiskās

grācijas, kas tik lielā mērā piemīt slāvu tautību komponistiem:
Sopēnam, Caikovskim v. c. un kas citādi A. Kalniņa ziemeļnieka

temperamentam nebūt nav rada. Prelīdes galvenais motīvs ir

viens no skaistākiem Kalniņa motīviem.»36 Dārziņš nepiebilst, ka

šai prelīdei ir arī maza vidusdaļa ar pavisam citu — svētsvinīgu
dabas un senatnes noskaņu un ka arī galvenā tēma ar savu jaukto
metru un trihordiku ir izteiksmes ziņā uz robežas starp psiholo-
ģiski izsmalcinātu intīmu liriku un gleznaini konturētu pastorāli.

Čella svīta mūs ved atpakaļ klasicisma un tautiskuma saplūs-
mes sfērā. Klasiskās dejas graciozais atsperīgums un galanti

manierīgās kadences_ sacenšas ar ritmointonāciju tautisko vien-

kāršību PRELŪDIJA (825). No viena motīva smelta un gluži

36 Dārziņš E. Alfrēds Kalniņš. — Zalktis, 1907, 2. nr, 138. lpp.
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klasiskā nozīmē viengabalaina attīstība liekas kaut kas Kalniņam

pavisam neparasts LEĢENDA (826) — ne velti šo daļu visvairāk

mīlējis Vītols. MENUETAM (827) tikai vidusdaļā izdevies ori-

ģinālāks noskaņojums, pārējais paliek vispārēju tradicionālas

klasiskās dejas priekšstatu gultnē. Oriģinālākā daļa neapšaubāmi
ir ĶANCONA (828), kas bieži spēlēta arī kā patstāvīgs skaņ-
darbs. Tā ir dabas poēzija, kas šoreiz sniegta ne plastiski tēlo-

jošā, asociatīvā skaņu rakstā, bet iedziļināti psiholoģiskā mono-

logā ar krasi diferencētu kantilēnu pulsējoša pavadījuma fonā.

Tradicionāli rezolūtais fināls iezīmīgs ar savu jaukto metru un

kustības lidojuma raksturu. Savas rašanās laikā šai svītai bija

ievērojama vieta gandrīz neesošajā latviešu instrumentālo

ansambļu literatūrā. Jānis Zālītis pēc kāda ļoti veiksmīga kon-

certa Petrogradā, kurā viņš pats svītu pavadījis (1916. gada
16. oktobrī), vēstulē Kalniņam veltī tai jūsmīgus un dzejiskus
vārdus: «Bija spirgts gars programmā. Tur Jūsu graciozā, muzi-

kāli liegā čello svīta ar latvisko, zaļi zeltaino «Prelūdiju», senat-

nīgi dzestrā «Leģenda», rotaļīgais «Menuets» (sevišķi man

tuvs tā Trio c moli), tad valdzinošā, dabas erotikas apdvestā
«Kancona» (savu personisko sajūtu tur uzgāju) un beidzot

«Fināls», kura skaistā D dur meldija sava gaišā rakstura un

sirds pacilātības ziņā aizsniedz Mocarta lidojumu.»
37 Svīta daudz

spēlēta pirmajos piecos sešos tās mūža gados, pēc tam samērā

reti. J. Zālīša atsauksme tagad liekas pārāk sacildinoša, jo laika

gaitā skaņdarba krāsas pabālējušas. Pirmkārt, jau tehnisko paņē-
mienu ziņā čella partija šodien vairs neaizsniedz pilnvērtīgas
koncertmūzikas prasības. Turklāt centieni būt izteiksmē univer-

sālam ir tomēr likuši komponistam upurēt kaut ko no savas īpat-
nējās rakstības individuālā spilgtuma.

Hronoloģiski nākamais instrumentāldarbs ir plašais, topoša-
jiem pianistiem albums JAUNĪBAI (703—738). Tas

nepārprotami veidots pēc Sūmaņa Album ftir die Jugend, op. 68,

parauga, kaut arī satura daudzveidības ziņā to neaizsniedz. So

bērnu gabaliņu vairums ir liriskas dziesmas vai žanra ainiņas

tipa miniatūras, pie kam to izteiksme vienkāršota, piemērojoties
bērnu uztverei. Jau tūliņ pēc albuma klajā nākšanas J. Zālītis

plašā atsauksmē norāda, ka autora mērķis ir bijis «visa albuma

stilu kaut cik piemērot mūsu nacionālās mūzikas, resp., tautas

dziesmu garam. Un šī ir arī vai pati cildināmākā jaunā krājuma

īpašība . . Negribu apgalvot, ka šis krājums varētu jau apmierināt
arī plašākas muzikāli pedagoģiskas prasības. Tas droši vien arī

īsti nemaz nav bijis autora nolūks. Galvenais mērķis, man domāt,

37 J. Zālīša vēstule A. Kalniņam, 1916, 21. okt. (VBR).
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gan pastāv še taisni iekš tam: katru., mūzikas interesentu, vai

nu tam ir speciāli centieni vai ne, ievest arī savas dzimtenes

skaņu pasaulē.»
38

Klavierēm harmonizētās tautas melodijas apliecina soli uz

priekšu savdabīgu krāsu un oriģinalitātes virzienā salīdzinājumā

ar agrākajām vokālajām apdarēm. Dominē skarba kolorīta ievir-

zes: tukšas saskaņas, tercu dubultojurni, netradicionāli hroma-

tismi. Skaņkārtas kolorēšanā attīstās paņēmiens pēc harmoniskā

minora secībām demonstratīvi pārslēgties dabīgajā minorā, tas

ļoti spilgti izceļ šī pēdējā kolorītu, taču arī izjūtams kā īpaši
meklēts un gribēts izteiksmes paņēmiens.

Ja iedomājamies instruktīvas klavierliteratūras nabadzību

Latvijā šī krājuma rašanās laikā, tad mazo, nepretenciozo skaņ-

darbiņu ievērojamā loma bērnu muzikālās izjūtas attīstībā nerada

nekādas šaubas. Divi pilnīgi izpārdoti izdevumi autora dzīves

laikā apliecina šī albuma kādreizējo popularitāti. 1944. gada
autora pārstrādājums nav radikāls, tas skar vienīgi dažu skaņ-
darbu faktūras redakciju. Mūža beigās Kalniņš komponēja bērnu

klavierdarbus varbūtējam albuma jaunizdevumam (sk. 817—819),
kuri tika izdoti atsevišķi.

SEPTIŅI GABALI (739—745) klavierēm, kas stilā un žan-

riskajā veidolā nav pielīdzināmi nevienam citam no šī perioda
instrumentālmūzikas opusiem, rāda, cik daudzos virzienos ir

gājuši instrumentālās izteiksmes jaunie ceļi. Pēc SVĪTAS te kom-

ponists atgriežas atkal pie instrumentālas mazformas. Taču šie

gabali vairs nav sevī noslēgtās, noapaļotās agrāko periodu minia-

tūras ar pieticīgo līdzsvaru starp izteiksmi un tēlojumu. Katrs

no šiem septiņiem ir drīzāk gabals, fragments no kādas plašākas,
universālākas emociju sfēras, kura var sākties un turpināties arī

aiz skaņdarba robežām. Tajos nav vairs arī mājas mūzikas intī-

mās noskaņotības un emocionālo izpausmju atturības tikumu, ir

ļauta vaļa dažai labai efektīgai ārišķībai, kā, piemēram, aplū-

kotajā ALBUMA LAPIŅA (740). Līdzās jau minētajam Rēgeram
te izjūtamas arī Skrjabina tvīksmīgo hromatismu ietekmes

(742, 739). Tomēr Kalniņa individuālie vaibsti neizzūd. Nerau-

goties uz strukturāli plašākiem melodikas veidojumiem, gandrīz
katrā skaņdarbā atrodam arī sirsnīgu intimitāti modinošās glāsta

intonācijas, hromatismu, un eliptisku secību vidū iznirst diato-

niskas salas (742) vai pat viscaur diatoniski veidota miniatūra

(744). Un arī koloristiskās elipses tipa harmoniskās konfrontā-

cijas arvien vairāk izjūtam kā paša Kalniņa stilam piederošas.

38 Zalitis J. «Jaunībai» — A. Kalniņa albums klavierēm. — Ventspils Apskats,
1914, 15. martā, 21. nr., 2. lpp.
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Psiholoģiski vissmalkāk noskaņotam lappusēm dots virsraksts

PIE DRAUGA ĶAPA (739), un arī šeit attīstības elpas un izjū-
tas plašums pārvar agrāko miniatūru noslēgtību sevī. Beidzamais

no SEPTIŅIEM GABALIEM (745) — līksmes pilnais MUZIKĀ-

LAIS MOMENTS, lai arī neaizsniedz sava priekšteča spilgtumu,

turpina HIMNĀ MANAI DZIMTAJAI ZEMEI (702) aizsākto

instrumentālo gaviļu tēlus.

Viens no pirmajiem apzīmējumiem, ko bieži dzird piemērojam
Kalniņa mūzikai, ir — pastorāle. Taču tikai 1913. gadā viņš

patiesi komponē savu pirmo PASTORĀLI (832), līdz ar to atraz-

dams žanru, kurā arī ērģeļmūzikas milzīgajam un monumentāla-

jam klints kalnam var tuvoties ar savu liriski izsmalcināto meis-

tara roku un griezt tajā savu paša ornamentu. Lauku dabas

noskaņas Kalniņa darbos sastopam uz katra soļa, atgādināsim
dažus' darbus, kuri šai zinā izcili: MANA DZIMTENE (661),
PĻĀVĒJA DIENDUSA (72), SVĒTDIENA (77), DZIMTENES

SILA (81). Taču tie ir muzikāli plenēra gleznojumi, turpretī

ērģeļu PASTORĀLE dabas noskaņa tverta izsmalcināti kamer-

muzikālā pavērsienā, tā it kā attīrīta no visa nejaušā, kristalizēta

līdz smalka adatas zīmējuma skaidrībai.

PASTORĀLE ir arī viens no pirmajiem darbiem, kurā galve-
nokārt vokāli domājošais komponists ir tik tipiski instrumentāls.

Smalki rotātās balsu līnijas pilnīgi patstāvīgas, melodija izda-

lās tikai kā «viena starp līdzīgajām». «Kontrapunktisko līniju

apvienojumos, šķiet, ietverta viena no pastorāles žanra vispāri-

nātajām idejām: dabā taču nav galveno un blakus parādību —

visas vienādi nozīmīgas un patstāvīgas, kaut arī cieši savstar-

pēji saistītas.» 39 So pastorāles žanra izteiksmes vispārējo prin-
cipu Kalniņš spīdoši realizē, tajā pašā laikā piešķirdams šim dar-

bam arī spilgti individuālas raksturiezīmes — proti, žanram, kurš

pēc savas sūtības ir psiholoģiski vienkāršu, pat necilu noskaņo-

jumu kristalizētājs, Kalniņš piešķir greznu izteiksmi un kāpināti
smalku kolorītu. Pirmo rada vairāku balsu līniju savstarpēja savī-

šanās vai sasaukšanās vienā un tajā pašā tesitūrā, bet, tā kā

ērģeles dod iespēju katru no tām spēlēt atšķirīgā tembrā, līnijas
tomēr nenomāc cita citu, bet ar īpaši krāšņu orķestrālu efektu

koeksistē. Kolorītu, protams, nodrošina jau pati ērģeļu tembra

bagātība, taču ievērosim arī daudzo alterācijas zīmju krāsainās

tonalitātes H dur malējos posmos, es moli — tikai viegli kontras-

tējošajā vidusdaļā.

39

Grauzdiņa I. Alfrēda Kalniņa ērģeļmūzika. — Grām.: Latviešu muziķa,
13. R, 1978, 49. lpp.



175

SKAŅDARBI KORIM

UN AR KORA LĪDZDALĪBU

Galveno impulsu šī perioda kordziesmu tapšanai dod

1912. gadā RLB izsludinātais konkurss, kurā Kalniņš saņem trīs

godalgas. Dārziņa teiciens — «Kalniņš un Aspazija — lielāku

kontrastu gan būs grūti iedomāties!» — apstiprinās arī dziesmā

PA NEGAISA JOŅIEM (296). Mutuļojošu spēku pilnā dabas

stihijas aina tikai pa daļai ieguvusi adekvātu muzikālu veidolu,

jo vietām risināta vairāk ārēji dinamiskā manierē. Tomēr

J. Zālītis, diezgan sīvi nokritizēdams šo dziesmu, nenoliedz tajā
tehniski labu izstrādājumu un noapaļotu kopējo tēlu.40 Ar dalī-

tām jūtām J. Zālītis pirmatskaņojumā uzņem arī otru godalgoto
dziesmu — MEZA MEITA (297), taču te viņa spriedums par

stila nekonsekvenci, liekas, ir pārsūdzams. Izrādās, ka tautiski

romantiskā dabas mitoloģija tomēr ir Kalniņa iztēli rosinošs

materiāls, un, lai gan liek sevi manīt tautasdziesmas manierē visai

formalizētā ritmika, tomēr komponists atradis citus līdzekļus, kā

padarīt dziesmu izteiksmē elastīgu un noskaņā sirsnīgu, — vijīgu
melodisko kontūru, niansētas maiņu skaņkārtu tonālās krāsas.

Joprojām Kalniņš izjūt kordziesmām piemērotu tekstu trū-

kumu, un šai ziņā viņš acīmredzot bijis izvēlīgāks, nekā citkārt

solodziesmās komponējot. «Jau agrāk Jums reiz rakstīju, ka

pēdējā laikā sevišķi ilgojos pēc balādēm un vispārīgi episka rak-

stura dzejām iz latvju senās, senās pagātnes. Tā gribētos kom-

ponēt, bet šādu tekstu mums taču pārāk maz, kas noderētu arī

koru mūzikai,» viņš sūdzas vēstulē Plūdonim 1912. gada pava-
sarī.41 Tikai reti šādos gadījumos izdodas tukšumu aizpildīt, jo

dzejnieki pa lielākajai daļai aizņemti ar savām iecerēm un ir

varbūt pavisam citādu tematisku ideju varā tai brīdī nekā kom-

ponists. Tā Plūdonis atsūta veselu klājienu savu lirisko dzejoļu
un tikai vienu balādi, bet tā pati ir etnogrāfa un daudz mazāk

dzejnieka Matīsa Šiliņa (1861 — 1942) jau 1888. gadā publicēts

darbs, un liekas gandrīz vai paradoksāli, ka no tā tomēr pēc

pāris gadiem top Kalniņa NAMEISIS, ZEMGALIEŠU VIRSAITIS

(468). Turpretī no atsūtītajiem paša Pludoņa dzejoļiem viņš izve-

ļas vārdus tikai mazajai noskaņu dziesmiņai sieviešu korim

NĀVES JAUSMAS (456). Tai pašā'gadā komponists, atbildēdams

uz lūgumu rakstīt dziesmas skolēnu koriem, saka: «..nav tik

viegli atrast bērnu dvēselei un jūtām piemērotu dzejoli, jo
mūsu dzejnieki viennotaļ skatās pāri par mākoņiem, modernie

40 Zālītis J. Vēstule no Pēterburgas. — Dzimtenes Vēstnesis, pielikums, 1913,

13. apr, 84. nr.
41

A. Kalniņa vēstule V. Plūdonim, 1912, 29. apr. (VBR).
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nodevušies simbolismam un dekadencei un tikai reti iedoma par

jaunību.»
42

Simbolistu dzeja tiešām līdz šim Kalniņu gandrīz nemaz nav

saistījusi. Ir tikai divas kompozīcijas, kuru tekstos sastopam
simbolismam raksturīgo apelēšanu pie nojautas. Viena no tām

ir solodziesma KAUT KUR ŠALC KĀDS KOKS (56) ar tēlnieka

G. Skiltera vārdiem un otra ir Liepājas perioda īpatnējākā
kordziesmā ŪDENSROŽU VAINAGS (298). Galvenais šajā
A. Ķēniņa dzejolī ir mierīga un pārdomu noskaņas pilna vakara

dabas aina. Bet saulrieta panorāmā mazliet teatrāli ievesti arī

trīs svētceļnieki, un noslēpumainās nakts gaidās sakustējušies pat

personificēti dabas tēli. Meklējot muzikālu adekvātu šādai noska-

ņai, komponists izraudzījies sev neparastu žanrisko orientāciju,
kas visumā tomēr romantiskā mūzikā daudz ekspluatēta. Šīs

dziesmas melodika kaut ko aizņēmusies no senās baznīcas mūzi-

kas rečitācijas (ilgstoši vienas skaņas atkārtojumi, apstājas kat-

ras frāzes beigās), un šādā kontekstā arī blakuspakāpju secības

vai naturālās skaņkārtas izpaužas ne tik daudz tautas mūzikas

nozīmē, bet vairāk kā senās kulta mūzikas elementi ar tiem spe-
cifisko izteiksmību. Dziesmas noskaņa ļoti precīza un tekstu

izsmeļoša.

Lielāko interesi šī perioda kora mūzikā izraisa abi vokāli

simfoniskie darbi — kantāte MŪZIKAI (462) un minētā balāde

NAMEISIS, ZEMGALIEŠU VIRSAITIS (468). Kalniņa kantāte

pat spilgtāk nekā dažs labs biogrāfijas dokuments liecina tiklab

par šī laika vērienīgajiem jaunrades centieniem, kā arī par šau-

rajiem provinciālajiem apstākļiem, kuri komponistu gan ierobe-

žoja ārēji, gan arī kavēja viņa māksliniecisko atraisīšanos idejiski
tematiskajā ziņā. Kantātei un tās pirmatskaņojumam ērģeļu atklā-

šanas gadījumā bija acīmredzot jābūt vietējo mākslas spēku

reprezentācijai (kā citādi lai izskaidro vājos vietējo amatieru

spēkus solistu lomās, ja Liepājā vai katru mēnesi iebrauca Rīgas
labākie koncertdziedātāji?). Tāpēc arī kantātes teksts gauži vidu-

vējā, toties tobrīd Liepājā strādājošā literāta Jāņa Kleinberģa

(1874—1919) sacerēts (un kļūst skaidrs, kādēļ Kalniņš, par šo

kantāti runādams savās autobiogrāfiskajās piezīmēs, allaž, kā

atvainodamies, uzsver, ka teksts piederot vietējā Liepājas dzej-
nieka rokai). Tātad, lai rastos tīrs vietējo iespēju produkts, kom-

ponistam bija jāapmierinās ar J. Kleinberģa vārdiem un arī

mūzikā jāpiemērojas nākamo izpildītāju iespējām.

42 A. Kalniņa vēstule A. Kauliņam, 1912, 31. jūl. _(RLMVM). Atsaucoties uz šo

lūgumu, Kalniņš komponēja dziesmu PIRMĀS ZAĻAS LAPIŅAS (454).
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Kantātes ideja ir toreiz visai populārās un arī Kalniņa iemī-

ļotās Sūberta dziesmas Mūzikai tematisks izvērsums. Taču domu

par skaņu mākslas veldzējošo spēku dzejnieks ir saskaldījis sīkās,

sentencēs, apcerējis, kā mūzika pa etapiem pavada cilvēku no

šūpuļa līdz kapam, un tomēr netiek tālāk par pliekano atziņu,
ka tā «mūža gaitu saldina». Ja Kalniņa mūzika būtu palikusi sen-

timentāli nabadzīgā teksta līmenī, tā nebūtu pieminēšanas vērta.

Šis noteikti ir viens no tādiem skaņdarbiem, kuros mūzikas un

vārdu mākslinieciskā neatbilstība pieļauj un pat prasa pēdējos

koriģēt.
Mūzikas svarīgākā raksturiezīme ir visam plašajam darbam

vienotā objektīvi liriskā, lapidārā un pārsvarā gaiši starojošā
izteiksme. Tā nosaka ne vien skaņdarba pievilcību, bet arī izteik-

smes vājākās puses. Tāda gluži objektīva, lakoniska un varbūt

pat mazliet virspusēja emocionalitāte bija tiem laikiem veldzējoši

svaiga un latviešu vokāli instrumentālajā mūzikā parādījās pirmo
reizi. Pirmajā daļā un noslēgumā tā izpaužas kā patētiska jūsma,
kas ar plakāta uzskatāmību pauž Kalniņam specifisko, jau agrāk
dabas un dzimtenes slavinājuma tēlos izstrādāto himniskumu

un noskaņojuma ziņā priekšvēsta BAŅUTAS kāzu maršu. Savu-

kārt ceturtajā daļā — mīlas duetā — tā izplūst svētsvinīgā lieg-

laimē, un atkal izraisās paralēles ar BAŅUTU, proti, ar trešā

cēliena fināla duetu «Tu manu liego ilgu tēls», kurš gan iekļāvās
tikai otrajā, 1937. gada, uzvedumā, tātad komponēts gandrīz

ceturtdaļgadsimtu vēlāk. Te visur kompaktā, gludeni jūsmīgā
izteiksme sasniegta, melodiski noapaļojot atbilstošas raksturinto-

nācijas — vai nu tās būtu fanfāriskums, kas padarīts vijīgs un

nesošs, vai arī lūguma, sauciena un trauksmaina viļņojuma into-

nācijas, kas sakļautas glāsaini noapaļojošās kontūrās. Sajā
emocionālajā viennozīmībā ir reizē spilgtums un arī vienkāršo-

jums. Polifonijas trūkums to pastiprina. Maigi disonējošu sub-

dominantes akordu biežais lietojums izraisa gan grezni krāšņu,
gan citkārt intīmi sirsnīgu izteiksmību, taču ievieš arī mīksta

skanējuma pārsvaru. Ļoti iespējams, ka šie paņēmieni savus

negatīvos aspektus daudz uzskatāmāk atklāj tikai tagad, pēc-
laikā, kad ir ļoti daudz sastapti Jāzepa Mediņa, Pētera Barisona

un citu, arī mazāka mēroga komponistu svinīgi pacilātas emo-

cionālās ievirzes darbos. Bet var arī būt, ka autors, labi apzinā-
damies literārā pamata mazvērtīgumu, ir raudzījies uz šo kantāti

kā uz gadījuma darbu. Tas varētu izskaidrot arī viena otra lētā-

kas izteiksmes paņēmiena ieviešanos mūzikā, piemēram, 2. daļā
(slīdošie hromatismi), kura citādi ar savu klarnetes solo ievadīto

tautasdziesmas rakstura tēmu ir liriska valdzinājuma iezīmēta.

Tads cēlonis varētu būt arī zināmai nevērībai pret cikla



178

dramaturģiju — atsevišķās daļas sasaistošās instrumentālās starp-

spēles, pildīdamas vienīgi muzikālu pāreju funkcijas, paliek bez

tematiska satura un arī katra daļa atstāj ne līdz galam izsme-

ļošu, dažkārt aprautu iespaidu. Izņēmums šai ziņā ir plašākā un

izteiksmē sazarotākā 5. daļa (sēru mūzika), kuras iekšējā attīs-

tība pilnīga un pabeigta, lai arī savā laikā kritizēta citā aspektā.
Var piekrist J. Zālītim, ka «tajā lietotie orķestrēšanas līdzekļi

pilnīgā mērā neizceļ muzikālo domu saturu».43 Par spīti šiem

trūkumiem, kādi ir parasta parādība īpašam gadījumam rakstī-

tos darbos un turklāt pirmo reizi mēģinot roku plašā vokāli sim-

foniskā formā, ar kantāti MŪZIĶAI (462) Kalniņš tomēr bija

radījis latviešu mūzikas attīstībai novatorisku darbu, kurš piere-
dzēja ne tikai pirmatskaņojumu, un viņš bija pirmo reizi ielau-

zies tajā plašāku, nobeigtāku muzikālo līniju un sulīgāku skaņu
žestu izteiksmes sfērā, kas viņu ļoti tuvināja operkomponista
darbam.

Balādē NAMEISIS, ZEMGALIEŠU VIRSAITIS (468) visai

veiksmīgi atrisināta vecvecā problēma — kā izvairīties no vien-

muļas, formālas, tautiskā laikmeta mūzikā nodrāztas deklamā-

cijas, komponējot tautasdziesmas manierē rakstītu tekstu un ievē-

rojot latviešu senajai dziesmai raksturīgo teksta un melodijas
ritmisko saskaņotību (melodijas skaņu skaits pa lielākai daļai
atbilst dzejas zilbju skaitam). Netradicionālu risinājumu ierosina

jau pats teksts, kas rakstīts ne parastajā trohaja, bet gan daktila

pantmērā, kurš labi iekļaujas šāda tipa skaņdarbos gandrīz neiz-

mantotajā trijdaļu metrā. Tāpēc Kalniņš jau tūlīt pēc tam, kad

ar Plūdoņa starpniecību saņem tekstu, viņam raksta, lai gan

komponē balādi tikai pāra gadus vēlāk: «Paldies arī par Šiliņa
balādi, kuras ritms itin labi komponējams. Kaut tikai būtu vai-

rāk vaļas!» 44 Bez tam Kalniņš dinamizē struktūru, bieži sakļau-
jot tās posmiņus ar sakritienu, kas ļoti veicina lakonisma un asas

stūrainības raksturu. Intonācijās netrūkst tautasdziesmas ele-

mentu, tomēr komponists neseko viscaur tās iekšējai līdzsvaro-

tībai, viņš veido arī operdramatiskai melodikai raksturīgus brīvā-

kus un asākus satrauktas runas akcentus, paliekot tautas mūzikas

struktūru ietvaros, un tas šinī gadījumā ļoti atsvaidzina izteik-

smi. Balādei piemīt liela iekšēja vienotība, ko nodrošina gandrīz
nemainīgais strukturālais un ritmointonatīvais veidojums, un

reizē arī pietiekama daudzveidība, jo saliktas trīsdaļīgas formas

ietvaros komponists sasniedzis lielu materiāla variantību. Noslē-

gumā viņš skarbo balādes raksturu padara teiksmaināku ar

43 Zalitis J. Latviešu simfoniskais koncerts. — Baltija, 1916, 15. maijs, 2. nr.,
3. lpp.

44 A. Kalniņa vēstule V. Plūdonim, 1913, 24. febr. (VBR).
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liriskām vokalizācijām. Kompaktā, oriģinālas dinamiskas trauk-

smainības pilnā balāde, kas atgādina vēsturisku faktu — zem-

galiešu sacelšanos pret Vācu ordeni tieši pirms 700 gadiem —,

neapšaubāmi ir toreiz pats spēcīgākais no Kalniņa vēsturiskās

tematikas episki dramatiskajiem kora darbiem. Dīvains ir bijis tā

liktenis. levadvārdos autorkoncertam 1946. gada maijā Liepājā

komponists ar viņam raksturīgo pašironiju saka: «Nameizis..

savas ugunskristības jeb «pasaules premjeru» piedzīvo savā

31. dzīves gadā.»
45 Tūlīt pēc komponēšanas uzsāktās bēgļu gaitas,

grūtības organizēt labu vīru kori un orķestri samērā nelielā darba

izpildīšanai acīmredzot kavēja balādes ieviešanos koncertdzīvē.

Bet tā ir pelnījusi atskaņošanu ne mazāk kā Kalniņa operu dina-

miskie koru skati vai divus gadus vēlāk komponētā PASTAR-

DIENA (464).

SOLODZIESMAS UN DUETI

Vokālajā lirikā stilistisko pārvērtību brīža spriegums jau aiz

muguras, Kalniņa solodziesma ir uzņēmusi sevī jaunas īpašības,
taču tagad tās izpaužas mērenāk, ne tik doktrināri un demonstra-

tīvi kā pieteikuma momentā. Mierīgi rit solodziesmu daiļrades
otrais periods.

Izteiksmes paņēmienu lielāka dažādība, protams, maina to

īpašību kopumu, kas nosaka viņa radošo individualitāti, bet tās

kodols tomēr saglabājas. Individuālo stilu veido vairs ne tik

cieši norobežotu un koncentrētu izteiksmes paņēmienu komplekss,
raksturiezīmes vairāk izkliedētas, dažkārt tās iekļāvušās citā kon-

tekstā, radušās arī jaunas. Piemēram, pirmajam periodam nerak-

sturīgu _plašu melodisko kantilēnu šī perioda šedevrā — dziesmā

LAIPNA LIESMA (71) tomēr uztveram kā komponista stilam

piederošu, jo arī tā pauž labi pazīstamo iekšējo mieru un izjūtu

maigumu, ko nodrošina ritmointonatīvais veidojums (arī šeit

sastopam kadences ar noapaļojošo «glāsta intonāciju», trihordus,
vienkāršu ritmisko dalījumu). Sesto zemo pakāpi, kas komponis-
tam citkārt (un arī šīs dziesmas ievadā) kalpo par kolorīta

līdzekli, viņš ar vārdiem «kad svētās meitas lēni sienās vērpj»
lieto pēkšņai modulācijai, arī melodiju uz brīdi pārslēgdams šaja

spilgti atšķirīgajā tonālajā krāsā un izteiksmes ziņā radīdams

asociāciju ar Lista vai Vāgnera mūzikas cēlo, romantisko patētiku.
Tomēr Kalniņš dziesmas attīstības gaitā šo tonālo krāsu vairāk-

kārt brīvi «ieslēdz» un atkal «izslēdz», palikdams uzticīgs savam

45 Kalniņš A. levads A. Kalniņa vakariem Liepājā, 5. lpp.
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harmoniskās valodas principam — modulācija ir pirmām kārtām

kolorīta līdzeklis ar lokālu, tuvu iedarbību, nevis tālejošu kvali-

tatīvu pārmaiņu kondensētāja vai realizētāja.

Līdzīgā kārtā jaunās stila un izteiksmes sakarībās iesaistās

arī Kalniņam raksturīgie tautasdziesmas struktūras elementi. Tie

joprojām mēdz būt dominējoši izteiksmības nesēji izteikti tautiska

rakstura dziesmās, tomēr bieži vien neizzūd arī uzsvērti psiholo-
ģiskās romancēs, un tajās strukturāli vienkāršā melodiskā dekla-

mācija tad ir varbūt pat vienīgā, taču neapstrīdama nacionālā vai

individuālā stila zīme. Tā notiek valdzinoši krāšņajā dziesmā

NAC (83), kur skrjabiniski liriska tvīksme un grezni dekoratīvs

muzikāls gleznojums vienojas ar vienkāršas un nemainīgas rit-

miskas uzbūves dziedājuma frāzēm. Tautasdziesmas metrorit-

miskā vienkāršība piešķir caurspīdīgu dzidrumu, varbūt pat vieg-
lumu psiholoģiskajā saturā nopietnajam F. Bārdas tekstam

romancē KAD NĀKSI ATKAL (66).

Sajā periodā komponists vēl vairāk nekā agrāk mēdz piemē-
roties muzikāli interpretējamās dzejas īpatnībām, jo pats jūtas
plašākām iespējām bruņots — gan tehniski, gan radoši. Tikai

tagad, apceļojis Gētes dzimteni un viņa Minjonas zemi Itāliju,
Kalniņš uzdrošinās komponēt tekstu, kas latviešu mūzikā pazīs-
tams jau gadus desmit, pateicoties Dārziņa kordziesmai. Savu

MINJONU (75) Kalniņš veido tik dziļi vācu romantiskās solo-

dziesmas gultnē un tik izjustā tās tradīciju uzspodrinājumā, ka

viņa daiļrades nepazinējs to neviļus pieskaita Riharda Strausa

solodziesmām, taču pazinējs tomēr ievēros Kalniņam raksturīgo
blīvo ikkatras zilbes harmonizējumu (ar vārdiem «mirdz zilais

debess loks») vai arī tik ļoti iemīļoto dominantakordos pazemi-
nāto kvintu. Un turpat līdzās blāvās, taču iezīmīgās A. Kēnina

NAKTS DZIESMIŅA (82), kā arī drusku vēlāk, jau Tartu, kom-

ponētās IESNIEGOT (85) un SIRDS NOVAKARES (86) «ar

krēsla klusinātu, eremītisku pasaules aizmiršanu, kad ir sirds

sāk sevi jautāt, vai tāda iegrimšana dabas niansēs un tik pilnīga
vakara noskaņas estētiskā izbaudīšana nav jau līdzīga aiziešanai

no dzīvās dzīves,» kā par pēdējās tekstu raksta dzejnieks.
46 Pasī-

vās sapņainības noskaņa šajās dziesmās jau robežo ar pašas
muzikālās izteiksmes pasivitāti, tādā veidā ļoti tuvu skardama

dzejas raksturu. Sajā periodā sastopamās krasās svārstības starp
izteiksmes greznumu un pieticīgumu, starp komplicētību un vien-

kāršību nav tomēr ikreiz dzejas dabā pamatotas, bet parādās arī

kā paša komponista iztēles kaprīzes.

46
Tautas māksliniekam prof. A. Kalniņam veltīta muzikāla pēcpusdiena
1945. gada 23. decembrī «Cīņas» zālē. R, 1945, 19.-21. lpp. [Programma].
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Sajā sakarā, mēģinot atrast kādu plašāku kategoriju, kas

raksturotu dziesmu daiļrades jaunā perioda īpatnības, jāsecina,
ka tajā ļoti pieaugusi salīdzinājumā ar agrīno periodu mākslas

rotaļīgā iedaba jeb spēles elements. Sis mākslai allaž, taču

nevienādi piemītošais elements, kura klātbūtnes doza visai ietekmē

arī nosacītības līmeni, agrīnajās solodziesmās bija ļoti maz

izteikts. Ilūzija par teksta un mūzikas vienīgo iespējamo savie-

nojumu daudzās agrīnajās dziesmās ir tik stipra, kāda piemīt

vienīgi sadzīvē funkcionējošiem mūzikas žanriem. Sāda ideāla

dabiskuma apzīmogotas dziesmas paretam sastopamas arī kom-

ponista jebkurā mūža posmā, taču tikai tādā izteiksmībā nevar

balstīties neviena kaut cik sazarota un izvērsta profesionāla daiļ-

rade, jo šāda vienkāršība slēpj sevī arī emocionāli tēlainas vien-

nozīmīgas draudu, pret kuru vismaz Eiropas profesionālās mūzi-

kas tradīcijās audzis klausītājs ir ļoti jūtīgs.

Rotaļas elementa pieaugums maina muzikālās variēšanas

funkciju Kalniņa daiļradē. Harmonizējuma varianti tagad ne

vienmēr precīzi kalpo izteiksmības padziļināšanai, niansēšanai,

bet var izpausties arī kā patstāvīgs dažādojošs, greznojošs vai

muzikālā risinājuma iespējas demonstrējošs paņēmiens. Tautis-

kajā, viscaur diatoniskajā LAUKU MĀMIŅAS AIJU DZIESMIŅA

(69) tāda variēšana ir ievada taktīs, taču tā šeit veic arī plašāk
iecerētu izteiksmes funkciju — sniegdama it kā viegli saduļķotu
tonālo atmosfēru ievadā, tā liek ar veldzējošu svaigumu izpaus-
ties pašas dziesmas diatonikai. Variēšana ir demonstratīva

dziesmā DABAI (76). Protams, variēšanās un variantība jau pati

par sevi uztverama kā dabas īpašība, un šinī ziņā komponista

intuīcija izrādījusies trāpīga un mērķtiecīga, tomēr ritmiskā zīmē-

juma vienveidība, kas pasvītro variantu lielo skaitu, padara har-

moniju variēšanu šinī gadījumā pašmērķīgu, gribētu. Citkārt tā

var būt arī patiešām muzikāli greznojoša, pat tad, ja ar šādu

mērķi ir iecerēta, kā, piemēram, ievadā dziesmai PĻĀVĒJA DIEN-

DUSA (72). Šeit ērģeļpunkta fonā harmoniski variētās sekvences

nav nekādā pretrunā ar komponistam ļoti tipisko melodiju (kvin-
tas griezuma mažors, trihordu un kvintu kvartu attiecību rotaļa,

resp., kvintas trihordi). Visa šī Kalniņa lirikas pērle varētu pat
būt agrīnā periodā radusies, taču — ne tās ievada virtuozā un

tipiski instrumentālā variēšana. Komponists tagad mēdz rota-

ļāties ne vien ar harmoniju variantiem, bet arī ar citiem

izteiksmes tehniskajiem paņēmieniem. Dziesmā SAULAINS STŪ-

RĪTIS (65) viņš to dara ar skaņkārtas kolorēšanas iespējām,
un arī pati miksolīdiskā skaņkārta ievadā sniegta demonstra-

tīvi, tāpēc šī dziesmiņa nesasniedz teksta solīto sirsnību un

intimitāti.
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Izņemot šo un varbūt vēl dziesmu DABAI (76), neatrodam

vairāk gadījumu, kur rotaļības elementa pieaugums būtu mazinā-

jis izteiksmību. Lai gan tā rezultātā pieaug izteiksmes nosacītība,
tomēr reizē Kalniņa solodziesmas kļūst arī mākslinieciski atrai-

sītākas. Taču šis rotaļas elements izvirza arī savus spēles notei-

kumus, proti, tas nepanes ilustratīvismu kā cita, zemāka māksli-

nieciskās nosacītības līmeņa piederumu. Un tomēr, ilustratīvisms,
lai arī tas nāk mākslinieciskas atraisītības vārdā, dažās šī perioda
solodziesmās izpaužas. Sēru marša _ritmi pārāk klaji pasvītro
teksta pēdējo rindu dziesmā KAD NĀKSI ATKAL (66), izraisot

idejiski tematiska rakstura ilustratīvismu, kas pēc viegli skicēta-

jām teksta un mūzikas gleznām ienāk kā mākslinieciskās vien-

gabalainības aiztraucējs. Dziesmā DABAI ar vārdiem «tev, kas

remdi manas mokas» komponists tik pēkšņi pārslēdzas hromatiski

saspriegtā mūzikas valodā, lai ilustrētu dažus teksta vārdus par
dabas tuvumā veldzētajām ciešanām, ka dziesma uz brīdi iegūst
gluži svešādu, mākslinieciski nepārliecinošu stilistiku (turklāt
hromatiskās secības šeit ienāk kā īpaša tehniska paņēmiena
demonstrējums). Ilustratīvisms citā nozīmē ir skāris dažas šo

gadu dabas idilles. Līdzās sulīgi gleznainajai saulē piesiluša
meža idillei DZIMTENES SILA (81) divas citas pastorālas ievir-

zes dziesmas SVĒTDIENA (77) un DZIMTENES CIEMĀ (78)
liekas savā izteiksmē nepaceļamies augstāk par teksta noskaņas
ilustrāciju, lai arī nevainojamu. Pēc tēlaini spilgtā un vērienīgā
sākuma it kā apraujas un paliek nepietiekams dramaturģiskais
izvērsums dziesmā NO TĀLES DZIRDU: AIZŠALC LIELI VĒJI

(73). Dziesma it kā pārlūst divās daļās, un, lai ari no dzejoļa
uzbūves viedokļa šāds risinājums būtu attaisnojams, tomēr tā

lielo psiholoģisko dziļumu šis muzikālais traktējums vēl neizsmeļ
un paliek pārsvarā ilustratīvs.

Sie Kalniņa daiļrades vispārējās stilistiskās attīstības un

izvēršanās ienestie izteiksmības zaudējumi skar ne vairāk kā

piecas sešas dziesmas. Tos izjūtam kā zaudējumus vienīgi agrīnās
jaunrades ārkārtīgās vienkāršības un dabiskuma izvirzīto kritē-

riju skatījumā — tādu kritēriju, kas laikmeta solodziesmai

kopumā nebūt nebija raksturīgi; salīdzinot šī perioda Kalniņa
dziesmas ar daudzu citu laikmeta komponistu daiļradi, tās

kopuma ir savā izteiksmē visai skaidras un dabiskas. Tomēr, lai

izprastu komponista vēlāko solodziesmu daiļrades komplicētību
nevis kā nejaušu, bet visā iekšējās attīstības un ārējo iespaidu
kopumā, arī šajā periodā aizsākušās stila metamorfozes ir jāņem
verā.

Jau agrāk aplūkotajiem ieguvumiem vēl pievienosim šajā
perioda nostiprinājušos paņēmienu koloristiski blakusnostatīt



attālas tonalitātes — krāšņas gleznainības līdzekli, kurš tik

dabiski iekļaujas komponista muzikālajā izteiksmē, ka pamazām
kļūst par tās raksturiezīmi. Vienu no spilgtākajām izpausmēm tas

guvis dziesmā TEV (67). Tāpat kā agrāk komponētā ATMIŅAS

(52), šī dziesma pauž pāri plūstošu mīlas jūsmu, taču cik daudz

dzidrāka, gleznaināka, tautiskāka ir tagad šo jūtu izteiksme, kas

nu sasniegta nevis ar vāgneriskām alterācijām, bet koloristiski

sastatot diatoniskus mūzikas posmus vai atsevišķas harmonijas!
Sis tonalitāšu un akordu foniskās izteiksmības kāpinājums solo-

dziesmās dažkārt līdzīgs klavierdarbos vērotajam (740, 741) kā

apbrīnojamas gleznainas niansētības pilnajā dziesmā KAD

NAKTS (74). Taču te vairs nav tonāli modulatoriskas pārblīvē-
tības iespaida, jo akordu virknes nepretendē uz funkcionālu sais-

tību, vienīgi — uz koloristiskas iedabas blakusnostatījumu. Ir

visai svarīgi to apzināties arī izpildītājam un, ievērojot autora

norādes, sniegt šīs virknes nevis kā melodiski saistītus akordus,
bet tikai kā klusi viļņojošu skaņu krāsu laistīšanos.

Beidzot jāatzīmē, ka, hronoloģiski skatot, šī perioda beidzamās

solodziesmās, kas radušās jau kara laikā, kļūst tehniskajā uzbūvē

un arī izteiksmē vienkāršākas, priekšvēstot bēgļu laika daiļrades
iezīmes, — Kalniņš šai laikā jūtīgi respektē grūtos izpildīšanas un

arī uztveres apstākļus, kad koncertiem bija bieži jānotiek pilnīgi
nepiemērotās telpās un dziedātājiem jāveic lieli nogurdinoši pār-
braucieni, jāuzstājas muzikāli neorientētās izkaisīto ļaužu audi-

torijās.
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SESTĀ NODAĻA

BĒGĻU GAITAS

UN ATGRIEŠANĀS LIEPĀJĀ

1915—1919

C§ aulains un vieglajā salā ska-

nīgs_ ir 1918. gada aprīļa rīts Tērbatā. Kad komponists Kalniņš
pašā agrumā iziet no mājām Tehe ielā 63, lai dotos ikrlta

pastaigā, nakts saltumā sastingušās sniega paliekas patīkami
skraukšk zem kājām, un gribas pievilkt pilnas plaušas dzestrā

un jau pavasarīgā gaisa. Staigāt varētu tepat, ir taču nomale.

Vajadzētu pa kļavām apstādīto ielu paieties vēl drusku uz pil-
sētas robežas pusi un tur būtu gan lauki, gan tuvējās Karlovas

muižiņas izslavētais parks. Bet Kalniņa iemīļotākā pastaigu vieta

ir gluži pretējā Tērbatas malā. Vispirms savas piecpadsmit minū-

tes pa pilsētu līdz Domkalnam, tad pa kreisi pāri graviņai uz tā

saucamo Tehtveres rajonu, kur ielas izbeidzas un tālē aizstiepjas
viena pati Rēveles šoseja. No mājām tas ir krietnā gabalā, un

tomēr Kalniņš nāk uz šejieni. Līdzenajā un mežiem nabagajā
Tartu pievārtē tā ir vienīgā vieta, kur, Emajegi upei ievijoties
plašākā senlejā, skatam paveras vilnaina un dobumaina tāle,

atklātais horizonts ir mežu līnijas izrobots, un, ja vēl pār upes
ieleju plīvurojas zilgana dūmaka, tad var gandrīz likties, ka,

stāvi kaut kur Vidzemes augstienē.
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Šorīt Kalniņš, Domkalnā nonācis, garākas pastaigas labad

pamet līkumus pa labi gar universitātes anatomikumu un obser-

vatoriju. Kad viņš piecpadsmitā gada ceturtajā septembrī no

Siguldas te ieradās, pirmā nakts bija jāpārlaiž tepat Domkalnā

steigā iekārtotās bēgļu patversmēs. Tādi slietņi vien bija. Otrā

dienā universitātes latviešu studenti atdeva savu biedrības

pagaidu korteli tur tajā pašā Tehe ielā, un citas izvēles jau
nebija, jo pilsētā ņudzēja bēgļu tūkstoši. «Nu ar Dievu, Vidze-

mīte» un tamlīdzīgs repertuārs skanēja pa atvērtajiem logiem
daudz brašāk nekā pašā Vidzemē, it sevišķi vēlāk, kad saformējās
latviešu strēlnieku daļas. Neviens nekad nesaskaitīs latviešu kon-

certu, izrāžu un citu sanākšanu milzīgo birumu pa tiem pāris
gadiem. Dīvains laiks tas bija, ļaudis te dzīvoja kā drudzī, kā

nemitīgā pacēlumā.

Tagad tas ir garām. Pagājis. Visi izklīduši kur kurais, cits

atgriezies raudzīt, vai mājas un iedzīve vēl stāv vecajā vietā,

daudzi palikuši Pēterpilī vai devušies dziļāk Krievijā un pagai-
dām ir frontes līnijas otrā pusē. Te latviešu valodu gandrīz vairs

nedzird, par koncertiem jau nemaz nerunājot. Labi, ja viņš, vecais

Kalniņš, paretam vēl noducina kādu ērģeļu rečitālu, tas tad arī

ir viss. Otrpus frontei ir arī tie, ar kuriem šais gados klātienē

vai neklātienē sastrādāts, — Vītols, Reiiers, Zālītis. Arī uzticamie

dziesmu nesēji pa visu plašo Krieviju un vēl tālāk — Malvīne,

Sakss, Kaktiņš, Martinsonu Edīte, Olga Pļavniece . . . Visi. Viens

pats Jurjānu Pāvuls iestrēdzis vācu okupētajā Rīgā, un nu, kad

okupēta arī Tērbata, viņi ar Pāvulu gandrīz vai likteņa biedri.

Kalniņam neiziet no prāta drūmais februāra svētdienas rīts,

kad Tērbatu bez neviena šāviena pārplūdina Vācijas ķeizara kara-

spēks. Ragavās satupuši un kājām iekarotāji no Valkas puses
lēni velkas iekšā pa Rīgas ielu līdz pašam centram, un tad tepat
Domkalnā pakājē, senajā Rātslaukumā, sākas apkaunojošā traģi-
komēdija. Glaimīgā uzrunā viņus sveic nez no kurienes uzradies

Pērnavas pievārtes barons Stāls fon Holšteins, viens no tiem

vecajiem šīs zemes despotiem, kurus Kalniņš iepazīst jau jaunībā,
no Rīgas uz savu pirmo darba vietu aizbraucis, un kuru rokas

viņš redz biezi aplīpam asinīm Piektajā gadā. Ak Dievs, šis

fon Holšteins atkal tēlo lautu, it kā kopš Piektā gada nebūtu

bijušas vēl divas revolūcijas, kurām vajadzēja izsvēpēt ne tikai

baronus vien! Ar to vēl nav diezgan. lekarotājus tūdaļ ved baz-

nīcās, te komēdijai jāturpinās, ar mūziku. Vecais universitātes

ērģelnieks Girgensons nespēj nekādu šķietami piemērotu slavas

himnu sameklēt un gluži kā zaimošanu pilnā spēkā rauj vaļā,
Mārtiņa Lutera korāli «Dievs kungs ir mūsu stipra pils». Komē-

dija! Bet vēl tagad, skatoties lejā uz universitātes baznīciņu un
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atceroties notikušo, Kalniņu pārņem riebums un kauns. Dīvains

kauns — varbūt pirmo reizi mūžā tā ir nepatika arī pret savu

ērģelnieka amatu. Varbūt. Vēl drausmīgāks riebums vajā, iedo-

mājoties, ka pa šīs pašas apkaunojošās komēdijas laiku citas

okupantu trupas rūpējās par visīstāko traģēdiju. Tur aiz pilsētas,

upes kraujās viņi kā «bēgošus» apšauj četrdesmit sešus sagūstī-
tos lielnieku kareivjus, droši vien latviešu strēlniekus, kas noklī-

duši no sava rezerves pulka — tā paša pulka, kura melnūsainie

puiši nāca uz koncertiem un dažu labu reizi — kas to būtu iedo-

mājies! — spieda dūres pie acīm, kad kāds labāks dziedātājs cēla

priekšā ar bēgļu dzejas tekstiem rakstītās dziesmas.

Apšaušanas turpinājās arī vēlāk. Nekur nevarēja atrast mieru,

ja gandrīz ik dienas bija jāredz gar logiem pa Tehe ielu aizvedam

uz upes pusi nāvei nolemtos — vienkāršus ļaudis pelēkās lauci-

nieku drēbēs, retāk kādu strēlnieku. To visu svētdienās pavadīja
liekulīgi pateicības sprediķi «ķeizaram Vilhelmam atbrīvotājam».
Nejaukākais tas, ka šos sprediķus nācās dzirdēt, jo pēc norunas

vajadzēja aizvietot saslimušo Jāņa baznīcas ērģelnieku Rūdolfu
Grīviņu, un vecais vīrs sirga nu jau gandrīz veselu gadu. Reizēm

pēc tāda sprediķa gribējās zvērēt sev un citiem uz visiem laikiem

saraut jebkuras saites ar šo nesimpātisko luterānismu, kas prie-

cīgi locīja ceļus jebkuras varmācības priekšā. Sievai tas tik tiešām

arī bija apsolīts darīt, ja vien šī liekulība nemitēsies. Varbūt arī

drusku mitējās, solījums palika nepildīts.
Savu grūto domu šķetinādams, Kalniņš ievēro gluži jaunas,

svaigi krāsotas vācisku uzrakstu plāksnītes pie universitātes bib-

liotēkas durvīm, arī uz ielu stūriem tādas šorīt varēja manīt. Jā,

protams, pārvācošana atkal gāja pilnā spēkā. No divdesmitā

aprīļa universitāte pāriet tikai uz vācu mācību valodu. Ar spre-

diķiem vien nepietiek. Muižnieciņi, mācītāji sūta padevības tele-

grammas Vilhelmam. Ko tad par tiem runāt, ja pati Rīgas
vāciskā Dome nobalso par pievienošanos Vācijai un Baltijas
baronu delegācija ierodas Berlīnē panākt Kurzemes pilnīgu atda-

līšanu no Krievijas. Pārdot, pārdot Kurzemi viņiem gribas! Lai

varētu Vilhelma paspārnē joprojām līksmot pa savām milzīgajām
muižām. Pat daža Vācijas avīze šos delegātu kundziņus ved

skaidros ūdeņos un kodīgi aizrāda, ka 1905. gadā viņi savā cara

valstī bija tie lielākie slepkavnieki.
Kalniņš pagriežas un beidzot dodas no Domkalnā uz Tehtveres

pusi. Viņš nolaižas gravā ar mazo ezeriņu un kāpj pretējā pie-
kalnē gar veco aptieku, kuras īpašnieci iznāk gandrīz katru rītu

sastapt vienā un tai pašā stundā zāļu tirgotavas durvju un logu
slēģus atveram. Šorīt viņš ir aizkavējies, aptieka liekas jau
gatava saviem farmaceitiskajiem pakalpojumiem, taču, tikko Kāl-
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niņš ir garām, durvīm no iekšpuses veroties, nostrinkšk zvaniņš

un atskan aptieknieces sauciens: «Guten Morgen, Herr Orga-
nist!»... Kas tad tas!? Nedzirdēti! Kur palicis parastais igauniski
melodiskais sveiciens? Vai tad šī simpātiskā igauniete arī būtu

jau pārorientējusies...!? Bet pēkšņi viņš kaut ko atskārst, samul-

sumā vairs neatceras, kādā valodā ir atbildējis — laikam krie-

viski, un nu izjūt vācisko pakaļsaucienu gluži kā belzienu, galva

ieraujas plecos, kājas sāk nest pret piekalni straujāk. Tātad pil-
sētā visi jau zina par vakardienu, zina, ko viņš bija darījis, un to

iztulko pēc sava prāta! Caur iztēli šaujas kaut kur redzēts divu

mākslinieku, Kurbē un Gogēna, pašportretu salīdzinājums. «Lab-

dien, Kurbē kungs,» tā saucās pirmais un rādīja staltu, pašapzi-
nīgu, ļaužu prātus pārvaldošu un cieņu izpelnījušos mākslinieku.

«Labdien, Gogēna kungs» — kā ironija skanēja otrā nosaukums,
kas bija dots sevī sagumušam, šaubu un mazvērtības apziņas
māktam cilvēkam. «Guten Morgen, Herr...», tas neiziet no prāta,
salīkušam steigā pret piekalni kāpjot.

Tātad visa pilsēta jau zināja, ka viņš vakar vakarā bija spē-

lējis speciālu ērģeļkoncertu iebraukušajam Vācijas kroņprincim
Heinriham. Jā, viņš to bija darījis. Princis bija ieradies ne kā

politisks darbinieks, bet privātā braucienā. Ērģelnieku Kalniņu
bija ļoti lūguši, un viņš, neko nedomādams, bija spēlējis.

Bet pagaidiet, viņš taču vēl līdz šim brīdim nebija kārtīgi

padomājis, nebija apjēdzis, ko īsti bija izdarījis. Vai tikai šorīt

šis nodarījums no zemapziņas nebija sācis celties augšup? Un vai

ne tāpēc viņu šodien visu rītu kaut kas kremta, visnepatīkamākās

atmiņas uzvandījās cita pēc citas?

Mīļo cilvēk, pēc visa, kas pieredzēts, tu spēlē vācu princim!
Kā tas varēja no malas izskatīties?! Muzikāla velte princim Hein-

riham no draudzīgās tautas, vai ne, — apmēram tā tas izskatījās,
kā tad citādi! No kādas tautas? Un spēlēja viņš — latviešu kom-

ponists, kurš nīda ne vien prinčus, baronus un muižniekus, bet

nevarēja ciest pat latviešu biedrību dižvīru uzkundzēšanos tautai

un visus viņu izšķērdīgos mielastus, no kuriem viņi nebija attei-

kušies pat šeit bēgļu posta un badošanās vidū, bet kuros viņiem

par lielu nožēlu šis Kalniņš gan nekad nerādījās.
Vai tiešām viņš bija uz visu mūžu nosodīts domāt par savas

spēlēšanas politisko efektu? Nu kāda tur citiem daļa — viņš
parāda vienai kronētai personai no Vācijas, ka arī te ērģelnieki
nav vakarējie. Gribējās taču izrādīt izcili sulīgos, kompaktos Jāņa
baznīcas ērģeļu tembrus, gribējās palepoties ar vienreizējo tāl-

skaņa ierīci, kāda Baltijā bija tikai vēl divās vietās — viņa paša
Liepājas ērģelēm un vēl Slokas baznlciņas jaunajam instrumen-

tam, ko arī viņam bija gods savā laikā atklāt. Viņš taču bija šim
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sasodītajam princim spēlējis tikai pašas mūzikas dēļ, bija domājis
atkal kalpot tikai mūzikai. . .

Mūzikai. . . Un kam pakalpoja mūzika? Lūk, tas bija kodīgais

jautājums, uz kuru nemaz ikreiz nebija atbilde dodama. Ha! Vai

tad mūzika nebija kā mūžīga prostitūte, kas kalpoja visiem bez

izšķirības!? Nomira upuris, pavadīja ar mūziku. Mierīgi nodzīvoja
mūžu un nomira upura slepkava — atkal spēlēja mūzika. Mūziku

baudīja kā labais, tā ļaunais. Mārtiņa Lutera korāli kā savu

himnu dziedāja vācu zemnieki savos atbrīvošanās karos, un to

Vilhelma iekarotājiem par godu dārdināja arī pirms pāris mēne-

šiem tepat universitātes baznīciņā. Prostitūte.

Bet vai tā īsti bija? Kāpēc tad vācu okupācijas varasvīri

saprata, kam kalpo viņa patriotiskās dziesmiņas, ja konfiscēja
tās avīzes «Postimees» drukātavā un vēl Amandai par neredzētām

šausmām izkratīja visu māju, atlikušos eksemplārus meklēdami?

Sie varasvīri taču «nekonfiscēja» Tērbatas prostitūies, lai ari tās

pavisam nesen bija uzsmaidījušas citas armijas zaldātiem! Saso-

dītais kroņprincis, nudien.

Un ko šie vācieši viņam mūždien tā uzplijās? Jāņa baznīcas

tēvi labprāt gribētu, lai viņš uz visiem laikiem paliek šai vācu

templī. Tērbatas vācu «Liedertafel» vīru koris piedāvāja tūkstoš

rubļu algas par gandrīz neko, lai tikai dabūtu par savu diriģentu.

Pārvācojamā Tērbatas universitātē būšot postenis ar nosaukumu

«Musikdirektor», un tam nu tika rezervēts atkal viņš. Vēl maz-

drusciņ un gandrīz piepildītos Dārziņa niknais pareģojums, ka

vācieši iecelšot Izbijušo «Kalningu» par mūzikas direktoru savā

Rīgas Doma baznīcā. Dažam labam no tiem, kas pārāk neatlaidīgi

uzplijās, viņš skaidri pateica, ka, šeit atrazdamies, aizstāvēs vis-

pirms igauņu tautas intereses, bet šie smējās sejā, teikdami, ka to

jau visi zinot un tas neko nenozīmējot. Gudrinieki. Šie baltvācu

funkcionāri laikam bija ievērojuši, ka mūzikas dēļ Kalniņš
ielaižas uz dažu labu kompromisu. Vai ne? Kā ar to princi, pie-
mēram! Ne naudas, ne goda dēļ, bet tās aklās un bezvārdu jūsmas
valdzināts, kādā viņu varēja novest laba mūzika un iespējas labi

muzicēt. Un tā laikam bija! Lūk, kur bija diegs, aiz kura viņu,
jau daudz pieredzējušo Kalniņu, vēl joprojām varēja pavilkt un

pakārt. .
.

Viņš ir jau pagriezies atpakaļceļam un pa citu maršrutu, pa
Kastaņu aleju izgājis uz Dārza ielas. Te netālu no viņa paša
Tehe ielas jeb Zvaigžņu ielas, kā latvieši to iesaukuši, stāvēja Rū-

dolfa Grīviņa slavenā ērģelnieku skola, kurā arī iznāca pasniegt
pa stundai, saslimušo īpašnieku aizvietojot. Cilvēks, kurš sabo-

jājis savu mūžu, ar baltvācu muižniecību sapinoties, bija šis

Grīviņš, šeit saukts tikai Grivings. Dzimis Ļaudonā, jaunībā,
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būdams lauku skolotājs, ar Jurjānu Andreju koncertējis pa

Vidzemi, bet pēc mācībām Leipcigas konservatorijā apmeties

Igaunijā un galu galā pieņēmis Vidzemes Bruņniecības līdzekļus

savas skolas dibināšanai, līdz ar to saistot sev rokas. Sl skola

bija kā par piecdesmit gadiem nokavējies Cimzes seminārs. Tā,

ražojot ķesterus vācu baznīcām, Grīviņa kungs bija nodzīvojis
savu mūžu. Tad nu, kad vecais vīrs gulēja triekas savilkts, balt-

vācu kungi bija iedomājušies mest acis uz Kalniņu. Ha! Te viņš
vis nepaliks, un arī laiki bija mainījušies. Viņš atgriezīsies Lie-

pājā. Vācieši vēl bija kā te, tā tur, taču karš galu galā tikpat
kā beidzies. Viņš bija saņēmis oficiālu uzaicinājumu no Liepājas
teātra direkcijas locekļa Ernesta Ekšteina un to izmantos. Tas

bija šorīt galīgi izlemts.

Blakus namam Tehe ielā 63 dzīvo igauņu komponists Aleks-

andrs Lete. Kalniņš jau pa gabalu redz stiegraino vīru stāvam

savas mājas durvīs. Labākais, sirsnīgākais Tērbatas grūto bēgļa
gadu draugs, kurš dalījās gan iztikā un iedzīvē, gan arī padomā.
Ar saviem sešdesmit gadiem šis veģetārietis vēl veikli spēlē
tenisu un mazgājas sniegā. «Tere hommikust!» — spirgti noskan

pa visu ielu, un šorīt šajā vāciešu apsēstajā Tērbatā tas atveldzē

īpaši. Sarokojoties Lete smaida un pamirkšķina. Protams, arī

viņš droši vien ir uzzinājis par vakardienu, bet viņa smaids ir

saprotošs. Kalniņš grib ieiet pie drauga un beidzot savākt atli-

kušos patriotisko dziesmu eksemplārus, kas pie viņa ar gudru
ziņu bija atraduši patvērumu no okšķeriem, jo ir izlēmis braukt

uz Liepāju. Arī to Lete saprot, viņš zina, ka cilvēkam ir grūti
būt ilgi svešā vietā un ir labāk strādāt savu ļaužu vidū, savās

mājās.*

1918. gada 6. maijs, kad Kalniņš ar ģimeni no Tērbatas

(Tartu) dodas atpakaļ uz Liepāju, pārdala divos posmos garo,

vēsturiskajiem notikumiem pārbagāto periodu viņa dzīvē, kurš

sākas līdz ar bēgļu gaitām 1915. gada pavasarī un beidzas ar

apmešanos Rīgā 1919. gada rudenī.

Pirmo posmu, kas paiet Tērbatā (izņemot Siguldā vadīto

1915. gada vasaru un koncertceļojumus), savukārt sadala trīs

daļās abi lielie sociālie apvērsumi — 1917. gada februāra buržuā-

ziski demokrātiskā revolūcija un Lielā Oktora sociālistiskā revo-

lūcija. Lai gan Tērbatā nav pašā notikumu centrā, tomēr kā

vienas, tā otras revolūcijas nestā sabiedriskās un politiskās dzīves

atjaunotne te sākas nekavējoties. Tāpēc viss šis Tērbatas laiks,
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Tartu (Tērbatas) skats ap 1920. gadu. Pa labi Jāņa baznīca, kurā Kalniņš
rīkoja Tērbatas perioda ērģeļkoncertus.

kas kopumā ir Kalniņa muzikāli sabiedriskajā darbībā un ari

jaunrades sociālās nosacītības ziņā neparasti spilgts, nav viņa
dzīvē gluži viendabīgs, bet ataino vēstures rata straujās aprites

posmus.

Kalniņa rosīgā darbība Tērbatā — sākot ar ierašanos

1915. gada septembrī un līdz vācu okupācijai 1918. gada febru-

ārī — notiek uz ne mazāk rosīgas vietējās muzikālās dzīves fona,

un šo fonu apmēram līdzīgās daļās veido šīs pilsētas un no Lat-

vijas ieceļojušo muzikālo spēku kopīgie pūliņi. Uz seno univer-

sitātes pilsētu ir evakuētas daudzas Latvijas iestādes un skolas,
to vidū arī Krievu mūzikas biedrības Rīgas nodaļas mūzikas skola

ar lielu pedagogu štatu un savu simfonisko orķestri. Sis orķestris
sniedz iknedēļas simfoniskos koncertus ziemas sezonā, bet no

maija līdz augustam gandrīz ik dienas koncertē igauņu skatuves

biedrības «Vanemuine» uzturētais un Juhana Avika* vadītais

simfoniskais orķestris, kurā iesaistīto vai pieaicināto latviešu mū-

ziķu skaits sasniedz dažkārt piecdesmit procentus. Par solistiem

dažādos koncertos uzstājas minētās Rīgas mūzikas skolas peda-

gogi, kā arī citi no Latvijas iebraukušie mūziķi.* Starp latviešu
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«Vanemuine» zāle ap 1920. gadu.

koriem redzamākais un aktīvākais koncertētājs ir Tērbatas

latviešu bēgļu apgādāšanas komitejas koris, ko vada leģendārais
Pirmo vispārīgo dziesmusvētku diriģents Indriķis Zīle.* Lielā

iedzīvotāju pieplūduma pievilkti, uz Tērbatu brauc koncertēt arī

Petrogradas mākslinieki, un, protams, aktīvi pulsē arī pašu
igauņu mūzikas dzīve.

Šādā fonā Kalniņš ar savu koncertdarbību ir viens no dau-

dziem, tomēr labi pamanāms. Lai gan pirmo Tērbatā pavadīto
mēnesi aptumšo līdzi izbēgušās mātes nedziedināmā slimība,
nāve un kara apstākļos jo grūtākais un nomācošākais sēru brau-

ciens uz Cēsīm, lai guldītu to blakus tēvam, tomēr jau 11. oktobrī

Kalniņš uzsāk savu ērģeļkoncertu sēriju, ko viņš turpina ari

vēlāk, ik sezonā sniegdams piecas sešas soloprogrammas. Pēc tā

laika noteikumiem baznīcās-var notikt tikai labdarības koncerti,

no kuriem puse ienākumu aiziet bēgļu fondā, bet otra puse —

par ērģeļu lietošanu, tātad šos koncertus Kalniņš sniedz par velti.

Arī vairums pārējo muzikālo pasākumu, kuros viņš piedalās kā

diriģents, pianists, ērģelnieks vai organizators, notiek par labu

karā cietušo ģimenēm, bēgļiem, strēlniekiem utt., un tie pa
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Jūlija Madernieka zīmēta programmas grāmatiņas titullapa koncertam Maska-

vas Lielajā teātrī. Tur pirmo reizi pilnā apmērā atskaņo A. Kalniņa simfonisko
svītu DZIESMA PAR DZIMTENI.

lielākajai daļai honorāru neienes. Tāpēc, kaut arī šādos koncertos

Kalniņš piedalās gandrīz ik nedēļas, galvenais viņa ienākumu

avots atkal ir daudzie privātskolnieki. Ikdienišķo bēgļu koncertu

garajā virknē jau laikā pirms Februāra revolūcijas turpat Tērbatā

notiek arī viens otrs izcilāks pasākums. Tāds ir M. Vīgneres-
Grīnbergas 25 gadu darbības jubilejas koncerts (1916. gada
9. februārī), kura dvēsele atkal ir Kalniņš. Tāds ir jau 1915. gada
rudenī (23. novembrī) noorganizētais igauņu un latviešu kompo-
nistu kamermūzikas vakars — liekas, abu kaimiņtautu vēsturē

pirmais šāda veida pasākums, ja neskaitām kādreizējās vakarēša-

nas Ķīna krodziņā Pēterburgā. Līdzās Kalniņa Pēterburgas kolē-

ģiem tagad igauņu mūzikā parādās arī jauni komponistu vārdi —

jau minētais Juhans Aviks, Kirils Krēks (1889—1962), Lenarts

Neimans (1885—1933), Marts Sārs (1882—1963). Pēc viņu pašu
vēlāka atzinuma, Kalniņa kritikas par igauņu jauno mūziku ir

toreiz bijušas mudinošākas un stimulējošākas nekā vietējās muzi-

kālas vides attieksme pret šiem debitējošiem 20. gadsimta mūzikas

ceļu gājējiem. 1 «Ar igauņu biedriem mani saistīja dziļa drau-

1
Neumann L. Lati muusikud ja meie. — Muusikaleht (Tallinn), 1932,
N 4, lk. 117.
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dzība,» vēlāk atceras Kalniņš. «Mēs bieži sagājāmies, apspriedām

kopīgas lietas un pa visiem trīs Tērbatā nodzīvotiem gadiem mācī-

jāmies pazīt ne tikai viens otru, bet arī mūsu tautu mūzikas

nepieciešamākās vajadzības. Igauņu koncertus vienmēr apmeklēju,

jo daudz tur bija jauna, interesanta, sevišķi kompozitoriskā ziņā.»
2

Šajā aspektā tiem laikiem izcili notikumi ir A. Kapa, A. Kalniņa
un J. Vītola simfoniskie autorkoncerti ar «Vanemuine» orķestri
1916. gada vasarā. Kalniņš savā koncertā cita vidū diriģē svītu

DZIESMA PAR DZIMTENI (662).

Atsevišķu saistošu nodaļu latviešu mūzikas vēsture varētu

aizņemt stāsts par bēgļu gadu koncertiem Petrogradā un Mas-

kavā. Tajos piedalās vietējie latviešu kori, solisti, instrumentālisti,
dažkārt paši autori, kā arī angažēti un dārgi samaksāti simfo-

niskie orķestri. Dārgas ir arī īrētās zāles lielajās pilsētās, un

tomēr šie koncerti nes ienākumus, kuru vairums aiziet bēgļu orga-

nizāciju daudzajām vajadzībām. Kalniņa skaņdarbi ir gandrīz
neiztrūkstoša programmu sastāvdaļa. Lai gūtu priekšstatu par

šīs bēgļu koncertdzīves apjomu, pietiek minēt, ka apmēram divu

gadu laikā to koncertu skaits (tikai divās minētajās pilsētās),
kuros vismaz ceturto daļu programmas aizņem Kalniņa kompo-
zīcijas, pārsniedz divus desmitus. Kalniņš pats piedalās tikai

dažos no tiem. Viņš drīzāk būtu tolaik pielīdzināms dispečeram,
kura postenis atrodas Tērbatā, un te ne tikai top arvien jaunas
kompozīcijas, bet arī tiek gādāts par rokrakstu pavairošanu, par
orķestra partiju izrakstīšanu, un tad šie muzicēšanai nepiecie-
šamie taustāmie materiāli, neraugoties uz visām kara laika grū-

tībām, ar lielu precizitāti un saskaņotību pa pastu un ar kurjeriem
ceļo no pilsētas uz pilsētu, kur vien tie acumirklī vairāk nepie-
ciešami. Visvairāk ceļojušas ir partitūras un orķestra partijas
svītai DZIESMA PAR DZIMTENI (662), tēlojumam PIE STA-

BURAGA (660), kantātei MŪZIKAI (462) un, protams, daudzām

solodziesmam. Ceļo pat komponējamie dzejoļi. Apstākļos, kad

laikrakstu skaits un publikāciju iespējas samazinās, Kalniņš,

saņēmis no kāda dzejnieka rokrakstu žūksnīti un komponējis sev

iepatikušos, visus tos tūlīt sūta tālāk Vītolam vai Zālītim.

Daļai šo koncertu ir visai reprezentatīvs raksturs. Atrazdamās

Krievijas valsts_ rietumu apgabalā, kur rit aktīva kara darbība,
Latvija šai laikā allaž tiek pieminēta preses ziņojumos no fron-

tes, tās vārds kļūst plašāk pazīstams, tāpēc lielākie latviešu kon-

certi* izpelnās arī Maskavas un Petrogradas publikas un muzi-

kālās preses uzmanību.

2 Kalniņš A. Terbata pavadītie bēgļa gadi, ceļojumi un atgriešanas Liepāja
7. lpp.
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1916. gadā Kalniņš kā

solists ērģelnieks vai pa-

vadītājs veic virkni kon-

certceļojumu. Tuvākie ved

vairākkārt uz Cēsīm

(31. janvārī, 8. aprīlī), uz

Tallinu (4. septembrī, no-

vembrī), Arhangeļsku (no-
vembra sākumā), Maska-

vu. Tālākais un lielākais

ceļojums aizpilda visu

maija mēnesi. Tūlīt pēc
30. aprīļa simfoniskā kon-

certa Petrogradā, kurā

Kalniņš piedalās kā diri-

ģents, viņš turpat sniedz

vēl dažus mazākus koncer-

tus un tad kopā ar P. Sak-

šu un A. Kaktiņu izbrauc

uz Pievolgas pilsētām. Viņi

apmeklē galvenokārt tās

vietas, kur atrodas senas

latviešu kolonijas un kon-

centrējas kara bēgļi. Kon-

certceļojums sākas Tverā,
5. maijā sasniegta Ribin-

ska, kur līdz ar evakuēta-

jām skolām un iestādēm

apmetušies ap 3000 iebrau-

cēju no Latvijas, bet jau

pēc pāris dienām koncer-

tanti, atstādami Jaroslav-

> ļu, kāpj kuģī un turpina
braucienu pa ūdensceļu. Viņi apstājas Ņižņijnovgorodā un Kazaņā,
bet 21. maijā ir sasniegta Samara. Tālāk ceļš ved caur Saratovu

uz Caricinu, kur kuģi atkal nomaina vilciens, kas cauri stepei
aizgādā ceļotājus uz Rostovu pie Donas. Te koncertu virkne no-

slēdzas. leplānotais turpinājums Nikolajevā, Odesā, Kurskā un

Smoļenskā ir jāatliek, jo strauji uznākusi vasara koncertsezonai

pieliek nepārprotamu punktu.
Sniegti vairāki desmiti koncertu, to rīkotāji visbiežāk ir vie-

tējās bēgļu vai citas sabiedriskās organizācijas, retāk — paši
koncertanti, taču ienākumi kā vienā, tā otrā gadījumā reti pār-
sniedz kabatas naudas apmērus un ceļa izdevumus. Programmas

Solodziesmas SVEŠUMĀ KLĪSTOT auto-

grāfa fragments. Šo vienu no savām

raksturīgākajām bēgļu tematikas dzies-

mām A. Kalniņš komponējis 1916. gada
1. novembrī un veltījis diriģentam Indri-
ķim Zīlem.



13* 195

ir daudzpusīgas, lai gan tajās dominē, protams, latviešu kompo-
nistu darbi, kuru vidū laba tiesa arī Kalniņa dziesmu. Dodoties

koncertbraucienā, viņš ir jau komponējis dažus tolaik tik aktuā-

los bēgļu dzejas_ tekstus — tās ir solodziesmās PAR MANAS

DZIMTENES TĪREĻIEM (84), JAUNĀ IMANTAS DZIESMA

(87) un DZIMTENE (89). Liekas, īpaši domājot par abu dziedā-

tāju balsu specifiku un pavadītāja pianistisko veiklību, šim brau-

cienam komponētas TRĪS LATVIEŠU TAUTASDZIESMAS

(578 —580) duetam. Koncertceļojums ir pilns pārdzīvojumu un

nejaušību, atsaucīgās auditorijas, ne vienmēr būdamas nopietnām
programmām sagatavotas, dažkārt nespēj saņemt pretī to māksli-

nieciskumu un raugās uz koncertiem galvenokārt no savstarpējas
biedrošanās viedokļa. Tomēr Kalniņš atgriežas no šī brauciena

gandarīts, dabas un sabiedrības dzīves iespaidu piesātināts, un

arī vasara un rudens vēl ir svarīgu jau minēto koncertu pilna.
Kā parasti, tā arī šoreiz ilgstošā aizņemtība muzikāli sabied-

riskos pienākumos briedina nepacietību nodoties intensīvākai

jaunradei, tāpēc arī 1916. gada beigās komponista daudzo rosmju

savstarpējā attiecība izmainās. Gandrīz uz gadu viņš atsakās no

ērģeļu solokoncertiem, arī piedalīšanās citos koncertos sarūk.

Intensīvā sarakstē ar Plūdoni3
komponists izstāsta nedienas ar

libretu INDULIM UN ĀRIJAI un saka: «Ilgi jau vēlējos ko lie-

lāku radīt, un viss, ko esmu strādājis pēc nelaimīgās 1914. gada

vasaras, mani nemaz neapmierina, jo gribētos rakstīt plašākos
vilcienos un dziesmām un citām sīkām lietām likt atdusēties»

(vēstulē 1916. gada 31. oktobrī). «..Griežos pie Jums ar lūgumu
man paziņot, vai Jūs neuzņemtos dzejot libretto kādai operai—
pasakai no latviešu dzīves, kura pildītu veselu vakaru un dotu

bagātīgu vielu komponista fantāzijai. Uzsāktais un, ceru, vēlāk

arī nobeidzamais darbs (INDULIS UN ĀRIJA — A. Ķ.) ieiet

pavisam cita žanra..» (turpat). Pēc mēneša Kalniņš vēstule

dzejniekam (29. novembrī) vēlreiz uzsver, ka vēlētos komponēt

operu teiku. Viņš lūdz arī neizpaust par INDUĻA UN ĀRIJAS

komponēšanu, jo nevarot «ciest, ka izpaužas ziņas par vēl neda-

rītiem un varbūt beidzot neizdarītiem darbiem. .» Šī sarakste

vēlreiz norāda uz šķēršļiem, kas neļāva turpināt darbu pie pirmās
operas, liecina par komponista toreizējo apņēmību uzsākto tomēr

novest līdz galam, kā arī ļauj nojaust Kalniņa paškritisko ieskatu

par savu piemērotību dramatiska sižeta iedzīvināšanai mūzikā.

Sakumā Plūdonis apņemas sacerēt libretu, sarakste par to ilgst
līdz 1917. gada vasarai, tomēr rezultātus nedod. Toties jau
1916. gada oktobra un novembra mijā Kalniņš gandrīz vienā

3

Kalniņa vēstules Plūdonim glabājas FBR (1147. manuskripts).
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paņēmienā komponē vairākus Plūdoņa tekstus balsij ar klavierēm,

to vidū populārāko bēgļu laika solodziesmu SVEŠUMA KLĪSTOT

(92) un ari mākslinieciski augstvērtīgāko no tām — TAUTAI

(93) .

Februāra revolūciju Tērbatas demokrātiskās aprindas uzņem

ar lielu aktivitāti, ko vēl vairo pēc sava sastāva pārsvarā prole-
tāriskā latviešu strēlnieku pulka klātbūtne pilsētā. Pēc vien-

padsmit gadu pārtraukuma atkal plīvo sarkanie karogi. Darbojas
revolucionārās komitejas, koncertzāle «Vanemuine» plaši ver

durvis neskaitāmiem mītiņiem, kuros tiek izdiskutēti revolūcijas
izvirzītie aktuālie jautājumi — attieksme pret divvaldību, pret
karu, pret nacionālo pašnoteikšanos utt. Jau ar pirmajām marta

dienām darbaļaužu masu politiskā orientācija ir vērsta galveno-
kārt uz Petrogradas Strādnieku un kareivju deputātu padomi —

uz turieni ceļo Tērbatas strādnieku un strēlnieku mītiņos pieņem-
tās rezolūcijas.

1917. gada pavasara mēneši Kalniņam ir revolūcijas spār-
notas, spraigas jaunrades laiks. Top vairākas kordziesmas, kuru

poētiski muzikālās idejas neapšaubāmi iedvesmojis notiekošo un

gaidāmo sociālo pārvērtību patoss. Pati svarīgākā no tām —

vokāli simfoniskā poēma PASTARDIENA (464) ar Raiņa vārdiem

ir viens no izteiksmē visspēcīgākajiem revolūcijas tēmas skaņ-
darbiem latviešu mūzikā un Kalniņa daiļradē — visdramatiskā-

kais opuss. Līdzās tam dziesma dažādiem koru sastāviem (tai
skaitā ar orķestra pavadījumu) LATVJU HIMNA—I9I7 (300)
ar Pludoņa vārdiem, kuru komponists savos autobiogrāfiskajos
materiālos arī allaž dēvējis par «revolucionāro himnu». Abas šīs

dziesmas radušās gandrīz vienlaikus un ir vienu un to pašu
sabiedrisko norišu rosinātas, taču to tālākā dzīve mūzikas praksē
ir gandrīz pretēji proporcionāla katras paliekamajai idejiski māk-

slinieciskajai vērtībai.

PASTARDIENA pēc pirmatskaņojuma Petrogradā 1917. gada

beigās noguļ komponista rakstāmgaldā gandrīz divus gadu des-

mitus. 1922. gadā komponists atraida priekšlikumu atskaņot
dziesmu Nacionālās operas simfoniskajā koncertā, aizbildināda-

mies ar nepieciešamību pārveidot instrumentāciju, taču izdara to

gandrīz desmit gadus vēlāk, un tāpēc Rīgā PASTARDIENA

pirmo reizi atskan tikai 30. gadu vidū. Turpmākajā desmitgadē

starp retajiem ievērojamākais ir atskaņojums 1940. gada 6. no-

vembrī valsts svētku koncertā Operā. Pēc Lielā Tēvijas kara
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PASTARDIENAS partitūra it kā piemirsta, un pēc Leonīda Vīg-
nera* iniciatīvas šo darbu it kā par jaunu atklāj tikai 1958. gadā
LRAP kultūras nama jauktā kora un Radio orķestra sniegumā.
Savukārt dziesmas LATVJU HIMNA—I9I7 liktenis nav bijis lai-

mīgs pavisam citā nozīmē — tā ir daudz dziedāta neatbilstošā

kontekstā, pat ar sagrozītu tekstu, kā arī parodēta, un neapšau-
bāmi ir izrādījusies ideoloģisko uzslāņojumu ziņā viskomplicētā-
kais Kalniņa darbs. Vienīgi tās rašanās stimulu un sākotnējās
sabiedriskās tendences apzināšanās ļauj pareizi spriest par Kal-

niņa toreizējo sabiedrisko stāju.
Būtu pavisam netaisnīgi pārmest Kalniņam šīs dziesmas kom-

ponēšanu tikai tāpēc, ka tiem, kuri uzurpēja kundzību Latvijā
1934. gada 15. maijā, savas varas pašapliecināšanās kārē lab-

patika dzirdēt to dziedam ar pārfrāzētiem vārdiem («Mēs esam

nu kungi savā dzimtajā zemē»). Jāievēro, ka Plūdonis rakstīja
šo dzejoli («Mēs gribam būt kungi mūsu dzimtajā zemē») tajā
laikā, kad viņš no demokrātiskām pozīcijām apsveica Februāra

revolūciju un drīz pēc tam kļuva arī sociāldemokrātiskā «Isko-

lata» darbinieks. Savukārt Kalniņš to komponēja no rokraksta

jau 1917. gada pavasarī — brīdī, kad burtiski visi (un it īpaši
Baltijas apstākļos) domāja un debatēja par tautu pašnoteikšanās,
nacionālās atbrīvošanās ideju — par ideju, kuru Februāra revo-

lūcija bija pacēlusi kā vienu no saviem lozungiem un kuras pie-
ņemšanos spēkā «no Somijas līdz Vladivostokai» Pēteris Stučka

vēl arī 1917. gada oktobrī uzskatīja par jaunas revolucionāras

situācijas nobrieduma zīmi.4

Vai toreiz šīs dziesmas patriotisms bija pilsonisks vai

sociālistisks, — uz šo jautājumu viennozīmīgas atbildes nav,

tomēr ir saglabājušās laikmeta liecības, kas ļauj nojaust dzies-

mas sākotnēji dominējošo ideoloģisko tendenci. Pirmām kārtām

tās saturs bija vērsts pret ķeizariskās Vācijas centieniem vēlreiz

sagrābt latviešu apdzīvoto teritoriju (un tie nebija tikai īslaicīgas
militāras, bet arī paliekošas politiskas sagrābšanas centieni —

jau 1915. gadā Vācijas ķeizars Vilhelms Otrais apsvēra iespēju
dibināt Latvijas teritorijā karalisti). Vācu okupācijas varas iestā-

des nepārprotami apzinājās šo LATVJU HIMNAS—I9I7 satura

ievirzi, kad tās 1918. gadā konfiscēja dziesmas eksemplārus tipo-
grāfijā un Kalniņa dzīvoklī. Taču ļoti iespējams, ka konfiscēšana

bija iecerēta arī kā kontrrevolucionāra akcija — laikabiedru atmi-

ņas liecina, ka tajā piedalījušās vai pat to iedvesmojušas arī per-
sonas no reakcionāri pilsoniskām latviešu bēgļu aprindām.5

4 Cit. pec: Treijs R. Priekšvakara. — Padomju Jaunatne, 1977, 5. nov, 220. nr,

I 4> lpp-
-5

A. Skujenieces-Miķelsones (1892—1977) atmiņas autora pierakstā.
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Protams, nav pamata domāt, ka Kalniņš 1917. gada pavasarī
būtu izpratis, kāds politiskais izkārtojums varēja uz visiem lai-

kiem novērst Prūsijas junkuru centienus pēc Baltijas zemēm.

Laikā, kad sarkano strēlnieku pulki tikai veidojās, vēstures per-

spektīvu vēl neapzinājās ne vien vairums mākslinieku, bet pat
daudzi labas gribas un demokrātiski noskaņoti politiskie darbi-

nieki. Kalniņš toreiz loloja acīmredzot arī dažu labu nacionālu

ilūziju, taču LATVJU HIMNAS—I9I7 mākslinieciskā ideja — ap-
dziedāt latviešu apdzīvotās teritorijas kopību, protestēt pret Vāci-

jas nodomu sagrābt to visu vai pa daļām, lai saglabātu tajā
monarhistisku režīmu, — šī ideja, būdama plašu (pirmām kār-

tām — sīkburžuāzisko) slāņu stihiski radušos pašaizsardzības
ideālu izpausme, izskanēja toreiz tomēr no demokrātiskām pozī-
cijām, kas nav nekādā ziņā pielīdzināmas 1934. gada varas

uzurpatoru ideoloģiskajiem mērķiem. Vēlāk, 1921. gadā, iekļau-

dams LATVJU HIMNAS—I9I7' pirmo pantu solodziesmā DIES

IRAE (151) — balādē par seno zemgaļu aizstāvēšanās cīņu un

Bermonta bandu sakāves paralēlēm — Kalniņš vēlreiz nepār-
protami apstiprina, ka LATVJU HIMNA—I9I7 ir komponēta kā

pret vācu politisku uzkundzēšanos vērsts darbs.

Ne vien nacionālajā, bet arī sociālajā aspektā šīs dziesmas

ideoloģiskā ietekme konkrētajos 1917. gada vēsturiskajos apstāk-
ļos bija pavisam citāda, nekā vienu vai divus gadu desmitus

vēlāk. Kad LATVJU HIMNU—I9I7 iekļauj Sesto dziesmusvētku

(1926) programmā, no tās virsraksta ir nozudis skaitlis «1917»

un neapšaubāmi ir pieaudzis tās patriotisma pilsoniskais aspekts.*

Kalniņš, liekas, pilnībā neapzinās šo dziesmas idejiskā satura

maiņu jaunajā, buržuāziskās Latvijas sabiedriskajā kontekstā,

tomēr dziesmusvētku dalībniekiem adresētajos norādījumos par

interpretāciju viņš, izklāstījis tehnisko pusi, beigās uzsver:

«Dziesma cēlusies 1917. gadā. Raksturs — revolucionārs.» Un

arī vēl 1936. gadā rakstītajā autobiogrāfijā viņš to dēvē «mana

revolucionārā himna korim».

Tiešām, šī dziesma bija 1917. gada buržuāziski demokrātiskās

revolūcijas produkts un tās ietekme tai laikā bija dažā ziņā revo-

lucionizējoša, kā to apliecina dažādu toreizējo sabiedrisko aprindu
attieksme. Raksturīgi, ka viens otrs no vecās paaudzes, Cimzesļ
semināra kaluma latviešu kordiriģentiem neņēmās dziesmu iestu-

dēt, vai vismaz mīkstināja atsevišķas teksta vietas.6 Visu mūžu

radinātiem apzināties savu necilo vietu patvaldnieciski muižnie-j
ciskajā sabiedriskajā hierarhijā, viņiem būtu šķitis neiedomājami,
likt akcentu uz pirmās rindas sākumu: «Mēs gribam būt kungi..»

6 Sk. A. Kalniņa vēstuli V. Plūdonim, 1917, 30. aug. (FBR).
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Arī tāda bija revolūcijas ikdiena. Lai gan klāt bija laiks nocelt

cara bildi no sienas, dažam labam sirmgalvim vēl bijībā svārstī-

jās roka. Labprāt necēlās roka arī diriģēt dumpīgo dziesmu. Acīm-

redzot līdzīgu iemeslu dēļ uz dziesmas saņemšanu visai vēsā tonī

reaģē arī Pāvuls Jurjāns no Rīgas, lai gan viņam, strēlnieku

muzikālo kolektīvu priekšgalā stāvot, šis maršveidīgais un arī

ar orķestri izpildāmais skaņdarbs varētu lieti noderēt; nav ziņu,
ka tas toreiz Rīgā būtu uzvests. 7 Citu iemeslu dēļ skeptiska
attieksme ir Vītolam. 1917. gada septembrī viņš no Petrogradas

Kalniņam raksta: «Būtu Tev ļoti pateicīgs, ja Tu visai drīz man

atsūtītu 60 eksemplārus no Tavas «Latvju himnas—1917». Lai

gan tie vārdi tagad jau nozīmē anahronismu (te domāta nesenā

Rīgas krišana vācu rokās 1917. gada 21. augustā — A. Ķ.) un

varbūt vispārēju utopiju, kura nekad netiks par taisnību, —

[tomēr] dziedāt savā korī gribu šo dziesmu.»8

Jāsecina, ka Kalniņa LATVJU HIMNA—I9I7 — tāpat kā

virkne citu darbu latviešu mūzikas mantojumā — ir sākotnēji

virzījusi pavisam citu sabiedrisko tendenci, nekā tad, kad pretēji
autora norādījumiem («raksturs — revolucionārs») kļuva par reak-

cionāro aprindu pašslavināšanas himnu. Protams, pēc tam kad

tā 30. gados izmantota klaji reakcionāras politiskās ideoloģijas
interesēs, tai no šī konteksta neatbrīvoties, un uz iekļaušanos
sociālistiskā mūzikas dzīvē tā nevar pretendēt. Taču tas neliedz

mums reālistiski novērtēt dziesmas radīšanas sākotnējo ideju un

līdz ar to arī Kalniņa uzskatus.

Februāra revolūcija ienes pārmaiņas arī koncertorganizāciju
struktūrā un tātad mūzikas dzīvē. Rīgā par koncertu un izrāžu

rīkotāju kļūst Apvienoto latviešu strēlnieku pulku deputātu pado-
mes izpildu komiteja. Strēlnieku pulku orķestrus pārzina Pāvuls

Jurjāns. Pie vairākām strēlnieku daļām jau agrāk ir dibinājušies
simfoniskie orķestri. 1917. gada pavasarī Kalniņš dodas uz Rīgu,
kur kā ērģelnieks piedalās Otrās latviešu strēlnieku brigādes
simfoniskajā koncertā (31. martā). Grupiņa latviešu mūziķu —

Oto Fogelmans, Pauls Šūberts, Pauls Sakss, Pāvuls Jurjāns,
Jānis Lazdiņš — jau toreiz 1010 ideju par konservatorijas tipa
mūzikas mācību iestādes izveidošanu Rīgā un aicina Kalniņu

uzņemties direktora pienākumus. 9 Siem plāniem, protams, svītru

pārvelk vācu okupācijas varas nodibināšanās Rīgā 1917. gada

augustā.
Pēc Rīgas krišanas jaunu stimulu gūst Tērbatas sabiedriski

politiskā un kultūras dzīve. No Valmieras uz šejieni pārceļas

7 Sk. P. Jurjāna vēstuli A. Kalniņam, 1917, 25. jūn. (RLMVM).
8

J. Vītola vēstule A. Kalniņam, 1917, 22. sept. (RLMVM).
9

Sk. O. Fogelmana vēstuli A. Kalniņam, 1917, 9. maija (VBR).
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Latviešu rezerves pulks — visrevolucionārākā latviešu karaspēka
daļa un nodibina kontaktu ar boļševistisko vietējo Strādnieku

un kareivju deputātu padomi. Lai sagādātu līdzekļus savai sabied-

riskajai un politiskajai darbībai, šis strēlnieku pulks, kurā dien

arī pāri par simt skolotāju un citi kultūrizglītības darbinieki,

sniedz daudz sarīkojumu, teātra izrāžu, lekciju, vai arī organizē
tādus, piesaistot vietējos māksliniekus. 10 Sajā sakarā ar 1917. gada
rudeni atkal visai intensīva kļūst Kalniņa koncertdarbība, strēl-

nieki lielā skaitā apmeklē gan ērģeļu koncertus, gan arī pazīs-
tamo latviešu solistu uzstāšanos ar Kalniņu pie klavierēm.

Pamazām mainoties organizatoriskajai struktūrai, ar jaunu
ierosmi latviešu koncertdzīve turpinās arī Petrogradā. Tās pie-
vārtē pēc Rīgas krišanas apmetas latviešu strēlnieku simfoniskais

orķestris un tā vadību tagad uzņemas T. Reiters. Viņš turpina
arī aktīvu kordiriģenta rosmi un sarīko Kalniņa kordziesmu kon-

certu Petrogradā (1917. gada 22. oktobrī). Sākot ar 1917. gada

maiju ir intensificējusies latviešu strēlnieku daļu boļševizācija,
tās kļuvušas par gaidāmās sociālistiskās revolūcijas potenciālām
līdzdalībniecēm. Organizatoriski pieņemas spēkā arī ar latviešu

strēlniekiem saistītie mūzikas kolektīvi Petrogradā, it īpaši Rei-

tera vadītais simfoniskais orķestris (kura dala vēlāk pēc reeva-

kuācijas uz Rīgu 1918. gada augustā izveidoja atjaunotās Latvju

operas orķestra kodolu). Drīz pēc Lielās Oktobra sociālistiskās

revolūcijas šis orķestris sāk darboties pašā Petrogradā un, lai

gan tas atrodas Latviešu strēlnieku pulku izpildu komitejas rīcībā

un arī neraugoties uz kara apstākļiem, tam tomēr tiek dota iespēja
plašai, īsti neierobežotai koncertdarbībai. Sevis materiālai uztu-

rēšanai, kā arī citām latviešu mūzikas dzīves vajadzībām šis

orķestris izveido pat īpašu fondu un Fonda padomē ievēl arī

Tērbatā dzīvojošo Kalniņu. 11

Tērbatā sociālistiskās revolūcijas uzvara ir ātra un noteikta.

Latviešu strēlnieku Rezerves pulka priekšgalā stājas tajā izvei-

dotā Kara revolucionārā komiteja un sadarbībā ar vietējiem revo-

lucionārajiem spēkiem pārņem varu, kas tagad pilnīgi pāriet
pilsētas Strādnieku un kareivju deputātu padomes un Kara revo-

lucionārās komitejas rokās. Strēlnieku kulturāli sabiedriskā dar-

bība vēl paplašinās — pie pulka, kura skaitliskais sastāvs

sasniedz 3800 personas, nodibinās īpaša Kultūras un izglītības
daļa. Kalniņš ne vien turpina ierasto koncertdarbību, bet komponē
arī mūziku pulka teātra trupas uzvestajai igauņu klasiķa A. Kits-

10 HcTopnH jiaTbiuiCKHX CTpejiKOß. P, 1972, c. 180, 181, 190; Mīlbergs G. Kul-

turālie izpaudumi veco latvju strēlnieku rezerves pulkā, 1917.—18. gados. —

Latviešu Strēlnieks, 1937, 15. nr., 11. lpp.
11 Sk. T. Reitera vēstuli A. Kalniņam, 1918, 23. janv. (VBR).
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berga lugai «Viesulī». 12 ŠŪPUĻA DZIESMA (102) no lugas

pēdējā cēliena* kļuvusi par patstāvīgu solodziesmu. 1917. gada

beigās viņš cauri Oktobra revolūcijas sabangotajai Krievzemei
dodas drosmīgā braucienā uz Maskavu, lai piedalītos savā autor-

koncertā (27. decembrī), ko rīko Maskavas Studējošo latviešu

palīdzības biedrība, un lai sniegtu tur arī ērģeļkoncertu (28. de-

cembrī) .
Arī Maskavā darbojas latviešu strēlnieku simfoniskie orķestri

un kori, kas savos sarīkojumos atskaņo Kalniņa darbus. Lielāko-

ties tās ir solodziesmas, taču, piemēram, 1918. gada vasaras

latviešu strēlnieku pulku dziesmusvētku koncertos (2. un 24. jū-

nijā) koru uzstāšanos papildina arī viņa ELĒĢIJA (820) vijolei
Alberta Bērziņa sniegumā. Bet Tērbatas okupācija ir atšķīrusi

Kalniņu no latviešu mūzikas centriem lielajās Krievijas pilsētās,
un viņš ir izšķīries par atgriešanos Liepājā.

Jāzepa (vēlāk — Kurzemes) ielas namiņu, no kura Kalniņš
pirms trim gadiem devās ceļā un kurā tagad, 1918. gada pava-

sarī, atgriežas, viņš atrod izdemolētu — te kādu laiku mitinājušies
vācu ķeizariskās armijas virsnieki. Noskaņojums smags. Kara

izpostītajā Kurzemē iekarotāji jūtas vairāk saimnieki nekā jebkur
citur Latvijā, te valda muižnieki un okupantu ieceltā administrā-

cija. Kalniņa paziņu un līdzdarbinieku pulks sarucis, koris izklī-

dis, un tikai pamazām izdodas pulcināt jaunus dziedātājus.* Lēni

un mazākos mērogos tomēr atjaunojas arī visas pārējās muzikālās

un sabiedriskās rosmes, kam Kalniņš ar tādu dedzību bija node-

vies pirmskara Liepājā. Viņš pulcina ap sevi jaunus skolnie-

kus, sāk pasniegt tagad ne vien klavieru, bet arī ērģeļu un mūzi-

kas teorijas stundas. Erģeļspēles skolnieki, starp kuriem ir arī

komponista dēls Jānis, sarīko pat patstāvīgu koncertu, bet Kal-

niņa teorijas audzēkņu vidū šai laikā ir vēlāk pazīstamais lietu-

viešu komponists Balis Dvarions (1904—1972). Jau vasarā

atsākas ērģeļu koncerti Liepājā, bet rudenī Kalniņš piedalās arī

Rīgas koncertsezonā. īstenībā viņš šo sezonu atklāj — 31. au-

gustā ar autorkoncertu, piedaloties dziedātājai Adai Benefeldei un

čellistam Alfrēdam Ozoliņam. Pirmo reizi Rīgā izskan pazīstamās
bēgļu laika dziesmas, kā arī nesen komponētās SEPTIŅAS
POĒMAS (746—752) klavierēm autora interpretācijā. Tas ir laiks,
kad no Petrogradas tikko atgriezušies bijušās Pāvula Jurjāna

12 Sk. otro 10. parinde minēto avotu.
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Latviešu operas mākslinieki un citi mūziķi, daudzo klausītāju
vidū pēc ilgā atšķirtības laika Kalniņš atkal sastop Vītolu, Zālīti,

Reiteru, dziedātājus. Atjaunojamās operas trupa* ir izveidota jau

Petrogradā un ar nosaukumu Latvju opera gatavojas sākt izrā-

des. Kalniņš tikko kā pabeidzis simfonisku SVĒTKU UVERTĪRU

(664), un tā kopā ar DZIESMU PAR DZIMTENI (662) un Vītola

uvertīru Sprīdītis izskan svinīga operas atklāšanas koncerta

15. septembrī. Tieši nedēļu vēlāk Kalniņš sniedz ērģeļu solokon-

certu Pētera baznīcā.

Šīs rudens dienas Rīgā ir izšķirošas darba uzsākšanai pie

operas BAŅUTA. «Mani nejauši uz ielas satika advokāts Frīden-

bergs, kurš mani turpat un vēlāk savās mājās tik pārliecinoši

pierunāja dot operu viņa anterprīzei (atjaunotajai Latvju ope-

rai — A. X-), ka, Liepājā pārbraucis, tūdaļ ķēros pie «Baņutas»

komponēšanas, kuras librets sen jau gaidīja atvilktnē, bet kuru

līdz tam nopietni nebiju iecerējis.»
13

Kalniņa pacietības mērs

libreta meklējumos ir pilns, viņš jūt, ka latviešu operteātra
atdzimšanas brīdis ir klāt, un kā komponists negrib vairs ilgāk

gaidīt. Toreiz viņam nav pat zināms BAŅUTAS libretista vārds,

uz rokraksta ir tikai moto, ar kuru darbs 1903. gadā bija iesniegts
un godalgots RLB izsludinātajā konkursā. No šī paša konkursa

ir saglabājies arī dzejnieka Eduarda Treimaņa (1866—1950)
librets «Milda», ko Kalniņam tagad viens otrs iesaka, tomēr kom-

ponists paliek pie BAŅUTAS, uzsākdams tās skicēšanu pēc Lat-

viešu operas mākslinieku reevakuācijas — tātad ne agrāk kā

1918. gada augusta otrajā pusē, un to pirmuzmetumā nobeidz jau
tā paša gada oktobrī. 14

«Visas operas uzmetums veikts tikai Peldparkā, rīta stundās,
kamēr tur staigātāju tikpat kā nebija. Pārrakstīšanu, instrumen-

tāciju veicu mājā, kura bija tuvu parkam.»15 Tas ir Jāzepa ielas

namiņš, kur degradējušos kareivju pielūžņotās, nemierīgās Lie-

pājas rudens vakaros ap apgaismoto galdu istabas vidū sasēžas

visi dzīvokļa iemītnieki. To ir vesels pulciņš. Skolas uzdevumus

gatavo ne vien Biruta un Jānis, bet vēl viens brālis ar māsu

viņu vecumā — paziņu bērni no Priekules apkaimes. Viņi mācās

Liepājas skolās un palīdz uzturēt tukšajos kara laikos tik nepie-
ciešamos sakarus ar laukiem. Vakarētāji nodevušies katrs savam

darbam vai rotaļām, vienīgi dungot vai svilpot ir uz stingrāko

13 Kalniņš A. Manas atmiņas par konservatorijas tapšanu. — Cīņa, 1945,
4. febr, 29. nr, 6. lpp.

14

Spinga F. Alfrēda Kalniņa opera «Baņuta». — Kurzemes Vārds, 1919,
30. sept, 91. nr, 2. lpp.

15

Kalniņš A. Skats manā darbistabā, 17. lpp.
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noliegts, jo tepat klusībā top — kā vēlāk izrādās — pirmā lat-

viešu klasiskā opera ...
Jaunais — 1919. gads vēl vairāk sarežģī dzīves apstākļus

Liepājā. 1918. gada novembrī Vācijā ir notikusi buržuāziski

demokrātiska revolūcija, iekarotāju armija irst. Decembrī ir nodi-

binājusies Padomju Latvija un ar Sarkanās Armijas palīdzību
tās teritorija pamazām atbrīvojas no vācu okupantiem, 1919. gada

janvārī padomju vara nodibinās arī Rīgā, un drīz vien Liepāja
un Aizpute ar apkārtni ir vienīgais Latvijas apgabals, kas atrodas

pretpadomju spēku rokās. Jau janvāra sākumā te angļu un

franču kara kuģu eskadru un vācu okupantu karaspēka aizsegā
patvērumu atrod buržuāziskā Latvijas pagaidu valdība. Liepāja

pārvēršas kontrrevolucionāro spēku bastionā. Te ieplūst Vācijā
savervētā «dzelzs divīzija» cīņai pret padomju varu. Ar to pašu

mērķi no Kurzemes vāciešiem saformējās tā sauktais landesvērs.

lelās redz arī mundierus ar sen norietējušās cara valsts trīskrā-

sainajām lentēm uz piedurknes, vecās vācu armijas pelēkos šine-

ļus un gluži nenosakāmas militāras piederības bruņotus vīrus.

Pacelts durklis ir pietiekams mandāts rekvizīcijām, tās praktizē
ne vien armiju vajadzībām, bet arī lai nodrošinātu, apgādātu un

apdāvinātu uz rietumiem bēgošos Kurzemes baronus. Jaunieceltā

Liepājas gubernatora prūšu ģenerāļa grāfa fon der Golca vadībā

ieņemtajās Kurzemes pilsētās nežēlīgi apšauj strādnieku pado-

mes, mierīgos iedzīvotājus. Saimnieciskās un sabiedriskās dzīves

aspektos Liepāja atgādina jebkuru Krievijas pilsoņkarā ierautu,

baltgvardu apsēstu pilsētu, vienīgi ar to starpību, ka atmirstošie

sabiedriskie un militārie spēki, kā arī imperiālistiskās lielvalstis

te atkailinājušas savas intereses varbūt vēl kliedzošākās un

kroplākās formās nekā citur. Karastāvoklis, komandanta stunda

un draudošais bads nekavē salasījušos politisko un militāro avan-

tūristu uzdzīvi. Norēķiniem der ducis naudas sistēmu — sākot

ar veco cara rubli un beidzot ar kādu nebūt Melnās jūras kazaku

republikas naudaszīmi vai pat ar pirmajām buržuāziskās Latvijas
banknotēm, kuras šeit sāk drukāt.

Šādos apstākļos Kalniņš ne vien turpina darbu pie BAŅUTAS
partitūras izstrādāšanas un instrumentācijas, ko viņš galvena-

jos vilcienos pabeidz jau pavasarī, bet arī nenogurstoši koncertē.

Astoņi ērģeļu solokoncerti — tāda ir šī perioda bilance, un pieci
no tiem notikuši pašā drūmākajā, 1919. gada ziemā. Klausītāji

plūstin plūst, jo Liepājā šai laikā nemaz nav citu profesionālas,

augstvērtīgas mākslas pasākumu, par muzikāliem jau nemaz

nerunājot, — vācu teātris, simfoniskais orķestris un arī katrs

atsevišķs ārzemju mākslinieks, kam vien iespēja atrast mierīgāku
dzīves vietu, jau sen sēdušies kuģos. Nekad Kalniņa koncerti nav
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pieredzējuši tik raibu auditoriju, no saviem kreiseriem nokāpj

pat angļu un amerikāņu virsnieki, lai paklausītos izslavētās

ērģeles. Dažu koncertu liecinieks ir Kārlis Skalbe, un dzejnieks
uz brīdi kļūst mūzikas kritiķis: «Kas mūs visvairāk imponē viņa

(t. i., Kalniņa — A. X.) spēlē, ir tas, ka viņš apbrīnojami valda

pār visām skaņu kombinācijām, kas plūst zem viņa pirkstiem, —

tā, ka skaņu gājieni top gandrīz redzami kā matemātiskas figū-
ras. Un, klausoties viņa--spēlē, man bija atkal no jauna jāatzīst,
ka māksla vispirmām kārtām ir augsta garīga disciplīna.»

16 Vēl

labāk Skalbēm padodas brīvi poētisks koncerta impresiju apraksts:

«Ērģelēs dzied universs. Dzied jūras, dzied vētras nesti padebešu
kori un maigas, samtainas nakts bezgalība. Dzied koku galot-
nes vējā, puķes uz ežmaļiem ar savu spožo saules krāsu un kāda

salda zuzēšana, kas iet no viena zemes gala līdz otram kā pasau-

les elpa. Beidzot arī pati zeme, kurai nav balss, nevar atturēties

un klusos toņos dūc līdz.»17 Kalniņš kā pavadītājs piedalās sarī-

kojumā, kurā Skalbe referē par latviešu tautasdziesmām, un, pro-

tams, — desmitiem jauktos koncertos gan pie klavierēm vai ērģe-

lēm, gan arī kora priekšā.

Aprīļa vidū komponists uzsāk darbu pie plašākas simfoniskas

poēmas LATVIJA (665), kurai pieliek punktu jūnija beigās.
Šoreiz viņam gribas ne vien skaņās izteikt jūsmu par dzimtenes

dabu, par dainu un deju daiļumu, kā tas bija pirms trim četriem

gadiem komponētajā orķestra svītā DZIESMA PAR DZIMTENI

(662), bet savu mīlu uz Latvijas zemi un tautu viņš tiecas aplie-
cināt, tēlojot arī cīņu dramatismu un ciešanas, ko tauta sastop
savā ceļā no vēstures uz nākotni, un, protams, šai cīņu un cie-

šanu izjūtai daudz vielas ir devis kara gados redzētais un pie-
redzētais. Nekādu literāru programmu šim darbam viņš tomēr

neraksta.

Pa to laiku visapkārt nebeidz virmot arvien jaunas politiskas
un militāras akcijas.

Lai landesvēram un «dzelzs divīzijai» dotu brīvākas rokas

Baltijas okupācijai vācu muižniecības interesēs, pēc tam arī kolo-

nizācijai un tālākam karam pret Padomju Krieviju, fon der Golcs

cenšas nokratīt jebkuras saistības ar buržuāzisko pagaidu valdību

Liepāja un ar militāra puča palīdzību tās vietā rada savu mario-

netisku «Latvijas valdību», kuras «priekšgalā» noliek bijušo
rakstnieku, tagad reakcionāro mācītāju un politiķi Andrievu
Niedru. Šada politiskā dekorācijā apvienoti, kontrrevolucionārie

Skalbe K. A. Kalniņa koncerts. — Latvijas Sargs, 1919, 25. febr, 31. nr
3. lpp.

17

Turpat, 4. febr, 13. nr, 3. lpp.
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spēki noslīcina asinīs padomju varu Rīgā un lielākajā Latvijas

daļā, bet pēc tam landesvērs un «dzelzs divīzija» kā baronu pēdē-

jie balsti Baltijā, turpinādami šīs zemes vēlreizēju sagrābšanu,
saduras Vidzemē ar buržuāziskās pagaidu valdības sabiedroto

baltigauņu armiju, kuras sastāvā ir arī latviešu nacionālistu tā

sauktā Ziemeļlatvijas brigāde. Jaunajā asinsizliešanā sastopas

imperiālistisko lielvalstu intereses, cīņā par ietekmi Baltijā uzvar

Antante un ar militāru un diplomātisku spiedienu liek vācu armi-

jām atstāt Rīgu.

Tāpat kā daudzi tai laikā, Kalniņš pilnībā neorientējas liel-

valstu spēlē ar Baltijas likteni. Kā cilvēks un mākslinieks, kura

darbu un darbības vadmotīvs arvien ir bijis mīlestība uz dzimto

zemi un tautu, demokrātiskas un tautiskas kultūras celtniecība,

viņš tomēr nevar nesaistīt tautas nākotnes cerības ar to vai citu

politisku nokārtojumu, it īpaši šajās 1919. gada pavasara un

vasaras dienās, kad raksta poēmu par savu dzimto zemi. Andrieva

Niedras rīcību, kas atkal paver ceļu baronu uzkundzībai un

kuras iecerētās konsekvences būtu karagājiens pret Padomju Krie-

viju, Kalniņš uzskata par vienkāršu zemisku nodevību, ko dziļi
pārdzīvo, un ir par to sašutis. 18 Sakompromitējušies viņa acīs ir

arī vietējie vācu augstmaņi, kuri taču atkal raugās uz Baltijas
zemēm pilnīgi no muižniecības viedokļa, it kā pašā Vācijā revo-

lūcijas nemaz nebūtu bijis. Par atjaunotās padomju varas īslai-

cīgo pastāvēšanu Latvijā Kalniņš zina pārāk maz, no Padomju
Latvijas galvaspilsētas, kur nedaudz mēnešos kultūras dzīve

sasniedz neredzētu pacēlumu (un koncertos citu vidū skan arī

viņa darbi), Liepāju sasniedz tikai saraustītas, pa lielākai daļai

melīgas un faktisko stāvokli nomelnojošas ziņas. Padomju vara

atrodas frontes līnijas otrā pusē. Tad nu vienīgā neaprakstīti
baltā lapa, uz ko var likt cerības, šķietas tepat Liepājas reidā

uz kuģa dzīvojošā pagaidu valdība. Komponists, liekas, nemaz

īsti neapzinās, ka tā ir cauri un cauri buržuāziska. Niedras «val-

dīšanas» mēnešos tā kļūst jo pievilcīgāka, jo ir ar mocekles lau-

riem apkrauta — izdzīta ne vien no Rīgas, bet tagad vēl arī no

Liepājas, jūrā. Un kad, pateicoties angļu diplomātijas pūlēm un

Golca sakāvei, šī pagaidu valdība jūnija beigās var bez bailēm

atkal kāpt malā, tad nu liekas, ka pati Afrodīte, no jūras putām
darināta, nāk krastā visā savā nevainībā, un — Kalniņš tai raksta

veltījumu uz savas tikko pabeigtās simfoniskās poēmas titullapas.
Ak šie veltījumi! Vai Bēthovens neveltīja savu Varoņsimfoniju
Napoleonam un vai nesaplēsa tās titullapu atkal sīkās druskās,

18 Alfrēda Sudmaļa_ (dz. 1906) atmiņas autora pieraksta. Sk. arī: Kalniņš A.

Bijušais mazpilsētiņas ērģelnieks valsts ierēdņa lomā. — Latvijas Vēstnesis,

1921, 15. febr, 37. nr, 3. lpp.
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uzzinājis, ka revolūcijas ģe-
nerālis kronējies par ķeizaru?!
Dāvinādams poēmu, Kalniņš,

tāpat kā daudzi tai laikā, ir

maldīgu ilūziju varā. Tās ir

iedomas, ka nacionāli bur-

žuāziskā valsts spēs nodroši-

nāt visplašāko tautas slāņu
brīvu materiālu un garīgu
attīstību un uzplaukumu. Sīs

ilūzijas Kalniņam sāks brukt

tikai pēc pāris gadiem, prak-
tiskā dzīvē sastopoties ar

buržuāziskās valsts ikdienu.

Tad vilšanās būs tik liela, ka

viņš nožēlos pat to, ka nav

emigrējis jau tieši no Lie-

pājas.
Bet pagaidām apstākļi

iegrozās citādi. Jau augustā

Kalniņš saņem no Rīgas uz-

aicinājumu stāties Izglītības

ministrijas Mākslas departa-
menta Mūzikas nodaļas vadītāja amatā un pamazām auj kājas
atvadām no Liepājas. Vasara ir pagājusi, vēl slīpējot un pār-
rakstot BAŅUTU, — apstākļi drīzam tās uzvedumam ir cerīgāki
nekā jebkad, jo Padomju Latvijas valdība ierādījusi operas

trupai lielāko Rīgas teātra namu, bijušo Pilsētas I (vācu) teātri,
kur tā arī turpina savu darbību buržuāziskās valdības laikā.

Operas nošu pārrakstīšanu pagaidām neveic vis algoti darbinieki

uz teātra rēķina, bet pie darba nākas likt vai visu ģimeni. Kalniņu
ģimene šīs vasaras beigās pārceļas uz trešo Liepājas dzīves-

vietu — Gintera (tagad 21. jūlija) ielā 12. Tas ir priekšpilsētas

rajons starp Siena tirgu un ezeru, ar taisnām smilšainām ielām,

pa kurām vējš brīvi dzenā putekļu vālus. Toties nomales apstākļi
un ezera pļavu tuvums nāk par labu meitiņas Birutas koptai
lielajai mājputnu saimei — uzticīgajai barotājai ļaunākajā kara

gadā. Vācu karaspēks ir atvilkts no Liepājas aiz Vaiņodes, Dur-

bes, Grobiņas, un Kalniņš ar kori var atkal apbraukāt lauku

apdzīvotās vietas kā pirmajā Liepājas periodā. Lielākais no

šādiem pasākumiem ir plašs tautasdziesmu koncerts ar vairākiem

apvienotiem Liepājas koriem Durbē. Klausītāji, gadiem ilgi neko

tadu nedzirdējuši, nokrista šo koncertu par dziesmusvētkiem

(20. jūlijā). Tautasdziesmu vakarus, piedaloties M. Vīgnerei-

Komponista pēdējā, trešā, dzīvesvieta

Liepājā — pirmā stāva dzīvoklis ar

verandu Gintera (tagad 21. jūlija)
ielā 12.
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Grīnbergai, Kalniņš šai vasarā vada arī bijušajā Liepājas vācu

teātrī, Kūrmājas dārzā un citur. Septembra vidū viņš sniedz

atvadu koncertu pie Annas baznīcas ērģelēm, jau telegrafē par
savu izbraukšanu uz Rīgu un izziņo tur ērģeļkoncertu 28. sep-
tembrī. Taču vienīgajam kursējošajam kuģim, uz kura jau atro-

das arī visa iedzīve, vajadzīgs neatliekams remonts, un tikai

4. oktobrī pēc pusnakts tas iziet jūrā, lai cauri mīnu laukiem

apliektu Kolkas ragu un komponistu ar visu ģimeni un BAŅUTU
nogādātu uz jaunajām mājām.

Ap pussimt kompozīciju un turklāt opera — tik lielu ražu,
kara un revolūciju gadiem beidzoties, nevarēja uzrādīt neviens

cits latviešu komponists. Apmēram puse no tā ir solodziesmās

(84—109), arī daži dueti (270, 271) un tautasdziesmas divām

balsīm ar klavierēm (578—580). Liels ir simfonisko darbu svars

(662—665), un te ar vienu pusi pieder arī vokāli simfoniskā

PASTARDIENA (464). Bez tās korim rakstīts vēl kāds desmits

opusu, ja neskaita aranžējumus dažādiem sastāviem (299 —304,

433—435). Klavieru mūzikas krātuve papildinājusies tikai ar

vienu, toties pamatīgu burtnīcu — SEPTIŅAS POĒMAS

(746—752). Septiņām agrāko gadu solodziesmām instrumentēti

pavadījumi (256—262).
Galvena šo gadu jaunrades iezīme ir ļoti dzīvā atsaukšanās uz

laikmeta dzīves aktualitātēm, un šajā ziņā Kalniņš ir unikāls

ne vien latviešu komponistu vidū, bet arī plašākā skatījumā. Jau

agrāk viņa dzimtenes mīlas dziesmām bija grūti atrast ko līdzīgu
tuvu un tālu zemju mūzikā. Tagad vokālās kamermūzikas žanrā

ienāk tautas tiešie, tās lielākajai daļai kopīgie un aktuālie kara

laika pārdzīvojumi — tā ir parādība, kam toreiz šajā žanrā gan-
drīz nebija precedenta. Nekur citur latviešu profesionālajā
mūzikā arī 1917. gada revolūciju laiks nav atstājis reljefāku
nospiedumu kā Kalniņa kordziesmās — ar viņu šai ziņā var

mēroties vienīgi Jānis Zālītis.

No atsaukšanās uz laikmeta vajadzībām izaug otra svarīgākā
šo gadu jaunrades īpatnība. Mūzikas valoda kopumā kļūst pie-
ejamāka, komponists it kā nāk pretī masu auditorijas uztveres

iespējām. Ne vienmēr tā ir tīša un apzināta piemērošanās. Drīzāk

gan šādos momentos mākslinieki tikai aptuveni nojauš, ka māk-

slas mūžīgo uzdevumu — dzīves uztveres atjaunotnes veicinā-

šanu — uz kādu laiku, savu lielo kustību un saviļņojumu posmā
ir pārņēmušas pašas masas. Mākslinieks jūt, ka dzīves uztveres
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atjaunotnē mazāk svarīgs ir psiholoģiski urdošais, apziņu revo-

lucionizējošais faktors, bet gan vairāk nekā jebkad — pati aktuālās

dzīves prakse, reālās norises. Ar tām jau gandrīz pietiek, māksla

var tās tikai psiholoģiski piepildīt, tā vismaz viņam liekas, un

viņa novatorisms uz brīdi atslābst, paliek iepriekš sasniegtajā
līmenī.

Sī perioda trešā vispārējā iezīme ir simfonisko darbu lielais

īpatsvars. Nav runa tikai par pievēršanos orķestrim, bet par
tieksmi jaunības un mākslinieciskā nobrieduma laika izteiksmes

paņēmienus un sev raksturīgo valodu pacelt līdz lielāku formu

un plašāku tēlaini emocionālu izpausmju līmenim, nostiprināties
apzinātu iedarbības līdzekļu un apjaustas mākslinieciskās meis-

tarības pakāpē. Bez šīs tendences nebūtu varējusi rasties arī

opera — diženā BAŅUTA kā brieduma un pirmā jaunrades

perioda vainagojuma darbs.

SOLODZIESMAS

Šī laika savdabīgākās solodziesmās savas izjūtas smeļ tautas

pārdzīvojumos kara postā, un tām svarīgākos impulsus dod

bēgļu dzeja kā laikmeta lirikas īpaša nozare, tāpēc ir pilnīgi
iespējams arī Kalniņa (un dažu citu komponistu) mūzikā runāt

par bēgļu dziesmām. Šī nelielā dziesmu grupa (84, 87, 89, 92, 93)
izteikti koncentrē sevī dažas no Kalniņa vokālās lirikas labi

pazīstamajām raksturiezīmēm — īpašo jūtu sirsnīgumu, vienkāršo

dabiskumu, gleznainību, un, tāpat kā pašā bēgļu dzejā, arī šajās
dziesmās izteiksmes pamattonis ir elēģisks. Tādēļ nav jābrī-
nās, ka Rīgas vācu kritika pēc Kalniņa 1918. gada rudens autor-

koncerta atkal fiksē viņa atgriešanos pie «mazmākslas» (Klein-
kunst) un «smalkmākslas» (Feinkunst) .19

Salīdzinājumā ar agrīnajām solodziesmām sirsnīgā vienkār-

šība tagad panākta arī ar vienu otru izsmalcinātāku muzikālu

paņēmienu gan harmonikā, gan arī melodikas struktūrā, kā,

piemēram, pēc Plūdona brīvā panta (verlibra) komponētajā PAR
MANAS DZIMTENES TĪREĻIEM (84). No otras puses, dzimte-

nes mīlas izjutu sirsnīgums dažviet tik ļoti kāpināts, ka savie-

nojumā ar necilo izteiksmes vienkāršību tas ietiecas savdabīgā,
dažam labam sadzīves dziesmas žanram raksturīgā sentimenta-

litātē. Vispārēja rakstura dziesmotu frāžu vai nopūtu intonāciju
pārāk elementāri atkārtojumi ļauj runāt par nepietiekamu mēra

sajūtu intīmajā dzimtenes lirikas sfērā. Tāds kamermūzikai neat-

19 Schmidt H. Konzerte. — Baltische Zeitung, 1918, 2. Sept, N 114, S. 3
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bilstošs emocionāla vispārinājuma līmeņa noslīdējums vissama-

nāmāks dziesmas SVEŠUMĀ KLĪSTOT (92) refrēnos. Viegli
iedomāties, ka sava laika atmosfērā šis kāpinātais un vienkāršo-

tais dzimtenes mīlas apliecinājums nebūt nelikās pārspīlēts un

acīmredzot ļoti atbilda tam īpašajam emociju kompleksam, ko

pret dzimto pusi izjuta kara izdzītie ļaudis, — arī šodien tas

vēl ir savā ziņā iespaidīgs. Taču vēsture zina daudzus gadīju-

mus, kad māksla aiz alkatības ātrāk un pilnīgāk pakalpot aktuali-

tātei, nepaceļ sava laika emocionālo atmosfēru tomēr tik lielā

vispārinājumā, lai bez zaudējumiem varētu turpināties arī pēc-
laikā. Minētie bēgļu dziesmu mākslinieciskie trūkumi nav kļuvuši
tām liktenīgi, tomēr tie nav apejami, šī laika daiļradi raksturojot.

Spēkpilnā dziesma TAUTAI (93) liecina, ka komponists kā uz

laikmeta aktualitātēm atsaucas ne vien uz tautas ciešanām un

postu, bet arī uz tās protesta garu un cīņas gribu. Viņš atsakās

no tradicionāli elēģiskā bēgļu dziesmu toņa, lai arī dzejas vārdi

tādu pieļautu, un ar fanfāru un marša elementu palīdzību veido

spēkā saslējušās tautas tēlu. Sī ir vienīgā no patriotiskās lirikas

dziesmām, kurā vairs nevalda jaunromantiskās liriskās nianses,
bet iezīmējas ekspresīvi stūraina, raupji konturēta izteiksme —

it kā sasaucoties ar to trauksmaini saspriegto, retāk ekspresio-
nistisko ievirzi, kas parādījās jau pilsoņkara gadu dzejā, kā arī

laikmeta tēlotājmākslā.
20

Bēgļu laika dziesmās gandrīz neiztrūkstošs ir dzimtenes tēls

un tātad arī dabas raisītās izjūtas, te sastopami muzikāli dabas

gleznojumi, kas tēlaini asociatīvajā trāpīgumā ir Kalniņa labāko

muzikālo peizāžu cienīgi. Tomēr dzimtenes mīla bēgļu dzejā vai-

rāk kā jebkur ir pirmām kārtām vispārināta ētiska ideja, tāpēc
pievilcīgs peizāžas detaļu zīmējums arī mūzikā neiegūst svarī-

gāko nozīmi. Varam gan ievērot pretēju parādību — vispārināta,
abstrahēta dzimtenes ideja tagad izraisa Kalniņa daiļradei nepa-
rastu, it kā klasicistiski nosacītu izteiksmi. JAUNA IMANTAS

DZIESMA (87) skan kā klasiski atturīgs, emocionāli apvaldīts

monologs, kur pavadījumam nav vairs poētiski ilustrējoša loma,

bet tas dod tikai skopu, stingri grožotu harmoniski ritmisko fonu.

Sāds svinīgs dziedājums stilistiski un žanriski zināmā mērā atgā-
dina pat Franču revolūcijas laika pilsoniskā patosa un ētisku ideju
piestrāvotās ārijas. Arī dziesmā DZIMTENE (89) tautiskas

intonācijas vienojas ar klasicistisku žanrisko ievirzi — proti, ar

savu liriski traktēto, maigi melodizēto korālismu šī dziesma tuva

vācu agrīnajai, priekšromantisma solodziesmai (kā tā izpaudās,

20 Sk.: Valeinis V. Latviešu lirika 20. gs. sākumā. R, 1973, 275. lpp.
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piemēram, Vilhelma Frīdemana Baha daiļradē). Protams, te visur

ir runa tikai par tālām žanriskām saknēm, taču klasicisma remi-

niscences nav noliedzamas arī šī perioda solodziesmās kopumā —

rimts korāliskums dziesmā DIENAS (98) vai citkārt vispārinātas
kustības tipa instrumentālisms pavadījumos (88, 91).

Lai gan šī perioda solodziesmās kopumā uzrāda Kalniņa vokā-

lās lirikas tālāku žanrisku un stilistisku dažādošanos, tomēr starp
tām ir arī dažas, kuru veidols pilnīgi atgādina agrīno, stilistiski

kompakto daiļradi. Bukoliskā GANA DZIESMA VASARA (90)
ir viena no tipiskajam dzimtenes dabas idillēm ar tam raksturīgo
diatoniku, kvintas griezuma mažoru, trihordiku un «glāsta into-

nācijām». Savukārt SIRDS SVABADĪBA (101) visai tuva fan-

fāriski žanriskajām gavilējoša rakstura dziesmām, kas līdz šim

saistījās galvenokārt ar dzimtenes krāšņuma vai spēcīga emo-

cionāla pacēluma slavinājumu. Arī dzejnieka atceres dziesma

PORUĶAM (105) ar gleznainajām maigu gaismēnu harmonijām

atgādina pirmajam daiļrades periodam jau sākotnēji tipisku kolo-

ristisku tēlainību. Reizē šīs dziesmas izteiksme ir arī it kā pāreja
uz vispārinātākas ievirzes vokālu liriku, kam tāpat netrūkst krāš-

ņuma un sulīguma, taču žanriskiem un poētiski tēlojošiem ele-

mentiem daudz mazāka loma. Tā ir pāreja uz vokālo liriku, kurā

zināmu ietekmi atstājis Riharda Strausa dziesmu melodiskais

slaidums un pavadījuma dekoratīvisms un kuras aizsākums

redzams pat jau dažās Pērnavas un Liepājas laika Kalniņa
dziesmās. Pie šī paveida tagad pieskaitāmas ATRASTA (95),
KRĒSLĀ (96), NAKTĪ (97), ROKAS (100). Te visur ļoti bagāta
harmonika, it sevišķi pedeja dziesma ar oriģinālajiem atradumiem

mažorminora harmoniju sfērā. Teiktais attiecināms arī uz psiho-
loģiski daudz smalkāko dziesmu MALDI (99) un zināmā mērā

pat KA GULBJI BALTI PADEBESI IET (94). Pēdējās teksta

saturs gan sašaurināts un romantizēts, atmestas dzejoļa beidza-

mās četras rindas, taču jāņem vērā, ka tā sauktā fabriku dzeja
vai tās elementi tolaik vēl visumā skaitījās profesionālajai mūzi-

kai nepiemēroti, nekomponējami. Arī Jāņa Zālīša solodziesmā

un Kārļa Kažociņa (1886 —1920) kordziesmā ar šo Veidenbauma

tekstu trūkst to pašu četru rindu, un pirmo reizi pilnā veidā dze-

joli komponēja tikai Marģers Zariņš — tāda paša nosaukuma

mākslas filmai (1957).
Hronoloģiski skatot, šo plašo grupu komponists nomaina ar

divām gluži savās Skalbes dziesmu tradīcijās komponētām vokā-

lam miniatūrām — maiga, intīmas ievirzes teksta prosodija ar

raksturīgajiem deminutīvu demonstrējumiem melodikā, šaura sali-
kuma klavieru faktūra ar aizkustinoši poētiskiem tēlaini asocia-

tīvu detaļu uzsvērumiem. Taču šoreiz šī Kalniņam tik raksturīgā
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vokāla miniaturstila pamata ir Friča Bārdas dzejoļi — VECA

PIRTIŅA (103) un
DZĪVĪBA (104).

Un beidzot, ši perioda vokālas lirikas devumu noslēdz trīs

dziesmas, kurās pazīstamā harmoniju valodas nemierīgā krāsai-

nība, kam pamatā tonalitāšu pretnostatījumi un eliptiskas secī-

bas, sasniedz jaunu, agrāk neredzētu pakāpi (107, 108, 109).

Tātad, izņemot bēgļu dziesmas, šai periodā principiāli jaunus
solodziesmu paveidus vai nebijušu vokālās lirikas stilistiku

nesastopam. Tomēr tālāka dažādošanās šai žanrā ir vērojama.
Tagad komponists arī vienas dziesmas ietvaros virtuozi rīkojas
ar dažādas, pat pretējas ieyirzes_ izteiksmes līdzekļu kompleksiem,

kā, piemēram, dziesmā TA STĀSTA (106), kur nopietna kanti-

lēna lirika elastīgi mijas ar iztēlojošiem detaļu zīmējumiem un

komiķu. Tas jau priekšvēsta gandrīz nepārskatāmo vokālās liri-

kas izteiksmes daudzveidību divdesmitajos gados.

KORDZIESMAS

PASTARDIENA (464) ir pārsteidzošs un arī pārliecinošs pie-
mērs tam, cik sabiedriskās dzīves izcilajiem, vienreizējiem uzban-

gojumiem var būt liela vara pār mākslinieku — tie liek jaunā
kvalitātē izpausties pat komponistam, kas savas izteiksmes loku

šķietami stingri apzīmējis un nostiprinājis. Viņš nav savā laikā

skaņās tvēris ne «Lauztās priedes» kā Dārziņš, ne «Zeltītās

lapas» kā Melngailis, pat ne «Karaļmeitu» kā Vītols. Jēkaba

Dubura kādreizējo aicinājumu vairāk likt lietā Raiņa pirmo dze-

joļu krājumu viņš ir būtībā atstājis bez atbildes darbos. Vērojoša

liriķa un apceroša epiķa reputācija, lai arī kā diezgan pavirša
skatījuma rezultāts, ap Kalniņu savilkušies diezgan cieši. Un

tagad, cara kronim ripojot, dzejolis no Raiņa pirmā krājuma

izšaujas vokāli instrumentālā darbā kā karsta strūkla, ar drama-

tisku temperamentu un aktuālas sabiedriskas tēmas pārdzīvojuma

patosu, kas liekas esam visus šos gadus slepenībā krājies un

gaidījis īsto izlaušanās brīdi.

Dramatiskas, spēji iekveldējošas emocionalitātes ziņā Kalniņš

ar šo darbu ir vienā rāvienā sevi vairākkārt pārspējis, gandrīz
neko tomēr no sevis, no savas izlīdzsvarotās mākslinieciskās

individualitātes nezaudēdams. Liktos, vai var mūzikā vēl tikpat
intensīvi un tomēr atkal reiz oriģināli izlasīt Raiņa «Pastaras

dienas» tekstu, kā to 1911. gadā savā slavenajā kordziesmā darī-

jis Melngailis. Emocionāli tēlainās intensivitātes ziņā grūti kādam

no abiem dot priekšroku, bet traktējuma savdabībā tie viens otru
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neaizēno. Melngailim intensitāte vienojas ar episku monumenta-

litāti, objektīvi apkopojošu virstoni. Turpretī Kalniņam intensitāte

pamatojas dramatiskās darbības tiešumā, norišu klātbūtnes izjūtā.
Šī pēdējā tik stipra, ka liekas, pats Raiņa teksts vairs nevēsta

par nākotni, nav ar savām norisēm pa laika kāpēm atbīdīts, nav

simbolisks, nav nākotnes formā runāts, bet — skan kā aprautas
komandas, kā lāsti, kā vaidi un triumfa saucieni cīnītāju gūzmā,
kurā arī mēs, klausītāji, jūtamies pašā vidū ierauti. Emocionāli

tēlainais piesātinājums ir tik liels, ka zināmā mērā pat apdraud
formas līdzsvarotu pabeigtību. Tāpēc liekas, ka mūsu priekšā ir

kāds dramatisks operas skats, kura darbība vēl kaut kur turpinā-
sies, un ka muzikālā materiāla spilgtums un bagātības, nebū-

damas te līdz galam izsmeltas, dzīs vēl atvases citur. Tomēr

šo pārsātinājumu un neizsmeltību var uztvert arī kā dramatur-

ģiski saturīgu, izteiksmīgu.
Sev agrāk maz raksturīgā tēlu sfērā komponists spēj sagla-

bāt savu stilu tāpēc, ka neatsakās no tam raksturīgajiem izteik-

smes līdzekļiem, lai gan veido citādas to attieksmes un nostādnes.

Dažādas minora skaņkārtas (naturālā, frīģiskā, harmoniskā, div-

kārt harmoniskā), pēkšņas modulācijas ar enharmonisma starp-
niecību — šie mūzikas valodas elementi, kas citkārt liriskā

dziesmā ir maigu gaismēnu un krāsu laistīšanās garanti, tagad
citos ritma, faktūras un tembra apstākļos raisa oriģināli plas-

tisku, tēlainu dramatismu. Mūzikas nemierpilno, iznīcības elpu
dvešošo emocionālo zemstrāvu uztur lunkanie, virpuļojošie gamm-

veida skrējieni — pa lielākai daļai tumšajos orķestra tembros, jo
tie rada neapzinātu asociatīvu saiti ar tādām ārējās pasaules

parādībām, kuras ar kustības mehāniskumu un juceklīgumu pauž
savu nedzīvumu un nīcīgumu (sniega vērpetes, vēja trauktas

lapas). Jau ar pirmajām ievada taktīm šo baiso skaņu ņirboņu
uzsāk basklarnete. Jauna sabiezinātu akordu tēma ritmiski defor-

mējas sinkopēs, kā pretestību pārvarot, līdz tādā sagatavotā
atmosfērā iestājas skaņdarba galvenā tēma. Tā pauž stipru gri-
basspēku, bet nes līdzi arī kaut ko draudošu, it kā ļaunu grimasi,
un šo pēdējo izraisa tritona intervāla akcentējums. Tēmas īpatnējā
tonālā uzbūve, kas būtiski ietekmē visa skaņdarba noskaņu, to

padara radniecīgu N. Rimska-Korsakova mūzikas kolorītam,* jo
atgādina pamazināto skaņkārtu. Galvenos attīstības etapus iezīmē

jauns, ar pēkšņu modulāciju ievadīts un stipri variēts tēmas

otrreizējs izvedums, tematiski neitrālāka saite un vidusdaļa
(Allegro con fuoco), kura arī veidojas no pirmās tēmas varianta.

Tātad plašā skaņdarba uzbūves pamatprincips ir monotematisms.

levada otrā, akordu tēma attīstās vienīgi orķestra starpspēlēs,
kuru dramaturģiskā loma svarīga un izteiksmīga.
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Vienīgi tie, kuri nepazina šo darbu, varēja šaubīties par

Kalniņa spējām radīt operai nepieciešamu dramatismu mūzikā,

un šādas šaubas pirms BAŅUTAS uzveduma nebija retums. PAS-

TARDIENA ilgi palika nepazīstams vai ļoti maz pazīstams darbs,

pēc kara tas kā jaunatklājums sāka skanēt 50. un 60. gadu mijā,
taču arī ne tik bieži, kā pelnījis.

Šī perioda a cappella kordziesmas, izņemot dažas sīkākas

gadījuma rakstura kompozīcijas, visas ir liels solis uz priekšu

vijīgas un krāšņas faktūras izveidē. LĪKSMOŠANA (301), arī

būdama Februāra revolūcijas uzvaras iedvesmota, veidojas īpatā

imitāciju tehnikā, kas Kalniņam vēlākajos darbos sasniedz lielu

izsmalcinātību. Šī plašā dziesma, kas iecerēta kā revolūcijas
uzvaras slavinājums, ir arī emocionālajā saturā visai daudzvei-

dīga un bagāta un pārsniedz himnisku noskaņojumu vien. Poli-

foniskā struktūra tai piešķir pat iekšēju dramatismu. Arvien vai-

rāk atraisoties, Kalniņa kordziesmu faktūra kļūst arī grūta, tajā
daudz sīku greznojošu elementu, kuru mākslinieciskais efekts ne

vienmēr atsver iestudējuma pūles. Pēc šīs dziesmas pirmatska-
ņojuma Jānis Zālītis raksta vēstulē no Petrogradas: «Esat nu gan

arī sarakstījuši — paldies dievam! — dažs labs koris pie līksmī-

bas šai dziesmā diez vai tik ātri, varbūt pat vai maz, tiks.»2^
Arī abas pārējās plašo apmēru dziesmas BURTNIEKU EZERA

(302) un BEVERĪNAS PILSKALNĀ (304), kas komponētas jau

pec atgriešanas Liepāja, tehniska ziņa uzstāda lielas prasības,
kas toreizējos apstākļos koriem nebūt nebija veicamas. Tās daž-

kārt mēdz dēvēt par balādēm, tomēr jau pati jaunromantiskā
dzeja, būdama pārsvarā acumirkļa jūsmu un vīziju izpausme,
dod nepietiekamu pamatu šim žanram, kurš prasa plašāku un

kodolīgāku saturu. Tās ir liroepiskas kora poēmas ar noslieci uz

diezgan improvizatorisku, paplūdušu, kaut arī tīkamu gleznai-
nību, ko veicina Jāņa Akuratera dzejas tieksme izšķērdīgi blīvēt

tēlus un krāsas, savērt pēc iespējas kuplākas un garākas gleznu
virknes. Abās dziesmās ar jaunromantisma dzejai tipisko paņē-
mienu skarts kāds senatnes motīvs, lai tad, to apcerot, uzburtu

cildenu, svētsvinīgi idillisku noskaņu ainas, ko mūzika visai

devīgi paspilgtina. Bet uz jautājumu par to, vai šāds daudz-

vārdu teksts ir kordziesmai piemērots, mūzikas prakse, liekas,
atbildējusi noliedzoši.

Sajā pašā laikā, 1918. gada maijā, komponists raksta _arī
pirmo a cappella kordziesmu ar Raiņa vārdiem — DIVI GĀJU

BALODĪŠI (303) — savdabīgu Raiņa un Aspazijas dubult-

portretu. Te viņš ar imitāciju polifonijas paņēmieniem tālāk

21 J. Zālīša vēstule A. Kalniņam, 1917, 4. dcc. (VBR).
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pilnveido savu intīmi lirisko, smalkjūtīgi glezno kordziesmu tipu,
kam pamatus bija likusi jau pati pirmā kordziesma — vēl Pēter-

burgas laikos rakstītā ZIEMA (286).

SIMFONISKIE SKAŅDARBI

«. . 1915. gada vasarā Siguldas gravās sarakstīju svītu sep-

tiņās daļās «Dziesma par dzimteni», kuru uzveda pa divi lāgiem
Pēterpilī, Bobkovica un manā vadībā (tad pat pirmā pasaules
kara gados tā atskaņota Petrogradā T. Reitera vadībā un

Tērbatā autora vadībā, kā arī Maskavā, sk. komentāru 193. lap-

pusei — A. Ķ.), pie kam svīta dabūja labas atsauksmes krievu

vadošajos laikrakstos, par ko tagad partitūrā lūkojoties brīnos . ~»

saka komponists divus gadu desmitus vēlāk, kad jau izveidojis
jaunu šī darba partitūru. 22

Atkal pēc ilgiem gadiem tā ir vasara Siguldā — šoreiz kā

kara bēglim. Pirms gada viņš bija redzējis Alpus un sajūsmi-
nājies par Riharda Strausa Elektras mūziku, bet tomēr apdzied
savas dzimtenes daudz necilāko skaistumu un dara to vienkār-

šākā mūzikas valodā nekā jebkad — gluži Grīga un Smetanas

ievirzē. Vai tas ir Kurzemei uzgūlies kara posts, kas rosina jo
vaļsirdīgāk izteikt skaņās sāpīgu dzimtenes mīlu? Liekas gan.
Tā vismaz šo mūziku uztver bēgļu laika koncertzālēs.

No kompozicionālā viedokļa šis darbs nav bez trūkumiem.

Neviena no septiņām daļām nepārsniedz simetriskas mazformas

ietvarus, to vairums ir tikai it kā dziesmas bez vārdiem vai

dejas, — bez specifiski orķestrālas iztēles. Dominējošo liriska

vērojuma izteiksmi gandrīz nedažādo pat Kalniņam dažos agrā-
kos darbos raksturīgā senatnes epikas tēlainība. Latviešu sim-

foniskajā mūzikā tai laikā bija jau lappuses, kas domas un

formas tvirtumā pārspēja šo opusu, pirmām kārtām Vītola uver-

tīras— Dramatiskā uvertīra un Sprīdītis. Vītola stingri un atjau-

tīgi kaldinātās mūzikas struktūras, liekas, spēj ilgāk pretoties
laika zoba varai — būdamas saturā vispārinātākas, tās, tāpat
ka klasika, vieglāk piesaista arī jauna laikmeta jaunās tēlainās

asociācijas. Bet sava laika latviešu simfoniskajos koncertos, kur

skan arī Vītola darbi, Kalniņa DZIESMA PAR DZIMTENI (662)
ir tomēr uzmanības centrā. Daudzo liecību vidu sajūsminātais
T. Reiters pēc koncerta Maskavas Lielajā teātrī, kur viņš pats
svītu diriģējis, raksta Kalniņam: «Nekad nevienam viņa (svīta —

A. Ķ.) nebija izlikusies par garu vai garlaicīgu — to Jūs nedo-

22 Kalniņš A. Skats mana darbistabā, 16. lpp.
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mājat. Zinu tikai to, ka zālē bija nāves klusums pa visu viņas
izpildīšanas laiku un ka publika, likās, taisni kā izslāpusi slīka

viņā.»
23

Neprofesionālu klausītāju atsauksmes ir vēl jūsmīgākas.
Vai panākumus nodrošināja aktuālais nosaukums, tematika?

Zināmā mērā — noteikti. Bet latviešu bēgļu raibo auditoriju
valdzināja arī mūzikas lielā vienkāršība un tēlainā konkrētība.

Lai arī svītas mūzika ne viscaur dziļa, taču plastiskā gleznainība

un ainaviskums, kas vēlāk — pēc Jāzepa Mediņa, Barisona un

citu latviešu mūzikas jaunromantiķu darbības — likās simfonis-

kajos darbos pats par sevi saprotams, toreiz vēl bija daudz lie-

lāks retums. Svītā bagāti izpaužas arī viena no Kalniņa muzi-

kālās izteiksmes pašām valdzinošākajām īpašībām — smalkjū-
tība. «Sākot ar šo darbu, jau var sākt runāt arī par Kalniņu
kā orķestra komponistu šā vārda plašākā nozīmē,» par svītu

raksta J. Zālītis. «Kā tāds viņš vispirmā kārtā vērš uz sevi

uzmanību ar savu atturību un smalkjūtību izteiksmes līdzekļos.
Nekā rupja, ārišķīga un neīsta pat tais vietās, kur mūzikā tēlotas

visikdienišķākās ainas . .»
24

Tomēr sava laika kritika nenoklusē svītas uzbūves dramatur-

ģijas trūkumus, kā arī zināmu muzikālās domas ordinaritāti, ar

ko šis skaņdarbs sasaucas ar dažām specifiskajām bēgļu tema-

tikas dziesmām. Gandrīz katra atsauksme — gan Latvijas, gan

Krievijas presē — slavē mūzikas sirsnīgumu un turpat aizrāda

uz profesionālām kļūmēm. Uzklausīsim arī visasāko no šīm kri-

tikām Petrogradas pašā prominentākajā mūzikas žurnālā:

«A. Kalniņa skaņdarbi (svīta, kantāte MŪZIKAI — A. Ķ.) saturā

ne visai dziļi, bet savaldzina ar daiļumu un vaļsirdīgumu — ar

īpašībām, kuras gan dažkārt pārkāpj nepieciešamo mēru un tādēļ
nonāk sentimentalitātes sfērā. Sentimentalitāte nez kāpēc bieži

piemīt nelielu nāciju komponistiem. Tā pamanāma arī pie čehu,

skandināvu, kā arī pie mūsu mazkrievu (ukraiņu — A. X.) kom-

ponistiem.»
25

Grūti ko iebilst, ja šo kritiku attiecina uz minētajiem darbiem.

Pārlieku intīms sirsnīgums dažai Kalniņa mūzikas lappusei —

tāpat kā nereti latviešu un citu tautu nacionāli romantiskas ievir-

zes mūzikai — tiešām piemīt. Grīgs un citi nelielo Eiropas tautu

komponisti izjūt savu dzimteni kā trauslu un miniatūru vērtību

sfēru, vērtību, kuras īpaši lolojamas, un tāpēc pret tām viegli
izveidojas intīmas idilles attiecības, kas paver ceļu arī īpašam

23 T. Reitera vēstule A. Kalniņam, 1916, 4. dcc. (VBR).
24 Zālītis J. Latviešu mūzikas vakars. — Baltija, 1916, 20. nov, 160. nr,

3. lpp.
25 [6. a.j JiaTbimcKoft mv3hkh. — XpOHHKa JKvpHajia My3biKajibHbiH

coBpeMeHHHK, 1916, 8 Man, N2 22, c. 16.
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jūtīgumam, lai arī ne vienmēr sentimentālismam. Sī estētiskā

ievirze, ko mēdz dēvēt arī par idillisko romantismu, piemita ari

citiem latviešu komponistiem, piemēram, Pēterim Barisonam

(1904 —1947), un vēl mūsu dienās tā ir latviešu mūzikas sastāv-

daļa — nebūt ne vienmēr nosodāma.

Svītas muzikālā stilistika raksturojama tāpat kā Pērnavas

laika simfoniskie darbi. 1. daļa ir plašākā, kontrastainākā, iekšēji

nobeigtākā. Tā ir kā patstāvīga stāstoša poēma. Dabas, sadzīves

un vēstures ainas aizslīd pabeigtā panorāmā, nekas no tās īpaši

neakcentējas, visu — arī dejiska rakstura epizodes — vieno mie-

rīgi vērojoša emocionālā attieksme.

2. daļa — tautiski ainavisks skerco. Trīsdaļīgas formas malē-

jie posmi rakstīti tikai stīgu instrumentiem, kas vēl vairāk

pasvītro tautiskas muzicēšanas raksturu. Tā ir kā tautasdejas
aina brīvā dabā.

3. daļa — svinīga un jūsmīga meditācija ar bāra bērnu sērī-

gumu vidusposmā.
4. daļa — pastorāla ainava, kuras metroritmiskais dzīvīgums

tuvina to serenādei.

5. daļa — krēslainu pārdomu «dziesma bez vārdiem» stīgu
orķestrim.

6. daļa — pirmajā redakcijā ar nosaukumu «Zemnieku kāzas».

Dzirkstoša, atjautīga polkas tipa tautasdeja.
7. daļa — viegli fantastiska, meditatīva noktirne jaunroman-

tisma dzejas vizionāro noskaņu ievirzē. Emocionāla pacēluma
momentos izaug svētsvinīgi jūsmīga dzimtenes dabas apcere, kas

sasniedz pat himnisku raksturu. Kodā koka pūšaminstrumentu
solo ievij divus trīs īsus motīvus no Baumaņu Kārļa patriotiskās
dziesmas* «Dievs, svētī Latviju».

SVETĶU UVERTĪRA (664) uzlūkojama par gadījuma darbu

un reize ari par vērienīgas simfoniskas rakstības studiju. T. Rei-
ters jau ar 1917. gada septembri savās vēstulēs Kalniņam izlūdzas

atļauju diriģēt jaunās uvertīras pirmatskaņojumu. Tas ļauj pie-
ņemt, ka šis darbs sākotnēji nav bijis paredzēts Latvju operas
atklāšanas svinībām Rīgā, kā autors vēlāk ierakstījis klavieriz-

vilkuma titullapā. Par uvertīras pabeigšanu avīzēs parādās ziņas
tikai 1918. gada augusta beigās, iespējams, ka autors tikai pēdējā
brīdī to pielāgojis šim svinīgajam notikumam. Taču vispārējs

«pasūtījuma darba» raksturs uvertīrai piemīt. Tās mūzika gan-
drīz visa veidojas kā tautiskās dziesmas «Dievs dod mūsu tēvu

zemei»26
apstrādājums. Te visai daudzveidīgi materiāla attīstības

26 A. Kalniņš to deve par tautasdziesmu, par kādu ta tolaik ari uzskatīta. Pie-

rakstīta Ērgļu apkārtnē un publicēta A. Jurjāna LTMM 1. burtnīcā.
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paņēmieni — kontrapunktiski tēmu savienojumi, radikāla variē-

šana, tematiski motīviska izstrādāšana, un zināmā mērā sasnieg-
tas tās simfonisko formu «lielās līnijas», ritējuma intensitāte un

spars, kuru trūkumu kritika pārmeta Kalniņa agrīnajām orķestra

partitūrām. Šāds par katru cenu veikts tehnisks izstrādājums
droši vien attīstīja komponista profesionālās spējas un nāca par
labu vēlākajiem lielformas darbiem, taču šajā uvertīrā indivi-

duālā stila un izteiksmes dabiskuma zudums ir pārāk liels.

1950. gada 10. jūlijā Kalniņš, šķirstīdams vecu darbu klavier-

izvilkumus, dienasgrāmatā ieraksta: «Sevišķi nepatika «Svētku

uvertīra».. Nožēloju, ka tādu uzrakstīju, un labi, ka orķestra
materiāli sadeguši (Rīgas radio bibliotēkai bojā ejot kara dar-

bības rezultātā — A. X.) .»

Simfoniskajā tēlojumā LATVIJA (665) Kalniņš vairs tik ļoti
necenšas pakļaut iztēli tehniskā izstrādājuma prasībām, daļēji

atgriežas pie sev raksturīgāka iekšēji noslēgtu un kvadrātisku

struktūru rakstības veida. Tas veicina tematiskā materiāla

dabisku, nepiespiestu izklāstu šajā diezgan plaši iecerētajā sonā-

tes formā, kurā ekspozīcijas un reprīzes posmi salīdzinājumā ar

izstrādājumu, neapšaubāmi, ir svarīgākie un saturīgākie.
Galvenajā tēmā, sākot jau ar pirmajām mūzikas taktīm, rak-

sturīgākais ir triju nošu motīvs, kas it kā vairākkārt intonē

skaņdarba virsrakstā likto trīszilbīgo vārdu. Reizē šim motīvam

ir īsas fanfāras raksturs — pietiekami spilgts, lai attaisnotu

mazāk iezīmīgu tēmas tālāko risinājumu. Taču centrālo lomu

ekspozīcijā nospēlē ļoti vienkāršā un plastiskā, tautasdziesmas

raksturā ieturētā otrā tēma, kas izveidota par plašu trīsdaļīgu
formu. Ar savu idilliski jūsmīgo, glezno liriku tā dominē arī

emocionālā spilgtuma ziņā. Jūsmīga dzimtenes mīla — tā varētu

raksturot slēptā programmatisma saturu ekspozīcijā. Komponists
izstrādājumā sniedzis arī dramatiska sprieguma un cīņas ainas

un pat traģisku noskaņu. Tas ne visai organiski izdevies, jo

izstrādājumam pamaz sakara ar galveno tematisko materiālu,

daudz vietas aizņem vispārēja rakstura nogaidoši konflikta saga-

tavojumi, bet pati dramatisma izpausme tēlainības ziņā maz ori-

ģināla, nepietiekami pārliecinoša. Izstrādājums nesaklaujas ar

ekspozīciju, jo atdalīts atkal ar garu tās sagatavojumu. Otrās

tēmas gavilējoši kāpinātā izskaņa reprīzē zināmā mērā kompensē
šos organiskas attīstības trūkumus.

Kamēr šī perioda simfoniskajos darbos Kalniņš ir novatorisks

galvenokārt ar aktuālajām tēmām, bet ne tikdaudz ar stilu, tik-

mēr vienīgajā klavierdarbu burtnīcā SEPTIŅAS POĒMAS

(746—752) viņš joprojām izpaužas kā meklētājs dažādos klavier-

mūzikas rakstības virzienos, un kopumā tas atspoguļo visas pēdējās
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Pēc rakstības stila starp poēmām nav divu vienādu, tās

atgādina gandrīz vai stilistisku studiju darbu. Te redzam gan

figurāciju pavadītu plašu dziesmotu kantiiēnu (750), gan arī

stipra gribasspēka un heroiska patosa tēlus Rahmaņinova kla-

vierstila ievirzē (747), gan trihordikas un jaukta metra iezīmēto,

agrīnajai daiļradei raksturīgo tautisko melodiju iesaistīšanu rafi-

nētākā harmoniju audumā (746).

Tāpat kā dažās šī perioda solodziesmās (94— 100), arī kla-

viermūzikā harmoniju kāpinātais kolorīts arvien vairāk kalpo

iedziļināti psiholoģiskam saturam. Statiskais, it kā mierīgu zvanu

tēls uzbur dziļu nojautu un meditācijas noskaņu 3. poēmas malē-

jos posmos, ar to neviļus atgādinādams Karola Šimanovska

(1882—1937) mūzikai raksturīgu ievirzi. Nosliece uz fantastiku

padziļinās 6. poēmā, atkal liekot lietā koloristiskus harmoniju

sastatījumus. Krēslainas noskaņas pilnajā, lēna valša kustībā

ieturētajā 4. poēmā šo ievirzi kāpina arī valša žanra neparastais
traktējums. Beidzamajā, ideāli vienkāršajā poēmā komponists
it kā noliek malā visus jaunos stilistiskos centienus un atgriežas
atkal sev jau sākotnēji raksturīgajā tautiskas idilliskas lirikas

sfērā, sniegdams šai ziņā varbūt visspilgtāko paraugu.

Kalniņa individualitātes sākotnējie pamatvaibsti neizzūd arī

pārējās, stilā citādajās poēmās — vai nu tie izpaužas skaņkārtu
lietojumā, harmoniju kolorītā, glāsta intonācijās vai arī tikai ļoti
summāri kā glezni smalkjūtīga emociju izpausme. Nosaukums

«poēma» te neapzīmē nekādu īpašu žanru, vairums no šiem sep-

tiņiem skaņdarbiem nemaz neatbilst poēmas žanra tradicionālajai
izpratnei — te ir pārsvarā prelūdijas, noktirnes, arī valsis, pasto-
rāle. Poēmas apzīmējumu attaisno poētiski programmatiskā izteik-

sme, kas Kalniņa instrumentālajai mūzikai ir vispārraksturīga.
Jāsecina, ka, šim karu un revolūcijas gadu jaunrades posmam

beidzoties, Kalniņš ir sasniedzis savas mākslinieciskās attīstības

zināmu briedumu, kas ļauj runāt arī par gandrīz divu gadu des-

mitu ilgā pirmā jaunrades perioda noslēgšanos. Par briedumu

liecina iepriekšējo izteiksmes un stila līdzekļu rezumēšanās stilā

nosvērtos, novatorisma ziņā mērenos darbos. Par to liecina arī

visu svarīgāko mūzikas formu apguve, prasme tās vairāk vai

mazāk sekmīgi piepildīt ar individuālu tēlainību. Ļoti spilgti to

pauž arī opera BAŅUTA, kuras uzvedums notiek tikai 1920. gada
pavasarī. No otras puses, dažos žanros ir notikuši tikai pirmie
jaunrades mēģinājumi. Daļa skaņdarbu liecina, ka komponists
joprojām atrodas attīstības ceļa jūtīs, un to vēl vairāk apstiprinās
turpmākie gadi. Kalniņa mūzikā paliekošais joprojām jaukts ar

topošo.



219

SEPTĪTĀ NODAĻA

LIELĀKĀS SPĒKU ATDEVES

UN VILŠANĀS GADI RĪGĀ

1919—1927

rēslainas 1919. gada oktobra

dienas rīta pusē Alfrēds Kalniņš izgāja no vecās skolas ēkas

un pagriezās uz pilsētas pusi. Sī garā taisnā iela, kas toreiz vēl

nesaucās skaistajā Krišjāņa Barona vārdā, gan lesākās gleznai-

najā pilsētas centrā, kur kanālā spoguļojās baltais operas nams

un ar pirmo numuru slējās Aleksandra ģimnāzijas ēka, kura nupat
devusi pajumti jaundiblnātajal konservatorijai, taču te pie priekš-
pilsētas vecās skolas, kuras apdrupušajā sienā tikko turējās
plāksnīte ar numuru 71, lepnā maģistrāle jau izgāja smilšainos

klajumos, drīz vien pa labi atklādama skatienam Grīziņkalna

rajonu. Cauri sagrabējušām logu rūtīm spiedās «Tanhelzera»

sacēllnātās, gandrīz vai uzpūtīgās skaņas, un jo vairāk tās tādas

šķita te netīrajā ielā, kuras retie gājēji, tuvāku un tālāku šāvienu

trokšņu tramdīti, it kā slapstīdamies turējās tuvāk namu sienām.

Skolā patvērumu darbam bija atradis Teodors Reiters ar operas

personālu, jo baltais operas nams šobrīd vairs nebūt nebija balts,

to bija jau vairākkārt skāruši un joprojām apdraudēja artilērijas
šāviņi, ko no Pārdaugavas puses raidīja uzbrūkošā Bermonta

armija, ik brīdi gatava lauzties pāri tiltiem. No mēģinājumiem
brīvie operas spēki paši apsargāja kādreiz tik balto namu pret
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ugunsgrēkiem. Ari Kalniņš, kas tomēr skaitījās uz Cēsīm evakuē-

tās Izglītības ministrijas darbinieks un nupat bija pabeidzis savu

draudzīgo inspekcijas gājienu uz operas pagaidu telpām, bija

oficiāls apsardzes dalībnieks, bet, protams, operatīvā darbā nepie-

dalījās, jo jau sen Tērbatā hroniskās sirdskaites dēļ uz visiem

laikiem bija atbrīvots no jebkādām militārām vai pusmilltārām
saistībām.

Sprādzienu troksnis viņam jāklausās jau trešo nedēļu. It īpaši

tagad, oktobra beigās, bermontieši raida retus smagos šāviņus
uz Rīgu dienu un nakti. Tā ir izklaidus šaušana bez kādas sis-

tēmas, bez noteiktiem mērķiem, toties īpaši aprēķināta, lai tero-

rizētu iedzīvotājus, jo nav nosakāma ne vieta, ne stunda, kurā

atskanēs kārtējā bezmērķīgā eksplozija, kaut ko tomēr atkal

sagraudama. Velnišķīgas sagadīšanās dēļ šis vēlreizējais karš

bija sācies tieši līdz ar viņa ierašanos Rīgā. Nē, vai jau pati garā
kuģošana no Liepājas, kamēr šie Bermonta salasītie baltgvardi,
vācu baroni un «dzelzs divīzijas» atliekas vēl tikai mierīgi pul-

cējās «izbijušo» pilsētā Jelgavā, nebija pagājusi zem kara zīmes?

Liepājas avīzēm taču vajadzēja atsaukt ziņojumus par to, ka

kuģis
L

kurā brauca Kalniņš ar ģimeni, uzdūries mīnām un nogri-
mis, īstenībā pa to laiku slikti saremontētais tvaikonis bija legrie-
zies Ventspilī un Kalniņš tai pašā dienā, 6. oktobrī, paspējis

noorganizēt un izziņot turpat uz vietas ērģeļkoncertu. Pat klau-

sītāji bija paspējuši sanākt.

Bet tad drausmīgās dienas Rīgas ostā. Tieši 8. oktobra rītā,

kuģim pietauvojoties, sākas gaisa uzlidojumi un Bermonta-Ava-

lova karapūļu vispārējs uzbrukums pilsētai. Kuģis saņem militāru

apsardzes uzdevumu, un Kalniņa ģimenei kā gandrīz vienīgajiem

pasažieriem nemaz krastā neļauj kāpt. Tikai otrās dienas vakarā,

kad kuģī sabrūk atkāpjošās Rīgas aizsardzības daļas, Kalniņu
ģimeni steigā izsēdina malā, un visa iedzīve, arī tikko pabeigtās
BAŅUTAS partitūras lielie nošu saiņi, aizbrauc jūrā nezināmā

virzienā. .. Ostmalā pika melna nakts un lietus gāž straumēm,

uzņēmīgi cilvēki izlaupa ostas noliktavas, daži enerģiski stāvi

tumsā_ rīkojas tieši ap uzlauztajiem dzelzceļa preču vagoniem .. .

Vai tā būtu viņa dzimtenes galvaspilsēta?
Tagad, lai gan bija pagājušas tikai dažas nedēļas un zeme

vel joprojām zem kājām salīgojās nepabeigtā kara dārdos, Kal-
niņš, cik atcerējās šo trako nakti ostmalā, tik nevarēja apvaldīt
melna humora domas. Brīnišķīgs sākums kriminālromānam — vējš
gaudo, kara panika visapkārt, marodieri strādā un krastmalā,
izsviests kopā ar ģimeni, drebinās pa pusei atzīts komponists,
kura pirmā pabeigtā opera pagaidām aiziet jūriņā! Jā, labi jau
vel butu, ja zaglēni strādātu tikai vētrainās rudens naktīs nevie-



221

nam nepiederošā frontes joslā. Bet te Rīgā pavisam cienījami

kungi tagad rāva un ķēra, cik spēdami. No aizbraucošajiem
vācu namīpašniekiem īres mājas sagrābās par pusvelti, dzīvokļu
iekārtas vai klavieres jau vispār neko nemaksāja, tikai tās viņi
vairs nezināja, kur likt. Tie, kas izcīnīja revolūciju un izturēja
frontes, nu bija no Rīgas padzīti, te rīkojās tikai aizmugures
spekulanti, rītnorīta miljonāri. Nē, nevis daudz cietušais viņa
dzimtenes vaigs te nāca redzams, bet tas otrs — mantu un ērtību

kārē nejauki un spīdīgi uzblīdušais, trulais. Ko te tagad bija
meklēt viņam, dzimtenes dziesminiekam?! Ja viņš šorīt tur priekš-
pilsētas skolā nebūtu skatījis nenogurdināmo, spara un cerību

pilno opernleku pulku, tad varētu teikt, ka šodien cilvēku sejas
nemaz nav redzētas. Uz ielām taču gandrīz arī neviena nav un

tie paši retie zaglīgi, galvas nodūruši, sagumuši pārskrien no

mājas uz māju.
Kalniņš ir nogriezies no Krišjāņa Barona ielas pa labi, lai

nonāktu Preču stacijas rajonā, kur viņam kārtojamas svarīgas
lietas, un tagad šķērso veco Skolas ielu — pavisam netālu no

mājas, kas pirms astoņpadsmit gadiem, pirmajā Rīgas laikā, deva

pajumti gan viņam, gan vēlāk Dārziņam. Te neredz neviena

paša cilvēka. Rīgu nudien vairs nevar pazīt, un jau vairākkārt

viņš sev nosolījies braukt no šīs tukšās pilsētas prom, atgriez-
ties Liepājā vai pat doties atpakaļ uz Tērbatu. Nē, tā nav maz-

dūšība no viņa puses, nepavisam, jo tik bailīgs šis trauslais

dzimtenes dziesminieks nemaz nav. Kad bēgošais Rīgas apsardzes
karaspēks aiz bailēm no iedomātiem bermontiešiem tajā vakarā

kuģi par varēm dzina jūrā, pat lāga viņam ar ģimeni neļaudams
krastā nokāpt, tad tas bija neviens cits, kā komponists Kalniņš,
kurš šiem zaļajiem zēniem sadeva kārtīgu sutu par gļēvulību
un zakpastalību un lika daudzmaz saņemties.

Ak vai, ar ko gan cilvēkam savā mūžā nenākas nodarboties,

ja apstākļi to prasa, — pat komandēt jauniesauktos, vai ne!?

Bet ko īsti darīt šai pamestajā pilsētā, to viņš lāga nezina. Savu

ērģeļu te nebūs, to var puslīdz droši paredzēt. Par kori pagaidām
nav ko sapņot. Skolnieku arī tādos apstākļos gandrīz nav. Vai

būs citādi, ja apstākļi uzlabosies? Komponēt parkos un dārzos,
kā to varēja Pērnavā, Liepājā, Tērbatā, taču te nav ko domāt.

Rīgā to vienkārši uzskatītu par pozēšanu, ālēšanos, muļķošanos.
Deldēt ierēdņa solu? Tas arī ir vienīgais, kas atliek. Jo iet par

operas direktoru, kā to vēlas Reiters un Zālltls, viņš neparko
negrib un nedarīs to. Te Rīgā vispār viss notiek kaut kā neat-

karīgi no viņa, viņš nespēj visu pārredzēt un ietekmēt, kā tas

bija mazajās pilsētās, un tāpēc jūtas sliktāk nekā smilšu grauds
ratu riteņos. Reiters tādus smalkumus nesaprot un netiek gudrs
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par viņa neapmierinātību, jo ir tik pirmatnīgi jauneklīga un karsta

spara pilns, tik lielas darba gribas dzīts, ka nepārstāj slīpēt
«Tanheizera» izrādi pat šajos bēdīgajos apstākļos, kad teātris

jāapsargā vienā vietā un mēģinājumi jāvada citur, un vēl paspēj
divas reizes dienā drāzties uz svešvalodu stundām. Bet Kalniņš,
atklāti sakot, ir jau izdabūjis no priekšniecības atļauju doties

atpakaļ uz Liepāju, tiklīdz kuģis ar visu viņa iedzīvi pienāks
krastā un varēs uzņemt kursu uz turieni. Tikai nupat ir izspēlēts
tāds mazs joks, ko acīmredzot, tomēr vajadzēs klusām pieņemt

par nopietnību un palikt vien tepat Rīgā. Kalniņš tikko ir saņē-
mis ziņu, ka viņa iedzīve un mantas no kuģa izkrautas un jau
pienākušas Preču stacijā.

Te tā stacija ir. Viņš atkal turēs rokās un šķirstīs to, kas

bija vienīgais attaisnojums, lai dzītos vēlreiz šurp uz Rīgu.
BAŅUTA! Dzirdēt un pašam būt klāt, kad orķestra balsīs un

tēlos atdzīvosies simttūkstoš melno nošu kāsīšu, kas bija sarak-

stīti pagājušajā badainajā Liepājas gadā, — tas ir vienīgais, kas

spējis viņu aizvilināt prom no klusajiem, mājīgajiem provinces

pilsētu dzīves un darba apstākļiem. BAŅUTA vienīgā varbūt arī

izpirks pašu viņa klātbūtni šeit — attaisnos to, lai viņš kā kungs

grozītos te paRīgu un saņemtu ierēdņa algu.
Vai drīz atdzīvosies nošu kāsīšu bezgalīgās rindas, kuru pār-

rakstīšanā vien bija simtreiz pagurts, kad darba radīšanas sākot-

nējā jūsma tik stipri vairs nesildīja, bet uzveduma diena vēl

likās aiz kalniem? Par atbildi pilsētas centra pusē atkal nogrand

smagā šāviņa eksplozija, un klusums pēc tās liekas truls kā zem

aizcirsta vāka*

BAŅUTA UN TĀS PIRMUZVEDUMS

31. oktobrī, jau apmēram nedēļu pēc tam, kad BAŅUTA atkal

ir komponista rokās, Nacionālās operas kolēģija* nolemj to

uzvest vēl tajā pašā sezonā. Līdz pirmajiem skatuves mēģināju-
miem paiet pusgads, tomēr šai laikā Kalniņš ir ar operteātra
darbu cieši saistīts — viņš ir ne vien Izglītības ministrijas pār-
stāvis direkcijā, bet ar 4. novembri sāk strādāt par teātra dramat-

urgu jeb, kā tagad mēdz teikt, — literārās daļas vadītāju. Darba

te daudz, jo toreiz tikai reta no klasiskajām operām ir tulkota

latviski, viņam jākoriģē tulkojumi, jāraksta anotācijas operas

koncertiem, un direkcija uztic arī pašus delikātākos uzdevumus,
kādi teātrī vispār mēdz būt, — sarunas ar solistiem par lomu

sadali un tamlīdzīgus.
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Mākslas departamenta Mūzikas nodaļas vadītāja un līdz ar to

arī Mūzikas padomes priekšsēdētāja amatā* ir daudz sīka, ierēd-

nieciska darba — privāto mūzikas skolu atestācija, nacionalizēto

mūzikas instrumentu sadale iestādēm, pabalstu izsniegšana mūzi-

kas darbiniekiem un daudz kas cits. Tomēr savas darbības laikā

Kalniņš ieliek ne mazumu iniciatīvas un organizatorisku pūļu arī

neikdienišķos pasākumos. 1920. gada vasarā izdodas finansiāli

atbalstīt nelielu tautasdziesmu vākšanas ekspedīciju Latgalē, kur

rakstnieks Ādolfs Erss (1885 —1945) pieraksta ap pusotra simta

melodiju. Vairāk nekā trešo daļu no tām nākamajos gados Kal-

niņš apdarina balsij un klavierēm, kā arī korim. Sis ir pirmais,
visai sekmīgais solis Latgales folkloras apgūšanā, kura tolaik

vēl ir gluži nepazīstama. Kalniņa nopelns arī tas, ka ar viņa
ierosmi sākas latviešu mūzikas vēstures materiālu vākšana, kuras

ietvaros Straumes Jānis* publicē savas mūzikas darbinieku bio-

grāfijas.
Mūzikas dzīvei pamazām sarosoties, Kalniņš uzsāk arī koncer-

tanta gaitas. Jau decembrī viņš sarīko pirmo no četriem sezonas

ērģeļkoncertiem, kā solistu pavadītājs piedalās Operas rīkotajā

viņa «Dziesmu dienā» (1920. gada 29. februārī) un konservato-

rijas atklāšanas svētkos. Šim gadījumam, kā arī reemigrējušo

dzejnieku Raiņa un Aspazijas apsveikšanas sarīkojumam Operā
(15. aprīlī) viņš komponē dažas no labākajām šī gada solodzies-

mām (111, 112, 113). Tomēr galvenās rūpes saistās ar BAŅUTAS

sagatavošanu pirmuzvedumam. Tas nav tikai pirmuzvedums, bet

te uz latviešu profesionālās muzikālā teātra skatuves pašu pirmo
reizi jāparādās nacionālai operai. Kolektīvam jāveic daudz kas

tāds, kam nav ne tradīciju, ne precedenta, — sākot ar pilnīgi

neaprobēta orķestra materiāla iestudēšanu un beidzot ar tautas

deju horeogrāfiju baletā — nozari, kas toreiz Latvijā vēl bērna

autiņos. Pēc vairākkārtējas atteikšanās Kalniņš uzņemas pirmajā
sezonā pats diriģēt operu. Jo vairāk viņš redz, cik milzīgu darbu

un cik lielas summas dekorācijām, tērpiem un citām vajadzībām

prasa šāds pasākums, jo smagāka atbildības sajūta viņu nospiež.
Viņš visā nopietnībā nomokās ar šaubām, vai BAŅUTA maz ir

visa tā cienīga. Divus vakarus no vietas viņš spēlē operas klavier-

izvilkumu Vītolam, lai tā spriedums palīdzētu objektīvi novērtēt

pašam savu darbu. Vītola atsauksme ir labvēlīga, tomēr lielie

uzveduma izdevumi joprojām biedē, — viņš pat īpaši dara zināmu

Izglītības ministrijai, ka būtu mierā ar pieticīgāku uzvedumu.

Kalniņš šai ziņā visu mūžu ir sevišķi jūtīgs. Viņš tā paša
1920. gada sākumā, izveidojoties konservatorijai, atsakās no

ērģeļu klases pasniedzēja vietas, jo viņam šķiet, ka otra tāda

vieta (vienu jau ieņem Pauls Jozuus) pārmērīgi apgrūtinās
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jaunās mācību iestādes

budžetu un tātad gulsies
uz nodokļu maksātāju ple-
ciem. Savi īpaši ieskati

par sabiedrības līdzekļu

nevajadzīgu izšķērdēšanu
drīz vien noved konfliktā

arī ar Operas saimniecisko

vadību un liek atteikties

no direkcijas locekļa pie-
nākumiem

_

(1921. gada

februārī). Šo pašu motīvu

dēļ viņš jau pirms tam,

negribēdams ieņemt divus

atalgotus posteņus, atstāj

dramaturga vietu Operā

(1920. gada 15. decem-

brī).
Taču pagaidām, 1920.

gada pavasarī, visas ārē-

jās un iekšējās grūtības
izdodas pārvarēt, un pirm-
izrādei 29. maijā BAŅUTA
ir pietiekami saposta —

cik nu vispār var būt runa

par labu uzvedumu pēc-
kara postažas apstākļos,
kad spainis krāsas dekorā-

cijām vai baķis flaneļa (!)

tērpiem vien jau ir gan-
drīz neiegūstāmas lietas.

Pirmizrādes priekšvakarā tiek rīkots atklāts ģenerālmēģinājums

lietpratēju aprindām, pat konservatorijas kompozīcijas klases

studenti, aiz pagodinājuma samulsuši, var ierasties uz šo

izrādi ar Kalniņa pašrocīgi parakstītām vizītkartēm saujās, un

dažam no viņiem toreizējos apstākļos, kad mūzika nav vis pie-
ejama ar vienkāršu plastmasas taustiņa piespiedienu, bet vienīgi
dzīvā izpildījumā, tas ir notikums, kas paliek atmiņā uz visu

mūžu.

Liekas, nav neviena, kas neapzinātos brīža svarīgumu un

neizjustu svētku saviļņojumu. «Papardes zieds ir uzziedējis,» pēc
pirmizrādes saka Jānis Zālītis Operas direkcijas adresē autoram.

Raženajā kritiku lietū, kas pēc pirmajām izrādēm nolīst pār kom-

ponistu, nav nevienas īsti nelabvēlīgas. Arī cauri daudzajām

Programmas lapiņa BAŅUTAS pirmajām
izrādēm 1920. gadā.
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pretenzijām ir labi sajūtams kritikas patiesais saviļņojums, pat

pārsteigums par tik oriģinālu, valdzinošu, neikdienišķu mūziku,

kura ienāk kara noplicinātajā latviešu mākslas dzīvē kā brīnums.

Tikai — kritika savā vairākumā drusku šaubās, vai šī brīnišķīgā
mūzika patiešām ir arī īsta opera, un dažs to pasaka ļoti skaidri:

««Baņuta» varbūt ne tik daudz kā opera, bet kā mūzika pati par

sevi, kā muzikāls dzejojums ir skaists un mirdzošs darbs, neat-

sverams ieguvums mūsu mūzikas literatūrā.» 1

Kā pirmais BAŅUTAS neoperiskuma cēlonis tiek minēts neiz-

devies Artūra Krūmiņa librets.* Taču priekš operas žanra prasī-
bām arī mūzika daudziem šķiet par maz kategoriska kā

formā, tā emocionalitātē — acīmredzot kritikai ir bijis jau pārāk
ciešs iepriekšpieņemts viedoklis par to, kādai jābūt gaidāmajai
latviešu operai, un te, varbūt, savs iespaids bija tolaik populārās
veristiskās operas (Leonkavallo, Pučīni) ideālam. Visai strupi tas

izskan šādos vārdos: ««Baņutas» mūzika ir zaļa, viegli, bez reflek-

sijām plūdusi, ar neizkoptu ritmiku, deklamāciju, formu.»2 Līdzīgu
domu citādi izsaka arī K. Skalbe, bet viņš labāk izjutis BAŅUTAS

oriģinalitāti un to attaisno: «Šai mūzikā varbūt nav stingra rak-

sta, kas apbur mūs ar savu raibo ornamentiku. Viņai ir tīra dvē-

seles burvība. Viņa ir atturīgi vienkārša, sirsnīga un dziļa. Tā

ir kā vecs mežs, kurā tu ieej, padodamies viņa aicinošām melo-

diskām šalkām, un piepeši redzi uzplaukstam savā priekšā kādu

no tiem retiem nevainīgiem ziediem, kādus var uziet tikai meža

dziļumā . . Bez Kalniņa operas tīri muzikālā daiļuma mūs saista

arī viņas stils. Tas ir atturīgi vienkāršs, sirsnīgs un neuzbāzīgs.
Tāpēc šī mūzika ir tik pievilcīga.» 3 Protams, kritika ar gandarī-

jumu un zināmu pārsteigumu atzīmē arī mūzikas dramatiskās

izteiksmes spēku, kas no lirisku solodziesmu komponista nav pat
gaidīts, kā arī pilnīgu izvairīšanos no nodeldētiem opermūzikas

paņēmieniem, tomēr BAŅUTAS oriģinalitāte un nacionālais rak-

sturīgums šai pirmajā uzvedumā acīmredzot neizpaudās piln-
vērtīgi — to adekvāti parādīt, liekas, vēl nespēja arī uzveduma

dalībnieki. J. Sudrabkalns raksta: «Cīrulīgās brīnišķās līgotnes,
kas apvizmina operu, liekas būt kā no citas pasaules, kura ir

mūsu pašu pasaule, bet tikai kā fenomens vēl, bez iemiesojuma
vēl. Stils un smalkjūtība, dvēseles skaidrība, ar kādu būtu jāpie-
skaras šai brīnišķai pasaulei, nav vēl atrasts no mūsu skatuves

1 Ozoliņš A. A. Kalniņa Baņuta. — Latvijas Vēstnesis, 1920, 28. aug, 36. nr.,

7. lpp.
2 Sproģis J. A. Kalniņa Baņuta. — Latvijas Sargs, 1920, 1. jūn, 120. nr.,

3. lpp.
3 Skalbe K. Mazas piezīmes. — Ilustrēts Žurnāls, 1920, 2. nr, 20. lpp.
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māksliniekiem un arī gleznotājiem. Rainis un Skalbe, Melngailis

un Kalniņš to ir atraduši.»4

Lai pēc sešdesmit gadiem novērtētu operas autoru toreizējo

ieguldījumu mūsu mūzikas kultūrā, ir tomēr mazāk svarīgi apstā-
ties pie scenogrāfijas, režijas un lomu tēlotāju darba trūkumiem

un veiksmēm.5 Drīzāk būtu jāmēģina priekšstatos restaurēt torei-

zējo partitūru (orķestrālais variants nav saglabājies) un uzve-

duma muzikālo risinājumu. Toreiz operā nebija vairāku mūzikas

fragmentu, kuri tajā iekļāvās līdz ar 1937. gada uzvedumu, toties

bija daži, kuri klavierizvilkumu izdevumos nav vairs atrodami.*

So atmetumu un pienesumu bilance, lai arī nav izšķiroši iespaido-

jusi operas veidolu, tomēr liek apzināties, ka pirmuzvedumā nebija
dažu muzikāli un skatuviski iespaidīgu, savā ziņā monumentali-

zējošu mūzikas posmu. Savukārt tajā bija vairāki fragmenti, kas

akcentēja Baņutas lirisko drāmu. Pirmuzvedumā liecinieku atmi-

ņas, kā arī atsauksmes par 1937. gada uzvedumu Jauj diezgan
droši secināt, ka sākotnēji arī BAŅUTAS muzikālais traktējums
zem autora diriģenta zižļa ir bijis tempos un dinamikā daudz

atturīgāks, trauslāks un ar izceltu romantiski leģendāro aspektu
(it īpaši 4. cēliena sākuma dūkņu vīzija) un, protams, ordinārāka,

galvenokārt stīgu un koka pūšamos instrumentos balstīta bijusi
orķestrācija. Atšķīrās arī pirmuzvedumā teksts, kurš vēl nebija
pieredzējis vēlākās redakcionālās pārmaiņas. Tas nepārprotami

vēstīja, ka darbība norit Lietuvā, un šis apstāklis zināmā mērā

traucēja uztvert mūzikas latviski nacionālo raksturu, dažs kritiķis
centās tur sameklēt pat lietuviskas raksturiezīmes. Baņutas, jūtu
lirikas un romantisko aspektu izcēlums veicināja visa darba sada-

līšanos episkā drāmā (1. un 2. cēliens) un liriskā drāmā (3. un

4. cēliens) — šāda neviengabalainība ir tā pamatos,* kā ari

padarīja netveramāku žanrisko piederību — saplūdināja reālis-

tisko un romantiski fantastisko aspektu. Tāpēc, lai gan jau pēc
pirmuzvedumā bija balsis, kas uzskatīja BAŅUTU par jaunu
lappusi latviešu kultūras vēsturē, priekšstats par šo operu kā

nacionālas klasikas darbu radās tikai pēc otrā uzveduma ar

tajā panāktajiem mūzikas papildinājumiem (viens no pirmiem
to pauda Vītols, salīdzinādams BAŅUTAS nozīmi ar B. Smetanas

4 Sudrabkaļus J. Baņutas vakardienas izrāde. — Latvijas Vēstnesis, 1920,
30. aug, 37. nr, 3. lpp.

0 BAŅUTAS pirmuzvedumā dalībnieki: diriģents Kalniņš, kormeistars
P. Jozuus, baletmeistars V. Komisārs, režisors E. Lauberts, dekorators
J. Kuģa. Baņuta_ — D. Rozenberga-Tursa, AI. Vītola; Valgudis — J. Niedra;
Daumants — A. Kaktiņš, A. Mellers; Maiga — M. Brehmane-Stengele,
E. Andersone; Zvantevaitis — J. Kornets, E. Mauriņš; Vižuts — R. Bērziņš;
Burvis — R. Dassals, R. Pelle; Zvalgonis — E. Ruiga; Krīvs un Krīvu-
krīvs — J. Kārkliņš, J. Ziediņš.
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Pārdotās līgavas vietu čehu mūzikā) un vēl vairāk nostiprinājās
līdz ar 1941. gada uzvedumu.

Par BAŅUTU kā muzikālās skatuves darbu ir rakstīts daudz,
un vairākas svarīgākās atziņas ir jau ieguvušas aksiomātisku

skaidrību. Mūzikas drāma pēc sava muzikālās dramaturģijas tipa.
Ikvienas situācijas un darbības pavērsiena izgaismojums nepār-
trauktā caurviju attīstībā, taču saglabājot vokālā elementa pār-

svaru pār rečitatīvu un veidojot arī noslēgtas vokālas formas.

Liela melodiska bagātība, kas ietver gan latviešu tautas mūzikas

pamatīpašības, gan arī Kalniņa paša izstrādātos nacionāli iezī-

mīgas melodikas tipus. Melodiskās deklamācijas ciešs sakars ar

latviešu valodas prosodiju. Liels koru īpatsvars, ko dramaturģiski
nosaka tautas grupu līdzdalība darbībā un kas saistās arī ar

latviešu mūzikas vēsturisko tradīciju. Vokālās un instrumentālās

izteiksmības savstarpējā ciešā mijiedarbe, kas ļauj runāt par
simfonizētu mūzikas drāmu, lai arī konsekventu vadmotīvu

sistēmu vai specifiskas simfoniskas formas autors nelieto.

Ne tik liela skaidrība ir ieskatos par operas konflikta raksturu,

par drāmas pamatā esošajām idejām, lai gan šajā jautājumā
70. gados publicēti vērā ņemami pētījumi. Diezgan pamatīgi ir

argumentēts uzskats, ka operā centrālā sadursme veidojas starp
Baņutas laimes alkām un sabiedriskās apziņas atpalicību, sastin-

gumu — ticējumiem un māņiem, kuru dēļ Baņutai tiek vispirms
uzlikta vaina Daumanta nāvē un pēc tam pazudinošais pienākums
to izpirkt. 6 Nevar noliegt, ka libretā tiešām atrodami aizmetņi
šāda rakstura konfliktam un, tātad, garīgas tumsonības nosodī-

juma idejai, tomēr tie nav pietiekami izvērsti, un jāšaubās, vai

varam BAŅUTAS autoriem piedēvēt šīs visai konkrētās idejas
ievirzīšanu visa darba centrā. Varbūt šo idejisko motīvu gan iespē-

jams uzvedumos vairāk akcentēt, taču, izvirzoties par galveno,
tas traucētu operas vēl plašākas humānistiskas idejas izpausmei.

Jāņem vērā arī tas, ka vairāku_ paaudžu gaitā daudzi tūkstoši

skatītāju ir veldzējušies BAŅUTA kā mākslas darbā, nebūt neap-

zinādamies gara tumsības nosodījuma ideju kā galveno.
Varam diezgan droši teikt, ka pagāniskie dievi un ticējumi

operas autoriem ir bijis tikai viens no līdzekļiem, kā izraisīt kon-

fliktu starp Baņutas laimes alkām un tām naidīgu, ļoti vispārēji

apjaustu, fatālu pretspēku. BAŅUTAS pamatkonflikts ir apmē-
ram tāds, kā vairumā Čaikovska dramaturģiski konceptuālo kom-

pozīciju, arī simfoniju — sadursme starp cilvēka tieksmi pēc

laimes kā dzīves piepildījuma un liktenīgu pretspēku, kas stājas,
tās ceļā. Šis pretspēks bieži nav sociāli vai kā citādi konkretizēts

6 Sk.: Briede-Bulavinova V. Latviešu opera. R, 1975, 56.-75. lpp.
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un tieši tāpēc izpaužas kā liktenīgs. Pozitīvā ideāla nesējs varo-

nis reti kad ir uzvarētājs, taču cilvēka sasliešanās pret ļaunumu,

cīņa un šīs cīņas katartisks pārdzīvojums jau ir pietiekami priekš-
noteikumi, lai rastos humānistiski saturīgs mākslas darbs. Neva-

ram ignorēt 1903. gadā rakstītos A. Krūmiņa vārdus libreta

priekšvārdā, ko kādā rakstā, atbildot uz libreta kritiku, citē Kal-

niņš: «Nav bijis Romoves, nav bijis dievu pūļa; senā leišu-latviešu

teokrātiskā valsts neiztur kritiku! — saka jaunākā laikā. Lai tā.

Ja nu ar stingrā vēsturnieka acīs tie pāris Romoves dievi, kuru

nosaukumi minēti manā dzejojumā, līdzinās nullei, — šinī vietā

tiem ir tiesība eksistēt, tiesība jau tamdēļ vien, ka viņi nebūt nav

tie faktori (izcēlums mans — A. X.) ,
kas noteic un risina per-

sonu darbību. Priekš manis no svara ne dievu nosaukumi, bet

tas, ka leišu-latviešiem ir bijusi dievība.»7 Sos libretista vārdus

citē komponists, tātad abi viņi nav apzināti izvirzījuši dievības

un citus iracionālos priekšstatus ļaužu apziņā par nozīmīgiem vai

galvenajiem darbības faktoriem, bet, ja tas būtu noticis intuitīvi,
tad būtu atrasta spēcīgāka to izpausme libreta dzejā vai operas
mūzikā. Operā šie spēki gan ir, bet tiem nav pietiekamas perso-

nifikācijas, nav iemiesotāju. — Burvis ir pārāk epizodiska per-

sona, bet viss pārējais personāžs ir šai ziņā pilnīgi nediferencēts

un apmēram vienādā mērā šo iracionālo ticējumu iespaidā. Ticē-

jumi māņiem ir identiski ar pašu laikmetu, tautu, to spēki ir

nekustīgi, bez jebkādas attīstības (izņemot 1941. gada fināla

variantu) un tātad reprezentē tikai fatālus apstākļus, savā ziņā
arī kolorītu vidi, nevis darbības faktorus.

Par konflikta ieganstiem tāpēc kļūst konkrētāki pretspēki,

piemēram, Daumanta tumšās kaislības, lai gan — kā jau likteņa
drāmā — arī tās netiek īpaši nosodītas, bet darbojas kā blakus-

faktors. Jāsaka, ka libretā ir vairāki šādi lokāli, paši par sevi

daiļrunīgi konflikti (to vidū arī Valguža dzimtas izbeigšanās tra-

ģēdija, Daumanta un Vižuta sadursme v. c.) un tik tiešām it kā

garāmejot izveidots arī konflikts, kas pauž brīvdomības ideju —

epizodē, kur Baņuta smaidīdama noraugās askētisko vaidelošu

tīksmē par Līgo ziedokli un viņu piespiestajā liekulībā. Šie lokālie

konflikti padara libretu dramaturģiski ietilpīgu un muzikālam

traktējumam izdevīgu, ko, «neskatoties uz vienu otru nedzejisku
vietu», atzinis arī mūzikas autors. 8 Nesacildinot A. Krūmiņa lib-

retu, atzīsim, ka tas nav arī noniecināms, ja reiz pašu operu
uzskatām par paliekošu mākslas darbu. Jo Kalniņš ir gan ar mū-

7 Kalniņš A. «Baņutas» teksta lietā. — Jaunākās Ziņas, 1920, 9. jūn, 129. nr.,

« o
lpp-

Spinga F. Alfrēda Kalniņa opera «Baņuta». — Kurzemes Vārds, 1919,
28. sept., 90. nr, 2. lpp.



229

zikas spēku pacēlis gluži citā mākslinieciskā līmenī libreta dzeju,
taču ne tā dramaturģiju.

Līdzšinējā literatūrā par BAŅUTU paustā doma, ka Kalniņš
ir bijis izcils mūzikas dramaturgs, nav neapšaubāma. BAŅUTAS
libretu viņš ir komponējis pilnīgi negrozītu, pat nemēģinādams

ar mūzikas palīdzību pārstatīt dramaturģiskos akcentus, lai izlī-

dzinātu nesamērību starp operas pirmo un otro pusi. Izanalizējot
komponista recenzijas par citu autoru operu uzvedumiem, viņa
komentārus par savām lielformas kompozīcijām (piemēram, par
kantāti JURA—4639

), nav grūti secināt, ka nedz lielu līniju dra-

maturģiska domāšana, nedz konceptuāla stratēģija materiāla

izvietojumā nav bijušas viņam raksturīgas. Kalniņš mūzikā bija
dzejnieks, nevis dramaturgs. (Šajā sakarā zīmīgi arī tas, ka viņš

ļoti mīlējis dzeju, bet ne sevišķi daiļprozu.
10

) Tāpat kā viņš bija
miniatūras meistars mūzikā vispār, tā arī nebija lielo līniju pra-

tējs mūzikas dramaturģijā. Taču to Kalniņam kompensē —

un tas

ir svarīgākais — spēja ļoti dzīvi raksturot, emocionāli iezīmēt

lokālu dramaturģisku situāciju vai konfliktu, to labā nozīmē un

dziļi ilustrēt, arī veidot niansētas pārejas, kontrastus. Tas piešķir
BAŅUTAS mūzikai lielu psiholoģisku raksturotājspēku un īpašu
tēlainu plastiku, ko nepamanīja pirmie operas vērtētāji, nolieg-
dami tās operiskumu, taču šī īpašība arvien skaidrāk lika sevi

ievērot kā dramatiskas izteiksmības pamats. Liekas, pirmais
to atklāja un formulēja J. Sudrabkalns, kad radās iespēja salī-

dzināt BAŅUTU ar Jāņa Mediņa diloģiju Uguns un nakts, kuras

mūzika bija emocionāli daudz viennozīmīgāk aizraujoša un kate-

goriskāka, arī tuvāka priekšstatam par tipisku opermūziku.
Sudrabkalns, apbrīnodams Jāņa Mediņa meistarību un mūzikas

pilnskanību, tomēr uzskata, ka tā vairāk sliecas uz simfoniju,
kamēr Kalniņš savā operā «ir skaidrāks, veselāks un drama-

tiskāks». 11 Tā bija toreizējam laikam pārdroša, bet redzīga

atziņa. Daudzo faktoru vidū, kuri liek atzīt BAŅUTU par pirmo

pilnvērtīgo nacionālo operu (lai arī hronoloģiski agrāk bija radīta

Jāņa Mediņa Uguns un nakts pirmā daļa un turklāt ar pilnvēr-

tīgāku libretu), ir arī šī Kalniņa operas muzikālo tēlu un gleznu
daudzveidība, plašā un niansētā noskaņu galerija, kas ar lielu

oriģinalitāti fiksē visai pilnu emocionālās dzīves skalu.

9 Sk.: Kalniņš A. Mana kantāte «Jura». — Mūzikas Apskats, 1928, 4. nr.,

97. lpp.
10 Čaks A. Maza saruna ar lielu komponistu. — Atpūta, 1939, 18. aug.,

772. nr., 24. lpp.
11 Srbk [J

:
Sudrabkalns]. Jāņa Mediņa «Uguns un nakts» otrā daļa. — Sociāl-

demokrāts, 1921, 13. dcc, 283. nr, 2. lpp.
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Šajā skalā goda vieta tādiem idejiski emocionāliem priekš-

statiem, kas raksturīgi latviešu tautas daiļradei, un tāpēc gan

operas saturs, gan forma, pat zināmā mērā par spīti libretam, ir

nacionāli raksturīgi. Tautas mūzikai vistuvākā ir līksmā, gaišā

liroepika, kā arī trauslie, maigas noskaņas liriskie tēli, jo šeit

Kalniņš liek lietā pašas tautas mūzikas formas.* Tomēr vēl stip-
rāks nacionālās specifikas kondensators ir komponista paša indi-

viduālais stils, kāds tas bija izveidojies daiļrades pirmajā periodā,

uzņemot daudzus gan latviešu folkloras, gan arī profesionālās
mākslas — it sevišķi K. Skalbes, Raiņa un citu dzejas — iespai-
dus. Sis stils caurstrāvo gandrīz visu operu un liek mūzikai būt

tautiski nacionālai bieži vien arī tur, kur tā neietver folklorai

raksturīgu tēlainību — pat psiholoģiski konfliktējošas izteiksmes

momentos.

Komplicēts, varbūt pat viennozīmīgā atbildē neizsmeļams, ir

jautājums par šīs operas stilistisko tipu. Varam gan BAŅUTU
salīdzināt ar to vai citu operas stilu 19. gadsimta beigās vai

20. gadsimta sākumā, bet to ietekmes Kalniņa darbā nostājas
tik savdabīgās, neatkārtotās attiecībās, ka tas īsti neiekļaujas
nevienā klasifikācijā. Ar vienu savu pusi BAŅUTA ir tuva Rim-

ska-Korsakova operām — gleznaini tēlojošajā kolorītā, tautas

skatu veidojumā (šai ziņā raksturīgas arī BAŅUTA sastopamās
rondo formas), mērenajā, Vāgnera ietekmētajā simfonizācijā.
Taču delikātajā līdzsvarā starp tēlojumu un ekspresiju Kalniņš
tiecas uz otro vairāk nekā viņa diženais paraugs, un šajā ziņā

BAŅUTA ir neapšaubāmas Čaikovska psiholoģiskā reālisma ietek-

mes. Proti, lai arī Kalniņš mīl tēlot vidi, kolorītu, nacionālo sav-

dabību, tomēr varoņu nacionālās, vēsturiskās, sociālās fiziono-

mijas raksturojums viņam nekļūst galvenais. Pēc īpašas muzikālas

pārtapšanas tai vai 'citā tēlā Kalniņš netiecas, kaut arī tai

tuvojas. Izšķirošos momentos viņš paliek uzticīgs emocionālai

tiešamībai, kura gan nekad nenonāk līdz Čaikovska ekspresīvās
liriskās izteiksmes viennozīmībai, jo Kalniņš mīl arī gleznainu
distanci.

BAŅUTAS liriskajā melosā laimīgi ieplūdusi psiholoģiskuma
un gleznainības vienotība, ko komponists bija sasniedzis pirmā
daiļrades perioda brieduma solodziesmās, piemēram, 1913. gada
četrās dziesmās ar Raiņa vārdiem (71—74). BAŅUTA neatspo-
guļojas tā jaunā, novatoriskā, koloristiski pārsātinātā stila mek-

lējumi, kas solodziesmās jau parādījās īsi pirms operas rakstī-

šanas. Varbūt tas tāpēc, ka komponists BAŅUTAS rakstīšanu

1918. gada vasarā uzskatīja gandrīz vai par gadījuma darbu un

velējas to dot Latvju operas 1918./19. ga_da sezonai. Viņš to
steidza cerībā tūlīt ķerties pie INDUĻA UN ĀRIJAS un tiešām arī
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pabeidza skicēt, kā zināms,

jau 1918. gada oktobrī12.
Šķietams «gadījuma darbs»

kļuva par šedevru. Tas ir

tikai viens no šīs operas

paradoksiem, kuri pavadī-

juši tās uzvedumus pagāt-
nē (tos vēl skarsim) un,

liekas, nav izslēgti arī

nākotnē.

Pēc BAŅUTAS pirm
uzveduma nākamie trīs

četri gadi tās autoram kā

jaunradē, tā sabiedriskajā
aktivitātē — demokrātis

kas pilsoņa stājas neatlai

dībā — ir vieni no inten-

sīvākajiem, drosmīgāka-
jiem, izaicinošākajiem, taču

sagādā arī nebijušus sa-

rūgtinājumus un ilūziju
drupšanu. I

1920. gada vasara tūkstoš jaunības atmiņu un darbu vietā

Siguldā* vēl nāk kā atelpa pēc BAŅUTAS un atnes veselu

sējumu —

ap trīsdesmit — jaunu solodziesmu, lai gan ierēdņa
darbs arī vasarā prasa rakņāties pa svešu operu partitūrām, tās

vērtējot un izvēloties repertuāram, rediģējot tulkojumus, anotējot.
Rudenī BAŅUTA nonāk jaunpieņemtā otrā diriģenta Dāvida

Jākobsona vadībā, lai paliktu repertuārā līdz 1923. gada aprīlim,
kad notikušo izrāžu skaits būs sasniedzis divdesmit četras (Kal-

niņa pirmās operas skatuves noturība tiem laikiem bija gluži

neparasta*). Jau 1921. gada februārī Kalniņš jūt nepieciešamību
savu ierēdņa karjeru beigt, viņš aiziet no darba Izglītības minis-

trijā, jo saprot, ka ar savu taisnprātīgo izturēšanos ir baltais

zvirbulis vispārējas bezatbildības atmosfērā un dadzis acīs tiem

daudzajiem, kuri amatus uzlūko par iespēju iedzīvoties uz sabied-

rības rēķina. Ko citu viņam bija secināt, ja viņa atlūguma pieņem-
šanu, kas līdzīgos gadījumos ir arī darba vērtējums, toreizējais

Skats uz Rīgu 20. gados.

12 Kalniņš A. Baņuta. Atmiņu lapiņa. — Jaunākas Ziņas, 1937, 2. okt, 223. nr,

8. lpp. Sk. arī 8. parindi.
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Siguldas bērnu mūzikas skola Imanta Sudmaļa ielā 19.Šī ēka tapusi
1970. gadā, pārbūvējot vasarnīcu, kurā 1920. gada vasaru pavadīja Alfrēds

Kalniņš ar ģimeni.

izglītības ministrs Juris Plāķis vainago ar šādiem vārdiem māk-

sliniekam: «Man
.. gan vajadzētu izteikt nožēlošanu, arī pateik-

ties, bet man nav ko nožēlot, nav arī ko pateikties.»
Notikums saceļ kņadu presē un pat steidzamu interpelāciju

Satversmes sapulcē no tiem, kuri ir opozīcijā tā brīža ministru

kabinetam.13 Bet tas arī viss. No Liepājas uz Rīgu ataicinātais

Kalniņš savu misiju var uzskatīt par pabeigtu. Viņš paliek ar

niecīgu, gluži simbolisku Jēkaba baznīcas ērģelnieka aldziņu, un

nav brīnums, ka atkal sāk apsvērt iespējas no Rīgas aizbraukt,
bet šoreiz — arī no Latvijas. Sava rūgtuma pilno rakstu presē
par noziedzīgu nesaimnieciskumu, kukuļņemšanu un onkuļu būša-

nām valdības iestādēs viņš beidz ar atzīšanos, ka reizi par visām

reizēm ir pazaudējis ilūziju par toreizējās valsts «iekšējo spēku»,
kā viņš izsakās. 14

Bet arī vieta pie necilajām, tikai divu manuālu lielajām Jēkaba

baznīcas ērģelēm, kuru viņš ir 1920. gada pavasarī uzņēmies, lai

13
Latvijas Satversmes sapulces stenogrammas. R, 1921, 544. lpp. Sk. arī:

Akuraters J. Nacionālā māksla un birokrāti. — Latvijas Vēstnesis, 1921,
9. marta, 55. nr., 3. lpp.

14

Kalniņš A. Bijušais mazpilsētiņas ērģelnieks valsts ierēdņa lomā. — Latvijas
Vēstnesis, 1921, 4. martā, 51.'nr, 3. lpp.
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gūtu iespēju gatavot koncertprogrammas, viņam drīz iet secen.

Atteikdamies piedalīties latviešu un vācu draudžu, kā arī dažādu

konfesiju ķīviņos šīs baznīcas dēļ, viņš ērģelnieka vietu 1923. gada
vasarā zaudē. Neko nelīdz, ka koncertu recenzenti viņu pielīdzina
diviem trim Eiropas labākajiem ērģeļvirtuoziem un kaunina

sabiedrību par necieņas izrādīšanu izcilajam meistaram, — baz-

nīcas un ērģeles taču ir privāts, lielākoties vācu draudžu īpašums.
Pagaidām Kalniņš nepadodas, viņš atrod iespēju gatavot pro-

grammas pie sīkām ērģelītēm kādā skolā vai labdarības iestādē

un pie Rīgas lepno tempļu lielajiem instrumentiem piesēžas tikai kā

viesis koncertu reizēs. Tomēr rūgtums krājas, jo «tas viss riebīgi
zemais un dziļi pazemojošais, ko nācās izciest cilvēkam, kam

nebija savas baznīcas, savu ērģeļu kā Pērnavā, Liepājā, Tēr-

batā senāk, pastāvīgo «viesošanos» padarīja grūtu, nepane-

samu.»
15 Viņš pamazām cilā domu par koncertējoša ērģelnieka

dzīvi ārzemēs.

Nāk arī trešais trieciens. Līdzās namam Bruņinieku (tagad

Sarkanarmijas) ielā 12, kurā komponists ar ģimeni īrē dzīvokli

kopš ierašanās no Liepājas, mazā koka mājelē un dārzā trokšņai-
nas naktsdzīves vietu 1921. gada rudenī iekārto studentu korpo-

rācija «Selonija».* Troksnis, skandāli un ālēšanās terorizē apkār-

tējo namu iedzīvotājus. Delegācijas sāk virināt policijas prefekta
kabineta durvis, gandrīz simt personu paraksta iesniegumu iekš-

lietu ministram. Aizstāvēdams ari kaimiņos dzīvojošā grūti slimā

gleznotāja Eduarda Vītola (1877—1954) intereses, Kalniņš uzņe-

mas zināmu iniciatīvu cīņā pret šķietami legalizēto dauzonību, un

šī cīņa ar apbrīnojamu daiļrunību parāda, cik ciniski buržuāzis-

kās valsts iestādēs tiek kājām mīdīti daudzinātās demokrātijas

principi un pat elementārs godīgums. Policijas ierēdņus korporeļi
bieži vien apdzirda vai piekukuļo. Bet, baudīdami augstu amat-

personu protekcijas, viņi pat šādus sīkus izdevumus var neatļau-
ties. lekšlietu ministrs pret miera traucētājiem gluži vienkārši

neko neuzsāk, nelīdz arī Kalniņa sirsnīgā izrunāšanās ar pašu
Satversmes sapulces priekšsēdētāju, jo «Selonijas» filistri, sēdē-

dami valsts iestāžu siltajās vietās, ar gādīgu roku novērš jebkuru
traucēkli zelta jaunatnes izpriecām.

Savus sāpju ceļus pa atbildīgu iestāžu birokrātijas lokiem

Kalniņš apraksta asā paskvilā, taču neviens pilsonisks laikraksts

to neņemas iespiest, jo baidās konflikta ar valdošās šķiras vare-

najiem. Beidzot, ar Valda Grēviņa (1895—1968) starpniecību

15 Kalniņš A. Eksērģelnieks. — Latvijas Vēstnesis, 1923, 1. sept, 193. nr,

2. lpp.
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raksts parādās kreisajā
satīras žurnālā «Ho-ho», 16

un tam seko vēl viens

laikrakstā «Sociāldemo-

krāts», 17 kurā Kalniņš tur-

klāt neslēpj ironiju par

pilsonisko avīžu bailēm

nodrukāt atklātu vārdu.

Sīs publikācijas saviļ-

ņo sabiedrību. Kalniņa aso

reakciju uz korporeļu dau-

zonībām ir izraisījis ne

tikai mūziķa paaugstināts

jutīgums pret trokšņiem.

Viņš ar savu drošo vārdu

ir saasinājis uzmanību arī

uz valdošās šķiras jaunat-

nes pārsteidzošo, visai sa-

biedrībai bīstamo gara na-

badzību, kas sevi turklāt

reklamē kā patriotismu.
Demokrātiskās inteliģen-

ces izdevumos, atsaucoties

uz Kalniņa cīņu, parādās

publikācijas pret nacionā-

listiskā urrāpatriotisma

aprobežotību.* Kalniņš sa-

vos rakstos neaizmirst arī

aizrādīt, ka privileģētās
jaunatnes dzīres caurām

naktīm vairākās maiņās
notiek laikā, kad daudziem

trūkst pat dienišķās maizes kumosa. Un, protams, viņš jūt pret
sevi ceļamies šo privileģēto aprindu naidu. «Ārā! To tēviņu izsūtīt

uz Latvijas Sibīriju, Roņu salu! Viņš ārda pastāvošo kārtību!

Viņš traks!» — tādu attieksmi pret sevi jūt sarkastisko rakstu

autors un ironizē arī par to.18 Dzīve «Selonijas» lokāla tuvumā

kļūst komponistam gluži fiziski nepaciešama, piedzērušies burši,

juzdami visvarenu aizmuguri, ar vārdiem viņu aizskar pat uz

Komponista pirmā dzīvesvieta Rīgā, Bruņi-
nieku (tagad Sarkanarmijas) ielā 12 (1977. g.

attēls).

16 Kalniņš A. Fidri-fidralalā jeb astoņi mēneši «Selonijas» vara. — Ho-ho,

1922, 7. jūl.,_7. nr., 5. lpp.
17 Kalniņš A. Ērģelnieka kapitulācija. Nevīstoša lapiņa «Selonijas» vainagā. —

Sociāldemokrāts, 1923, 5. sept, 196. nr, 3. lpp.; 6. sept, 197. nr, 2. lpp.
18

Sk. 14. parindi.
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ielas, un Kalniņš uzņemas grūtības pārcelties uz citu dzīvokli,*

kurā trīs gadus nākas mitināties pat bez pierakstīšanās, līdz

kamēr atrodas līdzekļi kooperatīvam dzīvoklim pazīstamajā namā

Valdemāra (tagad Gorkija) ielā 67, kas vēlāk, pēc emigrācijas,

kļūst par pajumti līdz mūža galam.
Šo ilgo cīņu ar korporeļu un tiem izdabājošo valsts iestāžu

patvaļu Kalniņš šķietami zaudē, taču viņš ir metis izaicinājumu

pilsoniskajām aprindām. Rainis, runādams Saeimā par pilsoniskās
sabiedrības un mākslas attiecībām, rezumē Kalniņa piedzīvoto
šādos vārdos: «Es domāju, visiem vēl ir atmiņā Odiseja, kādu

izbaudīja viens no mūsu pirmiem māksliniekiem, Alfrēds Kalniņa

kungs. Viņš cīnījās pret vienu studentu korporāciju, un šo cīņu,

kura vilkās ļoti ilgi, viņš zaudēja un pazaudēja tāpēc, ka sabied-

rība nenāca viņam palīgā; sabiedriskā ētika bija tik zema, ka

viņa pilnīgi dibinātās prasības nepabalstīja. Tas ir piemērs, ka

mūsu sabiedriskā ētika mākslas dzīvē radošo darbu nenostāda

tādā vietā, kādā viņam jābūt.»
19

Kalniņš nav klusējis arī par tām ačgārnībām valsts, sabied-

rības un kultūras dzīvē, kuru dēļ viņš aizgāja no ierēdņa darba

un pameta ērģelnieka vietu. Pāris gadu laikā viņš ir kļuvis par

publicistu, kas sabiedrības kritikas patosā un spalvas asumā var

sacensties ar sava laika pašiem neiecietīgākajiem demokrātiski

noskaņotajiem profesionāliem žurnālistiem. Daudzus pārsteidz
aizvien delikātā, klusā mūziķa jaunatklātā vēlēšanās bezbailīgi
mesties principiālās polemikās un atmaskojošos vārdu karos.

Taču viņam acīmredzot ir beidzot nācies atjaust, ka, darbodamies

sabiedrībā kā mūziķis, viņš tomēr nevar kalpot tikai mūzikai —■
tā, kā to lielākoties ir darījis līdz šim. Ilūzija par mākslas sfēras

šķietamo absolūto autonomiju beidzot ir zudusi. Krietni vēlu viņš
ir atskārtis ieņemt principiālu un nesamierināmu nostāju arī pret
to, ko jaunības draugs Dārziņš tik dedzīgi apkaroja jau pirms
gadiem divdesmit, — pret pašapmierinātās pilsonības garīgo
kūtrību, mākslas dzīvi gandējošo vienaldzību un vēl pret ko

sliktāku nekā Dārziņa laikos — pret reakcionāro aprindu karojošo

tumsonību, ciniska kundziskuma un varas kultu, kas viņam arī

personiski bija jāizjūt sadursmē ar korporeļu pasauli.
Pārsteidz ne vien Kalniņa pēkšņā publicistiskā aktivitāte, bet

arī ārkārtīgais toņa asums, ko viņš dažkārt vērš pat pret kolē-

ģiem un līdzbiedriem. Protams, var tam atrast dažu objektīvu
iemeslu. Nekad līdz šim Kalniņš nav bijis nostādīts tik kompli-
cētās attieksmēs ar cilvēkiem, ar sabiedrību kā atbildīga ierēdņa
darbā un direkcijas sastāvā operteātrī. Nelielo pilsētu mūzikas

19 Latvijas republikas Saeimas stenogrammas. R, 1924, 352. lpp.
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dzīvē viņš allaž bija bijis vienīgā autoritāte, kas gluži neviļus,

bez īpašas piepūles nosaka attīstību. Tagad viss ir sarežģītāk un,

kā vēlāk autobiogrāfijā, atceroties šo Rīgas laiku, raksta pats

komponists, viņš ir pēkšņi juties kā vienkāršs mākslinieks, kam

trūkst diplomātijas.
20 Pašauros apstākļos audzis, viņš, liekas,

saredz operteātrī izšķērdību un nesaimnieciskumu arī tur, kur

runa varētu būt drīzāk par nesamērīgi plašu darbības vērienu.

Tomēr šie objektīvie iemesli neizskaidro aizvainojošos izteicienus

pret kolēģiem* — sarkasmu, kurš tik griezīgi kontrastē ar priekš-
statu par komponista personību, priekšstatu, ko veidojuši viņa

smalkjūtīgās lirikas pilnie skaņdarbi. Ar noslīdējumu līdz vul-

gāru pamfletu stilam Kalniņš daudziem cienītājiem gluži vien-

kārši liek sevī vilties. Seko feļetons pēc feļetona, kuros viņš uzņe-

mas ironizēt it kā par visu un visiem, arī par savu mūziku, pat

par savu BAŅUTU. Komponists ir zaudējis līdzsvaru. Viņš ir

izsists no augstā ideālisma pozīcijas, kādā spējis turēties savā

mākslā, un tagad krīt otrā galējībā. Šķiet, viņš ieraudzījis tikai

vienu alternatīvu izsmalcinātai stājai un poētiski idealizējošai
attieksmei pret dzīvi — tās sarkastisku šaržēšanu. Viņš redz tikai

abas galējības, vairs ne plašo viduszonu, kurā valdītu vīrišķīga
nosvērtība. Zīmīgi, ka sava pirmā dzēlīgā raksta ievadā viņš it kā

attēlo šo svārstīšanos un izšķiršanos starp divām savstarpēji
izslēdzošām attieksmēm. Viņš raksta: ««Vai tas vēl maigais Kal-

niņš?» jūs jautāsiet, «ar maigām skaņām, ar jūtīgo, pateicīgo
sirdi?» — «Varbūt pieturēt? Nerakstīt?» — «Uzaicināt uz kafeju

un liķieriem?» — «Kāpēc valsts lietās sanīsties ar draugiem!?»»
21

,

un tā tālāk.

Viņa sarkasms bija paša kultivētā sabiedriskā ideālisma krahs,

pie kā bija noveduši dzīves un darbības apstākļi. Bankrotējis
ideālisms tagad meklēja kompensāciju satīrā. Vēl šodien, pārlasot
šo gadu kodīgos Kalniņa rakstus, kas viņam toreiz sagādāja gan

drosmīga, taču arī paštaisna un kašķīga cilvēka reputāciju, nevar

nesajust šīs psiholoģiskās krīzes dziļumu. Zīmīgi, ka vēlāk kom-

ponists savus soļus it kā drusku nožēlo. Atmiņās par Raini viņš
citē dzejnieka atsauksmi par savu publicistiku: «Tu esi rakstnieks!

Tev apbrīnojami asa spalva,» bet arī rezignēti piezīmē, ka «šis

diezgan kašķīgais laiks Rainī izsauca vienu otru smaidu un pie-
zīmi,» un var just, ka lielā dzejnieka skeptisko smaidu viņš

akceptē.
22

Taču, varbūt nožēlodams viena otra raksta toni, kom-

ponists līdz mūža galam neatsakās no to satura un nebeidz

20 Autobiogrāfija, 65. lpp.
21

Kalniņš A. Bijušais mazpilsētiņas ērģelnieks valsts ierēdņa lomā. — Lat-

vijas Vēstnesis, 1921, 15. febr., 37. nr, 3. lpp.
22 Kalniņš A. Rainis un Aspazija manās atmiņās, 7. lpp.
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uzsvērt, ka tajos visklie-

dzošākie sabiedriskie at-

maskojumi ir bijuši patiesi.
Visai subjektīvi formā, šie

raksti tomēr bija objektīvi

saturā, jo fiksēja laikmeta

realitātes, kā to arī aplie-
cina J. Zālītis, kliedēdams

šokēto lasītāju nepatiku

pret Kalniņu: «Ir dzirdē-

tas domas, ka Kalniņš bei-

dzamā laikā tā savādi uz-

vedoties. Rakstot dīvainus

feļetonus, nesatiekot ne ar

korporeļiem, ne ar baznī-

cas kungiem, komponējot

briesmīgi modernu mūzi-

ku . . Var būt, ka viss tas

arī tiesa. Bet tas viss tikai

viņa grimases, ne viņa
īstā dzīve. Grimases, ko

izsauc visas tās nebūšanas

privātā un sabiedriskā

dzīvē, kas jāredz, kas per-

sonīgi viņam jāizbauda.

Kalniņa īstā seja tomēr

cita, — tā, kura atspogu-

ļojas viņa darbos. Tur

vaibsti citādi. Tur radīša-

nas prieks, skaidrība, ap-

garotība un nemitīgs jūtu

starojums.»23

Afiša vienam no 20. gadu regulārajiem
A. Kalniņa vokālās lirikas pirmatskaņojumu

koncertiem (1924. g.).

Divdesmito gadu sākums Kalniņam ir nebijuši ražīgs dziesmu

laiks — trīs gados rodas 70 solodziesmās, ap 60 tautasdziesmu

apdares balsij ar klavierēm, dueti. Līdz 1924. gadam komponists
rīko gadskārtējus dziesmu autorkoncertus jeb, kā tos toreiz dēvē,

«dziesmu novitātu vakarus», kuros kopumā izskan vairāk nekā

simts šīs jaunās produkcijas skaņdarbu.
24

23 Zālītis J. Alfrēda Kalniņa jaunāko dziesmu vakars. — Jaunākas Ziņas, 1924,
30. apr, 97. nr, 5. lpp.

24 Dziesmu pirmatskaņojumu vakari Rīgā notiek sekojošos datumos: 1921. g.

26. septembrī Nacionālajā operā; 1922. g. 23. oktobrī konservatorijā (atkār-
tojums 1922. g. 10. novembrī); 1923. g. 13. martā konservatorijā; 1924. g.
29. aprīlī konservatorijā.
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Līdzās jaunradei otra visintensīvākās darbības joma ir ērģeļu
solokoncerti — apmēram pieci ik sezonu. Kalniņa repertuārs pa

šiem gadiem vēl vairāk paplašinājies, tas jau saucams par uni-

versālu. Tajā ir visu laikmetu un gandrīz visu zemju ērģeļmūzika,
sākot ar 17. gadsimta autoriem, kurus Kalniņš vislabprātāk spēlē

uz Doma vai Pētera baznīcas ērģelēm, un beidzot ar sava laika

modernistiem, piemēram, francūzi Arturu Onegēru (1892—1955),
kuriem vispiemērotākās ir vecās Ģertrūdes baznīcas ērģeles, taču

tur gan Kalniņš kā solists piecu gadu laikā var koncertēt tikai

divas reizes, jo šīs baznīcas vadība principā iebilst pret koncer-

tiem. Visbiežāk Kalniņam tomēr jāsēstas pie nelielajām Jēkaba

baznīcas ērģelēm. Protams, visus šos koncertus viņš rīko uz savu

risku, maksājot baznīcām lielas telpu un ērģeļu īres summas.

Neraugoties uz izcila virtuoza slavu, Kalniņš ne vien ar

lielu atbildību gatavojas ik koncertam, bet joprojām arī regulāri

pilnveido spēles tehniku. Visintensīvāk viņš to dara vasarās,

apmezdamies uz dzīvi kādās lauku mājās baznīciņas tuvumā un

izkaulēdams atļauju vingrināties, lai tad kā kompensāciju rudenī

sniegtu ērģeļu labā par velti pāris koncertu. Strāvas pa lielākajai

daļai nav, komponists ar dēlu vingrinās pārmaiņus — kamēr

viens spēlē, otra ziņā ir plēšas. Rudenī atvadoties tad parasti
seko vietējā ķestera tikpat naivs, cik komisks pārmetums: «Rīgas
mākslinieka kungs, vai tad jums tiešām bija nepieciešams visu

vasaru ar kājām gammas spēlēt, lai sagatavotu mums šo mazo

koncertiņu?!...»
Koncertu kritikas ļauj izdarīt dažus secinājumus par toreizē-

jās Kalniņa spēles īpatnībām.
Pirmām kārtām, viņa spēle —, tiklab uzstājoties par solistu,

kā arī baznīcas rituāla ietvaros, — ir koncertiska, nevis ērģeļ-
mūzikas pielietojamo, tātad baznīcniecisko pusi uzsveroša. Tas

vēl ir diezgan liels retums tais laikos. Pāvils Gruzna raksta:

«Kalniņa spēlēšana izgaisina drūmo misticismu, baznīcas salka-

nību — un ienes saules staru, pasaules skaņas līdz šim itin kā.

iebalzamētā ērģeļu mūzikā.»25

Pati lielākā un visgrūtāk raksturojamā īpatnība ir bijis Kal-

niņa spēles ārkārtējais plastiskums. Tik labi sadzirdama un

izbaudāma bijusi skaņu auduma tekstūra, izteiksmīgais un skaid-

rais reljefs, ka, licies, mūziku var gandrīz ar tausti izjust. Tas

panākts ar visa skaņuma diapazona pilnu, bet ļoti lietpratīgi
dozētu, daiļi samērotu lietojumu. Arī ar reljefu tembrālo veido-

jumu un ar divu šķietami nesavienojamu spēles īpašību — teh-

25 Gruzna P. A. Kalniņa erģeļkoncerts. — Jaunākas Ziņas, 1921, 22. martā,
66. nr, 3. lpp.
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niskas precizitātes un brīvas metroritmiskas elastības — vienību.

J. Sudrabkalns runā par «vijoļelastīgām Kalniņa ērģelēm», pār
kurām meistars valda, «spēkā paturēdams stingru precizitāti un

maigumā nostādamies uz pašām klusuma robežām».26

Sai periodā Kalniņa spēles meistarībā — acīmredzot vairāk

nekā vēlākajā laikā — ir bijušas sajūtamas stiprā kas un mazāk

stiprās puses. Pēc dabas būdams mūziķis miniatūrists, sliekda-

mies vairāk uz gleznainu, krāsainu, brīvi poētisku izteiksmi, nekā

sekodams stingri abstrahētai formu valodai, Kalniņš arī kā kon-

certants ir nepārspējams bijis romantiski programmātiskā ērģel-
literatūrā. Izcilajā plastiskumā un nianšu bagātībā īpatnējs un

valdzinošs ir bijis arī barokālās polifonijas traktējums — it īpaši
pirmsbaha laikmeta meistaru darbi, kuros noteicošais formas

veidošanas princips vēl ir variācija. Pēc toreizējās kritikas

domām, J. S. Baha monumentālo fūgu arhitektonika zem Kal-

niņa pirkstiem pirmajā laikā dažkārt pārāk tiek ziedota detaļu
izteiksmībai.

Leģendāras šai laikā kļūst Kalniņa improvizācijas par publi-
kas pieteiktām tēmām, kuras parasti noslēdz koncertu. Tās grezno

viņa uzstāšanās jau Liepājā un Tērbatā, tagad — pēc laikabiedru

nostāstiem — spilgtumā dažkārt pat aizēno pašu koncerta pro-

grammu. Saglabājušās kritikas ļauj spriest, ka Kalniņa impro-
vizācija 20. gados ir bijusi galvenokārt homofona, ar intensīvu

harmoniskās figurācijas pielietojumu, pa lielākai daļai variāciju
formā ieturēta un visai drosmīga savā harmoniskajā veidojumā.
Jau pie ieejas klausītājiem bijusi iespēja iesniegt vēlamo tēmu

pieteikumus — pazīstamu tautasdziesmu vai korāļu tēmas, no

kurām koncertants izvēlējies ierosinošāko.

20. gados Kalniņa spēlei kritika (Jūlijs Sproģis, Jēkabs Vīto-

liņš, Jānis Zālītis) izvirzīja arī dažus iebildumus, taču tas tika

darīts, mērojot Kalniņu — vienīgo Latvijā — ar visaugstāko

ērģeļspēles mākslas mērauklu un pielīdzinot viņu sava laika

pašiem izcilākajiem ērģelniekiem — francūzim Marselam Diprē

(1886—1971), itālietim Markam Enriko Bossi (1861 — 1925).
Turklāt, lasot kritikas, ir jūtams, ka iebildumi rodas, vadoties pēc
sava laika vispārpieņemtajiem, shematiskajiem priekšstatiem par

spēles stiliem un tradīcijām, bet šie iebildumi atkrīt paši no

sevis, tiklīdz klausītājs uzticas Kalniņa atskaņotāja individualitā-

tei, viņa stiprajai mākslinieka savdabībai, kura ir sevī pabeigta
pasaule un izvirza pati savus kritērijus. Kalniņa ērģeļkoncerti

26 Sudrabkalns J. A. Kalniņš koncertēja. — Latvijas Vēstnesis, 1920, 20. sept.,
55. nr, 3. lpp.
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bija, šķiet, pašas visneikdienišķākās atskaņotajmakslas parādības
20. gadu mūzikas dzīvē.

Ļoti liels ir pārējo koncertu skaits, kuros Kalniņš piedalās kā

pavadītājs pie klavierēm vai ērģelēm. Tas ir nepieciešams die-

nišķajai iztikai, jo, atskaitot privātskolniekus, ar kuriem viņš

tagad rīko arī grupu stundas teorētiskos priekšmetos, caurus

gadus nav nekādu stabilu ienākumu.* Ik mēnesi, pat vairākkārt,

viņš piedalās kādā koncertā Rīgā, Jelgavā, Cēsīs, Liepājā vai

attālākā lauku nostūrī. Tie ir izcilu latviešu dziedātāju solokon-

certi, dažkārt arī jaukti koncerti ar koriem vai ansambļiem un

visai bieži — Reitera kora koncerti ar ērģelēm. let gadi, mūžs

jau pusē, bet Kalniņš joprojām ierobežo dzīvei nepieciešamos izde-

vumus līdz vismazākajiem, lai tikai atlicinātu laiku jaunradei un

līdzekļus darbu izdošanai. Joprojām nedz komponists, nedz ģimene

neatļaujas kaut vispieticīgāko ārzemju ceļojumu,* vasarās dzīvo

visvienkāršākajos lauku apstākļos. Lakonisku, zīmīgu Kalniņa
dzīves apstākļu raksturojumu 1923. gadā atstājis Melngailis.

Viņš raksta, ka iegriezies parunāties ar seno studiju biedru par

kopīgiem dzīves un darba jautājumiem: «Pats Kalniņš ir kautrs

un kluss. Bet kundze tomēr ko pastāsta. Operai, konservatorijai

Kalniņš ir lieks*, tāpat kā es. Pie komponēšanas Kalniņš tiek

tikai retumis, aizgūtnēm. Diena aiziet klavierstundās. Pegazus

iejūgts darba ratos. Ar koncertiem iet grūti. Doma baznīca ņem

īri 25% apmērā no apgrozības, bet 6500 rbļ. (apmēram 130 latu —

A. X.) vajaga jau garantēt kā minimālmaksu. Tad vēl pilsētas
nodoklis!»27

Taču ar 1924. gadu apstākļi nojauc arī šīs askētiskās darba

dzīves šķietami stabilo ritmu. Publikas nepietiekamas intereses

dēļ tagad zaudējumus nes ne vien solodziesmu pirmatskaņojumu
vakari, kā tas ir bijis līdz šim, bet arī ērģeļkoncerti vairs nepaiet
bez deficīta. Ne tikai nelaimīga rokas laušana 1924. gada martā,
bet šie daudz svarīgākie iemesli liek pārtraukt ikgadējos ērģeļ-
mūzikas programmu ciklus, un nākamajos gados Kalniņš atļau-
jas tikai pa vienam solokoncertam, no dziesmu autorvakariem

atsacīdamies pavisam. Vīlies publikas attieksmē, ciezdams skaņ-
darbu izdošanas grūtības, komponists starp 1922. gadu un

1927. gada pirmajiem emigrācijas mēnešiem neuzraksta nevienu

solodziesmu. Agrāk devis līdz 30 dziesmām vienā vasarā, viņš
tagad piecus gadus nepapildina sava pamatžanra — solodzies-

mas — opusu sarakstu ne ar vienu pašu kompozīciju.

27 Melngailis E. Rītdien A. Kalniņa ērģelkoncerts. — Jaunākas Ziņas, 1923,
13. okt, 229. nr, 5. lpp.



Komponists ar dzīvesbiedri Ņujorkas Centrālparkā 1930. gada

februārī.



Komponists emigrācijas perioda beigās — ar dzīvesbiedri un

meitas Birutas ģimeni.



Pie Doma ērģelēm 30. gadu otrajā pusē.



Astoto dziesmusvētku

dalībnieku ziedi Alfrē-
dam Kalniņam, kas

nedēļu pirms svētkiem,
1933. gada 10. jūnijā,
atgriezies no svešat-

nes Rīgā.



BAŅUTAS otrā uzveduma pirmizrādes afiša.

A. Kalniņš 1937. gada oktobrī ar dziedātāju Irmu Kalniņu un

diriģentu Jāni Dreimani, kura vadībā (1937. g. 24. oktobrī) no-

tika kantātes JŪRA pirmatskaņojums.



BAŅUTAS
1941.

gada

iestudējuma
1.

cēliena

dekorācija

(scenogrāfs
P.

Rožlapa).



Latvijas

Valsts

konservatorijas
pasniedzēju

kolektīvs
ar

rektoru

Alfrēdu

Kalniņu

(pirmajā
rindā

centrā)

1947.

gadā.



Skats no BAŅUTAS uzveduma Latvijas PSR Mākslas un literatūras

dekādei Maskavā (1955. g.). Centrā Baņuta —
Ž. Heine-Vāgnere,

pa kreisi Vižuts — A. Frīnbergs.
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Līdzdalība dažādos citos koncertos, tiklīdz veselība atļauj,
toties pat vēl pieaug. Ar apbrīnojamu enerģiju komponists dodas

nogurdinošos izbraukuma koncertos uz tālām vietām, kur gaida

pussagatavotas koru programmas, kas dažu stundu laikā jāsa-
ved kārtībā kā diriģentam vai pavadītājam, lai tad pēc koncerta

steigā dotos atpakaļ vai nu uz Rīgu, kur jau priekšā ikdienas

pienākumi, vai vēl uz citu koncerta vietu, kur atkal jāsastopas
ar organizatoriskām grūtībām un provinces apstākļu šaurību. Tā

nav tikai materiāla nepieciešamība, kas liek Latvijas labākajam

ērģelniekam un solistu pavadītājam gluži kā zaļās jaunības die-

nās apbraukāt laukus, bet arī nevīstošais muzikāla apgaismotāja
entuziasms. Rīgā koncertmeistara darbs dāvā arī izsmalcinātu

mākslas Kalniņš rīko stilā noskaņotus dziesmu vakarus

ar P. Sakšu (Sūberts; Brāmss; franču laikmetīgā solodziesma)
un vēl interesantākus ar O. Pļavnieci (Prokofjevs, Stravinskis;

Šēnbergs, Hindemits). Arvien vairāk viņš šai laikā uzstājas kā

pavadītājs koru koncertos. Kopš 1923. gada vasaras Dziesmu die-

nām Rīgā (16., 17. jūnijā), kuras bija veltītas pirmo dziesmu-

svētku 50. gadskārtai, koru kustība arvien vairāk aktivizējas,
sākas gatavošanās sestajiem dziesmusvētkiem. Tie gan jāatliek uz

1926. gadu, bet jau 1924. gada rudenī notiek svētkiem kompo-
nēto darbu konkurss un nākamajā vasarā daudzi novadu dzies-

musvētki*, kuros Kalniņš — viens no četriem gaidāmo svētku

virsdiriģentiem — stājas dziedātāju pulku priekšā.
Sajā dziesmusvētku priekšperiodā līdzās darbam pie operas

SALINIEKI (3) ļoti aktivizējas arī Kalniņa kordziesmu daiļrade.
Pēc ilgu gadu pārtraukuma viņš atkal uzņemas arī kāda kora

vadību. Kalniņš kļūst par 1925. gada pavasarī dibinātās LU

studentu dziedāšanas biedrības «Dziesmuvara» pirmo diriģentu.
«Dziesmuvarai» ir īpats statuss pārējo studentu organizāciju
vidū. Tā ir ne tikai universitātes koris, jo tāds jau izsenis dar-

bojas A. Bobkovica vadībā, bet ir biedrība ar mērķi izkopt muzi-

kāli sabiedrisku dzīvi, atsakoties no studentu korporāciju peļama-

jām tradīcijām. Kalniņš uzņemas kora diriģēšanu tikai dažus

gadus pirms aizbraukšanas no Latvijas, viņš ievada un vada

to darbā ilgi pirms kolektīva ārzemju ceļojumu vainagotajiem
ziedulaikiem, bet viņa vadības gadi ir izšķiroši «Dziesmuvaras»

tradīciju tapšanā. Nesavtīgs sabiedriski kulturāls entuziasms,

pretalkoholisms un citas antikorporeliskas nostādnes kora

sadzīvē — tās ir ievirzes, kuras saista Kalniņu un kuras viņš cen-

šas izkopt. Viņš strādā bez atlīdzības. Liekas, šī kora vidū Kal-

niņš kaut kādā mērā atkal atrod to veldzējošo garīgo rosību un

mākslas ideālismu, ko jau sen viņam vairs nesameklēt oficiā-

lajā mākslas dzīvē un publikas pilsoniski pašapmierinātajā daļā.
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(Zīmīgi, ka emigrācijas pirmajos gados «Dziesmuvara» ir vienīgā

organizācija Latvijā, ar kuru viņš apmainās vēstulēm.)
Mākslas panākumu gandarījumu nedz Kalniņš, nedz dziedā-

tāji šajos divos kora veidošanās gados vēl nebauda. Pagaidām
ir gandrīz vienīgi atdeve, un tā ir Kalniņa īstā stihija. «Mēģinā-

jumos valdīja dzelzs disciplīna, ja tas vēl nav par mīkstu teikts.

Citādi sekmes nav ko gaidīt, to saprata kā diriģents, tā koristi.

«Dziesmuvarai» mēs katrs atdevām sava spēka lielo pusi, savas

dvēseles labāko dalu. «Dziesmuvara» mums katram bija svēts

vārds. Nevaļa — nelietojams. Neviens neatcerēsies, ka diriģents
jebkad būtu nokavējies vai attaisnojoši neatnācis uz mēģinājumu.
Neticu, ka ar jebkuru citu diriģentu pašā grūtajā sākumā mums

būtu tik ideāla saskaņa, saliedētība un saprašanās, kā ar Kal-

niņu.»
28

Jauna, turklāt studentu kora komplicētajā saliedēšanas un

audzināšanas darbā Kalniņš atkal var likt lietā savas nosvērtās

personības labvēlīgo ietekmi, kas jau daudzkārt darījusi brīnu-

mus ar Pērnavas, Liepājas, Tērbatas koriem. «Viņš mēģināju-
mos bija apbrīnojami mierīgs, nekad pat saīdzis, nekad uztraukts,
nekad skaļš, nekad ar kori nerunāja paceltā balsī. Valoda gan-
drīz mājīga, rokas žests skops. Bet katram diriģenta vārdam korī

bija likuma spēks. Atvadu vakarā koris bija tuvu asarām, Kal-

niņa aizbraukšana mums likās patiesa traģēdija.» 29

Tas pats 1925. gads, kad sākas darbs ar kori*, vēlreiz iesaista

Kalniņu arī administratīvos pienākumos. Atsaukdamies uz vairāk-

kārtējiem uzaicinājumiem, viņš kļūst par Nacionālās operas direk-

cijas locekli (kopā ar Paulu Sūbertu*, kā arī Teodoru Reiteru —

galveno direktoru). Šai brīdī operas vadībai ir daudz problēmu.

lepriekšējā sezona nav bijusi īsti veiksmīga, un ir sākusies ska-

tītāju atsalšana pret izrādēm. Repertuāram paplašinoties ar laik-

metīgām operām, rodas arī pagaidām nepildīta prasība pēc

ārzemju diriģentu iesaistīšanas darbā. Trupa atjaunojas pārāk
lēni un balstās uz nopelnu bagātiem, bet nepilnīgi nodarbinātiem

un nesamērīgi augsti atalgotiem solistiem. «Stājoties amatā, es

tūdaļ stingri pieprasīju, ka mums, direktoriem, lai mēs personā-
lam būtu par priekšzīmi, sava alga uz pusi jāsamazina, kas ari

notika, jo mēs pārņēmām operu saimnieciskajā ziņā mazliet

nolaistu un tālab derēja būt taupīgiem. Personāls mūsu taupī-
šanu uzņēma negribīgi, gadījās arī asākas diskusijas ar prima-
donnām jaunu kostīmu dēļ, domstarpības ar augstākiem ierēd-

ņiem, parlamenta locekļiem, kuri, savus aizbilstamos no perso-

28
Melānijas Vanagas, bijušas kora dalībnieces, atmiņas. Rokr, 4, 5. lpp.
(Glabājas A. Klotiņa arhīvā.)

29
Turpat, 11., 12. lpp.



nāla vidus bieži vien gribēdami protežēt, direkcijai piedraudēja,
utt. Un tā nu iznāca, ka direkcija, kurā es darbojos par trešo

locekli, nevarēja nostrādāt pat vienu sezonu.»
30

Kalniņu atlaiž no direkcijas locekļa amata 1926. gada martā,

lai gan pret viņa un divu pārējo locekļu darbību pamatotu pre-

tenziju nav. īstenībā ir notikusi teātra darba uzlabošanās —

pieņemts viesdiriģents Emīls Kupers* (ar 1925.gada 9.novembri),

pēc vairāku gadu pārtraukuma iestudēta patstāvīga baleta

izrāde — M. Fokina «Sopeniāna» un M. Petipā «Mīlas pārbaude»
ar A. Glazunova mūziku (1925. gada novembrī, baletmeistare

A. Fjodorova), vairojies arī apmeklētāju skaits. Tiesa, iestudē-

jumu plāns nav gluži izpildīts, jo 1925. gadā direkcija saņēma
teātri sezonai nesagatavotu, E. Kupera iesaistīšana prasīja pār-
kārtot darbu (tāpēc 9. oktobrī pārtrauca jau uzsāktos darbus

pie SALINIEKIEM, šīs Kalniņa operas pirmizrāde notika tikai

1926. gada 10. februārī). Nepilnas sezonas laikā, protams, nav

bijis iespējams radikāli uzlabot finansiālo stāvokli, un tie, kas

presē iebilst pret teātra atbalstīšanu ar dotācijām, īstenībā gri-
bētu redzēt teātri nonākam savās rokās kā komerciālu privāt-
uzņēmumu, kura repertuārs un mākslinieciskais līmenis būtu

nolemts degradācijai. Plašā aptaujā presei par Operas problēmām
Kalniņš 1926. gadā raksta: «Kad uzņēmos direkcijas locekļa pie-
nākumus, atradu jau teātri sabrukuma stadijā. Nekādas neliku-

mības novērojis neesmu. Pēckara Rīga, kad viņas iedzīvotāju
skaits samazinājies uz pusi, Operu pilnīgi uzturēt nespēj. Sabied-

rība pārsātināta.»
31

Publikas vienaldzībai pret operizrādēm un citiem nopietniem
mākslas pasākumiem šai periodā bija arī citi iemesli. 20. gados

visaptverošās ekonomiskās krīzes priekšvakarā pār Rietumu

pasauli vēlās pirmais lielais izpriecu industrijas bums, kas iezī-

mēja izmaiņas plašu buržuāzijas un sīkburžuāzijas slāņu ierašās,

tradīcijās, brīvā laika pavadīšanas veidos. Tas bija fokstrota,

komercializēta džeza un izpriecu filmu ekspansijas periods —

viens no momentiem, kad visa māksla daudziem likās reizi par

visām reizēm pārslēdzamies uz vieglo žanru sliedēm un nopiet-
nās garīgās dzīves izpausmes šķita paralizējamies. Turklāt ne

vieglie žanri paši par sevi izraisīja šādu gaumes ievirzi, bet

tie atspoguļoja reāli notiekošas pārmaiņas valdošās un vidējās
šķiras apziņā periodā starp pirmo pasaules karu un pasaules

30 Autobiogrāfija, 72. lpp.
31

Nacionālas operas likteņu izšķiršanās priekšvakarā. — Pirmdiena, 1926,
11. janv, 45. nr., 1. lpp.
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ekonomisko krīzi. 32 Dažās savās izpausmēs šis vieglo žanru bums

skāra arī Latviju, un, kā zināms, dažus gadus pēc Kalniņa

emigrēšanas Nacionālās operas skatuvei uzkundzējās operete.
Bez tam Operas un citu mākslas iestāžu darbību traucēja

mantīgo šķiru darboņu savtīgums, kuriem buržuāziskā valsts deva

rīcības brīvību. Rakstnieks un grāmatizdevējs Ansis Gulbis

(1873 —1936), kurš arī vairākkārt darbojies Latvijas teātru direk-

cijās, dažus gadus vēlāk sarūgtināts rakstīja par kara un revo-

lūciju laika sabiedriskā un kulturālā entuziasma pilnīgu izzudumu

valdošajā šķirā, par pašlabuma bruņinieku saimniekošanu sabied-

rības institūtos: «Opera. . novesta tik tālu, ka no tās aiziet

daudzi labākie mākslinieki: Alfrēds Kalniņš, Jānis Mediņš, Milda

Brehmane-Štengele, Rūdolfs Bērziņš . .»
33 Viegli saprast, ka tik

asas taisnīguma izjūtas apveltīts demokrātisks mākslas darbi-

nieks, kāds bija Kalniņš, nevarēja ilgi palikt tās iestādes priekš-

galā, kuru par peļņas līdzekli toreiz centās izmantot dominējošās
komersantu aprindas, tie, kas — Kalniņa vārdiem runājot — «kā

šakāļi plosa Operas līdzekļus un, pie varas tikuši, nospiež citus.»34

1926. gada vasarā aizvadījis Sestos vispārējos dziesmu un

mūzikas svētkus, kuros viņš ne tikai ir viens no četriem virsdiri-

ģentiem, bet arī sniedz ērģeļu solokoncertu (19. jūnijā), Kalniņš
rudenī var atskatīties uz divdesmit pieciem gadiem kopš patstā-
vīgas mākslinieciskas darbības sākuma Rīgā un pirmā savu

darbu — TRĪS LIRISKI GABALI (687—689) klavierēm — izde-

vuma. Autobiogrāfija komponists velak rezignēti raksta: «Ta ka

man nebija draugu, kas manis labā labprāt ko pasāktu, tad es

pats sarīkoju divus abus veltīdams atskatam uz div-

desmit pieciem darba gadiem. Erģeļkoncerts Domā (26. septembrī)

bija labi apmeklēts, skaņdarbu vakars Lielās ģildes zālē (27. sep-

tembrī) — gandrīz tukšs .. Pāris saņemtu puķu pušķu, kristāls

no Neldnera, mana komisijas izdevēja, portfelis no teātra, kurā

īsu laiku biju strādājis par diriģentu, otrs portfelis no Jelgavas
skolotājiem, pāris runu un dažas telegrammas bija parādītās
uzmanības zīmes, un Vītols savā īsajā uzrunā ieminējās, ka šī

neesot nekāda jubileja, bet ka tā vēl sekošot, kas tomēr neno-

tika.»35 Grūti teikt, vai te vairāk bija apzinātas ignorēšanas, vai

kūtras vienaldzības. Avīžnieki paironizēja par pilsoniskajām
dāmām un cilindrotajiem kungiem, kuru augstākās kultūras

82 Sk.: <Pui{doicepaAbd <P. C. Ot3Bvkh Bena A»ca3a. —
B kh.: riHcaTe.iH CIUA

o jiHTepaTvpe. M, 1974, c. 217—266.
33

Gulbis A. Nacionālā opera. — Jaunākās Ziņas, 1929, 6
1

apr, 76. nr, 2. lpp.
34 Kalniņš A. Nacionālās operas angažementi. Vēlamās pārgrozības. — Pēdējā

Brīdī, 1927, 27. apr, 45. nr, 2. lpp.
35

Autobiogrāfija, 75, 76. lpp.
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izpausmes esot skriešana uz suņu izstādēm, bet vai tas varēja
mazināt komponista aizvainojumu? Nopietnākus vārdus «Sociāl-

demokrātā» publicē J. Sudrabkalns: «Alfrēds Kalniņš ir varens

ērģeļu virtuozs un ievērojams komponists, to taču visi zina. Bet

viņš ir arī patstāvīgs, brīvs, īpatnējs cilvēks, kurš uzminis dau-

dzām varžacīm. Vai tiešām tur būtu meklējama vaina gluži fan-

tastiskajam indiferentismam? Cerēsim, ka sabiedrība un valsts

pārstāvji vēl izpirks savu pienākumu pret viņu kādās svinībās.

Tagad viņš saņēma tikai nelielus aplausus un puķes, ar vārdu

sakot, nesegtus čekus, ar kuriem nekādas operācijas nav iespē-

jamas. Lai viņš mierina sevi ar cerībām un jauko dzejoli, kuru

viņam nupat veltījis J. Jaunsudrabiņš:

Cieta klints ar laiku sadrūp pelnos,
Dimants dilst un dzelzi rūsa ēd,
Balti dievi vēršas melnos velnos,
Melni velni dievu vietās sēd.

Mainās mīla, mainās naida liesma, ■—

Jauna līgo mūžu mūžos dziesma.»36

Tur tiešām vajadzēja būt tā, ka melni velni dievu vietās sēd,
lai latviskākais komponists, kurš savu dzimto zemi apdziedājis
tik daudz un sirsnīgi kā neviens cits, izlemtu doties no tās prom

uz nenoteiktu laiku, varbūt pavisam. Balti dievi vēršas melnos

velnos, kad viņš kādu jauku dienu dodas uz ASV konsulātu

iesniegt imigrācijas pieteikumu, pēc tam klauvē pie izglītības
ministra Raiņa pēc oficiālas piekrišanas. («Rainim mans nodoms

nepatika, taču, manu stūrgalvību pazīstot, viņš nemaz nemēģi-

nāja atrunāt, bet izteica nožēlu, ka latvjiem pirmo reizi jāaiz-
dodot savi kultūras darbinieki ārzemēm.»

37
) Tam vajadzēja būt

lielam izmisumam un pārgalvīgai spītij, lai 48 gadu vecumā

apgādātos ar angļu valodas pašmācības grāmatām un gandrīz

gadu tai ziedotu labākās rīta stundas — tikai tāpēc, ka ir izlemts

sevi pārstādīt pavisam jaunā augsnē.
Bet, kamēr varēs sēsties kuģī (jau kuro reizi mūžā!), ir tepat

jādzīvo. Paglābj rakstnieks Pāvils Rozītis, kas ar 1927. gada
martu nodarbina komponistu paša rediģētajā jaunajā dienas

avīzē «Pēdējā Brīdī». Pusgada laikā Kalniņš te publicē ap simt

36 Sudrabkalns J. Muzikālas piezīmes. — Sociāldemokrāts, 1926, 10. okt,

_

228. nr, 5. lpp.
37 Kalniņš A. Rainis un Aspazija manas atmiņās, 8. lpp. «Ka man rakstīja,

tad Rainis Operā kādreiz sarunā ar citiem nožēlojis manu aizbraukšanu

un esot pat viņa acīs asaras redzētas. Emīls Kupers viņu tad mierinājis
ar to, ka es drīzi vien būšot atpakaļ, jo tādi vīri, kā es, Amerikā neno-

dibinoties.» (Turpat.)
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recenziju un dažus plašākus rakstus. Tas ir kritiķa ikdienas

darbs —koncertu un izrāžu ieteikumi, jubileju rakstiņi, īsas lietiš-

ķas atsauksmes par slavenību viesošanos, kārtējiem koncertiem,

jauniznākušām notīm. Tikai reti Kalniņš izraujas no ikdienas

notikumu reģistrētāja sīkumiem un publicē plašākas apceres,
kurās atkal ieinteresēti runā par mūzikas dzīves plašajām vaja-
dzībām. Galvenokārt tie ir Operas darbības problēmu apskati.

Vēl rodas iespējas braukšanu atlikt. Aprīlī Kalniņam piedāvā
atgriezties Operas direkcijā, bet liepājnieki aicina pie sevis, solot

tieši tādu — ērģelniekam nedzirdēti lielu — algu, kāda ir operas
direktoram. Taču kauliņi ir mesti, un gājējs vairs neatskatās.

1927. gada vasaras mēnešus viņš pavada nomaļā vietā Jūrmalā

pie Lielupes grīvas* un saraksta savu plašāko simfonisko darbu —

BALĒTSVĪTU (666) deviņās daļās.
Ta ir beidzamā no šī nemierīgā un rūgtā Rīgas laika vasa-

rām. Veldzējoties lauku klusumā pēc darba ziemu sasprindzinā-
jumiem, šais gados ir aizgājušas daudzas vasaras, un stāsts par
tām ir gaišāks un mierīgāks, jo tās ir bijušas jaunrades laiks. Pēc

1920. gada Siguldas kārta pienāk ezeru apspīdētajai Lazdonai,

Madonas tuvumā*. «Divās Lazdonā pavadītās vasarās 1921. un

1922. gadā nu atkal bija ideāla strādāšana. Vai ikdienas tur pie-
vakarē čāpoju uz baznīcu ievingrināt repertuāru ziemas koncer-

tiem, bet rītos līdz pusdienai un vakaros jaukajos silos, kluso

ezeru malās bija jauki rakstīt. Parasti sēdēju uz celmiem. No

skolas pakalna atvērās jauks skats pāri tuvējam ezeram. Te tapa
«Salinieki», arī «Klavierpavadījumi 50 latgaliešu tautasdzies-

mām».»38

Nākamo vasaru Kalniņš pavada tuvu dzimtajām vietām —

dažus kilometrus no Āraišiem. Jau agrāk, kādreiz kā solists un

pavadītājs piedalīdamies Araišu novada dziesmudienās (1922. g.

jūnijā), viņš ir iepazinies ar skolotāju un ērģelnieku Oto Zariņu

(1885—1969) un viņa muzikālo ģimeni, tāpēc var paretam sarī-

kot arī kopīgas muzicēšanas.39 Gājiens līdz Araišu baznīcai gan

te ir paprāvs, savi trīs kilometri, tomēr komponists ļoti iemīļo

ceļu gar Lazdiņu ezeru un tad vēl apkārt Araišu ezeram, pār
kuru jau visu gājiena laiku redzama spīguļojam slavenā baz-

nīciņa.
1924. gada vasarā pēc rokas laušanas un tāpēc pa daļai vese-

ļošanās nolūkos ceļš ved uz Baldoni, kur komponists atgriežas

3S Kalniņš A. Skats manā darbistabā, 17. lpp.
39 Zariņš 0. Manas atmiņas par komponistu Alfrēdu Kalniņu. Rokr. (VBR).

Sk. ari: Zariņš M. Optimistiska dzīves enciklopēdija. R, 1975, 55.—64. lpp.
1923. g. vasarā A. Kalniņš ar ģimeni dzīvoja Cēsu raj. Drabešu ciema

«Kalna Poliešas».
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Cēsu rajona Drabešu ciema «Kalna Poliešas» (Āraišu tuvumā), kur kom-

ponists dzīvo 1923. gada vasarā.

vēl arī nākamajā gadā. Radoša miera un vienatnes meklējumos
arī šeit Kalniņš ir neatlaidīgs un bieži vien pārsteidzošas izdo-

mas pilns. «Baldonē, kur divas vasaras pavadījām, apkārtne bija

nemierīga, jo dzīvojām pie galvenās ielas. Te nu lietainās dienās

strādāju baznīcā, altāra telpās pie liela galda, bet saulainās —

kapsētā. Tur tapa Raiņa «Darbs un dziesma».. Otro vasaru

Baldonē pārgājām uz Morisona (vēlāk — Gorbenko — A. X.)
kalna apvidu un tur solus 200 līdz 300 no mūsu mītnes mežā

liku celt primitīvu galdiņu ar solu, kur, patīkami jūtoties, daudz

strādāju.» 40 Mazāk mierīgas nodziļināšanās mirkļu iznāk baudīt

Sesto dziesmusvētku vasarā, 1926. gadā, kad komponista apme-

šanās vieta ir Saulkrastu tuvumā, pie pašas Pēterupes grīvas,
un izrādās, ka arī pēdējais gads šai ziņā nav īsti laimīgs:
«Manus plānus ap «Baletsvītu» orķestrim 9 daļās stipri jauca . .
Buļļuciemā pavadītā vasara, kur darbojās gramofoni. .»

41 Taču

40 Kalniņš A. Skats manā darbistabā, 18. lpp. Pārejot 1925. g. «uz Morisona

kalna apvidu», Kalniņš dzīvo šī kalna (tagad — Gorbenko kalns) ziemeļu
nogāzē, Baldones ciema «Ramatos» (tās dēvētas arī par Strelēvica mājām;
toreizējā ēka nav saglabājusies).

41 Kalniņš A. Skats manā darbistabā, 18. lpp.
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šīs laikmeta skaņas ir tikai mazs brīdinājums par Ņujorkā gai-
dāmo.

Kalniņa rokasspiediens cienītāju pulciņam ir viņa atvadu

ērģeļkoncerts Domā 1927. gada rudenī. Pēc tam ar gudru ziņu
tikai nedaudzi drīkst zināt, ka viņš sēdīsies Berlīnes vilcienā

19. oktobrī pulksten 23.07, un tāpēc visai maza grupa pulcējas

pie vagona durvīm, lai, vilcienam sakustoties, uzsāktu dziedāt

«Pūt, vējiņi!».
Un tomēr — kādēļ Alfrēds Kalniņš aizbrauca un uzņēmās

emigranta gaitas?
Lai gan par to rakstījuši daudzi un arī viņš pats, joprojām

neviens izskaidrojums nešķiet pietiekami apmierinošs, jo prātam

grūti samierināties ar notikušo kā kaut ko likumsakarīgu — tik

nepieņemams liekas pats fakts. Ja neiedziļināmies, tad atbilde ir

vienkārša — šeit piemērota darba neatradās, brauca maizi pel-
nīt citur. Bet vai tad runa ir par vienkāršu bezdarbnieku, kadu

bija tūkstošiem? Aizbrauca taču BAŅUTAS autors, komponists,
kura solodziesmas jau vairākus gadu desmitus bija visu Latvijas
dziedātāju repertuārā un kurš toreiz bija, varbūt, visvairāk

daudzinātais latviešu mūziķis, cilvēks, kas vēl pirms gadiem
desmit piecpadsmit bija kļuvis gandrīz par savas dzimtās zemes

muzikālo simbolu!

Aiz izšķirīgas rīcības gandrīz nekad nav viens viegli izskaid-

rojams motīvs, bet ir vesels cēloņu komplekss. Tādu iegūstam,
rezumējot Rīgas gadu vilšanās, konfliktus, sarūgtinājumus. To

vidū visai nospiedošs bija stabila, iztikai nepieciešama darba

trūkums, taču, kā zinām, beidzamajā laikā nāca arī izdevīgi pie-
dāvājumi. Sarūgtināja apziņa par garīgu interešu trūkumu sabied-

rībā, par ērģeļkoncertu neizbēgamo apsīkumu 20. gadu pirmajā

pusē, tomēr atvadu koncerts Domā bija atkal pārpildīts — var-

būt sēkla nesa pamazām augļus un varbūt tas bija ja v pār-

pildīts, solot šai ziņā atdzīvošanos. Kā publicistam Kalniņam
tieši pēdējā laikā radās lielākas iespējas, ko viņš arī vēlāk atzīst

savās atmiņās.
42 Tomēr šajā jomā vilšanās ir bijusi ne mazāka

kā citur, un tagad «Pēdējā Brīdī» publicētie raksti ir lietišķi un

sausi, bez agrākās kaismes. Atklāta vārda dēļ Kalniņš ir savā

laikā atteicies no principa «tikai mūzikai», sabiedriski aktīvas

pozīcijas dēļ viņš ir upurējis labās attiecības ar vienu otru kolēģi

(un tas jau pats par sevi bija vēl jaunu sarūgtinājumu cēlonis*),
taču ir pārliecinājies, ka arī tas velti — nepārspēt viņam pērka-
mās preses spalvas varoņus, ar vārdu kariem «neizlabot» greizo
Latvijas kultūras dzīvi. Viss nevajadzīgi.

42 Autobiogrāfija, 74. lpp.
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Lieks bijis — to apzināties ir varbūt vissmagāk. Par nera-

cionāli šķiestiem spēkiem viņš raksta arī atvadu vārdā «Šķiro-
ties».43 Savas nevajadzības apziņu demokrātiskos kultūras darbi-

niekos objektīvi raisīja buržuāziskās valsts radītie darbības

apstākļi. Taču apstākļu slogs spieda arī citus tādus pašus. Kal-

niņa pasaulizjūtai un centieniem piemita arī kaut kas tāds, kā

dēļ viņa vilšanās bija jo lielāka un tai sekojošais solis jo izmi-

sīgāks, un šai ziņā viņā izpaudās zināma līdzība ar jaunības

drauga Emīla Dārziņa romantisko dzīves uztveri. Proti, tā bija

ilūzija, ka garīgā kultūra un dvēseles izsmalcinātība caur mākslu

jau pašas par sevi vedīs sabiedrību pa humānisma ceļu, uz tautas

dzīves pacelšanu. Tā bija neapjausta iedoma, ka dzimtenes un

tautas uzplaukumu jau varētu atnest pati labā griba, dzimtenes

mīlestība, tās apdziedājums.
44 Ja šīs ilūzijas neizbēgami sabruka

pret mietpilsoniskās Rīgas reālās, proti, materiālās un politiskās
dzīves cieto bruģi jau pirms diviem gadu desmitiem Emīla Dār-

ziņa traģēdijā, tad tagad šādi romantiski ievirzīta demokrātiska

apgaismotāja iekavējušies centieni bez īstas sociālas pamatnes

jo vairāk zaudēja zemi zem kājām, palika patiešām gaisā karā-

joties. Kalniņa dzimtenes un tautas ideāls neguva piepildījumu.
Vilšanās bija jo vēlāka, jo smagāka. Likās, ir tikai viena alter-

natīva — atstāt nepateicīgo dzimteni, un Kalniņš to atstāj pavi-
sam bez žēlabām, pilnīgi atsalis. «Lēni vilciens aizslīd gar peronu.
Cik dīvaini! Nekāda saviļņojuma manī! Vienaldzīgi auksts, kā

arvien pāris pēdējā gada mēnešos.»45 Un vel: «Bija neizsakāmi

līksmi, kad vilciens beidzot iebrauca tilta tumsā
.

.»
46

Pirmajos
emigrācijas gados viņš nelasa pat Latvijas avīzes.

Kalniņš ir vīlies mazajā buržuāziskās Latvijas valstiņā, kuras

dzīves kārtības noteicējos viņš redz necienīgus un savtīgus gadī-

juma cilvēkus (un, protams, neaizdomājas līdz sociālās iekārtas

dziļāko pamatu kritikai), taču sagadās, ka tai pašā laikā dezin-

formācijas dēļ viņam joprojām ir diezgan rožains priekšstats par
«lielo iespēju zemi» viņpus okeāna. Jau 1921. gadā tur koncert-

turnejā bijuši A. Benefelde un P. Sakss un atgriezušies ar parasto
tūristu sajūsmu. Tagad, kopš 1926. gada, Ņujorkā dzīvo emigrē-
jušais fagotists un komponists Jānis Vītoliņš, kurš sūta diezgan
uzspodrinātu informāciju.

43

Kalniņš A. Šķiroties. — Pēdējā Brīdī, 1927, 20. okt, 190. nr, 4. lpp.
44 Sk. sīkāk par to: Klotiņš A. Emīla Dārziņa estētika. — Grām.: Latviešu

mūzika, 12. R, 1977, 29.—31. lpp.
45 Kalniņš A. Ka es pārbraucu okeānu. — Pēdējā Brīdī, 1927, 7. dcc, 229. nr.,

4. lpp.
46 Autobiogrāfija, 77. lpp.
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Visbeidzot, atšķirībā no dažiem citiem Kalniņa paaudzes
māksliniekiem, viņā vēl ir ārkārtīgs spars un apņēmība jaunradē

pilnveidoties, pārtapt, vēl teikt savu svarīgāko vārdu. Tāpēc jo
vairāk viņš cieš no tā, ka šaurajos, nelabvēlīgajos apstākļos un

arī nenovīdības dēļ ir centienos ierobežots, sasaistīts, nenovērtēts.

Viņam netrūkst drosmes un uzņēmības vēl izmēģināt spēkus pla-
šākos ūdeņos. Vai tā nav jaunekļa paļāvība un pārgalvība, ja,
tikko ieradies Ņujorkā un tikai gadu studējis angļu pašmācības
grāmatu, viņš ņemas rakstīt solodziesmas ar Edgara Alana Po

vārdiem, lai būtu uz līdzenas vietas ko iesniegt vietējā pasaules

mēroga nošu izdevniecībā? Pirmo emigrācijas gadu vēstules ir

pilnas ar vārdiem «mācos», «vēroju», «iepazīstu», «apgūstu»,
«uzsāku».

Tie ir daži no aizbraukšanas subjektīvajiem faktoriem, kas

slēpās Kalniņa raksturā, saasinātajā taisnīguma izjūtā, zemajā

sāpju slieksnī. Bet tie neapslēpj galveno iemeslu — eksistences

un darbības apstākļu nožēlojamību. «Buržuāziskās Latvijas mūzi-

kas dzīvē A. Kalniņa emigrācija iezīmēja vienu no tās vēstures

tumšākajām lappusēm.»
47

Kalniņa publicista darbība ir atstājusi vērtīgu liecību par

viņa sabiedriski politiskajiem uzskatiem buržuāziskajā Latvijā
un emigrācijā. Paši par sevi tie nebūtu īpašas intereses vērti,

jo mākslinieka pasaules uzskats savā teorētiskajā līmenī tieši

neietekmē daiļradi. Tas iekļaujas mākslas darbu saturā tikai ar

pasaulizjūtas starpniecību, kurā noteicošais iespaids ir empīris-
kajai, ikdienišķajai apziņai.

48
Tāpēc, kopš F. Engelss skaidri noda-

lījis Balzaka reakcionāros politiskos ieskatus no dzīves īstenības

patiesā atspoguļojuma un vērtējuma rakstnieka darbos, marksis-

tiskā mākslas zinātne nemēra pagātnes mākslinieka daiļrades

nozīmīgumu ar viņa kādreizējo sabiedriskās un politiskās apziņas
līmeni. Tomēr netieši un aplinki arī politiskie uzskati ietekmē

daiļrades rezultātus, turklāt vokālajā mūzikā Kalniņš bija saistīts

ar ļoti dažādas kvalitātes dzeju, un viņa darbus valdošās šķiras
centās interpretēt savās interesēs. Tāpēc komponista sabiedriskā

stāja ļauj pareizāk saskatīt daiļrades patiesās idejiskās tenden-

47 Vitoliņš ī. Alfrēds Kalniņš. R, 1968, 36. lpp.
48 Tuvāk par š_iem jautājumiem sk.: Ķlotiņš A. Mākslas spogulis pagātnes

meistaru rokās. Estētiskā atspoguļojuma specifika tās sakaros ar mākslas

mantojuma idejisko novērtējumu. — Grām.: Latviešu mūzika, 13. R., 1978,
5.-28. lpp.
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ces. It īpaši interesants ir jautājums par Kalniņa dzimtenes

apdziedājuma, tātad viņa daiļrades patriotiskās tēmas saturu.

Var piekrist jau agrāk literatūrā par Kalniņu izteiktajai atzi-

ņai, ka 20. un 30. gados viņa sabiedriskie uzskati palika buržuā-

ziskā demokrātisma ietvaros. 49 Sādi ietvari ir diezgan plaši, tāpēc
interesanti redzēt, ka Kalniņš, neraugoties uz nepatiku personiski

piedalīties politiskās konfrontācijās, ļoti drīz atklāj savas sim-

pātijas buržuāziskās demokrātijas kreisākajam spārnam. Par to

liecina viņa publicistisko rakstu gars un arī burts. «Še tev nu

atkal viens neatkarīgs, demokrātisks laikraksts!» viņš ironizē par

pilsoniskajām avīzēm, kas cita pēc citas noraidījušas viņa pret-

korporelisko rakstu, un atrod publicēšanās iespējas sociāldemokrā-

tiskajos izdevumos.50

Vēstulē no Ņujorkas viņš neslēpj simpātijas kreisajām orga-

nizācijām, reizē gan arī izteikdams nepatiku pret jebkādu poli-
tisku disciplīnu: «Jūs jau zināt, ka nepiederēju un arī tagad
nepiederu partijai (acīmredzot domāta Latvijas Sociāldemokrā-

tiskā strādnieku partija — A. Ķ.). Tad jau nebūtu, laikam, izce-

ļojis, bet sēdētu kaut kādā, varbūt speciāli radītā, amatā.

Neslēpšu, ka kreisajās partijās redzēju lielāku rosību, dzīvību,
taisnības sajūtu, bet tomēr nekad nebūtu varējis parakstīties
zem visa, ko tās savos statūtos noteica, un arvien brīnījos par
Raini, to arī neslēpjot.» 51

Februāra revolūcijas ideju iejūsmināts, sabiedriskajos uzska-

tos nepaceldamies augstāk par buržuāzisku demokrātismu vai,

labākajā gadījumā, reformistisku sociāldemokrātismu, Kalniņš
loloja arī nacionālas valsts ideju. Viņš nesaprata, ka šī ideja

kalpoja buržuāzijas savtīgajām šķiras interesēm. Taču viņš Lat-

vijas jēdzienu cieši saistīja ar sociālo taisnīgumu un šajā jau-
tājumā par augstāko soģi uzskatīja tautu, tātad darbaļaudis.

Publicistiskajos rakstos par savām ierēdņa gaitām viņš pauž
derdzīgumu pret valsts iestādēm, kuras ļauj iedzīvoties atseviš-

ķām personām uz tautas rēķina un vēl vairāk — kuru darbība

principā ir vērsta pret tautas interesēm. 1926. gada pavasarī viņš
atsakās no valdības apbalvojuma, jo ir neapmierināts ar to iestāžu

darbību, kurās strādājis, un ar valdības politiku kultūras dzīvē.52

Tāpat kā savā laikā viņam bija neciešama sēdēšana pie māmuļ-
niecisko «tautas vadoņu» mielastu galdiem, tā tagad viņam ir

49 Sk.: Vitoliņš /. Alfrēds Kalniņš, 77. lpp.
50 Kalniņš A. Ērģelnieka kapitulācija. — Sociāldemokrāts, 1923, 5. sept,

196. nr, 3. lpp.
51 A. Kalniņa vēstule F. Ansabergam, 1930, 23. nov. (MBR). Par savu iekšējo

saskaņu ar Raiņa un viņa domubiedru sabiedrisko stāju Kalniņš raksta arī

vēstulē Annai Grēviņai, 1930, 5. sept. (RLMVM).
52 Autobiogrāfija, 73. lpp.
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pretīgi sēdēt ekspluatatoriskas iestādes ierēdņa krēslā. Viņš par

sevi raksta: «Laikam gan neviens no latviešu darbiniekiem tā

nebaidījās no tautas balss, kā šis ērģelnieks, kuru neuztrauca

asākās kritikas par viņa koncertiem vai mūziku .. Bet arvien un

arī tad, kad tautai jau daudz labāk klājās, tas pie plašiem mie-

lastiem sajuta tautas lielās, skumjās acis. Viņam likās, ka šīs

acis visu redz un visam seko.»53

Šis ir pats svarīgākais Kalniņa sabiedrisko un politisko
uzskatu aspekts, kas var interesēt viņa daiļrades vērtētājus. Proti,
nedz buržuāziskajā Latvijā, nedz emigrācijā rakstīto darbu pat-
riotisms nekādā ziņā nav pielīdzināms viņa dzimtenē valdošo šķiru

patriotismam, kurš bija melīgs un savtīgs. Emigrācija bija atmas-

kojošās publicistikas turpinājums un, objektīvi ņemot, — protesta
akts pret Latvijā valdošajiem sabiedriskajiem apstākļiem. Tāpēc
šo gadu Kalniņa darbu patriotisms izauga no ilgām redzēt savu

dzimteni citādu un nevis aiz cenšanās to pozitīviski slavināt val-

došo šķiru ideoloģijas garā, kaut arī šīs šķiras visādi centās

viņa darbu reputāciju un popularitāti izmantot savās interesēs.

Dažos atsevišķos gadījumos viņš aiz politiskas tuvredzības izvē-

lējās komponēšanai reakcionārus, buržuāzisko valstiskumu apspē-

lējošus tekstus. Kā ikviens šķiru sabiedrībā dzīvojošs mākslinieks

viņš nevarēja arī novērst savu darbu interpretēšanu valdošās

šķiras interesēs, dažkārt arī buržuāziskā nacionālisma interesēs.

Bet viņa paša dzimtenes un tautas mīlestība, ko viņš pauda
savos darbos, bija demokrāta pārliecības diktēta. Tas jāapzinās,
vērtējot Kalniņa 20. gadu pirmās puses, kā arī visa otrā daiļrades

perioda (1920—1940) darbus.

Rīgas gados ievērojami papildinās gandrīz visas ailes jau

prāvajā Kalniņa skaņdarbu sarakstā. Pati darbu numerācija ļauj

spriest par to daudzumu. Solodziesmās 110— 181, dueti 272—280,

terceti 284, 285, tautasdziesmu apdares balsij ar klavierēm

487—546 un ar simfonisko orķestri 581—596, kā arī apdares

jauktam korim 604—608. Oriģināldziesmas dažādu sastāvu

koriem 305—328, 359, 360, 436, 437, 458—460, 466. Skaņdarbi
klavierēm 753—761 un vijolei ar klavierēm 821, 822. Skatuves

mūzika lugām s—ll, opera SALINIEKI (3) un simfoniska

BALETSVĪTA (666). Kopā vairāk nekā divi simti lielu un mazu

kompozīciju, kas veido otrā daiļrades perioda darbu lielāko

daļu.

53 Kalniņš
_

A. Bijušais mazpilsētiņas ērģelnieks valsts ierēdņa loma. — Lat-

vijas Vēstnesis, 1921, 19. febr, 40. nr, 3. lpp.
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SOLODZIESMAS UN DUETI

Par šī perioda solodziesmām iesakņojies pārāk necils priekš-
stats. Valda pat uzskats, it kā 20. gadu dziesmas nebūtu savas

rašanās laikā_atradušas dzirdīgas ausis un kritika tās principiāli
noraidījusi. īstenībā gan Kalniņa dziesmu pirmatskaņojumu
vakari bija mākslas dzīves notikumi, kas puspilnajā Operas vai

konservatorijas zālē pulcināja tos — un pirmām kārtām progre-

sīvās inteliģences aprindas —,
kuri bija patiesi ieinteresēti mūzi-

kas attīstības likteņos. Sājos koncertos bija klāt arī literāti, glez-

notāji, žurnālisti — gandrīz pilnā sastāvā, kā atzīmē kritika, tai

pašā laikā aizrādot, ka «īrēto ložu publika», protams, nenāca.

Kalniņam gan viens otrs pārmeta mūzikas valodas pārmērīgu
radikālismu, dziesmu tehniskās grūtības, aiziešanu no sākotnējā
tautiskā idillisma. Taču redzīgākie kritiķi (J. Sudrabkalns,

J. Graubiņš, J. Sproģis v. c.) nemitējās cildināt Kalniņa zaļok-

snējo atjaunotnes spēju, viņa izteiksmes nemitīgo dažādošanos.

Kritika bija gandarīta par to, ka Kalniņš neatsakās no muzikālo

domu svaiguma par labu dziedātāju ērtībām, un visā visumā

pārmeta dziedātājiem kūtrumu, nevēlēšanos adekvāti sekot kom-

ponista iztēlei. Itin kā atbildot uz pārmetumiem par kādreizējās
tautiskās vienkāršības zudumu, J. Sudrabkalns priecājas par šo

gadu psiholoģiski komplicētākām dziesmām, «kurās nacionālais

nav nemaz jāmeklē pēc Grīga vai atkal Mendelsona līdzības un

kurās izpaužas dziļa un nemierīgsmalka īpatnība . ~ nacionālais

līdzsvarots ar individuālo un vispārcilvēcīgo».
54

Par izcilāko vērtību kritika atzīst* Kalniņa neviltoto jūsmu,
izjūtu patiesīgumu, ar kādu mūzika seko gan jaunām parādībām
dzejas pasaulē, gan arī ik atsevišķā dzejoļa niansei, tēlam, struk-

tūrai. Sī lielā atkarība no teksta, paļaušanās uz to un uz acu-

mirkļa jūsmu gan kavē groda, patstāvīga stila izveidi (J. Sudrab-

kalns), kompozīcijas uzbūve bieži tiek upurēta jūtu plūsmai un

arī otrādi — īpatnējas iedvesmas pamirdzējumi izplēn neizturē-

tas kompozīcijas tehnikas dēļ (J. Sproģis). Tomēr trūkumus

atsver spilgti jaunradošais, muzikālo domāšanu tālākvirzošais,
ierosinošais Kalniņa dziesmu aspekts.

Ir tikai viens kritiķis, bijis operdziedātājs, kurš uzskata Kal-

niņa jauno solodziesmu periodu par nomaldīšanos principiāli

kļūmīgā ceļā. Beidzot viņš šai sakarā nicīgi nosauc Kalniņu par
avīzes «Sociāldemokrāts» feļetonistu, tādā veidā atklādams savas

nelabvēlības īstos iemeslus. 55

54 Fls [J. Sudrabkalns]. Alfrēda Kalniņa dziesmas. — Latvijas Kareivis, 1920,
7. martā.

55 Ziediņš J. [A. Kalniņa dziesmas]. — Latvijas Vēstnesis, 1924, 5. maijā,
100. nr.
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20. gadu kritikas cildinājumi Kalniņam kā latviešu vokālās

lirikas tālākvirzītājam ir gadu gaitā piemirsti, un saglabājies

gandrīz vienīgi ieskats par mūzikas valodas šķietami sensacio-

nālo sarežģītību. Taču šis ieskats arī jau sen revidējams, jo Kal-

niņa toreiz lietotie radikālie izteiksmes līdzekļi kopš 60. gadiem
ir kļuvuši par muzikālās jaunrades ikdienas praksi, ir pilnīgi

aprobēti.
20. gados solodziesma latviešu mūzikā bija jau visai izkopts

žanrs — bija jau uzrakstītas vairums Jāņa Zālīša dziesmu, arī

dažas populārākās Jāņa Mediņa vokālās lirikas lappuses (Birzta-

liņa, Tā ietu), neapklusa šajā žanrā arī Jāzeps Vītols. Un uz šī

fona, kurā netrūka nedz valdzinošas saldmes pilnas un slaidas

kantilēnas (J. Mediņš), nedz moderna psiholoģiska sprieguma un

izsmalcinātības (J. Zālītis), nedz arī klasicistiska pamatīguma
un nosvērtības (J. Vītols), Kalniņš tomēr bija visdaudzveidīgā-
kais, ražīgākais un arī jaunradošākais solodziesmu autors.

Viņa 20. gadu sākuma solodziesmu daiļrade ir nevis pirmām
kārtām iekšējas, imanentas vai pašmē.rķīgas stilistiskas attīstī-

bas rezultāts, bet gan agrākās izteiksmes loka papildināšana
ar ko citu, ir dzejas jauno tēlainības un struktūras parādību

atainojums un, visbeidzot, arī jaunas tematikas apguve.

Visi trīs novatoriskie aspekti savstarpēji mijiedarbojas, radot bez-

gala daudz izteiksmes variantu un pāreju.
Papildināti vai vismaz atkārtoti tiek agrākie vokālās lirikas

tipi — tautiskas struktūras dziesma (121, 123, 149, 150, 152,

160, 161), saulainas vitalitātes un gaviļu pilns vokāls monologs

(130, 163, 165, 167), cildens, apvaldīti ekstātisks mīlas vai dabas

apdziedājums, kas jau agrāk bija uztverams kā F. Lista un

R. Strausa solodziesmu līnijas turpinājums (115, 117, 122, 128,

135, 139, 168), un arī pavisam vienkārša, šūbertiskā manierē vei-

dota, šķietami ordināra dziesmiņa (129, 137, 153, 162). Runa nav

tikai par dažādiem solodziesmu žanriem, paveidiem, bet arī par

atšķirīgām stilistiskām pieejām, kuru izvēle drīzāk atspoguļo

ikreizēju jaunrades mērķi vai komponista kaprīzi nekā katrā ziņā
daiļrades hronoloģiju. Par to pārliecina arī tādas izteiksmības

pavīdējumi vai priekšnojautumi, kurus mēdz uzskatīt par Kal-

niņa daiļrades trešajam, stilistiski noskaidrotākajam periodam
(1940—1951) piederošiem. Jau dziesmā MĪLAS LAIVIŅĀ (117)

sastopamies ar to mīksti piesātināto un reizē cildeni krāšņo kolo-

rītu, kas rodas mērķtiecīgas vidusbalsu melodiskās figurācijas
rezultātā un saistās ar daudziem 40. gadu darbiem piemītošo
rimtas laimes un neapēnotas saulainības izjūtu. Blakus minot,
šādus vēlīnā stila ieskicējumus sastopam pat vēl agrāk — jau
kantātē MUZIĶAI (462).
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Jaunu dzejas tēlu, struktūru un jaunas tematikas ieplūdums

Kalniņa 20. gadu solodziesmās līdz šim nepietiekami novērtēts.

Nekad vēl latviešu solodziesmā 1905. gada revolūcija nebija tverta

tādā notikumu tiešamībā un konkrētībā kā traģēdiskajā, revolu-

cionāra nošaušanu tēlojošajā Plūdoņa —Kalniņa balādē NAĶTS

BRAUCIENS (157). Agrāk komponista izpratne par solodziesmai

piemēroto lika viņam revolūcijas tēlus ietvert vienīgi romantiskā

vai simboliskā alegorijā, bet tagad, kad daiļrades izteiksmes

diapazons ir paplašinājies, jaunie, brīvākie priekšstati par mūzi-

kai specifisko ir tie, kas ļauj īstenības konfliktu un dramatisma

atveidojumā muzikāli tuvoties arī pašām dzīves formām — pat
līdz šāvienu skaniskai asociācijai (157) un līdz kara sakropļota
cilvēka klibojošās gaitas ritmiskam tēlam balādiskajā dziesmā

VIŅŠ UN VIŅA (159). Dzīves smagums un traģika to konkrēta-

jās laikmeta izpausmēs izskan arī VĒJAINA VAKARA BALĀDE

(116) par jūrniekiem vētrainas nakts vara. Daugava, ko kompo-
nists ne reizi apdziedājis liroepiskā skatījumā un ar Staburaga
romantiku saistītu, šoreiz veļ putas gar kuģu sirēnu piekliegto

Rīgas ostu. Jau balādes ievada rečitatīvs savā it kā izplosītajā
kontūrā un konstruētajā intonatīvajā veidolā raisa vēja brāzmu

piedzītas naksnīgas pilsētas tēlu.

Tikai ar šo daiļrades periodu Kalniņa mūzikā parādās tādas

balādes, kas ar dialoģizēto uzbūvi, sižetiskumu vai kontrastējošu
tēlu attīstības dinamiku atgādina operas skatus. Tāda ir JUMIS

ATRIEBĒJS (124) ar trīs personu muzikālajiem raksturojumiem
kā attīstības pamatu. Balāde DIES IRAE (151) lielā vispārinā-
jumā pauž tēmu par cīņu pret vācu feodāļu uzkundzēšanos Lat-

vijā. Uzvaras zvanu un cīņas mūzikas fonā rečitatīvs vēsta par

senajām pretošanās kaujām. Šo tematiku aktualizē Kalniņa marš-

veidīgās kordziesmas LATVJU HIMNA (300) melodijas citāts,

kopumā radot visai izvērstu dramatisku ainu.* Polarizētie per-

sonu un situāciju raksturkontrasti veido Musorgska cienīgu psi-
holoģiski dramatisku muzikālu skatu VIŅŠ UN VIŅA (159). Šī

perioda dramatiskās balādes ir izcilas arī savā mākslinieciskajā
veidojumā, formā. Komponists saliedē plašo apmēru dziedājumus
un panāk episku noskaņas vienotību lielākoties ar savdabīgu vad-

motīvu palīdzību, kuri kā īsi refrēni caurvij formu. Tāds ir motīvs

«Vējš smagi pūš pār noru» balādē NAĶTS BRAUCIENS (157),

Jumja baisais draudējums «Hū, hū! Vēl darbi nav gala!» (124),
kā arī vispār rondo tipa formu veidojumi.

Līdzās balādēm kā skatiem sastopam arī darbus šī žanra

parastākā nozīmē vai vienkāršas balādiskas dziesmas (120, 133,

155). Taču šajā sakarā jārunā vēl par kādu īpašu solodziesmās

tipu šai periodā, kurš savā žanriski intonatīvajā veidolā
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nepārprotami ietekmējies no masu gājienu un maršu raksturiezī-

mēm un, saistīts ar sabiedrisko cīņu un laikmeta lielo

norišu tematiku. Sī tipa aizsākums bija redzams jau kara gadu
solodziesmā TAUTAI (93), tagad tas turpinās plašajā, revolucio-

nāra patosa pilnajā, aicinošajā dziesmā ATMODA (169), kuras

tekstu Plūdonis publicējis jau 1905. gadā. Minētā dziesma NAKTS

BRAUCIENS (157) ir pirmā solodziesmā, kurā 1905. gada revo-

lūcija parādās tik asā norišu tiešamībā, bet ATMODA ir izcila ar

pamatšķiras brīvības cīnītāju cieņas un piemiņas slavinājumu.

Zīmīgi, ka Kalniņš komponē to tagad, kad visapkārt redz sociālā

taisnīguma mīdīšanu kājām, buržuāziskas pašapmierinātības un

snaudulības ieplēšanos. Turpat blakus vēl viena līdzīgas žanris-

kas ievirzes dziesma — PIRMIE (170). Lai arī tās tekstā ietver-

tais patriotisms ir atpalikušas sabiedriskās ideoloģijas ietekmēts

un mazvērtīgs, tomēr simptomātiska šķiet Kalniņa vēlēšanās —

tāpat kā iepriekšējā dziesmā — atgādināt buržuāziski demokrā-

tisko revolūciju laika sākotnējos ideālus, kas tagad aizmirsti

sīkpilsoniskā kņadā un buržuāziskas mantrausības atmosfērā.

Šāda tendence bija 20. gadu sākumā demokrātiskajiem mākslinie-

kiem vispārraksturīga. Tā izpaudās arī Raiņa daiļradē, piemē-
ram, īpašā prologā poēmas «Daugava» jauniestudējumam
1923. gadā, kuram Kalniņš komponēja skatuves mūziku (8). Jāat-

zīst, ka salīdzinājumā ar iepriekšējiem solodziesmu daiļrades

periodiem patriotisks dzimtenes apdziedājums ir daudz retāk

sastopams. Tas gan ir šo gadu kordziesmās, taču varbūt nav

nodarbinājis komponistu tik dziļi un personiski, lai izpaustos arī

vokālajā lirikā kā intīmākajā jūtu izpausmes sfērā. Nav nevie-

nas solodziesmās, kur dzimtenes tēls, kā kādreiz, saistītos ar

gavilējošām laimes izjūtām. Būtu pārsteidzība un vienkāršojums

šajā apstāklī saskatīt nākamā emigranta rūgtuma apzinātu
izpausmi. Taču mūzikā šķietami nenozīmīgās izteiksmes niansēs

un detaļās tomēr mēdz kristalizēties visai svarīgas mākslinieka

pasaulskatījuma īpašības un to izmaiņas. Sajā sakarā nevar

neievērot, ka savai vienīgajai šo gadu «dzimtenes dziesmai» ES

TEVI VIENU MĪLU (137) Kalniņš izvēlas visai rezignētu
1915. gadā Polijas fronte rakstītu J. Sudrabkalna tekstu.56 Un

arī mūzikā ietverts tāds pats vienkārši sajūtināts, drusku senti-

mentāls aizkustinājums kā kara gadu patriotiskajās solodzies-

mās. Dzimtenes muzikāli poētiskais tēls te it kā samocīts, līdz-

jūtību raisošs, un tāds tas vēl vairāk būs arī emigrācijas gadu
patriotiskajā dziesmā TĒVIJAI (189).
56

Sk.: Sudrabkalns J. 1915. gadā biju zaldāts. — Tautas māksliniekam, prof.
A. Kalniņam veltītā «Cīņas» muzikālā pēcpusdiena 1945. gada 23. decembrī

«Cīņas» zālē. R, 1945, 22. lpp. [Programma].
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Tuvāka ielūkošanās šo gadu daudzo solodziesmu muzikālajās

īpatnībās liek tās dalīt četrās hronoloģiskās grupās. Pirmo veido

1920. gada dziesmas (110— 138). Otrajā svarīgākās ir stilistiski

savrupās dziesmas no Raiņa krājuma «Sudrabota gaisma»
(140— 146), ko komponists izdevis trīsdesmitajā («Raiņa») burt-

nīcā un nosaucis par ciklu, kā arī muzikāli tām radniecīgā trīs-

desmit pirmā burtnīca (147— 152). Trešo grupu veido divas

nākamās autora izdotās burtnīcas (153 — 162), un ceturtajā vai-

rums ir nepublicētu dziesmu (163— 181).
Pirmā grupa (110— 138) ir muzikāli visnevienādākā, izteik-

smē vissvārstīgākā. Neraugoties uz atzītu māksliniecisko indivi-

dualitāti, Kalniņa solodziesmu poētika tomēr allaž ir bijusi stiprā
komponējamās dzejas ietekmē. Kā zinām, A. Niedras, K. Skalbes,

Raiņa agrīnie krājumi un arī citi literārie iespaidi ir secīgi vei-

dojuši viņa solodziesmu izteiksmes etapus. Jau kara gadu daiļ-
radē, pabeidzis komponēt Plūdoņa bēgļu dzeju, Kalniņš šādu

noteiktu dzejisko orientāciju sāk zaudēt. Tagad viņš gan turpina
pievērsties jau pazīstamo autoru dzejai, tās kopainu vēl raibāku

ar svešādākiem akcentiem padara daži komponētie Pāvila Rozīša,

Andreja Papardes un Edvarda Virzas dzejoļi, taču poētiski muzi-

kālo izteiksmi vienojoša, pievelkoša centra trūkst. Pamazām par

stabilizējošo faktoru kļūst Raiņa «Dagdas skiču burtnīcu» dzeja.
Tā ar laiku rada pat jaunu aforistiskas, izteiksmē dzidri noska-

ņotas dziesmas paveidu, kas otrajā dziesmu grupā ietekmē arī

citu dzejnieku tekstu traktējumu (Plūdoņa, K. Krūzas). Bet

pagaidām, 1920. gada dziesmās, Raiņa dzejas vienota izlasījuma
vēl nav.

Sajā pirmajā grupā parādās dziesmas, kuras diezgan būtiski

sakustina priekšstatu par Kalniņa vokālās lirikas dominējoši

vērojošo raksturu, kuru kā viņa raksturiezīmi uzsvēra jau Dār-

ziņš. Emocionāla atklātība, pat sakāpinātība roku rokā ar skanī-

gāku, bet paviršāk veidotu faktūru (daudzās oktāvas) nav vairs

retums (114, 115, 118). Parādās agrāk nebijusi tendence liriski

izteikties kāda vēsturiski vai nacionāli nosacīta žanra stilizācijas
ietvaros. Tomēr šāda pārtapšana Kalniņam kā liriķim iznāk

smagnēja. Piemēram, dziesma KARNEVĀLS (133) rada iespaidu,
it kā komponists tik ļoti būtu aizņemts ar paša svešādā žanra

atveidošanu, ka savai attieksmei pret to vairs neatliek laika un

vietas. Tas pats sakāms par lēnā valša atveidojumu un orientālo

kolorītu dziesmā KAD NĪLAS LILIJAS ZIED (132). Komponis-
tam pietrūkst objektivitātes, lai skaidri un distancēti atveidotu

svešu kolorītu, viņa liriķa daba tiecas pakļaut to sev, līdz ar to

izraisot izteiksmes nenoteiktību. Jūtams arī, ka komponists šādus

uzdevumus uzlūko par otršķirīgiem, nav uzmanīgi sekojis
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orientālisma izpausmju sasniegumiem sava laika mūzikā. Tīrāks,
Balakireva tradīcijās veidots austrumnieciskas mūzikas raksturs

tverts dziesmā MENESSNAĶTS (131), taču arī šeit komponists
it kā tiecas tādā sfērā, kurā nevar izpaust sava talanta labāko

un īpatnējāko daļu.
Harmoniju valodā kulmināciju un izsmeltību sasniedz paņē-

miens koloristiski pretstatīt tālas tonalitātes, kurš pamazām attīs-

tījies jau kopš Pērnavas perioda dziesmu daiļrades. Sis paņē-
miens tagad vairs nav tikai krāsainības līdzeklis, bet kļuvis par
nosacītu stilu vai manieri — 110— 113. Kā satraukta krāsu laistī-

šanās tas tēlaini attaisnojas vienīgi Raiņa apsveikšanas dziesmā

PAVASARA DIENAS (113) — vienā no'izcilākajām šajā grupā.
Mēreni lietots, tas_sevi atgādina arī trauksmaini kvēlajā mīlas

dziesmā JA ES BUTU (114) — kā citkārt noskaņā radniecīgajā

Liepājas laika dziesmā TEV (67), kur deva savus pirmos izteik-

smīgākos rezultātus.

Jau šajās 1920. gada solodziesmās aizsākas kāds jauns har-

monikas paņēmiens, kam drīz izcila nozīme lielākas formas skaņ-
darbos. Komponista tendence lietot vienāda tipa alterētu akordu

ķēdes pamazām ved it kā pie mākslīgas tonalitātes iezīmēm. Vis-

biežāk tā ir palielināta tonalitāte, jo Kalniņa iemīļotie dominantes

daudztercu akordi ar divkārt alterētu kvintu izveido veseltoņu
gammu. Ne vienmēr tonālā organizācija ir konsekventa — kom-

ponists gluži vienkārši izvēlas raksturīgu akordu secību, ko brīvi

sekvencē vai melodiski pārbīda. No tās tiek atvasināta arī melo-

dika. Dažādi lietots, šis princips ir pamatā valodas ziņā visai

sarežģītām dziesmām — 119, 125, 126.

Zīmīgi, ka ārkārtīgi saspriegta tonālā uzbūve ir grupai
dziesmu ar Raiņa aforistisko impresiju tekstiem no «Dagdas pie-
cām skiču burtnīcām» — bez minētajām arī 136, 127. Taču har-

monikas saspriegtība te nepauž īpašu jūtu ekspresiju. Tā iecerēta

drīzāk kā pastiprināta un reizē arī svešādota kolorīta līdzeklis.

Te_Kalniņš vēl tikai meklē adekvātu izteiksmi Raiņa jauno dzejas
krājumu tekstiem. Šāds harmoniskais stils liekas aicināts radīt

piesātinātu un reizē arī garāmslīdošu izteiksmi, kas izdodas tikai

dažās, pašās īsākajās dziesmiņās. Plašākās dziesmās, piemēram,
Aspazijas dzejoļa RAUD RŪDENĪTIS (138) traktējumā, šāds

harmonisks stils parādās kā kaut kas monotons, uzmācīgs.
Otrā dziesmu grupa (140— 152) nāk ar jaunu kvalitāti. Te

atkal valda viens noteikts dziesmas tips — kodolīga izteiksme,
līdzekļu lakonisms, dziedājuma un pavadījuma līdzsvars par labu

pirmajam. Atteikšanās no dekoratīviem un virtuozi artistiskiem

mērķiem ceļ ikviena muzikālās valodas elementa izteiksmes nozī-
mību. Ar šīm īpašībām otrās grupas dziesmas ir atguvušas dažas
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pašas agrīnākās Kalniņa vokālās lirikas iezīmes, tomēr nav

reducējamas uz tām, jo satur daudz jauna. Lakonisma izteik-

smību tagad ir ieguvuši Kalniņa harmoniju valodas ilgie uzkrā-

jumi, jaunieguvumi, kā arī vokālās līnijas intonatīvā un kontūras

izteiksmība, tās daiļums. Agrīnajai solodziesmai raksturīgais
salēninātais vēstījums, kas tik atbilstošs arī Raiņa nosvērtajai

liriskajai dzejai, kļuvis piesātinātāks, koncentrētāks.

Taču pats galvenais šo dziesmu valdzinājuma noslēpums atro-

dams kantilēnas un izteiksmīgas teksta deklamācijas
ideālā saliedējumā. Tādi Kalnina_ komponēti Raiņa krājuma
«Sudrabota gaisma» teksti kā ES MĪLU TEVI (140), ŠĪS BRĪNIŠ-

ĶĪGĀS ACIS (141), LĒNI VIENA ZVAIGZNE lET (143), RĪTS

(144) žanra ziņā arī pieder pie agrāk vērotajiem «dzejoļiem ar

mūziku». To melodikai gan piemīt valdzinoša kantilēna, taču tās

muzikālo pašvērtību viscaur attaisno teksts. Tā ir kantilēna tieši

un tikai atbilstošiem dzejas vārdiem. Tik izteikta un daiļa vārda

un mūzikas atbilstība bija vienīgi agrīnajos šedevros BĒRNĪBAS

RĪTI (30), VAĶARA MIERS (37), DZIMTENE (45) un vēl dažos.

Tur ta bija pārsvara deklamatoriskas dabas, šeit — vokālas.

Sāda tipa muzikālo risinājumu Kalniņš piemēro arī Plūdoņa

dzejoļiem ATSTĀTIE BĀREŅI (148) un AGRĀ RĪTĀ (152). Tek-

sta attaisnots formāls muzikāls paņēmiens skaisti realizēts

dziesmā DZEGUZE (147). Simbolizējot «trīs māsas dzeguzes»,

pavadījums veidojas vienīgi no trim dažādos augstumos ņemtiem
dzeguzes motīviem, kas bezgala daudz variantos harmonizēti.

Faktūras piesātinājums ar dabu asociējošām skaņām te sasnie-

dzis mūzikā reti sastopamu pakāpi, taču sevi pilnā mērā

attaisno.

Šīs grupas solodziesmas Kalniņam izdevās laist klajā tikai

desmit gadus pēc komponēšanas, to izpildīšanas tradīcijas nav

izveidojušās, taču daudzas no tām varētu kļūt tikpat populāras
kā labākās agrīnās dziesmas.

Trešā grupa (153— 162), lai gan komponēta tai pašā
1921. gadā, ienes jaunas, nebijušas izteiksmes īpašības Kalniņa
vokālajā lirikā, apliecinot viņa daiļrades straujo attīstību šai

laikā. Proti, pirmo reizi latviešu mūzikā te parādās ironiska

izteiksme, kas sasniegta ar pārspīlēta sadzīves žanra līdzekļiem
vai arī ar tematiski neatbilstošas žanriski intonatīvās valodas

lietojumu. Visraksturīgākā šai ziņā ir romantiskās ironijas, pat
sarkasma iezīmētā LEIJERKASTĒ (158). Romantiski sacildināto

vērtību apšaubīšana ne vienmēr te izpaužas ar žanriskas ironijas
līdzekļiem. Liriskajā elēģijā MEITENE (156) komponists ar gri-
bēti sentimentālu melodisko frāzi («pie akas, pie vecās kļavas»)
vienīgi parāda šaržēta traktējuma iespēju, īsti par to neizšķiroties.
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Jaunu vaibstu Kalniņa vokālajā lirika ienes divas ar folklo-

riski stilizētiem tekstiem un tautasdziesmas struktūrā veidotas

dziesmas ĻAUNA VĒSTS (154) un MIGLAINĀ VAKARĀ (161).

Agrīnajās, galvenokārt ar jaunromantiskas dzejas (A. Ķēniņa
v. c.) vārdiem komponētajās tautiskajās dziesmās (35, 36, 38)
nekad nezuda idilliskais pamattonis, bet tagad tā vietā parādās
ari asāks psiholoģisms, pat dzelkšņaina izteiksme tautiskā teksta

muzikālajā izlasījumā. Tie visi ir romantiskā pasaulskatījuma
krīzes priekšvēstneši komponista daiļradē — krīzes, kas nepār-

protami izpaudīsies emigrācijas gados.

Otrajai un trešajai šī perioda dziesmu grupai kā stilistiski

kompaktākajām un iezīmīgākajām seko atkal lielāka tematiskā un

izteiksmes dažādība, kā arī sintēzes pazīmes ceturtajā grupā

(163—181). Te ietilpst jau skartā, 1905. gada revolūcijas piemiņai
komponētā ATMODA (169), pieminētās himniskās dziesmas (163,

165, 167), gleznainais filozofiskas lirikas monologs AI, STUN-

DAS (168) un krāsainā rudens ainava DREB PELĒKAS APSU

LAPAS (166), kurā veseltoņu harmonijas brīvi koeksistē ar dia-

toniku kā līdzvērtīgi koloristiskas izteiksmes veidotāji. Izcila

dziesma šai grupā un visā Kalniņa daiļradē ir TUMŠS RUDZU

PUĶU VAINADZIŅŠ (164), kurā atkal kā Raiņa dziesmās val-

dzina apbrīnojams kantilēnas un plastiska tēlojuma saplūdums.
Melodikas uzsākuma gleznainais augšupritošais skrējiens pēc tam

sevi it kā palielinājumā atkārto oriģinālajā pēcspēlē, sniedzot

neatkārtojamu visas dziesmas muzikālo sintēzi dažās taktīs.

Visbeidzot te ir VIENPADSMIT BĒRNU DZIESMIŅAS (171 —

181), kas nav uzlūkojamas par ciklu, tās gluži vienkārši veido

žanriski līdzīgu dziesmu burtnīcu. Lielākā daļa tekstu patiešām ir

bērnu dzeja, un komponists, to interpretējot, piemērojas bērnu

uztverei ar bagātīgu ilustratīvo paņēmienu, kā arī bērnišķīgas
komikas devu. Te bērnu izjūtu sfēra, protams, nav rādīta kā

reāla, psiholoģiski patstāvīga mazo cilvēku pasaule, kā tas ir,
piemēram, Musorgska bērnu dziesmās, bet gan kā romantisks,
idillizēts un idealizēts vispārināts un arī krietni vienkāršots tēls.

Sinī ziņā tās ne ar ko neatšķiras no komponista agrīnajām bērnu

lirikas un komikas dziesmām. Tieši šāds bērnu dziesmu tips ir

peclaikā latviešu mūzikā visai daudz ekspluatēts, tāpēc šis Kal-

niņa opuss ir savu kādreizējo varbūtējo svaigumu krietni vien

zaudējis.

Rezumējot visu solodziesmu devumu 20. gadu sākumā, jāat-
zīst, ka Kalniņš te parādās ne vairs pirmām kārtām kā lirisku

noskaņu miniatūrists, bet ir pakāpeniski aptvēris visai plašu
un pilnvērtīgu vokālās kamermūzikas izteiksmes loku un tajā
jau nostiprinājies. Ir saprotams, ka šajā ceļā viņam dažos gadī-
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jumos ir nācies iet pret savai individualitātei raksturīgākajām

īpašībām un tāpēc ir bijuši arī atsevišķi izteiksmes dabiskuma un

trāpīguma zaudējumi. Toties komponists ir sasniedzis nebijušus
rezultātus balādes un balādiskas dziesmas jomā, ir radījis izteik-

smes svaigumā un pievilcībā izcilu Raiņa dziesmu ciklu, nonācis

pie liela ekspresijas un tēlainības tiešuma sižetiskajās_ dziesmās,

kā arī laikmeta noskaņu žanriskajos atveidojumos. Sī perioda
solodziesmu devums ir ne vien kvantitatīvi, bet arī māksliniecis-

kajā līmenī viens no iespaidīgākajiem.

Salīdzinājumā ar solodziesmu lielajām jaunrades bagātībām

Kalniņa duetiem un tercetiem, kā vienmēr, tā arī šajā periodā, ir

tikai b'lakusnozīme. Komponists nav tiem izvirzījis tik principiālus

jaunrades kritērijus, bieži apmierinādamies ar aprobētu tēlu un

noskaņu loku. No PIECIEM DUETIEM (270—274) divi pirmie

komponēti jau agrāk. Noskaņā spļlgtākie no šīs burtnīcas ir filo-

zofiskās lirikas miniatūra PUS VĒJI VASARU (272) un saulainā

pastorāle NO DAUGAVAS MAN ATPŪŠ (273). Ar šūbertisku

vienkāršību valdzina pirmais no TRIS DUETIEM (275—277).

Spilgtākais no tiem ir otrais (RASA UN ZVAIGZNES) ar tautas

rotaļas tipa melodiku, bet trešajā sniegta nepārtraukti augoša
pavasara palu spēka aina. Trīs duetos Raiņa lugas «Mušu ķēniņš»
izrādei (278—280) zīmīgākie ir ilustratīvi tēlojošie aspekti. Tas

pats sakāms arī par tercetu LIDU, LIDU PIRMAIS SNIEDZIŅS

(285), bet noskaņas oriģinalitātē no abiem šo gadu tercetiem

spilgtāks ir pirmais — AIZVIEN, ĶAD VAKARS TUMST (284).

KORDZIESMAS UN FOLKLORAS APDARES

Pari par trīsdesmit šī perioda kordziesmu vidu (305 —328,

359, 360, 436, 437, 458—460, 466) ar oriģinālāko risinājumu izce-

ļas oratoriālā DARBS UN DZIESMA (466) ar Raiņa vārdiem.

Pec komponista ierosinājuma dzejnieks rakstīja tekstu dziesmu-

svētku kompozīcijai, izvēloties dramatizētu formu — figurē Darbs,
Dziesma un Tālas (Nākotnes) skaņas —

un paredzot kora masu

dialogus, kontrastus, saplūsmi. Darba un Dziesmas pretstatus un

konfliktu izlīdzina Nākotnes skaņas, jo «visuma saskaņā piedzima
tauta, tā dara, tā dzieda, .. visuma saskaņā nākotne skan».

Žanra ziņā DARBS UN DZIESMA ir it kā miniatūra vienda-

ļīga oratorija. Veidojumā labi redzama operas SALINIEKI kom-

ponista pieredze — visa kodolīgā un kompaktā mūzika izaug no

stingri individualizētām vadtēmām*, kas eksponētas jau plašajā
orķestra ievadā. Skaņdarbam ļoti tīra, pārskatāma un loģiska
konstrukcija. Darba un Dziesmas vadtēmu dialogu, kas veido
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ekspozīciju, nomaina viscaur veseltoņu harmonijās ieturētais

vidusposms (strīds par Darba vai Dziesmas prioritāti). Nobei-

guma daļu ar kontrastējošu pārslēgšanos diatonikā uzsāk him-

nisks pārejas posms, lai drīz atdotu vietu atkal galveno vadtēmu

kontrapunktiem.
īpaši izraudzīts intonatīvi harmonisks komplekss kā tonālais

pamats, vadtēmu simfoniska dramaturģija, kora daļēji instru-

mentālais traktējums — tie ir otrā daiļrades perioda jauniegu-
vumi, kas ievada nebijušus, visai perspektīvus ceļus lielo formu

veidošanā. DARBS UN DZIESMA ir monolīta, fresku stilā tverta

kompozīcija ar oriģinālu, pa daļai urbānistisku kolorītu un spē-

cīgu izteiksmi. Sis kolorīts, kā arī kora instrumentālais traktējums
savā laikā izraisīja piesardzīgu attieksmi — pēc Sestajiem dzies-

musvētkiem DARBS UN DZIESMA nav atskaņota daudz*, taču

skaņdarbi ar tik stingru konstruktīvo uzbūvi noveco lēni un pie-
ļauj arvien jaunus, citādus traktējumus. Starp Kalniņa vokāli

simfoniskajiem darbiem tam pienākas goda vieta.

Citāda attīstības ievirze jaunajā daiļrades periodā ir kor-

dziesmu žanra galvenajai daļai — a cappella dziesmām. Tā ir

atšķirīga arī no solodziesmās vērotā straujā tematikas un izteik-

smes veidu izvērsuma. Neraugoties uz lielo produktivitāti, turpi-
nās vienīgi jau agrāk uzsāktās Kalniņa koriskās izteiksmes līni-

jas. Tās attīstās, taču progresē ne vien mākslinieciski vērtīgākie
elementi, bet dažos gadījumos padziļinās arī tie aspekti, kas vērš

Kalniņa kordziesmu gan izpildījumam, gan uztverei grūtu,

smagnēju.
Skaisti uzplaukst liriski gleznaina, intīmi poētiska izteiksme

(307, 310, 318). Tāds delikātas, trausli plastiskas deklamācijas
iezīmēts kora miniatūrstils kā mazajā šedevrā DZIMTENE, ES

TEVI MILU (318) ir it kā paredzējis liriskas kora impresijas vei-

dolu latviešu mūzikā tālu uz priekšu, līdz pat 60. gadiem. Turpat
līdzās ar vienu paraugu papildinās Kalniņam jau agrāk īpatnējo
(291, 298), it kā sižetiski tēlojošo kora elēģiju un lirisku balādu

grupa — AIZIET LAIVA MELNU BURU (311). Varētu domāt,
ka komponists ķēries pie neskaidru simbolisku nojausmu pilna
teksta, bet nē — dzejnieks to rakstījis kara laikā* divu bojā
gājušu tuvinieču — jaunu meiteņu •— piemiņai, un tas pilnībā
izskaidro dzejoļa īpatnējo tēlainību.

Pašu intensīvāko izvērsumu pieredz Kalniņa kordziesmas tips,
kas tai spējis nest vismazāk panākumu. Tā ir nesteidzīgi stās-

toša, formā izvērsusies kora poēma, lai gan dažkārt pretendē uz

balādiskumu vai arī paliek tikai liriskas impresijas līmenī. Tāpat
kā agrākajos paraugos (302, 304), visbiežāk tai pamatā tēlos un

struktūrā paplūdusī jaunromantisma dzeja ar vienveidīgu elēģiski
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jūsmīgu noskaņojumu, kam arī mūzika inerti kļaujas, nerazdama

impulsus tvirtākām, mākslinieciski noteiktākām kontūrām —

308, 313, 316, 322, 324, 326, 328, 437. Varam tikai tulkot saudzī-

gākos teorētiskos terminos, bet ne principiāli atspēkot sava laika

bargo kritiku par šāda tipa dziesmām: «..sausi izdomātas tēmas,

visās dziesmās šabloniski atkārtojošās apstrādājuma vienmuļība
ar nemitīgu, bezgalīgu niecīgo motīvu atkārtošanu, caurvešanu

visās balsīs, dažādās toņkārtās. Muzikālās valodas daudzvārdība,

smags, bez kontūrām, intelektuāli sadomāts plūdums, kurā pazūd,

nonēsājas arī skaistākās dzīvākās domas, piemēram, «Balādes

par melno purvu» (308 — A. Ķ.) abas pirmās jaukās tēmas. Da-

žas no šīm dziesmām kā izplūduši palu ūdeņi .
.»

57

Cik skaidra ir Kalniņa muzikālā plastika miniatūrās, tik maz

arhitektoniskas noteiktības un loģikas atrodam šajās plašākajās
neveiklas liroepikas formās. Liekas, ka mūzika rakstīta prozā,
bez rūpēm par samēriem un simetriju. Komponista roku vada

refleksija, nevis jēlvielu formējošs dramaturga spēks. Tematis-

kajā materiālā un tā attīstībā nav diferencēts individualizētais

no vispārējā, intensitāte no atslodzes. Tonāli harmoniskajam

izveidojumam vairāk greznojošs, acumirklīgi ilustrējošs, bet ma-

zāk formas dramaturģiju veicinošs uzdevums. Krāsu, faktūras,
balsu diapazona līdzekļi un tembri netiek saprātīgi dozēti, tāpēc
izšķiežas nevietā. Tas plašākām kora mūzikas formām liktenīgi.

Nemitīgā variēšana un aptuvenā piebalsu polifonija nivelē jau
bez tā visa intonatīvi nespilgto, ornamentālo tematismu.

Varētu vēl turpināt kļūmju uzskaiti vai arī analizēt tās no

citādas teorētiskas sistēmas viedokļa, taču labāk paraudzīsimies,
kā pārvēršas Kalniņa koriskā izteiksme, saskaroties ar dainu

metos veidotu dzeju, ar īsrindēm. Te veidojas šai periodā pati
stiprākā kordziesmas līnija, un daudzi no nupat izkteiktajiem iebil-

dumiem pret mūzikas valodu atkrīt paši no sevis. Vai tad tona-

litāšu sastatīšana, tercu soļi un motīva pārstatīšana bez rūpēm
par tā tonālo prestižu neved uz modālismu un nav tautas mūzikas

īpašību turpinājums? Vai tāds nav arī ornamentāls tematisms,

piebalsu polifonija, tālas iedarbes kontrastu trūkums, citāda

izpratne par individualizētā un vispārējā pretstatu? Sīkās kodo-

līgās formās, detaļu greznumā un necilās niansēs taču balstās

visa dainu pasaule.
Atkrīt iebildumi pret Kalniņa mūzikas valodu, bet ne pret

cenšanos ar tās principiem tiekties tādās formu un tēlu sfērās,
kur komponists kļūst pats sev ienaidnieks. Tāds viņš būs vēl dažu

labu reizi, taču pagaidām, 20. gadu sākumā, rada veselu virkni

57 Vltoliņš J. Jaunas kordziesmas. — Daugava, 1928, aprīlis, 533. lpp.
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tvirtu kordziesmu, kuras muzikāli pa daļai turpina sākotnējo

jaunlatviski tautiskās dzejas korisko traktējumu, bet saturiski

var būt arī pavisam citādas, — 309, 314, 317, 319, 325, 459. Jau

runājot par 1911. gada kordziesmu STABURAGS UN SAULES

MEITIŅA (295), bija jāatzīst, ka X, Skalbes dzejas deminutīvi

vai folkloriskā struktūra nebūt nepauž to, ko līdzīgas formas

kādreiz tautiski romantiskajā dzejā. Vēl citādu izteiksmību izstaro

tautasdziesmai tuvās īsrindes un leksika Raiņa dzejā, kad tās

piepildās ar dzejniekam raksturīgo intelektuālo ietilpību un liek

sajust zem sevis Raiņa poētiku kopumā. Tam līdzi mainās arī

gandrīz vienu un to pašu folklorisko struktūru izteiksmība mūzikā.

Tautiski romantiskajā laikmetā tajās dominēja imitatorisks mēr-

ķis, vēlāk tās palīdzēja tvert īpatnos dainu motīvus un noskaņas,
bet ar Raiņa dzeju šīs struktūras vairāk nekā jebkad atgriežas pie
folkloriski būtiskā — pie filozofiski dziļas dzejiskās domas monu-

mentāli noslīpētā un tāpēc izturīgā formā. Tādu izteiksmību pauž
Raiņa—Kalniņa kordziesmas MĀTE UN MEITA (317), KĀDI
AUGSTI KALNI (314). Ne gluži_bez tautiski romantiskas imitā-

cijas atskaņām ir Plūdoņa TAUTAS LAIZOT (309), A. Brigaderes
SANĒSĀT BĒDU (325) un, protams, Ausekļa BRĪVĪBA (319).
Taču Kalniņš, gan veidojot šīs dziesmas tādas metroritmiskas

struktūrās, kuras kā tautiskas nostiprinājās jau sen tautiski

romantiskās dzejas muzikālajos lasījumos, tomēr šīs struktūras

pasniedz pietiekami svaigi. Bez tam jāapzinās, ka 20. gadu
sākumā tās vairs neuztvēra kā kaut ko novecojušu, nonēsātu un

māksliniecisku patiesību izteikt traucējošu (kā gadsimtu mijā).
Pumpura un Ausekļa laikmeta dzeju jau uztvēra kā distancētu,
nosacītu literāru tradīciju, ko var traktēt pat stilizēti (bet, no

otras puses, to vēl nesāka tīši atdzīvināt nacionālisma vārdā, kā

tas notika pēc 1934. gada valsts apvērsuma). Stilizāciju lietojis
arī Plūdonis minētajā TAUTAS LAIZOT (309). Lai arī to nevar

teikt par Kalniņa mūziku šais trīs darbos (309, 319, 325), tomēr

uzmanīga auss dziesmu stilā saklausīs zināmu izraudzītu paņē-
mienu, manieri, kuras atjautīgā pasniegumā un atdzīvināšanā

slēpta dziesmu pievilcība.
Ne gluži tā noticis plašajā, ar M. Silina pseidotautisko dzeju

rakstītajā dziesmā ROMOVES OZOLS (320). Te nav tās vieglās,
liriskas tautasdziesmas manierē izslīpētās formas, uz ko var rau-

dzīties no malas un rīkoties kā ar nosacītu līdzekli, kā tas bija
iepriekšējās dziesmās. Kalniņš visā nopietnībā veido tautisku kora

balādi, bet mūzikas raksturā un vispārējā poētikā netiek tālāk par

pagājušā gadsimta beigu Vītola balāžu veidolu, atdarinājumu
vai atkārtojumu, turpretī Vītola paša jaunradē balādes žanrs

jaunākas dzejas ietekmē šai laikā jau ir ieguvis svaigākas krāsas
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(Dūkņu sils ar Plūdoņa vārdiem v. c.). Dažus citus tautiskā

laikmeta reliktus — elementāru pašapzinīgu patētiku un spēka
slavināšanu — Kalniņa mūzikai neizdodas pārsniegt arī pāris
mazākās dziesmās (327, 436).

Tradicionālajai līgošanas tematikai Kalniņš atrod atzīstami

svaigu izteiksmi, komponējot_P. Rozīša dzejoļus četru kordziesmu

ciklā JANU NAKTS (305). Šāda tautas svētku gaviļu izpausme

turpina jau vienā no komponista pirmajām dziesmām LIGAS

SVĒTKI (288) aizsākto līniju un paplašina to ar citos žanros

izstrādātas himniskas tēlainības paņēmieniem. Tomēr arī šeit plašā
forma drusku pretojas nemitīgi gaišajai un greznajai izteiksmei,

kas izraisa krāšņuma monotonijas draudu, tāpat kā aplūkotajā
kora poēmu grupā.

Savrupa šai periodā ir izcilā dziesma TITĀNU CILTS (312),
kurā komponists vēlreiz pievēršas Februāra revolūcijas priekš-
vakara jūsmas un apņēmības noskaņojumam Plūdoņa dzejā. Tā

pieder pie maršveidīgo himnu tipa Kalniņa kordziesmā, kuru gan

nav daudz, bet tās izcilas ar sevišķu izteiksmes mērķtiecību un

kodolīgumu*. Visbeidzot, šajā periodā komponēti divi jau simtiem

reižu pasaules mūzikā tverti tradicionālie psalmi, kurus Kalniņš
veidojis kā savam stilam visai raksturīgas pastorāles, bez

jūtamas orientācijas uz kulta mūzikas tradicionālo izteiksmi

(359, 360).
Kordziesmu jaunradi šai laikā papildina dažas vienkāršas,

strofiskas latgaliešu meldiju apdares, ar kurām Kalniņš uzsāk

šī novada folkloras atspoguļojumu savā mūzikā (604 —608).
1922. gada vasarā Lazdonā viņš veic savu lielāko darbu šai vir-

zienā, apdarinādams 50 meldijas balsij ar klavierēm (487—
536) — vairāknekā trešo daļu no visām, ko divus gadus agrāk
bija savācis Ā. Erss. Komponists 1923. gadā raksta: «Kādu

atpūtu, kādu atveldzējumu sniedz šīs meldijas mūslaiku dru-

džainā meklēšanas stadijā atrodošamies radošam mūziķim! Pēc

grūta, nervus maitājoša skolas gada, visai nemierīgām naktīm

(domāti konflikti ar «Selonijas» korporeļiem— A. X.), uz laukiem

miera meklēdams, es pērn pirms aizbraukšanas nevarēju izšķir-
ties par to, kā iekārtot savu garīgām lietām pildāmo saini. Brī-

žiem mani pārņēma tāda vienaldzība pret dažu jau izmeklētu un

iekrautu grāmatu vai nošu burtnīcu, ka tās steigšus izmetu laukā.

Tā labu laiciņu svārstīdamies, piepeši atcerējos Mūzikas pārval-
des (pie Izglītības ministrijas — A. X.) glabāšanā atrodošās lat-

galiešu tautas meldijas. Gan es tās biju redzējis, bet tagad šai

vispārīgā nogurumā tās man likās vienīgais glābiņš un atveldzē-

jums esam. Un pirmajās dienās uz laukiem tās atkal pāršķirstot,
es jutos kā atbrīvots. Šīs īsās, bet viscaur cēlās meldijas manī
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izsauca ilgi nepazītu vieglu sajūtu, svētlaimību, smieklus.»58 No

šīm meldijām, kuras latviešu komponistiem sniedza pirmo plašāko
ieskatu Latgales folklorā, bija jau savām kora vai solo apdarēm
smēlušies A. Jurjāns, J. Vītols, J. Zālītis un citi, un Kalniņš

bija klausījies viņu apdares īpašā latgaliešu dziesmu vakarā

(1922. gada 18. maijā). Tāpēc viņam bija jo interesantāks uzde-

vums atrast šim melodiju materiālam savu īpatu pieeju.
Piecdesmit apdarēs atrodam galvenokārt Latgales sadzīves

dziesmu žanra lirisko melodiku. No folkloristikas viedokļa nekādu

sistematizāciju vai arī meldiju izvērtējumu komponists nav uzsā-

cis — redzam visdažādākās izcelsmes, arī pilsētas tipa un, liekas,

pat ziņģu ietekmētas dziesmas (529, 501) un tām līdzās arī tādas,
kas kļuvušas par Latvijas folkloras pērlēm vēl daudzās vēlākās

apdarēs (492, 508, 513, 516, 524, 528, 535). Nav tā, ka komponists
nemaz nebūtu iedziļinājies Latgales folklorā, viņš pētījis pat
turienes dialektus un rūpīgi pārbaudījis dziesmu tekstu pierak-
stus. Bet ar ziņu viņš nav mēģinājis pārlabot metroritmisko vei-

dojumu, ja arī tas neatbilst dainās redzamajām likumsakarībām,

jo acīmredzot ir gribējis meldijas parādīt kā svaigu pirmreizēju
materiālu, nesteidzoties ar slēdzieniem par tā iekšējām likumībām.

Ap šo jautājumu pat izraisījās maza diskusija presē.
59

Šī primārā pietāte pret meldiju materiālu nav tomēr kavējusi

Kalniņu būt ļoti brīvam, pat savā ziņā voluntāriskam apdarinā-
šanā. Palikdams uzticīgs savai jau agrāk izpaustajai romantis-

kajai attieksmei pret folkloru, Kalniņš ne tik daudz cenšas tuvo-

ties pašas folkloras estētikai, kā gan pirmām kārtām projicē uz to

savu subjektīvo mākslinieka izjūtu, iztēli. Veidojot pavadījumu,
viņu mazāk interesē dziesmas muzikālās, strukturālās īpašības,
bet vairāk tās vispārējais poētiskais — galvenām kārtām tekstuā-

lais — saturs. Komponists izvēlas kādu zīmīgu dziesmas detaļu
un veido apdari ar tās tēlainu vai ilustratīvu izvērsumu klavieru

partijā. Lakstīgalas pieminēšana tekstā ļauj muzikāli gleznot mie-

rīga vakara ainavu ar romantiskās pogotājas dziesmas imitāci-

jām (487), mežu apdziedājums izraisa mežragu akordu imitāciju
(507), un tā bez gala. Citkārt komponists pavadījumu būvē uz

kada tīri muzikāla dziesmas elementa izvērsuma pamata — tad
faktūra pa lielākajai daļai polifoniska (491, 516). Dominējošie
tomēr ir homofonas faktūras veidi, kuros atklājas gandrīz vai

neizsmeļama iztēle. Sava izteiksmes loma arī formas veidoju-
miem, it īpaši starpspēlēm starp pantiem un to variējumiem.

58 Kalniņš A. Latgaļu un zemgaļu tautas dziesmas. — Latvijas Vēstnesis,
1923, 21. martā, 62. nr., 3. lpp.

5 Sk.: Ā. Ersa un J. Arnolda [J. Graubiņa] atbilde. Latgaliešu dziesmu
ritmi. — Latvis, 1925, 21. apr., 1068. nr., 4. lpp.
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Tomēr absolūti valdošais izteiksmes komponents ir harmo-

niju valoda. Patiešām jāšaubās, vai vēl kur citur pasaules mūzikā

toreiz tapa folkloras apdares ar tik komplicētu harmoniku! Tautas

meldijas vienkāršība, liekas, te komponistam nav likusies nedz

kritērijs, nedz kavēklis. Lai arī tā būtu. Blīvajā alterāciju, modu-

lāciju, maldu secību un koloristisku paņēmienu režģī tiešām arī

uzdzirkstī skaisti atradumi, noskaņu un krāsu oriģinalitātes mir-

dzējumi, kas dziļi iespiežas atmiņā. Taču tie improvizatoriski
parādās un pazūd, konsekvenci vai dziļākas likumsakarības neat-

klājot. Lai arī īsu meldiju mozaīkā šāda acumirkļa impresiju
izteiksmība neliekas nepiemērota, tomēr folklora, kas ir sevī mak-

simāli izslīpēta sistēma, liktu gaidīt vairāk likumsakarību arī

apdarēs.
Reti Kalniņš ļaujas vienkāršības burvībai un atstāj meldijas

bez komplicēta tonāli funkcionāla iztulkojuma, bet, ja dara to,
tad ar lielu atjautu. AIZ EZERA BALTI BERZI (528) viņš har-

monizē tikai ar četrām tukšām kvintām. Ar šīm kvintām, kas

it kā spoguļojas cita citā, pavadījums ir «tikpat caurspīdīgs kā

pats ezers», raksta kāds angļu kritiķis, gan piebilstot, ka citreiz

komponists apdares komplicētībā iet par tālu (un šī doma dominē

arī sava laika latviešu kritikā). 60 Interesanti, ka vēlāk neatkarīgi
no Kalniņa šo pašu harmonizācijas principu šīs dziesmas apdarē
balsij ar klavierēm vēl tālākās konsekvencēs noveda Jānis Iva-

novs (viņš skaisto meldiju plaši attīstījis arī savā 6. simfonijā).
Daudz biežāk gan Kalniņš izmanto jebkuru vismazāko melodijas
doto iespēju veidot modulācijas un dažkārt viena motīva harmoni-

zācijas variantos apnicīgi izmēģina, liekas, visas iespējas, kādas

vien pieļauj tonālā mūzika.

Varbūt visvairāk uz šo opusu attiecināmi J. Sudrabkalna

vārdi: «Kalniņš priekš manis ir vienmēr bijis mākslinieks, kas

izsauc visgaišākos sajūsmas brīžus, lai pēc tam atkal mestu

neapmierinātībā un šaubās.»61 Var šaubīties par to, vai ir māksli-

nieciski attaisnots blīvi piesātinātais harmonikas norišu balasts

pie mazajām vieglajām meldijām. Vieglāks tas nekļūst arī apdaru

simfoniskajos aranžējumos (581 —596), par ko komponists pat

vaļsirdīgi par sevi paironizējis.
62 Ar ārkārtējo iztēles vaļu un

uzdrīkstēšanos šis Kalniņa opuss ir unikāls un neatkārtots apdaru

gadījums latviešu mūzikā. Tā principi ir diametrāli pretēji sava

60 Ābraham G. Latvian Folk-Songs. — The Musical Standard, 1930, 29 Nov.,

p. 175.
61

Sudrabkalns J. Mūzikas notikumi. — Sociāldemokrāts, 1921, 19. okt, 238. nr.,

3. lpp.
62

Kalniņš A. Skaņražu jaundarbu vakars. — Latvijas Vēstnesis, 1924, 4. nov,

251. nr, 3. lpp.
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laika valdošajiem ieskatiem par meldijas un apdares stila nepiecie-
šamo saskaņotību. Taču tieši tāpēc tas ir arī savā ziņā ierosinošs.

Koncertu, kur pirmo reizi atskaņoja daļu no šī un arī cita

apdaru opusa, Kalniņš ievadīja ar referātu «Latgaļu un zemgaļu
tautas dziesmas» (1923. gada 13. martā, sk. 58. parindi). Vēlāk

izdevumā šīs zemgaļu tautasdziesmas aiz pārpratuma ieguvušas
nosaukumu «latvju-lībiešu tautas ziņģes» (537—546). Tam divi

iemesli. Kalniņš tās bija pierakstījis no Roberta Vizbuļa, kurš

bija populārā dziesmu ansambļa «Piltenes prāģeri» vadītājs un

pazīstams kupletists. Kalniņam šķita, ka šīs melodiski brīvās,
humoristiskās dziesmas ir jaunlaiku meldijas (to viņš atzīmē

minētajā referātā), un tādu šķitumu vēl pastiprināja R. Vizbuļa
svabadā tautas meldiju interpretācija. Bez tam, R. Vizbuļa māte,

no kuras tas meldijas klausījies, bijusi lībiete.* Apdares principi
te tādi paši kā latgaliešu dziesmās, taču harmonikas līdzekļu

lietojums tomēr atturīgāks un mērenāks.

Dīvaini, ka deviņus gadus ilgi Kalniņš gandrīz nemaz nestrādā

tīri instrumentālās mūzikas laukā. Izņemot divas miniatūras vijo-
lei un klavierēm (821, 822), viņš tikai 1927. gadā atgriežas pie
instrumentālmūzikas formām (BALETSVITA — 666), jo viss

šais gados klavierēm rakstītais ir aranžējumi (753, 754 —761).
TARANTELLA (821) turpina specifiski instrumentālās, bez-

programmas mūzikas līniju Kalniņa jaunradē, kura nostiprinājās

jau SVĪTA (697 —702) klavierēm. Sī miniatūra ir ļoti raksturīga
savam laikam mūzikas valodas ziņā. Tradicionālā tonāli funkcio-

nālā principa aizvietošana ar mākslīgas tonalitātes elementiem

(šinī gadījumā ar paralēlu lielo tercu secību virs izturētas ska-

ņas), kuri ap sevi stabilizētu mūzikas attīstību lielākos posmos,
tā palīdzēdami risināt arī formas uzbūves problēmas, ir ļoti
raksturīga skaņdarbiem, kas hronoloģiski grupējas ap operu
SALINIEKI.

Mākslīgas tonalitātes elementi neizpaliek arī improvizatoris-
kajā, stāstošajā «dziesmā bez vārdiem» IN MODO DI BALLATA

(822). Tomēr te vairāk tēlainas uzskatāmības, ainaviskuma, ko

vieš gan tautas instrumentālās muzicēšanas (kokles spēles) paņē-
mieni un kolorīts rečitatīviskajā ievadā, gan arī dabiski dziesmota

plastika galvenās tēmas melodikā un harmonikā.

Mūzikas veidošanas konstruktīvais aspekts vairs neizvirzās

uzmanības centrā arī BALETSVĪTA (666). Jāņem vērā, ka pie-
vēršanas baletmūzikai bija Kalniņa jaunradē' kaut kas pilnīgi

jauns. Acīmredzot viņa toreizējie priekšstati par horeogrāfijas
izteiksmību nepieļāva baletmūzikā neko konstruētu vai mehā-

niskotu, un par to pārliecina arī operas SALINIEKI dejas, kuru
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harmonika veidota tikai tradicionāli dabiskās funkcionalitātes

ietvaros. Pirmo baletmūzikas opusu rašanos veicināja Nacionālās

operas baleta mākslinieciskā nostiprināšanās ar 1925. gadu, kā

arī vēl agrāk — ritmoplastikas audzinātājas Beatrises Vīgneres
deju uzvedumi. 1924. gada rudenī pirmo reizi atskan Vītola sim-

foniskā svīta Dārgakmeņi, kura arī radusies no baletiskas

ieceres. Šis darbs, ja neskaita deju mūziku lugu izrādēs un ope-
rās, bija gandrīz vai vienīgais latviešu baletmūzikas paraugs.

BALĒTSVĪTA ir neapšaubāma nosliece uz muzikālās izteik-

smes dabisku vienkāršību, it īpaši harmonikā un melodikā, toties

komponists pievērsis lielu uzmanību orķestrālas faktūras un kolo-

rīta smalkam izstrādājumam. Intonatīvi harmoniskajā izteiksmē

viņš pa daļai atgriežas pie agrīnās jaunrades plastiskā melo-

disma un ainaviskās iztēles. Liriskās muzikālās domas gan tagad
izvērstas plašākās līnijās, orķestrācija kuplāka, un tas ļoti atgā-
dina vēlāko Jāzepa Mediņa romantisko simfonisko miniatūru

veidolu (Dzimtenes ainava, Liriska poēma v. c). Toties žanriskās

ievirzes tēlos, salīdzinājumā ar_ agrīnā perioda atturīgo, pieticīgi
vienkāršo tēlojumu, BALETSVITĀ ir daudz jauna. Arī tur, kur

pamatā folkloras žanru (piemēram, rotaļu dziesmu) raksturs,
faktūra un instrumentācija tomēr izstrādāta līdz asam smalku-

mam, šai ziņā tā dažviet nebūt neatpaliek no filigrānajām Vītola

partitūrām. Mūzika, nezaudēdama konkrēti tēlojošu iedabu, kļūst
tomēr daudz sajūtinātāka, vietumis savā kapricitātē priekšvēstot

pat tādas ievirzes simfoniskus darbus, kāda ir Pētera Barisona

svīta Ziedu vija. Partitūrā daudz kolorīta instrumentu — zvaniņi,
trīsstūris, klavieres, ksilofons, un tie izmantoti neparastiem sintē-

tiskiem tembriem. Attīstības veidošanā Kalniņš nevairās arī no

sekvencēm, izvērstas imitāciju tehnikas, kļūdams izteiksmē daudz

vingrāks un kategoriskāks. Sis plašākais Kalniņa simfoniskais

opuss ar savu veidolu apbrīnojami labi iekļaujas latviešu mūzikas

attīstības vispārējā līnijā. Gan ar saviem pieredzes rezumējumiem,
gan ar 30. gadu simfoniskās izteiksmes ieskicējumiem tas ir īsts

sintēzes darbs.

Instrumentālmūzika, kas komponēta teātra izrādēm, īpašu
ievērību nepelna. Tādas arī ļoti maz. Aplūkojot- izrāžu materiālus,

jāsecina, ka gandrīz vai galvenais instruments teātrī Kalniņam
ir bijis koris. Turklāt teātra izrādēs, tāpat kā operās, viņa kori

bieži vien ir izteiksmē precīzāki un formā kompaktāki, nekā kon-

certestrādei rakstītie. Acīmredzot konkrētie dramaturģiskie uzde-

vumi un skatuvē valdošā laika izjūta ir diktējusi stingrākas muzi-

kālās formas prasības.
Visbiežāk Kalniņš kori ir izraudzījies svinīgi līksma noska-

ņojuma izteikšanai. Gavilējoši, ļoti skanīgi, tīri diatoniski rakstīti
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ir visi kori S. Lerberga «Pānam», tādi ir ari Zeltmata «Arājdēla»
kori un daži no Raiņa «Mušu ķēniņa», piemēram, jūsmīgais

«Sveicam, sveicam Septiņcirti» (5, 9, 11). Otrs svarīgākais kora

lietojuma veids Kalniņa skatuves mūzikā ir kora vokalīzes

(8, 10) — ne tikai mierīgas noskaņas fona mūzikai, bet arī moto-

riskām, spraigi dinamiskām mūzikas epizodēm, un šāds kora

izmantojums latviešu teātros toreiz bijis liels jaunums. Vairākās

izrādēs koriem uzticētas tautasdziesmu apdares, kas māksliniecis-

kumā nebūt neatpaliek no pārējām (7, 8).
Visplašāk veidotās mūzikas partitūras ir abām Raiņa lugu

izrādēm (8, 9). «Daugavā» daudz arī solo dziedājumu un dekla-

māciju atsevišķu instrumentu pavadījumā — tā sauktās melodrā-

mas. Tās viscaur diatoniskā un tautas mūzikas intonācijām caur-

austā mūzikas valodā, tomēr bez tādas individualizācijas un

spilgtuma, kāds nepieciešams koncertmūzikai. Arī «Mušu ķēniņa»
mūzika ārpus izrādes neliekas īpaši iezīmīga, bet tā laika kritika

vienbalsīgi slavē tās lielo un pat šķietami izšķirošo nozīmi lugas
uzvedumā.

Cik netīkams Kalniņam bija teātra pianista un diriģenta darbs,
tik labprāt viņš tomēr uzņēmās komponēt mūziku lugām. Taču

specifiskas teātra mūziķa ievirzes viņam nebija, viņš, arī kompo-

nējot mūziku lugām, ir piegājis savam uzdevumam vairāk kā

ilustrators. Atmiņās komponists atzīst, kā Raiņa direkcijas laikā

viņu izkonkurējis paša divdesmitgadīgais dēls: «Es sev par palīgu
bez teātra algas biju piesaistījis dēlu Jāni, kurš ātri iegāja lietas

kursā, drīz labāk pārzināja tempus. To manīja arī Rainis un man

pavasarī smaidot teica, ka līguma slēgšanas laiks nu pienācis
arī diriģentam, bet līgumu nu direkcija gribot slēgt ne ar veco,

bet jauno diriģentu. Ar Jāņa iestāšanos teātrī mūzikas lietas sāka

iet daudz labāk
.

.»
63

OPERA SALINIEKI

Darbs pie šīs operas sākās 1922. gada pavasarī (iecere radās

vēl agrāk), tātad vismaz četrus gadus pirms parādīšanās uz ska-

tuves (1926. gada 10. februārī). 1924. gada ziemā teksts un mū-

zika tika revidēta un papildināta, jau pilnīgi instrumentēto operu
komponists pārskatīja vēl arī 1925. gada pavasarī, taču pamatā
tā uzrakstīta 1922. gada vasarā, tātad jau pirms autors pēc paša
vēlēšanās noņēma no Nacionālās operas repertuāra savu pirm-
dzimto — BAŅUTU.

63 Kalniņš A. Rainis un Aspazija manas atmiņas, 7. lpp.
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Citiem vārdiem, SALINIEKI komponēti tikai nepilnus trīs

gadus pēc BAŅUTAS pabeigšanas. Šajā sakarā pārsteidz radi-

kālās atšķirības abu operu mūzikas stilā — milzīgs solis simfoni-

zācijas un sakāpināti dramatiska stila virzienā, it īpaši krasi

bija mainījusies harmoniju valoda. No otras puses, ne mazāk

pārsteidz atgriešanās pie A. Krūmiņa kā libretista.*

Libretā naturālistisku sadzīves ainu un pārdabisku spēku

koeksistēšana, kā arī notikumu dīvainā loģika ir tāda kā bērnu

pasakā, taču tai pašā laikā darbs pretendē uz dziļu un nopietnu
simbolu drāmu. Tomēr tēlotais un tēli ir paši par sevi māksli-

nieciski tik nevarīgi un nepatstāvīgi, ka paliek vienīgi alegoriju
līmenī — tātad tikai kā kaut kas ārējs pret to nestajām idejām,
un tāpēc par simboliem šī vārda patiesajā nozīmē te nevar runāt,
vēl mazāk — par simbolismu kā virzienu. Pašā vispārīgākajā
veidā te saskatāma gaismas un tumsas cīņas alegorija, taču, maz-

liet tuvākā konkretizē]'urnā raugoties, — arī tautas brīvības cīņas
iemiesojums.*

Šo baltiem diegiem šūto libretu, ko pēc pirmizrādes pilnīgā
unisonā iznīcināja kā mūzikas, tā literatūras kritika, Kalniņš
tomēr sankcionēja. Te izpaudās joprojām neveiksmes ar Raiņa
lugu piemērošanu operas libretam. Divdesmito gadu sākumā presē
laiku pa laikam parādās ziņojumi, ka Kalniņš iznēsā ideju par

operu «Pūt, vējiņi!» vai arī pat sācis jau darbu pie tās. Nav aiz-

mirsts arī INDULIS UN ĀRIJA. Vēl 1922. gada 24. decembrī

Rainis ieraksta dienasgrāmata starp «tūliņ darāmajiem darbiem»

cita vidū: «Pūt vējiņi — opera. Induls — opera». No tā nekas

neiznāca. Liela bija arī Kalniņa vēlēšanās nest uz operas skatu-

ves laikmeta tēmas un idejas, kuru trūkumu BAŅUTA viņam
pārmeta kritika. Būdams vājš domātājs dramaturģijā, viņš tādas

saskatīja A. Krūmiņa libretā.

SALINIEKU mūzikas reputācija ir gadu gaitā noslīdējusi ne-

pelnīti zemu. Pēc pirmuzvedumā nebija gandrīz neviena kritiķa
(izņemot, protams, principiālos nelabvēļus), kurš neatzītu mūzi-

kas dramatisko spēku, operas simfonizēšanas panākumus, izteik-

smes svaigumu. Pat tie, kas pirmajā brīdī nolika mūziku kopā ar

libretu, kā, piemēram, J. Graubiņš, pēc tam savu viedokli pār-
skatīja.

Tiešajiem iespaidiem pagaistot, ieviesās priekšstats par SALI-

NIEKU mūziku kā kaut ko monstrozu, abstraktu, principiāli ne-

operisku; šis viedoklis tika nopietni apstrīdēts tikai minētajos
V. Briedes-Bulavinovas un S. Vēriņas 70. gadu darbos. Ja

20. gadu sākumā pašās harmoniski sarežģītākajās solodziesmās

muzikālā izteiksme tiešām ir abstrakta, tad operā tā, neraugoties
uz harmonikas komplicētību, pilnā mērā saglabā primāro žanru
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pamatu un ar to saistīto tēlaino konkrētību. Svarīgākā atšķirība

no BAŅUTAS stila ir tā, ka šeit mūzika balstās uz īpaši izrau-

dzītas harmonikas sistēmas principiem, lai arī ne viscaur konsek-

venti. Skaņdarbam vai tā atsevišķam tēlu lokam izvēlētā harmo-

nikas sistēma ļoti uzskatāma jau, piemēram, N. Rimska-Korsa-

kova operā Nemirstīgais Kaščejs. Vēlāk tāda sistēma kļūst rak-

sturīga pat atsevišķa komponista daiļradei kopumā (vēlīnais

Skrjabins, Hindemits, Mesiāns, Juzeļūns v. c). Mūsu gadsimta
mūzikas drāmām iepriekš izraudzīta saspriegta tonāli harmoniskā

bāze piešķir raksturīgo visa izteiksmes tonusa sakāpinātību,

sastrēdzinātību, un tā sastopama arī nelielo tautu nacionālajās

operās, kas risina lokālu tematiku, piemēram, slovaku komponista

Eugena Suhoņa (dz. 1908) operā Virpulis (1949), kuras centrā

ir mīlas drāma uz kalniešu folklorizētas sadzīves fona.

SALINIEKU intonatīvi harmoniskās īpatnības izriet pirmām
kārtām no alterētu dominantes daudztercu akordu biežās lietoša-

nas; šie akordi, saraudami viennozīmīgu funkcionālu pakļautību
kādai tonalitātei, paši kļūst par tonālajiem centriem. Bieži tie

veido ķēdes vai iekļaujas palielinātā (veseltoņu) skaņkārtā. Arī

pats akordu ķēžu princips it kā aizvieto tradicionālo tonāli fun-

kcionālo organizāciju, pie tam ķēdēs virknējas visdažādākie un

ne tikai palielinātu skaņkārtu veidojošie akordi. Tumsas spēku

raksturojumiem tipiskākās ir tritona un citas pamazinātās har-

monijas, bet arī šeit sastopam raksturīgo tiekšanos uz palielinātu
skaņkārtu kā pašu būtiskāko iezīmi SALINIEKU harmonikas

kolorītā.

Otra svarīgākā harmonikas sfēra ir diatonika Daiknas, kā

arī gaismas alkstošās tautas tēlā. Bez tam atrodamas dažādas

pārejas formas starp šīm sfērām.

Cits svarīgs intonatīvi harmonisko valodu individualizējošs
līdzeklis ir vadmotīvi. Tie vienotībā ar noteiktu harmoniju valo-

das principu veido it kā savdabīgus mūzikas attīstības blokus,
formas kontūras. Sai ziņā simptomātiska ir daudzo, bieži tikai

vienreiz lietoto motīvu dēvēšana par vadmotīviem. Šoreiz vārds

nozīmē ne tikdaudz to, ka motīvs ikreiz pavada noteiktu emocio-

nāli tēlainu parādību, priekšmetu, jēdzienu, bet gan — ka motīvs

ir vadošs noteiktā mūzikas posmā. Sādi intonatīvi harmoniskās

valodas uzbūves principi nodrošina muzikālās dramaturģijas
veidošanos lielos vilcienos, izraisa simfoniski oratoriālu mūzikas

tonusu. Teiktais liek nojaust, ka mūzikai, arī vokālajām partijām
piemīt pārsvarā instrumentāla struktūra. Neapšaubāmi, ka muzi-

kāli dramaturģiskā procesa svarīgākais virzītājs ir orķestris. Lai

ari solistu partijās ir vairāk kantilēni melodisku posmu, nekā

parasti par šo operu pieņemts domāt, dominējošs tajās ir rečita-
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tīvs un deklamatoriska melodika. Tam ir svarīgs attaisnojums,

jo SALINIEKOS kā koru drāmā arī atsevišķas personas ir tikai

masas vai pārdabisku spēku reprezentanti, kuru individuāli psiho-

loģiskās pasaules detalizēta atklāsme nav mūzikas uzdevums. Te

nav vajadzīga personu emocionāla «izliešanās» ārijās, toties per-
sonāžu intonatīvās sfēras ir daudz pamatīgāk reglamentētas nekā

BAŅUTA. Savukārt, SALINIEKU slavenie kori ne vien veidoti ar

lielāku vērienu un ir polifoniskāki, bet ari, būdami tautas masu

skati, organiskāk sakļauti ar darbību un ir tālāki no 19. gadsimta
vēsturiskās vai episkās operas oratoriālajiem stereotipiem.

Interesantus rezultātus dod SALINIEKU mūzikas dramatur-

ģijas izpēte pa atsevišķām tēlu sfērām un personāžiem, kā to jau

darījusi V. Briede-Bulavinova pieminētajā grāmatā. Līdzās tam

varam ievērot, ka arī katra cēliena mūzikai ir individuāla ievirze,

diferencēta formu veidošanās.

Pirmais cēliens ir muzikāli viengabalainākais un skaidrākais.

levads un noslēgums to aptver ar ūdens stihijas tēlojumu. Sajā
cēlienā eksponētas pretējās muzikālās sfēras — palielinātas skaņ-
kārtas iezīmētā nemierīgā tumsas un salinieku gļēvuma pasaule

un, no otras puses, Ilgness un Daikna kā gaismas un tautas

cerību reprezentanti ar diatonisku un visai kantilēnu mūziku.

Otrajā cēlienā tās pašas muzikāli dramaturģiskās sfēras sīkāk

detalizētas un mūzika tādēļ mazāk viengabalaina, tomēr perso-
nāžu un darbības intonatīvie raksturojumi ir precīzi un veido ļoti

izteiksmīgus, īsti operiskus kontrastus un pārejas.
Trešajam cēlienam maigāku, atvieglotāku kolorītu piešķir

sākuma nāru koris un austrumnieciskā mūzika. Gan ar ūdens sti-

hijas tēlojumu saistīta, taču harmoniski vienkāršāka un gaišāka
ir arī šī cēliena baletmūzika, un tādēļ jo izteiksmīgāk kontrastē

Tulžņa nāves skats. Ceturtā cēliena mūzikai ir rezumējošs rak-

sturs ar iepriekšējo epizožu reminiscencēm un apbrīnojamu gais-
mas kulmināciju finālā.

Kalniņa jaunais lielu formu veidošanas paņēmiens, ko ievēro-

jām arī vokāli simfoniskajā opusā DARBS UN DZIESMA (466),

padara viņa opermūziku dramaturģiski visai iedarbīgu un izde-

vīgi simfonizē to. Tomēr, arī neatkarīgi no libreta, tas nav pada-

rījis SALINIEKUS mākslinieciski pārākus par BANUTU. Jāatzīst,
ka SALINIEKOS dramatiķis konstruktors nonāk zināmā pretrunā
ar noskaņu liriķi. Proti, Kalniņa jūsmīgu, elastīgu lirisku noskaņu
komponista daba neļauj konstruktīvajam principam izpausties

pietiekami konsekventi. No otras puses, pats šis princips atņem
Kalniņa mūzikai dažu labu tās vērtīgu īpašību, pirmām kār-

tām — iespēju lielā tiešamībā un ninanšu greznumā modelēt emo-

ciju plūsmas smalko reljefu.



SALINIEKU mūzika paglābj libretu tādā nozīmē, ka tā vairā-

kām neveiklām alegorijām piešķir patstāvīgu māksliniecisku tēlai-

nību. Piemēram, mūzikā ar lielu spēku ietverts tautas ciešanu

vispārināts tēls, gaismas uzvaras pārliecinošs simbolizējums. Ar

to kļūst neapstrīdamas operas programmatiskās simfoniskās vēr-

tības. Taču — ne dramatiskās. Mūzika slikto drāmu izlabot nevar.

Un tomēr kopumā Kalniņš ar SALINIEKU mūziku varēja būt

apmierināts. Grūtajā gaitā no pieticīga lirisku noskaņu muzikāla

dzejnieka uz pilnvērtīga, vērienīga komponista pašapliecinājumu
šī opera bija milzu solis.

Aizbraucot emigrācijā, Kalniņš SALINIEKU mūziku uzskatīja

par savu Rīgas gadu labāko veikumu. Viņam bija taisnība.



18* 275

ASTOTĀ NODAĻA

EMIGRĀCIJĀ

1927—1933

aša Ņujorkas centra maza mē-

belētā istabiņā 1927. gada novembri divi pusmūža vīri sparīgi

diskutē, līkņādami ap papīriem piesvaldītu galdu. Pirmais ener-

ģiski un uzmācīgi kaut ko iesaka, otrais, skeptiski smaidīdams un

kā atgaiņādamies, ar roku gaisā māj dlrlģēšanas figūras, bet rei-

zēm nenociešas un smej locīdamies. Pirmais ar dienvidniecisko

akcentu ir amerikānis, viņš ir sadzejojis simtiem frivolu dzejolīšu,
bet nevar visā Ņujorkā atrast cilvēku, kurš spētu tiem pierakstīt
pietiekami seklas un vieglas meldijas, lai lipīgie pantiņi varētu

pacelties gaisā, izlidot pa visu pasauli un atgriezties ar dolāru

kaudzītēm spārnu galos. Neviens komponists, kurus viņš izmē-

ģinājis par saviem kompanjoniem, nav vēl uzkāpis tajos banali-

tātes augstumos, ko savā iztēlē jau skatījis viņš.
Otrais, šīs istabiņas īrnieks, Ir atbraucis no liela tāluma, cauri

visai Vācijai un vēl pāri okeānam.. Savā dzimtenē viņš ir bijis
iecienīts komponists, bet cilvēks ar pārāk attīstītu taisnīguma
izjūtu, kā runāja. Pēc tam uz transatlantiskā lainera «Beren-

garla», kas viņu vizināja šurp no pašas franču ostas Serburas,

viņš_ pusotra tūkstoša pasažieru sarakstā figurēja gan vairs tikai

kā ērģelnieks, bet, tā kā viņa uzvārds bija ar amerikāņiem pilnīgi
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neizrunājamu šņācošu galotni -iņš un tāpēc varbūt pat izdo-

māts, tad ari viņa profesijai neviens lāgā neticēja. Pasažieri

minēja, slēdza derības par to, kas īsti varētu būt cienīgais tumš-

bārdainais vīrs — acīmredzot taču krievs, ar laipno un dzēlīgo
valodu — apgabaltiesas priekšsēdētājs vai tautskolu Inspektors.

Un tagad, kas viņš būs te Ņujorkā?

Kļūst arvien grūtāk atgaiņāties no uzmācīgā rīmju meistara.

Istabiņā klavieru nav. Kalniņam derdzas ņemt mutē pliekanos
vārdus, tāpēc viņš nedzied, bet svilpo, dungo, bubina un šmiuk-

stlna. Tomēr amerikānis ir no tiesas skumdināts, jo visas mel-

dijas, ko mēģina skicēt viņa varbūtējais kompanjons, taču ir un

ir joprojām pārāk cēlas. Aptverdams situācijas komismu, Kalniņš

jūt tuvojamies vienu no tām neapturamajām sarkastiskās smie-

šanās lēkmēm, kādas viņu bieži mēdz sagrābt muļķīgi svinīgos,
lai arī atbildīgos, brīžos, — kā, piemēram, toreiz, kad slavenajā
vizītē pie vecā Liepājas draudzes gana Pārstrautu Jāņa viņam
no priekšnama kāds bija pamanījies nočiept jaunās galošas. Galo-

šas! Amerikā lempīgais gumijas apavs jau iziet no modes, bet

kaut ko piesavināties no Kalniņa neapšaubāmi gribēja arī šis

bulvāru dzejnieks. Gribēja kaut ko tādu, kā nemaz Kalniņam
nebija! Amerikānis gribēja par lētu samaksu iegūt gabaliņu bana-

litātes, lai tad varētu to tiražēt un piebāzt pilnas kabatas ar

naudu, vai ne! Ha, ha, galošas Kalniņam kādreiz bija, bet bana-

litātes nebija vēl arī šo baltu dienu! Tur nu nekas nelīdzēja.
Ak vai, ja šis amerikānis zinātu, ka viņam te pretī stāv Kārļa
Skalbes_ maigo, daiļjūtīgo pantu cēlākais komponētājs, BĒRNĪ-

BAS RĪTU un BĒRNA SAPŅU autors?! Tad tas būtu bēgtin

bēdzis, un Kalniņš smejas aizgūtnēm, gaiši, aizrautīgi triumfē-

joši. Ir viņa smieklos arī kaut kas nevaldāms, iznīcinošs, bet

ziņģu dzejnieks to uzreiz nepamana, kļūst rosīgāks un smaidīgāks,

jo domā, ka nu tak reiz pār šo apgabaltiesas priekšsēdētāja tipu
būs nācis īstais vieglās mūzikas gars. Tad attopas, galvu purinā-
dams, atsveicinās un ir jau aiz durvīm. Uz neatgriešanos.

Ha! Izrādās, ka amerikāņi taču ir nelabojami saldmīļi un

seklības bruņinieki. Ko tad teikt par šo nabaga vīru, ja pat
baznīcu ērģelnieki te Baha vietā spēlē baletmūzikas transkripcijas
vai gluži vienkārši populārus salongabalus?! Bet teātros un

mēmajos kino ērģeles ir apgādātas ar spēcīgiem vibratoriem un

gaisa ventilatoriem, tur katra niecīgākā meldija tiek iremolēta

un trīcināta kā jēra ļipiņa — lai tik nu skanētu vien melodra-

matiskāk un sirdi kustinošāk. Vispārēja mānija.
Pēc brīža arī Kalniņš ir lejā un iejūk Manhetenas ielu

ņudzeklī. Viņš iet cauri lielajam Centrālparkām, kas te līdzīgi
oāzei plešas vairāku kilometru garumā. Novembra atvasaras
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saule silda kā Rīgā augusta beigās, un, rudens zāli nežēlodamas,

mīkstajos mauros laiskojas veselas ģimenes vai nākamās ģime-

nes. Vasarā ēnainajos nostūros būs krietna strādāšana ar noš-

papīru un zīmuli, bet patlaban bija jādodas pēc pieticīgāka

darbiņa. Lielā Izdevniecība «Fišers un brāļi» sadomājusi laist

pasaulē vai veselu pussimtu jaunas modes korāļu, kam meldijas

sacerējis kāds vietējais komponists metodists, bet tālāko nav

jaudājis. Jāpieraksta klāt apakšējās balsis. Tas bija apmēram

tāds uzdevums, kādus Vītols Rīgā konservatorijā lika pildīt
saviem otrkursniekiem.

Tā nu tas bija. Rīgā viņš bija apdarinājis piecdesmit latga-
liešu tautasdziesmas un šo skaisto izdevumu ar atdzejojumiem

angļu un vācu valodā bez kautrēšanās te varēja rādīt vietējiem
nošu menedžeriem, kuri, jau tik vien kā nieka fokstrotiņu izde-

vuši, izlikās par dienas varoņiem un komponistu apdāvinātājiem.
Tur piecdesmit tautasdziesmas, bet te būs jāharmonizē piecdesmit

nožēlojamas jaunizgudrotas korālīšu meldijas, kurām sacerētājs

nebija pratis pat pareizās vietās laktssvītras savilkt. Bija ko salī-

dzināt . . .Lielākā ironija tā, ka šis «Fišers un brāļi» par vienas

gaudenas meldijas harmonizāciju maksāja vairāk nekā Rīgā

ministrija par tautasdziesmas apdari. Veselus trīs dolārus par

gabalu. Ha, cik ērti izlikties par pasaules pilsoni, un, pa Ņujor-
kas Centrālparku kātojot, ciniski salīdzināt nesalīdzināmus lie-

lumus, vai ne! Bet īstenībā vajadzēja mest jokus pie malas. Sī

kabatas nauda viņam būs nepieciešama, lai vēl varētu augām
dienām staigāt pa darba birojiem un koncertaģentūrām, kā jau
gandrīz veselu mēnesi tas bija darīts. Jo, ja tā labi apdomāja,
tad viņš taču bija te atbraucis pilnīgi kā uz zila gaisa. Pirmā

reize, kad viņš sāka nopietni domāt, kur īsti strādās un ko darīs,

bija tur uz kuģa, okeāna vidū. Tad viņš ticīgi sāka no Ņujorkas
avīzēm pārrakstīt piezīmju grāmatiņā koncertaģentūru, ērģeļbū-
ves firmu un darba biroju adreses. Un atbraucis sāka staigāt.

Siem amerikāņiem taču no mūzikas nekā nopietna nevajadzēja,
un tātad arī viņš savus pakalpojumus piedāvā veltīgi. Sēdēt kino-

teātrī pie elektriskajām ērģelēm un ilustrēt mēmās filmas? Tas

ir izsūtāmā zēna darbs, tur līgst tikai uz nedēļu, jo, augu dienu

improvizējot, ikviens sāk atkārtoties. Bez tam kino viņam der-

dzas. Senos laikos Pērnavā skatītā pirmā filma bija kaut kas tik

muļķīgs, ka, ieskaitot to negadījumu, viņš savā mūžā kinoteātrī

bijis tikai apaļas četras reizes.

Sarīkot autorkoncertu? Jā, lūdzu! Tikai iepriekš iemaksājiet
tā ap tūkstoš dolāru.

Izdot kompozīcijas? Redzat, mēs atzīstam jūsu darbu augsto
māksliniecisko līmeni, bet kā izdevējiem mums jāraugās pāri par



278

muzikālajām vērtībām, un, no šī sevišķā redzes punkta skatoties,

mēs dodam jums manuskriptus atpakaļ un meklējam Amerikas

tirgum piemērotāku produkciju.

Reklamēties avīzēs? Mūzikas žurnālos jau pamazām parādās

informācija par viņa iebraukšanu, bet kosmopolītiskajiem ame-

rikāņiem pavisam maz imponē citāti no vecām kritikām, kuros

runāts par kāda mīklaina tautiski nacionāla virziena pārstāvi
mūzikā kaut kur tālā pasaules nostūrī. Ikdienas mākslas biznesa

pasaulīte nemīl nopelniem bagātus bārdainus vīrus ar sirmiem

deniņiem un pašu stingriem uzskatiem.

Var jau vēl reklamēties, tas ir tikai naudas jautājums. Te

pa puslappusi reklamējas arī tādi komponisti, kuri autorkoncer-

tus rīko, patiesību sakot, tikai paši savā dzīvoklī. Vakar bija
atnācis kāds jauns naudīgs iesācējs, kurš apmaksājis divu savu

solodziesmu izdošanu un tagad gribēja maksāt vēl par šo

dziesmu kārtīgu pārlabošanu. Tur derēja tikai dziedamā meldija,
bet arī to bija pareizāk sviest ārā.

Ai, Amerika! Ja nu vien deju mūziku un tautas balādes, bet

neko citu tu vēl no Eiterpes neesi sev pratusi gūt, izkopt un par

savu saukt. Pat pienācīgu mūzikas mācību tu vēl nespēj sev dot.

Divas trīs sava vārda cienīgas konservatorijas, un visas tās pārē-

jās arī saucas par konservatorijām. Dažas no šīm pārējām bija
misteru Kalniņu uzaicinājušas uz pārrunām. Kad viņš vakar

iegāja vienā, kura sastāvēja no divām istabām un koridora, un

jau pa gabalu dzirdēja, kā pats direktors savā kabinetā, ar kāju
takti piesizdams un paceltā balsī skaitīdams, pie klavierēm kādam

nabadziņam cenšas iedresēt Intermeco no Maskanji operas
Zemnieka gods, ļoti pazīstamu gabaliņu no bērnu dienām Cēsīs,

tad radās vēlēšanās nemaz kabineta durvis nevērt, bet klusi-

ņām iziet laukā un iejukt ļaužu straumē. Un viņš tā ari

izdarīja.

Ai, Amerikas slavenā «Komponistu līga»! Tavi godabiedri ir

Stravinskis un Sēnbergs, tavos ikgadējos pirmatskaņojumu kon-

certos «Metropolitan» operā skan gandrīz tikai eiropiešu ražo-

jumi, bet Amerikas pašas nopietniem komponistiem jāatskaņo un

jāizdod darbi uz sava rēķina. Tāpēc viņi tos neizdod, un par
daudziem neviens neko nezina. Nav dzirdēts, ka kaut ko būtu

izdevis Amerikas raksturīgākais un neatkārtojamākais komponists
Čārlzs Aivzs, kas strādā par apdrošināšanas aģentu. Bet šārīta

famozais ziņģu dzejnieks atradīs saviem pantiņiem meldijas un

Izdos tās. Viņš to Izdarīs. Un kā ikviens, kas te izdevis vismaz

sešas kompozīcijas, kaut arī tie būtu tikai aplipuši mušpapīri, viņš
bus tiesīgs kļūt par tavu biedru, slavenā «Komponistu Uga»!
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Ai, Amerikas mūzikas dzīve! Tava spīdīgā, lakotā virspuse
atstaro tikai Eiropas zvaigznes, bet dzīli apakšā dunēdama verd

dzīvā, bezkaunīgā izpriecu mūzikas strūkla. Toties plašā vidus-

zona starp abām ir atstāta saldumu un banalitātes varā. Te mīl

kaut ko viegli izpildāmu, labi skanošu, seklu, melodisku, eklek-

tisku — gandrīz tādu pašu mūziku, kādu viens nepraša zēns jau
vairāk nekā pirms trīsdesmit gadiem slīcināja Daugavā . . .

Vērtīgākais, ko šai plašajā vlduszonā tomēr varēja atrast,

bija daudzie amatieru kori, un vairums no tiem atradās leceļojušo
vācu imigrantu biedrību paspārnē. Te nebija nekā jauna, ar tiem

varēja viegli atrast kopēju valodu, atmiņā nāca enerģiskie, rosī-

gie birģeri Pērnavas vācu mūzikas biedrībā. Kad šādam Ņujor-
kas korim ievajadzējās diriģenta, tad no pārdesmit kandidātiem

atlasīja trīs četrus un katram deva strādāt eksāmena mēģinājumu.
Labāko izraudzījās pats koris. Un vakar vakarā, kad Kalniņš
pabeidza kādu eksāmena mēģinājumu, koris viņam ilgi un dedzīgi

aplaudēja. Vai kordiriģenta zlzlītis būtu īstais pīlārs, uz kā bal-

stīsies viņa labklājība šeit? Na, redzēsim. Ar trim četriem tādiem

koriem, kuri taču mēģināja tikai vakaros, varēja dzīvot. Bet die-

nas tad atlika nošu papīram un zīmulim. Vai pēc tā viņš nebija
ilgojies, caurām dienām noņemdamies ar privātskolnleklem Rīgā?

Taču pagaidām aiz Kalniņa, kā maigi aprīdamas, mīksti un

noteikti aizvērās «Flšera un brāļu» ēkas smagās, melnās parā-
des durvis ar vismodernāko, aizclršanos delikāti amortizējošo

atsperi*

Pats pirmais mēnesis Ņujorkā ir visgrūtākais, īsti nospie-
došs. Braukt šurp bez iepriekš nodrošinātas vietas, lai kopā ar

tūkstošiem citu darba meklētāju (un turklāt būdams ieceļotājs)
atrastu piemērotu nodarbošanos — tā ir tīrā avantūra. Tomēr,
tikko teicamais ērģelnieks un diriģents rod izdevību apliecināt
savu talantu kaut vienā vietā, viņš pievērš uzmanību un saņem

arī citus piedāvājumus. Līdz 1928. gada pavasarim, kad Ņujorkā
ierodas arī ģimene,* Kalniņa dzīve ir atkal materiāli un morāli

nodrošināta, un, tiklīdz tas noticis, arī Ņujorka viņam sāk rādīt

laipnāku vaigu — viņš atrod patiku baudīt un vērtēt labāko, ko

uzmanīgam vērotājam var sniegt milzīgās pilsētas mūzikas dzīve,

pats tajā arī mazliet piedalās, atrod prieku jaunradei. Skatienu uz

jaunajiem apstākļiem vairs neaptumšo sākotnējās neveiksmes.

Kori, ērģeles, skolnieki, kritikas — tā ir labi pazīstamā
četrotne, kas Kalniņam nodrošina iztiku arī šeit.
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Jau gadu pēc ierašanās

viņš ir triju koru priekš-
galā, drīz nāk klāt vēl

divi, un tālākie piedāvā-

jumi jāatraida, jo visi

darbdienu vakari ir jau
mēģinājumos aizņemti. To-

reiz Ņujorkā ir samērā

iespaidīga vācu iedzīvo-

tāju kolonija, kas izveido-

jusies jau 19. gadsimta
vidū sakarā ar Eiropas
buržuāziski demokrātiska-

jām revolūcijām un artām

saistīto emigrāciju. Mūzi-

kas biedrību paspārnē dar-

bojas liels skaits vācu

koru, kuri laiku pa laikam

rīko pat dziesmusvētkus ar

vairākiem tūkstošiem da-

lībnieku. Vērtīgais un

tehniski komplicētais repertuārs, par ko ziņas sniedz saglabāju-
šās koncertu programmas, liecina par krietnu māksliniecisko

līmeni. Lai nodrošinātos ar profesionāli pilnvērtīgiem diriģen-
tiem, Ņujorkas vācu koru dzīvi pārzina īpaša Kormeistaru apvie-
nība, un arī Kalniņš tur ieņem amatu — kvalifikācijas piešķirša-
nas komisijā. Viens no iespaidīgākajiem Kalniņa vadītajiem
kolektīviem ir 1886. gadā dibinātais Ņujorkas Strādnieku vīru

koris, kurš darbojas sociālistisko organizāciju «Strādniecības

namā» («Labor Temple») un viņa laikā ievērojami uzplaukst —

dalībnieku skaits pat trīskāršojas. Ļoti ilga un interesanta ir

Kalniņa sadarbība ar šveiciešu kori «Helvetia». Komponists, kam

kordiriģenta darbs no visiem maizes darbiem bija vispatīkamā-
kais — tūlīt pēc jaunrades, gūst arī zināmu gandarījumu saskarē

ar saviem amatieru koriem.* Lai arī tie neprasa pilnīgu talanta

un spēku atdevi, toties Kalniņš te var justies suverēns savā kor-

diriģenta meistarībā, ir ļoti cienīts un atrod arī patīkamu sabied-

risku vidi. «Man bija viens jaukts (angļu), trīs vīru (vācu) un

viens sieviešu koris (šveiciešu), un tajos iemantoju dažu draugu,
kurš aizkustināts novērsās, kad izstiepu roku ardievām [lai

atgrieztos dzimtenē — A. Ķ.].» x

Lai arī sekmīgi, tomēr ne tik gludā gultnē rit ērģelnieka gai-
tas. Erģeļspēle kā maizes darbs gan atrodas drīz. 1928. gada

Kristus baznīcas ērģeles Ņujorkā, kuras ir

komponista rīcībā visus emigrācijas gadus.

1 Kalniņš A. Referāts par muzikālo dzīvi Ņujorka, 7. lpp.
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sākumā Kalniņš ar tolaik lielāko ērģelnieka algas likmi stājas
darbā pie tikko iebūvētām Skinnera firmas trīs manuālu ērģelēm

Ņujorkas centra luterāņu Kristus baznīcā (Christ Church).* Kā

senāk Liepājā, viņš ir atkal saimnieks pār pilnīgi jaunu instru-

mentu un paliek pie tā līdz emigrācijas beigām. Jau 1928. gada
sezonā viņš te sarīko trīs ērģeļkoncertus, pasniedz ,arī ērģeļspē-
les stundas, jo ar laiku saistās par vecāko pasniedzēju kādā

privātā konservatorijā. Baznīcu ērģelnieku vidū viņa solista un

improvizatora slava izplatās ļoti ātri, taču viņu interesē plašāka
mēroga ērģeļmuzicēšana. Šī ir joma, kurā Kalniņam emigrāci-

jas laiks pamazām atnes, šķiet, patiesu gandarījumu.
Mūsu gadsimta pirmajā trešdaļā ērģeļu būve un koncertēšana

ASV pieredz jūtamu uzplaukumu, un tas saistīts ar turienes

mūzikas dzīves vispārējo orientācijas maiņu pagājušā gadsimta

beigās. ASV profesionālās mūzikas tēvs Eduards Makdauels (Mac

Dovvell, 1861—1908) un viņa paaudze balstījās galvenokārt uz

Vācijas 19. gadsimta romantisma mūzikas tradīcijām, bet ar

gadsimtu miju amerikāņu mūziķu uzmanību arvien vairāk sāk

piesaistīt Francijas instrumentālās mūzikas sasniegumi. Pirmām

kārtām tā ir franču ērģeļmūzikas skola — Sezārs Franks

(1822—1890), Aleksandrs Gilmāns (1837—1911), Šarls Vidors

(1844—1937) un citi, jo šis periods sakrīt arī ar amerikāņu
baznīcu dzīves liberalizācijas tendencēm un ar ērģeļu būves

bumu. Instrumentu karalis arvien biežāk ieņem goda vietu arī

ASV universitāšu un citu laicīgu iestāžu zālēs, taču pilnvērtīgu
laicīgo koncertdzīvi arī Kalniņa emigrācijas laikā joprojām kavē

dažādas specifiskas amerikāniskā dzīves veida dīvainības. Pie-

mēram, izmantojot ļaužu interesi par ērģeļmūziku, Ņujorkā un

citās lielākajās pilsētās milzu instrumenti ir iebūvēti lielo «Wane-

maker» firmas universālveikalu hallēs. Te mūzikai ir arī pircēju
pievilkšanas funkcija, to var klausīties par velti. Reklāmas mērķi
prasa arī, lai koncertētāji būtu ar Eiropā izslavētiem vārdiem,
lai tie spēlētu bez notīm, un publiku ar tiem īpašā ceremonijā
ikreiz iepazīstina pats veikala direktors . . . Tāpēc vācu komponisti
Zigfrīds Kargs-Elerts (1877—1933) un Ginters Ramins (1898—
1956), kuri Kalniņa laikā koncertē šādā Ņujorkas universālvei-

kalā un kuriem izņēmuma kārtā atvēlēts likt notis uz pults, gūst
visai viduvēju piekrišanu.

2 Kāds itālis Fernando Džermani ziedo

septiņus gadus, lai iestudētu no galvas visus J. S. Baha ērģeļ-
darbus

...

Arī Kalniņš ir ar mieru izmēģināt roku pie gigantiskajām,
Ņujorkā vislielākajām ērģelēm, vajadzības gadījumā var spēlēt

2 Autobiogrāfija, 92. lpp.
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vismaz daļu programmas no galvas, panāk atbilstošu vienošanos,
taču kaut kādu blakusapstākļu dēļ viņa debija tomēr nenotiek.

Toties saskare ar Ņujorkas ērģeļmuzicēšanas virsotnēm ir rosi-

noša jaunradei. lepazīšanās 1928. gadā ar amerikāņu virtuozu

S. Boldvinu*, kurš tai laikā sniedz regulārus un ļoti populārus

ērģeļkoncertus Ņujorkas Pilsētas universitātes (City College)

zālē, ierosina četrus labus ērģeļu opusus (833—836). Divus no

tiem vairākkārt atskaņo Boldvins, bet divus citus otrs visai

redzams Ņujorkas ērģeļvirtuozs Cenings Lefevrs (Lefebvre,
dz. 1895). Lai gan Kalniņš nav ASV pilsonis, viņu uzņem par

biedru abās šīs zemes ērģelnieku profesionālajās apvienībās —

Amerikas ērģelnieku ģildē (American Guild of Organists) un

Nacionālajā ērģelnieku asociācijā (National Assocation of Organ-

ists), un viņš ļoti pamatīgi iepazīstas ar šo mūzikas nozari aiz

okeāna. «Apbrīnojama bija amerikāņu ērģelnieku izveicība, atmiņa
un lielā vienkāršība,» viņš raksta. «Es noklausījos ļoti daudzus

Ņujorkas, Čikāgas un Filadelfijas ērģelniekus un biju sajūsmināts,
dzīvi piedalījos ērģelnieku kongresā Ņujorkā, kas sniedza dau-

dzas ierosmes pilnas dienas.»3

Koncertē arī Kalniņš pats, tiesa — varbūt ne tik daudz, kā

vēlētos. Atskaitot uzstāšanos ar koriem, viņa koncertus var sada-

līt trīs kategorijās: ērģeļu rečitāli, latviešu mūzikas koncerti

amerikāņu klausītājiem un koncerti šaurākā ASV latviešu vidē.

Pēdējie iespējami tāpēc, ka tolaik ASV austrumu lielākajās pil-
sētās dzīvo pa vairākiem tūkstošiem latviešu izcelsmes amerikāņu,
kuri ieceļojuši jau 19. gadsimta beigās vai 1905. gada revolūcijas
laikā un sabiedriski darbojas dažādās — arī kulturālas ievirzes —

organizācijās.
4

Līdzās trim pieminētajiem solo koncertiem pie savām (Kris-
tus baznīcas) ērģelēm, Kalniņam rodas iespēja jau neilgi pēc
ierašanās Ņujorkā sniegt plašu, reprezentablu autorkoncertu Fila-

delfijā (1928. gada 21. aprīlī). Pasākumu palīdz sarīkot jaun-
dibinātais «Latvju muzikālais klubs», kas apvieno vairākas —

galvenokārt sociālistiskas ievirzes — organizācijas. 5 Koncerts

notiek baznīcas telpās, lai varētu izmantot ērģeles, taču ar izteikti

laicīgu programmu un arī ar klavieru pavadījumiem. Tas pie-
saista ne vien latviešu, bet arī pilsētas amerikāņu sabiedrību un

gūst plašu rezonansi presē.* Te Kalniņš iepazīstas ar Sergeju
Kusevicki (1874—1951), toreiz Bostonas simfoniskā orķestra

3 Autobiogrāfija, 92. lpp.
4

Sk.: Dūma L., Paegllte Dz. Revolucionārie latviešu emigranti ārzemēs

1897—1919. R., 1976, 5, 6. lpp.
5

R.S. Latvju mākslas panākumi Amerikā. — Pēdēja Brīdī, 1928, 10. maija,
104. nr., 6. lpp.
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galvu, bet Marija Kusevicka dzied

sešas solodziesmas — 40, 67, 72, 73,

114, 119. Lai arī pasākums ir ļoti
labi apmeklēts un dod morālu un

materiālu gandarījumu, tomēr šādus

autorkoncertus organizēt uz paša
roku vien, kā tas bija Rīgā, Kalni-

ņam ASV apstākļos nav pa spēkam.
Līdz ar komponista ģimenes iera-

šanos Ņujorkā latviešu mūzikas po-

pularizācijā ne mazumu dara arī

Biruta Kalniņa, uzstādamās ansam-

blī ar tēvu. Abi mākslinieki Ņujorkas
Internacionālajā institūtā starptau-
tiskai auditorijai (1929. gada 9. mar-

tā) sarīko latviešu tautasdziesmu

koncertu ar plašu komponista ievad-

referātu angļu valodā. Šim gadīju-

mam, kas ir pirmais speciāli latviešu

tautas mūzikai veltītais pasākums
Amerikas kontinentā, Kalniņš uzrak-

sta vienu no vērtīgākajiem folkloras

apdaru opusiem — ĶLA VIERPAVA-
DĪJUMI TRĪSPADSMIT LATVJU

TAUTAS DZIESMĀM (547—559).

«Tērpusies brīnumainā latviešu tau-

tas apģērbā, Biruta Kalniņa [. .]

iepazīstināja savu plašo auditoriju ar sēriju fascinējošu melodiju,
kuras var pieskaitīt pie skaistākajām pasaules folklorā,» raksta

amerikāņu prese. «Brīnišķīgās liriskās dziesmas bija divkārt aiz-

raujošas neparasti gleznainā teksta dēļ, kurš, tāpat kā melodijas,
bieži bija dīvainas melanholijas skarts.»6 Revolucionāro latviešu

emigrantu avīze «Strādnieku Rīts» ar gandarījumu atzīmē, ka

šādi koncerti vairo cieņu pret tautas mākslu arī ASV latviešu

auditorijās.
7 Otrs no lielākajiem latviešu mūziku popularizējošiem

koncertiem notiek pēc N. Rēriha biedrības Ņujorkas nodaļas ini-

ciatīvas (1932. gada 12. aprīlī). Te programmā tautasdziesmām

seko komponista referāts par latviešu profesionālo mūziku un

J. Vītola, E. Melngaiļa, E. Dārziņa, A. Kalniņa, J. Mediņa solo-

dziesmas un klavierdarbi.

Ņujorkas Internacionālā insti-

tūta ēka (1974. g. attēls).

6 Strauss N. Biruta Kalniņš. — The Evening World, 1929, 11 March.
7 APS [A. Pinepuks]. Birutas Kalniņas latvju tautas dziesmu koncerts Ņu-

jorkā. — Strādnieku Rīts, 1929, 23. martā, 5. lpp.
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vilšanās pārņem komponistu, bet gan zināma nepatika dzīties

pēc ārējiem panākumiem, kādus prasa turienes dzīve, un vēlē-

šanās mierīgi rezumēt dzīves pieredzi, iet dziļumā savā jaunradē.

Tāpēc nav brīnums, ka vēstulēs pavīd pat patika par mežonīgā
dzīves tempa nobremzēšanos ekonomiskās konjunktūras paslikti-
nāšanās dēļ.

Citiem vārdiem, ar 30. gadiem iestājas it kā ASV perioda
otrais posms — bez neatlaidīgā sasprindzinājuma, toties atziņām

bagātāks. To veicina arī mūža nepielūdzamie ritmi. 1929. gada

janvārī Kalniņi atzīmē sudrabkāzas, augustā klusībā aizrit kom-

ponista 50. gadskārta, 1930. gada rudenī savu ģimeni un no

vecākiem savrupu dzīvi dibina meita Biruta Kalniņa-Tripodi.
Pamazām sāk piepildīties arī ārstu pareģojumi par sen,

1913. gadā, Liepājā iegūtās organiskās sirdskaites paasināšanos,
un to ir veicinājušas, protams, divas pilsētas piekarsušajos mūros

pavadītās Ņujorkas sutīgās vasaras.

Taču neapsīkst jaunrade. Tās strautiņš ir klusībā burbuļojis
zem dzīves steigas visus šos gadus, jau sākot ar pirmo Ņujorkā
pavadīto mēnesi, kad tapa četras solodziesmās ar E. A. Po vār-

diem (182— 185). «.. Brīnos, ka šajā lielajā pasaul's pilsētā
«mūza» neatraujas. Galvenais laikam tas: ieiet sevī, atrast sevi

un nezaudēt sakarus ar mākslu, kaut arī apkārt mutuļojošā dzīve

visādi mēģinātu traucēt,» raksta komponists.
11

Viņš trokšņainajā

pilsētā atrod jaunrades mieru ēnainos slēgtos dārzos pie kādas

baznīcas vai iestādes, vai arī ņem līdzi saliekamu galdiņu pastai-

gās pa Ņujorkas Centrālparku, kur, brīvā dabā strādājot, kom-

ponēta cita vidū kantāte JURA (463). Apbrīnojama šai laikā ir

piecdesmitgadīgā komponista vēlēšanās skart gluži jaunu tema-

tiku, atrast novatorisku izteiksmi. «Jaundarbi, par kuriem apjau-
tājies, ir,» viņš raksta T. Zaļkalnam. «Un ir ārkārtīga dziņa
radīt, radīt ko jaunu, nebijušu, tā ka uz savu nākotni nolūkojos
ar lielu interesi, jo tas beidzot tas svarīgākais.»

12
Viņš neatlai-

dīgi un pat ar avīžu sludinājumu starpniecību meklē jaunu lib-

retu operai — «libretu, kas manī izsauktu jaunas muzikālas atzi-

ņas, kuram ziedot desmit gadus darba patiesi nebūtu žēl». 13

Agrāko vērtību pārvērtēšanas un rezumēšanas dziņu šai laikā

apliecina arī darbs pie kādreiz komponēto darbu revidēšanas.

«..Es pārskatīju no jauna agrākos, Latvijā uzrakstītos darbus,

vienu otru opusu pārinstrumentēdams, noņemdamies pat ar savām

11
A. Kalniņa vēstule F. Ansabergam, 1930, 28. janv. (MBR).

12 A. Kalniņa vēstule T. Zaļkalnam, 1930, 25. okt. (Glabājas tēlnieka Kar}a
Baumaņa arhīvā.)

13
intervija ar A. Kalniņu. — Brīvā Zeme, 1937, 2. okt, 223. nr, 22. lpp.
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operām. Man tas bija ļoti svētīgs laiks.» 14 Sī lielā revīzija sākas

1930. gada vasarā. Tiek par jaunu instrumentēts operas SALI-

NIEKI 1. cēliens, darbs pie BAŅUTAS aprobežojas galvenokārt

ar simfonisko fragmentu jaunu instrumentēšanu un izveidošanu

par patstāvīgu opusu (669 —671), toties paškritikas vētīta atsvai-

dzinās orķestrācija vairākiem vēl agrākiem darbiem — 462, 464,

468, 660, 661. Faktūras korekcijas tiek izdarītas arī ļoti daudzās

agrāk izdotās kordziesmās. Ar 30. gadiem komponists atkal sāk

rūpēties par savu darbu izdevumiem. To vidū iznāk iespiedumā
kāds mazumiņš jau desmit gadus agrāk komponētu solodziesmu

(140—152). īstenībā gan jau 1930. gadā ar Leipcigas C. G.

Rēdera spiestuvi ir vienošanās par daudz lielāka dziesmu skaita

izdošanu, bet Vācijas gatavošanās karam aprij klišeju metālu,

un komponista sakari ar šo spiestuvi pārtrūkst uz visiem laikiem.

Iznāk atkārtotos izdevumos agrāk iespiestās kompozīcijas
un izpelnās cildinošas atsauksmes* Vācijas, Anglijas un arī ASV

mūzikas žurnālos. Tomēr ASV muzikāliju tirgū un koncertestfā-

dēs latviešu komponista darbiem nav lemts ieņemt kaut cik

redzamu vietu. Uz ievērību oficiālās mūzikas dzīves pirmajās līni-

jās tie arī nevar pretendēt, jo tur amerikāņi gan labprāt pieņem

komponistus ar skaļu Eiropā iegūtu vārdu, kas varētu celt Ame-

rikas mūzikas prestižu, bet pret citiem ienācējiem izturas norai-

doši. Ar savu teicamo mūziķa reputāciju un talanta mērogu Kal-

niņš gan būtu varējis ieņemt daudz redzamāku vietu tajā vidējā
ASV mūzikas dzīves zonā, kuru noteica nelielu mūzikas biedrību

darbība, tātad nopietnās mūzikas ikdienā. Taču šeit komercijas,
grupu interešu un tukšas reklāmas gars izpaudās varbūt pašās

nepievilcīgākajās formās. «Vai man Tev vēl teikt, ka man aiz-

mugures nav?» komponists raksta pieminētajā vēstulē T. Zaļkal-
nam. «Tas, ko panācu un vēl panākšu, būs manas personības

iespaids, ne jau valsts vai tautības, pie kuras piederu!» Taču

Kalniņa personība atstāj iespaidu atklātībā, bet, protams, ne aiz-

kulišu darījumos, kuriem te bieži izrādās izšķirošā nozīme. Sajā
sakarā zīmīgi ir viņa piedzīvojumi, piedaloties kompozīciju kon-

kursos, kuriem rakstīti vairāki simfoniski un vokāli simfoniski

darbi — 416, 463, 467, 469, 667, 668. Viņam drīz vien jākonstatē,
ka žūrijas nekautrēdamās pārkāpj autoru slepenības noteikumu.

Kalniņš saņem pat atvainošanās vēstules, kurās netieši atzīts viņa
iesūtīto darbu pārākums pār godalgotajiem. Un atkal, tāpat kā

Latvijā, viņš nolemj iet taisnības meklētāja ceļu un labot neizla-

bojamos pērkamās pasaules netikumus — publicē atmaskojošus
rakstus Ņujorkas avīzēs...*

14 Autobiogrāfija, 98. lpp.
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Tomēr Kalniņa kritiķa spalva šais gados darbojas galveno-
kārt latviešu valodā. Emigrācijas priekšvakarā uzsācis mūzikas

recenzenta darbu laikrakstā «Pēdējā Brīdī», viņš arī Ņujorkas

gados paliek šīs avīzes korespondents un publicē gandrīz pus-

simt rakstu. Līdzās vaļsirdīgiem stāstiem par turienes dzīvi un

mūzikas dzīvi, savām veiksmēm un neveiksmēm, ievērību pelna

Kalniņa ieskati par dzirdēto tā laika moderno mūziku. Viņš to

iepazīst diezgan vispusīgi. Korespondenta apliecība viņam paver
brīvu ieeju operā «Metropolitan», bet arī tad, kad uz dažiem

gadiem sadarbība ar Rīgas laikrakstu pārtrūkst, Kalniņš tur

arvien ir gaidīts viesis bez dārgās biļetes — gluži vienkārši kā

pazīstama figūra mūzikas aprindās. Ar savu rāmi cienīgo iztu-

rēšanos un kuplo bārdu — abas tolaik ir lieli retumi Amerikā —

Kalniņš piesaista pat publikas uzmanību, un dažs labs ziņkārī-

gais cenšas uzsākt valodas, uzrunādams Kalniņu par profesora
kungu — uzruna, kas viņu ārkārtīgi amizē, jo viņš visu mūžu

sarkastiski lepojas ar to, ka nav ieguvis pilnu konservatorijas

izglītību . . .
Tikai Ņujorkā Kalniņš pirmo reizi klausās gadsimta sākuma

operas — Kloda Debisī Peleasu un Melizandi un N. Rimska-

Korsakova Zelta gailīti, bet Filadelfijā viņš dzird arī Albana

Berga (1885 —1935) gluži svaigo avangardisko operu Voceks,

no kuras, pēc paša vārdiem, gūst dziļu un paliekamu iespaidu.
ASV «Komponistu līgas» koncertos dominē eiropiešu darbi. Te

Kalniņš bez īpašas sajūsmas noklausās Artura Onegēra (1892—

1955) simfoniskos darbus Pacifiks-231, Regbijs, kā arī Končertīno
klavierēm un orķestrim. Viņu ieinteresē Onegēra 20. gadu jaun-
rades lielā vienkāršība un lakonisms, lai arī muzikālo paņēmienu
atkārtošanās liek izteikt kritiskas piezīmes. Bet simfoniskajā
mūzikā tikko debitējušā Džordža Geršvina (1898 —1937) opusu
Amerikānis Parīzē viņš, lai arī atzīst tā eklektismu, aizstāv pret
sava laika amerikāņu kritikas mēģinājumiem izslēgt no nopietno
koncertu programmām, jo saskata tajā svaigu iztēli un jaunus
mūzikas ceļus.

Kalniņš, liekas, ir pirmais, kas iepazīstina latviešu mūzikas

interesentus
ar tolaik gandrīz vai skandalozo un romantiskās

operas štampus parodējošo Ernsta Kšeneka (dz. 1900) operu

Džonnijs uzspēlē un rosina to uzvest Rīgā, kas 1929. gada bei-

gas arī notiek. Noskatījies Ņujorkas uzvedumu, viņš labi saprot,
ka šī opera ar džeza elementiem un parodējošo, smejošo garu
lauž romantiskās estētikas ietvarus, tomēr nenoliedz to un atrod

taja pat daudz valdzinoša. «Pati mūzika interesanta, ne bez

īpatnības
.. ,

labi skan, tā krāšņa, pat melodiska, lai gan domā-

jams, ka tas (Kšeneks — A. Ķ.) gribējis ironizēt, tēlojot veclaiku
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komponista dvēseli,» raksta Kalniņš. «Dažviet patīk arī Kšeneka

palaidnības, lēcieni. «Gluži kā mana Jāņa muzikālie joki un

fokusi,» sevī nodomāju, vērojot Kšeneka palaistos «štukus».» 15

Te atklājas zīmīgs vilciens Kalniņa muzikālajā dzīves uztverē,

kuru bieži neievēro. Būdams dziļdomīgākais un delikātākais liri-

ķis starp latviešu mūzikas klasiķiem, viņš tomēr mīlēja arī šar-

žēti raksturojošu, stilistiski svešādotu izteiksmi, lai gan pats
tādā nespēja daudzmaz spilgti izpausties.

Kalniņa muzikālo uzskatu attīstībai ļoti raksturīgas ir domas,
ko viņš izsaka par Šveicē dzimušā un ASV ieceļojušā komponista
Ernsta Bloha (1880—1959) programmatisko simfoniju Amerika.

Lai gan tās autors liek lietā Sanfrancisko bibliotēkās smeltās

indiāņu melodijas, tomēr to apdare, kas veikta Amerikai un laik-

metam pavisam sveša mūzikas virziena tradīcijās, pēc Kalniņa
domām, tuvina šīs simfonijas lēno daļu drīzāk Grīga mūzikas tēlu

pasaulei. Šīs kopīgās stilistiskās sakņotnes dēļ viņš atzīst pat
Bloha lirisko lappušu tuvību paša simfoniskajai svītai DZIESMA

PAR DZIMTENI (662)
...

Tas liecina, ka Kalniņš šai laikā gluži

apzināti ir nostājies pret ieskatu, ka nacionāli romantiskais vir-

ziens būtu vienīgais vai labākais nacionāli tautiskas izteiksmes

sasniegšanas ceļš mūzikā. 16
Turpat viņš izsaka domu, ka Grīga

metode arī amerikāņu mūzikas klasiķim Makdauelam nav ļāvusi
kļūt nacionāli īsti raksturīgam savā jaunradē. Šādu domu gaitu
Kalniņš turpina arī referātā par ASV mūzikas dzīvi, ko nolasa

kādā autorkoncertā jau pēc atgriešanās Rīgā: «Mana gaita radošā

mūzikā jau līdz Amerikas periodam bijusi diezgan nemiera pilna,
varbūt pat untumaina un nebūt neiet taisnā, nepārtrauktā līnijā.
Es nedomāju, ka tas ir mīnuss, ja komponists rīt dzied pavisam
citu dziesmu, kā šodien, ja viņš rīt atmet to, kam šodien vīraku

kvēpinājis. Vai beigu beigās Grīgs, kuru visi mīl un nevar nemī-

lēt, ar savu paņēmienu nemitīgiem atkārtojumiem nekrīt uz ner-

viem? Domāju, ka komponistam arvien jāmeklē jauni ceļi, neat-

kārtojoties, neapmierinoties ar sasniegto.»
17

Te komponists aizstāv stilistiskas pārtapšanas iespējamību
no darba uz darbu, varbūt pat vairāku stilu eksistenci savā daiļ-
radē, un nav noliedzams, ka šāda tendence viņa mūzikā ASV

periodā un arī vēlāk pastiprinās. Tomēr jājautā — vai Kalniņa
komponista individuālā iedaba ir piemērota šādai pārtapšanai,
vai viņam pietiek tam nepieciešamo muzikāli tehnisko resursu?

Bet uz to var atbildēt tikai konkrētu skaņdarbu aplūkojums.

15 Kalniņš A. Ņujorkas mūzikas sezona pilnā sparā. (Nepublicēta korespon-
dence avīzei «Pēdējā Brīdī».) Rokr, 12, 13. lpp. (RLMVM).

16 Turpat, 5. lpp.
17 Kalniņš A. Referāts par muzikālo dzīvi Ņujorkā, 23. lpp.
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Jau sākot ar 1931. gada vasaru Kalniņa gaitā pamazām sāk

iezīmēties jauna perspektīva, viņš saņem neoficiālus mudināju-

mus atgriezties Rīgā sakarā ar to, ka vācu garīdzniecība zaudē

noteikšanu pār Doma baznīcu un tās vareno instrumentu un līdz-

šinējais ērģelnieks Haralds Kreicburgs* gatavojas atstāt savu

posteni. Uz atbrīvojušos vietu piesakās septiņi kandidāti, bet Kal-

niņš to nedara, jo ir pieradis pie dzīves emigrācijā un arī nevēlas

konkurēt ar saviem kolēģiem dzimtenē.* Paiet vēl vairāk nekā

gads, līdz 1932. gada septembrī jaunie baznīcas tēvi oficiāli aicina

Kalniņu uzņemties ērģelnieka vietu — ārpus konkurences. Bet arī

tagad komponists vēl nesteidzas, viņš vēlas līdz galam noregu-
lētus darba apstākļus dzimtenē — vēl 1933. gada pavasarī, kad

līgums gandrīz jau noslēgts, Kalniņš ierosina atlikt savu stāša-

nos darbā par vairākiem gadiem, jo līgumā saskata bijušo ērģel-
nieku H. Kreicburgu pazemojošus pantus un prasa tos svītrot. 18

Tā tomēr nav arī vienkārša nevēlēšanās atgriezties dzimtenē. Jau

kopš 1932. gada komponists vairs nešaubās, kā agrāk, ka Latvijā

atgriezīsies: «No materiālā viedokļa vien raugoties, dzīve Amerikā

arvien būs labāka, bet vai tamdēļ vien viņā palikt līdz mūža

vakaram, bez atspirdzinošām vasarām, dzimtenes mākslas etc,

tas cits jautājums, un, ja ne tagad, es pēc gadiem atgriezīšos,
[..] lai pavadītu mūža vakaru kaut kur uz laukiem. Par manu

aizbraukšanu no šejienes patlaban te brīnītos visi. .»
19

Tātad nevis materiālās dzīves priekšrocības vienā vai otrā

zemē izšķīra Kalniņa atgriešanos Latvijā, bet dzimtenes ilgas.
Tās nebija gluži vienkārši platoniskas vai sentimentālas, bet tāda

cilvēka ilgas, kurš tautai dzimtenē bija radījis un radīja savus

labākos darbus. Dzimtenē dzīvoja viņa skaņdarbi, tikai tur viņš

varēja tos dzirdēt pilnvērtīgā atskaņojumā, un tur bija arī to

nākotne, lai arī kādu brīdi viņš bija šaubījies, maldīgi teikdams,
ka dzimtenē «mans piekritēju un cienītāju pulciņš samazinājies
gandrīz līdz nullei»20. Caur savu skaņdarbu dzīvi plašajās tautas

aprindās viņš bija ar dzimteni jau saaudzis. 1933. gada 30. maijā
komponists, atvadījies no Ņujorkas nepatīkami pārsteigtajiem
darbabiedriem un cienītājiem, kopā ar dzīvesbiedri Amandu kāpj
kuģī, kas ved atceļā pāri okeānam, līdz pašai Brēmenei.

Kā vērtējams Kalniņa emigrācijas solis, vai viņš ar to bija
kaut ko arī guvis?

Pirmām kārtām ar aizbraukšanu emigrācijā viņš bija nepār-

protami stingri reaģējis uz tiem neapskaužamajiem apstākļiem,
kādos viņu nostādīja 20. gadu Latvijas nepievilcīgā dzīves īstē-

18 Sk. A. Kalniņa vēstuli F. Ansabergam, 1933, 25. febr. (MBR).
19 A. Kalniņa vēstule F. Ansabergam, 1932, 21. febr. (MBR).
20 A. Kalniņa vēstule M. Rīdzeniecei, 1932, 30. nov. (RVKM).
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nība, un bija no tiem ar cieņu izkļuvis. Fakti par Kalniņa dzīvi

emigrācijā nekādā ziņā neapstiprina arvien vēl dažkārt lasāmo

vai dzirdamo ieskatu, ka viņš būtu atgriezies materiāla un morāla,

respektīvi, mākslinieciska fiasko dzīts. Viņa talants un darba-

spējas arī Ņujorkas nesaudzīgajos apstākļos sevi apstiprināja,

rezumējumu par to varam lasīt arī turienes ietekmīgajā žurnālā

«Musical Courier»: «A. Kalniņa trīs ērģeļkoncerti Ņujorkā un

Filadelfijā padarīja viņu slavenu kā spožu koncertērģelnieku.
Dažus viņa ērģeļdarbus spēlē profesors Boldvins un citi virtuozi.

Viņš māca klavieru un ērģeļu spēli, arī teoriju, un plaši izsludi-

nāts bija viņa skolnieku ērģeļkoncerts Džadsona Memoriālajā
baznīcā (Vašingtona skvērā). Misteram Kalniņam ir daudz skaņ-
darbu. Uzturēdamies šeit, viņš uzrakstījis kantāti korim un orķes-
trim, darbus korim a cappella, ērģeļu kompozīcijas, kas veltītas

Amerikas virtuoziem, svītu simfoniskajam orķestrim un vairākas

solodziesmas.»21

Atrast nodrošinātu un mierīgu darbu, kas atstātu laiku jaun-

radei, — šo emigrācijas minimālo programmu Kalniņš izpildīja
ar uzviju. Neizpildīta vai tikai aizsākta palika maksimālā pro-

gramma, par kuru mēs varam vienīgi minēt, jo komponists to

nekur nav deklarējis. B. Kalniņa-Tripodi, oponēdama ieskatam,

it kā nebūtu piepildījušās uz emigrāciju liktās komponista cerī-

bas, un aprādījusi viņa nodrošināto stāvokli un popularitāti
Ņujorkā ieņemtajos darba posteņos, paver arī ieskatu šajā mak-

simālajā programmā un raksta: «Tās cerības, kuras nepiepildī-

jās, tās bija liela vēriena: iegūt vārdu, kāds, teiksim, ir Sibe-

liusam, Dvoržakam, Janāčekam un tamlīdzīgiem mazu nāciju
dēliem ..,» un tālāk min objektīvos šķēršļus — finansiālas un

sabiedriskas aizmugures trūkumu utt., kurus, kā redzējām, minē-

jis arī komponists pats. 22

Ja Kalniņam šāda nepiepildījusies maksimālā programma tie-

šām bijusi, tad savu spēku izmēģināšana citā vidē viņam bija
arī psiholoģiski nepieciešama, un Ņujorkas laiks šajā ziņā daudz

deva. Arī turienes niecības un spožuma jūklī viņš prata sameklēt

mākslas iespaidus, kas ierosināja plašāka mēroga skatienu uz

sava laika mūziku, arī — uz savējo. 1930. gadā rakstīdams vēs-

tulē, ka par atgriešanos nedomājot, jo dzimtenē «pēdējos gados

jutāmies lieki», Kalniņš piemetina: «Krīt svarā arī tas, ka Ņujorkā
kā mūziķis ieguvu ļoti daudz, ka man lemts ieelpot mākslas

atmosfēru, kura nesalīdzināmi pārspēj Pēterpils studiju laikus.

21 [s. aut.]. Alfred Kalniņš, Latvian composer — organist. — Musical Courier,

1930, 11 Oct, p. 12.

22 B. Kalniņas-Tripodi vēstule autoram, 1973, 2. jun. (Glabājas A. Klotiņa

arhīva.)
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Man dažkārt pat žēl, ka neaizbraucu jau agrāk.»23 Protams, kopš
Pēterburgas studijām bija pagājuši vairāk nekā trīs gadu des-

miti, un, izņemot īso tūrista braucienu pa Eiropu 1914. gadā,
Kalniņš nebija varējis baudīt strauji mainīgo citurienes mākslas

atmosfēru. Sajā ziņā viņa stāvoklis 20. gados bija neapskaužams

salīdzinājumā ar pārējiem redzamākajiem latviešu komponistiem.
Ņujorkas gados viņš kaut ko atgūst, viņa mākslinieciskie uzskati

paplašinās un norūdās. «.
.
it īpaši pēc sešiem Ņujorkā pavadī-

tajiem gadiem esmu kļuvis mērenāks savās prasībās, stingrāks
sevis kritizēšanā, daudzu darbu rašanos nožēlojot, vēloties tos

pārveidot, ziedojot darbam vairāk laika, nopietnas iedziļināšanās,
strādājot ar lielāku apdomību un piesardzību.» 24 Emigrācija brie-

dina, no turienes atgriežas tas olimpiskā miera un modras skep-
ses pilnais sirmgalvis, kuru vēlāk pazīstam kā komponistu Alfrēdu

Kalniņu viņa daiļrades trešajā periodā.

Ja atskaitām mazvērtīgus gadījuma darbus (361 —398, 399—

415), emigrācijas gadu jaunrades bilance tomēr ir gandrīz simt

kompozīciju. To vidū pāri par divdesmit solodziesmu (182—203)
un prāva burtnīca tautasdziesmu apdaru balsij ar klavierēm

(547—559). Koriem tautasdziesmu ir pusotra desmita (609—615,

627—632), tikpat arī oriģināldziesmu (329—338, 438—441, 467,

469). Ražīgāks nekā iepriekšējā periodā komponists ir simfonis-

kajā daiļradē (667 —671), un te vēl jāņem vērā arī daudzie jau
minētie pārinstrumentējumi. Klaviermūzikas sarakstu papildina
divas burtnīcas (762—764 un 765—772), bet ērģeļmūzikā neviens

no iepriekšējiem periodiem nav varējis lepoties ar četriem skaņ-
darbiem (833 —836). Radusies arī komponista plašākā kantāte —

JŪRA (463).

SOLODZIESMAS

Izņemot trīs četras, visas pārējās ASV perioda dziesmas

nemaz neapstiprina izplatīto ieskatu, it kā emigrācija un saskare

ar cittautu dzeju būtu padarījusi Kalniņa mūzikas valodu neat-

šifrējami komplicētu. Vēl vairāk. Pirmā, 1927. gada novembrī

iesāktā, dziesmu grupa
— četras ar Edgara Po tekstiem rakstī-

23
A. Kalniņa vēstule A. Grēviņai, 1930, 5. sept. (RLMVM).

24 Autobiogrāfija, 71-d. lpp.
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tās (182—185), kā arī izcili skaidrā dziesma TIK REIZ (186)

ar Dž. Oksenhema vārdiem,* uzrada gluži pretēju tendenci. Tonāli

funkcionālās saites visai skaidras un aptver iielākus formas pos-

mus, tāpēc labi izpaužas to liriski ekspresīvā izteiksmība, ne

vairs tikai koloristiskā. Akordikā pieaugusi konsonējošu saskaņu
loma, to lentveida savienojumi. Ar episko ievirzi, ar viengabalaino

iekšēja miera pilno izteiksmi šīs piecas dziesmas turpina to ne

visai plašo, bet tomēr pamanāmo strāvu komponista vokālajā

lirikā, ko jau agrāko gadu daiļradē pēc tās lirikas tipa raksturo-

jām kā Lista solodziesmu līdzinieci. Noskaņu nosvērtība un valo-

das skaidrība vēl vairāk pieaug dažās ērģeļu muzicēšanas žanru

ietekmētās dziesmās (187— 190). Savdabīgākā starp tām ir rezig-
nētas dzimtenes mīlas elēģija TĒVIJAI (189), kas žanriskajā
izcelsmē būtu dēvējama par intimizētu korāli un kā tāda nav

bez sava precedenta — piemēram, desmit gadus agrāk mātes

piemiņai veltītā dziesma DIENAS (98).

Komponista otrajam daiļrades periodam vairāk raksturīgais
noskaņu mainīgums, kas izraisa it kā mirgojošu emocionālo

kolorītu, atgriežas nākamajā solodziesmu grupā (191 — 193).
Tomēr kaprīzo noskaņu maiņu arī šeit savā ziņā apvalda un

stabilizē tehniski vingrā un salīdzinājumā ar 20. gadu sākuma

dziesmām viengabalainā faktūra, kurai ne viscaur tēlojoša daba,
bet vairāk gan vispārinātas figurācijas ievirze. Lielāka ir arī

melodikas intonatīvā vienotība. Šais dziesmās vairāk nekā jebkad
komponists ilgstoši izstrādā vienu noteiktu melodisko motīvu un

faktūras tipu, kas ļauj saredzēt operai SALINIEKI raksturīgās
kompozīcijas tehnikas ietekmi.

Nedaudz savrup atrodas triju izteikti vienkāršu un kodolīgu,
gandrīz aforistisku dziesmu grupa, kas koncentrēti parāda dažas

jaunas šī perioda melodiskā stila raksturiezīmes (194 — 196).

Proti, ar angļu tekstiem rakstītajās dziesmās komponista melo-

diskā kantilēna ir kļuvusi savās intonācijās un kontūrās it kā

tvirtāka un slaidāka, bet arī vienkāršotāka, tajā vairāk noteik-

tības un gribas, taču arī kategorisma un atsacīšanās no niansēm.

Raksturīgi, ka arī dabas un filozofiskas lirikas dziesmās — un

tādu ir vairums — sastopam plaša diapazona un ritmiski vien-

kāršotus melodiskos gājienus ar noturīgo skaņu akcentējumiem.
Būtu pārsteidzīgi šajā apstāklī saskatīt kādu amerikāņu litera-

tūras vispārējā garīgā tonusa ietekmi, tomēr varam minētajā
grupā norādīt uz vienu dziesmu, kurā konkrēti izpaužas ASV

mūzikas folkloras īpašības. Raksturīgā intonācija, ko veido šūpo-
šanās starp mažora trijskaņa tercas un kvintas skaņām (un tām

piesaistīto sekstas skaņu, kas nodrošina pentatonisku kolorītu),
kā arī hromatiski slīdošu dominantes akordu ķēdes — šīs blūza
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raksturiezīmes, kas ļoti izplatītas arī tālaika amerikāņu profesio-

nālajā mūzikā, ir nenoliedzamas dziesmā DIEZGAN (195).
1930. gadā, tātad divus gadus vēlāk, komponētajās solodzies-

mās redzam atkal pieaugam arī citas iezīmes — izsmalcinātu

melodisko deklamāciju un mirgojošu harmonikas kolorītu ar

veseltonu gammām un garām maigi disonējošu akordu ķēdēm.

Daudzinātā dziesma NOSLĒPUMAINAIS KAĶIS (198), kas

ievada šo grupu un kuras virsraksts varbūt liek gaidīt Edgara Po

«Melnā kaķa» mistificēto šausmu atmosfēru, ir tikai bērnu

dziesma, un tās komplicētie harmonikas paņēmieni kalpo raupjai
muzikālai ilustrācijai.

Cits uzdevums šiem paņēmieniem — pazīstamajiem divkārt

alterētajiem lielajiem mažora nonakordiem, kas virknēti ķēdēs
vai izritināti veseltoņu gammās, — paredzēts trīs citās dziesmās.

ZUDUŠAJĀS VĪZIJĀS (200) ilgstoši izturētie veseltoņu gājieni
un harmonijas, kurās paretam kā nelielas salas pavīd diatoniski

veidoti posmi, raisa fantastiski krāsainu tēlainību Kloda Debisī

mūzikas ievirzē, taču bez tai piemītošās izsmalcinātās mēra izjū-
tas un elegances. Franču impresionisma manierē ar minora trij-
skaņu lentveida harmonijām daudzsološi sākas dziesma TRIMDA

(199), taču sekojošās disonējošo akordu ķēdes šeit iegūst gluži

stereotipa, mehāniski konstruēta paņēmiena raksturu un zaudē

muzikāli organisku dabu. Šī mehāniskotā harmonizācijas maniere

zināmā mērā nivelē sākotnēji oriģinālo kolorītu arī INDU SERE-
NĀDĒ (201).

Komponists pats atzinis, ka šajās trīs dziesmās (199 —201)
viņš ir «izteicies brīvi, bez jebkādām cerībām uz kaut jel mazāko

piekrišanu,
..

uz izdevēju, dziedoņu un publikas žēlastību»25. Sie

vārdi ir teikti pilnīgi nopietni un lielas auditorijas priekšā, tāpēc
varam apzināties, cik milzīga plaisa ir palaikam bijusi starp
komponistu viņa personiskākajā žanrā — solodziesmā un pub-

liku, un šajā ziņā Kalniņš ir pārdzīvojis daudziem mūsu gadsimta
komponistiem meklētājiem kopīgo likteni. Šī plaisa ir gadu gaitā

objektīvi samazinājusies. 20. gadsimta vokālajā lirikā ieaudzis

dziedātājs spēj atklāt valdzinošu izteiksmību arī šajās dziesmās,
kuras ir žanra ziņā jauna tipa «dzejoļi ar mūziku» Kalniņa daiļ-
radē. Proti, šīs dziesmas lielākoties nemaz nepretendē uz dzie-

dājuma un pavadījuma sakļautību. Katra no dziesmām savā veidā

uzrāda klavieru partijas neatkarību. Pavadījums ir patstāvīga,
vietām pat atsvešināta mūzika pie dzejoļa, ko plaši vokalizētā

rečitatīvā sniedz dziedātājs. Sī lielā relatīvā neatkarība ir jāprot
pasniegt un uztvert kā izteiksmes princips.

25

Kalniņš A. Referāts par muzikālo dzīvi Ņujorka, 22. lpp.



293

Starp trim 1930. gada dziesmām ar latviešu dzejnieku vārdiem

(197, 202, 203) zīmīgākā un vienu otru turpmākās daiļrades

īpatnību skicējoša ir rotaļīgā pastorāle SAVS NAMIŅŠ (197).
Te komponists it kā atskatās uz sava pirmā daiļrades perioda
intīmi lirisko, K. Skalbes dzejas ietekmēto izteiksmes veidu. Viņš
nestilizē to, bet no sirds atkal sniedz diatoniskās maigās «glāstu

intonācijas», tautasdziesmas tipa trihordiku, no dzejas deminu-

tīviem izaugušo intīmi sirsnīgo deklamāciju. Tomēr daudz rafi-

nētākā, racionālākā kompozīcijas tehnika, vienkāršākais skaņkār-
tiskais kolorīts, kuplā faktūra — šīs un citas vēl netveramākas

īpašības padara šo labi pazīstamo izteiksmes veidu it kā svešā-

dāku, no malas skatītu, ne vairs tik neviltoti atklātu un tiešu.

Ar šo komponista intīmās lirikas metamorfozi būs jāsastopas vēl

daudzkārt.

Emigrācijas gadi ir auglīgi ietekmējuši tautasdziesmu apdaru
žanrus. Saskardamies ar dažādiem koriem, komponists iepazīst

pārsteidzoši izkoptas folkloras apdares citu tautu mūzikā, par
kurām agrāk nav neko zinājis, jo šis muzicēšanas veids tais

laikos reti pāriet vienas zemes robežas. Kalniņš kļūst pret sevi

prasīgāks visos apdaru žanros. Sakārtojis burtnīcu balsij ar kla-

vierēm KLA VIERPA VADIJUMI TRĪSPADSMIT LATVJU TAU-

TAS DZIESMĀM (547—559), kas radusies reprezentatīva lat-

viešu mūzikas koncerta vajadzībām, komponists raksta, ka ir vei-

dojis to «koncertestrādei, katru pantu speciāli ilustrējot, kā māk-

slas dziesmās .. Ārzemēs nevar nodrāzt 7—lo reizes kādu neno-

zīmīgu pavadījumu, un burtnīcu, ceru, lietos tie retie no mūsu

dziedoņiem, kas koncertē Latvijā un pāri robežai, varbūt arī

dziedoņi ārzemnieki.»26

Protams, pavadījumiem ir ne tikai ilustrējoša izteiksmība

vien, lai arī šim aspektam komponists veltījis lielu, dažkārt

pārāk lielu, uzmanību. Caurkomponētajās apdarēs katrs pants
ieguvis savu atšķirīgu muzikālo tēlu, iezīmīgu faktūras paņē-
mienu. Salīdzinājumā ar lielo latgaliešu tautasdziesmu krājumu
šeit meldiju harmoniskais tulkojums, lai arī oriģināls un bieži

negaidīts, ir pārdomātāks un mērenāks. Harmonijas un faktūras

negaidītos, šķietami nepiemērotos paņēmienus arvien biežāk

attaisno meistarīgs artistisms to realizācijā, kas priekšvēsta kom-

ponista krāšņo un oriģinālo folkloras traktējumu viņa beidzamā

daiļrades perioda skaņdarbos.

26
A. Kalniņa vēstule A. Grēviņai, 1931, 15. febr. (RLMVM).
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DARBI KORIM UN AR TĀ LĪDZDALĪBU

Kora apdaru vidū izcilākās ir piecas latgaliešu tautasdziesmas

(612—615, 630), kas jau agrāk izveidotas balsij un klavierēm.

Ar šīm caurkomponētajām apdarēm komponists rada klasiskus,

paliekošus paraugus arī šajā žanrā, kas līdz šim viņa daiļradē
tādu virsotni nebija sasniedzis. lepriekšējo gadu lielais darbs

pie Latgales meldijām solobalsij ir palīdzējis pilnīgi atbrīvoties

no korāliskiem harmonizācijas principiem, un Melngaiļa diato-

niskais apdaru stils ir ietekmējis faktūras polifonizācijas virzienā,

lai arī no diatonisma Kalniņš mēdz atkāpties kolorīta dažādības

dēļ. Raksturīgā īslaicīgu harmonijas aizturu tehnika, balsu

diapazonu pilna izmantošana un izteiksmīga imitāciju polifonija
nodrošina gaiši gavilējošu, krāšņu izteiksmi populārajā apdarē
DZIEDOT DZIMU, DZIEDOT AUGU (612). Savukārt GANA

PLATA KĻAVAS LAPA (613) izceļas ar smalki tonētu elēģisku
kolorītu, ko veido gari vilktie un figurētie ērģeļpunkti, kuri dzies-

mas beigās pat pārtop par melodijas papildinājumu, turpinājumu.

Bagāta imitāciju polifonija tīri diatoniskā _risinājumā grezno arī

harmoniski loti noskaņoto apdari KO TĀS KOKLES GAUŽI

SKAN (614), bet jautrā apdziedāšanās dziesma SMIEKLIS MAN

(615) mirdz ar atjautīgiem, smejošiem balsu locījumiem. Sīs apda-

res, tāpat kā aranžējumu SESI JAUNI BANDINIEKI (630) sie-

viešu korim, komponists, domājams, rakstījis dienvidslāvu un lat-

viešu kordziesmu koncertam, ko bija ieplānojis un izziņojis kāds

amerikāņu profesionālu dziedoņu koris Ņujorkā, vai — vismaz

šī pasākuma ierosmē.27

Vairums apdaru sieviešu korim palikušas rokrakstos. 630 un

631 ir gandrīz atbilstošo jauktā kora apdaru pārlikumi, tāpat kā

632 — solobalss apdares aranžējums. 627 un 628 ir ļoti vienkārši

un tehniski viegli, amatieru spēkiem piemēroti sabalsojumi.
Savās TRĪS INDIĀŅU TAUTAS DZIESMĀS (609—611) Kal-

niņš pirmais no latviešu komponistiem sekmīgi izmēģinājis roku

ari Amerikas pamatiedzīvotāju folkloras sfērā. Par materiāla avo-

tiem komponistam kalpojuši ne vienkārši meldiju krājumi, bet

daži no ilggadējā indiāņu mūzikas pētnieka Frensa Densmora

(1867— ? ) folkloristiskajiem darbiem, un tas liek domāt arī par
zināmu teorētisku iedziļināšanos apstrādājamā materiālā. Salī-

dzinot ar latviešu folkloras apdarēm, te atrasti gluži atšķirīgi
harmonizācijas un faktūras līdzekļi. Protams, tolaik nebūt ne

visās zemēs komponisti aizstāvēja ieskatu, ka folkloras apdarē

27
Sk.: Kalniņš A. Referāts par muzikālo dzīvi Ņujorka, 18. lpp. Nav ziņu,
vai plānotais koncerts noticis.
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lietojami vienīgi tie muzikālie izteiksmes līdzekļi, kuri slēpti jau

pašā meldijā, un Kalniņš nekad nebija konsekvents tā aizstāvis,

arvien pievērsdams lielu uzmanību meldijas apspēlei un brīvi

izvēlētiem dekoratīviem vai ilustrējošiem paņēmieniem. Tāpēc īso

meldiju pirmais harmonizējums aizvien liekas autentisks vai tām

ļoti tuvs, kamēr parasti kāds no turpmākajiem, kurā komponists
meklē pentatoniskajām skaņām arī dažādāku harmoniski funkcio-

nālo skaidrojumu, uztverams kā stilistisks pavērsiens. Tomēr

kopumā šim triju dziesmu opusam piemīt iekšēja viengabalainība

un savs oriģināls kolorīts.

Kora oriģināldziesmu vidū uzmanību saista pirmām kārtām

žanrs, ko varētu dēvēt par liriski filozofisku kora poēmu un kura

aizsākums redzams jau iepriekšējos gados komponētajā dziesmā

ZEME (326) ar J. Sudrabkalna vārdiem. Tagad šāda tipa dziesmu

(333 —335) tematika ir garīgas pilnveides, plašu dzīves horizontu

un augstu mērķu alkas, un šajā ziņā šīs formā un faktūrā vare-

nās poēmas ir visai nozīmīga parādība kā komponista paša jaun-

radē, tā arī laikmeta latviešu kordziesmas panorāmā. Kompozi-
cionāli autoram ir vajadzējis pārvarēt krietnu materiāla pretes-

tību, lai tik plaša apjoma vēstošā a cappella kordziesmā tomēr

viscaur uzturētu muzikālā tematisma un dramaturģijas spilgtumu.
Ne tik lielā mērā tas izdevies oratoriālajā dziesmā ZVANI (334),
kurā jaušamas jau agrāk raksturotās Kalniņa plašās formas kor-

dziesmu vājās puses. Daudz lielāka kontrastu dažādība, ritmikas

un faktūras dzīvīgums piemīt spilgtākajai un mākslinieciski vērtī-

gākajai no šī tipa dziesmām MEKLĒTĀJS (335), kurā kora fak-

tūras monumentalitāte un piesātinātās akordikas skanējuma krāš-

ņums paceļas reti sasniedzamā augstumā.
LĀČPLĒŠA KAPS (331) uzlūkojama par ievērojamāko Kal-

niņa balādiskas ievirzes kora poēmu. Komponistam tipiskā kora

rakstības tehnika te sasniegusi pilnbriedumu, tomēr paliek arī jau-
tājums, vai kaleidoskopiskā tonālā attīstība un tematisma varian-

tības apvienojums ar imitāciju polifoniju ļauj sasniegt balādiskai

izteiksmei nepieciešamo tvirtumu.28 Dramatiskas balādes žanris-

kās iezīmes piemīt revolucionāro cīnītāju pieminas dziesmai

MUSU VAROŅU KAPI (332), pie tam mūzikas attīstības gaitā
arvien pastiprinās izteiksmes liroepiskais, arī gleznainais aspekts,
līdz ar to veidojas visai oriģināls dzejoļa muzikālais risinājums,
kas vēl gaida adekvāto iztulkojumu mūzikas praksē. Diriģentu
uzmanību pelna arī šī perioda īsti lirisko kord_ziesmu grupa (329,
330, 337, 338). It īpaši tas sakāms par ELĒĢIJU (337), kurā

28 Tuvāk par to sk.: Kļaviņš Dz. Latviešu klasiska kora balāde. — Gram.:

Latviešu mūzika, 9. R, 1972, 102.-105. lpp.
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komponists līdzās sev visvairāk raksturīgajiem liriskās gleznainī-
bas līdzekļiem liek lietā arī neparastāku harmonizācijas paņē-

mienu — lejupejošu paralēlu trijskaņu lentveida savienojumu, un

tas šinī gadījumā loti pilnīgi izsmeļ elēģiskos teksta tēlus. Vis-

beidzot šajā periodā komponēta arī viena no skaistākajām Kal-

niņa dziesmām, kam pamatā dainu raksturā ieturēts Raiņa

teksts — SENA AUKLES DZIESMA (336), un, tāpat kā agrāk

rakstītajā KĀDI AUGSTI KALNI (314), arī te tikko jūtamā, neuz-

bāzīgā tautasdziesmas melodikas stilizācija raisa mākslinieciski

unikālu liriski filozofisku noskaņu.

Domājams, saskare ar Ņujorkas vācu vīru koriem ir ierosi-

nājusi šajā žanrā divas dziesmas ar cittautu dzejnieku tekstiem

(438, 440). Interesantākā no tām ir intīmas pavasara poēzijas
dziesma MELNAIS STRAZDS ar J. Kēnigas* vārdiem. Tomēr

teksta mazsvarīgums prestatā tehniski grūtajai faktūrai šajā un

it sevišķi otrajā dziesmā, ar K. Rīdela* vārdiem komponētajā

ceļotprieka slavinājumā AICINĀJUMS (440) padarījis to dzīvi

mūzikas praksē problemātisku.*
1928. gadā Kalniņš piedalās konkursā par apsveikuma dziesmu

ASV Dortmūtas universitātes jubilejā un raksta viendaļīgu darbu

vīru korim ar simfonisko orķestri par dotu tekstu «Lady Dort-

mouth». «Sākumā man bija grūti atrast piemērotu izteiksmes

toni un es bieži metu kompozīciju pie malas,» vēlāk atceras kom-

ponists.
29 Acīmredzot šo amerikāniskajai videi un gadījumam

piemēroto noskaņu meklējot, ir radusies sinkopētā ritmika skaņ-
darba ievadā, ko citādi no Kalniņa nevarētu gaidīt. Taču skaņ-
darbam raksturīga ir arī komponistam tipiskā, trihordikas un

krāšņi piesātinātu harmoniju iezīmētā, gaiši gavilējošā izteiksme,
ko pazīstam vismaz jau no kantātes MŪZIKAI (462) komponē-
šanas laikiem. Vēlāk šim ar tik lielām pūlēm amerikāniski iecerē-

tajam darbam tika latviskots, lokalizēts un beidzot pilnīgi par

jaunu pie gatavās mūzikas rakstīts teksts, un tā radās HIMNA

SIEVIETEI (469). Sarežģītās tapšanas rezultāts tomēr neorga-

nisks, samocīts.

Emigrācijas pirmajos gados komponists daudz laika pavada
Ņujorkas Publiskajā bibliotēkā (The New York Public Librarv),

viņš tiecas plašāk ielūkoties pasaules dzejas bagātībās. Izlēmis

piedalīties Ņujorkas oratoriju atskaņotāju biedrības «Mūzikas

draugi» pusstundu garu vokāli simfonisku skaņdarbu konkursā,

Kalniņš izraugās jūras apdziedājuma tematiku un vairumu tekstu

kantātei JURA (463) ņem no savas bibliotēkā iemīļotās dzeju

antoloģijas ar tādu pašu nosaukumu.* Sis skaņdarbs pārsniedz

29 Autobiogrāfija, 94. lpp.
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tradicionālo priekšstatu par kantāti un raksturojams kā vokāli

simfoniska vairākdaļu poēma par jūru un cilvēku.

Pirmo reizi Kalniņa daiļradē jūra šeit tverta kā vispārināts

pasaules okeāna tēls un daudzos aspektos. Pirmās daļas kolorītais

orķestra ievads noskaņo dabas vērojumam, eksotiskas ainavas

kontemplāciju pauž arī dažas citas instrumentālās epizodes

(2. daļas malējie posmi, 4. daļas centrālais posms, 6. daļas

ievads). Neraugoties uz veseltoņu gammām un citiem gleznainu

impresiju elementiem, impresionistisks jūras skatījums kantātē

tomēr nav noteicošais. Pat šajās viskoloristiskākajās epizodēs
harmonikas krāsu salikumā tomēr dominē romantiskam jūras

skatījumam raksturīgā konfliktpilnas varenības, plašuma, neap-

tveramas bezgalības izjūta. Jūras romantisks traktējums izpaužas
vēl citos aspektos. Starp tiem ir jūras stihijas demonizācijas ten-

dence (viesuļa tēlojums un «lauzto karogmastu» patētiskā aina

6. daļā), kā arī paņēmiens poētiski satuvināt satrakoto ūdeņu
stihiju ar cilvēka vērotāja dvēseles vētru, šādos momentos mūzikā

izceļot patētiski ekspresīvo, nevis gleznaini tēlojošo aspektu

(3. daļa). Romantisma tradīciju pārstāv arī idillisku sadzīves

žanra ainu iekļaušana, kas ar savu kontrastu pasvītrotu dabas

stihijas nepārvaldāmību. Tādi ir līksmo zvejniekbērnu un laivā

dziedošā jūrnieka tēli 3. daļas vidusposmā. Tāda varētu kļūt
arī šūpuļa dziesma jūrnieka puisēnam, taču komponists šai

epizodē tik ļoti izvērš tīksmes izjūtu piestrāvotu maigi glās-
tošas jūras tēlojumu, ka gleznainība kļūst dominējošais izteiksmes

princips.
Taču kantātē ir vēl kāds jūras skatījums, ko nepazīst ne

romantisms, ne impresionisms. Tas ir skatījums, kas citkārt tikai

eksotiskās dienvidjūru salas redz arī kā lielas sociālas dinamikas

pasauli (2. daļas vidusposms: «So ļaužu miljons gaismas stara

tvīkst!.. Kā ērglis brīvē kāro spārnus plest..»). Muzikāli šī

tēma tika tverta spraigā fugato, tātad bez žanriski tēlainas kon-

kretizācijas, ļoti vispārināti, kas tiešām arī atbilst dzejas filozo-

fiskajai ievirzei. Sis 20. gadsimta cilvēks skata jūru arī kā tās

valdnieks, jo viņa rokām klausa brīnumaini tehnikas darinājumi.
Tehnika gan ir radījusi trokšņaino urbānistisko lielpilsētu, bet

gluži V. Vitmena ievirzē atskan oda staltajam kuģim, kas brīnum

ātri atstāj aiz sevis apnicīgās Vecās pasaules pilsētas un trauc no

vienas zaļās salas uz otru, savienodams kontinentus. Ja arī ne

urbānistisks šī vārda parastajā uz mūziku attiecinātajā nozīmē,

tad tomēr spēka un pozitīvu zināšanu apziņas pilns ir arī kuģa

skrējiena ainas muzikālais tēlojums (6. daļā). Bez tādas apziņas
nav domājama arī pati 1. daļas viegli ritošā mūzika himnā Nep-
tūnam.
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Sī jūras tematikas bagātība un dažādās estētiskās ievirzes

pašas par sevi nepadara kantāti neviengabalainu, Kalniņa indi-

viduālais liroepiskais stils tai piešķir iekšēju emocionāli tēlainu

vienotību. No dzejas un mūzikas stilistisko attieksmju viedokļa
drīzāk ir vietā jautājums, vai visai dažādu laikmetu un atšķirīgu

dzejnieku teksti te pārāk cieši nav pakļauti vienādam risināju-
mam. Laikā, kad radās šis skaņdarbs, stilistiski noskaņotā muzi-

kālā jaunradē jau tika ievērota diferencēta pieeja vēsturiskajiem

dzejas stiliem. 17. gadsimta dzeja varētu būt ne vien noteiktas

tematikas nesēja, bet arī runāt ar savu vēstures kolorītu.

Kantāte rakstīta muzikāli reljefi, viegli pārskatāmi, kuplā fak-

tūrā un pietiekami raksturīgā instrumentācijā. Vienīgi tradicionā-

lais aizspriedums pret cittautu literatūras darbiem latviešu

mūzikā acīmredzot ir bijis par iemeslu šī skaņdarba retajiem
atskaņojumiem.

INSTRUMENTĀLĀ MŪZIKA

1930. gada rudenī, rakstīdams vēstulē T. Zaļkalnam par savu

lielo jauna radīšanas kāri, komponists piemetina: «Un domāju, ka

jaunākie instrumentāldarbi visspilgtāk izteiks haotiski nemierīgo
dzinu manī. Redzēs, kurp viss tas novirzīsies!» 30 Te acīmredzot

domāti divi simfoni_skie opusi — IEVADS PASACIŅAI (667) un

SIMFONISKA POĒMA (668), kā arī abas klavierdarbu burtnīcas

(762—772).
Par simfoniskajiem darbiem varam spriest tikai pēc autora

un kritikas izteikumiem, jo viss nošu materiāls gājis bojā. Autors:

«. . lielāks opuss ir «levads pasaciņai» — ne noteiktai, bet katrai,
kurā notiek i komiskas, i šaušalīgas, bērnus baidošas lietas. Par-

titūras sīki rakstītajās 66 lappusēs, domāju, slēpjas viena otra

atsvaidzinoša ritmiska epizode un izstrādājumā šo opusu turu

par vienu no maniem gatavākajiem darbiem. Otrā orķestra kom-

pozīcija «Simfoniska poēma» uz pusi īsāka un, pārsvarā mierīgi
plūstošu mūziku sniedzot, domāju, stipri attālinās no visa tā,
ko orķestrim līdz tam devu, i tematiski, i izstrādājumā, i instru-

mentējumā. Amerika [..] mani sapurināja un lika censties pēc
labākiem sasniegumiem.»

31

kritika atzīst abu darbu principiāli novatorisku ievirzi,
taču diferencējas tās novērtējumā. Vieni necenšas tikt skaidrībā

par komponista mūzikas jaunajiem vaibstiem un aprobežojas ar

30 Sk. 12. parindi.
31

Kalniņš A. Referāts par muzikālo dzīvi Ņujorkā, 21, 22. lpp.
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šaubām, vai tie būšot labāki par vecajiem. Otrie gandarīti, ka

komponists jaunajā simfoniskajā rakstībā daudz vairāk nekā agrāk

apelē pie formveides procesa izteiksmības un specifiski orķestrā-
las faktūras priekšrocībām. Par formas konstruktīvās loģikas

akcentējumu, kam agrāk Kalniņš neesot pievērsis īpašu uzmanību,
IEVADS PASACIŅAI izpelnās pat «īstas mazas sensācijas» apzī-

mējumu.
32 Var secināt, ka komponists šais darbos atvirzījies no

ierastā liroepiskā, romantiski dziesmotā simfonisma. Sai ziņā

raksturīgi, ka abu darbu mūzika nereti raksturota kā «sausa»,

tātad ar terminu, ko 30. gadu kritiķu zināma daļa lietoja attie-

cībā uz vēlīnā romantisma tradīcijas ignorējošiem skaņdarbiem.
Muzikālās domāšanas jaunā ievirze labi saredzama klavier-

darbos.

No laika gala mūzika savu formu ir veidojusi kā cilvēku

emociju loģikas un kādas citas objektīvākas, respektīvi, ārpasau-
les procesu loģikas, pretrunīgas vienības izpausmi. Ne visos laik-

metos un mūzikas virzienos attiecības starp šiem vienotajiem pret-
statiem ir vienādas. Senajā tautas mūzikā tas ir rituāls vai sadzī-

ves praksē nostiprinājušās izturēšanās un emocionālo reakciju

formas, kuras kristalizējas žanrā un ar tā palīdzību grožo cilvēka

apziņas subjektīvās emocionālās izpausmes. Žanrs objektivizē

emociju plūsmu. Piemēram, Vīnes klasicisms (Haidns, Mocarts

v. c.) muzikālās formas procesa izveidē balstījās uz sadzīves

žanru strukturālajiem modeļiem, taču — arī uz sava laika īstenī-

bas plašāko sakarību (cēloņa un seku, elementāru simetrijas
veidu utt.) loģikas. Romantisma laikmeta mūzika vairāk uzticē-

jās pašu emociju loģikai, tāpēc bija it kā «sirsnīgāka», izpausmē

subjektīvāka. Pirmais pasaules karš, urbanizācija, sociālo pro-
blēmu saasināšanās imperiālisma laikmetā it kā atgādināja, ka

dzīves īstenības attīstību nosaka nevis ļaužu «sirdsbalss», bet

kādas universālākas nepielūdzamas likumības un sakarības, bez

kuru ievērošanas arī mūzikā dzīves atspoguļojums būs nepilnīgs.
Radās nosliece meklēt mūzikai kādu pamatojumu ārpus liriski

psiholoģiskās sfēras — žanriskumā, kas atjaunots ar modernās

pilsētu dzīves tempu un pulsu, kā arī formveides loģiski konstruk-

tīvo aspektu kāpinājumā, dažkārt arī atskatā uz klasicisma objek-
tīvo īstenības tvērumu. Formveides konstruējošie elementi sevišķi
raksturīgi kļuva 20. gadu franču mūzikai (Onegērs, Oriks, Mijo
v. c), kā arī jaunajiem amerikāņu komponistiem, kuri tai laikā

orientējās galvenokārt uz Parīzes mūzikas dzīves jaunumiem.
20. gadsimta mūzikas attīstības gaitā toreizējās visai mērenās

32
P. K. Ceturtais simfoniskais koncerts opera. — Rīts, 1936, 23. martā, Nr. 83,
6. lpp.
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konstruktīvisma izpausmes dabiski saplūda ar citām tendencēm

un uzskatāmas par gluži dabisku industriālā laikmeta skaņu māk-

slas sastāvdaļu, taču 20. un 30. gadu mijā tās vēl šķita vēlīnā

romantisma un impresionisma muzikālajai domāšanai krasi pret-
statītas. So konstruktīvisma tendenču iespaids redzams arī Kal-

niņa instrumentālajā mūzikā, pirmām kārtām klavierdarbos, pie
tam saskarē ar komponista agrāko lirisko metodi tās veido visai

savdabīgu, dažkārt — dīvainu, izteiksmi.

Klavierdarbu melodika joprojām pa lielākajai daļai gleznaini
liriska, saglabā saites ar tautas mūzikas intonācijām, tiešu emo-

cionalitāti. Tā ir svarīgākais tēla veidotājs. Turpretī pārējie
izteiksmes elementi (un dažkārt arī melodija) kāpina savu pat-
stāvīgo loģiski konstruējošo aspektu. Piemēram, MELDIJAS

(762) malējos posmos akordu secība pakļaujas ne tik daudz har-

monikas funkcionalitātes prasībām, kā vairāk gan veido savu

brīvi iecerētu un konsekventi izturētu akordu virkni pa gammas

pakāpēm augšup vai lejup. Citreiz šāds konstruktīvs raksturs

piemīt kādam ilgstoši izturētam balsvedības principam vai variē-

šanas paņēmienam. Tas noved pie lineāras harmonikas, it īpaši
TRĪS GABALOS (762—764). Akordu secības kļūst tik brīvas,
ka tuvojas diahromatiskās sistēmas principiem {765, vidusdaļā).
Lentveida harmonijas, kā arī konstruējošu principu diktētas attie-

cības starp akordiem izraisa dažkārt visai kaprīzus tēlus; tas

atgādina pat Prokofjeva 20. gadu klaviermūzikas kolorītu (pie-
mēram, kadence pirms 765 reprīzes). Maiņu funkciju un skaņ-
kārtu kolorēšanas izteiksmību tagad pārņem tonāli primitīvāki,
bet konstruktīvā ziņā spilgtāki akordu savienojumi.

Kalniņa klaviermūzikā relatīvi pieauguši arī tokātiski un moto-

riski elementi. Tie izpaužas visai enerģiskajos, maršveidīgajos
CETURTĀS IMPRESIJAS (768) tēlos, kā arī PIEKTAJĀ IMPRE-
SIJA (769), kur šie elementi līdzās izšķērdīgajai harmoniju krā-

sainībai rada ļoti oriģinālu izteiksmi. Te var runāt par īpašu
krāsu dramaturģiju, turklāt komplicētā harmoniskā valoda (alte-
rētu akordu ķēdes, veseltoņu gamma) nebūt nav izjūtama kā paš-
mērķis, bet stilistiski pārliecina. Šis skaņdarbs tālāk paplašina
Kalniņa klaviermūzikas noskaņu loku ar aktīvas gribas, protestē-
joša patosa pilniem tēliem, un pats no sevis izraisās salīdzi-

nājums ar līdzīgu izteiksmību šo gadu filozofiskās lirikas kor-

dziesmās un kantātē JURA.

PIEKTĀ un SESTĀ IMPRESIJA (770) ir šai ziņā paši ievēro-

jamākie šo gadu klavierdarbi, taču arī pārējie, izņemot dažus

samakslotības momentus vienā vai otrā no tiem, ir svaigas un

mākslinieciski pārliecinošas izteiksmības pilni.
Nav mazsvarīgi arī tas, ka, pastiprinoties konstruktīvi arhitek-



toniskajai izteiksmībai, komponista klavieru daiļrade iegūst spe-

cifiskākus instrumentālmūzikas vaibstus. Kā nekad agrāk tajā

pieaug tematiskā izstrādājuma elementi. Piemēram, ar savām

sinkopētajām tēmām šim laikam visai simptomātiskajā DEJA

(764) pat reprīzei ir izstrādājuma raksturs ar sekvencējumiem,

atsevišķu vidusdaļas elementu iekļaušanu un citiem specifiski
instrumentālās formveides paņēmieniem.

Instrumentālās muzikālās domāšanas pieaugums raksturo šī

perioda ērģeļdarbus. Barokālās ērģeļmūzikas spraigums, faktūras

un harmonikas kontrastu bagātība raksturo IEVADA UN

ALLEGRO (833) malējos posmus (ievads, koda), turpretī vidus-

posms ir balsu vijumos krāšņi izveidota pastorāla ainava.

Lielais skaņkārtiskais kontrasts starp SKERCO (834) malē-

jām un vidusdaļu veido it kā urbānistiskas sakāpinātības (skaņ-
kārtu mainība, versmainā kustība) un pastorāla miera (diatonika,

maigs skaņkārtas kolorējums) ainavas tēlainus pretstatus. Sājos
ērģeļdarbos izpaužas koncertiskuma pieaugums, ko var atzīmēt

arī klaviermūzikā: Kalniņa līdzšinējā instrumentālmūzikā visi

izteiksmes un tēlojuma līdzekļi saskaņoti koncentrējas samērā

vienkārša un viengabalaina mūzikas pamattēla veidošanai, bet

tagad tas vai cits izteiksmes (it īpaši — faktūras) līdzeklis iegūst
arī patstāvīgāku un attiecībā pret pamattēlu it kā ārējāku, tomēr

visai greznojošu nozīmi. Komponista instrumentālmūzikā kļūst

artistiskāka, virtuozāka.

Neraugoties uz klusinātu noskaņu tēlainību, šīs īpašības izpau-
žas arī abos pārējos ērģeļdarbos (835, 836). Harmoniju kolorīts

šeit sasniedz jau krāsu fantastikas robežas (836 vidusdaļā,
835 pirmajā tēmā). Tas pats sakāms arī par ērģeļinstrumentāciju
un formas veidojuma izcilo plastiku. Ar šiem četriem skaņdarbiem
komponista ērģeļu jaunrade ir it kā pilnīgi atklājusi savu stilu

un ieiet raženākajā posmā.
Rezumējot emigrācijas gadu daiļradi kopumā, jāatzīst, ka tajā

parādās jauni komponista tālākveidošanās aspekti, kuri jau toreiz

un it īpaši trešajā periodā, kas ritēja Padomju Latvijas apstākļos,
deva izcilus rezultātus. Kalniņa kompozīcijas tehnika un arī mu-

zikālais redzesloks neapšaubāmi bija pilnveidojies. Bez emigrāci-
jas gadu lielo kordziesmu tehnikas, pieaugušās simfoniķa un

instrumentatora meistarības, ērģeļmūzikas artistiskuma un

izsmalcinātības nebūtu bijuši iespējami arī mūža beidzamās

desmitgades izcilie sasniegumi šajos žanros.
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DEVĪTĀ NODAĻA

BRIEDUMA MIERS
1933—1940

vīzes reportieris, jauns zens,

iemetas gaiši dzeltenajā ēkā iepretī stacijai, Marijas ielas un

Raiņa bulvāra stūrī, — vecajā, slavenajā viesnīcā «Bellevue». Tas

nav nekāds nieka virs, šis nupat iebraukušais Kalniņš, kuru vaja-

dzēja sastapt. Redaktors bija licis pirms intervijas pāršķirstīt
maestro Kalniņa agrākās Ņujorkas korespondences. Tur bija ko

lasīt, bet, ja ieskatījās viņa divdesmito gadu feļetonos «Sociāl-

demokrātā», tad dūša galīgi saskrēja papēžos.
«Divas trepes, tad pa labi deviņpadsmitajā,» norūc miegains

portjē.
Plašā telpa pilna ziediem — vāzēs, krūzēs, glāzēs, blaškēs.

Ceriņi, jasmīni, jāņuzāles, neaizmirstules, neļķes, narcises. Ahā,

paziņas jau izzinājuši, kur slēpjas abi atgriezušies bēgļi. Pamaza

auguma, jau korpulenta dāma un stalts, strmot sācis bārdainis

ar viegli iedegušu seju un neatkarīgu skatienu. Reportieris skūp-
sta roku dāmai un pārspīlēti apsveic maestro Kalniņu. Kad nu

esot laimīgi noslēdzies vienīgi pareizais ceļš atpakaļ uz mājām,
viņš uzdrošinoties lūgt pirmo interviju uz dzimtenes zemes.

Klusums. Durvju virināšanas savēdītajā gaisā pie vaļējā loga
vel stiprāk smaržo ziedi.
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«Sēstieties taču, jaunais cilvēk, sēstietles!»

Un pēkšņi atskan smiekli, jautri, atraisīti, spēkpilnl, melodiski,

uzmundrinoši...

«Tā var smieties tikai cilvēks, kas Izjutis, sapratis un izcīnījis
dzīvi visā tās krāsainībā un spitā,» avīžnieks klusībā steidzas

formulēt teikumu reportāžai, «un tas ir maestro Alfrēds Kalniņš.»
Nudien, tāds teikums neskan slikti raksta sākumā, un viņš grasās
vilkt ārā bloku, kamēr gatavā doma vēl galvā, bet tad aprimst,

jo negrib izlikties pārāk centīgs — vēl nekas nav runāts, smieklus

taču nemēdz pierakstīt, vai ne. Labāk laipni uzsmaidīt.

«Sēstietles, lūdzu, sēstieties,» un tagad, pirmo brāzmu pārlai-

dis, smaida arī staltais, modri ironiskais mūzikls. Viņš saka vēl

dažus teikumus, neko sevišķu, bet ir ko klausīties. Pat pašā viņa
latviešu valodas izteiksmes veidā slēpjas kāds nenotverams smal-

kums. Tā vien liekas, ka katrs izteiktais vārds pārveļas lūpām
viegli iesmaržots, labi audzināts, ar mēru jūsmīgs, bet pie reizes

arī precīzi un atjautīgi piparots.

Kalniņš ļauj, lai reportieris runājas ar Amandu, pats pievelk
tuvāk māla krūzi ar brīnišķīgiem ceriņiem un tikai pa ausu galam
klausās sarunā. Pirmā intervija uz dzimtenes zemes? Kā nu to

ņem. Zēns laikam nezina, ka šī milzīgā ēka pašā Rīgas centrā,
kas viņiem dod pirmo pajumti pēc atgriešanās, joprojām pieder
kādam pārvācotam Igaunijas bagātniekam ar skaistu uzvārdu

Arro. Un tāpēc šī Arro dēls Elmārs Ir gadiem ilgi varējis Rietum-

eiropas augstskolās studēt visas iespējamās mūzikas teorijas un

estētikas un sāk jau publicēt savas pirmās grāmatas par baltvācu

mūziku.

Kam īsti pieder šī mazā mīļā dzimtene? Uz kādas vistas kājas
tā turas kā maza būdiņa un nu liekas tik sīka un šaura pēc pasau-
les plašumu skatīšanas!?

Arī reportieris Amandai kaut ko stāsta par dzimteni un patrio-
tismu, bet Kalniņš vienīgi dziļāk ieelpo ceriņu smaržu un raugās

pa vaļējo logu uz saplaukušajiem kanāla apstādījumiem. Viņš
domā par to, ka ziedi tiešām šaipus okeānam smaržo spēcīgāk
un putni dzied aizrautīgāk. Arī Ketskilu kalnos netālu no Ņujor-
kas, kur viņi dzīvoja pagājušā vasarā, bija mēģināts introducēt

lakstīgalas no Eiropas. Tās lēkāja pa kokiem, bet klusēja. Ket-
skilu kalni ar apaugušajām gravām un straujo upi ļoti atgādi-

nāja Siguldu, lai gan atradās savus 500 metrus augstāk virs

jūras, — tik ļoti, ka ikreiz, no Ņujorkas uz turieni braucot, gri-
bējās teikt: «Uz Siguldu, uz Siguldu!» Iznāca pat neviļus pārteik-
ties. Uz Siguldu nu būs viens no pirmajiem braucieniem, varbūt

vēl pirms Jāņiem, kamēr zaļums gaišs un jaunavīgi svaigs.
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Reportieris ir prom. Ari Amanda sāk nemierīgi staigāt un

teicas iet tepat apstādījumos izlocīt kājas. Jā, labi. No reportiera
runām Kalniņš nupat Ir uzzinājis nepatīkamu vēsti. Izrādās, ka,

noticēdami baumām, ļaudis pirms dažām dienām ir devušies viņus

sagaidīt Liepājas ostā, kur tiešām pienācis kāds kuģis no Lon-

donas ar dažiem latviešu pasažieriem. Noorganizēta uzņemšanas

komiteja, mobilizēts koris, sarunātas brokastis, pusdienas .. . Bet

viņi ar Amandu ieradās tikai 10. jūnija vakarā un ar Berlīnes

vilcienu! Jā, tiesa, viņi bija nodomājuši ierasties klusi, pat tuvi-

nieki nezināja lebraukšanas dienu, bet viņi arī nevēlējās nevienu

apmānīt. Kam to tagad leskaidrosi? Un tomēr bez sagaidīšanas

bija labāk. Vai šiem miļajiem cilvēkiem pārāk nekāroja sarīkot

viņam pazudušā dēla atgriešanās dzīres? Na! Viņš priekš tiem

kungiem, no kuriem būs atkarīgs, bija joprojām tāds atgriezda-
mies pazudušais dēls, kas kuru katru brīdi var pazust atkal. To

viņiem derētu zināt. Viņš tur bija nokārtojis savus emigranta

papīrus tā, ka rezervēja sev tiesības jebkurā laikā bez jaunām
formalitātēm atkal tapt par emigrantu.

Varbūt to nevajadzēs.

Kalniņš pieiet pie vaļējā loga un vēro apstādījumu panorāmu.

leslīpi pāri kanālam starp zāles zaļumu un zilajām debesīm mirdz

operas nama baltums. Drīz četrdesmit gadu, kopš viņš kā pus-
audzis pārkāpa šī burvju nama slieksni. Vēlāk, pēc kara, tur

sagrāba smags, nervus bendējošs darbs. Nē, ne jau BAŅUTAS
vai SALINIEKU iestudēšana un vadīšana bija tas grūtākais, bet

gan pirmais gads operas kolēģijā un vēlāk direkcijā, kad likās,

ka nekas nevarēs saturēt kopā ilgi loloto teātri, tautas muzikālā

brieduma simbolu, un tas sabruks un noasiņos, alkatīgo mant-

raušu un mākslinieku pašu sīko kaprīžu plosīts. Tur viņš zaudēja
daudz, arī draugus, arī labāko draugu, kāds viņam pēc neaiz-

mirstamā Emīla Dārziņa jebkad bijis, — Jāni Zālīti. Nē, viņi
nekļuva ienaidnieki. Bet nebija starp viņiem vairs tās sirsnības,
kas pirmajā gadā, kad, no direkcijas ložas skatuvi vērodami, tie

palaikam neviļus silti paspieda viens otra roku, apliecinot, ka ir

mēmi sapratušies par to, ko dzirdēja un redzēja. Un viņš, izsla-

vēti dzēlīgais Kalniņš, nebija kautrējies par šo sirsnīgo drau-

dzību, bija par to atzinies pat bēdīgi slavenajos feļetonos, kuros

kļuva pret bijušo draugu tiešām arī dzēlīgs, varbūt pat nežēlīgs —

tik ļoti viņam sāpēja direktora Zālīša negribētā, flegmātiskā
iecietība pret tiem, kuri teātrī meklēja tikai savu labumu. Savā

aplam taisnā prātā viņš kā feļetonists bija dažu ari nepelnīti
Cik labi, ka daudz kas no tā jau putekļiem klāts, — tā

gribējās teikt, un tomēr viņam nebija žēl ne cīņu, ne upuru ope-
ras labā, jo kopīgiem spēkiem šis teātris taču bija sastutēts un
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joprojām turējās. Vēl vairāk. Tas bija tīri labs, varētu teikt, pat
priekšzīmīgs, ja zina, ka bez trūkumiem nav neviens operteātris
pasaulē. To viņš tagad varēja apgalvot drošāk kā jebkad, jo
daudz bija redzējis un bija par to domājis vēl nupat, pirms pāris
dienām, abos Berlīnes muzikālajos teātros pasēdēdams.

Tas bija bijis sīvs laiks. Un tagad? Vai viss bija jau aiz mugu-

ras, cīnīts un izcīnīts? Un galu galā vai pēc Ņujorkas sprieguma
un plašuma te nebūs nežēlīgi garlaicīgi? Sie jautājumi viņam
tikai nupat bija pēkšņi iedzēluši, kad šis tīri simpātiskais repor-

tieris nāca ar savām naivajām runām. Tā taču bija atkal Rīgas
miegainā pilsoniskā aprima! «Vai labi jūtaties, kungs? Nu ja,
mums ar labi klājas, un tā tālāk. Ko tad nu vairāk,» — vai tie-

šām tādas joprojām te bija parastās emocionālās reakcijas un

garīgie spriegumi?! Vai viņš te tikai sēdēs un ducinās savas ērģe-
les? Nudien, vairums tā domāja, un, kad arī šis reportieris bija
sācis slavēt gaidāmo laimi pie ērģelēm, tad Kalniņš sarkastiski

piezīmēja, ka, jā jau jā, viņš no pirmā jūlija tiešām apspēlēšot
arī visus, kam labpatikšot nomirt; bet redzēsim, vai to avīžnieki

ieliks savā lapā ...
Sie atpakaļ, aicinātāji taču laikam iedomājās, ka ir piesēdinā-

juši veco Kalniņu pie ērģelēm kā pie sen kārota medus poda un

nu viņš nekā vairāk ari nezinās gribēt! Viens otrs burtiski laizī-

jās ap šo tēmu. «Jaunākās Ziņas» jau šorīt bija ielikušas aizkus-

tinošu stāstiņu, it kā Kalniņš iebraukšanas pirmajā rītā gluži
vai neizgulējles jau tecējis «nospiest pirmos akordus». Jā, nebija
vārdam vietas, Doma ērģeles viņam patika vislabāk no visiem,

instrumentiem, ko bija skatījies un klausījies, arī Amerikā dzir-

dētos un redzētos neizslēdzot. Bet vai tomēr sirds dziļumos tā

sveicienu un solidaritātes telegramma, ko pirms diviem gadiem

viņam bija pavisam negaidīti sūtījuši 270 Latvijas koru diriģenti,

nebija bijusi stiprāka no dzimtenes pārsviesta saite, kas viņu lēni

un pamazām vilināja atpakaļ, nekā ērģeles, kuru taču galu galā
pasaulē bija liels daudzums?!

Pēc dažām dienām dziesmusvētku Vajadzētu aiziet uz veco

Esplanādi un paskatīt, vai estrāde jau sameistarota un kārtībā.

Lieliska doma! Turp, turp!
Viņš atkal kustas pa telpu ar parasto vilinošo veiklību. Viņam

liekas, itin kā dziļi dziļi sevī viņš būtu izjutis mīkstu, uzmundri-

nošu sitienu un no šī sitiena vietas pa dzīslām kā skudriņas
sāktu tecēt pārgalvīgas enerģijas straumītes. Pat ormaņu ratu,

automobiļu un motociklu zlarkškēšanas trokšņi, kas kāpj iekšā

pa logu, tagad liekas kā uzmudinoša kņudēšana. Ha! Vienam

otram jau bija licies, ka, arī Amerikā būdams, Kalniņš vēl Ir Lat-

vijai par tuvu, tie būtu gribējuši viņu redzēt Austrālijā vai pašā
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Antarktidā. Bet nekā! Vecais Kalniņš bija atkal Rīgā, viņš atkal

reizēm paskatīsies, kā tur isti iet pa operu, viņa balto namu. Pats

viņš gan jaunu skatuves darbu nebija atvedis, taču SALINIEKI

ir pamatīgi paspodrināti un arī ap BAŅUTU viņš jau bija sācis

knibināties.

Mirkļa rezignācija ir nokritusi no viņa un kā trausls stikls

saškīdusi tepat uz ziedu smaržu pievējotās istabas parketa. Prom-

ejot viņa gaita Ir atkal spoža un līgana, viņa domas un iztēle

joprojām nevaldāmi spurgs pa saviem neaprēķināmajiem ceļiem

augšup. Vēl Ilgi, ilgi*

Astotajos dziesmusvētkos Kalniņš pieredz varbūt vissaviļņo-
jošāko pārsteigumu mūžā. Nedēļu pēc atgriešanās viņš ir klusi

atnācis uz svētku koncertu paskatīties un paklausīties. Un viņu,
kurš domājas sevi jau dzimtenē gluži aizmirstu*, plašās tautas

masas sveic un sumina ar gluži vētrainu sirsnību. Vairākas minū-

tes viņš pārsteigts lido virs dziedātāju galvām augšup lejup un

klusībā var priecāties arī par to, ka ir okeāna pārbraucienos izrā-

dījies izturīgs pret jūras slimību un šo izturību vēl nostiprinā-
jis

.. . Augstajā diriģenta vietā viņam nav pašam jākāpj, dzie-

dātāji viņu uzceļ un noceļ. Pirmais ērģeļkoncerts Domā svētku

otrajā dienā (1933. gada 18. jūnijā), kurā līdzās Baham, Hende-

lim un Frankam pirmoreiz Rīgā atskan arī divi no emigrācijas

pārvesti darbi (834, 836), ir pārpildīts kā vēl nekad neviens.

Nav vēl paspējis komponists apbraukāt visas dzimtenes mīļās,

atmiņu pilnās vietas, kad operteātris jau pēc mēneša (20. jūnijā)
uzaicina sagatavot SALINIEKUS atjaunotam uzvedumam, un

sākas intensīvs_ darbs. Top_ papildinājumi 3. cēliena VIĻŅU,
BANGU UN VĒTRAS DEJĀM (672). Emigrācijā ir pilnīgi pār-
instrumentēts un īsināts 1. cēliens, tagad tiek nedaudz pārskatīti
arī citi, un visas šīs jaunās mūzikas nošu materiāls mēneša laikā

jāsaved kārtībā, jāpārraksta. Kalniņš ar trim pārrakstītājiem
raujas caurām dienām un paspēj.

Arī jaunais uzvedums* tiek veidots ar lielu rūpību un aizrau-

tību. Piecas sezonas ir pagājušas bez latviešu operas jaunuzve-
duma, ar Kalniņa darba atjaunojumu teātris oficiāli atklāj
1933. gada sezonu (9. septembrī) un zināmā mērā pat cenšas

izvirzīt to kā pretsvaru iepriekšējo gadu operešu plūdiem. Bet vēl

šie plūdi nav pāri, un, liekas, arī jaunais uzvedums tajos slīkst,

jo tiek noņemts no repertuāra jau pēc septītās izrādes, lai gan

vidējais apmeklētāju skaits katrā pārsniedz 630 un pēdējā izrādē
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zālē nav daudz mazāk skatītāju kā pirmajā; acīmredzot finansiāli

arī šāds panākums nespēj spēkoties ar operetēm.
Muzikālās pārmaiņas salīdzinājumā ar 1926. gada izrādēm

nav būtiskas, īsinājumi un nelieli papildinājumi (2. cēliena tautas

rotaļas epizode; 3. cēliena solodejas) galvenokārt pakļāvušies
dramaturģijas pārveidēm, tāpēc galīgā redakcija top vēl skatuves

mēģinājumu gaitā. Te, scenogrāfa L. Liberta improvizēts, rodas

arī jaunais nosaukums DZIMTENES ATMODA.

Uzveduma dvēsele ir režisors Jānis Zariņš, viņam ta ir viena

no pirmajām operas režijām un pirmā, kur viņš īpašu uzmanību

pievērš masu izkārtojumam un darbībai, liekot lietā ierosmes,

ko 20. gadu sākumā bija guvis Tairova un Meijerholda izrādēs

Maskavā.1 «Galvenā loma šai darbā piekrīt masai, kā to pareizi
uztvēris mūzikas autors [..], šī masa nepārtraukti atrodas gais-
mas un tumsas cīņas degpunktā. Teiksmainība tiek pakļauta

vispārējai domai un uzskatāma kā palīglīdzeklis.» 2 Tātad kora

izvirzīšana darbības centrā un libreta sarežģītās alegorikas redu-

cēšana uz tumsas un gaismas cīņu ir divi svarīgākie jauninscenē-

juma principi. Tie izrādās ļoti saskanīgi ar operas muzikāli dra-

maturģisko ievirzi, un vecie SALINIEĶI tiešām parādās jaunā un

daudz spožākā režijas gaismā. Isinājumu rezultātā un zem T. Rei-

tera diriģenta zižļa, kuram opera ļoti pa prātam, mūzika veidojas
daudz kompaktāka, kontrastaināka, intensīvāka nekā pirms sep-

tiņiem gadiem autora vadībā. Pārspīlēti krāšņās, nopietnai drā-

mai neatbilstošās dekorācijas tas pats scenogrāfs L. Liberts

apmaina ar jaunām, kolorītā apvaldītākām. Kritika slavē uzve-

dumu, jau daudz vienaldzīgāk protestē pret libreta neveiklībām

un ar lielu cieņu runā par mūziku. Kalniņa darbs tiek pielīdzināts
veristu operām, un, izņemot sīkumus, ir palikusi viena pati no-

pietna iebilde — pret principiāli rečitatīvisko vokālās puses vei-

dojumu. Tas liekas diezgan nopietns pārmetums, ja tajā saredz

komponista noziegšanos pret savu melodiķa dabu un «dabiskās

iedvesmas» apslāpēšanu vai ignorēšanu. Bet romantikas ietvaros

saprastu «dabiskas iedvesmas» principiālu neesamību taču varam

saskatīt dažā labā 20. gadsimta mūzikas spīdeklī.
Ir pilnīgi iedomājams šīs operas vēlreizējs uzvedums nākotnē.

Ar maksimālu novatorisma spraigumu iecerētam, šim skatuves

darbam ir jāsastop arī atbilstošs uzveduma augstspriegums, tad

tas var adekvāti izpausties arī citā laikmetā.

1 Sk.: Zariņš ī. Mans darbs teātrī. R, 1974, 28, 95. lpp.; Briede-Bulavinova V.

Latviešu opera. R, 1975, 100.—105. lpp.
2

Zariņš J. «Dzimtenes atmodas» inscenējuma principi. — Latvijas Nacionālā

opera, 1933./1934, 1. nr, 1. lpp.
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Ar DZIMTENES ATMODAS uzvedumu Kalniņa dzīvē noslē-

dzas pirmais atgriešanās reibuma un agrākā darba drudžainas

pilnveides laiks. Jau kopš 1934. gada komponists izjūt jaunās
ikdienas pelēcīgo slogu. «Šeit man ir pārāk viegli, pārāk šauri.

Nekādu cīņu, nekādu uzvaru,»
3

viņš raksta paziņām uz Ņujorku
un senam Tērbatas draugam atzīstas: «Radoši esmu šeit absolūti

apklusis. Nospiests garastāvoklis. Arī vispārējs apnikums, ja reiz

daudzi jaunie darbi guļ neatskaņoti. .»
4

Ar 1934. gada aprīli Kalniņš sāk iknedēļas ērģeļmūzikas radio-

pusstundas no Doma katedrāles, kā tas paredzēts jau Ņujorkā

noslēgtajā darba līgumā. Sešus gadus tās ir Latvijas mūzikas

dzīves greznums (ar 1936. gadu daļu no koncertiem uzņemas

Nikolajs Vanadziņš*). Neikdienišķā mākslinieciskā sniegumā te

skan milzīga ērģeļdarbu galerija — sākot ar vecmeistariem un

beidzot ar sava laika pat maz pazīstamiem autoriem. Program-
mas stilistiski noskaņotas, ar neiztrūkstošu improvizāciju no-

slēgumā. Bet māksliniekam, kuram regulāri jāsagādā šis nepār-
skatāmi plašu repertuāru aptverošais greznums, arī sūri jāstrādā.
Instrumenta mehānika ir smaga, bez sasvīšanas te neiztikt, bet

baznīcas velvēs piezogas aukstums.

1934. gada pavasarī saasinās senā, Liepājas laikos iemantotā

sirdskaite un pirmo reizi mūžā pāris nedēļas pat jāpavada slim-

nīcā.* Piepildās ārstu brīdinājums, ka pēc tik ilgas prombūtnes
organisms grūti adaptēs Baltijas klimatu.

Fiziskos spēkus prasa ne vien koncerti, bet arī ikdienas ērģel-
nieka pienākumi, un tādu ir daudz. Doma baznīca ir visiekārotākā

vieta kāziniekiem un bēriniekiem. Laulības un bēru ceremonijas,
to reliģiskajam saturam pilnīgi atkāpjoties formas priekšā, šai

laikā jau pamazām pārvēršas koncertos; pat obligāto korāli daž-

kārt vairs nedzied, bet klausās ērģelnieka koncertizpildījumā.
Tomēr ir jāpilda arī parastais, visai necilais baznīcas ērģelnieka
dienests. Te vairs nav iespējams iziet pastaigāties pa sprediķa
laiku kā Pērnavā vai Liepājā, un komponists rezervē tādam gadī-
jumam grāmatu vai kādu vieglāku muzikālu rakstu darbu. «Laika-

biedri stāsta par Alfrēda Kalniņa ļoti brīvo pieeju dievkalpo-
juma muzikālās daļas veidošanā. Uz pults atradusies tikai

dziesmu tekstu grāmata. Pēc korāļa teksta atkarībā no iedvesmas

Alfrēds Kalniņš katram pantam devis savu ilustratīvu ērģeļpava-
dījumu, kurā klausītāji nereti varējuši nojaust pat Kalniņa smalko

zobgalību. Pēc emigrācijas gadiem Amerikā Alfrēds Kalniņš spē-
lējis korāļus neparasti ātros tempos, nereti tā, ka draudzes

3 A. Kalniņa vēstule A. Šmitei, 1934, 15. febr. (Glabājas A. Klotiņa arhīva.)
4 A. Kalniņa vēstule A. Letēm, 1934, 29. dcc. — TTMM, 165. i, M 1:9,

5/14. lpp.
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dziedājums tālu atpalicis, bet ērģeļu pavadījums nepacietīgi lau-

zies pa priekšu kā protestēdams. Par to Kalniņam bijis jādzird

pārmetumi..»
5 Pie viņa straujajiem, muzikālajiem korāļu tempiem

(pie kam temps pat dažkārt no panta uz pantu mainījies) tomēr

drīz pierada, un atvietotāju lēnākie tempi šķita miegaini. Lai gan

komponists atļāvās lielas brīvības baznīcas ceremoniāla mūzikā —

drosmīgas, neortodoksālas harmonizācijas, straujas figurācijas
un faktūras kontrastus

—,
tomēr viņa spēle pārliecināja, jo bija

augsti mākslinieciska. Visu garo ērģelnieka mūžu viņš spēli cere-

moniāla ietvaros uzlūkoja par muzikālas izglītošanas, mākslinie-

ciskas gaumes pacelšanas līdzekli un veidoja to pēc koncertmuzi-

cēšanas principiem. Arī tur izpaudās viņa ērģeļvirtuoza spilgtā
savdabība, kura jau skarta līdzšinējās nodaļās.

Lai nenogrimtu rutīnā, Kalniņš vēl paretam spēlē koncertus

arī provincē, taču visumā radiopusstundas ir koncertus Rīgā iero-

bežojušas, jo tās ir publikai atklātas un līdz ar to īpaša koncerta

rīkošana vairs nevar kļūt par notikumu. Līgums saista pie darba

Domā tikai divus gadus, un 1935. gada pavasarī, cīnīdamies ar

slimību, Kalniņš apsver iespēju līgumu nepagarināt. Tomēr rodas

iespēja no ērģelēm nešķirties, daļu slodzes dalot ar aizvietotājiem
(bez N. Vanadziņa ikdienas pienākumu veikšanā aizvietotājs ir

arī Eduards Kalniņš).* 1935. gada vasarā Izglītības ministrija

piedāvā komponistam mūzikas referenta vietu. Viņš uzņem visai

zobgalīgi šo jauno, atkārtoto iespēju kļūt par valsts ierēdni un

raksta, ka viņa kandidatūru ierosinājis pats ministru prezidents,
apzinādamies valdības vainu pie kādreizējās emigrēšanas un

cenzdamies to kaut kā kompensēt, viņam «pavērdams pieeju pie
ierēdniecības gaļaspodiem».

6

Tas gan šoreiz ir nevis ierēdņa, bet konsultanta darbs. Kalni-

ņam laiku pa laikam tikai jāpiedalās sēdēs, pavasaros jāpieņem
eksāmeni tautas konservatorijās, jāinspicē Kultūras fonda atbal-

stītās mūzikas skolas un provinces pilsētu simfoniskie orķestri.
Tie nav grūti pienākumi, turklāt ir saistīti ar Kalniņam tik patī-
kamo saskari ar vienkāršajiem mūzikas darba darītājiem Latvijas
lauku novados. Un patikšana kļūst abpusēja — Kalniņš kā mū-

ziķis un cilvēks atstāj neizdzēšamus sabiedrisko un mākslas darbu

veicinošus iespaidus visur, kur viesojas kā amatpersona.
Bet mūza klusē. Rezignēta noskaņojuma apņemts, komponists

sāk jau atskatīties uz staigāto dzīves ceļu un rezumēt. Nelielus

autobiogrāfiskus referātus viņš nolasa savos ļoti retajos autor-

5 Stumbre S. Alfrēds Kalniņš — erģelvirtuozs. — Gram.: Latviešu muziķa,
5. R., 1966, 225. lpp.

6
Autobiogrāfija, 104. lpp. Acīmredzot līdzīgi motīvi ir arī pārejam uzmanības

zīmēm (arī apbalvojumam), kādas Kalniņš saņem turpmākajos gados.
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Ar Rēzeknes Tautas konservatorijas pedagogiem un audzēkņiem pēc eksāme-

niem 1938. gada maijā. Pirmajā rindā no labās: Alfrēds Kalniņš, Rēzeknes

Tautas konservatorijas direktors vijolnieks Vilis Švinka, klavieru klases vadī-

tājs Jānis Ūsītis.

koncertos*, bet 1936. gadā stājas pie autobiogrāfijas rakstīšanas.

Kādā valodā to rakstīt? Tajā būs runa par dzīvi arī Pērnavā,
Tartu un Ņujorkā, tiks pieminēti baltvācu, vācu, igauņu, angļu,

amerikāņu mūziķi. Ir jāizvēlas viena no lielajām valodām, pie-
ņemsim — vācu, jo kas zina, kam šī autobiogrāfija* savā laikā

noderēs.

Piezogas ģimenes nesaskaņas, Parkinsona slimība padarījusi
nervozu dzīvesbiedri Amandu, ļoti lielā vecumā smagi saslimusi

viņas mātes māsa*, kura kopš 20. gadiem dzīvo Kalniņu ģimenē.
Komponistu nospiež arī paša slimība, viņš aprūpē ģimeni, bet

meklē mieru ārpus mājām, kādu laiku 1936. gadā viens dzīvo

kādā atpūtas mītnē Siguldā.
No šīs piezaglīgā vecuma pirmās nopietnās krīzes 1937. gadā

atkal paglābj darba sajūsma, jaunas ierosmes. Saviļņo un spārno
moderno koncertērģeļu atklāšana universitātes aulā (1. aprīlī),
kur komponists pie jaunā instrumenta pavada savu pirmo, Liepā-
jas laika kantāti MUZIĶAI (462), kā arī daži citi koncerti ar paša
līdzdalību. Taču galvenais spēku rosinātājs ir BAŅUTAS parti-
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Ēka Saulkrastos, kur 1937. gada vasarā pārstrādāta opera BAŅUTA (30. gadu

uzņēmums).

tūras pārstrādāšana jaunam uzvedumam. 1937. gada vasaru

komponists viens pats pavada Saulkrastu vasaras viesnīciņā
«Meža māja» un līdz astoņām stundām dienā strādā pie operas

jauninstrumentējuma, papildinājumiem.* Ir arī laiks — BAŅU-
TAS jaunuzvedumu jau 1933. gadā bija ierosinājis T. Reiters,

1935. gadā — toreizējais Operas direktors N. Vanadziņš.
Uzvedums 7. oktobrī* parāda BAŅUTU tajā skatuves tehni-

kas, režijas, baleta mākslas un scenogrāfijas līmenī, kuru teātris

sasniedzis 18 gadu laikā kopš pirmuzvedumā, kad šajā ziņā vēl

atradās bērna autos. Kritika apzīmē to par lieliskāko operas uzve-

dumu daudzu gadu laikā.7 Te nopelni gan scenogrāfijai, kura,

realizējot trīsdimensiju skatuves iekārtojumu, sasniedz dekorā-

cijās apjomīgumu, telpas dziļumu un rada izdevīgu vidi režisora

J. Zariņa meistarīgi inscenētajiem masu skatiem, gan arī režijai

pašai. «Uzvedumā ieturam reāli psiholoģisko virzienu [..]
Nepielietojam ornamentālismu un sabiezinājumus, bet izceļam

7 Dārziņš V. A. Kalniņa «Baņuta» Nacionālajā operā. — Mūzikas Apskats,

1937, 5. nr., 122. lpp.
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vienkāršo un etnogrāfiski

patieso, lai rādītu 12. gad-
simta Kursas dzīvi,» rak-

sta toreiz par savu darbu

J. Zariņš.
8

Komponists atceras:

«Panākumi tika gūti, pa-

teicoties lieliskajam insce-

nējumam, bet par visām

lietām mana dēla muzikā-

lajai vadībai, laižot darbā

visus dramatiskos līdzek-

ļus.» 9 Romantiski leģen-
dāro elementu mazināša-

nās un dramatiska iespai-
dīguma pieaugums bija
zināmā mērā jau mūzikas

pārveidojumu rezultāts, un

to patiešām, kā atzīmē arī

kritika, veicināja Jāņa Kal-

niņa reālpsiholoģiskā ie-

virzē veidotais intensīvais

muzikālais tulkojums.
Operdramatisma akcentē-

jums dažam kritiķim pat
šķiet pārmērīgs, ceļas bal-

sis, kas nožēlo pirmā uz-

veduma liriskās niansētī-

bas, trausluma zudumus.10

Tomēr uzvarētājus nesoda

arī šoreiz. Uzvedumam ir

panākumi, un komponists
turpat autobiogrāfijā turpina: «Patiesi šķita, it kā visi agrākie

aizspriedumi būtu salauzti un opera tagad kļuvusi labākas uz-

ņemšanas cienīga ..»
Ne tikai skatuviskā un muzikālā uzveduma veiksme liek tagad

raudzīties uz BAŅUTU ar citādām acīm. Tiklab izpildītāji, kā klau-

sītāji ir arī daudz labāk apguvuši un iemīļojuši komponista pirmā

Valērija Zosta šaržs sakarā ar gatavošanos
BAŅUTAS otrajam (1937. g.) uzvedumam,

kura diriģents ir komponista dēls Jānis.

8 CVORA, 260. f., 1. apr, 86. 1, 34. lpp. Sk. arī: Zariņš J. Mans darbs

teātrī, 98. lpp.
9

Autobiogrāfija, 105. lpp.
10

Graubiņš J. A. Kalniņa operas «Baņuta» jauninscenējums. — Brīva Zeme,

1937, 8. okt, 228. nr, 3. lpp.
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daiļrades perioda muzikālo izteiksmi, stilu, viņi daudz labāk

atskārst BAŅUTAS mūzikas tautiski nacionālo raksturu.

Labvēlīgo attieksmi veicina tas, ka abu uzvedumu starplaikā
izskanējušo citu latviešu operu fonā un sava laika mūzikas vidē

BAŅUTA jau uztverama zināmā mērā kā klasikas darbs.

1920. gada uzvedumā no BAŅUTAS kā pirmās latviešu operas

gaidīja kaut ko principiāli jaunu, un 20. gadu sākums arī kopumā
bija raksturīgs ar daudz lielāku estētisko radikālismu, ar prasī-
bām pēc formas novatorisma. Radikālisms bija labi jūtams citās

mākslas nozarēs, arī Latvijā — pirmām kārtām glezniecībā. (Šajā
sakarā zīmīgi bija 1920. gadā BAŅUTAI adresētie pārmetumi
nelaikmetiskumā.) Tagad, 30. gadu otrajā pusē, ļoti plašās bur-

žuāziskās un sīkburžuāziskās aprindās un arī mākslinieku vidē

(gan Latvijā, gan citur), kā zināms, ir stipri pieaugusi pozitī-
viska attieksme pret īstenības tvērumu mākslā. Līdz ar to māksla,
kas izteicas aprobētās, «mierīgās» formās (un BAŅUTAI tādas

neapšaubāmi ir raksturīgas), sastop lielāku pretimnākšanu.
Bez tam, gan ne paši uzveduma dalībnieki un profesionālā

kritika, bet pilsoniskā prese tik tiešām arī cenšas ap BAŅUTU
kaut kādā mērā radīt «nacionāla pozitīvisma» atmosfēru. Pro-

tams, abi šie sava laika apstākļu noteiktie BAŅUTAS panākumu

socioloģiskie aspekti nespēja aizplīvurot operas objektīvo māksli-

niecisko vērtību, ko bija izcēlis uzvedums un redakcija. Sajā
sakarā varbūt nav mazsvarīgi, ka tieši viens no visstingrākajiem
Rīgas vācu kritiķiem, kurš uz latviešu mūzikas parādībām gadu
desmitiem ir raudzījies visai rezervēti, tagad visvairāk pasvītro
BAŅUTAS iespējas mēroties spēkiem ar pasaules labākajām ope-
rām.11 Sis uzvedums pieredz 19 izrādes un turpina savu dzīvi uz

skatuves arī Padomju Latvijā — 1940. gadā, kad BAŅUTU no-

lemj gatavot Latviešu mākslas un literatūras dekādei Maskavā.

Tā, kopš 1937. gada BAŅUTA no skatuves vairs gandrīz nenoiet.

1937. gadā Kalniņa daiļradei tiek veltīts žurnāla «Mūzikas

Apskats» speciālnumurs, gadu vēlāk ar Kultūras fonda atbalstu

iznāk BAŅUTAS klavierizvilkums. Šie ārējie panākumi un uzma-

nības izrādīšana tomēr neaizver komponista acis pret fašizētās

Latvijas oficiālās kultūras politikas reakcionāro raksturu. Vēstulē

igauņu komponistam Artūram Kapam, senajam Pēterburgas stu-

diju laika biedram, Kalniņš kavējas pārdomās par to, ko no sena-

jiem ideāliem ir iespējams realizēt tagad, un raksta: «Zināms,
ir jau skaisti, ja var pakalpot savai mazajai dzimtenei, taču man

šķiet, ka toreiz mums visiem bija lielāki plāni, visi mēs pletām

11 Gunther R. A. Kalniņš Oper «Banjuta». — Rigasche Rundschau, 1937,
8. Okt, N 232, S. 8.
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spārnus tālākam lidojumam. Vismaz man ir skumji redzēt, ka

tautas arvien vairāk iekapselējas sevī un negrib redzēt tālāk par

savu žogu.»
12 Šai sakarā komponists ir sarūgtināts, ka viņa skaņ-

darbi ar cittautu dzejas tekstiem sastop Latvijā noraidošu attiek-

smi. Kantātei JURA jāgaida uz pirmatskaņojumu astoņus gadus,
tomēr Kalniņš šajā jautājumā ir principiāls un, kad kāds koris

kārtējo reizi noraidījis dziesmu ar Puškina vārdiem, viņš atdze-

jotājam raksta: «..šāds apstāklis mani tomēr nekavētu rakstīt

mūziku tekstam ar svešvalodu pamatā, kādēļ pateicos par lie-

lisko Jūsu (Ļermontova) atdzejojumu, kuru droši vien cilāšu..» 13

Tuvojoties 60. gadskārtai 1939. gada augustā, komponists jūt,
ka tā viņam draud ar oficiālu godinājumu troksni, un, ari šajā
vecumā joprojām būdams lepni kautrīgs, viņš izšķiras par pār-

galvīgu soli. Ļaudams tuviniekiem domāt, ka aizbrauc pie drau-

giem uz Igauniju, Kalniņš apmetas kādā provinces pilsētiņas
atpūtas iestādē un divas nedēļas ap liktenīgo datumu pavada
tur. Te viņam jāsamierinās tikai ar apsveikumiem no galda-
biedriem, turpretī mājinieki liek kaudzē 121 telegrāfa un pasta ap-

sveikumu .. .

14 Toties šīs sešdesmitgades priekšvakaru ir apstaro-

jis līksmāks notikums — 1938. gada vasarā atbrauc viesoties

meita Biruta ar abiem komponista mazdēliņiem, un visa Kalniņu

ģimene atkal uz brīdi ir kopā, pavada vasaru Mellužos, Kāpu
ielā 71 — mājā, daļu no kuras komponists pēc gada iegādājas

īpašumā un pēc tam tur vasarās dzīvo bieži, līdz mūža galam.

Šajā 1938. gada vasarā dziedātāja Biruta Kalniņa-Tripodi
vairākkārt uzstājas simfoniskos koncertos (Liepājā, Ķemeros,

Jūrmalā), un komponists pat 1010 plānus ansamblī ar viņu rudenī

atkal atsākt kādreizējos dziesmu autorkoncertus, taču dzīves un

darba pienākumi sauc aizokeāna viesus atpakaļ uz mājām ātrāk,

nekā gribētos.

Komponists šai laikā jau sāk iznēsāt jaunas lielas kompozī-

cijas plānu. Tas ir STABURAGS (4). 1940. gada jūnija dienas,

padomju varas atjaunošanu Latvijā, viņš sagaida darba kar-

stumā pie šī romantiskā četru cēlienu baleta.

Ja neskaitām aranžējumus, agrāko darbu papildinājumus
(SALINIEKI, BAŅUTA) un nenozīmīgas gadījuma kompozīcijas,
tad Kalniņa skaņdarbu saraksta pieaugums periodā starp atgrie-

12 A. Kalniņa vēstule A. Kapam, 1938, 26. febr. — TTMM, 7800 f, M 98,

1/5. lpp.
13

A. Kalniņa vēstule F. Ansabergam, 1940, 1. janv. (MBR).
14 A. Kalniņa vēstule A. Letēm, 1937, 7. sept. — TTMM, 165. f, M 1:9,

16/32. lpp.
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šanos no emigrācijas un padomju varas atjaunošanu Latvijā ir

salīdzinoši vismazākais visā komponista mūžā. Vienīgi ērģeļ-
mūzikā redzam relatīvi prāvu darbu saraksta papildinājumu

(837—843), klaviermūzikā — tāpat kā iepriekšējā periodā —

papildinājums ir neliels (773—778), un pārējiem instrumentiem,

arī simfoniskajam orķestrim patstāvīgu kompozīciju nav. Vērā

ņemamu kordziesmu ir tikai kāds desmits, bet solodziesmu —

pusotra desmita. Zināmā mērā radošajam darbam gan jāpieskaita

autobiogrāfiskie raksti un atmiņu apceres, kuru skaits ir prāvs.

SOLODZIESMAS UN KORDZIESMAS

-1937. gadā, pēc ilgāka pārtraukuma, Kalniņš atkal raksta čet-

ras solodziesmās ar dzimtenes mīlas tematiku, un tai viņš tuvā-

kajos gados pievēršas arī kordziesmā. Sī tēma, kuru viņš nav

skāris savā vokālajā mūzikā gandrīz desmit gadus, parādījās

pirmām kārtām sakarā ar jauna pasaules kara draudu atmosfēras

sabiezēšanu. Pārdzīvoto karu īstos politiskos cēloņus komponists
acīmredzot līdz galam nesaprata, bet viņam karš — tāpat kā

divus gadu desmitus agrāk — saistījās ar dzimtenes postu un

tautas ciešanām, tāpēc dzimtenes mīlas tēma atkal viņu saviļņo.

Viņš komponē Raiņa dzejoli, kas rakstīts 1919. gada februārī,

dzejniekam domājot par drīzo atgriešanos no emigrācijas, — ES

NĀKU, ES NĀKU (204). Dziesmai BĒRZI (206) izvēlēti Friča

Bārdas vārdi par sirmu arāju zem dzimtenes bērziem, kuri «dzim-

teni vienos ziedos redz, bet tāli vēl, tāli». Arī abās pārējās dzies-

mās (205, 207) dzimtenes tēls ir sāpju pilns, ar elēģiskām pār-
domām saistīts, un, protams, Kalniņa patriotiskajās dziesmās

muzikāli nekādā ziņā nav atrodama tā laika valdošajai ideolo-

ģijai raksturīgā nacionālā «pozitīvisma» atmosfēra. 15

Viņa solodziesmām šai laikā piemīt īpaša apskaidroti vērojoša
izteiksme, ir jūtami centieni ļauties cildenu poētisku sapņu pasau-
lei, gaišas rezignācijas noskaņojumiem — īpašības, kas nereti

iezīmē daudz pieredzējušu, zaudējumu un vilšanās rūgtumu izju-
tušu mākslinieku vēlīnu daiļradi.

Šis apskaidrotais emocionālais kolorīts izpaužas diatoniskā

kantilēnā melodikā, kurā ļoti pieaugusi noturīgo pakāpju loma —

tik ļoti, ka dziesmas BERZI (206) vokālā partija veidojas gandrīz
tikai no galveno pakāpju trijskaņu apspēlēs. Atjaunojusies konso-

nanšu un maigi disonējošu alterētu akordu valdonība harmonikā,

ilgstoša mīkstu harmonisku pāreju apspēlē un citi statiski vēro-

15 Sk.: Valeinis V. Latviešu lirikas vēsture. R, 1976, 261. lpp.
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jošu izteiksmi nesēji elementi. Sai ziņā raksturīga arī Kalniņam

neparasta adagio rakstura tempu parādīšanās (206, 210—215,

217), melodikas ritmiskajam dalījumam nereti tomēr kļūstot vien-

laikus arvien sīkākam (206, 208, 217). (Šo pēdējo iezīmi vērojam,
starp citu, Bēthovena vēlīnajā daiļradē.) Rimta vērojuma noskaņu
raisa kolāžas — saviļņotajā dzimtenes sakņu idillē ES NAĶU,
ES NAĶU klavieru partijā komponists ievij Pūt, vējiņi!, harmo-

nizētu tādā izsmalcināti krāšņā ievirzē, kāda vēlāk, 1950. gadā,

raksturīga šīs dziesmas apdarei simfoniskajam orķestrim (685).
Dziesmā, kas pauž pārdomas par aiziešanu no dzīves, — VĒJŠ

NES NO KAPIEM TĀLAS SKAŅAS (209) kā neizbēgamā sim-

bols pavīd senas bēru dziesmas meldija. Sīs dziesmas klavier-

pavadījums muzikāli zīmē it kā gaisā vibrējošu, saplūstošu tālu

zvanīšanu, un šo tēlaino risinājumu komponistam ierosinājušas

atmiņas no jaunības gadiem Siguldā, kur pāri Gaujas lejai ar

īpatnēju akustisku efektu atbalsojušās bēru dziesmas un zvani. 16

Apkārtējās īstenības skaņu tēlaina fiksācija Kalniņa mūzikā

sastopama arī agrāk — visbiežāk kā muzikālā tēlojuma reālistiska

detaļa, taču tagad nevaram nepamanīt šo dabas un apkārtnes

skaņu un akustisko norišu daudz lielāku idealizāciju, kas, pro-
tams, pieder pie tipiskām vēlīnā daiļrades perioda iezīmēm. Nekad

vēl komponista iemīļotās dabas šalkas nav viņa daiļradē tvertas

tik kuplā figurāciju un harmoniski valdzinošu arpēdžiju faktūrā

kā dziesmā par atveldzi devēju mežu — TA SEN VIŅŠ MAN

NAV ŠALCIS (208). Šai ziņā, kā arī vispārējā emocionālajā
ievirzē, šīs divas dziesmas akcentē to izseno daiļrades līniju, kurā

jau vairākkārt konstatējām Listam raksturīgās solodziesmās vei-

dola ietekmi — arī šoreiz tā izpaužas vispārinātas humānistiskas

idejas diktētā, emocionāli viengabalainā dabas tēla idealizācijā

(lai gan citkārt Kalniņa mūzikā daba var būt arī tikai īslaicīga

noskaņu rezonētāja vai atsevišķas gleznainas detaļas ierosinā-

tāja). Ar cildeno emocionālo patosu un plašas elpas kantilēnu pie
šīs līnijas pieder arī mātes slavinājuma dziesmas (kuru teks_tiem
gan diemžēl ir sentimentāla ievirze) SPĒKS (211) un MĀTEI

(212), kā arī nelielā apcere par pašiegremdi VIENTULĪBAS BĪ-

DAMIES (210).
Raksturoto šī perioda iezīmju vispārējā gultnē veidojas arī

1939. gadā komponētās PIECAS DZIESMAS RAIŅA PIEMIŅAI

(213 —217) ar tekstiem no krājuma «Gals un sākums». Taču šeit

salīdzinājumā ar divu iepriekšējo gadu dziesmām daļēji atjauno-
jas tā niansētā, bagātā psiholoģiskā detalizācija, kas bijusi vis-

pārraksturīga otrajam daiļrades periodam un saistīta ar alterā-

16 Kalniņš A. Skats mana darbistaba, 10. lpp.
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cijām piesātinātu, mainīgu, dažkārt it kā vibrējošu harmonisko

kolorītu. Tomēr tonālās attīstības kontūras arī šajās dziesmās

saglabā skaidrību. Sai ziņā raksturīgs ir hromatisku palīgharmo-

niju lielais daudzums dziesmā VEĻI UN DVĒSELES (215), tīri

koloristiski risinātais traģiskais dziesmas VELS VIESIS (216)

vidusposms, kā arī veseltoņu harmoniju delikātais lietojums cikla

noslēgumā AIZ VĀRTIEM (217). Ne tikai literārā pamata vieno-

tība un īpašais iedziļināti psiholoģiskais noskaņojums ļauj uzska-

tīt piecas dziesmas par ciklu, bet arī tonālā vienotība ar dominē-

jošo H dur. Sis opuss pieder pie Kalniņa vokālās lirikas virsot-

nēm. Ārkārtējā dzejas un mūzikas domu un noskaņu psiholoģiskā

piesātinātība šeit vienojas ar lielu izteiksmes skaidrību, uztvera-

mību. To nodrošina, cita vidū, mūzikas slēptā, neuzbāzīgā žan-

riskā noteiktība. Tautas teicamās dziesmas melodiskā struktūra

piešķir plastisku skaidrību variētu pantu formā ietvertajam dze-

jolim TĀ DIENA (213). Elēģija ATNĀCĒJS — AIZGĀJĒJS (214)

kļūst muzikāli valdzinoša, pateicoties plašākajai melodikas kanti-

lēnai, lai gan teksta tēlainas detalizācijas dēļ tā ir žanra ziņā

dzejolis ar mūziku. Barkarolas līganā kustība caurvij krāsainām

tonālām pārbīdēm pārpilno dziesmu VEĻI UN DVĒSELES. Savu-

kārt VELS VIESIS būtu raksturojams kā dramatisks skats, ja
vien dramatisms sava koloristiskā risinājuma dēļ neiegūtu tik ori-

ģinālu, grūti definējamu veidu. AIZ VĀRTIEM slēpj sevī lamen-

tācijas žanru, kas gaiši iegaismots. Grūti iedomāties filozofiskā

dzejoļa, kā arī visa cikla muzikāli adekvātāku risinājumu.
Mazāk jaunu iezīmju un arī ne tik daudz paliekošu darbu ir

šī perioda jauktā kora mūzikā. Dzimtenes mīlas dziesmas veidotas

tautasdziesmas ievirzē (340), mierīgas idilles raksturā (342) vai

elēģiskas poēmas veidā (343) un muzikāli pauž savu, smalki

lirisku un no dažkārt mazvērtīgajiem, uzpūstiem tekstiem atšķi-
rīgu emocionālo noskaņu. Kora poēmas žanrs joprojām cieš arī

no formas paplūduma, kas fiksēts jau iepriekšējos periodos un

tagad izpaužas DZIESMĀ TEVU ZEMEI (343) un elēģiskajā
TIK ASRAS VIEN (344). Gluži Cimzes laikmeta tautiskas dzies-

miņas tonī ieturēts SILA ZIEDU VAINADZIŅŠ (341), taču šoreiz

tā ļr tīra stilizācija, kas saistīta ar veltījumu — diriģentam
A. Abelem viņa darbības 10. gadadienā Kalniņa dibinātajā korī

«Dziesmuvara».

Vīru kora dziesmu žanrā ļoti pieaudzis plašu apmēru balā-

disku dziesmu īpatsvars. Tādas ir gandrīz visas. Vērtīgākās starp
tām brašā dziesma par pasaules jūrasbraucēju solidaritāti

JURAS DZIESMA (442) ar franču rakstnieka Zila Romēna vār-

diem J. Sudrabkalna atdzejojumā, kā arī Puškina balāde POETS

(444). Taču arī šeit paceļas šaubas, vai šie dzejoļi prasījuši tik
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komplicētu muzikālo veidojumu, vai attaisno to, kā arī iestudē-

šanas darbu. Savukārt tādas dziesmas kā PĻAVA (445), VECAIS

BURENIEĶS (446) un muzikāli spēcīgi_ veidotā balāde par

1916. gada cīņām Tīreļpurvā NAĶTS PARĀDE (443) mazvērtīgo
tekstu dēļ nevar pretendēt uz vietu koncertdzīvē. Muzikāli visai

interesanta ir balādiskā poēma par komponista bērnības un jau-
nības upi PIE GAUJAS (447). Tajā, liekas, pirmo reizi latviešu

kora mūzikā, lietota kolāža: pēc dziesmas episkā pirmā posma

komponists liek ieskanēties (bez teksta) pirmai frāzei no pazīs-
tamās, sadzīvē ar F. Abta meldiju dziedātās dziesmiņas Dažu

skaistu ziedu. Pēc šī sagatavojuma seko otra kolāža — pirmais
periods no Kalniņa agrīnās solodziesmās GAUJAS MALA

(14) ar to pašu tekstu. Šīs kolāžas piešķir dziesmai vērojoši
romantisku raksturu un būtiski maina teksta idejisko un tema-

tisko ievirzi.*

SKAŅDARBI KLAVIERĒM, ĒRĢELĒM

Vienīgais puslīdz patstāvīgais šī perioda simfoniskais darbs

ir trīs raksturdejas (solodejas) kā papildinājums SALINIEKU

3. cēliena VIĻŅU, BANGU UN VĒTRAS DEJĀM (672). Intervijā

pirms DZIMTENES ATMODAS pirmizrādes komponists atzinies,
ka šai baleta ainā zemūdens valstībā esot centies izvairīties no

tautiski nacionāla kolorīta. Jāatzīst, ka šajās dejās grūti uztvert

arī Kalniņa paša mūzikas raksturiezīmes. Ritmiski tajās ir kom-

ponistam neparasta atjautība un dzīvīgums, taču izteiksme tomēr

maz oriģināla, kolorīts atgādina vispārēja rakstura romantisku

baletmūziku. Trīs jaunkomponētās solodejās izmantots daudz

mazāks, skopāks orķestra sastāvs nekā baleta ainā kopumā. Kri-

tikas puslīdz vienprātīgs atzinums liecina, ka jaunkomponētās
solodejas gan padarījušas visu baleta ainu interesantāku, taču no

mūzikas dramaturģijas viedokļa salauž vienlaidus kāpjošo dina-

mikas līniju no mierīgajām viļņu dejām līdz vētras deju viesuļa

tēlojumam. Kritika atzīmējusi arī baleta ainas stilistisko sav-

rupību. 17 Acīmredzot svešādās zemūdens valsts tēlojumam kom-

ponists, cenzdamies izvairīties no sev raksturīgā, nav sasniedzis

citu tikpat pārliecinošu stilistiku.

1905. gadā rakstīto BALĀDI klavierēm komponists aranžē sim-

foniskajam orķestrim (673), lietodams nelielu (divkārtīgu)
sastāvu, bet izmantodams labu tiesu kolorīta instrumentu. Diez-

gan bieži veidoti arī jauni faktūras elementi un ritma figūras.

17 G.H.E. [ckardt]. Erwachen der Heimat. — Rigasche Rundschau, 1933,
11. Sept, N 206, S. 5; Vilolinš Jēk. Latvju oriģinālopera. — Latvijas Sargs,
1933, 11. sept, 37. nr, 4. lpp.
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Tomēr oriģināldarba skanējumu BALĀDE nav ieguvusi, ne visai

pārliecinošs tās orķestrālais variants, kurš vedināt vedina atgriez-
ties pie neviltoti svaigā jaunības gadu oriģināla klavierēm.

PIECI GABALI (773—777) pauž tās pašas daiļrades tenden-

ces, kas iezīmējās emigrācijas perioda TRIS GABALOS (762—

764). Var gan konstatēt atpakaļceļu pie diatonikas un cenšanos

veidot plašāku formu, taču salīdzinājumā ar agrīno klaviermū-

ziku komponistam raksturīgo intonāciju, ritmu, harmoniju un citu

izteiksmes līdzekļu atlase ir mazāk precīza, to izmantojums
mazāk individuāls, forma nav tik koncentrēta un viengabalaina.
Cita vidū, samērā ordinārākās, bieži vien autentiskās secībās it

kā izbalē Kalniņa harmoniskā stila krāsainība. Viens no tā gal-

venajiem iemesliem ir maz individualizētais skaņkārtiskais kolo-

rīts — nesastopam vairs maiņu skaņkārtu, senās skaņkārtas, to

kolorēšanu. Pārējos žanros šie Kalniņa harmonikas greznākie

komponenti nav izzuduši, tāpēc, ievērojot arī faktūras paviršo
veidojumu, jāsecina, ka klaviermūzikai komponists šai periodā

piešķīris otršķirīgu nozīmi.

Teikto varbūt nevar pilnā mērā attiecināt uz VARIĀCIJĀM

PAR GRĪGA TEMU (778). Sī brīvo variāciju (raksturvariāciju)
cikla tēma ir E. Grīga 1883. gadā komponētais klavierdarbs

Tautas melodija op. 38, Nr. 2 (no «Lirisko gabalu» 3. burt-

nīcas). Tēma dažās variācijās pakļauta visai radikālām žanris-

kām modifikācijām (Šūpuļa dziesma, Barkarola, Polonēze, Kap-

rīze). Te ir arī variācijas, kas atgādina 18. gadsimta vijoļmūzikas

stilizāciju (Moderato ma energico) vai tokātu (Presto). Tas

ļāvis komponistam veidot visai plašu mūzikas tēlu galeriju, taču

no stilistiskās vienotības un noskaņotības viedokļa šis cikls (it

īpaši ievērojot tēmas stilistiku) var izraisīt ari iebildumus.

Pianistiska koncertstila ziņā šīs variācijas ir pats redzamā-

kais A. Kalniņa skaņdarbs, lai arī virtuozais elements ne vis-

caur lietots mērķtiecīgi. Arī tematiskās attīstības veidošanas ziņā
tām pieder izcila vieta pārējo klavierkompozīciju vidū. Tas ir vie-

nīgais Kalniņa cikliskais skaņdarbs ar caurviju tematisko attīs-

tību, turklāt variāciju veidā attīstīta ne vien tēma un tās atse-

višķie elementi, bet arī variēšanas gaitā radušies jaunie veido-

jumi. Sajā ciklā Kalniņš sevi apstiprināja kā pianistiski virtuozas

klaviermūzikas autoru, un zīmīgi, ka turpmāk līdz mūža beigām

viņa jaunradē klavierēm vairs līdzšinējo pārtraukumu nav.

Kalniņa ērģeļmūzika 30. gadu beigās turpina strauji sakup-
lot. Šķiet, tikai mūža trešajā trešdaļā neikdienišķais ērģeļu
virtuozs atradis savu drošu pieeju arī ērģeļmūzikas jaunradei.

Tajā tagad iezīmējas vairākas līnijas. Ir grupa darbu ar it kā

pielietojamu ievirzi. Tie ir aranžējumi (841, 843, 838), kā arī



sadzīves žanra atveidojums — KAZU MARŠS (837) (kurš tie-

šām komponēts kādām laulībām 1936. gada rudenī Ņujorkā).
Lielāko uzmanību piesaista BAŅUTAS sēru marša aranžējums.
Sajā koncertvariantā komponists — tāpat kā simfoniskajā
variantā (670) — izveidojis īpašu lirisku vidusdaļu, kura pēc
sava emocionāli stilistiskā noskaņojuma tuva Baņutas mīlas jūs-
mai Līgo naktī. Šeit ļoti atturīgi pavīd pat līgo dziesmu motīvi,
nekur nekļūdami par klajiem citātiem.

Pārējie ērģeļdarbi nepārprotami pieder pie koncertžanra šī

vārda tiešākajā nozīmē. Te komponists izpaužas virtuozā, dekora-

tīvi krāšņā ērģeļstilā, lietojot spēcīgus, gluži barokālus kontras-

tus. Tāds ir versmainais savos malējos posmos un statiska vēro-

juma pilnais plašajā vidusposmā AGITATO (840). lekšēji kon-

fliktējoša dramatisma un virtuozi efektīga dinamisma bagātībā
šai kompozīcijai Kalniņa daiļradē grūti atrast līdzinieku. SVĒT-

VAKARS (842) ir ērģeļmūzikai raksturīga statiska noskaņu
miniatūra. Taču nekustīgais krāšņums arī šeit nepaliek tikai pats
savās robežās, bet attīstībā cenšas izvērsties, dinamizējot katru

formas posmu un sasniedzot kvēles pilnu izteiksmi vidusdaļā.
Jāpiekrīt autoritatīvajam atzinumam, ka viens no pašiem nozī-

mīgākajiem komponista opusiem ērģelēm ir VARIĀCIJAS PAR
JANA KALNIŅA TEMU (839), «kuru pamatā visai ordināra

dziesmas tema»18. Tāpat ka klavieru variācijās par Grīga temu,
arī šeit deviņu variāciju ciklā sastopam daudz žanrisku modifi-

kāciju — pastorāli, tokātu, kanonu, fūgu. Neraugoties uz mūzi-

kas piesātinājumu ar polifoniskas attīstības paņēmieniem, šajās
variācijās noteicošais tomēr paliek krāšņs, virtuozs, dekoratīvs

koncertisms. Tikai komponista smalkjūtība, ar kādu viņš mūzi-

kas plūdumā inkrustē trausli liriskas epizodes, novērš draudošo

krāšņuma monotoniju, ko ik uz soļa provocē fanfāriskā tēma.

Koncertiskas ērģeļu faktūras izvērsums šai darbā ir ievērojams,
no šejienes ved taisnākais ceļš uz Kalniņa ērģeļmūzikas vir-

sotni — 1949. gadā rakstītajām VARIĀCIJĀM PAR JĀZEPA

VĪTOLA TEMU (891).
1933.—1940. gada periods, kopumā ņemot, ir pieklusums kom-

ponista daiļradē. Ja tam nebūtu sekojis jauns pacēlums Padomju
Latvijā, tad varētu to pieņemt par noslēguma periodu — tik ļoti
izteiktas ir rezumējuma un rezignācijas noskaņas šo gadu mūzikā,
it īpaši vokālajos žanros. Un vienīgi instrumentālie žanri pašā
30. gadu noslēgumā pauž radošo spēku plūsmas nepārtrauktību,
satur jaunus impulsus, kas norāda uz nākotni un liek sagaidīt
radošas dzīves saulrieta krāšņumu.

18 TproHdjeAbd H. Hctophji jiaTbiiucKofl MV3MKH. M., 1978, c. 79.
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iekas, svelme šovasar nemitē-

sies. Pat tagad, rīta stundā pastaigājoties, ielas jau šķiet piekar-

sušas, varbūt nav nemaz pa nakti atdzisušas, un, raugoties uz

Raiņa bulvāra liepām, Kalniņam tās liekas savilgušas kā kastaņ-
koki pēc salnas, sarauktām un pamirušām lapām. Tomēr tāds

karstums šogad diezin vai vēl būs kā pirms pāris nedēļām tajā

neprātīgajā dienā jūnija beigās, kad viņš pie paša vakara bija

sadomājis no Mellužiem dzīties uz piesvelmēto pilsētu.

Toreiz Mellužos jau ik nakti varēja dzirdēt augstu pārlidojam
vācu lidmašīnas, tās izgāza savu kravu kaut kur dienvidos uz

Jelgavu, Zemgales pērle varbūt jau bija prūšu rokās, un miera

nedeva likteņa ziņā pamestais Rīgas dzīvoklis — rokraksti, notis,

iedzīve. Bet, pēdējā brīdī izlēmis atbraukt uz Rīgu, viņš tajā pek-
les karstajā pēcpusdienā nokavēja vilcienu. Dzērāja laime! Viņš

bija atļāvies to, ko visā mūžā darīja, varbūt, trīs četras reizes:

karstuma apmāts un kārdināts bija pa ceļam uz staciju veikalā

nokēpājies ar alus dzeršanu. Kaut kas nedzirdēts!

No vilciena izkāpjot, Rīgā bija jau vasaras krēsla, pusceļā
uz mājām sāka gaudot sirēnas. Nebija vairs patikas steigties tos

četrus piecus kvartālus un vienam pavadīt nemierīgo nakti tukšajā
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dzīvokli sestajā stāvā zem paša jumta, gandrīz vai debesīs,
kur rūkdami šaudījās bumbotāji, ja tepat pa ceļam bija vecā

siguldieša Jāņa Grīnberga mājoklis. Un viņš, sirēnu kaukšanas

mudināts, iegriezās turpat vecās Bruņinieku ielas divpadsmitajā

mājā, kur pirms 20 gadiem, no Liepājas ieradies, bija pārlaidis
Bermonta bumbošanas un pēcāk ar «Selonijas» korporeļiem karo-

jis. Tāpēc viņš nebija savā istabā tajā naktī uz 27. jūniju, kad

divas vācu bumbas tur izgrāva nama sienu un kādu tiesu telpas.
Tā iet lieliem alus dzērājiem! — arvien laimējas . . . Bet otrā rītā

tur izskatījās tieši tāpat kā tagad, kad viņš, no pastaigas atgrie-
zies, ir uzkāpis pēc kādas darbam vajadzīgas lietas, jo jāmitinās

jau vecajam Kalniņam pagaidām pāris stāvus zemāk — mazā,

saimnieku pamestā istabiņā. Viņa kabineta sienā radies papildu

logs, cauri sašķaidītam apmetuma skaliņu režģim apsvilušu baļķu

telogā kāpj iekšā zilā debess, netālā preču stacija un hipodroms
ar apkārtējo ģimenes dārziņu zaļumu. Bet iekšpusē postaža. Biezā

kaļķu un putekļu kārta uz melnā flīģeļa virsmas izskatās kā pats

daiļrunīgākais tās simbols, kā visas šīs prūšu ģenerāļu vaļā

palaistās sagraušanas kāres simbols. Jau aprīta puse Vecrīgas
un arī visa radio bibliotēka ar daudzajiem latvju partitūru rok-

rakstiem, arī ar viņa rokrakstiem.

Viņš vairs lāga neatceras, kas gājis bojā tur, Melngalvju
namam liesmojot, un kas varētu būt paglābies te. Viņš jaucas
krietni paārdītajā nošu skapī un neko lāga nevar atrast. Bieza-

jam, iesietajam SALINIEKU klavlerizvilkumam vienā malā trie-

kusies cauri šķemba, abpus brūcei lapas tā sablīvētas un sačer-

velējušās, ka šķirstot ķeras cita aiz citas un plīst švirkstēdamas.

Sakusušais bezveida metāla gabals te akli darījis savu posta
darbu. Istabas kaktā mētājas vēl daži tādi paši svina un tērauda

pikuļl. Kalniņš izceļ no skapja apakšas savainoto SALINIEKU

smago sējumu un izslējās taisns. Dīvainas domas apstāj, redzot

sava mūža darba tīnēs ielauzušos haosu. No laika gala māksla

un it sevišķi mūzika ir ļaudis radinājusi saprast bezveidīgā laika,

telpas un visas apkārtējās pasaules un arī pašiem savu jūtu

pasaules haosu kā kaut ko sakārtotu, ritmtzētu, harmoniskotu.

Sakārtotībā un ritmā bija dzīvība, bezveida nekārtībā un haosā

glūnēja tikai iznīcība. Nošu raksts ir šķietami neaptveramā, nesa-

valdāmā sakārtotības simbols, un tagad to plosījuši šie kēmīgie

sakusumi, kas savā aklajā nejaušībā un bezveidīgumā bija vēl

nepiederīgāki jebkurai saprātīgai sistēmai kā no debesu harmo-

nijas izkritušie meteorīti, ko izstādīja muzeju vitrīnās kā dabas

maldus un kas izskatā ļoti līdzinājās šiem te. Un velnišķīga iro-

nija! Sajās metāla straumēs, ko vācu karotāji atkal izgāza pār
savām kaimiņu tautām, taču bija arī pāris pudu viņam, vecajam
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Kalniņam, piederējušā svina! Tās svina nošu klišejas, ko vērmahts

konfiscēja Rēdera spiestuvei Leipcigā, tagad gāzās pār viņa galvu,
vai ne! Daudzās gatavās klišejas pirms konfiscēšanas nemaz

nelika iespiestas. Arī — kantātei JŪRA, un tagad, šis lidojošās

klišejas bija sameklējušas savu oriģinālu te viņa skapī un dīvainā

pašiznīcināšanas kārē sašķaidījušas arī JŪRAS partitūru lidz

nepazīšanai.
Pa vaļējo logu Kalniņš pārlaiž skatienu tuvējo namu jum-

tiem, pār kuriem gaiss klusi ņirb, un svelme liekas vēl vairāk

pieņēmusies. Jā, Rīgu nu vēlreiz bija apsēduši prūši, vēl nekau-

nīgāki un uzpūtīgāki nekā vecos laikos. Un arī apetīte tiem bija
lielāka un idejas vienkāršākas — nāves galva atklāti ņirdza no

svārku atlokiem. Bet vecīgo, resno kadru virsnieku vidū, kuri te

plātījās ar pasvītrotiem mājinieku žestiem, uz galvošanu bija
dažs labs no tiem, kas pirms vairāk nekā divdesmit gadiem vil-

kās lekšā Tērbatā un citās toreizējās Vidzemes pilsētās. Tikai

pajūgu vietā viņiem tagad bija motocikli un mersedesi. Un ķei-

zara vietā, kā runāja, esot kāds jefreitors.
Nošu skapis arvien atklāj ko jaunu. BAŅUTAS manuskripts

neskarts! Te nu tagad gulēja blakus abas viņa operas.

NIEKI vēl nesen bija likušies mīļāki. Te šajā šķembas skartajā

eksemplārā bija ierakstītas viņa piezīmes, isinājuml, pārveido-

jumi — visi šie mokošās uzlabotgribas liecinieki. Viņam nebija
un nebūs cita darba ar tik rūpīgi Izstrādātu faktūru un Instru-

mentāciju kā šīs operas pirmais cēliens. Tomēr, ko līdzēja moderni

operiskais spars, kontrasti un lielais stils, ja šajā libretā un

mūzikā laikam taču kaut kā pietrūka? Kā īsti? Kā? — Nekā. Arī

cilvēkam tā mēdz būt, ka visa papilnam, bet laimes nav. Skemba

taču bija skārusi SALINIEKUS, nevis BAŅUTU.
Jā, un te bija viņa pirmdzimtā! Nemākulīgā steigā un neveik-

lībā radītā BAŅUTA. Tik sen tur Liepājas Peldparka krūmājā,
pašos biezākajos biezokņos, kur neuzklida cilvēki, viņš bija to

radījis un, bada ziemai uznākot, vēl daudz un ilgi lolojis. Vis-

labāk bija izdevies sēru maršs un vispār visas nāves lietas —

jā, nāves tur Liepājā visapkārt bija papilnam, jau Tērbatā, vācie-

šiem ienākot un bez izšķirības daudzus apšaujot, viņam nebūtī-

bas bezdibeņa truli vienkāršās šausmas bija pirmo reizi pavērušās

pašā acu priekšā.
Tagad BAŅUTAI ir 21 gads. Pilngadība. Un tagad viņai,

sapostai kā vēl nekad, būtu bijis jāiziet tālajās tautās. Cik daudz

spēka viņš, vecais Kalniņš, bija atkal atdevis BAŅUTAI, lai tā

piedzimtu vēlreiz! Tikai vēl pirms pusgada, janvārī, slimnīcā

guļot, viņš bija saņēmis ziņu, ka pirmdzimtā ir izraudzīta. No

Maskavas atbraukušie konsultanti nepacietībā gaidīja viņa
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izveseļošanos un labprāt gribēja paši savus ārstus no turienes vest

šurp, lai tikai viņš ātrāk tiktu uz kājām. Martā, gan vēl ne uz

kājām, bet tomēr pats savā gultā, viņš bija rakstījis jauno spožo

operas finālu. Allaž tā gadījās, ka visgrūtākais bija jāveic vis-

nepiemērotākajos apstākļos. Un tomēr viņš, kurš nosvlda slapjš,
pār Istabu pārejot, šo finālu uzrakstīja. Pie fināla strādādams,

viņš allaž bija mazliet šaubījies par tā lietderību, svārstījies. Jā,
atklāti sakot, arī tagad vēl varēja apstrīdēt tā vajadzību, un,
tikai redzot uz skatuves, tas likās derīgs — tik labi sagatavota,
uzposta un gluži vienkārši arī neatvairāmi skaista bija BAŅUTA,
kad darbi bija beigušies. Dažas izrādes, jūsmīgas kritikas un —

desmit dienas vēlāk sākās karš. Dzelžu un asiņu vilnis pārvēlās
un visu izjauca. BAŅUTA palika mājās arī šoreiz.

Kalniņš vēlreiz pašūpo rokās abas operas un noliecas pie
skapja. Tagad viņam vajag Baha ērģeļdarbu sējumus, drīz atsāk-

sies radiopusstundas un jāiet drusku paspēlēt. Ilgi viņš nav pie
ērģelēm sēdējis, tagad arī ir nepatīkami mēģināt, jo vācieši uz

ērģelēm ir kā uzburti un par katru cenu laužas iekšā baznīcā.

Protams, armijā savervēti dažādi cilvēki, līdzās slepkavām pat
mūziķi, pat ērģelnieki, kas izrāda nopietnu interesi. Un tomēr

viņš ir apņēmies būt ļoti uzmanīgs, jo pārāk dziļi iespiedies atmiņā
negadījums ar prūšu princi Heinrihu tur toreiz Tērbatā. Te tagad
arī brauc visādi Vāczemes ģenerāļi un ložņā pa baznīcu. Protams,

starp šitiem zeļļiem nu gan kronētu personu vairs nav, pie sevis

nosmīn Kalniņš, iziedams uz ielas, kur svelme patlaban cīnās ar

negaidīti atsvaidzinošo vēsmu, ko, liekas, tieši no saviem piepūs-

tajiem vaigiem dāvā milzīgs pērkona padebesis, iesēdies ziemeļu
pusē aiz preču stacijas, liekas — pašā Daugavā.

Sirmais, pēdējo gadu slimībās pārāk strauji novājējušais vīrs

pagriežas uz vecpilsētas pusi un dodas pie sava mūžvecā ērģel-
nieka darba*

Sociālas atjaunotnes pilno, trauksmaino 1940. gada vasaru

Kalniņš pavada darbā pie baleta STABURAGS (4) uzmetuma.

Viņš pie šī baleta ir pāris nedēļas strādājis jau 1939. gada vasarā,

kad, vairīdamies no apsveicējiem 60 gadu jubilejā, augustā
incognito uzturas Sabilē. Tomēr STABURAGA mūzikas vairums

top 1940. gada vasaras mēnešos Mellužu vasarnīcā, kur kompo-
nists mīl strādāt mežā aiz mājas, šad tad pametot acis uz jūru.
Bet, ja mājas otrajā stāvā dēls Jānis sāk pārāk sparīgi rīkoties

ap klavierēm, tad komponists ir sev rezervējis kādu tukšu verandu

pāris mājas tālāk. Līdz rudenim skicējums zīmulī ir gatavs.
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Rīga rudenī sagaida ar

jaunām rosmēm. Gatavo-

joties Oktobra svētkiem

Rīgas radio pasūta vairā-

kiem komponistiem dzies-

mas ar revolucionāro lat-

viešu dzejnieku vārdiem

Kalniņš izvēlas komponēt

Augusta Arāja-Bērces dze-

joli SARKANIE ZIEDI

(220) balsij ar klavierēm

pēc tam pavadījumu m

strumentē simfoniskajam

orķestrim (264). Viņš ro

sīgi piedalās Raiņa lite

rārajās radiopusstundās
sniegdams to programmām

gan agrāk komponēto

Raiņa liriku, gan ari izvē-

lēdamies jaunus dzejoļus —

raidījumam «Gals un sā-

kums» rodas solodziesmas

ATVĒRTA ROKA (221)
un VIENU DIENU (222).
Ērģeļmūzikas radiopus
stundas viņš spēlē uz

LVU aulas jaunā instru

menta. m

Decembra vidū uzbrūk slimība, no Jaungada līdz februāra

beigām jāuzturas slimnīcā, tad vēl jāveseļojas pa mājām, un

sabiedrībā komponists no jauna parādās tikai martā, taču toties

ar gatavu BAŅUTAS jaunajam uzvedumam komponēto mūziku —■
finālu, kā arī DZĪRU DZIESMU un LAUZU UZNĀKSANU (470).
Viņš ir pārsteigts un sajūsmināts par milzīgo rūpību, ar kadu

rit darbs pie BAŅUTAS, konsultantu N. Ohlopkova, A. Hauka,
A. Jermolajeva rosināts.* «Operas personāls jūsmoja par jauniem
dramatiskiem kāpinājumiem, kurus panāca Ohlopkovs,» vēlāk

atceras Kalniņš. «Hauks, Maskavas diriģents, prasīja kora dzie-

dātāju dubultojumu, pieaicinot veselu kori no ārienes, palielinot
arī orķestra stīdzinieku grupu, kura skanēja sulīgi un kompakti.
Skatītāju telpā stāvot, Hauks vēroja katra instrumenta lomu,

Nams Rīgā Kr. Valdemāra (tagad M. Gor-

kija) ielā 67 — komponista dzīvesvieta

sākot ar 1926. gada jūliju līdz mūža

galam (izņemot emigrācijas gadus)
(1976. g. attēls).

1 Sk.: Reinholde L. Skan jauna dziesma. — Gram.: Mes jaunu pasauli sev

celsim. R, 1975, 188.—192. lpp.
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sevišķi solo vietās, un, ja kas nebija pa prātam, lūdza diriģentu
pārveidot līdz vēlamam iespaidam. Dažas izrādes notika un

atstāja nepiedzīvoti grandiozu, vienreizēju iespaidu
.

.»
2

BAŅUTA bija iecerēta kā dekādes atklāšanas izrāde, tāpēc
tai piešķīra reprezentatīvu spožumu — sākumā viss operas per-
sonāls bija uz skatuves, balerīnas uznesa rožu klēpjus kā svei-

cienu skatītājiem. lestudējumā lielu vērību veltīja tautas tēr-

piem, ko pēc P. Rožlapas zīmējumiem speciāli auda un greznoja
ar etnogrāfiski precīzām rotām. Sava loma bija arī krāšņām un

skatuviski efektīgām mizanscēnām — ceturtā cēliena darbība bija
pārnesta puķotā pļavā uz ezera salas — skatuves grīdā bija

iestiprināti tūkstoši mākslīgu margrietiņu. Operas finālā starp
ziediem izvietojās koris visu novadu tautas tērpos.

3 Tomēr jaun-
uzveduma lielākais sasniegums bija operas muzikālo un dramat-

urģisko vērtību izcelšana ar režijas līdzekļiem. Šai ziņā režija
traktēja BAŅUTU tik svaigi un novatoriski, ka pieprasīja izvei-

dot arī minēto iauno finālu.*

Izrādes veidotāju kolektīvs jaunai optimistiskā fināla idejai
acīmredzot piekritis tikai pēc ilgām pārdomām un pārrunām.

4

A. Krūmiņa libreta pārveidošanā piedalījies arī dzejnieks Pāvils

Vīlips. 5 Zinot, cik nelabprāt Kalniņš savā mūzikā ko mainīja,

nevarēja no viņa sagaidīt jaunās fināla idejas tūlītēju sajūsmi-
nātu akceptēšanu. Viņa attieksmei pret jauno finālu ir bijusi
acīmredzot sava evolūcija. Uzveduma gatavotāju svaigās režiso-

riskās idejas un muzikāli vērienīgā pieeja komponistu tomēr

ierosināja jau pašā sākumā. Vēl pirms jaunā fināla komponēšanas,
slimības gultā gulēdams, viņš raksta igauņu komponistam A. Le-

tēm par jaunas fināla mūzikas nepieciešamību bez jebkāda rūg-

tuma, un var just, ka ar uzveduma konsultantiem viņam izveido-

jies labs kontakts. Tiesa, te viņam ir tāda informācija, ka «izrā-

dēm Rīgā varēs pat palikt pirmā redakcija». 6 Pēc jaunā uzve-

duma pirmizrādes komponists nopūzdamies saka dēlam: «Un

tomēr... es dodu priekšroku pirmai versijai un ceru to atkal

kādreiz dzirdēt un redzēt.»7 Savukārt, BAŅUTAS dekādes uzve-

duma turpmākie panākumi* acīmredzot komponistu arvien vai-

rāk samierina ar jauno fināla versiju. Vēlāk viņš raksta par šo

uzvedumu un tā atjaunojumu autobiogrāfijā: «..visi atzina, ka

2 Kalniņš A. LPSR Valsts Operas un baleta teātrim, 3. lpp,
3 Sk.: Zariņš J. Mans darbs teātrī. R, 1974, 114.—118. lpp.
4 Turpat.
5 Sk.: Radio Vilnis, 1941, 6. apr, 33. nr, 1. lpp.
6

A. Kalniņa vēstule A. Letēm, 1941, 21. febr. — TTMM, 165. f, M 1:9,
23/40. lpp.

7
J. Kalniņa vēstule autoram, 1977, 6. dcc. (Glabājas A. Klotiņa arhīva.)
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padomju režijas pieprasītais jaunais operas nobeigums visu izrādi

ceļ un padara dzīvāku.»8

Arī neatkarīgi no fināla jautājuma 1941. gada dekādes jaun-
iestudējums bija tikpat kā operas otrreizēja dzimšana. Reizē ar

dramatiskā satura reljefu izveidi jaunā spilgtumā atklājās arī

BAŅUTAS mūzika, un to it sevišķi veicināja rūpīgais un A. Hau-

kam raksturīgais paspilgtināti kontrastainais muzikālo interpre-

tāciju rokraksts. Ar šo jaunuzvedumu bija radīts BAŅUTAS vēl

nebijuši vērienīgs muzikāli dramatiskā tulkojuma etalons, no kura

nākamajiem uzvedumiem vairs nebija tiesību atpalikt*, un tie

tiešām arī galvenajās līnijās atkārtoja, ja ne tālākveidoja, dekā-

des uzveduma kontūras.

BALETS STABURAGS

Kara gados komponists turpina ērģelnieka darbu Domā, sniedz

ērģeļmūzikas radiopusstundas, arī dažus solokoncertus*, taču vai-

rums uzstāšanos šai laikā ir ārpus Rīgas — provinces pilsētu
klusumā vai nelielos lauku centros, kur viņš piedalās gan savu

darbu koncertos, gan arī jauktās programmās pie ērģelēm vai

klavierēm.

Turpinot ierasto mūzikas skolu inspektora darbu, Kalniņš
kara gados uzņemas arī mūzikas referenta pienākumus tā sauktās

Izglītības ģenerāldirekcijas Mākslas izglītības daļā. Viegli

saprast, ka šeit, ieņemot ierēdņa vietu vācu okupācijas varai

pakļautā iestādē, komponista stāvoklis ir vairāk nekā delikāts,

taču viņam šis mūzikas referenta darbs nozīmē iespēju paglābt
no izputināšanas vienu otru mūzikas skolu, dod iespēju apgādāt
darbu un iztiku dažam kolēģim pedagogam, un viņš šo iespēju
izmanto.* Stundas, kas ik dienas jānīkst ierēdņa kabinetā, kom-

ponists liek lietā, instrumentējot baletu STABURAGS (4) — viņš

garajā mūžā ir mācījies radoši strādāt visdažādākajos apstākļos.
Pie šī baleta mūzikas Kalniņš atgriežas 1942. gada rudenī,

kad ar skicējumu ir iepazīstinājis nākamā iespējamā uzveduma

veidotājus, un tagad to papildina ar jaunām, horeogrāfijas pra-
sībām piemērotām dejām. Plašais darbs ir galā līdz 1943. gada
sākumam un ir komponistu krietni nogurdinājis. «Baletu pabei-

gušu, mani patlaban nodarbina vēlēšanās izteikties dziesmās, ko

ilgāku laiku nedarīju,» viņš ar atvieglojumu raksta vēstulē Aspa-

zijai un tūdaļ komponē piecas dziesmas ar viņas vārdiem (230—

234) no tikko publicētā dzejoļu krājuma «Zem vakara zvaigznes».
9

8
Autobiogrāfija, 108. lpp.

9 A. Kalniņa vēstules Aspazijai, 1943, 15. janv. un 17. martā (RLMVM).
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Rūpes par instrumentāciju tomēr vēl turpina nodarbināt, līdz bei-

dzot 1943. gada 24. novembrī notiek pirmizrāde Rīgas operā.*

STABURAGS ir visai savdabīgs skatuves darbs gan pēc lib-

reta dramaturģijas, gan arī pēc muzikālās izteiksmes, valodas,

vispārējā kolorīta.

No dramatiskās mākslas viedokļa libretā daudz satura neat-

radīsim. Pirmie trīs cēlieni, izņemot 2. cēliena negaisa ainu,

sniedz gandrīz nepārtrauktu tā saukto baleta divertismentu —

sadzīves ainas un idilliskas norises bez noteiktākas pretspēku
attīstības. Groteski tvertais nevarīgais precinieks Jautris nav

nopietns pretspēks Skaidrītes un Laimona mīlai. Galvenās varo-

nes tieksmei pēc laimes īstais šķērslis ir vienīgi nelaimīga nejau-
šība — Laimona bojāeja vētrā uz Daugavas, aiz kuras tad nojau-
šam fantastisko dabasspēku darbību. Tie kļūst dramatiski pret-
spēki Skaidrītes laimes alkām 4. cēlienā, padarot šo cēlienu par

darbības kulmināciju, īstenībā — par vienīgo dramaturģiski pie-

pildīto baleta posmu. Taču arī šeit ir jāatkāpjas no reālpsiholo-

ģiskas dramatiskas darbības prasījumiem, ja reiz Skaidrītes izmi-

suma dziļākajā stadijā darbība izplūst tikai «Asariņu dejā», ne

vairāk.

Liekas, ne velti tāpēc autori meklējuši šim baletam tādus

žanra apzīmējumus kā «romantisks balets», «balets teiksma» un

citus, tādā veidā cenzdamies pasvītrot darbības īpašo nosacītību,
kam nebūtu piemērojami reālistiskas drāmas kritēriji. Tik tiešām,

STABURAGS drīzāk ir it kā horeogrāfisks dzejojums, fantastiska

poēma,_ kurā sižetam, notikumu attīstības drāmai nav vadošā

loma. Sāds fantastiska un pat bezsižetiska baleta tips būtu viegli

iedomājams un pieņemams, varētu pat sadzīves skatus iedomā-

ties teiksmainā nosacītībā paceltus, taču STABURAGA žanrisko

veidolu jo mīklaināku padara šo sadzīves skatu saistība ar visai

naturālu, sīki izzīmētu darbību, izdarībām un — galvenais — ar

sulīga humora un groteska krietno devu. Sī pēdējā libretam

būtiskā iekšējā nestabilitāte nav uzvedumos pārvarēta.
Libreta īpatnībām ir savas paralēles mūzikas dramaturģijā

un izteiksmē, librets ir komponistu ietekmējis. Tāpēc dramatur-

ģiski nozīmīgo tēlu un priekšstatu muzikālie ekvivalenti ir māk-

slinieciski spilgtāki, interesantāki nekā pārējie. Te pirmā vietā

minami simfoniskais «levads» (kurā eksponēti virkne vadmotīvu,
bet tie, protams, kaut cik nozīmīgu dramaturģisko attīstību baletā

nevar gūt, ja nu vienīgi 4. cēlienā), kā arī 2. cēliena «Negaiss
uz Daugavas». Šie ir būtībā vienīgie mūzikas fragmenti, kam ir

pašvērtība arī ārpus baleta izrādes, ne velti komponists tos nofor-

mējis arī atsevišķā simfoniskā partitūrā lEVADS UN POĒMA

«NEGAISS UZ DAUGAVAS» (674). (Bez tam visa baleta mūzika
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sakārtota sešās svītās: 675—680.) Sevišķi šo negaisa un vētras

tēlojumu komponists veidojis ar jo lielāku atbildības sajūtu. Viņš
nav izšķīries par baleta komponēšanu, iekams nav pārliecinājies,
ka spēs šo skatuves mūzikā tik nodrāzto tēlu sfēru tvert oriģināli

un spēcīgi, un ir to veicis pieminētajā Sabiles «labprātīgajā
trimdā» savas 60 gadu jubilejas dienās. Mērķis tiešām sasniegts.
Simfoniskajai epizodei ir vairākas skaidri iezīmētas un tēlos atšķi-

rīgas dramaturģiskās attīstības pakāpes. Pirmo nosaka īpašais,
arī Kalniņa pirmajam daiļrades periodam tipiskais tēlaini plas-
tiskais dramatisms, kura sasniegšanā liela loma tādiem drama-

tisma līdzekļiem, kādi kādreiz izmantoti dziesmā PASTAR-

DIENA (464) — gammveida satrauktiem skrējieniem īpatnēju
skaņkārtu tonālajā kolorītā. Nākamajā dramatiskās attīstības

posmā komponists iesaista palielinātu trijskaņu un hromatisma

izteiksmes sfēru un visbeidzot arī veseltoņu gammu, kura šeit

iegūst visai trāpīgu mežonīgi fantastisku raksturu.

Libreta īpatnību ietekme izpaužas arī vadmotīvu un galveno
kontrastējošo tēlu sfēru muzikālajā individualizācijā. Komponists,
varbūt nojauzdams, ka divertismentisko un traģēdisko libreta

elementu pretruna var jaukt baleta māksliniecisko vienotību, ir

šo otro elementu vadmotīvus veidojis it kā raksturā mīkstinātus —■
nedz «mīlas traģikas», nedz arī «Daugaviņas bardzības motīvs»

muzikāli īsti neatbilst saviem raksturojumiem, vai arī tiem atbilst

ar lielām atkāpēm par labu baleta mīksti poētiskajam kopnoska-

ņojumam. Samierinoši izlīdzinātas ir arī galveno tēlu muzikālās

sfēras — kontrasts starp Skaidrītes un Laimona diatonisko, tau-

tiskā ievirzē veidoto raksturmūziku un mēreni hromatizētajiem,
dažkārt viegli kariķējošā salonmūzikas manierē ieturētajiem Jautra

un precinieku muzikālajiem notēlojumiem.
Tomēr libreta īpatnības nav vienīgais faktors, kas nosaka

šī baleta mūzikas īpato raksturu un vietu Kalniņa daiļradē. STA-

BURAGA mūzikas izteiksme visai spilgti atspoguļo to muzikāli

stilistiskās attīstības etapu, kādā komponista instrumentālā jaun-
rade atradās 30. gadu beigās.

Kā jau liecināja atbilstošā perioda klaviermūzika (773—777),

komponistam šai laikā raksturīgs savdabīgs muzikālā satura un

izteiksmes vienkāršotības patoss, zināma risinājumu ordinaritāte,

atvieglota pieeja mūzikas valodas izveidei. No otras puses, STA-

BURAGA mūzikā saskatāma arī tā dzīves un mākslinieka piere-
dzes diktētā apskaidrotā, rimtā vienkāršība, ko konstatējām dažās

atbilstošā perioda solodziesmās (205, 206, 207) un kas izpaudās
diatonikas un tonālās noturības valdzinājuma jaunā, neatlaidīgā

apstiprinājumā.
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Tā visa rezultātā jākonstatē, ka STABURAGA mūzika pēc sava

mākslinieciskā spilgtuma ir diezgan nevienāda, arī iekšēji pret-

runīga — viena un tā pati mūzika, būdama piemērota kā skatu-

ves darbības pavadone, var izrādīties pati par sevi noskaņā pārāk

vispārīga, raksturā — aptuvena. Konsekventi diatoniskā, vien-

kāršākās skaņu attiecības apliecinātāja melodika gan rada nepre-

tenciozu, tautiski vienkāršu tēlainību, taču, ilgstošāk izturēta, tā

liekas intonācijās nepietiekami iezīmīga, it kā neitrāla. Tāpat ir

ar vienkāršajām, visbiežāk autentiskajām tonālajām secībām, to

biežajiem atkārtojumiem, kā arī ar daudzajām vienkāršu akordu

lentveida secībām. No iepriekšējo daiļrades periodu vienkāršības

STABURAGA mūziku šķir tas, ka tagad komponists vairs gan-

drīz nerīkojas ar kolorītā iezīmīgajām senajām skaņkārtām, tri-

hordiku, plagālismiem, skaņkārtu kolorēšanu — ar līdzekļiem, kas

viņa arī citkārt vienkāršajai mūzikai piešķīra neatkārtojamas krā-

sas, plastiskumu un tā saukto poētisko programmatismu. Pēdējo
ir nomainījis specifiskāki instrumentāls stils ar dažādām lineārās

harmonijas izpausmēm, kuru pamatā dažkārt diezgan mehāniska,
no tonālā konteksta maz atkarīga balsu vai balsu grupu virze.

Komponista muzikālo izteiksmi ordināru dara arī faktūras un

ritmikas līdzekļu relatīvā neizvēlība, metroritmisko formulu bie-

žie atkārtojumi, vienkāršie sastatījumi. Brīžiem šķiet, ka atkār-

totie gammveida skrējieni, vienveidīgo harmonikas secību virknes

izsaka ne vairāk kā tikai kustību, plastiskas attiecības, pulsāciju.
Arī daudzās dejas ar tādiem nosaukumiem kā polka, diždancis,

jandāls, ačkups, lendlers ir tautasdeju stilizācijas šādā mūzikas

valodas ievirzē, bez tautas mūzikai piemītošā nepretenciozā izteik-

smes tiešuma.

Tātad — risinājumu vienkāršotība, krāsu reducēšana, izteik-

smes relatīva abstrahēšanās. Tā ir, un tomēr baleta STABURAGS

mūzikai piemīt savs stils un valdzinājums, it īpaši vienotībā ar

horeogrāfisko un scenogrāfisko tēlainību. Lai arī Kalniņa mūzikas

kādreizējās poētiskās krāsas STABURAGĀ ir it kā nonivelēju-
šās, sterilizējušās, toties mēs izjūtam šo individuālo un nacionālo

īpatnību klātbūtni citā, proti, šādā jau abstrahētā, kristalizētā

formā. Vienkāršotība izraisa ne vien zaudējumus, bet arī īpašu
nepretenciozitātes atmosfēru ap šo mūziku. Sis atsevišķu numuru

formā rakstītais, dramaturģiski neveiklais un arī orķestrāli pasma-

gais balets ir kā blāvu pasteļzīmējumu sērija, ko veidojusi gan

diezgan nevērīga, tak neatkārtojama meistara roka.
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«Kopš 9. novembra strādāju konservatorijā kā — rektors!!!

Kaut kas nedzirdēts! Darba daudz, un no 9 rītā tur dažu dienu

palieku līdz 7 vakarā. Nu, nekas — ja tikai ko labu varētu

panākt.» Tā Kalniņš izsaucas vēstulē 1944. gada rudenī un pēc
kāda laika par to raksta vēl: «Es pirmo reizi mācos domāt tikai

par citiem un viņu vajadzībām, jo līdz šim esmu nodarbojies ar

paša jaunrades darbu, domājis tikai par sevi!» 10 Tiešām, privāta
pedagoga darbu komponists ir strādājis visu mūžu, taču lielu

mācības iestādi nav vadījis, tāpēc viņš šaubās par savu noderī-

gumu, ilgi ļaujas pierunāties, bet, kad ir pienākumus uzņēmies,
tad stājas pie to veikšanas ar ārkārtīgu rūpību un atbildības

sajūtu.
Rit pirmais rudens pēc Rīgas atbrīvošanas. Pa okupācijas

posta gadiem sakrājies daudz mācīties kāru jauniešu, viņos jūtams

jaunu dzīves perspektīvu jundīts entuziasms, konservatorijas dur-

vis var vērt arī daudz tādu, kam agrāk līdzekļi to neatļāva, reflek-

tantu un uzņemto skaits ir liels. Konservatorijai toreiz vēl ir

agrākā struktūra, no tās nav vēl atdalīts tā saucamais zemākais

kurss — vidējās un bērnu mūzikas skolu tipa mācību sektori ar

lielu skaitu gados pavisam jaunu audzēkņu, tāpēc darba ritējuma
straume ir ļoti plaša. Protams, ar organizatoriskiem sīkumiem

sirmo rektoru neapgrūtina*, taču ir arī daudz lielu un principiālu

jautājumu, kuru risināšanā bez viņa līdzdalības neiztikt. Pēckara

atjaunošanas darbs arī mūzikas dzīvē ir vēl tikai pašā sākumā.

Kad Kalniņš stājas rektora postenī, ir gan kolektīva spēkiem jau
savesta kārtībā okupācijas gados papostītā un pielūžņotā konser-

vatorijas ēka, veikti citi pirmās nepieciešamības darbi, taču vēl

jāpārveido lielās mācību iestādes struktūra, pieskaņojot to PSRS

konservatoriju tipam, jāpilnveido mācību priekšmetu programmas,

jānokomplektē mācību spēku sastāvs. Siem uzdevumiem Kalniņš
ziedo daudz sirdsdegsmes un liek lietā bagāto mūziķa pieredzi.
Cita vidū, ar pirmajām darbības dienām viņš uzaicina par spe-
ciālās instrumentācijas pasniedzēju komponistu Jāni Ivanovu,

kuru ir iepazinis kā radio toņmeistaru un mūziķi jau 30. gados
savās ērģeļmūzikas radiopusstundās un jau toreiz kādā sirsnīgā
sarunā pie ērģelēm ir jaunajam komponistam stingri un nopietni
teicis: «Jūsu īstā vieta — konservatorijā.» Kalniņš nav kļūdījies.

Konservatorija ir arī koncertiestāde. Cits pēc cita virknējas
pedagogu koncerti, audzēkņu slēgtie un atklātie vakari. To vidū

ir augstākas virsotnes — atjaunotās mācību iestādes atklāšanas

koncerts (1944. gada 17. decembrī), Latvijas konservatorijas

10
A. Kalniņa vēstules F. Ansabergam, 1944, 13. nov. un 1945, 26. sept. (MBR).
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25 gadu jubilejas pasākumi gan pašu ēkā, gan operā (1945. gada
februārī, un Kalniņš ir jubilejas komitejas priekšsēdētājs), Emīla

Dārziņa (1945. gada 22. oktobrī) un Raiņa (1945. gada 29. ok-

tobrī) atceres sarīkojumi, kas visi tā laika apstākļos ir ievērojami
mūzikas dzīves notikumi. Kārtējie audzēkņu vakari ik gadus skai-

tāmi vairākos desmitos. Visu šo koncertu organizēšanā un pro-

grammu sastādīšanā rektors iegulda daudz darba, visos cenšas

būt klāt, it sevišķi slēgtajos audzēkņu vakaros. «Noklausījies peda-

gogu ieteiktos kandidātus atklātajiem vakariem, Alfrēds Kalniņš

pats sastādīja koncertu programmas. Savus aizrādījumus viņš
izteica ļoti saudzīgi, pat kautrīgi, bet tās bija liela mūziķa

domas,» atmiņās raksta Pēteris Smilga. «Dažkārt vērtējumi tika

sacīti ar humoru, pat dzēlīgi, bet lielākoties ļoti labvēlīgi [. .]
Savās ikdienas gaitās Alfrēds Kalniņš bija tik precīzs, ka pēc viņa
ierašanās darbā vai uz sēdi varēja pārbaudīt pareizu laiku.» 11

Daudziem palikušas atmiņā rektora uzrunas kolektīvam, mācību

posmus uzsākot un noslēdzot. Bez skaļām frāzēm, saturīgi un

sirsnīgi Kalniņš prot runāt par mūziķu darba sūtību, nekad neaiz-

mirsdams atgādināt par talantu attīstībai labvēlīgajiem apstāk-

ļiem, ko nodrošina sociālistiskā iekārta. Viņš par to zina no

savas pieredzes, jo ir līdz mielēm izbaudījis mākslinieka likteni

sabiedrībā, kurā māksla ir prece,
— gan savā dzimtenē, gan viņ-

pus okeāna.

Ar 1945. gada rudeni Kalniņš piedalās mācību procesā arī

kā pedagogs. Neraugoties uz daudzajiem ierosinājumiem darbo-

ties kompozīcijas fakultātē, viņš no šī piedāvājuma atsakās, atgai-

ņādamies ar savu parasto humoristisko teicienu «Es jau nu ne-

esmu diplomēts komponists», un pasniedz stundas vienīgi obligāto
klavieru klasē. Bez šaubām, šādu lēmumu nosaka arī gadu nas-

tas diktēti centieni saglabāt garīgās enerģijas atlikumu radošam

darbam. Jau ar pirmo darbības dienu konservatorijā Kalniņš izpel-
nās visu izteicošo uzrunu «profesors», un ar laiku Vissavienības

atestācijas komisija viņam to apstiprina arī kā zinātnisku nosau-

kumu.* Konservatorijas 25 gadu jubilejas dienās viņš saņem

Latvijas PSR Tautas mākslinieka goda nosaukumu.12

Arī citos aspektos un kopumā Padomju Latvijas jaunajā sociā-

lajā īstenībā nopelniem bagātā un darbīgā komponista statuss

ir būtiski mainījies. Kalniņš ne vien bauda cieņu, kas viņam —

latviešu mūzikas lielajam meistaram — būtu pienākusies jau sen,

bet sociālistiskās iekārtas apstākļos viņš ir arī beidzot atsvabi-

nāts no nogurdinošās nepieciešamības pašam organizēt un finan-

11 [Smilga P.] Konservatorijas atdzimšana. — Grām.: Jāzepa Vītola Latvijas
Valsts konservatorija. R., 1965, 17., 18. lpp.

12 Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija 1945. gada 7. februāra dekrēts.
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sēt savu skaņdarbu izdošanu un izplatīšanu, pašam būt anterpre-
nierim un mecenātam savos autorkoncertos. Sākot ar 1947. gadu
līdz dzīves beigām (1951) patstāvīgos izdevumos vien Latvijas
Valsts izdevniecībā iznāk vairāk nekā 30 autorlokšņu Kalniņa

skaņdarbu pirmizdevumu un atjaunojumu — lielākoties dzīves

beidzamās desmitgades solodziesmās un kordziesmas, bez tam,

protams, liels skaits darbu dažādos krājumos. Pēckara gados

komponists ir ļoti gaidīts viesis savu darbu koncertos. Viņam
tiek veltīta pirmā no laikraksta «Cīņa» redakcijas organizētajām

muzikālajām pēcpusdienām — sava laika visaugstvērtīgākajiem
estētiski audzinošajiem pasākumiem. Ar šo 1945. gada 24. decem-

bra autorkoncertu komponists pēc turpat desmit gadu pārtrau-
kuma atkal sāk uzstāties kā savu klavierdarbu atskaņotājs.* Lielu

gandarījumu komponistam sniedz viesošanās sava mūža ziedoņa

pilsētā Liepājā, kur vietējie mūzikas kolektīvi sarīko divus viņa
autorkoncertus.* PSRS Komponistu savienības organizētajos

pasākumos Kalniņa skaņdarbi (līdz ar citu Latvijas komponistu
jaunradi) pamazām kļūst pazīstami arī PSRS lielajos mūzikas

centros un citās republikās.
Drīz pēc tam kad 1944. gada 11. decembrī nodibinās Latvijas

Padomju komponistu savienības orgkomiteja, Kalniņš kļūst par

tās locekli un dzīvi piedalās jaunās organizācijas darbā. Pirmais

plašais pasākums, kurā pārējo PSRS tautu mūziķi iepazīstas ar

latviešu mūzikas klasiku un aktuālo jaunradi, ir Latvijas Padomju
komponistu savienības plēnums 1946. gada vasarā (27. maijā —

4. jūnijā). Te, cita vidū, visai atzinīgu vērtējumu gūst BAŅUTA,
kā arī Kalniņa solodziesmās. «Es biju sajūsmināts par Kalniņa

operu «Baņuta» un viņa vokālo mūziku — mums, kuri bijām
atbraukuši no Maskavas un Ļeņingradas, pavērās jauna pasaule,»
atceras Maskavas komponists, toreiz PSRS KS orgkomitejas

atbildīgais sekretārs Viktors Belijs. ««Baņuta» mūs spēcīgi saviļ-

ņoja ar savu vareno dramatismu, patētisko muzikālo vēstījumu,
bet solodziesmās valdzināja ar cildeno lirismu.» 13

«Neapšaubāmi,
ka ievērojamākais un impozantākais darbs, ko klausījos un skatī-

jos Rīgā, bija «Baņuta». Personīgi mani apbūra kā šīs operas

mūzika, tās spraigā arvien pieaugošā attīstība, orķestrācija, tā

arī skatuviskais iestudējums,» rakstīja toreiz vēl jaunais igauņu

komponists Vilems Kaps.
14 Arams Hačaturjans bija vēl atzinī-

gāks: «Opera «Baņuta»
..

ļauj runāt par sevi kā par nopietnu

ieguldījumu pasaules opermūzikas kultūrā.» 15

13 V. Belija vēstule autoram, 1977, 16. martā. (Glabājas A. Klotiņa arhīvā.)
14 Kaps V. lespaidi Latvijas padomju komponistu plēnuma. — Literatūra un

Māksla, 1946, 12. jūl, 28. nr, 3. lpp.
15 XanaTypxH A. My3biKa/rbHoe hckvcctbo JIaTBHH.

— Id3BecTHH, 1946, 19 hiohh,

N° 143, c. 3.
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Sajās 1946. gada jūnija dienās, kas izvēršas par visu pa-
audžu Latvijas komponistu jaunrades un arī par izpildītājmākslas
skati, Kalniņš sniedz savu pēdējo lielo koncertu pie Doma ērģe-
lēm — J. S. Baha skaņdarbus un improvizācijas. Viņa spēle
izraisa visnopietnāko ievērību. «Nekad neaizmirsīšu spēcīgo

iespaidu, ko guvu no Alfrēda Kalniņa mirdzošās improvizācijas,
kad viņš demonstrēja mums, Rīgā iebraukušajiem komponistiem,
katedrāles slavenās ērģeles.»

16 «Es arī agrāk biju baudījis iespēju
klausīties lieliskus ērģelniekus, bet Alfrēds Kalniņš manus priekš-
status par ērģeļu spēli papildināja ar kaut ko jaunu. Tas bija

paraugsniegums. Tajā bija augsts intelekts un meistarība.»17

1946./47. gada sezonas simfonisko koncertu programmā Mas-

kavā izskan BAŅUTAS ievads, un kritika raksta, ka «tas izraisījis
lielu vēlēšanos dzirdēt visu operu».

18 Kā zināms, šī maskaviešu

vēlēšanās varēja piepildīties 1955. gadā, Latvijas Mākslas un lite-

ratūras dekādes laikā. PSRS Komponistu savienības pasākumu
ietvaros 1948. gada beigās (23. decembrī) Maskavā skan Kalniņa
SEŠAS RUCAVAS TAUTASDZIESMAS (566—571) balsij un

klavierēm, bet 1951. gada 12. decembrī, tikai vienpadsmit dienas

pirms komponista nāves, — DESMIT LATVIEŠU TAUTAS-

DZIESMAS (685) simfoniskajam orķestrim. Pamazām Kalniņa
daiļrade, kura jau agrāk ārpus dzimtenes bija izpelnījusies
atsauksmes vācu, čehu, angļu v. c. mūzikas žurnālos, tagad gūst
arī padomju komponistu un muzikologu ieinteresētu vērtējumu
un ieiet Padomju Savienības mūzikas dzīvē — tiek fiksēta pir-
mām kārtām mūzikas skolu un konservatoriju PSRS tautu mūzi-

kas vēstures kursos, mācību grāmatās kā latviešu klasiskās un

padomju mūzikas sastāvdaļa.
40. gadu otrajā pusē, kad pazīstamais Krišjāņa Barona ielas

12. nams kļūst par Latvijas radošo savienību mītni, Kalniņš bieži

iegriežas tā trešajā stāvā — gan kā Komponistu savienības val-

des loceklis, gan kā kolēģu darbu vērtētājs, gan arī nododams

vērtējumam savus jaundarbus. Kopā ar Emili Melngaili un Jāzepu
Mediņu viņš šai laikā bauda pašu vecāko komponistu, kā mēdz

teikt — dzīvo klasiķu, reputāciju, un viņa smalkā gaume, asi

trītais trāpīgais vārds, tāpat kā konservatorijā, arī šeit grūta-
jos pēckara atjaunotnes gados palīdzēja uzturēt augsta estētiska

prasīguma un profesionālisma atmosfēru. Komponistu radošo

apspriežu protokolos glabājas liecības par viņa līdzdalību, vēr-

16 A. Aļeksandrova vēstule autoram, 1977, 11. maijā. (Glabājas A. Klotiņa
arhīvā.)

17
I. Martinova vēstule autoram, 1977, 20. martā. (Glabājas turpat.)

18 VopodUHCKUŪ B. Bo3pO>KAeHHaH Tpa/IHUHH. — CoBeTCKOe hckvcctbo, 1947,
6 hiohh, No 23, c. 3.



22 — 1418 335

tējot Jēkaba Graubiņa, Nilsa Grīn-

felda, Jāņa Ķepīša, Anatola Liepiņa,

Marģera Zariņa un citu kolēģu jaun-
radi. Ar sevišķu ieinteresētību un kā

neikdienišķu, daudzsološu parādību
Kalniņš vērtē Ādolfa Skultes baleta

Lelde (Brīvības sakta 1. redakcijas)

manuskriptu. 19 A. Skulti un J. Iva-

novu kā simfoniķus Kalniņš šai laikā

jau vērtē daudz augstāk par sevi —

un ne tikai oficiālās sanāksmēs, bet

arī savos ierakstos dienasgrāmatā.
Debatēs par novatorisma un tradīciju

izpratni un citās daiļrades nostādņu
un virzienu polemikās viņš neiesais-

tās, taču biežāk atrodas tomēr pole-

mizētāju kreisākajā pusē. Viņam im-

ponē pastiprināta vērība pret mūzi-

kas uztveramību un folkloru kā

jaunrades ierosinātāju, kura radošo

organizāciju darbībā akcentējas ap
1948. gadu, bet viņš nostājas pret
šo principu dogmatisku un vulgāru
izpratni, uz mūzikas valodas pārgal-
vībām raugās drīzāk ar iecietību,
nekā nosodoši.* Savukārt, līdz pat

pēdējiem dzīves gadiem Kalniņš nav

kūtrs nodot atklātai vērtēšanai savas

kompozīcijas, un šīs reizes saglabā-

jas viņa kolēģu atmiņā kā visai

saistoši notikumi.*

Kalniņš 1948. gada pavasarī no

rektora darba atbrīvojas (kā to ir

vēlējies jau vairākkārt20), bet, lai gan

saņem pensiju*, paliek klavieru kla-

ses profesora postenī līdz mūža pē-
dējiem mēnešiem. Sī paša gada rudenī viņš sniedz arī savu bei-

dzamo autorkoncertu,* pēc tam visus uzaicinājumus atraida,
vairs neuzstājas, jo uzskata, ka nav «formā». Toties, apritot

komponista 70. gadskārtai 1949. gadā, vispār vairojas viņa

Pēdējā autorkoncerta pro-

grammas lapiņa (1948. gada
30. oktobrī, Filharmonijas

Lielajā zālē).

19 Protokols Nr. 46, 1947, 9. apr.
— CVORA, 423. f, 1. apr., 23. 1, 28. lpp.

20 Par saviem nesekmīgajiem mēģinājumiem atrunāties no rektora posteņa
Kalniņš raksta vēstuli A. Letēm, 1946, 2. janv. — TTMM, M 177, 1/22. lpp..
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skaņdarbu koncertu skaits.* Teodors Zaļkalns, kā arī vēl divi citi

tēlnieki veido komponista krūštēlus. 1948. un 1950. gada Padomju

Latvijas dziesmusvētkos Alfrēds Kalniņš ir svētku goda virs-

diriģents.
Varētu likties, ka nekas neapēno komponista dzīves saulrieta

gadus — vairojas skaņdarbu izdevumi un koncerti, piesaista god-

pilns un atbildīgs darba postenis, augsts sabiedrisks stāvoklis.

Arī viņa izturēšanās allaž ir bruņnieciskas laipnības, spožas,
dzirkstošas atjautas pilna. Tomēr komponistu šais gados nomāc

arī dziļš nemiers ar sevi un grūtsirdība. Pa daiļai tam pamatā
gadu nastas līdzi nestās paša un dzīvesbiedres grūtās slimības

(Amanda Kalniņa šai laikā slimības dēļ gandrīz pilnīgi zaudē

kustību spēju), kas liek asāk sajust arī pēckara gadu dzīves

apstākļu grūtības, lai gan konservatorija un Komponistu savie-

nība dara visu iespējamo Kalniņu ģimenes aprūpē.* Nomāc arī

neziņa par emigrācijā dzīvojošo bērnu likteni, no kuriem ilgus

gadus nepienāk nekādas ziņas. Cits pēc cita no dzīves aiziet viņa
paaudzes cilvēki, ar ko saistījušas mūža saites, un arvien biežāk

jākavējas atmiņās. Piemiņas brīdī pie Dārziņa kapa viņš grib
teikt mazu uzrunu, bet asaras pārmāc jau pirmos teikumus —

tik jūtīgs ir kļuvis daudz pieredzējušais vīrs. Tādā skumju domu

brīdī viņš pēc tēvutēvu parašas pat nodrošina sev un dzīvesbied-

rei aizmūža mājas vietu Meža kapu nostūrī.

Tomēr, kad Kalniņš vēstulēs tuvākajiem draugiem Igaunijā
sūdzas par garīgu depresiju, var secināt, ka svarīgākais cēlonis

viņa nemieram ar sevi tomēr ir lielo formu jaunrades apsīkums.
Kalniņš iekšēji nepiedod sev, ka laika trūkuma dēļ četros pēc-
kara gados komponējis vienīgi mazās formas, lai gan to vidū

ir lieliskas kordziesmas. Mieru un noskaņu plašākiem jaunrades
uzdevumiem viņš nav atradis arī tāpēc, ka šo četru pēckara gadu
vasaras ir sadzīves apstākļu dēļ pavadījis pilsētā. Tiešām, kad

1949. gada vasarā komponistam atkal izdodas apmesties Mellu-

žos, no jauna rodas lielas formas darbi kā apbrīnas cienīgas
radošas spīts un neatlaidīgas gribas liecinieki — simfoniskie

UVERTĪRA (683), IN MEMORIAM (682), kā arī VARIĀCIJAS

PAR JĀZEPA VĪTOLA TEMU ērģelēm (891) un, protams, arī

virkne mazformas kompozīciju. Lai gan jau 1950. gada februāri

slimība noved pie nopietnas ķirurģiskas iejaukšanās, pēc kuras

izšķiroša atlabšana vairs neiestājas, komponists atrod spēkus

pagarināt šo pēdējo jaunrades vilni un uzraksta vēl vienu pla-
šākas formas darbu — svītu DESMIT LATVIEŠU TAUTAS-

DZIESMAS (685) simfoniskajam orķestrim. Ir pilnīgs pamats
teikt, ka Alfrēds Kalniņš paliek darba ierindā līdz pēdējam brī-

dim. No dzīves viņam jāšķiras 1951. gada 23. decembrī, bet vēl



oktobra pirmajā pusē viņš strā-

dā ar 16 studentiem, vēl pieredz

sava pēdējā simfoniskā darba

pirmatskaņojumu.

Komponista rakstāmpults, pie ku-

ras, kājās stāvot, viņš mēdza strā-

dāt mūža pēdējos gados.

Jau lielais darbu skaits —

vairāk nekā 150 — ļauj runāt

par komponista beidzamo, des-

mit gadus ilgo daiļrades pe-

riodu kā par jaunrades pacē-
luma laiku. Komponista rakstu-

rīgākais žanrs — solodziesma —

vainagojas ar gandrīz četriem

desmitiem jaunu paraugu

(220—255, 264), turklāt šim

žanram pec muzikāla satura

izvērsuma varētu pieskaitīt arī

vokāli instrumentālu poēmu
veidolu ieguvušās beidzamo

gadu tautasdziesmu apdares

balsij (560—577). Arī nepilnais
desmits apdaru koriem pieder

pie izvērstākajiem un intere-

santākajiem šī žanra paraugiem
(616—621, 624—626, 633). Kora

oriģināldziesmu skaits ir ap

pusotra desmita (345—354, 448—451), bet to vidū vesela grupa

komponista meistardarbu. Klavierēm uzkrājies vairāk nekā 50 mi-

niatūru (779—819, 634—648), ērģelēm vēl vairāk, un to vi_dū kā

virsotnes ir vairāki spēcīgi koncertžanra paraugi_ ar visas ērģeļu
daiļrades vainagojumu — VARIĀCIJĀM PAR JĀZEPA VĪTOLA

TEMU (891), kuru kārtas skaitlis komponista darbu saraksta ari

izsaka viņa mūža muzikālā devuma kvantitatīvo raksturojumu.
Daiļrades augstpunktus atrodam arī starp vairāk nekā desmit

simfoniskajiem darbiem (674—685), lai gan šis skaitlis ir maz

raksturojošs, jo ietver sevī četru cēlienu baletu STABURAGS (4),
kurš viens pats kvantitatīvi atsver visu atlikušo komponista sim-

fonisko daiļradi.

33722*
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SOLODZIESMAS

STABURAGS paliek uz otrā un trešā daiļrades perioda robe-

žas. Stilā un izteiksmē tas pieder pie otrā. Ne tikai tāpēc, ka ar

1940. gada rudeni komponists vairāk pievēršas revolucionāro

dzejnieku, pēc tam arī padomju autoru dzejai un tās idejām,
bet arī tāpēc, ka sākot ar A. Arāja-Bērces SARKANAJIEM ZIE-

DIEM (220) viņa daiļradē atgriežas un pēc tam vēl padziļinās
emocionāli tēlainās uztveres pilnestība, bagātība. Ja vairākās

30. gadu beigu solodziesmās un baletā STABURAGS konstatējām
zināmu izteiksmes abstrahēšanos, reducēšanos uz agrākās emo-

cionāli tēlainās vielas smalku kristalizāciju, tad tagad norit pre-

tējs process. Jau SARKANAJOS ZIEDOS — dziesmā, kas pār-
stāv labi pazīstamo publicistiskās vokālās lirikas līniju Kalniņa

daiļradē (atcerēsimies, piemēram, PAVASARA DIENAS — 113),

un vēl vairāk dažās turpmākajās (221—224) no jauna ienāk

pirmatnējs uztveres svaigums un liela iztēles bagātība. Visrak-

sturīgākais paraugs tam ir Raiņa dzejas muzikālā glezna VIENU

DIENU (222), kur šīs īpašības izpaužas raksturīgajā krāšņi pie-
sātinātu harmoniju kolorītā, kuplajā faktūrā un vijīgi valdzino-

šajā kantilēnā. Taču šī dzīves pilnestības izjūta tagad parādās
arī kā spirgti gleznaina pastorāle (223), mūzikai atkal atgriežo-
ties pie sulīgām tēlojošām detaļām, pie tik pazīstamām valdzino-

šām glāsta intonācijām un miksolīdiskās skankārtas saulainības

(224).

Sajā periodā sastopam arī dziesmas, kurās bagāti krāsainas

eliptiskās harmonijas un akordu ķēdes kalpo iedziļināti psiholo-

ģiskai gleznainībai (225, 235, 236). Visai bagātu un niansētu

saturu komponists sasniedz ar sev raksturīgajiem dabas izjūtas

dažādiem, estētiski atšķirīgiem traktējumiem. Šai sfērā sastopam
dabas idilles (228), arī dabas iespaidu interpretāciju pieminētās
izteiksmes kristalizācijas virzienā — ar ziemas ainavas abstra-

hēto, it kā valša žanriskumam pakļauto interpretāciju ļoti oriģi-

nālajā dziesmā MĀJAS (237). Taču vislielāko grupu te veido

dziesmas ar raksturīgo idealizēto dabas tēla kā vispārinātas humā-

nistiskas idejas nesēja klātbūtni (226, 227, 230, 231, 238). It kā

komponista dabas izjūtas dažādo aspektu aptverošu panorāmu
sniedz dziesma VAI, ZEME (234), kur sastopam ļoti plašu dabas

estētikas paveidu izvērsumu no pastorāli idilliskiem noskaņoju-
miem līdz apcerošai grūtsirdībai. Sasniegdama vokāli instrumen-

tālas poēmas plašos ietvarus, šī dziesma ir savrupa parādība

starp pārējām. Tāds ir arī pilsoniskumu šaustošais dramatiskais

monologs MAGONE (233) ar Aspazijas vārdiem, kurā komponists
sniedz sev neparastus atjautīgas muzikālas satīras elementus.
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Sastopam šajā periodā arī atsevišķas emocionāli tēlainā risi-

nājuma atvieglotības, virspusības izpausmes, ar kurām saskārā-

mies 30. gadu daiļradē. Tās vērojam tiklab dabas izjūtu sfērā

(232, 228), kā arī mīlas lirikā (229), lai gan kopumā šī tēma

sniedz dziļus, izteiksmīgus risinājumus (230, 235, 236, 240).

Ar 1945. gadu, saglabājoties līdzšinējām raksturiezīmēm, pie-
mēram, satraukti publicistiskai liroepikai dziesmā GAISMAS

PILS (246), Kalniņa vokālajā mūzikā parādās arī jauni vaibsti.

Te redzam vairākas raksturīgas dziesmu grupas. Pirmo veido trīs

Raiņa dzejoļumuzikāli gleznojumi. Tiklab sabiedriskās simboli-

kas dzejolis ZĪLĪTES VĒSTS (241), kā arī psiholoģiski ievirzītie

teksti (242, 243) ir muzikāli atveidoti ar šo dzejoļu cienīgu lako-

nismu. Dzejoļiem raksturīgā emocionāli tēlainā apvaldītība
mūzikā izpaužas zināmā vienkāršotībā — muzikālais tēls iezīmēts

tikai ar dažām raksturīgām līnijām (harmoniju sastatījumu izteik-

smību v. c.) un paliek intonatīvajā un faktūras izveidē neizvērsts,
gandrīz epigrammisks.

Savukārt ar F. Bārdas tekstiem veidota Kalniņam raksturīga
bērnu pasaules idille SĒŅOJOT (244) un tai tuvā, arī idilliskā

dziesmiņa MEITENĪTS AR LAUNAGU (245), taču bērnišķības
vietā te sniegts K. Skalbes tekstu interpretācijām raksturīgais

emociju un tēlu miniatūrisms. Pie šīs grupas var piederēt arī

visi trīs 40. gadu dueti (281 —283), kā arī ar lietuvju folkloras

tekstu komponētā dziesmiņa KAD MES ABAS AUGAM (250).

Vienas no oriģinālākajām un augstvērtīgākajām šais gados ir

trīs dziesmas ar Teodora Zaļkalna vārdiem — līdzās dramatiska-

jam monologam NEMIERS MANI NES (247) arī abas liriskās —

248, 249. Tās ir dziļas kontemplācijas pilnas pastorālas glez-

nas, kurās šim periodam raksturīgā dzīves pilnestības izjūta vie-

nojas ar ļoti smalku psiholoģiskā noskaņojuma niansētību. Pla-

šākā un vienkāršākā vērienā tvertas citas krāšņās, dzīves piepil-
dījuma patosa iezīmētās dziesmas — 251, 252, 253, 255. Un, bei-

dzot, 1949. gadā Kalniņa intīmākajā, personiskākajā žanrā parā-
dās vēl viena, beidzamā, patriotiskā dziesma — AUGSTĀKA

DZIMTENE (254). Ar savu centrālo domu —

Audz, mana dzimtene, audz tautas varā,

Augs tava dvēsele, augs liela garā —

un ar krāšņi himnisko muzikālo izteiksmi šī dziesma patiesi cie-

nīgi var noslēgt vienu no raksturīgākajām Kalniņa solodziesmu

tēmām un reizē arī visu viņa milzīgo vokālās lirikas devumu.
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FOLKLORAS APDARES VOKĀLAJĀ MŪZIKĀ

Lielais folkloras apdaru skaits daiļrunīgi liecina par šo periodu
kā par sākotnējo ideālu — demokrātiskas, tautiski nacionālas

mūzikas kultūras celšanas ideālu atjaunotni un tālākveidošanu

jaunajos sociālajos apstākļos un ar jauniem idejiskajiem stimu-

liem. Vairāk nekā diviem simtiem agrāk radīto apdaru Kalniņš

pievieno vēl dažus ciklus — SEŠAS RUCAVAS TAUTASDZIES-

MAS (566—571), ČETRAS KURZEMES TAUTASDZIESMAS

(572—575) un citus (560—564, 576, 577). Šeit komponistam rak-

sturīgā folkloras materiāla izstrādes metode izpaužas sava brie-

dumā un visai uzskatāmi. Nebūt neignorējot visu neizsmeļamo
teksta tēlainā atveidojuma daudzveidību, varam tomēr ievērot arī

kādu kopīgu folkloras traktējuma iezīmi — tā ir izteikti liriska

attieksme pret tautas mākslas pamatu. Kalniņam folklora nozīmē

ne tikai īpašu, pašu par sevi nozīmīgu māksliniecisku pasauli,
kas kristalizējusi pagātnes emocionāli estētisko pieredzi un kalpo

par paraugu un iedvesmas avotu, bet tā viņam ir arī paša lirisko

izjūtu prizma, kurā viņš koncentrē savu emocionālo pieredzi

un iztēli. Tāpēc komponists apdarēs tiecas ne pirmām kārtām

pēc folklorai raksturīgās pasaulizjūtas, kurā «es» un «pasaule»
būtu identiski, bet pakļauj tautas mūzikas materiālu (to nebūt

nesagrozot) plašākiem izteiksmes mērķiem. Un pirmām kārtām

viņš apdarēs pauž to īpašo liriski romantisko emocionālo pasauli,
kas raksturīga viņa daiļradei kopumā.

Tāpēc komponists nepaliek pašas folkloras izteiksmes līdzekļu
ietvaros, tās normatīvus viņš nepadara par māksliniecisku prin-
cipu. Folkloras poetizācija Kalniņa apdarēs vairāk nekā jebkura
cita viņa laikabiedra daiļradē notiek ne tikai pēc pašas folkloras

likumiem, bet lielā mērā balstoties uz paša autora bagātās indi-

vidualitātes muzikāli stilistiskajiem centieniem.

Tas zīmējas visvairāk uz apdarēm balsij un klavierēm, kuru

liriskajā izsmalcinātībā pazīstam latviešu solodziesmas lielāko

meistaru. Katrā apdarē mēs ieraugām it kā lirisko personāžu, kas

gadsimtiem slīpētajam un jau emocionāli objektīvajam tautas

mūzikas materiālam piešķir savu lirisko iztulkojumu. Tāpēc Kal-

niņa apdaru visraksturīgākais izteiksmes līdzeklis ir niansēm

bagāta, bieži arī hromatizēta harmoniju valoda. Arī tonāli vis-

vienkāršākā tautas melodija viņa apdarēs komplicētās harmonizā-

cijas dēļ var atklāties negaidīti detalizētā liriskā niansējumā,_kā,
piemēram, Kurzemes dziesma AI ZAĻAJĀ LĪDACIŅA (574). Šeit

un citur alterāciju un dominantu ķēžu pilnā harmonika nebūt

nenozīmē, ka autors tiektos tikai pēc liriskas ekspresijas, tātad

censtos atrast materiālā tikai subjektīvu emocionalitāti. Liriskais
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Kalniņa mūzikā izpaužas jo vairāk smalkā kolorismā, harmonikas

krāsu pārejās, tātad tēlojošā, gleznieciskā elementa izstrādājumā.
Liriskais folkloras traktējums izpaužas vēl arī psiholoģiski deta-

lizētā, iztēles pilnā attieksmē pret tautas sadzīves žanriskumu.

Piemēram, trīs pirmās no Rucavas dziesmām (566—568) ir vei-

dotas kā sadzīves ainiņas, kur liriskā attieksme izpaužas gan

rūpīgā, iejūtīgā sižeta detaļu muzikālajā ilustrēšanā, gan sir-

snīgi jokojošā sadzīves tēlu traktējumā, gan arī tautas humora

savdabīgā svešādoti komiskā atveidē (568).

Tāpēc, ja liriskais traktējums dažkārt sašaurina folkloras ma-

teriāla izteiksmību, tad reizē tomēr kopumā padara to arī daudz-

veidīgāku. Tiecoties ilustrēt katru pantu, komponists katram melo-

dijas atkārtojumam veido jaunu apdari, kā arī iekļauj apdarē

priekšspēles, interlūdijas, noslēgumus. Tāpēc apdare dažkārt

atgādina nelielu vokāli instrumentālu poēmu, kā, piemēram,
ceturtā no Rucavas dziesmām (569),' kurai komponists devis pat

īpašu nosaukumu — BĒRES. No senās bēru meldijas, kura arī

tagad dzīvo tautā, bet ir zaudējusi kādreizējo rituālo funkciju,

komponists radījis plašu kompozīciju. Melodija tiek apdarināta

septiņos dažādos variantos un sasniedz dramatisko kulmināciju

pēdējā — sēru marša raksturā veidotajā. Šis ir folkloras mate-

riāla žanriskas un emocionālas pārtapšanas spilgtākais piemērs
komponista daiļradē. Te vienkāršā mažora meldija pakļāvušies
sēru marša kā īpaša žanra raksturam, kurš ģenētiski izaudzis no

muzikālā romantisma traģēdiskās lirikas. Savukārt beidzamajā
pantā, kur spriegums pamazām pārtop krāšņa korāļa varenībā,

Kalniņš dod vaļu savam ērģeļmūzikas komponista un improviza-
tora temperamentam — te ir ērģeļu faktūra ar pedāļa basu imitā-

cijām un īpaši sabiezināts harmoniju kolorīts, atkārtojas kompo-
nista iemīļotie dominantakordi ar pazeminātu kvintu («Pārnāks
bēri, pārnāks raudi»).

Protams, ne tikai šādos tik radikālos folkloras materiāla pār-
veides gadījumos* izpaužas Kalniņam raksturīgā mākslinieciskā

ievirze, kas augusi lielā mērā no mūzikas romantisma saknēm.

Apdarēs sastopam arī komponistam raksturīgo poētisko dabas

izjūtu, liriski traktētu tautas dejiskumu, tautas sadzīves tēlu

romantiski idillisku atveidi un arī loti niansētu jūtu liriku.

PIECOS ZIŅĢU HARMONIZĒJUMOS (560—564), kuros gan
nav ziņģes parastajā vārda nozīmē, bet vēlīnas cilmes vai cit-

tautu folkloras stipri ietekmētas tautasdziesmas, vērojam kom-

ponista neizsmeļamo iztēli komiski raksturojošā mūzikas sfērā.

Seit harmoniskā valoda un faktūra vēl komplicētāka par pārējo
ciklu nebūt ne vienkāršo muzikālo valodu. Tas padara visus šos

ciklus par tipisku izsmalcinātu kamermūziku, taču to muzikālā
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izteiksme ir kopumā skaidrāka un pieejamāka nekā vidējā daiļ-
rades perioda atbilstošā žanra kompozīcijās.

Apdarēs koriem Kalniņa muzikālā valoda gadu gaitā arvien

vairāk respektēja pašas folkloras līdzekļus, pamazām atteicās no

korāļa tipa harmonizācijām, tradicionālajiem hromatismiem un

tuvinājās E. Melngaiļa izstrādātajam apdaru stilam, pilnīgi ar

to tomēr nekad nesaplūstot. Gleznains liriķis Kalniņa apdarēs
koriem jūtams līdz pašiem beidzamajiem to paraugiem. Šī perioda
kora apdarēs komponists ir sasniedzis ļoti līdzsvarotu tautas

mūzikas specifikas un savas oriģinālās emocionālās attieksmes

sintēzi. Gan apdarēs jauktajam korim (616—621), gan arī vīru

un sieviešu koriem (624—626, 633) uzmanību saista meistarīgi
izveidotā faktūra, arī daudzi kora vokalizācijas un runas izsmal-

cināti efekti. Šīs apdares neapšaubāmi pelnījušas diriģentu lie-

lāku uzmanību, tās tehniski veicamas arī pašdarbības kolek-

tīviem.

KORDZIESMAS

Sī perioda kordziesmu greznums, neapšaubāmi, ir 1946. un

1947. gadā komponētie darbi ar Padomju Latvijas dzejnieku un

Raiņa vārdiem. Grūti būs atrast otru šī laika latviešu mūzikas

paraugu, kas ar tik lielu sirsnību un gleznainu smalkjūtību
izteiktu kādu laikmetam ļoti raksturīgu izjūtu sfēru, kā tas ir

dziesmā ZIEDOŅA RĪTS (352). Tā ir kara šausmas nometušo

cilvēku skatīta mierīgas un gaišas dzīves aina, kas toreiz vēl

nebūt nebija ar roku sasniedzama, bet dega krūtīs kā dārgs ideāls

un tādēļ bija jo aizkustinošāka. Sīs laikmeta ļaužu ilgas pēc

miera, pēc tālas un neaptumšoti skaidras sabiedriskās perspek-
tīvas dziesmā paceltas tik gleznā un spēcīgā mākslinieciskā vispā-

rinājumā, ka ilgi vēl būs uztveramas kā dzīva mākslas parādība.
Laikmeta īstenības mākslinieciskā ietvēruma spēkā šī dziesma

ir tikpat klasisks Kalniņa darbs kā agrīnās Skalbes dziesmas,

kā BAŅUTA vai Raiņa mīlas lirikas muzikālie gleznojumi 20. ga-
dos. Arī tīri muzikālajā izteiksmē ar Jāņa Zālīša saspriegti krā-

sainās lirikas ievirzē veidotajām harmonijām un dzidro faktūru

ZIEDOŅA RITS ir viena no mūsu ievērojamākajām kordziesmām

vispār.
Ar apbrīnojamu kvalitatīvu lēcienu komponista daiļradē ienāk

dziesmas BŪSIM JAUNI (350) un PAKĀPIES KALNĀ (351).
Pirmajā no tām Kalniņš ir «nozadzis» labāko latviešu padomju
komponistu kordziesmu faktūru vismaz 20 gadus uz priekšu. Tik

vingra, starojoša spēka izteiksme komponista kordziesmās ir
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būtībā jaunums, vienīgais salīdzinājums varētu būt ar dziesmu

SURP, BRĀĻI (429), taču arī tā pret jauno dziesmu izskatās

gluži kā iepriekšējā paaudze. Kalniņa kordziesmām neparastu
ideālu tēlainības un kora tehnikas līdzsvaru atklāj arī PAKĀPIES

KALNA. Dziesmas galvenais melodiskais motīvs ar savu «kalna

kontūru» ir tikpat tēlains, cik imitāciju polifonijai ideāli piemē-
rots materiāls. Savukārt dziesma AVE SOL (353), kas oriģinālā
rakstīta vīru korim, ir varbūt labākais oratoriāla kora stila pa-

raugs komponista daiļradē. Te gan jāņem vērā, ka pilnīgi instru-

mentāls balsu traktējums, ignorējot to diapazonu tembrālo un

dinamisko specifiku, a cappella dziesmā sagādā ne mazumu iestu-

dēšanas grūtību. _Tas pats sakāms par vīru kora dziesmu KAP,

SAULE, AUGSTĀK (450). Taču pārējās minētās dziesmas jau

kopš 60. gadiem ir pilnīgi pa spēkam ne vien Padomju Latvijas
profesionālajiem, bet arī labākajiem amatieru koriem, un šo

dziesmu plašāka apguve būtu uzskatāma par mūsu kora kultūras

goda lietu.

Kalniņa izcilo kordziesmu iekļaušanos mūzikas dzīvē tūlīt

pēc to rašanās kavēja ne vien šo dziesmu lielās profesionālās pra-
sības, bet arī drosmīgākam novatorismam nelabvēlīgā atmosfēra

mūzikas dzīvē, kura 40. gadu beigās radās, dogmatiski un vul-

garizējoši tulkojot 1948. gada pavasarī padomju mūzikai izvirzī-

tās prasības pēc tautiskuma, pieejamības un idejiska saturīguma,
kuras Kalniņš principiāli atbalstīja.

21 Šī atmosfēra mūzikas ap-
rindās vienā otrā gadījumā radīja nelabvēlīgu attieksmi pret
drosmīgā, svaigā mūzikas valodā tvertajām dziesmām. Dažus

gadus vēlāk to atzina Latvijas Padomju komponistu savienības

sestajā plēnumā. «A. Kalniņa beidzamie spilgtie un savdabīgie
kori «Pakāpies kalnā» un «Būsim jauni» tika ignorēti konkursos

un, ja ne oficiāli, tad klusībā skaitījās par formālistiskiem,»
lasām KS atbildīgā sekretāra referātā.22

Vairāku gadu desmitu laika perspektīva ļauj skaidri saredzēt,
ka šie un pārējie pieminētie Kalniņa kori ir vieni no pirmajiem
Padomju Latvijas mūzikas klasikas ievērojamākajiem darbiem.

MŪZIKA KLAVIERĒM, ĒRĢELĒM, VIJOLEI

Klavierdarbos pa lielākajai daļai redzam agrākas stila iezīmes

un tendences. Daži darbi gandrīz neatšķiras no agrīno lirisko

21
Sk.: Latvijas PSR Valsts konservatorijas 1948. gada 20. februāra paplašinā-
tas padomes sēdes protokols Nr. 19. — CVORA, 472. f., 3. apr., 2. 1.,
10. lpp.

22 Latvijas Padomju komponistu savienības 6. plēnuma stenogrammas, 1954,
16.—23. maijā. — CVORA, 423. f., 1. apr, 105. 1., 16. lpp.
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miniatūru veidola (782, 784), savukārt citi 804, 805, 812 v. c. stila

ziņā ir līdzīgi 1937. gadā komponētajiem PIECIEM GABALIEM

(773—777). Veselā grupā miniatūru loti akcentēts harmoniju
kolorīts, piemēram, NOĶTIRNE (808) un PRELŪDIJA (787), kur

tas kļūst gandrīz par vienīgo izteiksmes līdzekli.

Šūmana noveletes veidols, ko varam ievērot jau NOVELETĒ

(775) no PIECU GABALU burtnīcas, izpaužas arī NOVELETE

Nr. 2 (792) un BALĀDE Nr. 2 (791). Šī otrā balāde visos aspek-
tos atšķiras no daiļrades sākuma gados komponētās — gan tēlos,

gan stilā, gan, jāatzīst, arī mākslinieciskajā nozīmībā. Te nav

nedz skaudrā kolorīta, nedz senatnīgi episku tēlu, un nosaukumu

attaisno vienīgi stāstošais vēstījuma raksturs, ko rada noskaņā

atšķirīgu mūzikas posmu virknējums, varbūt arī tēlu attīstība —

no lirikas caur dramatisku notikumu tēlojumu uz apoteozes tipa

noslēgumu.

Šī perioda klaviermūzikā varam konstatēt arī jaunas tenden-

ces, gan pavāji nostiprinājušās. Sastopam klavierdarbus, kuros

Kalniņa agrākās konkrēti tēlainās, poētiski programmatiskās
izteiksmes vietā parādās tendence uz vispārinātu, akadēmiski no-

sacītu kamermuzikālu izteiksmi, kas saistīta ar vispārinātām kus-

tības formām un vairāk abstrahētiem tēliem. Zīmīgi šai ziņā ir

daudzo tematiski neitrālo nosaukumu parādīšanās — kapričeto,
mets, antrakts. It īpaši kapričeto ir grūti atšifrējams žanrs Kal-

niņa klaviermūzikā. Acīmredzot komponists ir meklējis un izrau-

dzījies to kā specifisku, samērā neitrālu žanru, kur ietvēris muzi-

kālās idejas, kas neatrada vietu programmatiskas ievirzes mūzikā.

Kalniņa kapričeto ir tuvi gan dejām, gan noveletēm, bet reizēm

ar saviem samērā abstrahētiem tēliem tuvojas specifiski nosacītas

kamermuzicēšanas tipam, kādu sastopam M. Rēgera humoreskās

vai J. Brāmsa kapričo. No pēdējiem Kalniņš varbūt pārņēmis arī

nosaukumu.

Interesantākie mākslinieciskie rezultāti vērojami tur, kur

komponists apvienojis koncertiskas izteiksmības tendences ar

ērģeļstila specifiku. Tāpat kā dažām daiļrades vidējā perioda
klavieru kompozīcijām, arī šiem darbiem oriģinalitāti piešķir
spīdoša meistarība un savdabīgs artistisms, ar kādu komponists
veido kompozīciju tonāli modulatorisko veidolu. Taču harmoniju
sablīvējumu pašmērķības, ko var pārmest vidējā perioda darbiem,
šeit vairs nav, un tas ļauj izjust pilnīgu šī stila briedumu. Te

pieder episka spēka un svinīga cildenuma iezīmētā PRELŪDIJA

(788). Sičiliānas ritmi un ostinato kustība rada šeit priekšstatu

par kāda senlaicīga žanra stilizāciju — visvairāk par priekš-
klasicisma lēnas, patētiskas rituāla vai procesijas dejas žanru.
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Šādā uztverē arī blakuspakāpju harmonijas rada nevis folkloras,
bet senlaicīgas instrumentālmūzikas kolorītu.

Šī prelūdija ir raksturīgs piemērs tam, kā Kalniņa daiļradē
ienāk stils, kas apvieno specifisko instrumentālmūzikas formu

ietekmi ar viņa mākslinieciskā brieduma laika artistiski suve-

rēno meistarību izteiksmes līdzekļu, sevišķi harmoniju lietošanā.

Citur, piemēram, PRELŪDIJA 781, adekvāta pārvērtība ir

notikusi ar Kalniņa sirsnīgo, stāstošo liriku, kas tagad parādās
homofoni harmoniskā ērģeļstila ietekmētā izklāstā —

ar vijīgi

plastisku akordiku, mīksti disonējošu aizturu tehniku un brīvu

artistisku balssvedību kā franču ērģeļmūzikas lielmeistara Šarla

Vidora (1844—1937) ērģeļu simfoniju lēnajās daļās. Varam runāt

par atgriešanos pie agrīno darbu vienkāršās, iejūtīgās lirikas,
taču citā meistarības brieduma pakāpē un specifiskā instrumentāl-

mūzikas stilā.

Atbilstoši jaunā stilistiskā pagriezienā atklājas arī Kalniņa
klaviermūzikai raksturīgie himniskie tēli — kā MUZIKĀLAJĀ

MIRKLI (807).
Tomēr, izņemot pieminētos labākos paraugus, šī perioda kla-

vierdarbu vairumam trūkst iezīmīga mākslinieciska spilgtuma,
daudzi rakstīti it kā garāmejot un atstāj acumirklīgu improvizā-

ciju iespaidu.
Ļoti plašs ir šī perioda ērģeļdarbu saraksts. Ja apskatu sākam

ar_ maznozīmīgāko, tad jāatzīmē, ka PEDAĻSTUDIJAS ĒRĢE-
LĒM (844) ir tikai tehnisku vingrinājumu krājums. Daudzas no

korāļu prelūdijām nav atrastas, un par šo žanru komponista mū-

zikā varam spriest tikai pēc atsevišķiem paraugiem. Kalniņa

korāļu prelūdija parasti ir variāciju formā veidots skaņdarbs ar

skaidri iezīmētu ievadu kā tēmas sagatavojumu, ar tās motīviem

dažādās balsīs (bieži — fugato izklāstā) un galveno tonalitāti

sagatavojošiem novirzieniem. Variāciju skaits un komplicētība

proporcionāls skaņdarba apjomam. Dažkārt variācijas noslēdz

harmoniski un fakturāli izsmalcināta koda. Ne visas Kalniņa
korāļu prelūdijas pieskaitāmas pie koncertmūzikas, tomēr dažas

no tām varētu uzskatīt par labāko, kas mūsu gadsimtā šajā žanrā

veidots — komponista harmoniskās valodas tehnika un izteik-

smība šeit atradusi vislabāko darbības lauku un pilnībā to

izmanto.

_

Kalniņa_ērģeļmūzikas virsotne VARIĀCIJAS PAR JĀZEPA

VĪTOLA TEMU tomēr piļnībā neaizēno arī divus citus šī perioda
koncertgabalus — PRELŪDIJU (845) un otro PASTORĀLI (877).

PRELŪDIJAS asie patētiskā dramatisma un apskaidroti vēro-

jošās lirikas pretmeti ļauj to ierindot Kalniņa ērģeļmūzikas

līnijā, ko nosprauž IEVADS UN ALLEGRO (833), SKERCO
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(834), AGITATO (840). Savukārt otrā PASTORĀLE liek sevi

salīdzināt ar pirmo, Liepājas laikā rakstīto (832). Daudz tām

kopēja, tomēr jāpiekrīt atziņai, ka «krāsas kļuvušas sulīgākas,

ne tik ēteriskas. Pavasarīgo akvareli it kā nomainījusi krāšņas

vasaras dienas glezna.»
23 Tā ir arī tehniski komplicētāka, faktūrā

varbūt pat nevajadzīgi pretencioza salīdzinājumā ar savu jaunāko

māsu, tomēr Kalniņa raksturīgākā žanra — pastorāles — pamats
nodrošina arī šim skaņdarbam izteiksmes spilgtumu.

VARIĀCIJAS PAR JĀZEPA VĪTOLA TĒMU rakstītas

1949. gada vasarā Mellužos, bet galīga redakcija pabeigtas visai

neparastos un tomēr Kalniņa raksturam atbilstošos apstākļos.

Proti, savā kārtējā dzimšanas dienā, 23. augustā, no apsveicējiem
vairīdamies, komponists vasaras karstumā atbrauc uz Rīgas
dzīvokli un viens pats vairākas dienas, tur ieslēdzies, nostrādā

pie VARIĀCIJĀM, ļaudams apsveikumiem un apsveicējiem ceļot

uz jūrmalu... 1951. gada 3. martā komponists par šo skaņdarbu,
kas viņam bija ļoti tuvs, raksta dienasgrāmatā: «Mani aicināja
noklausīties V. Vismanes* ērģeļu spēlē, kurai pamatā bija manu

Variāciju jaunais opuss par Vītola tēmu. Reģistrācijā palīdzēja
P. Sīpolnieks* ..Visumā jauniešu darbs mani pārsteidza kā reģis-

trācijas iekārtojumā, tā arī pareizā tempu izvēlē, un aplaimots

pārgāju mājās.» Tā, komponistam pēc operācijas jau ļoti slimam

esot, sākās šī skaņdarba dzīve — tas bija pirmais Kalniņa ērģeļ-
darbs (izņemot emigrācijā rakstītos), kura pirmatskaņojumu
neveica viņš pats.

Kalniņa bagātā harmoniju un faktūras tehnika VARIĀCIJAS

sasniedz visai trāpīgu, lakonisku izteiksmību un piekļāvīgi atsedz

skaistās Vītola tēmas īpatnības. Tēlu daudzveidību un bagāto
dažādību vairo tēmas žanriska pārtapšana veselā virknē tā sau-

camo raksturvariāciju. Turklāt šim ciklam ir zīmīgs divu vēstu-

riski atšķirīgu variāciju tipu apvienojums — paralēli attīstās

korāļu variācijas ar izturētu tēmu kādā no balsīm un — rakstur-

variācijas.
24 Taču jāsaka, ka Kalniņa harmoniju valodas izteik-

smības dēļ tēlaini individualizētas ir ne vien žanriski konkrētās

raksturvariācijas, bet arī izturētās tēmas variējumi tā sauktajās
stingrajās variācijās. Kopumā cikls veido ērģeļmūzikā ne visai

bieži sastaptu izcili konkrētu un individualizētu noskaņu virkni,
kas kulminē 11. variācijas sēru procesijas raksturā, lai pēc tam

objektivizētos, noskaidrotos fināla fūgā. Variāciju izkārtojumam
piemīt ari izteiksmīga tonālā un žanriskā dramaturģija, kas

kopumā vērš šo skaņdarbu patiesi monumentālu.

23 Grauzdiņa I. Alfrēda Kalniņa ērģeļmūzika. — Gram.: Latviešu muziķa,
13. R., 1978, 42. lpp.

24 Turpat, 42. lpp.
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lepazīstoties ar Kalniņa nedaudzajiem darbiem vijolei un kla-

vierēm, neatstāj_iespaids, ka tie komponēti tādēļ, lai tik ļoti popu-

lāra grīnā ELĒĢIJA (820) nepaliktu šajā žanrā viena. Un tomēr

ELĒĢIJAS atskaņojumu skaits pārsniedz visus pārējos kompo-
nista vijoļdarbu atskaņojumus kopā ņemtus. Varbūt, ja nebūtu

ELĒĢIJAS, citas Kalniņa miniatūras vijolei un klavierēm spēlētu
biežāk. Katrā ziņā to būtu pelnījusi MELODIJA (824), kas ar

plastiski konturēto tematismu un vērojošo noskaņu ELĒĢIJAI
diezgan tuva. Neparastāku risinājumu tradicionāla žanra ietvaros

komponists meklējis ROMANCE (823) vijolei un klavierēm. Tas

ir dramatisks monologs un kā tāds savā ziņā vienīgais starp

komponista darbiem instrumentam, ko arī viņš pats bērnībā īsu

laiku vingrinājies spēlēt.

BEIDZAMIE SIMFONISKIE DARBI

Savā skaudri traģēdiskajā izjūtā spilgto un izveidojumā monu-

mentālo 11. variāciju no Jāzepam Vītolam, veltītā ērģeļvariāciju
cikla (891) komponists ir instrumentējis simfoniskajam orķestrim
ar novēlējumu atskaņot tad, ja Jāzepa Vītola mirstīgās atliekas

kādreiz tiktu pārvestas dzimtenē. Šis ir viens no vairākiem sēru

opusiem komponista dzīves beidzamajā periodā un kā tāds ļoti

saprotams, lielam māksliniekam tuvojoties sava ceļa nobeigumam.
Otru Kalniņš nav veltījis konkrētas personas piemiņai, bet

tiem daudzajiem sava laika līdzbiedriem, ar kuriem kopā strādāts

un kuri šķīrušies no dzīves agrāk, nekā bijis lemts komponistam

pašam. Tas ir IN MEMORIAM (682) — paplašināta miniatūra

divkārtīgam simfoniskam orķestrim ne gluži ar dominējoši tra-

ģēdisku, bet arī ar liriski gaišu un smeldzīgu noskaņu. Muzikālā

spilgtuma, kodolīguma ziņā šis mazais opuss nebūt neatpaliek no

agrākajām komponista izteiksmīgajām un joprojām populārajām
simfoniskajām miniatūrām.

īsts komponista beidzamā perioda daiļrades varoņdarbs ir

plašā simfoniskā UVERTĪRA (683). Tās pamatideja — gaismas
uzvara pār tumsu25

— tverta ar komponistam raksturīgo žanrisko

konkrētību, taču bez programmatisma pieteikuma. Uvertīras forma

ir neparasta ar to, ka gaidītā tēmu izstrādājuma vietā iestājas
tematiski jauns, ar iepriekšējo tēmu attīstību gandrīz nesaistīts

maršveida posms. Taču, ievērojot visu tematisko materiālu

25
Sk.: Grāvītis 0. Ziemas koncertsezona ievadīta. — Literatūra un Māksla,

1950, 8. okt, 41. nr, 2. lpp.
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spilgtumu un patstāvību, var attaisnot arī šādu dramaturģiju un

struktūru. Šīs mūzikas izteiksmības spēks ir tematiskajā spil-

gtumā, intonatīvajā piesātinātībā, katra mūzikas ritējuma tēlainajā

raksturīgumā. levads ar smagnēji nospiesto noskaņu ir plašs un

kļūst par patstāvīgu tematisku posmu, ko nomaina liroepiska,

plastiska un Kalniņa dzimtenes raksturojumiem tipiska saulaina

tēma. Tā attīstoties kļūst par skaņdarba emocionālo centru. Tre-

šais, marša raksturā uzsāktais posms caur ievada tēmas reminis-

cencēm un ar jauna blakusmateriāla iesaistīšanu ved uz gaišo,

spēku apliecinošo izskaņu. Arī šis pēdējā perioda simfoniskās

daiļrades centrālais un plašākais darbs apstiprina citos šī laika

žanros konstatēto likumsakarību — komponists atgriežas pie

pirmā perioda tematiskajām idejām un stilistiskās ievirzes, bet

dara to citas, bagātākas pieredzes bruņots un jaunā meistarības

pakāpē. Uvertīras tematiskās un žanriski stilistiskās saknes ir

nevis vidējā, bet gan pirmā perioda liroepiskajos darbos.

1950. gada 30. augustā konservatorijas obligāto klavieru kated-

ras sēdē Kalniņš saņem ierosinājumu uzrakstīt tautasdziesmu

harmonizējumus četrrocīgi — pedagoģiskiem mērķiem. Ļoti drīz

desmit apdarinātu meldiju ir savirknētas nelielā svītā (sk. 639—

648). Apspriežot darbu Komponistu savienībā, nāk ieteikums

instrumentēt apdares simfoniskajam orķestrim. Komponists maina

arī apdaru izkārtojumu, dažām paplašina formu. Tā rodas DES-

MIT LATVIEŠU TAUTASDZIESMAS (650—659) simfoniskajam

orķestrim. Pirmā redakcija klavierēm paliek rokrakstā un pama-
zām aizmirstas. Bet no orķestra varianta komponists veido otru

redakciju klavierēm četrrocīgi, kura iznāk arī iespiedumā.
DESMIT LATVIEŠU TAUTASDZIESMAS orķestrim ir tikai

apdares, taču to tēlainais piesātinājums visai bagāts. Attieksme

pret folkloru komponists šeit ir mākslinieciski augstvērtīgā formā

izteicis daudz savai daiļradei raksturīgā. Tautas mūzikas kon-

tekstā te sastopam komponista iemīļotos liriskos dabas tēlus —

meldijas AIZ EZERA AUGSTI ĶALNI izsmalcinātā, maigām
gaismēnām bagāta harmonizācija pauž to pašu iekšēji bagātas
personības kluso jūsmu par dzimtās zemes ainavu skaistumu, ko

daudzi komponista oriģināldarbi par šo tēmu. Liriski atveidots

tautisks dejiskums un idillisks sadzīves žanrs — šī kompo-
nistam tik raksturīgā tēlu sfēra — bagāti izpaužas dažās citās

svītas daļās — 652, 655, 656, 658. Savukārt, atturīga dvēseliska

lirika ar komponistam raksturīgo trauslo gleznainību un niansē-

tību_ piepilda izteiksmīguma ziņā, liekas_, arī_paša komponista
nepārspēto šī cikla lirisko kulmināciju PUT, VĒJIŅI! (654). Tur-

klāt jūsma par tautas mākslas bagātību un krāšņumu — šis pašai
folklorai raksturīgais motīvs — veido pamatu vēl kādai, varbūt
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pašai galvenajai šis svītas tēlaini emocionālajai sfērai — tautas

muzikālā ģēnija, folkloras radītāja, slavinājumam. Tas zīmējas
ne vien uz svītas ievadošo daļu DZIEDOT DZIMU, DZIEDOT

AUGU — komponista īpaši iemīļotu melodiju, ko viņš apdarinājis

pavisam četras reizes, bet arī uz visa skaņdarba idejiski emocio-

nālo ievirzi. Jāatzīst, ka nekur citur saskarē ar folkloru kompo-
nists nav sniedzis tik pilnskanīgu, krāšņu un cildenu visas kom-

pozīcijas emocionālo kopnoskaņu kā šinī ciklā. Tautas mūzikas

materiāla izklāsts gan šeit veidots pēc vokālo apdaru principa —

melodija paliek neskarta, bez metroritmiskām un strukturālām

izmaiņām un reljefi izdalās kā galvenā balss. Taču tas niansēm

un krāšņām saskaņām bagātais harmoniskais, tembrāli instrumen-

tālais un faktūras tērps, kas ietver katru tautas meldiju, ir pie-
sātināts ar pilnskanīgu un ziedošu svinīgumu un pauž cieņas
pilnu jūsmu par pašu apdarināmo vielu — tautas mūziku. Tā

emocionālā atmosfēra, kas veidojas ap tautas mūziku šajā ciklā,

ir tuva īpašai dzīves pilnestības izjūtai, ko konstatējām veselā

virknē šī perioda solodziesmu un kas ir neatkārtojama vēlīnā

Kalniņa mūzikas īpatnība. Šī īpašā izjūtu saulainība un piepildī-
tība lielā mērā sakņojas komponista virtuozajā tehnikā — tādā

īpašā harmonizācijas paņēmienā, kad balsu kustības rezultātā

saskaras tālas tonalitātes, veidojas divējādi tulkojami akordi,
izzūd atšķirības starp harmonisko figurāciju un akordiem un

pēdējie ļoti piesātinās ar blakusskaņām, kopumā veidojot it kā

nepārtrauktu harmonisko krāsu laistīšanos, starošanu.

Kā konstatējām, izteiksmes oriģinalitātē un mākslinieciskajā

spilgtumā vairāki beidzamā perioda skaņdarbi var sacensties ar

izslavēti populārajiem agrīnajiem. Te jāmin viena no komponista
daiļrades ceļa īpatnībām: tajā iezīmējās divas galvenās kulminā-

cijas — agrīnajā periodā un beidzamajos gados. No šī viedokļa
nebūs pārspīlējums, ja teiksim, ka komponista dzīve aprāvās
pāragri, vēl visas savas iespējas neizsmēlusi.

1951. gada 22. decembri slimnieka istabā uz rakstāmpults vēl

guļ lesākta jauna redakcija vijoles kadencei no PŪT, VĒJIŅI!
Viņam vēl joprojām neliek miera ši orķestra svītas centrālā daļa,
lielā liriskā sala, kurā dziesma harmonizēta tik meduszeltalnā

krāšņumā kā vēl nekad, nekad.

Ar kādu gurstošās apziņas daļu viņš vēl jūt, ka tā jau vairā-

kas dienas tur guļ nepabeigta.
Piecelties un padarīt.
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Bet vispirms jāuzkrāj spēki.
Kāpēc vakardienas ārstu konsilijs bija izklīdis tik satumsušām

sejām?! Vai ārsti zināja, ka viņš jau sen bija atskārtis?
.. .

Jā, nu jau bija gandrīz divi gadi, kopš viņš bija atskārtis, ko

nozīmē šie mazie burtiņi «Ca» viņa slimības vēsturē, kad, nevē-

rīgi pamestu, reiz bija ārsta kabinetā to nejauši uzskatījis. Viņš

nojauta šo burtiņu turpinājumu, zināja slimības pilno vārdu, jo,
kaut arī Cēsu zēnības laikā latīnists Zariņu Kārlis savā skolā

to viņam nebija iemācījis, tad angļu valodas pašmācības grā-
matā, no kuras tas savas dzīves brieduma laikā nešķīrās vairākus

gadus no vietas, šis vārds atkārtojās reizi no reizes. Angliskā
izruna skanēja vēl grlezīgāk par latīnisko, vai ne? Latviskais

vēzis izklausījās pārāk mīksti priekš šī skorpiona, astoņkāja,
mēmā nezvēra . . . Na!

Bet slimnieks varēja būt mierīgs. Viņš taču bija paspējis
sakārtot rakstāmgaldu, sastādīt aptuvenus darbu sarakstus, sasiet

vākos mazāko, vieglāk klīstošo kompozīciju lapas. Pat pēdējo
vēlēšanos viņš bija uzrakstījis.

Vest pajūgā.

Nekādu teoloģiju.
Bet mazo kapa zvaniņu gan. Lai tā zumēšana aizklīst tālu

kā jaunās dienās Siguldā klusā laikā atklīda Silciema zvans un

lika rakstīt vienu no pirmajām dziesmām. SKAN ZVANI... Un

tai bija pagājušā gadā mirušā Zvārguļu Edvarda vārdi.

Emīls ne visai mīlēja šo dziesmu un jau toreiz nenoguris brī-

dināja no mākslotības. Brīdināja, kritizēja, slavēja un, varbūt,
arī sirsnīgi mīlēja. Emīls bija viņam otrā sirdsapziņa.

Vai pēc Emīla nāves tā nepamodās pārāk reti?

Vai šī sirdsapziņa viņā taisni tagad nebija visstiprāk pamo-
dusies?

Viņš nupat rudenī bija raudājis kā izkults, kad piemiņas brīdī

pie Emīla kapa koris uzņēma Minjonu — tik svaigi un neviltoti

skanēja šī dziesmiņa četrdesmit gadus pēc tam, kad Emīla māte

bija parādījusi viņam asiņaino mēteli. Viņš pie Emīla kapa tagad
bija raudājis, sevi iekšēji šaustījis un vēl ar asarām par to rak-

stījis dienasgrāmatā. Vai viņš nebija pārāk maldījies un nomal-

dījies, dzīdamies pēc augstām lietām? Peldēdams pāri plašajam
okeānam. Gribēdams sevi apliecināt gandrīz vai visos žanros.

Rakstīdams augstā stilā. Grūti. Komplicēti. Apsīcis. Apstājies.
Lieks. Apnicis. Citiem. Sev.

Asaras atkal plūst pār slimnieka seju. Viņš tās vairs neslauka.

Viņš jūtas ļoti slikti. Ak, kāds gan brīnums par asarām, viņš
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taču šais slimības mēnešos bija kļuvis tik jūtīgs, nervozs, pār-

vērties. Viņš ar asarām vai ik dienas atcerējās un dungoja savu

Poruka dziesmiņu LIST KLUSI. «Kam dusmojies tu, bēdu gars,

par mani? Vai tu ticēt vari, ka manā trūdu būdiņā mīt laimības

un prieka gari ...» Emīla mīļāko dziesmiņu. Bet vai daudzi viņa

darbiņi dzīvoja tā kā Emīla dziesmas, — ļaužu sirdīs, neuzspies-
tas, neviļus mīlētas? Tomēr, tomēr

.. . Daudz
.. . Viņam bija

lemti četrdesmit gadi vairāk nekā Emīlam. Sevi piepildīt. Emīls

nepaspēja. Bet viņš? Ak, ko?! Pat Jurjānu Andrejs reiz klusās

skumjās atzinās, ka mūžs nepiepildīts paliek. Tas toreiz jaunībā
ķēra kā zibens trieciens. Kā?! Nepiepildīts?!

«Sie vīri, kuru galamērķis nekarājās tepat pie mūsu dzimtenes

šaurajām debesīm, bet sniedzās un tiecās vistālākos, kaut ne-

sniegtos augstumos! Vai tāds lolots, kaut nesasniedzams ideāls

neizpērk dzīvi? Tie vīri atstāj mērauklu, kā raudzīties uz mākslu,
ko prasīt no sevis paša, no citiem . ..» Vai viņš to par Emīlu bija
kādreiz rakstījis? Par Jurjānu? Par sevi? Ak, lai! Tagad vienalga,
ari viņš ir kā visi — kā Emīls, kā Jurjāns, kā tēvs, kā māte, kā

cilvēces bijušais vairums. . . Nav vairs neviena paša . . . Neviena.

Nekur.

Slimnieks nejūt, kā istabā sanāk draugi, no Komponistu savie-

nības ataicinātie tuvākie cilvēki. Nepazīst. Jau ziemas dienas pie-
vakare. Uzkrīt nakts. 23. decembris. Medmāsa paliek kājās stāvot

pie slimnieka gultas, līdzjutēji kavējas blakusistabās, klusas saru-

nas, nogurums. Ap pustrijlem slimnieka istabā džinkstēdama

pēkšņi atspriegst kāda klavieru stīga — droši vien daudzo atnā-

cēju sanestā mitrā gaisa iespaidā. Medmāsa parādās slimnieka

istabas durvīs nolaistu skatienu. Medicīnas kompetence beigusies.
Pēc trim dienām viņš ir oēdējo reizi Operas baltajā namā.

Viņš nejūt, kā uz skatuves ap viņu nostājas mīļie Operas cilvēki

par BAŅUTAS tēliem. Viņš nedzird, kā, improvizācijas lielmeis-

taram godu atdodot, Rihards Glāzups pie Operas ērģelēm impro-
vizē par Alfrēda Kalniņa tēmām. Neklausās Bahu, Hendeli, Bēt-

hovenu, Mocartu, Sūbertu, Čaikovski, Grīgu, Dārziņu, Melngaili.
Kad trešo reizi skan BAŅUTAS sēru maršs, piebrauc melnais

pajūgs.
Tūkstošiem pavadītāju atgriežas no Meža kapiem pilsēta.
Piepildīts.

Otrā rītā pa Gaujas ielu Cēsīs uz Bērzaines pusi atkal skrien

mazs zēns. Skrien aizgūtnēm. Vai zēns steidzas uz Bērzaines

ģimnāziju? Nē, viņš dodas uz savu mūzikas skolu, kas kopš vakar-

dienas saucas Alfrēda Kalniņa vārdā. Kamēr vien Alfrēda Kalniņa



dzimtenē uz mūzikas skolām steigsies mazi zēni un meitenes un,

lieli pieauguši, dziedās koros un pulcēsies dziesmusvētkos, šo

vārdu daudzinās. So vārdu pazīs ari citās tautās. Tur laužu ausim

tas skanēs svešādi, viņi nezinās tā primāro jēgu, bet mūzika, kas

saistīsies pie šī vārda, veldzēs viņus, jo tā skar cilvēka dvēseli

neparasti jutīgās un smalkjūtīgās skavās.
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ALFRĒDA KALNIŅA

SKAŅDARBU

RĀDĪTĀJS

Saraksta mērķis — sistematizēti parādīt komponista atstāto mūzikas man-

tojumu, kā ari ar skaņdarbu rašanās, pirmatskaņošanas, pirmiespiedumu un

citiem datējumiem sniegt lasītājam priekšstatu par jaunrades gaitu, par tās

ieplūšanu sava laika mūzikas dzīvē. A. Kalniņa jaunrades ainas iespējami

pilnīgākai restaurācijai sarakstā fiksēti arī nepabeigtie, pazudušie un iznīci-

nātie skaņdarbi, kā arī komponista paša veiktie savu darbu aranžējumi (citu
autoru veiktajiem aranžējumiem patstāvīga vieta nav ierādīta).

Skaņdarbi sistematizēti žanriskās grupās, bet to ietvaros — hronoloģiski.

Bez tam katrs sarakstā minētais skaņdarbs apzīmēts ar konstantu kārtas

numuru (kursīvā), kas sastopams ari grāmatas tekstā. Kārtas numurs lasītā-

jam atvieglo orientēšanos sarakstā. Turklāt numurs ļauj grāmatas tekstā

saīsināt norādes uz atbilstošo skaņdarbu, kā arī — ievērojot A. Kalniņa mūzi-

kas mantojuma kādreizējo nepilnīgo un nepietiekami sistematizēto izdošanu —

var atvieglot skaņdarbu identificēšanu.

Lai ievērotu hronoloģisku kārtojumu, nav saglabāts līdzšinējos A. Kalniņa

darbu sarakstos sastopamais solodziesmu grupējums pēc autora izdotajām

burtnīcām. Tomēr katrai dziesmai ir norādīta tās pirmizdevuma burtnīca (b.) —

ar romiešu cipariem.

Sarakstā pēc skaņdarba numura dots tā nosaukums (ja darbs komponēts

pēc citvalodas teksta oriģināla vai arī pirmoreiz autora izdots ar virsrakstu
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citvaloda, tad iekavas likts ari oriģināla nosaukums); talak seko teksta autors;

komponēšanas gads; ziņas par veltījumu; dati par pirmiespiedumu (vai norāde,

ka skaņdarbs saraksta sastādīšanas laikā pieejams tikai rokrakstā); dati par

pirmatskaņojumu (ja tādi atrasti; taču to iztrūkums nenozīmē, ka darbs

nebūtu atskaņots).

Skaņdarba vēlākas autora revīzijas (rev.) gads uzrādīts tikai tādos gadī-

jumos, ja tās rezultātā nošu tekstā komponists kaut ko mainījis un pēdējā

izdevumā šīs izmaiņas tomēr nav ietvertas, vai arī darbs palicis rokrakstā.

Tas darīts, lai pievērstu atskaņotāju un nākamo izdevēju uzmanību skaņdarbu

revidētajiem variantiem, resp., pēdējām autora redakcijām. Šo variantu rok-

raksti glabājas RLMVM A. Kalniņa fondā (ja nav norādīta cita glabāšanās

vieta), to vairums ir kordziesmu sakopojumi ar glabāšanas šifriem R3/1, R4/1

un R5/1.

Vokālajiem skaņdarbiem, kas radušies periodā līdz 1913. gadam, kad

komponists savu darbu rašanos vēl pats nedatēja, sniegtas ziņas ari par tekstu

pirmpublicējumiem kā vienu no kompozīciju rašanās orientieriem. Ziņas par

tekstu publicējumiem pēc iespējas minētas arī dziesmām ar cittautu dzejas

tekstiem, par kuriem bibliogrāfiska informācija latviešu valodā nav pieejama.

Tautasdziesmu apdarēm norādīti melodiju avoti ■— izmantoto melodiju publi-

cējumi vai šifra numuri Latv. PSR ZA A. Upīša Valodas un literatūras insti-

tūta Folkloras sektora (FS) fondos, vai arī dati par teicēju vai pierakstītāju,

no kura komponists melodiju ieguvis. Beidzot atzīmētas lappuses, kurās atbil-

stošais skaņdarbs minēts grāmatas tekstā.

DATĒJUMI. Neraugoties uz to, ka 1948. un 1949. gadā komponists sastā-

dījis divus savu darbu katalogus (sk.: Alfrēda Kalniņa svarīgākie raksti),

skaņdarbu rašanās un pirmpublicējumu datu noskaidrošanai bija jāņem palīgā

ziņas periodikā, sarakste un citi netieši avoti, jo izrādījās, ka tiklab minēto,

kā ari citu agrāk paša komponista sastādīto katalogu ziņas ne vienmēr bijušas

pilnīgas un precīzas, bet datēti autogrāfi bija pieejami tikai kompozīciju nelie-

lai daļai. Skaņdarbu vairumam datējumi tagad uzskatāmi par precīziem, tomēr

zināmai daļai tie joprojām paliek aptuvenības robežās; uz to ikvienā gadījumā

aizrādīts. Ziņas par pirmatskaņojumiem smeltas no periodikas un koncertu

programmu lapiņām, retāk — no sarakstes.

VELTĪJUMU ADRESĀTI. Tā kā katrs veltījuma fakts satur zināmu kul-

tūrvēsturisku informāciju, kā arī savā ziņā raksturo komponista tuvāko sabied-

risko vidi, tad sarakstā ne vien fiksēts ikviens veltījums, bet turpat sniegtas

arī elementāras ziņas oar veltījuma adresātu (izņemot tos, par kuriem ziņas

sniegtas komentāros).
VOKĀLO KOMPOZĪCIJU TEKSTA TULKOJUMI. IZDEVUMI. Visām tām

solodziesmām, kas autora izdevumā līdz 1940. gadam iznākušas I—XXXIII burt-

nīcā (13— 162), šajos izdevumos ir vācu tulkojumi. Izņemot 206 un 207, arī

pārējām līdz 1939. gadam pēc latviešu dzejas tekstiem komponētajām solo-

dziesmām — tiklab atsevišķi izdotajām, kā rokrakstos palikušajām —
autors

sagādājis vācu tulkojumus. Pēc angļu (vai vācu) oriģināldzejas komponētās
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dziesmas autorizdevumos tulkotas tikai latviski. Vācu tulkojumi ir arī visiem

iespiestajiem duetiem un tercetiem.

Savukārt krievu tulkojumi ir atrodami divos solodziesmu izlases izdevu-

mos ■— Alfrēds Kalniņš. Dziesmas balsij ar klavierēm, 1. Sast. un red.

H. Brauns. R., 1969 (te ietilpst 13—47, 49—64, 67) un Alfrēds Kalniņš. Dzies-

mas balsij un klavierēm, 2. Sast. un red. H. Brauns. R., 1972 (65, 66, 68, 69,

71—78, 81—106, 108—116). Bez tam krievu valodā izdotas vēl arī solodzies-

mas 121, 123, 128, 130, 140, 141, 145, 146 (krājumā Antpped ĶaAHbiHb.

H36paHHbie poMaHCbi h necmi. Coct. T. EpayH. M.—JI., 1966).

Kā redzam, solodziesmu teksta tulkojumi citās valodās ir sistemā-

tiski un par tiem skaidru priekšstatu dod šīs summārās ziņas, tāpēc sarakstā

katras solodziesmas teksta tulkojums atsevišķi nav minēts. Citādi ir ar tau-

tasdziesmu apdarēm balsij ar klavierēm, kuru tekstu tulkojumos nav tādas

konsekvences, tāpēc sarakstā ikreiz minēts, ar kādiem tulkojumiem katrs pirm-

izdevums apgādāts. Tas pats sakāms par kordziesmām un kantātēm. Vismazāk

atdzejots tekstu oriģināldziesmām un apdarēm koriem.

A. Kalniņa solodziesmas, apdares balsij ar klavierēm un instrumentāla

mūzika pirmiespiedumos līdz 1940. gadam iznāca gandrīz vienīgi autora izde-

vumos (tāpēc līdz tam laikam visi sarakstā minētie šo žanru pirmizdevumi,

ja vien nav norādīta izdevniecība, ir autorizdevumi
—

lai arī dažkārt ar

sabiedrisku organizāciju vai valsts iestāžu atbalstu). Turpretī savas kor-

dziesmas autors pats sāka izdot (uz atsevišķām lapiņām) tikai pēc atgrie-
šanās no emigrācijas (pēc 1933. g.). Līdz tam A. Kalniņa kordziesmas bija

izdotas un turpināja iznākt dažādos krājumos, kā arī koru biedrību atsevišķos

izdevumos. Tāpēc katras solodziesmas pirmizdevējs (īpaši vēlākajā periodā)

ne vienmēr bijis noskaidrojams un sarakstā ne vienmēr minēts. Apkopotas un

sistematizētas A. Kalniņa kordziesmas pirmoreiz parādījās tikai pēc kompo-
nista nāves divās Jēkaba Vītoliņa sastādītās izlasēs

— Alfrēds Kalniņš. Dzies-

mas jauktam korim. R., 1960; Alfrēds Kalniņš. Dziesmas vīru un sieviešu

koriem. Tautas dziesmu apdares koriem. R., 1964. Taču A. Kalniņa kordziesmu

tekstu tulkojumi citās valodās sastopami tikai no gadījuma uz gadījumu dažos

atsevišķos kordziesmu krājumos, tāpēc ziņas par tiem sarakstā minētas atse-

višķi pie katras oriģināldziesmas vai apdares korim.

Sarakstā sastopamie dati par A. Kalniņa darbu izdevumiem attiecas uz

periodu līdz 1979. gada 31. martam.

MŪZIKA SKATUVEI

OPERAS

/ INDULIS UN ĀRIJA (Raiņa librets pēc tā paša nosaukuma traģēdijas).
1. cel. klavierizvilkuma, 1913; 2. cēliena ievads un lietuviešu koris uzme-

tumā, 1914. Rokr., autora iznīcināts
— 162—166, 195, 230, 271, 361
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2 BAŅUTA, opera 4 cēlienos (Artūra Krūmiņa librets, izd. R., 1920),
1918—19. Pirmuzvedums Nacionālajā opera 1920 29. maija, autora muzi-

kālajā vadībā. Daļēji pārstrādāta jaunuzvedumiem 1937, kā arī 1941

(jauna fināla versija). P-iesp. klavierizvilkumā franču un vācu valodā

(R., 1938). Ar abām fināla versijām (1919, 1941) klavierizvilkums izdots

latv., krievu, franču un vācu vai. (R., 1968). Sk. 470, 669—671, 753, 841,
843.

— 5—7, 64, 162, 164, 177, 202, 203, 206—208, 213, 218, 220, 222—231,
236, 248, 270—273, 287, 306, 308, 312—316, 322, 325—329, 335, 336, 344,

353, 356, 358, 359, 362—364

3 SALINIEKI (DZIMTENES ATMODA), opera 4 cēlienos (Artūra Krūmiņa

librets, izd. R., 1926), 1922—25. Klavierizvilkums iespiests 26 rotaprintetos
eksemplāros (R., 1926). Pirmuzvedums Nacionālajā operā 1926 10. febr.

autora muzikālajā vadībā. Rediģēts un papildināts (sk. 672) jaunuzvedums

(ar nosaukumu DZIMTENES ATMODA) Nacionālajā operā 1933 9. sept.—
164, 241, 243, 246, 252, 261, 268, 271—274, 287, 293, 306, 308—310, 316,
320, 324, 325, 358, 362, 363

BALETS

4 STABURAGS, romantisks balets četros cēlienos (E. Leščevska librets un

horeogrāfija), 1939—43. Rokr. Pirmuzvedums 1943 24. nov. (1957 15. dcc.

uzveduma nosaukums «Staburadze»). Sk. arī 674, 675—680. — 7, 316,

326, 329—332, 339, 340, 359, 364

MŪZIKA LUGĀM

5 KORI 5. LERBERGA KOMĒDIJAI «PĀNS» 1920 4.-6. okt. Rokr. Kom-

ponēti Sarla van Lerberga (Lerberghe, 1861—1907) satīriskas komēdijas
«Pāns» (1905) uzvedumam Nacionālajā teātrī 1920 3. decembrī. —

252, 270

1. cēliena 1. «Pāns ir augšāmcēlies». ,

2. Kora vokalīze.

3. «Tevi teicam».

4. «Pāns ir augšāmcēlies».
5. «Evoē, Bakhus».

6 DEJAS UN KORI J. AKURATERA LUGAI «SIS UN TAS ITNEKAS»,

pirmuzvedumam Nacionālajā teātrī 1920 23. dcc. Rokr. — 252
Dejas (saglabājušies tikai simfoniskā orķestra balsu fragmenti):

1. «Vilku deja».
2. «Lāču deja» — E. Grīga Norvēģu dejas Ā-dur aranžējums.
3. «Kazaika».
4. Polka, klavierdarba 713 aranžējums.
Kordziesmas:

NU SAULE VERAS, sk. 306.

MŪŽĪBAS SALĀ, sk. 458. — 252

7 ĶORI J. KOSAS LUGAI «CELI UN DŪKSTIS», pirmuzvedumam Nacio-

nālajā teātrī 1923 26. sept. Rokr. — 252, 270

1. DAŽU SKAISTU ZIEDU, sk. 315.
2. Tautasdziesmu apdares jauktam korim: «Zvejnieks mani aicināja»,

«Bandinieka rudzi auga» un agrāk komponētā APKĀRT KALNU LINUS
SĒJU, sk. 599.
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8 MŪZIKA RAIŅA DRAMATISKAJAI POĒMAI «DAUGAVA» (18 mūzikas

numuri), uzvedumam Nacionālajā teātrī 1923 18. nov. Rokr. — 252, 256,
270

1. Prologa vīru koris («Uz priekšu»).
2. «Melnā Daugava» — ieskaņa. Tautasdziesmas apdare un vokalīze

jauktam korim «Ej, saulīte, drīz pie Dieva».

3. «Melnā Daugava» — izskaņa. Tautasdziesmas apdare un vokalīze

jauktam korim «Visas manas sīkas dziesmas», sk. 608.

4. Triju tautasdziesmu savirknējums. Kontrapunktiska tautasdziesmu ap-

dare jauktam korim «Ej, saulīte», «Saulīf tecēj'» un «Kas tie tādi,
kas dziedāja».

5. «Melnā Daugava» — melodrāma arfas pavadījuma (Vecmāmiņa:
«Deviņ' vīri sasēdās»).

6. «Melnā Daugava» — melodrāma vijoles solo pavadījumā (Spēlmanītis:
«Saule Latvi sēdināja»).

7. «Mazganītis» — balsij ar klavierēm («Zilganas debesis, sarkani

mākoņi»).
8. «Kaunīgā pulkstenīte» — balsij ar instrumentālu ansambli («Kalnu

egļu zilā ēna»).
9. «Ugunskurs» — balsij un arfai (Mazganītis: «Kur teci, Daugava»).

10. «Ugunskurs» — balsij un arfai (Vecais übags: «Nu būs labi leišu

zemei»).
11. «Ugunskurs. Pānika», vokalīze jauktam korim.

12. «Ugunskurs» —
tautasdziesmas parafrāze «Pūt, vējiņi!».

13. «Pusnakts» — klavierēm vai harmonijam un korim bez teksta.

14. «Baltā Daugava» — balsij ar vijoles solo (Spēlmanītis: «Kalns, ko

stājies man ceļā priekšā»).
15. «Sarkanā Daugava» — vīru korim.
16. «Darba Daugava» — vīru korim.

17. «Sūra cīņa izcīnīta»
— jauktam korim.

18. «Apoteoze (fanfāras)» — jauktam korim un simfoniskajam orķestrim.

9 MŪZIKA RAIŅA LUGAI «MUSU ĶĒNIŅŠ» (15 mūzikas numuri, kā arī

fanfaras), pirmuzvedumam Nacionālajā teātri 1923 25. dcc. Rokr. —

252, 270

1. Deja korim un simf. orķ., sk. 754.

2. Koris «Sir, sir, sir, še kāds ir» ar simfonisko orķestri, sk. 755.

3. Maršs simf. orķ. (variants jauktam korim
— «Ailā, sir, sir, mums

ķēniņš ir»), sk. 756.

4. Deja simf. orķ., sk. 759.

5. Deja, quasi Polonēze, instrumentālam ansamblim, sk. 757.

6. Duets divām balsīm ar klavierēm «Lai vēl smejam», sk. 278, 758.

7. Jaukts koris «Sveicam, sveicam Septiņcirti».
8. Jaukts koris ar vijoles un alta solo «Piesargies, atkāpies» («Bišu un

mušu koris», 3.cēl.).
9. Tempo di Polka

— aranžējums instr. ansamblim, sk. 713.

10. Deja simf. orķ., sk. 760.

11. Deja simf. orķ., sk. 761.

12. Rotaļa «Kas dārzā, kas dārzā» jauktam korim.
13. Dejas dziesma «Bitītes, māsiņas» siev. korim un instr. ansamblim,

sk. 279.

14. Supuļa dziesma «Guli, guli, puisīti» sieviešu korim ar simf. ork.,
sk. 280.

15. Fināls «Slava darbam» jauktam korim.

Bez tam sešas dažāda rakstura fanfāras trompetei solo.
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10 MŪZIKA Dl. G. BAIRONA LUGAI «KAINS», uzvedumam Nacionālajā
teātrī 1924 17. apr. Rokr. — 252, 270

1. «Klusums», vokalīze jauktam korim._
2. Allegro, vokalīze jauktam korim ar ērģelēm.
3. «Kam, Kam» — vīru korim un 2 bazūnēm.

4. Allegro —
divām bazūnēm.

11 KORI ZELTMATA LUGAI «ARĀJDELS», pirmuzvedumam Nacionālajā
teātrī 1924 20. apr. Rokr. — 252, 270

1. «Spēks un griba tumsu lauž» — jauktam korim.

2. «Gaviļu dziesma» («Sveiks, varoni diženais») — jauktam korim.

VOKĀLĀ ORIĢINĀLMŪZIKA

SOLODZIESMAS

Balsij ar klavierēm

12 DZIESMAS AR NADSONA, LILIENKRONA, DEMELA, BĪRBAUMA U.C.

TEKSTIEM, ne vēlāk ka 1897 aug. Autora iznīcinātas. —
42

Nadsons Semjons (1862—1887) — krievu dzejnieks. Publicējies
kopš 1878.

Lilienkrons (Liliencron) Detlefs Fridrihs fon (1844—1909) —

vācu rakstnieks, viens no redzamākajiem impresionistiem 80.—90. gadu
vācu dzejā.
Dēmels (Dehmel) Rihards (1863—1920) — vācu rakstnieks, ievē-

rojamākais vācu dzejas pārstāvis laikposma starp naturālismu un

ekspresionismu.
Bīrbaums (Bierbaum) Otto Jūliuss (1865—1910) —

vācu dzej-
nieks, darbojies galvenokārt 90. gados, pēcnaturālisma perioda pār-
stāvis.

Pēc A. Kalniņa atmiņām, viens no oriģinālvalodā komponētajiem
Lilienkrona dzejoļiem saucies «Dziļa vientulība» (Tiefeinsamkeit. —

«Tiefeinsamkeit, es schlingt um deine Pforte...»). Par pārējiem kom-

ponētajiem šo autoru dzejoļiem saglabājies tikai A. Kalniņa raksturo-

jums — «melanholiskie teksti». (Sk.: Autobiogrāfija, 21. lpp.)

13 PIE EZERA (Mieriņš, īst. v. Jānis Frīdenbergs), ne vēlāk kā 1897 aug.
P-iesp. kā op. 2, Nr. 1 O. Sepska izd. krāj.: Dziesmu Pūrs, 2. gadagāj.,
1901, 19. lpp. Pēc tam aut. izd. ar nelielām korekcijām VII b., 1906 sept.
P-atsk. ne vēlāk kā 1906 5. okt., ko min kā p-atsk. datumu J. Duburs,

anonsējot savu koncertu. Tā kā dziedātāji toreiz par p-atsk. dēvēja arī

savus pirmiestudējumus un, ievērojot p-iesp. gadu, var pieņemt, ka

dziesma izpildīta jau agrāk.
Teksts publ. krāj.: Līgas skaņas, 2. d. Jelgavā, 1891.

«Darbu hronikā» sastopamais minējums — «Domājams, ka abas pir-
mās solodziesmas (šī un GAUJAS MALA — A. X) komponētas ne agrāk
par 1901. gadu» — jāuzskata par kļūdainu, jo 1935 rakstītajā autobio-

grāfiskajā referātā «Skats manā darbistabā» (6. lpp.) autors raksta, ka,
dodoties 1897 uz Pēterburgu, «portfelī bija solodziesmas ar Mierina, Nied-

ras . . tekstiem» — tātad minētās. Arī opusa numuri liecina, ka abas

dziesmas bijušas starp pirmajiem darbiem, turpretī līdz 1901 Kalniņa
kompozīciju skaits bija jau prāvs. J. Duburs minētajam koncertam anonsē

PIE EZERA kā A. Kalniņa pirmo dziesmu. — 42, 65, 361
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14 GAUJAS MALA (A. Niedra), ne vēlāk kā 1897 aug. (sk. komentāru pie

13). P-iesp. kā op. 2 Nr. 2 O. Sepska izd. Dziesmu Pūrs, 2. gada-
gāj., 1901, 21. lpp. Pēc tam aut. izd. pārstrādāta veidā VII b., 1906 sept.
Veltīta Teodoram Zaļkalnam. P-iesp. dziesmai pantu forma, vēlākajā —

3. pants pārveidots par vidusdaļu, vokālā partija vienkāršota, atsakoties

no mākslotiem locījumiem, loģiskāka harmoniju secība. (Sk. arī korim 315).
Teksts publ.: Baltijas Vēstnesis, 1891, 2. nov., 248. nr., sestdienas

pielikumā, arī krāj.: Dzejas Pūrs. Sast. Ed. Treimanis. R., 1897.

Par p-atsk. ziņu trūkst. Lai gan jau izsenis sadzīvē šo A. Niedras

tekstu dzied pēc populārās vācu komponista Franča Abta (Abt, 1819—85)

melodijas, tomēr savā laikā pazīstama bijusi arī Kalniņa melodija (sk.
vina vēstuli F. Ansabergam, 1939, 25. jūk, MBR). Sīs dziesmas motīvs

citēts arī kordziesmā PIE GAUJAS (447). — 42, 65, 91, 320, 361

15 ŠŪPUĻA DZIESMA (Gustavs Šķilters, pēc gatava klavierdarba melodijas,
sk. 689), 1898—99. P-iesp. O. Sepska izd. krāj.: Dziesmu Pūrs, 1. gada-

gāj., 1900, 72. lpp. (vienkāršotā izklāstā, bez klav. ievada). Pēc tam (ar
nelielām korekcijām, ievadu un noslēgumu) 111 b., 1903 jūn. P-atsk.

1903 7. martā (J. Duburs). Sk. arī 262, 290, 663, 689. — 62, 81

16 SKAN ZVANI (E. Treimanis), 1898—99. Veltīta Burkardam Dzenim

(vēlāk pazīstams tēlnieks, 1879—1966). P-iesp. 111 b., 1903 jūn. Viens

no pirmajiem atsk. 1901 19. aug. RLB Rudens koncerta (P. Jurjāns ar

J. Vītolu pie klav.). Teksts krāj.: Sāpēs un smaidos, 2. R., 1897. — 62,
63, 75, 352

17 MEZA ĒNĀ (A. Niedra), ne vēlāk kā 1901 aug., domājams jau 1900 va-

sarā. P-iesp. IV b., 1903 jūn. P-atsk. 1902 10. martā (P. Sakss). Teksts

krāj.: Ceļa malā. R., 1900. — 62, 65, 80,

18 VĒL TU NEZINI (R. Blaumanis), ne vēlāk kā 1901 aug. Veltīta Aman-
dai Sāfai. P-iesp. II b., 1902 aug. P-atsk. ne vēlāk kā 1901 20. okt.

(M. Vīgnere). Teksts: MV Mēnešraksts, 1895, 2. nr., 126. lpp. un krāj.:
Ceļa malā. R., 1900. — 62, 65, 81

19 BEZ CEĻA (A. Niedra), ne agrāk kā 1900 un ne vēlāk kā 1901 aug.

Veltīta Andrievam Niedram. P-iesp. I b., 1902 aug. P-atsk. ne vēlāk kā

1902 10. martā (M. Vīgnere). Teksts krāj.: Ceļa malā. R., 1900. — 62,
66, 67, 80, 93

20 MARIJAI (V. Andrejanovs, R. Blaumaņa tulk. no vācu vai.), ne agrāk
kā 1900 un ne vēlāk kā 1901 aug. P-iesp. I b., 1902 aug. Teksts krāj.:
Ceļa malā. R., 1900.

— 62, 67, 68

21 SIEVA (A. Niedra), ne agrāk kā 1900 un ne vēlāk kā 1901 aug. Veltīta

Oskaram Grīnbergam. P-iesp. II b., 1902 aug. P-atsk. ne vēlāk kā 1901
20. okt. (M. Vīgnere). Teksts krāj.: Ceļa malā. R., 1900.

— 62—64, 80,
91, 124

22 VERDZENES DZIESMA (A. Niedra), ne agrāk kā 1900 un ne vēlāk kā

1901 aug. Veltīta Jūlijam Maderniekam. P-iesp. I b., 1902 aug. P-atsk.

ne vēlāk kā 1902 10. martā (M. Vīgnere). Teksts krāj.: Ceļa malā. R.,
1900. Sk. arī 260. — 62, 64, 65, 80

23 CEĻINIEKS (J. Poruks), ne vēlāk kā 1901 aug. Veltīta Amandai Sāfai.
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P-iesp. ĪI b., 1902 aug. P-atsk. 1903 18. nov. (M. Vīgnere). Teksts:

MV Mēnešraksts, 1898, 10. nr., 775. lpp. Sk. arī 258. — 62, 68, 69, 75,

114, 134

24 BRĪNOS ES (A. Niedra), 1901 beigās vai 1902 sākumā. Veltīta Teodoram

Zalkalnam. P-iesp. 111 b., 1903 jūn. P-atsk. 1902 10. martā (P. Sakss).
Teksts krāj.: Ceļa malā. R., 1900. — 64, 80, 91, 361

25 SAPŅU TĀLUMĀ (Aspazija), 1902 martā. Veltīta Malvīnei Vīgnerei.
P-iesp. V b., 1904 sept. P-atsk. 1903 18. nov. (M. Vīgnere). Teksts krāj.:
Sarkanās puķes. R., 1897. Sk. arī 256. — 97, 98

26 JAU AIZ KALNIEM, JAU AIZ BIRZĒM (A. Niedra), 1902 martā. Veltīta

Andrievam Niedram. P-iesp. I b., 1902 aug. P-atsk. 1902 25. aug.

(P. Sakss). Teksts krāj.: Ceļa malā. R., 1900. Sk. arī 257. — 62, 64, 80,

81, 83, 91_, 93

27 ATSTĀTĀ (R. Blaumanis), 1902 martā. P-iesp. II b., 1902 aug. Teksts

krāj.: Ceļa malā. R., 1900. — 62, 63, 83, 91, 124

28 UZ MĀJU EJOT (A. Niedra), 1902 vasarā. Veltīta komponista vecākiem.

P-iesp. IV b., 1903 jūn. P-atsk. 1902 25. aug. (M. Vīgnere). Teksts krāj.:

Ce]a malā. R., 1900.
— 81, 91

29 AIJAIJĀ (Aspazija), ne vēlāk kā 1902 beigās vai 1903 sākumā. Veltīta

komponista vecākiem. P-iesp. IV b., 1903 jūn. P-atsk. 1903 7. marta

(J. Duburs). Teksts krāj.: Sarkanās puķes. R., 1897. Dziedāta arī kā

duets. Bijusi pazīstama kā skaņdarbs vijolei. — 81, 97, 131

30 BĒRNĪBAS RĪTI (K. Skalbe), ne vēlāk kā 1902 beigās vai 1903 sākumā.

Veltīta Amandai Sāfai. P-iesp. IV b., 1903 jūn. P-atsk. 1.903 7. martā

(J. Duburs). Teksts krāj.: Cietumnieka sapņi. R., 1902. Ārzemēs krāj.:
Lieder-Album Lettischer Komponisten. Wien, Universal-Edition [kataloga
Nr. 11173], 1940, S. 24. (Teksts vācu un franču vai.). — 69, 81, 95, 96,
114, 134, 259, 276

31 AIZEJOT (K. Skalbe), ne vēlāk kā 1902 beigās vai 1903 sākumā. P-iesp.
IV b, 1903 jūn. P-atsk. 1903 7. martā (J. Duburs). Dziedāta arī pārli-
kumā siev. tercetam. Teksts kraj.: Cietumnieka sapņi. R., 1902. — 69, 94

32 BIRZE DZIEDĀJA (K. Jēkabsons), 1903 sākumā. P-iesp. 111 b., 1903 jūn.
Teksts: Pēterburgas Avīžu literariskais pielikums, 1903, 5. febr., 11. nr.,

85. lpp. — 97

33 SIRDS TIK GRŪTA (Rainis), 1903 vasarā. P-iesp. žurnālā «Austrums»
(1904, 1. nr.) nošu pielikuma «Dzimtenes dziesmas». Aut. izd. V b.,
1904 sept. P-atsk. 1903 18. nov. (M. Vīgnere). Teksts: MV Mēnešraksts,
1902, 12. nr., 883. lpp. un krāj.: Tālas noskaņas zilā vakarā. R, 1903. —

69, 93, 114, 120

34 KRĪVU KRĪVS (F. Brīvzemnieks), 1903 aug. Veltīta Pāvulam Jurjānam.
P-iesp. V b., 1904 sept. P-atsk. 1903 26. sept. (P. Jurjāns). Teksts anto-

loģija: Dzīve un dzeja. Sast. Plūdonis. R., 1900. — 98, 124

35 BĀRENĪTES DZIESMA (A. Ķēniņš), 1903 beigās vai 1904 sākumā. P-iesp.
V b., 1904 sept. Komponēta pēc dzejoļa rokraksta. — 96, 97, 260
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36 MĀMIŅAI (A. Ķēniņš), 1903 rudenī. P-iesp. VI b., 1904 sept. P-atsk.

1903 18. nov. (M. Vīgnere). Teksts no velak pārveidota rokraksta, tapec

no dzejas izdevumiem atšķiras. — 96, 97, 122, 260

37 VAKARA MIERS (Rainis), ne vēlāk kā 1904 sākumā. P-iesp. VI b.,
1904 sept. P-atsk. 1904 8. okt. (P. Sakss). Teksts: MV Mēnešraksts, 1902,

okt., 763. lpp. un krāj.: Tālas noskaņas zilā vakarā. R., 1903. — 69, 93,

97, 113, 120, 259

38 IMANTA DZIESMA (A. Ķēniņš), ne vēlāk kā 1904 sākumā. Veltīta Jēka-

bam Duburam. P-iesp. VI b, 1904 sept. P-atsk. 1904 8. okt. (P. Sakss).
Teksts no vēlāk pārveidota rokraksta, tapec atšķiras no dzejoļa «Jauna

Imantas dziesma I» izdevumiem. — 96, 97, 113, 122, 260

39 KĀ KAPA ZVANĪS (Aspazija), ne vēlāk kā 1904 sākumā. P-iesp. VI b.,
1904 sept. P-atsk. 1904 8. okt. (P. Jurjāns). Teksts kraj.: Sarkanas puķes.

R., 1897. — 97, 113, 131

40 MANS NAMINS (K. Skalbe), ne vēlāk kā 1904 sākumā. Veltīta Paulam

Saksam. P-iesp. VI b., 1904 sept. P-atsk. ne vēlāk kā 1904 23. apr.

(P. Sakss). Teksts krāj.: Cietumnieka sapni. R., 1902. — 94, 95, 122, 125,

283, 361

41 VĒL VĪTUŠĀ ZĀLĒ (Plūdonis), 1904. Veltīta Jurjānu Andrejam. P-iesp.
VII b., 1906 sept. P-atsk. 1904 8. okt. (M. Vīgnere). Teksts žurn.: Apskats,
1903, 47. nr. — 113, 119, 131

42 LĪST KLUSI (J. Poruks), domājams 1904, rev. 1950 (RLMVM, 217020.
mv. nr.). Veltīta Jāzepam Vītolam. P-iesp. VIII b., 1906 sept. P-atsk.

1904 8. okt. (P. Jurjāns). Teksts: MV Mēnešraksts, 1900, 1. nr., 11. lpp. —

113, 119, 131
— 133, 353

43 SARAUTAS STĪGAS (Aspazija), domājams 1904. Veltīta Aspazijai. P-iesp.
VII b., 1906 sept. P-atsk. 1905 11. febr. (M. Vīgnere). Teksts krāj.: Sar-

kanās puķes. R., 1897.
— 119, 132—134

44 TRACIS (J. Poruks), 1904. Veltīta «manam mazajam Jānītim» (kompo-
nista dēls Jānis, dz. 1904 3. nov. p. j. st.). P-iesp. VIII b., 1906 sept.
P-atsk. 1905 11. febr. (M. Vīgnere). Teksts žurn.: Austrums, 1904, 8. nr.

(cikla «Ziedonis 1904»). Dziedāta arī pārlikumā siev. tercetam. — 114,

119, 133

45 DZIMTENĒ (K. Jēkabsons), 1905. Veltīta Jurjānu Andrejam. P-iesp.
VII b., 1906 sept. P-atsk. 1905 16. aug. (M. Vīgnere). Ārzemēs krāj.:
Lieder-Album Lettischer Komponisten, Wien, Universal-Edition [kataloga
Nr. 11173], 1940, S. 20. (Teksts vācu un franču vai.) Teksts: Rīgas Avīze,
1902, 59. nr., pielikums. — 119, 122, 132, 259, 361

46 ZIEDOŅA IDILLE (K. Skalbe), domājams 1905. Veltīta Kārlim Skal-

bēm. P-iesp. VIII b., 1906 sept. P-atsk. 1905 16. aug. (M. Vīgnere). Teksts

krāj.: Kad ābeles zied. R., 1904. — 119, 132

47 SIRDS VIENA SKUMST (K. Skalbe), domājams 1905. Veltīta Kārlim

Skalbēm. P-iesp. VIII b., 1906 sept. P-atsk. 1905 16. aug. (M. Vīgnere).
Teksts krāj.: Kad ābeles zied. R., 1904. — 119, 132
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48 LIELĀ PIEKTDIENA (no ev.-lut. dziesmu grām.), 1905. P-iesp. žurn.:

Mūzikas Druva, 1906, pielikuma 12. nr. (ar ērģeļu pavadīj.), pec tam

XXI b., 1922 (bez būtiskām izmainām). P-atsk. ne vēlāk kā 1906 martā. —

119

49 PIE PĒDĒJĀ PĻĀVUMA (K. Skalbe), 1905. P-iesp. IX b., 1909 aug.

P-atsk. 1906 12. febr. (J. Duburs). Teksts krāj.: Cietumnieka sapņi. R.,

1902.
— 119, 132

50 JŪRAS VAIDI (Rainis), 1906. Veltīta Emilim Melngailim. P-iesp. IX b.,
1909 aug. P-atsk. 1907 27. febr. (Amanda Kalniņa). Teksts krāj.: Tālas

noskaņas zilā vakarā. R., 1903. — 107, 110, 113, 119, 132, 134, 361

51 JURKA PUIKA MADI ĶERA (Fallijs), 1906. P-iesp. IX b., 1909 aug.

P-atsk. 1907 27. febr. (Amanda Kalniņa). Teksts krāj.: Dziesmu leja un

kalna gals. Pēterburgā, 1904.
— 113, 114, 119, 133

52 ATMINAS (V. Andrejanovs, R. Blaumaņa tulk. no vācu vai.), 1906.

P-iesp. X b., 1909 aug. P-atsk. 1907 27. febr. (Amanda Kalniņa). Teksts

krāj.: Ceļa malā. R., 1900. — 113, 119, 133, 134, 138, 183, 361

53 RUDEŅA ZIEDS (J. Akuraters), 1906. P-iesp. X b., 1909 aug. P-atsk.

1907 27. febr. (Amanda Kalniņa). Teksts krāj.: Zvaigžņu nakts. R., 1904

(tas ir trīsdaļīgā dzejoļa «Rudeņa ziedi» otrā daļa). — 113, 119, 132—134

54 LĪGAVIŅA UPĒ BRIDA (Fallijs), 1906. P-iesn. X b., 1909 aug. P-atsk.

1907 27. febr. (Amanda Kalniņa). Teksts kraj.: Dziesmu leja un kalna

gals. Pēterburgā, 1904. — 113, 114, 119, 133, 134

55 NOCTURNO (H. Eldgasts), 1907 vai 1908. P-iesp. IX b., 1909 aug.

P-atsk. ne vēlāk kā 1908 14. okt. — 119, 132—134

56 KAUT KUR SALC KĀDS KOKS (G. Skilters), 1907 vai 1908. P-iesp.
X b., 1909 aug. P-atsk. ne vēlāk kā 1908 14. okt. Teksts no rokraksta. —

119, 132, 134, 176

57—60 BĒRNA SAPŅI, dziesmu cikls (K. Skalbe), domājams 1909 (vai

1910) vasarā. Veltīts Krišjānim Baronam. P-iesp. 1911 sept. P-atsk.

1910 6. dcc. (M. Vīgnere-Grīnberga). Teksts no rokraksta, vēlāk publ.
krāj.: Sapņi un teikas. R., 1912. — 115, 119, 135, 136, 276

57 (1.) SAPŅU GARĀS ZILĀS EGLĒS.

58 (2.) SUDRABAINA SAPNIM BĀRZDA.
59 (3.) KUR ZEM EGLĒM KLUSO TAKU.
60 (4.) PAMOŠANĀS.

61 VEL DZIESMU GRIBĒTOS MAN DZIEDĀT (J. Akuraters, «Pusceļā»),
domājams 1910. Veltīta Austrai Kresliņai (P. Jurjāna dziedāšanas skol-
niece, A. Kalniņa dziesmu atskaņotāja). P-iesp. XI b., 1911 sept. P-atsk.

ne vēlāk kā 1910 6. dcc. (P. Sakss). Teksts žurn.: Vērotājs, 1904, 4. nr.,
488. lpp. — 119, 134, 136

62 VEĻU LAIKĀ (Plūdonis), 1910 vai 1911 sākumā. Veltīta «Edgaram Krie-

viņam (Austras piemiņai)» (toreiz E. Krieviņš (1884—?), ar kuru kā

Tērbatas universitātes studentu Kalniņš bija iepazinies 1904 Pērnavā, bija
Maskavas universitātes filoloģijas students. 1911 maijā mira viņa līgava
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Austra Krēsliņa. Sk. 61.) P-iesp. XI b., 1911 sept. P-atsk. ne velak kā

1912 6. okt. (E. Martinsone). Teksts žurn.: Izglītība, 1910, 415. lpp. —

119, 134, 136, 137

63 TEK MAZAS KĀJIŅAS (A. Smilga), 1910 vai 1911. Veltīta «savai mazai

Birutai» (komponista meita, dz. 1907 22. nov. p. j. st). P-iesp. XI b.,

1911 sept. P-atsk. 1912 6. okt. (E. Martinsone). Teksts krāj.: Aiz zaļa
kalna. R., 1909. — 119, 133, 134, 153

64 APRĪĻA IDILLĪTE (A. Vizma), 1910 vai 1911. Veltīta Kārlim Krūmiņam

(Kalniņa laika Pērnavas 1. elementarskolas vadītājs un latviešu biedrības

priekšnieks). P-iesp. XI b., 1911 sept. Teksts žurn.: Izglītība, 1909,
503. lpp. — 119, 133, 134

65 SAULAINS STŪRĪTIS (Aspazija), domājams 1912. Veltīta Aspazijai.

P-iesp. XII b., 1914 febr. Teksts krāj.: Saulains stūrītis. R., 1910. —

165, 181

66 KAD NĀKSI ATKAL (F. Bārda), 1912. Veltīta Augustam Kēlbrantam

(advokāts Rīga, komponista vecāku ģimenes draugs) ar dzīvesbiedri.

P-iesp. XII b., 1914 febr. P-atsk. 1912 6. okt. Teksts krāj.: Zemes dēls.

R., 1911. — 165, 180, 182 ■

67 TEV (L. Laicens), 1912. Veltīta Visvaldim Sanderam (teologs Liepājā)
ar dzīvesbiedri. P-iesp. XII b., 1914 febr. P-atsk. 1912 6. okt. Teksts žurn.:

Druva, 1912, 1. nr. (janv.), 67. lpp. Sk. 261. — 165, 183, 258, 283, 361

68 PIE VISTU KŪTS (fragm. no Plūdoņa poēmas «Uz saulaino tāli». R.,

1912), 1912. Veltīta Atim Kauliņam ar' ģimeni. P-iesp. XII b., 1914 febr.

P-atsk. 1912 6. okt. — 153, 165

69 LAUKU MĀMIŅAS AIJU DZIESMIŅA (Plūdonis), 1912. Veltīta Edītei

Martinsonei (dziedātajā, velak dziedāšanas skolotajā un mūzikas kritiķe,
1894—1968). P-iesp. žurn.: Druva, 1912, 11. burtn., pielikums, pēc tam

aut. izd. XII b., 1914 febr. P-atsk. 1912 6. okt. — 165, 181

70 ZIEMSVĒTKU NAKTĪ (E. Vulfs), 1912. Veltīta Teodoram Breikšam (sko-
lotājs un sab. darbinieks Liepāja, 1855—1922). P-iesp.: Dzimtenes Vēstne-

sis, 1912, 299. nr., pielikums, pēc tam aut. izd. XXI b., 1922. — 153, 165

71 LAIPNĀ LIESMA (Rainis), 1913 19. jūn. Veltīta Rainim. P-iesp. XIII b.,
1914 febr. Sk. 259.

— 153, 158, 165, 179, 230

72 PĻĀVĒJA DIENDUSA (Rainis), 1913 19. jūn. Veltīta Rainim. P-iesp.
XIII b., 1914 febr. P. Barisons aranžējis pavadījumu simf. ork.

— 153,
158, 165, 174, 181, 230, 283

73 NO TĀLES DZIRDU: AIZŠALC LIELI VĒJI (Rainis), 1913 19. jūn. Vel-
tīta Rainim. P-iesp. XIII b., 1914 febr. — 153, 158, 165, 182, 230, 283

74 KAD NAKTS (Rainis), 1913 19. jūn. Veltīta Rainim. P-iesp. XIII b.,
1914 febr. P-atsk. ne vēlāk kā 1916 apr. (M. Vīgnere-Grīnberga). — 153,
158, 165, 183, 230

75 MINJONA (MIGNON; J. W. Gothe, R. Blaumaņa atdz.), 1914. Veltīta
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Adai Benefeldei (dziedātāja, 1887—1967). P-iesp. XIV b., 1921. P-atsk.

ne vēlāk kā 1917 martā. — 165, 180, 352, 361

76 DABAI (J. Jaunsudrabinš), 1914. P-iesp. XIV b., 1921. P-atsk. 1915

15. febr. (P. Sakss). — 165, 181, 182

77 SVĒTDIENA (J. Jaunsudrabinš), 1914. Veltīta Zāmuelam Erdmanim (sko-

lotājs un kordiriģents, vēlāk teātru administrators, 1878—1929) ar dzīves-

biedri. P-iesp. XIV b., 1921. P-atsk. 1915 15. febr. (P. Sakss). — 165,
174, 182

78 DZIMTENES CIEMĀ (J. Akuraters), 1914. Veltīta Jānim Akurateram.

P-iesp. XIV b., 1921. — 165, 182

79 SVĒTĀ NAKTI (A. Saulietis), 1914. P-iesp. XXI b., 1922. — 153, 165

80 «JO KALNI ATKĀPSIES» (pēc Vecās derības Ezajas grām. 54. nod. 10.,
11., 14., 17. panta), 1914. P-iesp. XXI b., 1922. P-atsk. 1915 1. febr. —

153, 165

81 DZIMTENES SILĀ (Plūdonis), 1914. Veltīta K. Svennei (komponista

paziņa Siguldā; viņas apsaimniekošana nonāca bijušais vecāku pansio-

nāts). P-iesp. XV b., 1921. P-atsk. ne vēlāk kā 1917 martā. — 165, 174,

182

82 NAKTS DZIESMIŅA (A. Ķēniņš), 1915. Veltīta Atim Ķēniņam. P-iesp.
XVI b., 1922. — 165, 180

83 NĀC (A. Ķēniņš), 1915. Veltīta Dagmārai Rozenbergai (dziedātāja,
1884—1968). P-iesp. XVI b., 1922. — 165, 180, 361

84 PĀR MANAS DZIMTENES TĪREĻIEM (Plūdonis), 1915 4. jūn. Veltīta

Pludonim. P-iesp. 1917 aug., aut. atsev. izdev. Terbata, avīzes «Postimees»

spiestuvē, pēc tam XV b., 1921. P-atsk. ne vēlāk kā 1916 16. okt.

(P. Sakss). — 195, 207, 208

85 lESNIEGOT (A. Ķēniņš), 1915 2. dcc. Veltīta Lilijai Ginterei (skolotāja
Liepājā, A. Kalniņa kora dalībniece, dz. 1892). P-iesp. XV b., 1921. P-atsk.

ne vēlāk kā 1918 31. aug. Rīgā. — 180, 207

86 SIRDS NOVAKARES (A. Ķēniņš), 1915 2. dcc. Veltīta Olgai Freifeldei

(A. Kalniņa kora dalībniece Liepāja, velak operu un koncertu dziedātajā,
1892—1949). P-iesp. XV b., 1921. P-atsk. ne vēlāk kā 1918 31. aug.

Rīgā. — 180, 207

87 JAUNĀ IMANTAS DZIESMA (A. Kēninš), 1915 4. dcc. Veltīta Ādolfam

Kaktiņam. P-iesp. XV b., 1921. P-a'tsk. ne vēlāk kā 1917 8. okt. Petro-

gradā. — 195, 207—209

88 MAN SIRDS IR ATKAL JAUNA, JAUNA (A. Ķēniņš), 1916 sākumā. Vel-

tīta Malvīnei Vignerei-Gnnbergai 1916 9. febr., Tērbatā atzīmējot viņas
mākslinieciskās darbības 25 gadus. P-iesp. XVI b., 1922. — 207—210

89 DZIMTENE (E. Vulfs), 1916 11. apr. Veltīta Ernestam Ūdrim ar dzīves-

biedri. P-iesp. 1917 jun., aut. atsev. izdev. Tērbatā, avīzes «Postimees»
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spiestuve, pec tam XVII b., 1922. P-atsk. (acīmredzot — pirmvarianta)
1916 14. febr. (E. Ruiga). — 195, 207—209, 362

90 GANA DZIESMA VASARĀ (Plūdonis), 1916 okt. Veltīta Marijai Upe-

niecei (A. Kalniņa kora dalībniece Liepāja, 1888—1974). P-iesp. XVI b.,

1922. P-atsk. ne vēlāk kā 1918 31. aug. Rīgā (A. Benefelde). — 207, 210

91 BĒRNI ZEMENĒS (Plūdonis), 1916 okt. Veltīta A. Rossei ar ģimeni

(ģimene — bērni Kārlis un Milda, A. Kalniņa privatskolnieki Liepājā).

P-iesp. XVII b, 1922. — 207, 210

92 SVEŠUMĀ KLĪSTOT (Plūdonis), 1916 1. nov. Veltīta Indriķim Zīlēm

(viens no pirmajiem latv. ērģelniekiem un kora diriģentiem, 1. dziesmu-

svētku (1873) virsdiriģents, 1915—17 Tērbatas Latv. Bēgļu apgādāša-
nas komitejas kora diriģents, 1847—1919). P-iesp. 1917 aug., aut. atsev.

izdev. Tērbatā, avīzes «Postimees» spiestuvē, pēc tam XVII b., 1922.

Sk. 346.
— 196, 207—209, 362

93 TAUTAI (Plūdonis), 1916 1. nov. P-iesp. 1917 aug., aut. atsev. izdev.

Terbata, avīzes «Postimees» spiestuvē, pēc tam XVII b., 1922. P-atsk. ne

vēlāk kā 1917 8. okt. Petrogradā. — 196, 207—209, 256, 362

94 KĀ GULBJI BALTI PADEBESI lET (E. Veidenbaums), 1917 1. martā.

P-iesp. XVIII b., 1922. P-atsk. ne vēlāk kā 1917 8. okt. Petrogradā;
Rīgā — 1920 29. febr. (A. Benefelde). — 207, 210, 218

95 ATRASTĀ (GEFUNDEN; C. Hunnius, atdz. Plūdonis), 1917 24. martā.

P-iesp. XVIII b., 1922. P-atsk. ne vēlāk kā 1917 8. okt. Petrogradā. —

207, 210, 218

96 KRĒSLĀ (DĀMMERSTUNDE; C. Hunnius, atdz. Plūdonis), 1917 25. martā.

P-iesp. XVIII b., 1922. — 207, 210, 218

97 NAKTĪ (NACHTS; C. Hunnius, atdz. Plūdonis), 1917 27. martā. Veltīta

Karlam Hunniusam, baltvācu dzejniekam, A. Kalniņa dziesmu tekstu vācis-

kotājam. P-iesp. XVIII b., 1922. — 207, 210, 218

98 DIENAS (F. Bārda), 1917 27. apr. Veltīta komponista mātes piemiņai.
P-iesp. XVIII b., 1922. P-atsk. ne vēlāk kā 1917 8. okt. Petrogradā. —

207, 210, 218, 293

99 MALDI (K. Skalbe), 1917 13. dcc. Veltīta Dr. J. Sprūdem (Liepājas
ārsts un sab. darbinieks). P-iesp. XIX b., 1922. P-atsk. 1919 23. janv.
Liepājā (O. Freifelde). — 207, 210, 218

100 ROKAS (K. Skalbe), 1917 13. dcc. Veltīta Dr. Ernestam Ekšteinam (ārsts
un sab. darbinieks, ilggadīgs Liepājas Latviešu teātra direkcijas loceklis,
1872—1941) ar dzīvesbiedri. P-iesp. XIX b., 1922. P-atsk. 1919 23. janv.
Liepājā (O. Freifelde); Rīgā —

1920 29. febr. (P. Sakss). — 207, 210,
218

101 SIRDS SVABADĪBA (K. Skalbe), 1917 13. dcc. Veltīta Dr. Ernestam
Ekšteinam (sk. 100) ar dzīvesbiedri. P-ieso. XIX b., 1922. P-atsk. 1919

23. janv. Liepājā (O. Freifelde); Rīgā — 1920 29. febr. (P. Sakss). —

207, 210
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102 SŪPULA DZIESMA (A. Kitsbergs, no lugas «Viesulī», ko 1917 izrādīja
latv. teātra trupa Tērbatā), 1917. P-iesp. XX b., 1922.

— 201, 207

103 VECĀ PIRTIŅA (F. Bārda), 1918 15. maijā. Veltīta Jānim Sīmanim (kor-
diriģents un grāmattirgotājs Liepāja) ar dzīvesbiedri. P-iesp. XIX b.,

1922. P-atsk. ne vēlāk kā 1921 11. febr. (A. Benefelde). — 207, 211

104 DZĪVĪBA (F. Bārda), 1918 15. maijā. Veltīta Friča Bārdas piemiņai.

P-iesp. XX b., 1922. P-atsk. ne vēlāk kā 1921 29. apr. (A. Benefelde). —

207, 211

105 PORUKAM (A. Brigadere), 1918. P-iesp. XX b., 1922. P-atsk. 1920

29. febr. (E. Mauriņš). — 207, 210

106 TĀ STĀSTA (A. Brigadere), 1918. P-iesp. XX b., 1922. P-atsk. 1920

29. febr. (V. Lamberte). — 207, 211

107 VAKARS (E. Virza), 1919 18. janv. Veltīta Edvardam Virzām. P-iesp.
XX b., 1922. P-atsk. 1919 23. janv. Liepājā (O. Freifelde); Rīgā —

1920 29. febr. (P. Sakss). — 207, 211

108 SAPŅU MALDI (TRAUMGEISTER; O. Schonhoff, atdz. K. Krūza),
1919 21. maijā. P-iesp. XXII b., 1922. P-atsk. 1920 29. febr. (E. Mau-

riņš). — 207, 211

109 ES TAVĀS ROKĀS LIEKU SAVU DVĒSELI (IN DEINE HĀNDE LEG

ICH MEINE SEELE; O. Schonhoff, atdz. K. Krūza), 1919 5. jūn. P-iesp.
XXII b., 1922. P-atsk. 1920 29. febr. (E. Mauriņš). — 207, 211

110 DZIESMINIEKS DZILNIS (J. Akuraters), 1919 dcc. P-iesp. XXII b„
1922. — 252, 257, 258

111 DZIESMU EZERS (J. Akuraters), 1920 4. janv. Veltīta Latvijas Konser-

vatorijas atklāšanas svētkiem. P-iesp. XXII b., 1922. P-atsk. 1920 11. janv.—
223, 252, 257, 258

112 DZIESMU DIENA (J. Akuraters), 1920 4. janv. Veltīta Latvijas Konser-

vatorijas atklāšanas svētkiem. P-iesp. XXIII b., 1922. P-atsk. 1920
11. janv. — 223, 252, 257, 258

113 PAVASARA DIENAS (Rainis), 1920 7. apr. Veltīta Aspazijai un Rainim,

1920 12. apr. atgriežoties no emigrācijas. P-iesp. XXIII b., 1922. P-atsk.
1920 12. apr. (R. Bērziņš). — 223, 252, 257, 258, 340

114 JA ES BŪTU (P. Rozītis). 1920 27. jūn. Veltīta Aleksandrai Vītolai

(dziedātāja, dz. 1889). P-iesp. XXVII b., 1924. P-atsk. 1921 26. sept. —

252, 257, 258, 283

115 ATKAL (P. Rozītis), 1920 28. jūn. Veltīta Artūram Kornetam (dziedātājs,
dz. 1882). P-iesp. XXVI b., 1924. P-atsk. 1921 26. sept. — 252, 254, 257

116 VĒJAINA VAKARA BALĀDE (J. Sudrabkalns), 1920 29. jūn. Veltīta

Jānim Niedram (dziedātājs, 1887—1956). P-iesp. XXIV b., 1924. P-atsk.
1921 26. sept. — 252, 255, 257

117 MĪLAS LAIVIŅĀ (Aspazija), 1920 1. jūl. Veltīta Metai Laubei (dziedā-
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tāja). P-iesp. XXVII b., 1924. P-atsk. 1920 19. okt. (O. Plavniece). —

252, 254, 257

118 LAI MANA DZĪVE KA ATVARA ZŪD (E. Virza), 1920 11. jūl. Veltīta

Rūdolfam Tuncem (dziedātājs, 1892—1963). P-iesp. XXVIII b., 1924. P-atsk.

1921 26. sept. — 252, 257

119 LIETAINA VAKARA (E. Virza), 1920 11. jūl. Veltīta Amandai Rebānei

(Liberte-Rebane, dziedātāja, dz. 1893). P-iesp. žurn.: Mūzikas Nedēļa, pie-
likums. 1923, 22. okt, 7. nr. Pēc tam aut. izdev. XXVI b, 1924. Ārzemēs

kraj.: Lieder-Album Lettischer Komponisten. Wien, Universal-Edition [kata-

loga Nr. 11173], 1940, S. 22. (Teksts franču un vācu vai.) P-atsk. 1921

26. sept. (E. Martinsone). — 252, 257, 258, 283

120 MĀKOŅU SKRĒJĒJS (Aspazija), 1920 15. jūl. Veltīta Alfonsam Melle-

ram (dziedātājs). P-iesp. XXVII b., 1924. P-atsk. 1921 26. sept. — 252,
255, 257

121 DIV JAUNI ZĒNI lET UN DZIED (Rainis), 1920 28. jūl. Veltīta Vilijai
Lambertei (dziedātāja, 1888—1943). P-iesp. XXVIII b, 1924.

— 252, 254,
257

122 KAS PIE TEVIS (Rainis), 1920 29. jūl. Veltīta Eduardam Ruigam (dzie-

dātājs). P-iesp. XXIV b., 1924. P-atsk. 1921 26. sept. (J. Kornets). —

252, 254, 257

123 IKKATRA PUĶĪTE (Rainis), 1920 30. jūl. P-iesp. XXVIII b., 1924. —

252, 254, 257

124 JUMIS ATRIEBĒJS (Plūdonis), 1920 jūl. Veltīta Rūdolfam Bērziņam

(dziedātājs, 1881— 1949). P-iesp. XXV b., 1924. P-atsk. 1921 26. sept. —

252, 255, 257

125 UN ES (Rainis), 1920 1. aug. Veltīta Mildai Brehmanei-Štengelei (dzie-
dātāja, dz. 1893). P-iesp. XXIX b., 1924. — 252, 257, 258

126 LIETAINĀ DIENĀ (Rainis), 1920 15. aug. P-iesp. XXIX b, 1924. P-atsk.
1921 26. sept. — 252, 257, 258

127 KLUSĪBAS KALNS (Rainis), 1920 15. aug. P-iesp. XXIX b., 1924. P-atsk.

1921 26. sept. — 252, 257, 258

128 EFEJA VIJA (Rainis), 1920 15. aug. Veltīta Eduardam Ruigam (sk. 122).
P-iesp. XXIV b, 1924. P-atsk. 1921 26. sept. (E. Ruiga). — 252, 254, 257

129 ES VAKAR BIJU UZ TEVI ĻAUNS (Rainis), 1920 16. aug. P-iesp.
XXV b„ 1924. — 252, 254, 257

130 PA PĻAVU (Rainis), 1920 16. aug. Veltīta Vitai Skujeniecei (Nacionālās
operas darbiniece). P-iesp. XXIX b., 1924.

— 252, 254, 257

131 MĒNESSNAKTIS (P. Rozītis), 1920 vasarā. Veltīta Elzai Žubītei (dzie-
dātāja, 1890—1972). P-iesp. XXVII b., 1924. P-atsk. 1921 26. sept.
(E. Ruiga). — 252, 257, 258
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132 KAD NĪLAS LILIJAS ZIED (P. Rozītis), 1920 vasarā. Veltīta Olgai Pļav-
niecei (dziedātāja, 1893—1943). P-iesp. XXVIII b., 1924. P-atsk. 1921

26. sept. — 252, 257

133 KARNEVĀLS (E. Vulfs), 1920. Veltīta Emīlam Mauriņam (dziedātājs,

1888—1965). P-iesp. XXIII b, 1922. P-atsk. 1920 19. okt. (O. Pļav-

niece). — 252, 255, 257

134 GAR SIRMIEM MŪRIEM (A. Paparde), 1920. P-iesp. XXIII b, 1922.

P-atsk. 1920 19. okt. (O. Pļavniece). — 252, 257

135 RIET MĒNESS (A. Paparde), 1920. Veltīta Ernai Andersonei (dziedātāja,
dz. 1892). P-iesp. XXIII b, 1922. P-atsk. 1921 26. sept. — 252, 254, 257

136 ROŽU ZIEDIŅŠ (Rainis), 1920. P-iesp. XXV b, 1924. P-atsk. 1921

26. sept. — 252, 257, 258

137 ES TEVI VIENU MĪLU (J. Sudrabkalns), 1920. P-iesp. XXVI b., 1924.

P-atsk. 1921 26. sept. — 252, 254, 256, 257

138 RAUD RUDENĪTIS (Aspazija), 1920. P-iesp. XXIX b., 1924. P-atsk.

1921 26. sept. (D. Rozenberga-Tursa). — 252, 257, 258

139 TIK STĀSTI (Andrass), 1921. Veltīta Oskaram Zubītim (dziedātājs,

1882—1973). P-iesp. XXVI b, 1924. — 252, 254

140—146 XXX, RAIŅA BURTNĪCA (Rainis), 1921. Veltīta Jānim Grīnbergam
ar dzīvesbiedri Alīni (komponista ģimenes draugi). P-iesp. 1931. — 252,

257, 258, 287

140 ES MĪLU TEVI. P-atsk. 1922 23. okt. (P. Sakss). — 259

141 SĪS BRĪNIŠĶĪGĀS ACIS. P-atsk. 1922 23. okt. (P. Sakss). — 259
142 KAD SMEJIES TU. P-atsk. 1922 23. okt. (A. Benefelde).
143 LĒNI VIENA ZVAIGZNE lET. P-atsk. 1922 23. okt. (P. Sakss). —

259

144 TAURENĪTEI. P-atsk. 1922 23. okt. (P. Sakss). — 259

145 RĪTS. P-atsk. 1922 23. okt. (P. Sakss).
146 TEV SMEJAS ACIS. P-atsk. 1922 23. okt. (P. Sakss).

147 DZEGUZE (P. Ērmanis), 1921. P-iesp. XXXI b., 1931. P-atsk. 1922

23. okt. (E. Martinsone). — 252, 257—259, 287

148 ATSTĀTIE BĀREŅI (Plūdonis), 1921. P-iesp. XXXI b., 1931. P-atsk.

1922 23. okt. (E. Martinsone). — 252, 257—259, 287

149 SALTAJĀ VASARĀ (K. Krūza), 1921. P-iesp. XXXI b., 1931. P-atsk. 1922

23. okt. (E. Martinsone). — 252, 254, 257, 258, 287

150 MAIJA VAKARĀ (K. Jēkabsons), 1921. P-iesp. XXXI b, 1931. P-atsk.

1922 23. okt. (A. Benefelde). — 252, 254, 257, 258, 287

151 DIES IRAE (Plūdonis), 1921. Veltīta Andrejam Frīdenbergam (1875—
1942) un dzīvesbiedrei Martai. P-iesp. XXXI b, 1931. P-atsk. 1922 23. okt.

(E. Mauriņš). — 198, 252, 255, 257, 258, 287

152 AGRĀ RĪTĀ (Plūdonis), 1921. P-iesp. XXXI b., 1931. P-atsk. 1922 23. okt.
(E. Martinsone). — 252, 254, 257—259, 287
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153 BALTS VĪTOLS LEJĀ TUMŠAJĀ (K. Krūza), 1921. P-iesp. atsevišķi ar

apzīm. XXXII b., 1940. P-atsk. 1922 23. okt. (P. Sakss). — 252, 254,

257, 259

154 ĻAUNA VESTS (K. Krūza), 1921. P-iesp. atsevišķi ar apzīm. XXXII b,
1938. — 252, 257, 259, 260

155 NOVAKARĀ (K. Krūza), 1921. P-iesp. atsevišķi ar apzīm. XXXII b., 1940.

P-atsk. 1922 23. okt. (E. Mauriņš). — 252, 255, 257, 259

156 MEITENE (K. Jēkabsons), 1921. P-iesp. atsevišķi ar apzīm. XXXII b,

1940. P-atsk. 1922 23. okt. (P. Sakss). — 252, 257, 259

157 NAKTS BRAUCIENS (Plūdonis), 1921. P-iesp. atsevišķi ar apzīm.
XXXII b., 1938. P-atsk. 1922 23. okt. (E. Mauriņš). — 252, 255—257, 259

158 LEIJERKASTE (K. Krūza), 1921. P-iesp. atsevišķi ar apzīm. XXXIII b,
1939. P-atsk. 1922 23. okt. (P. Sakss). — 252, 257, 259

159 VIŅŠ UN VĪNA (Plūdonis), 1921. P-iesp. atsevišķi ar apzīm. XXXIII b,
1940. P-atsk. 1922 23. okt. (E. Mauriņš). — 252, 255, 257, 259

160 IK VAKARU ZVAIGZNE NĀCA (Rainis), 1921. P-iesp. atsevišķi ar apzīm.
XXXIII b., 1938. P-atsk. 1922 23. okt. (P. Sakss). — 252, 254, 257, 259

161 MIGLAINĀ VAKARĀ (K. Krūza), 1921. P-iesp. atsevišķi ar apzīm.
XXXIII b, 1938. P-atsk. 1922 23. okt. (A. Benefelde). — 252, 254, 257,

259, 260

162 NABADZĪBA (K. Krūza), 1921. P-iesp. atsevišķi ar apzīm. XXXIII b,
1939. P-atsk. 1922 23. okt. (P. Sakss). — 252, 254, 257, 259

163 DVĒSELES OKTĀVAS (A. Baumane), 1921. Veltīta Kārlim Skalbēm 1921

29. sept. (rakstnieka darbības 25 gadu jubileja). P-iesp. aut. atsev. izdev,
1938. P-atsk. 1922 23. okt. (A. Benefelde). — 252, 254, 257, 260

164 TUMŠS RUDZUPUĶU VAINADZIŅŠ (J. Jaunsudrabinš), 1921. Veltīta

J. Jaunsudrabiņam sakara ar rakstnieka darbības 25 gadiem 1921 19. dcc.

P-iesp. aut. atsev. izdev, domājams 1933. P-atsk. 1925 6. febr.

(P. Sakss). — 252, 257, 260

165 MANS JAUNAIS VANAGS (A. Brigadere), 1921. Rokr. P-atsk. 1925

6. febr. (P. Sakss). Dziedāta arī aranžējumā sieviešu korim. — 252, 254,

257, 260

166 DREB PELĒKĀS APSU LAPAS (J. Jaunsudrabinš), 1921. Rokr. P-atsk.

1925 6. febr. (P. Sakss). — 252, 257, 260

167 ES DZIRKSTOŠĀ JAUTRĪBĀ ŠŪPOJOS (V. Mora), 1921 (pēc citām

ziņām — 1927). Rokr. Veltīta Marijai Rīdzeniecei (1882—1935, pazīstama
fotomākslinieka Vila Rīdzenieka (1884—1962) dzīvesbiedre). P-atsk. 1928
28. martā (B. Kalniņa-Tripodi). — 252, 254, 257, 260

168 AI, STUNDAS (A. Brigadere), 1921. Rokr. — 252, 254, 257, 260

169 ATMODA (Plūdonis), 1922. Rokr. — 252, 256, 257, 260
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170 PIRMIE (J. Akuraters), 1922. Rokr. P-atsk. 1922 23. okt. (E. Mauriņš).—

252, 256, 257, 260

171—181 VIENPADSMIT BĒRNU DZIESMIŅAS, 1922. Rokr. (izņemot

178). — 252, 257, 260, 362

171 ZIEMAS VAKARS MEZĀ (A. Austriņš). P-atsk. 1922 23. okt. (A. Be-

nefelde) .
172 SVĒTDIENA (Ā. Erss). P-atsk. 1922 23. okt. (A. Benefelde).
173 KUCENTINS (K. Štrāls). P-atsk. 1922 23. okt. (A. Benefelde).
174 VASARAS DIENA (A. Austriņš). P-atsk. 1922 23. okt. (A. Benefelde).
175 MEZĀ NAKTS IR lENĀKUSI (J. Jaunsudrabinš). P-atsk. 1922 23. okt.

(E. Martinsone).
176 VAKARI (A. Erss). P-atsk. 1922 23. okt. (E. Martinsone).
177 BĒRNA DOMAS (A. Austriņš). P-atsk. ne vēlāk kā 1924 29. apr.

178 DAUGAVIŅA (K. Štrāls). P-iesp.: Kalniņš A. Dziesmu izlase. R, LVI,
1948. P-atsk. ne vēlāk kā 1924 29. a^r.

179 PAVASARA IDILLE (A. Austriņš). P-atsk. ne vēlāk kā 1924 29. apr.
180 EZA KAŽOCIŅS (K. Štrāls). P-atsk. ne vēlāk kā 1924 29. apr.
181 VAKARS (K. Štrāls). P-atsk. ne vēlāk kā 1924 29. apr.

182 JAU DUS (LULLABY; E. A. Poe, atdz. B. Kalniņa-Tripodi), 1927 nov.

Rokr. P-atsk. 1928 28. marta Rīga (B. Kalniņa-Tripodi). Teksta avots nav

noskaidrots. — 286, 292, 293

183 LŪGŠANA (HYMN; E. A. Poe, atdz. B. Kalniņa-Tripodi), 1927 nov. Rokr.

P-atsk. 1928 28. martā Rīgā (B. Kalniņa-Tripodi). Teksta pirmveids —

1833; šis variants krāj.: J. Lorimer Graham copy of «The Raven and

Other Poems» with Poe's revisions. N. V, 1849. Tā komentāros aizrādīts,
ka dzejoļa saturs iecerēts laicīgs, saistīts ar narkotisko sapņu pasauli, bet
vēlāk ieguvis katolisku interpretāciju. — 286, 292, 293

184 VAKARZVAIGZNE (EVENING STAR; E. A. Poe, atdz. B. Kalniņa-

Tripodi), 1927 nov. Rokr. P-atsk. 1928 28. martā Rīgā (B. Kalniņa-
Tripodi). Viena no teksta publikācijām krāj.: American Poetrv. N. V, Kari

Shapiro cd, 1960. — 286, 292, 293

185 SAPNIS (A DREAM; E. A. Poe, atdz. B. Kalniņa-Tripodi), 1927 nov.

Rokr. P-atsk. 1934 7. febr. Rīgā. (H. Cinka-Berzinska). Teksta p-iesp.
krāj.: Poe E. A. Tamerlane and Other Poems. N. V., 1827.

— 286, 292,
293

186 TIK REIZ (THE PILGRIM'S WAY; J. Oxenham, atdz. B. Kalniņa-
Tripodi), 1928. P-iesp. aut. atsev. izdev. 1936. P-atsk. 1934 7. febr. Rīgā
(H. Cinka-Berzinska). Viena no teksta publikācijām krāj.: 1000 Ģuotable
Poems. N. V, T. Curtis Clark cd., 1937.

— 292, 293

187 ĒRĢELES lESVĒTOT (DEDICATORY HYMN; Fr. V. Teichmann, atdz.

B. Kalniņa-Tripodi), 1928. Rokr. P-atsk. 1928 18. martā Ņujorkā; 1934

7. febr. Rīgā (N. Vasiļjevs). — 292, 293

188 ERĢEĻSKAŅAS (GOD IS AT THE ORGAN; E. Sandford, atdz. B. Kal-
niņa-Tripodi), 1928. Rokr. Viena no teksta publikācijām krāj.: Masterpieces
of Religious Verse. N. V., J. D. Morison cd., 1948.

—
292, 293
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189 TĒVIJAI (F. Ansabergs). 1928 jūn. Rokr. P-atsk. 1928 18. nov. Ņujorkā

(B. Kalniņa-Tripodi). — 256, 292, 293

190 REKVIĒMS (F. Ansabergs), 1928 jūn. Rokr. P-atsk. 1931 21. janv. Rīga

(M. Vētra). — 292, 293

191 KAROGS (F. Ansabergs), 1928 jūn. Rokr. — 292, 293

192 SVEICIENS {THE WELCOME; A. Povoell, atdz. B. Kalniņa-Tripodi),

1928. Rokr. Viena no teksta publikācijām kraj.: 1000 Cjuotable Poems.

N. V, T. Curtis Clark cd, 1937.
— 292, 293

193 PAR 23. DĀVIDA DZIESMU (ON THE 23-RD PSALM; autors nezināms,

atdz. B. Kalniņa-Tripodi), 1928. Rokr. P-atsk. 1934 7. febr. Rīgā (N. Va-

siļjevs). -r- 292, 293

194 SAULRIETĀ (INTO THE SUNSET; S. H. Young, atdz. B. Kalniņa-Tri-

podi), 1928. Rokr. Viena no teksta publikācijām krāj.: 1000 Cjuotable
Poems. N. V, T. Curtis Clark cd, 1937.

— 292, 293

195 DIEZGAN {ENOUGH; Ch. G. Blanden, atdz. B. Kalniņa-Tripodi), 1928.

Rokr. Teksts krāj.: Blanden Ch. G. Lyrics. Chicago, 1920. —
292—294

196 CIEŠANU PUĶE (THE PASSION FLOWER; Ch. G. Blanden, atdz.

B. Kalniņa-Tripodi), 1928. Rokr. Teksts krāj.: Blanden Ch. G. Lvrics.

Chicago, 1920. — 292, 293

197 SAVS NAMINS (A. Krūmiņš), 1930. P-iesp. žurn.: Raksti un Māksla,

1940, 3. nr. P-atsk. 1931 25. janv. Rīgā (A. Grēviņa). — 292, 295

198 NOSLĒPUMAINAIS KAĶIS (THE MYSTERIOUS CAT; V. Lindsag, atdz.

B. Kalniņa-Tripodi), 1930. Rokr. P-atsk. 1934 7. febr. Rīgā (H. Cinka-

Berzinska). Teksts ar apakšvirsrakstu «Dziesma bērnu pantomīmiskai
dejai, iedvesmota no Džordža M. Ričarda gleznas» krāj.: The Congo and

Other Poems by Vachel Lindsay. N. V, 1918, p. 38; pēc tam vēl vairāk
nekā desmit, galvenokārt bērnu, dzeju krājumos. — 292, 294

199 TRIMDĀ (EXILE; C. Parmenter, atdz. B. Kalniņa-Tripodi), 1930. Rokr.

P-atsk. 1932 12. apr. Ņujorkā (B. Kalniņa-Tripodi); 1934 7. febr. Rīgā
(H. Cinka-Berzinska). Teksta avots nav noskaidrots, domājams — laik-

rakstā «North America Review», Ņujorkā. — 292, 294

200 ZUDUŠĀS VĪZIJAS (LOST VISIONS; C. Parmenter, atdz. B. Kalniņa-

Tripodi), 1930. Rokr. P-atsk. 1934 7. febr. Rīgā (N. Vasiļjevs). Teksta

avots nav noskaidrots, domājams — laikrakstā «North America Review»,
Ņujorkā. — 292, 294

201 INDU SERENĀDE (THE INDIAN SERENĀDE; P. B. Shelley, atdz.

B. Kalniņa-Tripodi), 1930. Rokr. P-atsk. 1932 12. apr. Ņujorkā (B. Kal-

niņa-Tripodi); 1934 7. febr. Rīga (N. Vasiļjevs). Teksts kraj.: Poetical
Works of Percy Bysshe Shelley, Oxford U. Press, 1921, p. 575 ar aizrā-

dījumu, ka 1822 pirmpublicējuma virsraksts bijis «Dziesma kādai indiāņu
meldijai». — 292, 294

202 VIESIS (J. Ziemeļnieks), 1930 aug. Rokr. P-atsk. 1931 25. janv. Rīgā.
(A. Grēviņa). — 292, 295
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203 RIJĀ (A. Krūmiņš), 1930 aug. Rokr. P-atsk. 1931 25. janv. Rīgā (A. Grē-

viņa). — 292, 295

204 ES NĀKU, ES NĀKU (Rainis), 1937. Rokr. — 317, 318

205 TEV, DZIMTENE (J. Kārkliņš), 1937. Rokr. P-atsk. 1944 17. febr. —

317, 331

206 BERZI (F. Bārda), 1937. Rokr. — 317, 318, 331

207 KURBADA ZOBENA DZIESMA (A. Ķēniņš), 1937. Rokr. — 317, 331

208 TĀ SEN VINS MAN NAV SALCIS (A. Smilga), 1938. Rokr. P-atsk. 1944

17. febr. — 318

209 VEJS NES NO KAPIEM TĀLAS SKAŅAS (A. Smilga), 1938. Rokr.

P-atsk. 1944 17. febr. —
318

210 VIENTULĪBAS BĪDAMIES (A. Smilga), 1938. Rokr. —
318

211 SPĒKS (E. Klauberga), 1938 1. apr. Rokr. — 318

212 MĀTEI (E. Klauberga), 1938 1. apr. P-iesp. gadskārtējā žurn.: Mātei,

1938, maijā, pielikums. —
318

213—217 PIECAS DZIESMAS RAIŅA PIEMIŅAI (Rainis), 1939. Rokr. P-atsk.

1940 12. sept. (H. Lūse). —
318

213 TĀ DIENA. — 318, 319

214 ATNĀCĒJS—AIZGĀJĒJS. — 318, 319

275 VELI UN DVĒSELES. — 318, 319

216 VĒLS VIESIS. — 319
217 AIZ VĀRTIEM. — 318, 319

218 NOVĒLĒJUMS (E. Rumba), 1939 8. maijā. Rokr.

219 BAZNĪCAS SLAVINĀJUMS (E. Rumba), 1939. Rokr.

220 SARKANIE ZIEDI (A. Arājs-Bērce), 1940. P-iesp. krāj.: Kalniņš A.

Dziesmu izlase. R, LVI, 1948. Sk. 264.
— 327, 339, 340, 364

221 ATVĒRTA ROKA (Rainis), 1941. P-iesp. atsev. izdev. (R, LVI, 1949).
P-atsk. 1941 6. dcc. (M. Pūce). — 327, 339, 340

222 VIENU DIENU (Rainis), 1941. P-iesp. atsev. izdev. (R, LVI, 1949).
P-atsk. 1941 6. dcc. (M. Pūce). — 327, 339, 340

223 SAPNIS (E. Didrihsone), 1941 16. maijā. Rokr. — 339, 340

224 MEITENES DZIESMA (Rainis), 1942. P-iesp. krāj.: Kalniņš A. Četras

dziesmas ar Raiņa vārdiem. R, LVI, 1947. P-atsk. 1944 17. febr. —

339, 340

225 PAVASARAS RĪTĀ (Rainis), 1941. P-iesp. krāj.: Kalniņš A. Četras dzies-
mas ar Raiņa vārdiem. R, LVI, 1947. P-atsk. 1941 6. dcc. (M. Pūce). —

339, 340
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226 MĒNESNĪCA (A. Ķēniņš), 1942. P-iesp. atsev. izdev. (R, LVI, 1949). —

339, 340

227 NAKTĪ (A. Apalups), 1942. Rokr. Veltīta Annai Ludiņai (dziedātāja,
dz. 1906). P-atsk. 1944 17. febr. — 339, 340

228 AI, VĒJIŅ (V. Eglītis), 1942. Rokr. — 339—341

229 CIK MIERĪGS VAKARS (V. Eglītis), 1942. Rokr. — 339, 341

230 STARP LAKSTĪGALU UN BEZDELĪGU (Aspazija), 1943, ne vēlāk kā

martā. P-iesp. atsev. izdev. (R, LVI, 1949). — 329, 339—341

231 ZEMES POĒZIJA (Aspazija), 1943, ne vēlāk kā martā. P-iesp. atsev.

izdev. (R., LVI, 1949). — 329, 339, 340

232 ŪDENS LILIJA (Aspazija), 1943, ne vēlāk kā martā. P-iesp. atsev. izdev.

(R., LVI, 1949). — 329, 339, 341

233 MAGONE (Aspazija), 1943, ne vēlāk kā martā. P-iesp. atsev. izdev. (R.,
LVI, 1949). P-atsk. 1944 17. febr. — 329, 339, 340

234 VAI, ZEME (Aspazija), 1943, ne vēlāk kā martā. Rokr. Veltīta Aspazijai
1943 16. martā, šupula svētkos. P-atsk. 1944 17. febr. (A. Priednieks-

Kavara). — 329, 339, 340

235 VILNIS (A. Eglītis), 1943. Rokr. — 339—341

236 AP MANĀM DIENĀM (K. Eliass), 1943 21. jūn. Rokr. — 339—341

237 MĀJĀS (J. Medenis), 1943. Rokr. — 339, 340

238 VAKARA ILGĀS (E. Anšice), 1943 jūn. Rokr. P-atsk. 1943 jūl. —

339, 340

239 LŪGŠANA (E. Anšice), 1943 jūn. Rokr. P-atsk. 1943 jūl. — 339

240 DVĒSELES LŪDZOŠĀ DZIESMA (E. Anšice), 1943. — 339, 341

241 ZĪLĪTES VESTS (Rainis), 1945. P-iesp. atsev. izdev. (R, LVI, 1949). —

339, 341

242 VIENTUĻĀ DZIESMIŅA (Rainis), 1945. P-iesp. atsev. izdev. (R., LVI,
1949). — 339, 341

243 Sī DZĪVE BIJ TUKŠA (Rainis), 1945. P-iesp. atsev. izdev. (R., LVI,
1949). — 339, 341

244 SĒŅOJOT (F. Bārda), 1945. P-iesp. krāj.: Kalniņš A. Dziesmu izlase. R.,
LVI, 1948.

— 339, 341

245 MEITENĪTS AR LAUNAGU (F. Bārda), 1945. Veltīta Mildai Pūcei (dzie-
dātāja, dz. 1903). P-iesp. krāj.: Kalniņš A. Dziesmu izlase. R, LVI,
1948.

— 339—341
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246 GAISMAS PILS (Rainis), 1946. P-iesp. krāj.: Kalniņš A. Dziesmu izlase.

R., LVI, 1948. — 339, 341

247 NEMIERS MANI NES (T. Zalkalns), 1946 17. nov. Rokr. Veltīta Teo-

doram Zalkalnam 1946 30. nov. (70. gadskārtā). P-atsk. 1948 27. dcc.
—

339, 341

248 PELĒKAS KĀ SNAUDĀ (T. Zalkalns), 1946 17. nov. Rokr. Veltīta Teo-

doram Zalkalnam 1946 30. nov. (70. gadskārtā). P-atsk. 1948 27. dcc.
—

339, 341

249 DAIĻĀS, DAUDZĀS SEJAS (T. Zaļkalns), 1946 17. nov. Rokr. Veltīta

Teodoram Zalkalnam 1946 30. nov. (70. gadskārtā). P-atsk. 1948 27. dcc.—

339, 341

250 KAD MĒS ABAS AUGĀM (lietuvju tautasdziesmas teksts J. Endzelīna

atdzejojumā), 1946. Rokr. P-atsk. 1947. — 339, 341

251 CERIŅI PLAUKS (E. Adamovičs), 1947. P-iesp. atsev. izdev. (R., LVI,

1949).' — 339, 341

252 APSE RUDENI (autors nezināms), 1948. P-iesp. atsev. izdev. (R, LVI,

1949). — 339, 341

253 ZIEDOŅA NAKTS NEGAISS (A. Kēninš), 1949. P-iesp. atsev. izdev. (R,
LVI, 1949). — 339, 341

254 AUGSTĀKĀ DZIMTENE (A. Ķēniņš), 1949. Rokr. — 339, 341

255 MŪZA PILNESTĪBA (A. Ķēniņš), 1949. Rokr. — 339, 341

Balsij ar simfonisko orķestri

256-261 SEŠAS DZIESMAS BALSIJ AR SIMFONISKO ORĶESTRI (aran-

žējumi), 1915. Rokr. —
207

256 SAPŅU TĀLUMĀ, rev. 1949, sk. 25.

257 JAU'AIZ KALNIEM, rev. 1949, sk. 26.

258 CEĻINIEKS, sk. 23.

259 LAIPNĀ LIESMA, sk. 71.

260 VERDZENES DZIESMA, sk. 22.

261 TEV, sk. 67.

262 ŠŪPUĻA DZIESMA (aranžējums, tā rašanās gads nav noskaidrots),
sk. 15. Sk. arī 663, 290, 689. —

207

263 PROLOGS NACIONĀLĀS OPERAS [DIBINĀŠANAS] 20 GADU ATCE-

REI (K. Lesiņš), 1939. Rokr. Arī klavierizvilkums, rokr. P-atsk. 19392. dcc.

264 SARKANIE ZIEDI (A. Arājs-Bērce), 1941. Rokr, aranžējums, sk. 220. —

327, 339

DUETI BALSĪM AR KLAVIERĒM

265—267 TRĪS DUETI, domājams 1910. P-iesp. 1911 sept. P-atsk. 1910
6. dcc.

— 119, 136
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265 MŪŽĪGI SNIEGI (J. Akuraters). Veltīts Hugo Neimaņa piemiņai

(A. Kalniņa audzēknis, velak J. Vītola audzēknis Pēterburgas Mūzikas

skolā, jauns pianists un komponists, 1887—1909). Teksts avīzē: Lat-

vija, literārais pielikums, 1908, 11. okt, 326. lpp. (ar virsrakstu «Mo-

menti» un kļūdaini piedēvēts R. Blaumanim).
266 VEJIŅS LAPĀS ČABINA KLUSI (K. Skalbe). Veltīts Jānim Sēr-

mūkslim.

267 TURP TĀ VIEN GRIBAS MAN lET UN lET (A. Smilga). Veltīts

dr. mcd. Jēkabam Alksnim (1870—1957, ķirurgs, medicīnas vēsturnieks

un sab. darbinieks, A. Kalniņa darba veicinātājs viņa Liepājas pe-
riodā

—
1911—15) ar dzīvesbiedri.

268—269 DIVI DUETI, 1912. P-iesp. 1914 febr. P-atsk. 1912 6. okt.
—

165

268 KRĒSLĀ (F. Bārda). Veltīts Gustavam Statam (vari der Stadt, dažu

agrīno A. Kalniņa dziesmu atdzejotājs vācu valodā).
269 VILNĪSAM (F. Bārda), duets kanona forma. Veltīts Paulam Jozu-

usam. — 153

270—274 PIECI DUETI, 1915—21. P-ieso. 1923. — 261

270 KURP TU lESI, IR ES lESU (Rutes grāmata), 1915. P-atsk. ne

vēlāk kā 1915 1. febr. — 207

271 JAU ZIEDIEM ROTĀTAS PĻAVAS (E. Veidenbaums), 1917.
—

207

272 PŪS VĒJI VASARU (K. Skalbe), 1921. — 252
273 NO DAUGAVAS MAN ATPŪŠ (K. Skalbe), 1921.

274 KAD MĒS JAUNI BIJĀM (Plūdonis), 1921.

275—277 TRĪS DUETI, 1922. P-iesp. 1924 jūn. P-atsk. 1922 23. okt. — 252,
261
275 MĒNESNĪCĀ (Plūdonis), 1922 4. jūl.
276 RASA UN ZVAIGZNES (Plūdonis), 1922 4. jūl.
277 PALU LAIKĀ (A. Austriņš), 1922 6. jūl.

278-280 TRĪS DUETI RAIŅA PASAKAI «MUSU KENINS», 1923. Sk. arī 9.

P-iesp. 1924 jūn. P-atsk. 1924 29. apr. — 252, 261

278 LAI VEL SMEJAM, sk. 758.
279 BITĪTES, MĀSIŅAS.
280 BISU SUPUĻA 'DZIESMIŅA.

281 GAVILES (V. Strēlerte), 1943. Rokr. P-atsk. 1944 17. febr. —
341

282 PUĶU LASĪTĀJI (Rainis), 1949 4. nov. P-iesp. krāj.: Padomju Latvijas
komponistu dziesmas bērniem. R, 1950, 53. lpp. — 341

283 RUDENS BALVAS (M. Ķempe), 1949 4. nov. Rokr. —
341

TERCETI

284 AIZVIEN, KAD VAKARS TUMST (A. Austriņš), 1922 5. jūl. P-iesp.
1924. P-atsk. 1922 23. okt. — 252, 261

285 LIDU, LIDU PIRMAIS SNIEDZINS (A. Austriņš), 1922 5. jūl. P-iesp.
1924. P-atsk. 1922 23. okt. — 252, 261
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KORDZIESMAS A CAPPELLA

Jauktam korim

286 ZIEMA (R. Blaumanis), 1901, rev. 1932 (RLMVM). P-iesp. MKDzK 7. b.

(R, 1906). P-atsk. 1904 8. okt. Teksts krāj.: Ceļa malā. R, 1900.

Sk. 452. — 62, 113, 129, 214, 361

287 IMANTA (A. Pumpurs), 1903 aug. Veltīta Rīgas latv. dziedāšanas bied-

rības jauktajam korim, ieteikta 5. vispārējo dziesmusvētku komitejas kon-

kursā, 1903 aug. P-iesp. MKDzK 7. b. (R„ 1906). P-atsk. 1903 30. nov.

Ārzemes kraj.: Fūnfzehn lettische Chore tur gemischten Chor, Bd. 2. Wien,
Universal-Edition [kataloga Nr. 11149], 1940, S. 9. (Teksts vācu un

angļu vai.). Rokrakstā to pašu sk. RLMVM A. Kalniņa f., R-4/1, 32. lpp. —

62, 77, 99, 113, 361

288 LĪGAS SVĒTKI (J. Alunāns), 1903 aug. Ceturtā godalga 5. vispārējo
dziesmusvētku komitejas konkursa, 1903 aug. P-iesp. MKDzK 7. b. (R,

1906). P-atsk. ne vēlāk kā 1906 20. aug. — 62, 99, 113, 128, 265, 361

289 OZOLDELI, LIEPASMEITAS (Auseklis), 1903 aug. Veltīta Rīgas latv.

dziedāšanas biedrības jauktajam korim. P-iesp. MKDzK 7. b. (R, 1906).
P-atsk. 1904 8. okt. — 62, 99, 113

290 ŠŪPUĻA DZIESMA (G. Skilters), aranžējums korim no solodziesmas 15,

ap 1903, rev. 1932. P-atsk. ne vēlāk kā 1907 26. aug. P-iesp. MKDzK 7. b.

(R., 1906). Sk. 15, 262, 663, 689.

291 NAKTS DZIESMA (A. Ķēniņš), 1903 aug., rev. 1932. P-iesp. MKDzK 7. b.

(R., 1906). P-atsk. 1903 30. nov. — 99, 262

292 CIĀNAS BĒRNI (Aspazija), 1905. Veltīta Aspazijai. P-iesp. MKDzK 7. b.

(R, 1906). P-atsk. 1905 7. aug. — 119, 127

293 BEZDELĪGĀM AIZEJOT (Auseklis), ne vēlāk kā 1907 sākumā, rev. 1932.

P-iesp. MKDzK 8. b. (R, 1912). P-atsk. ne vēlāk kā 1910 6. dcc.
—

119, 128

294 KLUSS, VISUR MIERS (A. Saulietis), domājams 1907. P-ieso. MKDzK

8. b. (R, 1912). P-atsk. ne vēlāk kā 1910 martā.
— 119, 129

295 STABURAGS UN SAULES MEITIŅA (K. Skalbe), domājams 1907. P-iesp.
MKDzK 8. b. (R, 1912). P-atsk. 1910 6. dcc. — 119, 128, 264

296 PA NEGAISA JOŅIEM (Aspazija), 1912, rev. 1932. Veltīta Aspazijai.
1. godalga RLBMK kordziesmu konkursā, 1912 sept. P-iesp. MKDzK 10. b.

(R., 1914). P-atsk. ne vēlāk kā 1913 apr. — 165, 175

297 MEZA MEITA (Auseklis), 1912, rev. 1932. Veltīta Pērnavas latviešu bied-

rībai. 2. godalga RLBMK kordziesmu konkursa, 1912 sept. P-iesp. MKDzK

10. b. (R, 1914). — 165, 175

298 ŪDENSROŽU VAINAGS (A. Ķēniņš), 1912. Veltīta Atim Ķēniņam.
leteikta RLBMK kordziesmu konkursā 1912 sept. P-iesp. MKDzK 10. b.

(R, 1914). P-atsk. ne vēlāk kā 1920 21. maijā. Sk. 455. — 165, 176, 262
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299 MAZA BIJA LAKSTĪGALA (Valdis), 1916 janv. Veltīta Malvīnei Vīgne-

rei-Grīnbergai 25 gadu darbības svētkos Terbata 1916 9. febr. P-iesp.
IMKDz 1. krāj. (R, 1921). P-atsk. 1916 9. febr. Tērbatā. — 207

300 LATVJU HIMNA-1917 (Plūdonis), 1917 apr. P-iesp. 1917 jūn. aut. atsev.

izdev. Terbata, avīzes «Postimees» spiestuve. Sk. 432, 457. Aranžēta simf.

orķ. (rokr.), kā arī klavierēm četrrocīgi (rokr.), ar norādēm, ka šie aran-

žējumi izmantojami kā dažādu kora sastāvu pavadījumi, sk. 465.
—

196—199, 207, 255

301 LĪKSMOŠANA (J. Jaunsudrabinš), 1917 12. jūl., rev. 1933. P-iesp. IMKDz
1. krāj. (R, 1921). P-atsk. 1917 22. okt. Petrogradā. — 207, 213

302 BURTNIEKU EZERS (J. Akuraters), 1918 6. maijā. P-iesp. IMKDz 1. krāj.

(R, 1921). P-atsk. ne vēlāk kā 1927 4. apr.
— 207, 213, 262

303 DIVI GĀJU BALODĪŠI (Rainis), 1918 15. maijā, rev. 1933. P-iesp.
IMKDz 1. krāj. (R., 1921). P-atsk. ne vēlāk kā 1920 21. maijā. — 207, 213

304 BEVERĪNAS PILSKALNĀ (J. Akuraters), 1918 25. maijā. Veltīta Jurim

Bebrim (skolotājs, literāts, mūzikas kritiķis, 1859—1951). P-iesp. IMKDz
1. krāj. (R, 1921). — 207, 213, 262

305 JĀŅU NAKTS. Četru dziesmu cikls (P. Rozītis), 1920 26. jūn. Veltīts

Liepājas Latviešu dziedāšanas un mūzikas biedrības korim. P-iesp. IMKDz
1. krāj. (R, 1921). P-atsk. 1922 24. febr. — 252, 261, 265

306 NU SAULE VERAS (J. Akuraters), 1920 8. dcc. Komponēta lugas «Sis

un tas Itnekas» uzvedumam. Sk. 6. P-iesp. IMKDz 1. krāj. (R, 1921). —

252, 261

307 DZEJNIEKAM (K. Krūza), 1921 29. okt. Veltīta Kārlim Skalbēm lite-

rāras darbības 25 gadu jubileja. P-iesD. kraj.: Sešdesmit divas dziesmas

koriem. R, 1927. P-atsk. 1922 24. febr. — 252/261, 262

308 BALĀDE PAR MELNO PURVU (Plūdonis), 1921. P-iesp. krāj.: Sešdes-

mit divas dziesmas koriem. R, 1927. P-atsk. ne vēlāk kā 1923 16. apr. —

252, 261, 263

309 TAUTĀS LAIZOT (Plūdonis), 1921. P-iesp. krāj.: Dziesmu dienas Rīgā,
1923. R, 1923. P-atsk. ne vēlāk kā 1923 16. apr. — 252, 261, 264

310 BIRZĒM ROTĀTS GAIZIŅS (K. Jēkabsons), 1921. P-iesp. žurn.: Mūzikas

Nedēļa, 1925 3. sept, 31./32. nr. P-atsk. 1922 24. febr. — 252, 261, 262

311 AIZIET LAIVA MELNU BURU (A. Ķēniņš), 1921. P-iesp. triju dziesmu

izdev. (R, 1933). P-atsk. 1931 24. apr. — 252, 261, 262

312 TITĀNU CILTS (Plūdonis; pirmpubl. ar virsrakstu «Mēs» žurn.: Taurē-

tājs, 1916, 7. nr, 3. lpp.), 1921, rev. 1932. P-ieso. krāj.: Piecpadsmit dzies-

mas jauktam un sieviešu koriem. R, 1924.

Pazīstams arī L. Vīgnera aranžējums vīru korim, ap 1933. P-iesp.
«Vīgnera vīrukora» izdevumā uz atsev. lapiņas. — 252, 261, 265, 362

313 GARS (J. Akuraters), 1922. P-iesp. atsev. izdev. (R, 1922). P-atsk. 1922

29. okt. — 252, 261, 263
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314 KADI AUGSTI KALNI (Rainis), 1922. Komponēta pēc Raiņa dzejoļa

«Brāļiem lietuviešiem» ka skatuves apsveikuma dziesma lietuviešu drama-

turga G. Zemkalņa lugas «Blinda» pirmizrādei Nacionālajā teātrī 1922

18. okt. P-iesp. krāj.: Dziesmu dienas Rīgā, 1923. R, 1923. Ukraiņu un

krievu valodā krāj.: īlicm JlaTßii. BoKaJībHi TBopi KOMno3HTopiB JlaTßii.

Kniß, 1971, c. 12. — 252, 261, 264, 298

315 DAŽU SKAISTU ZIEDU, solodziesmas GAUJAS MALĀ (14) aranžējums
J. Kosa lugas «Celi un dūkstis» pirmuzvedumam Nacionālajā teātrī 1923

26. sept. Rokr. Sk. 7. — 252, 261

316 DZIMTENE (A. Brigadere), 1924. Veltīta Annai Brigaderei. P-iesp. krāj.:
Divdesmit divas dziesmas jauktam un vīru koriem. R, 1924.

— 252, 261,

263

317 MĀTE UN MEITA (Rainis), domājams 1924. P-iesp. krāj.: Piecpadsmit
dziesmas jauktam un sieviešu koriem. R, 1924.

— 252, 261, 264

318 DZIMTENE, ES TEVI MĪLU (domājams komponista vārdi), ap 1924.

P-iesp. krāj.: Piecpadsmit dziesmas jauktam un sieviešu koriem. R, 1924. —

252, 261, 262

319 BRĪVĪBA (Auseklis), 1924, rev. 1933. P-iesp. krāj.: Latvju 6. vispārējo
dziesmu un mūzikas svētku dziesmas. 3. burtnīca. R, 1924. 2. godalga
6. dziesmusvētku kompozīciju konkursā, 1924 2. okt. — 252, 261, 264, 362

320 ROMOVES OZOLS (M. Šiliņš), domājams 1924, rev. 1933. P-iesp. krāj.:
Latvju 6. vispārējo dziesmu un mūzikas svētku dziesmas. 3. burtnīca. R,
1924. 2. godalga 6. dziesmusvētku kompozīciju konkursā, 1924 2. okt.

P-atsk. ne vēlāk kā 1925 30. okt. — 252, 261, 264

321 «DZIESMUVARAS» MOTO (J. Rudzītis), 1926 6. okt. Rokr. — 252, 261

322 CEĻA JUTĪS (J. Poruks), 1927 17. febr., rev. 1944. P-iesp. atsev. izdev.

(R, 1927). P-atsk. Rīgā, 1931 24. apr.
— 252, 261, 263

323 TĒVIJAI (J. Poruks), 1927 18. febr, rev. 1944. P-iesp. atsev. izdev. (R,
1927). P-atsk. Rīgā, 1931 24. apr. — 252, 261

324 SIRDS KLUSA KĻUVA (A. Brigadere), 1927 19. febr. P-iesp. krāj.: Seš-

desmit divas dziesmas koriem. R, 1927. P-atsk. ne vēlāk kā 1928 apr.
—

252, 261, 263

325 SANĒSĀT BĒDU (A. Brigadere), 1927. P-iesp. krāj.: Sešdesmit divas

dziesmas koriem. R, 1927. P-atsk. Rīgā, ne vēlāk kā 1928 13. martā. —

252, 261, 264

326 ZEME (J. Sudrabkalns), 1927 11. apr. P-iesp. krāj.: Sešdesmit divas dzies-

mas koriem. R, 1927. — 252, 261, 263, 297

327 LATVIJA MŪZĀM LAI ZEĻ (Zvārguļu Edvards), 1927, rev. 1944. P-iesp.
atsev. izdev. ap 1930. P-atsk. Rīgā, 1931 24. apr. — 252, 261, 265

328 MĀTES SĒRAS (F. Ansabergs), 1927. Veltīta kritušo latviešu strēlnieku

piemiņai. P-iesp. atsev. izdev. (R, [b. g.]). — 252, 261, 263
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329 ZIEDONIS NĀK (F. Ansabergs), 1927 nov., rev. 1932. P-iesp. atsev. izdev.

1930. — 292, 297

330 PIE DAUGAVAS (A. Pumpurs), 1928 3. martā, rev. 1944 maijā. P-iesp.
divu dziesmu izdevumā (R, 1930). — 292, 297

331 LĀČPLĒŠA KAPS (A. Pumpurs), 1928 4. martā, rev. 1944 maijā. P-iesp.
divu dziesmu izdevuma (R, 1930). P-atsk. Rīgā, ne velak ka 1929

22. sept. — 292, 297

332 MŪSU VAROŅU KAPI (Rainis), 1928. Komponēta pēc Bostonas Latviešu

strādnieku biedrības pasūtījuma. P-iesp. atsev. izdev. (R, 1928). — 284,

292, 297, 363

333 DVESLE LAUPĪTĀJA (K. Štrāls), 1929 3. aug. Veltīta LU studentu

dziedāšanas biedrībai «Dziesmuvara». P-iesp. atsev. izdev. (R, 1929).
P-atsk. 1930 12. maijā Rīgā. — 292, 297

334 ZVANI (K. Štrāls), 1929. Veltīta LU studentu dziedāšanas biedrībai

«Dziesmuvara». P-iesp. atsev. izdev. (R, 1929). P-atsk. 1930 12. maija

Rīgā. — 292, 297

335 MEKLĒTĀJS {THE ADVENTURER; C. Parmenter, atdz. B. Kalniņa-

Tripodi), 1929. Veltīta «Reitera korim». P-iesp. atsev. izdev. (R, 1929).
P-atsk. 1930 febr. Rīgā. Teksts no laikr.: North America Review, N. V. —

292, 297

336 SENA AUKLES DZIESMA (Rainis), 1930. Veltīta Bostonas Latviešu

strādnieku biedrības kora diriģentam Jēkabam Kalniņam. P-iesp. atsev.

izdev. (R, 1930). Ārzemēs krāj.: Fūnfzehn lettische Chore fūr gemischten
Chor, Bd 2. Wien, Universal-Edition [kataloga Nr. 11149], 1940, S. 7.

(Teksts vācu un angļu vai.) P-atsk. Rīgā 1934 31. okt. — 284, 292, 298,
363

337 ELĒĢIJA (F. Ansabergs), 1931 dcc. P-iesp. četru dziesmu izdevumā (R,
[ap 1933]). P-atsk. 1934 31. okt. Rīgā. — 292, 297

338 DZEJNIEKA JĀŅA PORUKA KAPS (F. Ansabergs), 1931 dcc. P-iesp.
triju dziesmu izdevumā (R, 1933). P-atsk. 1934 31. okt. Rīgā. — 292, 297

339 Kora «Fortissimo» motto, domājams 1937. Rokr.

340 SVĒTĀ, DĀRGĀ LATVIJA (A. Saulietis), 1937. P-iesp. atsev. izdev. (R,
1937). P-atsk. ne vēlāk kā 1943 18. apr. —

319

341 SILA ZIEDU VAINADZIŅŠ (J. Rudzītis), 1937 okt. Veltīta Ādolfam Ābe-
lēm (komponists un diriģents). P-iesp. atsev. izdev. (R, 1938). P-atsk.
1938 7. maijā. —

319

342 LATVIJAI (A. Niedra), 1937. P-iesp. 1937. — 319

343 DZIESMA TĒVU ZEMEI (K. Dāle), 1939. Rokr. — 319

344 TIK ASRAS VIEN (E. Tūters), 1939. P-iesp. 1939. P-atsk. ne vēlāk kā

1940 28. apr. — 319
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345 DZĪRU DZIESMA (A. Krūmiņš). Sk. 470. — 339

346 SVEŠUMĀ KLĪSTOT (Plūdonis), aranžējums, 1942. Rokr. P-atsk. ne

vēlāk kā 1943 18. apr. Sk. 92. — 339

347 DZIMTENE (Aspazija), 1943. P-iesp. atsev. izdev. (R, 1949). — 339

348 LATVIJĀ (J. Akuraters), 1944. Rokr. --
339

349 GRIĶU DRUVA (I. Mežnora), 1946. P-iesp. atsev. izdev. (R., 1949). —

339

350 BŪSIM JAUNI (V. Lukss), 1946. P-iesp. atsev. izdev. (R., 1949). P-atsk.

ne vēlāk kā 1952 5. febr. — 339, 344, 364

351 PAKĀPIES KALNĀ (J. Vanags), 1946. P-iesp. atsev. izdev. (R, 1949).
P-atsk. ne vēlāk kā 1953 11. apr. — 339, 344, 345, 364

352 ZIEDOŅA RĪTS (J. Plaudis), 1946. P-iesp. atsev. izdev. (R, 1949).

P-atsk. ne vēlāk kā 1952 5. febr. — 339, 344, 364

353 AVE SOL (Rainis), 1947, vīru kora dziesmas aranžējums, oriģinālu
sk. 451. P-iesp. atsev. izdev. (R, 1949). P-atsk. ne vēlāk kā 1949

20. sept. — 339, 345, 364

354 MANAS TAUTAS DVĒSELE (A. Ķēniņš), 1949. Veltīta Atim Ķēniņam
(1874—1961) 1949 28. jūl. (75. gadskārtā). P-iesp. krāj.: Kalniņš A.

Dziesmas jauktam korim. R, 1960. — 339

Reliģiskas tematikas dziesmas jauktam korim

355 ADVENTES DZIESMA (J. Sanders), 1910. P-iesp. krāj.: Jaunas dziesmas.

Jelgavā, 1911.
— 119, 130

356 VECA GADA GALĀ (J. Sanders), 1910. P-iesp. krāj.: Jaunas dziesmas.

Jelgavā, 1911. — 119, 130

357 PRIEKĀ SLAVU DZIEDAM (J. Sanders), 1910. J. Sandera melodijas
harmonizejums. Rokr. — 119, 130

358 IZ 137. DĀVIDA DZIESMAS. 1912. 1. godalga RLBMK kordziesmu kon-

kursā, 1912 sept. P-iesp. MKDzK 9. b. (R, 1913). P-atsk. ne vēlāk kā

1914 23. martā.
— 165

359 23. DĀVIDA DZIESMA, 1920 18. jūn. Veltīta Liepājas Annas baznīcas

korim. P-iesp. IMKDz 1. krāj. (R., 1921). — 252, 261, 265

360 84. DĀVIDA DZIESMA, 1924. P-iesp. krāj.: Sešdesmit divas dziesmas

koriem. R, 1927. — 252, 261, 265

361—398 TRĪSDESMIT ASTOŅU GARĪGU DZIESMU [modernizētu katoļu

korāļu] HARMONIZĒJU MI (angļu vai.), 1927. P-iesp. krāj.: «Diocesan

Hymnal», N. V, J. Fischer a. Bro, 1928. Bez tam nenoteikts skaits tadu

pašu rokrakstā, kuru iespiešana bijusi paredzēta, bet par to trūkst zinu.
—

292
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399—415 17 VIEGLAS GARĪGAS KORDZIESMAS AR KLAVIERĒM (angļu

vai.), 1928. Rokr. Nav atrastas. — 292

416 ETERNAL GOD, ar klav. pavadīj. (H. H. Tweedy, angļu vai.), 1929.

Rokr. — 287

417—419 TRĪS KORĀĻI (M. Rīdzeniece, O. Vanags), 1935. P-iesp. atsev.

izdev. (R, 1936). Otrais korālis (418) aranžēts ari ērģelēm ar putēju

orķestri. Rokr.

420 KORĀLIS NR. 789, 1939. Rokr.

421—426 SESI KORĀĻI (Nr. 42, 257, 696, 708, 741, 759), 1939. P-iesp. krāj.:
Vītols J. Meldiju grāmata. R, 1939; iespiesti atbilstoši ar numuriem 144,

162, 153, 145, 146, 166.

427 KORĀLIS NR. 710, 1940 24. febr. Rokr.

Viru korim

428 BIĶERIS MIROŅU SALĀ (J. Poruks), 1906, rev. 1932. P-iesp. atsev. izd.

(R, 1940). — 119, 129

429 SURP, BRĀLI (K. Skalbe), ne vēlāk kā 1907 martā, rev. 1932. P-iesp.
MKDzK 10. b. (R, 1914). P-atsk. ne vēlāk kā 1909 9. aug. — 119, 128,

155, 345

430 ES ZINU (J. Poruks), ne vēlāk kā 1907 martā. Veltīta komponista tēva

piemiņai. P-iesp. MKDzK 10. b. (R., 1914). — 119, 129

431 KARS (J. Poruks), ne vēlāk kā 1910. P-iesp. MKDzK 10. b. (R, 1914).
P-atsk. ne vēlāk kā 1910 14. martā.

— 119, 128

432 LATVJU HIMNA-1917 (Plūdonis), 1917 apr. Jaukta kora dziesmas 300

variants. P-iesp. 1917 jūn. aut. atsev. izdev. Tērbatā, avīzes «Postimees»

spiestuvē. Sk. arī 300, 457, 465.

433—434 DIVAS STRĒLNIEKU DZIESMAS (bez vārdiem), 1917. Rokr. (Kom-

ponētas pirms tekstu sacerēšanas; tekstu trūkst.) — 207

435 LATVIJAI («Letonijai») (V. Teikmanis), 1917 30. apr., rev. 1932. Veltīta

studentu korporācijai «Letonija», Terbata. P-iesp. kraj.: Sešdesmit divas
dziesmas koriem. R, 1927. — 207

436 KAS TIE TĀDI SPĒKA VĪRI (Plūdonis), 1921. P-iesp. krāj.: Sešdesmit

divas dziesmas koriem. R., 1927.
— 252, 261, 265

437 DAUGAVA (A. Brigadere), 1921. P-iesp. krāj.: Latvju 6. vispārējo dziesmu

un mūzikas svētku dziesmas, 2. burtnīca. R, 1924. P-atsk. 1924 30. okt. —

252, 261, 263

438 MELNAIS STRAZDS (DIE AMSEL; A. J. Konig, atdz. B. Kalniņa-Tri-
podi), 1929 20. jūl. P-iesp. atsev. izdev. (R, 1929). P-atsk. ne vēlāk kā

1938 26. nov. — 292, 298
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439 TĀLĒS TRAUKT (OUTWARD BOUND; C. Parmenter, atdz. B. Kalniņa-

Tripodi), ar klav. pavadīj. Aranžējums no kantātes JURA (463) 6. daļas,
1929. Rokr. — 292

440 AICINĀJUMS (BRUDER, AUF; X Riedel, atdz. B. Kalniņa-Tripodi),
1930. P-iesp. atsev. izdev. (R., 1933). P-atsk. ne vēlāk kā 1932 7. maija

Rīgā. — 292, 298

441 KAROGDZIESMA («LETTGALLIA»). (D. Blūmentāls), 1933. P-iesp. atsev.

izdev. 1933. P-atsk. ne velak ka 1939 27. apr. Arī — aranžējums balsij ar

klav, 1933. Rokr. — 292

442 JŪRAS DZIESMA (2. Romēns [Romainsļ; atdz. J. Sudrabkalns), 1938.

P-iesp. 1938. P-atsk. 1939 27. apr. — 319

443 NAKTS PARĀDE (E. Virza), 1938. P-iesp. 1938. P-atsk. 1940 26. apr. —

320

444 POETS (A. Puškins; atdz. F. Ansabergs), 1939. P-iesp. 1939. — 319

445 PĻAVĀ (L. Bērziņš), 1939 27. aug. P-iesp. 1939. P-atsk. 1943 30. apr.
—

320

446 VECAIS BURENIEKS (I. Leimane), 1939. P-iesp. 1939. P-atsk. 1943

30. apr.
— 320

447 PIE GAUJAS (F. Ansabergs; ar komponista pārveidēm), 1939. P-iesp.
1939. P-atsk. 1943 1. martā. — 320

448 SVĒTĀ ZEME (F. Dziesma), 1942 nov. Rokr. P-atsk. 1943 30. apr. — 339

449 KAROGS (E. Virza), 1942 nov. Rokr. P-atsk. 1943 30. apr.
— 339

450 KĀP, SAULE, AUGSTĀK (A. Upīts), 1947 janv. Veltīta Jānim Dreimanim

(diriģents, 1909 —1963) un Liepājas vīru korim «Dziedonis». P-iesp. krāj.:
Dziesmas vīru un sieviešu koriem. Tautasdziesmu apdares koriem. Sast.
J. Vītoliņš. R, 1964. P-atsk. 1947 31. martā. — 339, 345

451 AVE SOL (Rainis; M. Pūces montāža no poēmas «Ave sol»), 1947. Rokr.
Sk. 353.

— 339

Sieviešu korim

452 ZIEMA (R. Blaumanis), oriģinālu sk. 286, aranžējuma gads nav noskaid-
rots. Rokr. (RLMVM).

453 KAD VIRSI ZIED (A. Bāliņš), 1910. Veltīta Emīla Dārziņa piemiņai.
P-iesp. krāj.: Dziesmu rota. 3. izd, R, 1914.

— 119, 129

454 PIRMĀS ZAĻĀS LAPIŅAS (A. Smilga), 1912. Divi varianti: 2-balsīgs
un 4-balsīgs. Rokr. (RLMVM). — 165, 176

455 ŪDENSROŽU VAINAGS (A. Ķēniņš), oriģinālu sk. 298, aranžējuma gads
nav noskaidrots. Rokr. (RLMVM). — 165



456 NĀVES JAUSMĀS (Plūdonis), 1913, rev. 1932. P-iesp. MKDzK 10. b. R.,
1914. — 165, 175

457 LATVJU HIMNA-1917 (Plūdonis), 1917 apr. Jaukta kora dziesmas 300

variants. P-iesp. 1917 jūn. aut. atsev. izdev. Terbata, avīzes «Postimees»

spiestuvē. Sk. arī 300, 432, 465.

458 MŪŽĪBAS SALĀ (J. Akuraters), 1920 8. dcc. Komponēta lugas «Sis un

tas Itnekas» pirmuzvedumam (sk. 6). P-iesp. IMKDz 1. kraj. (R, 1921).—

252, 261

459 «DAUGAVIETES» KAROGS (A. Brigadere), ar klav. pavadīj., 1922

20. okt., rev. 1932. Rokr. — 252, 261, 264

460 SŪPULA DZIESMA (K. Jēkabsons), ar soprāna solo, 1922. P-iesp. krāj.:
Sešdesmit divas dziesmas koriem. R., 1927. P-atsk. 1923 16. apr. —

252, 261

461 AR DZIESMIŅU DARBĀ GĀJU (latviešu tautasdziesmas vārdi), 1951

28. febr. Rokr. (komponēta teātra izrādei).

KANTĀTES

462 MŪZIKAI (J. Kleinbergs), jauktam korim, soprānam, tenoram un basam

solo un simf. ork, 6 dalās, 1913; par jaunu instrumentēta 1931. Rokr.

(Teksts arī vācu un angļu vai.). P-atsk. 1913 22. dcc. — 158, 159, 165,

176, 178, 193, 215, 254, 287, 298, 312

1. ALLEGRO MAESTOSO.

2. ANDANTINO SEMPLICE.

3. ANDANTE TRANĢUILLO.
4. ALLEGRO MODERATO.

5. ANDANTE LUGUBRE.
6. TRANĢUILLO. TEMPO PRIMO.

463 JŪRA (THE SEA), jauktam korim, mecosoprānam un baritonam solo un

simf. orķ., 6 daļās, 1929. Rokr. — 229, 286, 287, 292, 298, 302, 316, 325,

356, 363

1. Himna Neptūnam (Hymn m praise of Neptune, T. Campion), korim

un orķ.
2. Jūras balss (The sea's great voice; A. H. Bartleit), korim un orķ.
3. Jūras dziesma (A sea song; A. Tennuson), baritonam solo un orķ.
4. Rietumvējš (Wind of the Western; A. Tennuson), mecosoprānam solo,

korim un orķ.
5. Jūras valstībā (The empire of the sea; A. H. Bartlett), mecosoprānam

solo un orķ.
6. Tālēs traukt (Outward bound; C. Parmenter), korim un ork. Sk. 467,

439.

Atdz. B. Kalniņa-Tripodi. P-atsk. 1937 24. okt. (koris «Fortissimo» un

orķ. J. Dreimaņa vad.).

Dziesmas jauktam korim ar simfonisko orķestri

464 PASTARDIENA (Rainis), 1917, pabeigta ne vēlāk kā maijā; pārstrādāta
1931. Rokr. P-atsk. 1917 10. dcc. Petrogradā (T. Reitera vad.); Rīgā —

tikai 1935 15. febr. — 179, 196, 197, 207, 211, 213, 287, 331, 362

25 - 1418 3«5
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465 LATVJU HIMNA-1917 (Plūdonis), 1917 apr. Rokr. Sk. ari 300, 432, 457.

Aranžēta ari simf. orķ. vien, sk. 300.

466 DARBS UN DZIESMA (Rainis), ar bērnu kora līdzdalību, 1924. Rokr.

Klavierizvilkuma p-iesp. krāj.: Latvju 6. vispārējo dziesmu un mūzikas

svētku dziesmas. 3. burtnīca. R., 1924. Rev. 1933. 1. godalga 6. dziesmu-

svētku kompozīciju konkursā, 1924 2. okt. P-atsk. 1926 19. janv. (ar
klavierēm — jau 1925 30. okt.). — 247, 252, 261, 262, 273, 362

467 TĀLES TRAUKT {OUTWARD BOUND; C. Parmenter, atdz. B. Kalniņa-

Tripodi), 1929. Dziesma sākotnēji komponēta kā atsevišķs darbs jauktam

korim, pēc tam pārstrādāta un iekļauta nedaudz vēlāk komponētajā kan-

tātē JURA (463) — ir tās 6. daļa. P-iesp. krāj.: Dziesmas 1. dziesmu-

svētku 60 gadu atcerei. R, 1933. (Dažos izdevumos par teksta autoru

kļūdaini minēts K. Rīdels.) Godalgota 8. dziesmusvētku repertuāra kon-

kursā. Sk. 439. — 287, 292

Dziesmas viru korim ar simfonisko orķestri

468 NAMEISIS, ZEMGALIEŠU VIRSAITIS, ar tenora solo ad libitum

(M. Silinš), 1915, pārstrādāta 1931. Rokr. P-atsk. 1946 4. maijā. — 165,

175, 176, 178, 287

469 HIMNA SIEVIETEI (B. Kalniņa-Tripodi), 1928. Rokr. Klavierizvilkums

2-rocīgi, arī 4-rocīgi. Rokr. P-atsk. 1946 4. maijā. — 287, 292, 298

470 DZĪRU DZIESMA (A. Krūmiņš), papildmūzika operas BAŅUTA 1. cēl.

(sākot ar 4. takti pēc partitūras 58. punkta), 1941. Rokr. (nav izrādēs

izmantota) un ĻAUŽU UZNAKSANA (A. Krūmiņš), papildmūzika operas

BAŅUTA 1. cēl. (sākot ar 3. takti pēc partitūras 111. punkta; bez kora),
1941. Rokr., izmantota, sākot ar 1941 uzvedumu. — 327

TAUTASDZIESMU APDARES

VIENAI BALSIJ AR KLAVIERĒM

471—475 PIECAS LATVIEŠU TAUTASDZIESMAS, starp 1904 un 1906.

P-iesp. atsev. izdev. (R, 1907, ar krievu un vācu atdzej.). P-atsk. (daleji)
1906 12. febr. (J Duburs). — 119, 130

471 ZIEMASSVĒTKU DZIESMA (Atiet mana kristamāt') (LTMM 2). —

131

472 APKĀRT KALNIŅ' LINUS SEJU (LTMM 2). Sk. 599, 616.

473 VELC, PELĪTE, SALDU MIEGU.

474 INCĪTI, KAKĪT, BRAUKSIMI CIEMOS (LTMM 2).
475 GĀJĒJU DZIESMA (Mājās eju) (LTMM 2). Sk. 622.

476—486 VIENPADSMIT LATVIEŠU TAUTASDZIESMAS, 1907 vai 1908.

P-iesp. 1909 aug. ar vācu atdzej. P-atsk. (daļēji) 1910 30. aug.
— 119, 131

476 (1.) KULIET RIJU, KŪLĒJINI (LTMM 2).
477 (2.) KUĻAM PIECI, KUĻAM SESI (LTMM 2).
478 (3.) JĀNĪTI, KUMINU, ČUBINI MAKU (LTMM 3).
479 (4.) NEVIENS PATSI NEZINĀJA (LTMM 3).
480 (5.) GANĪDAMA SAGĀNĪJU (LTMM 2).



25: 385

481 (6.) KROGA MEITA VIETU TAISA (LTMM 3).
482 (7.) TUMSINĀ DIENU GAIDU (LTMM 3).
483 (8.) BERU DZIESMA (Ai, tu liku ormanīti) (LTMM 3).
484 (9.) MAN MĀMIŅA PIESACĪJA (LTMM 3). .
485 (10.) GRIEZĀT CELU, GRIEZĀT CEĻU (LTMM 3).
486 (11.) PADZIEDI, PUTNIŅ (LTMM 2).

535 KLAVIERPAVADĪJUMI PIECDESMIT LATVIEŠU TAUTASDZIES-

MĀM LATGALIEŠU IZLOKSNE, 1922. Meldijas pierakstījis A. Erss 1920.

P-iesp. piecās burtnīcās (R, 1924, Izgl. min. izdev, vācu un angļu atdze-

joj.). P-atsk. (lielākā dala) 1923 13. martā. Sešpadsmit no šiem pavadī-

jumiem instrumentēti simf. orķ. (Sk. 581—596). — 246, 252, 265

1. burtnīca

487 (1.) LAKSTEIGOLA KRONI KOLA, sk. 581. — 266

488 (2.) PA KAM VAR PAZEIT.
489 (3.) SVEŠA MOTE MANA SAUCE.

490 (4.) ES SACEJU TEV, MEITINE.

491 (5.) PUISKINS DORZA NAAPORA, sk. 583. — 266

492 (6.) SMĪKLYS MAN, sk. 584, 615, 630. — 266

493 (7.) LAI BYUS JĒZUS GUDYNOTS.

494 (8.) AI TU, ĪVA.

495 (9.) AIZ KALNENA LELA MUIŽA.

496 (10.) JAUNA MEITA DREBĒS VELEJ.

2. burtnīca

497 (11.) VOI, JONEITI, BUČU VEDI, sk. 589.
498 (12.) GONU DZĪSME, sk. 582.

499 (13.) TYS VEJENS PYUTE.

500 (14.) TREJS MoSENAS MEZĀ GDJA.

501 (15.) ZEMNĪKA DZĪSME, sk. 595. — 265
502 (16.) NATAK I SPOLEITE BEZ SKRĪMISTENA, sk. 588.

503 (17.) PA KAM VAR PAZEIT AVĪKSU KŪKU.

504 (18.) KYKUKOJ, ZALTA DZAGUZEITE.
505 (19.) MAN MĀMENA BORTIN BoRE.

506 (20.) NA TO ĶUKA TEI LAPEŅA.

3. burtnīca
507 (21.) 01, MEŽI, MEZI. — 266

508 (22.) GONA PLOTA KLOVA LOPA, sk. 596, 613, 631. — 266

509 (23.) ES IZAUGU PI MĀMENAS.

510 (24.) £5 MOZA MEITINE.

511 (25.) PA PLAVENU ES STAIGOJU.

512 (26.) SOLNA KŪKIM LOPAS BRAUKA.
513 (27.) KO TOS KOKLES GAUŽI SKAN, sk. 591, 614.

— 266
514 (28.) SAIMINĪKAM LOBA DĪNA.

515 (29.) NAGRIB MUNI BOLELENI.

516 (30.) AIZ AZARA AUGSTI KOLNI, sk. 590, 642. — 266

4. burtnīca

517 (31.) AMWI TAIDA DZEIVE, sk. 554.
57S (32.) SLAUK, MĀMENA, USTABENU.

519 (33.) ES SACEJU TEV, MEITINE.

520 (34.) SASTDIN LABI CĪMĀ BRAUKT.

521 (35.) PI LĪKNEITES STOVĀDAMA.
522 (36.) KOŽU DZĪSME, sk. 585.

523 (37.) PALEIDZ, PUISI, MAN DZEIVOT.

524 (38.) DZĪDUT DZYMU, DZĪDŪT AUGU, sk. 592, 612, 643. — 266
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525 (39.) BOLTA EJU.

526 (40.) SADZĪDOSIM ŅYU, MoSEŅAS, sk. 586.

5. burtnīca

527 (41.) SESI JAUNI BANDINĪKI, sk. 629.

528 (42.) AIZ AZARA BOLTI BARZI. — 266, 267

529 (43.) VYSAS MOSEŅAS BEJOM ARVIN. — 266

530 (44.) /IF/5/IS, UPINES.

531 (45.) 771/C£/, 771/\L/ PA UPEITI.

532 (46.) Č/D//V4 DZEIVE, sk. 553.

533 (47.) SVAGERA MEITIN DZALTONIM MOTIM.

534 (48.) AI, DZĪLI MEZI.

535 (49.) VYSU DĪNU BITES DZYNU, sk. 587. — 266

535 (50.) MEITINE, MEITIN.

537—546 KLAVIERPAVADĪJUMI DESMIT LATVJU-LĪBIESU TAUTAS ZIŅ-
ĢĒM [īstenība — Zemgales novada tautasdziesmām], 1922. P-iesp. 1931

pavasarī. Teksts arī vācu vai. Meldijas autors pierakstījis no R. Vizbuļa

(1881— 1958), toreiz Nacionālās operas korista. P-atsk. 1923 13. martā. —

252, 268

537 ZAĶĪTIS JĀNĪTIS.

538 NĀKAT, BĒRNI, SKATĪTIES.

539 BALTS, BALTS AUNINS.

540 KUR, MĀMIŅA, TAV MEITIŅAS.

541 KIKU, RIKU TU, GAILĪTI.

542 RAUG', MĀSIŅA, PASKATIES (publicēta ar krievu tekstu arī žurn.:

CoBeTCKan My3biKa, 1949, N° 9, npnjio>KeHHe).
543 ĶĒRCA, BRĒCA VARZU MĀTE.

544 AUST GAISMIŅA, LEC SAULĪTE.

545 BERĪT, MANIS KUMELINIS.

546 LIELAS MĀSAS, MAZAS MĀSAS.

547—559 KLAVIERPAVADĪJUMI TRĪSPADSMIT LATVJU TAUTAS DZIES-

MĀM, 1929 (izņemot 547 un 559, kuras jau 1921). P-iesp. kopumā 1931

janv. Teksts arī vācu vai. P-atsk. 1929 9. marta Ņujorka (B. Kalniņa-
Tripodi). — 283, 292, 295

547 MĀTE MANI TĀ GLABĀJA. Meldiju autors pierakstījis no M. Vīgne-
res-Grīnbergas. P-iesp. žurn.: Latvju mūzika, 1921, 2. nr, pielikums.

548 KAS TIE TĀDI, KAS DZIEDĀJA (FS 1495, 2394). Sk. 725.

549 BĀLELIŅA LĪGAVIŅA (Cimze J. Dziesmu rota, 3. d. R, 1874).
550 MĀMIŅA MĪĻAJĀ (LTMM 2).
551 VIENS GANS NOMIRA (LTMM 2).
552 TRĪS SIDRABA UPES TEK (Cimze J. Dziesmu rota, 3. d. R, 1874).

553 IKVAKARA DZIEDĀT GĀJU (LTMM 2).
554 AI, TU MANU GRŪTU MUZU (MKDzK, 6. b. R, 1904).
555 PIRKSTAINIEKUS VIEN ADĪJU (LTMM 4, 1912).
556 KO JAUNA BŪDAMA (Gubene M. Trīsdesmit latviešu tautasdziesmas.

R, 1914LSk. 635.
557 DOD, MĀMIŅA, KAM DODAMA.
558 PIECI GADI KALPIŅŠ BIJU (Jurjāns A. Latviešu tautas dziesmas,

2. b, 1885).
559 KLUSU, KLUSU KLAUSĪJOS. Meldiju autors pierakstījis no M. Vīg-

neres-Gnnbergas. P-iesp. žurn.: Latvju Muziķa, 1921, 6. nr, pielikums.

560—564 PIECI ZIŅĢU HARMONIZĒJUMI, domājams 1945. Rokr. Meldijas
dziedājis R. Vizbulis. P-atsk. 1948 13. okt. (M. Pūce). — 339, 341, 343

560 DIVI JAUNI ĢENĢERGAILI.
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561 TAS VĒJIŅŠ PŪS.

562 TURKU PUPA.

563 AR VECĀMI MEITIŅĀMI.

564 PRECIET, PUISI, VĒVERMEITAS.

565 01, KAI MES AUGOM, lietuvju tautasdziesmas apdare, 1947. Rokr. Mel-

diju piesūtījis J. Bendrojus no lietuvju folkloras pieraksta ar šifru LTA

pl. 149 (9) tek. 656 (96). — 339

566—571 SEŠAS RUCAVAS TAUTASDZIESMAS, 1948 vasarā. Meldijas pie-

rakstījusi O. Stāle. P-iesp. atsev. izdev. (R., LVI, 1949). P-atsk. 1948

30. okt. (M. Pūce). — 336, 339, 342, 365

566 KĀZU MELDIJA. — 343_
567 LĪKA LAPSA TAURI PūTA. — 343

568 lET BIERANTS SĒTĀ, sk. 624. —
343

569 BĒRES, sk. 619. —
343

570 lESĒJU LININUS, sk. 625.

571 JŪRIŅ' PRASA SMALKU TĪKLU, sk. 621.

572—575 ČETRAS KURZEMES TAUTASDZIESMAS. P-iesp. atsev. izdev. (R.,

LVI, 1949). — 339, 342

572 AI, CIEMIŅI, AI, KAIMIŅI, 1938.

573 KAR, MĀMIŅA, SŪPULĪTI, 1938.

574 AI ZALAJA LĪDACIŅA, 1948 (Vitols J. Divsimt latviešu tautas dzies-

mas, I.' R., 1906). — 342

575 AIZ UPĪTES ES UZAUGU, 1948 (FS 1495, 1592), sk. 727.

576—577 DIVAS LATVIEŠU TAUTASDZIESMAS LATGALIEŠU IZLOKSNĒ,
1949. Rokr. Meldijas pierakstījusi M. Pūce. — 339, 342

576 LĪSTI, LIETIN', VIENU DIENU.

577 ASI, ASI ZĪLE DZIED.

DIVĀM BALSĪM AR KLAVIERĒM

578—580 TRĪS LATVIEŠU TAUTASDZIESMAS, 1916 pavasarī. P-iesp. 1923. —

195, 207

578 ES KARĀI AIZIEDAMS (FS 1495, 239), sk. 627, 738.

579 DIV DŪJIŅAS (Cimze J. Dziesmu rota, 3. d. R., 1874).
580 NU AR DIEVU, VIDZEMĪTE (Cimze J. Dziesmu rota, 3. d. R., 1874).

Vienai balsij ar simfonisko orķestri

581—596 SEŠPADSMIT LATGALIEŠU TAUTASDZIESMAS, apdares, 1922,

sk. 487—536, instrumentācija 1923. Rokr. P-atsk. 1923 18. nov, izņemot
589, 590, 592—595, par kuru atskaņošanu trūkst zinu. — 252, 267

581 LAKSTEIGOLA KRONI KOLA, sk. 487.

582 GONU DZĪSME, sk. 498.
583 PUISKINS DORZA NAAPORA, sk. 491.
584 SMIKLYS MAN, sk. 492, 615, 630.

585 KOZU DZĪSME, sk. 522.
586 SADZĪDOSIM NYU, MOSENAS, sk. 526.

587 VYSU DĪNU BITES DZYNU, sk. 535.
588 NATAK I SPŪLEITE BEZ SKRĪMISTENA, sk. 502.
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589 VOI, JONEITI, BUČU VEDI, sk. 497.

590 AIZ AZARA AUGSTI ĶOLNI, sk. 516.

591 KŪ TOS KOKLES GAUŽI SKAŅ, sk. 513.

592 DZĪDŪT DZYMU, DZĪDŪT AUGU, sk. 524, 612, 643.

593 UDINA DZEJVE, sk. 532.

594 NĪKĀM NAVA TAIDA DZEIVE, sk. 517.

595 ZEMNĪKA DZĪSME, sk. 501.

596 GONA PLOTA KĻOVA LOPA, sk. 508, 613, 631.

APDARES KORIEM

Jauktam korim

597 KULIES PATI, KUNGU RIJA, 1904 vai 1905. P-iesp. MKDzK 7. b. (R.,

1906). Otrā redakcija (A dur) 1945. P-iesp.: Dziesmu krāj. pašdarb. koriem,
1. d. R, 1945. (LTMM 2). — 119, 130

598 TRĪS RITINI MALTI GĀJU, 1904 vai 1905. P-iesp. MKDzK 7. b.

(R., 1906), (LTMM 2). — 119, 130

599 APKĀRT KALNU LINUS SĒJU, 1904 vai 1905. P-iesp. MKDzK 7. b.

(R, 1906). Otrā redakcija (caurkomponeti seši panti), 1940, sk. 616

(LTMM 2), sk. arī 472. — 119, 130

600 KŪLEJINI BEDĀJĀSI, 1904 vai 1905. P-iesp. MKDzK 7. b. (R, 1906),

(LTMM 2). — 119, 130

601 PŪTI, PŪTI, ZILAIS VEJIS, domājams 1907. P-iesp. MKDzK 8. b. (R.,

1912), (LTMM 2). — 119, 130

602 KUĻAM PIECI, KUĻAM SESI, domājams 1907. P-iesp. MKDzK 8. b.

(R., 1912), (LTMM 2). — 119, 130

603 ES IZKŪLU KUNGA RIJU, domājams 1907. P-iesp. MKDzK 8. b. (R„

1912), (LTMM 2). — 119, 130

604—606 [Trīs Latgales tautasdziesmas]. Pierakstījusi E. Kozlovska. P-iesp.
IMKDz. 1. krāj. (R, 1921). P-atsk. 1922 18. maijā. — 252, 265
604 SKAN BOLSENI REITĀ AGRI, 1921.

605 AI VONOGI, VONODZEN, 1921.

606 PURI, PURI, MEZI, MEZI, 1921.

607 ES SAVAI MĀMIŅAI, domājams 1921. Meldiju pierakstījis Ā. Erss. P-iesp.
krāj.: Dziesmu dienas Rīgā, 1923. R., 1923. P-atsk. ne vēlāk kā 1923

16. apr. — 252, 265

608 VISAS MANAS SĪKĀS DZIESMAS, 1923 teātra uzvedumam, sk. 8. P-iesp.
krāj.: Sešdesmit divas dziesmas koriem. R, 1927 (LTMM 2). — 252, 265

609—611 TRĪS INDIĀŅU TAUTAS DZIESMAS, 1929. P-iesp. 1938 (kopā ar

dziesmu Elēģija — 337). P-atsk. 1930 febr. Rīga. Pec angļu tulkojuma
atdz. B. Kalniņa-Tripodi. — 292, 296, 363

609 SARKANRATU PUTEKĻI (THE DUST OF THE RED WAGON).
Meldija no gram.: Densmor F. Northern Ute Music [Ziemeļjutu mv-
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zika]. Washington, 1922, p. 58 (Seit dziesmas vārdi ziemeļjutu indi-

āņu, kā arī angļu vai).
610 NESKATIES (DON'T LOOK). Meldija no grām.: Densmor F. Chip-

pewa Music [Cioauvu mūzika].
611 AI, KĀDĒĻ (WHY SHOULD I). Meldija no grām.: Densmor F. Chip-

pe\va Music [Čipauvu mūzika].

612 DZIEDOT DZIMU, DZIEDOT AUGU, 1932. P-iesp. atsev. izdev., ap 1933.

Sk. arī 524, 592. P-atsk. 1934 31. okt. Rīgā. H. A. Pārkmena (Parkman)

atdzejojums angliski, rokr. (RLMVM). — 292, 296

613 GANA PLATA KĻAVAS LAPA, 1932. P-iesp. atsev. izdev, ap 1933. Sk.

arī 508, 596, 631. — 292, 296

614 KO TĀS KOKLES GAUŽI SKAN, 1932. P-iesp. atsev. četru dziesmu izdev,
ap 1933. Sk. arī 513, 591. P-atsk. 1934 31. okt. Rīgā. H. A. Pārkmena

atdzejojums angliski, rokr. (RLMVM). — 292, 296

615 SMIEKLIS MAN, 1932. P-iesp. atsev. četru dziesmu izdev, ap 1933. Sk.

arī 492, 584, 630. P-atsk. 1934 31. okt. Rīgā. H. A. Pārkmena atdzejojums

angliski, rokr. (RLMVM). — 292, 296
616 APKĀRT KALNIŅ' LINUS SĒJU, 1940. Rokr. Sk. arī 599, 472. — 339,

344

617
—621 [Piecas Rucavas tautasdziesmas], 1948. Meldijas pierakstījusi O. Stāle.

P-iesp. krāj.: Kalniņš A. Tautas dziesmas korim. R, LVI, 1949. — 339,
344

617 SKAN BALSINIS RĪTĀ AGRI. P-atsk. 1949 25. apr.

618 KUR TU JĀSI, SMUKS PUISĪTI.
619 BĒRES, sk. 569.

620 KO MAZA BŪDAMA.

621 JūRIŅ' PRASA SMALKU TĪKLU, sk. 571.

Viru korim

622 GĀJĒJU DZIESMA (MĀJĀS EJU), ne vēlāk kā 1907. P-iesp. MKDzK
10. b. (R, 1914). Sk. 475 (LTMM 2). — 119, 130

623 KAM, BĀLIŅI, AUDZINĀJI, domājams 1913. P-iesp. krāj.: Dziesmu rota

vīru koriem. 2. izd. R, 1914.

624—626 [Trīs Rucavas tautasdziesmas], 1949. Meldijas pierakstījusi
O. Stāle.

— 339, 344

624 lET BIERANTS SETA. P-iesp. krāj.: Kalniņš A. Tautas dziesmas

korim. R, LVI, 1949. P-atsk. 1949 20. sept. Sk. 568.

625 lESĒJU LININUS. P-iesp. turpat. Sk. 570.

626 TĀDI VĪRI KUNGAM TIKA. P-iesp. krāj.: Kalniņš A. Kora dziesmas,
2. R, LVI, 1964. P-atsk. 1949 20. sept.

Sieviešu korim . .

627 ES KARĀI AIZIEDAMS, ar solo balsi un klavierēm, domājams 1931.

Rokr. (RLMVM). (FS 1495, 239). Sk. 578, 738. — 292, 296
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628 JŪRIN' PRASA SMALKU TĪKLU, ar solo balsi un klavierēm, domājams

1931. Rokr. (RLMVM). Sk. 737. — 292, 296

629 SESI JAUNI BANDINIEKI, 1932. P-iesp. atsev. četru dziesmu izdev., ap

1933. P-atsk. 1939 31. marta. H. A. Pārkmena atdzejojums angliski, rokr.

(RLMVM). Sk. 527. — 292

630 SMIEKLIS MAN, domājams 1932, rev. 1940. Rokr. P-atsk. 1940 9. maijā.
H. A. Pārkmena atdzejojums angliski, rokr. (RLMVM). Sk. 492, 584,

615. — 292, 296

631 GANA PLATA KĻAVAS LAPA, domājams 1932, rev. 1940. Rokr.

H. A. Pārkmena atdzejojums angliski, rokr. (RLMVM). Sk. 508, 596,

613. — 292, 296

632 NETEK 1 SPOLĪTE, ar klavierēm, domājams 1932. Rokr. P-atsk. 1940

9. maijā. H. A. Pārkmena atdzejojums angliski, rokr. (RLMVM). Sk. 502,
588. — 292, 296

633 MAGA, MAĢA ĀBELENA, 1948. Meldiju pierakstījusi O. Stāle. P-iesp.
krāj.: Kalniņš A. Kora dziesmas, 2. R, LVI, 1964.

— 339, 344

KLAVIERĒM

634—638 PIECAS TAUTASDZIESMAS, 1946. P-iesp. R., LVI, 1949. — 339

634 MAZA BIJU, NEREDZĒJU, sk. 730.

635 KO, JAUNA BODAM', ES NEDARĪJU, sk. 556.

636 TECI, TECI, KUMELIŅI.
637 BERZINS MANI AICINĀJA.

638 KUR TU TECI, GAILĪTI MANU.

Klavierēm četrrocīgi

639—648 DESMIT LATVIEŠU TAUTASDZIESMAS (1. redakcija), 1950 sept.
Rokr. Komponētas pirms pārstrādāšanas orķestrim, resp, pirms 650—

659.
—

339 350

639 STĀDĪJU lEVIŅU (FS 1495, 841).
640 TAUTIESAM ROKU DEVU (FS 1495, 843).
641 PUT, VĒJIŅI! (FS 1495, 1070).
642 AIZ EZERA AUGSTI KALNI (FS 1495, 2856). Sk. 516, 590.
643 DZIEDOT DZIMU, DZIEDOT AUGU (FS 1495, 2881). Sk. 524, 592,

612.
644 BERĪT, MANIS KUMELINIS. Sk. 545.

645 LECU, LECU DĀRZIŅĀ (Bb 43, 1842).
646 VISU DIENU BITES DZINU (FS 1495, 2858). Sk. 535, 587.
647 KRAUKLĪTS SEZ OZOLĀ (Cimze J. Dziesmu rota, 3. d. R., 1874).
648 SMIEKLIS MAN (FS 1495, 3067). Sk. 492, 584, 615, 630.

649 DESMIT LATVIEŠU TAUTASDZIESMAS (2. redakcija), aranžējums no

svītas simf. orķ. 650—659. P-iesp. R, LVI, 1954. Vēl sk. 724—738.
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SIMFONISKAJAM ORĶESTRIM

650—659 DESMIT LATVIEŠU TAUTASDZIESMAS, svīta, 1950. Rokr. Kom-

ponēta, pārstrādājot 639—648. P-atsk. 1951 1. okt. — 350

650 DZIEDOT DZIMU, DZIEDOT AUGU, sk. 643. — 351

651 AIZ EZERA AUGSTI KALNI, sk. 642. — 350

652 BERĪT, MANIS KUMELIŅIS, sk. 644. — 350

653 SMIEKLIS MAN, sk. 648.

654 PŪT, VĒJIŅU, sk. 641. — 350

655 LECU, LECU DĀRZIŅĀ, sk. 645. — 350

656 VISU DIENU BITES DZINU, sk. 646. — 350

657 STĀDĪJU lEVIŅU, sk. 639.

658 TAUTIESAM ROKU DEVU, sk. 640. — 350

659 KRAUKLĪTS SĒZ OZOLĀ, sk. 647.

Vēl sk. 724—738.

INSTRUMENTĀLĀ ORIĢINĀLMŪZIKA

SIMFONISKAJAM ORĶESTRIM

660 PIE STABURAGA, «simfoniska dzeja» (simf. tēlojums), 1906, par jaunu
instrumentēta 1930. Dažos autobiogr. avotos minētais 1902 jāuzlūko par

ieceres sākumu, kura radusies reizē ar 690. P-atsk. 1906 3. sept. P. Jur-

jāna vad. Partitūra rokr, gājusi bojā 1941. Četrrocīgs klavierizvilkums

izd. 1907 dcc. — 78, 114, 119, 124—126, 193, 287, 361

661 MANA DZIMTENE, simf. idille, 1906, par jaunu instrumentēta 1930. Dažos

autobiogr. avotos minētais 1902 jāuzlūko par varbūtēju ieceres sakumu.

P-atsk. 1906 3. sept. P. Jurjāna vad. Partitūra rokr. Četrrocīgs klavier-

izvilkums izd. 1907 dcc.

Pūtēju orķestrim instrumentējis A. Krisbergs. — 5, 119, 122, 123, 126,

174, 287, 361

662 DZIESMA PAR DZIMTENI, svīta septiņās daļās, 1915, pārstrādāta 1931.

Rokr. Arī četrrocīgs klavierizvilkums, rokr. (MBR). P-atsk 1915 28. nov,

bez 2. daļas, Petrogradā A. Bobkovica vad.; pilnā veidā 1916 11. jul.
Tērbatā autora vad, kā arī 1916 12. nov. Maskavā un 1918 15. sept.

Rīgā T. Reitera vad.

1. Andantino m modo di ballata.

2. Allegro.
3. Andante.

4. Allegretto semplice.
5. Lento.

6. Tempo di Polka.

7. Notturno. Andante. — 151, 193, 202, 204, 207, 214, 289, 362

663 SŪPULA DZIESMA. Aranžējums stīgu orķestrim, domājams 1915. Rokr.

Sk. arī' 15, 262, 290, 689. — 207

664 SVĒTKU UVERTĪRA, 1917—18 aug, par jaunu instrumentēta 1930. Rokr.

Partitūra gājusi boja. Saglabājies četrrocīgs klavierizvilkums, rokr. (MBR).
Veltīta Andrejam Frīdenbergam (1875—1942, 1918 atklātās Latvju operas
saimnieciskais vadītājs 1918—19). P-atsk. 1918 15. sept. — 202, 207, 216,
217, 362
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665 LATVIJA, simf. tēlojums, 1919 jun, par jaunu instrumentēta ap 1930.

Rokr. P-iesp. klavierēm četrrocīgi 1924. P-atsk. 1919 24. jūl. T. Reitera

vad.
— 204, 207, 217, 362

666 BALETSVĪTA 9 daļās, 1927 vasarā. Rokr. Arī klavierēm četrrocīgi, rokr.

(nav atrasts). Par atskaņojumu pilnā veida nav ziņu.

1927 19. dcc. Jānis Mediņš izvēlējies atskaņojumam piecas daļas šada

secībā: 1. Tempo di Valsē lente. 2. Allegretto. 3. Andantino. 4. Tempo

di minuetto. 5. Allegro moderato. Kopš šī pirmatskaņojuma šīs piecas

daļas kļūdaini figurē mūzikas praksē un literatūrā kā patstāvīgs A. Kal-

niņa darbs «Svīta orķestrim».
BALETSVĪTAS pārējās četras daļas: 1. Tempo di marcia. 2. Tran-

cļiiillo. 7. Moderato. 9. Feroce. Par šo dalu atskaņošanu nav ziņu. — 246,

247, 252, 268, 269, 362

667 lEVADS PASACIŅAI, 1931. Rokr. P-atsk. 1936 22. martā Rīgā. Nav

saglabājušies nekādi nošu materiāli. — 287, 292, 300, 301

668 SIMFONISKA POĒMA, 1931. Rokr. P-atsk. 1936 22. martā Rīgā. Nav

saglabājušies nekādi nošu materiāli. — 287, 292, 300

669—671 TRIS GABALI NO OPERAS «BAŅUTA», ap 1929, par jaunu instru-

mentēti un papildināti operas simfoniskie fragmenti. P-iesp. 1931. Sk. 2. —

287, 292
669 (1.) levads.

670 (2.) Sēru maršs. — 322

671 (3.) levads 3. cēlienam.

■672 VIĻŅU, BANGU UN VĒTRAS DEJAS NO OPERAS «SALINIEKI» (ar
trīs solodeju papildinājumiem), 1922—33. Rokr. Atrodas operas 3. cēliena

starp partitūras 14. un 44. punktu. P-atsk. 1926 18. jūn. (kā patstāvīgs
simfonisks darbs bez trim papildu solodejām). Sk. 3.

Viļņu deja (Andante ma poco a poco accellerando c giocoso) — part.
14. punkts.

Bangu deja (Allegro) — part. 32. punkts.
Vētras deja (Molto vivace, furloso) — sākot ar 17. takti pēc part.

32. punkta.
Tns solodeju papildinājumi, komponēti 1933 vasara un iekļauti Viļņu

dejā, sākot ar 10. takti pēc partitūras 17. punkta un beidzot ar 18. pun-

ktu. — 308, 320

673 BALĀDE. Skaņdarba BALĀDE (696) (klavierēm) aranžējums, 1937. Rokr.
Jau 1932 BALĀDI (696) instrumentējis A. Sīlis (dz. 1904, toreiz

L Konservatorijas stud.). Rokr. P-atsk. 1932 1. nov. — 320, 321

674 lEVADS UN POĒMA «NEGAISS UZ DAUGAVAS» no baleta STABU-

RAGS, 1939—43. Rokr. Sk. 4.
— 330, 339

675—680 SEŠAS SVĪTAS no baleta STABURAGS, 1939—43. Rokr. (Pazīs-
tama ari cita, diriģenta Teodora Vēja sakārtota svīta no šī baleta.)
Sk. 4. — 331, 339

681 RUDENS, klavierdarba 688 aranžējums, 1941. Rokr. — 339, 347

682 IN MEMORIAM, 1949. Rokr. — 338, 339, 349
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683 UVERTĪRA, 1949. Rokr. P-atsk. 1950 1. okt. — 338, 339, 349, 365

684 SERU MARSS, aranžējums no ērģeļdarba 891
—

11. variācija, 1949. Rokr.

Arī klavierēm četrrocīgi. Rokr. Veltīts Jāzepa Vītola piemiņai. —
339

685 DESMIT LATVIEŠU TAUTAS DZIESMAS, svīta, sk. 650—659. — 318,

336, 338, 339, 365

Klavierēm

686 MAZURKAS UN CITAS KLAVIERKOMPOZĪCIJAS DIVĀS BURTNĪCĀS,
1894—96. lesp. R, 1896 (H. Uslēbers). lespiestie eksemplāri nav atrasti,

gandrīz visi autora iznīcināti. — 41

687—689 TRĪS LIRISKI GABALI, 1898—1900. P-iesp. R, 1901 (K. Blosfelds)

ar nosauk. «Drei lyrische Stūcke». — 57, 59, 244, 361

687 (1.) NOKTIRNE. Veltīta Amandai Sāfai. — 59, 60, 113, 119

688 (2.) RUDENS. Veltīts Jūlijam Maderniekam. Sk. ari 681. — 61

689 (3.) ŠŪPUĻA DZIESMA. Sk. arī 15, 262, 290, 663. — 60, 62

690—692 TRĪS SKICES, 1902—04. Veltītas Emīlam Dārziņam. P-iesp. R.,
1904 sept. — 119, 120
690 (1.) PIE DAUGAVAS, 1902. — 78, 123—125, 134

691 (2.) ***. — 119, 120

692 (3.) NAKTĪ. P-atsk. ne vēlāk kā 1904 8. okt. — 120

693—695 TRĪS KOMPOZĪCIJAS, starp 1903 un 1905. P-iesp. 1905 nov. — 119

693 (1.) SVEŠUMA, domājams 1903 beigās. Veltīta Jāzepam Vītolam. —

121

694 (2.) PRELĪDE, 1904 vai 1905. Veltīta Jāzepam Vītolam. P-atsk. 1907

27. febr.
— 113, 121

695 (3.) INTERMECO, domājams 1904. Veltīta Jurjānu Andrejam. P-atsk.

1904 8. okt. — 123, 124, 126

696 BALĀDE, 1905. Veltīta Gustavam Skilteram. P-iesp. 1907 dcc. P-atsk.
1907 27. febr. Sk. 673. — 113, 119, 124—126, 361

697—702 SVĪTA (SUITE), laikā starp 1908 un 1911 (izņemot PRELĪDI, kas

sākumā bijusi patstāvīgs darbs). P-iesp. 1911 sept. — 165, 170, 173,

268, 361

697 PRELĪDE (PRĒLUDE), ne vēlāk kā 1907. Veltīta Hertai Svillei —

komponista ģimenes draugam Pernava. P-atsk. 1907 27. febr. — 113,

121, 171

698 KAPRISE (CAPRICE). Veltīta Annai Holcai — klavierspēles skol-

niecei Pernava. — 170
699 POĒMA (POEME). Veltīta Elzai Fišerei — klavierspēles skolniecei

Pernava
L

—
171

700 MUZIKĀLS MOMENTS (MOMENT MUSICAL). Veltīts Milijai Plā-

tai
— komponista ģimenes draugam Pērnavā. — 171

701 ZIEMAS AINAVA (IMAGE D'HIVER). Veltīta Eduardam Bištēviņam
(skolotājs Pernava, velak pazīstams latīnists, leksikografs, vārdnīcu

autors, 1870—1940) ar dzīvesbiedri. — 171

702 HIMNA MANAI DZIMTAJAI ZEMEI (HYMNE A MON PAYS

NATAL). Apakšvirsraksts «Pavasara rīts saules mirdzumā». — 132,
171, 174
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703—738 JAUNĪBAI, albums; 1913, rev. 1944. P-iesp. 1913 dcc.
— 166, 172,

173, 361

703 (1.) BIRZTALĀ.
704 (2.) DĀRZIŅĀ.
705 (3.) BĀRENĪTES DZIESMIŅA.

706 (4.) SVEICIENS NORIETOŠAI SAULEI.

707 (5.) GANI SADZIEDAS.

708 (6.) SIENA GUBĀ.

709 (7.) RUDENIM TUVOJOTIES.

710 (8.) BARKAROLA.
711 (9.) SAPNI.

712 (10.) VECTĒTIŅŠ STĀSTA PAR SIRMO SENATNI.

713 (11.) SKANAS NO ZAĻUMBALLES lELEJĀ.

714 (12.) VIEŠI NO IGAUNIJAS, LIETUVAS, MAZKRIEVIJAS UN

VĀCIJAS.

715 (13.) ETĪDE VALSIS KREISAJAI ROKAI.

716 (14.) LAUKU BAZNĪCINĀ.

717 (15.) CĪRULI ZILĀ GAISĀ.

718 (16.) MĀSIŅA SUPULĪ.

719 (17.) BEZDELĪGAS BĒRES.

720 (18.) VASARAS NAKTS.

Četrrocīgi 721 (19.) KARODZIŅU POLONĒZE BERNU SVĒTKOS.

(K. Paucīša instrumentēta arī put. orķ, p-iesp. R, 1932, 7. dziesmusvētku

izdevumā.)
722 (20.) PASACIŅA. (K. Paucīša instrumentēta pūt. orķ, p-iesp. R,

1932.)
723 (21.) TAUTAS SVĒTKOS (Maza uvertīra).

Pielikums — Piecpadsmit latviešu tautasdziesmas (četrrocīgi).
724 (1.) TRĪS LĪGO MELDIJAS:

I Allegro moderato (Vtgners E. Līgo dziesmas. R, 1889).
II Andantino (Cimze J. Dziesmu rota, 4. d. R, 1875).
111 Andante maestoso (Bb 43, 1901).

725 (2.) KAS TIE TĀDI, KAS DZIEDĀJA (FS 1495, 2394). Sk. 548.

726 (3.) EJ, SAULĪTE, DRĪZ PIE DIEVA (FS 1495, 2704).
727 (4.) AIZ UPĪTES ES UZAUGU (FS 1495, 1592). Sk. 575.

728 (5.) APKĀRT KALNU GĀJU (FS 1495, 106).
729 (6.) AIJĀ ZUIU (MKDzK, 4. b. R, 1898).
730 (7.) MAZA BIJU, NEREDZĒJU (Cimze J. Dziesmu rota, 3. d. R,

1874). Sk. 634.

731 (8.) CAUR SIDRABA BIRZI GĀJU (MKDzK 1. b. R, 1889).
732 (9.) TRĪS SIDRABA UPĪTES (Cimze J. Dziesmu rota, 3. d. R,

1874).
733 (10.) NEVIENS PUTNIŅŠ TĀ NEPŪTA (FS 1495, 1848).
734 (11.) TūDALIN, TAGADIŅ (Cimze J. Dziesmu rota, 3. d. R, 1874).
735 (12.) LOKATIESI, MEZA GALI (FS 1495, 1976).
736 (13.) SAULĪT TECĒJ' TECĒDAMA (Cimze J. Dziesmu rota, 3. d. R,

1874).
737 (14.) JŪRIN' PRASA SMALKU TĪKLU (FS 1495, 2251). Sk. 628.

738 (15.) ES KARĀ! AIZIEDAMS (FS 1495, 239). Sk. 578, 627.

739—745 SEPTIŅI GABALI (SEPT MORCEAUX), 1911—15. P-iesp. R,
1923. — 165, 173, 361
739 (1.) PIE DRAUGA KAPA, 1911. Veltīts Emīla Dārziņa piemiņai.

P-iesp. žurn.: Domas, 1913, 10. nr, pielikums. P-atsk. 1911 13. aug.
—

159, 173, 174
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740 (2.) ALBUMA LAPIŅA, 1913. Veltīta Augustam Dombrovskim (vijol-

nieks, 1878—1937). — 169, 173, 183

741 (3.) RUDEŅA PIEVAKARE, 1915. Veltīta Aleksandram Letēm (igauņu

komponists,' 1859—1948). P-atsk. ne vēlāk kā 1918 31. aug. — 169,
183

742 (4.) MUZIKĀLS MOMENTS, 1915.
— 173

743 (5.) MUZIKĀLS MOMENTS, 1915.

744 (6.) MUZIKĀLS MOMENTS, 1915.
— 173

745 (7.) MUZIKĀLS MOMENTS, 1915. Veltīts Rainim 50. gadskārtā. —

174

746—752 SEPTIŅAS POĒMAS (SEPT POEMES), 1917. P-iesp. 1923, 751 —

jau 1921. P-atsk. 1918 31. aug. — 201, 207, 217, 362

746 (1.) ALLEGRETTO. — 218

747 (2.) AGITATO ED APPASSIONATO.
—

218

748 (3.) ANDANTINO.

749 (4.) IN MODO DI VALSĒ LENTE.

750 (5.) TRANĢUILLO. — 218

751 (6.) MODERATO. P-iesp. žurn.: Latvju Mūzika, 1921, 2. nr, pieli-
kums (ar tempa norādes v. c. atšķirībām).

752 (7.) LEGGIADRO.

753 MELDIJU VIRKNE IZ OPERAS «BAŅUTA», aranžējums, 1920. P-iesp.
1920 jūn. Sk. 2, 669—671, 841, 843. Arī — K. Paucīša aranžējumā pūtēju

orķestrim. — 252, 268

754—761 ASTOŅAS DEJAS RAIŅA PASAKAI «MUSU ĶĒNIŅŠ», aranžē-

jums, 1923. Sk. 9. P-iesp. 1924. — 252, 268
754 (1.) MODERATO.
755 (2.) VIVO.

756 (3.) TEMPO DI MARCIA.
757 (4.) MODERATO.

758 (5.) TEMPO DI VALSĒ LENTE, sk. 278.

759 (6.) PIACEVOLE.

760 (7.) ALLEGRO.
761 (8.) TEMPO DI VALSĒ.

762—764 TRĪS GABALI, 1931—32. P-iesp. 1938. P-atsk. 1934 7. febr. Rīgā. —

292, 300, 301, 321

762 (1.) MELDIJA, 1931. — 302

763 (2.) PAVASARS, 1931.

764 (3.) DEJA, 1932. — 303

765—772 IMPRESIJAS (lESPAIDI), astoņas poēmas, 1932. P-iesp. 1938.

P-atsk. 1934 7. febr. Rīgā. — 292, 300

765 (1.) SEMPLICE, ĢUASI ANDANTINO. — 302
766 (2.) MODERATO, SEMPRE ENERGICO.
767 (3.) ANDANTINO.

768 (4.) ALLEGRO. —
302

769 (5.) AGITATO. — 302
770 (6.) ANDANTE, SEMPRE TRANĢUILLO. —

302

771 (7.) CANTABILE, LIBERAMENTE IN TEMPO.

772 (8.) ALLEGRETTO.
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773—777 PIECI GABALI, 1937. P-iesp. 1938. — 317, 321, 331, 346, 363

773 (1.) ALBUMĀ.

774 (2.) DEJA.

775 (3.) NOVELETE. — 346

776 (4.) POĒMA.

777 (5.) MUZIKĀLS MOMENTS.

778 VARIĀCIJAS PAR GRĪGA TĒMU, 1938. Veltītas Paulam Šūbertam.

P-iesp. 1938. — 317, 321, 363

779 KAPRIČETO (G), 1939. Rokr. — 339

780 PRELŪDIJA (es), 1940. P-iesp. krāj.: Kalniņš A. Prelūdijas. R, LVI,

1948. P-atsk. 1944 17. febr. (P. Šūberts). —
339

781 PRELŪDIJA (As), 1940. P-iesp. krāj.: Kalniņš A. Klavierdarbi. R, LVI,
1949.

— 339, 347

782 PRELŪDIJA (Ges), 1940. Rokr. — 339

783 KAPRIČETO (F), 1940. Rokr. — 339

784 VAKARDZIESMA, 1940. Rokr. —
339

785 MAZA POLKA, 1940. Rokr. — 339

786 MALDUGUŅU DEJA, 1940. Rokr. — 339

787 PRELŪDIJA (C), 1942. Rokr. P-atsk. 1945 24. dcc. (autors). — 339, 346

788 PRELŪDIJA (a), 1942. P-iesp. krāj.: Kalniņš A. Prelūdijas. R., LVI, 1948.

P-atsk. 1944 17. febr. (P. Šūberts). — 339, 346

789 PRELŪDIJA (els), 1942. P-iesp. krāj.: Kalniņš A. Prelūdijas. R., LVI,
1948. P-atsk. 1945 24. dcc. (autors). —

339

790 METS (H), 1942. Rokr. — 339

791 BALĀDE (Nr. 2), 1943. Rokr. P-atsk. 1944 17. febr. (P. Šūberts). —

339, 346

792 NOVELETE (Nr. 2), 1943. Rokr. P-atsk. 1944 17. febr. (P. Šūberts). —

339, 346

793 METS (Es), 1943. Rokr. — 339

794 DEJA (G), 1943. P-iesp. krāj.: Kalniņš A. Klavierdarbi. R., LVI, 1949,
5. lpp. ar nosauk. «Menuets». —

339

795 KAPRIČETO (C), 1943. Rokr. — 339

796—802 SEPTIŅI KLA VIERSKANDARBINI JAUNATNEI, 1946.
—

339

796 KAMDEL. P-iesp. krāj.: Zane 1., Zosts V. Skaņdarbi bērniem. R, LVI,
1949.

797. ETĪDE. Rokr.
798 DEJA. P-iesp. kraj.: Kalniņš A. Četri klavieru skaņdarbi. R, LVI,

1949,
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799 PĀRDOMAS. P-iesp. krāj.: Zane 7, Zosis V. Skaņdarbi bērniem. R,

LVI, 1949.

800 ROTAĻA. P-iesp. krāj.: Zane L, Zosts V. Skaņdarbi bērniem. R, LVI,
1949.

801 JAUTRS MIRKLIS. P-iesp. krāj.: Zane 1., Zosts V. Skaņdarbi bēr-

niem. R., LVI, 1949.

802 SPĪTS. Rokr.

803 DEJA (F), 1946. Rokr. — 339

804 PANTOMĪMA, 1946. P-iesp. krāj.: Kalniņš A. Klavierdarbi. R, LVI, 1949,
P-atsk. 1949 18. sept. — 339, 346

805 MARSS, 1946. Rokr. — 339, 346

806 ANTRAKTS, 1946. Rokr. —
339

807 MUZIKĀLS MIRKLIS, 1946. P-iesp. krāj.: Kalniņš A. Klavierdarbi. R,

LVI, 1949. P-atsk. 1949 18. sept. — 339, 346

808 NOKTIRNE, 1946. Rokr. — 339, 346

809 ETĪDE, 1947. Rokr. — 339

810 MUZIKĀLS MIRKLIS, 1947. Rokr. — 339

811 DZIESMA BEZ VĀRDIEM, 1948. Rokr. — 339

812 MATROŽU DZIESMA, 1948. Rokr. — 339, 346

813—816 ČETRI KAPRIČETO, 1949. Rokr. P-atsk. 1950 6. sept. —
339

813 KAPRIČETO (G).
814 KAPRIČETO (D).
815 KAPRIČETO (h).
816 KAPRIČETO (a).

817—819 TRĪS GABALIŅI ALBUMA «JAUNĪBAI» PAPILDINĀJUMAM, 1949.

P-iesp. krāj.: Kalniņš A. Četri klavieru skaņdarbi. R, LVI, 1949. P-atsk.

1949 18. sept. — 173, 339

817 DZIESMIŅA.
818 PIE STRAUTA.

819 VECAIS KOKLĒTĀJS.

VIJOLEI AR KLAVIERĒM

820 ELĒĢIJA, 1904 vasarā. Veltīta Jūlijam Maderniekam. P-iesp. 1905 nov.

P-atsk. 1904 8. okt. (P. Zālītis). Pārlikta arī vijolei ar simf. orķ. ne velak

kā 1925, pēc tam par jaunu instrumentēta 1931. Daudz spēlēta arī pār-
likumā čellam ar klavierēm, kā arī ērģeļu pavadījumā. — 119, 121, 122,

159, 201, 349, 361

821 TARANTELLA, 1926. P-iesp. atsev. izdev. (R, LVI, 1948). — 252, 268

822 IN MODO Dl BALLATA, 1926. Rokr. — 252, 268
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823 ROMANCE, 1946. P-iesp. atsev. izdev. (R., LVI, 1949). — 349

824 MELODIJA, 1947. P-iesp. atsev. izdev. (R., LVI, 1949). — 349

ČELLAM AR KLAVIERĒM

825—829 SVĪTA (SUITE), pabeigta 1912. Veltīta Raimundam Bēkem. P-iesp.
1914 febr. P-atsk. 1912 6. okt. 1961 izdots K. Briknera pārstrādājums

vijolei un klavierēm (bez KANCONAS) (R„ LVI, 1961). — 159, 165, 170,
361

825 PRELŪDIJA (PRAELUDIUM). — 171, 172
826 LEĢENDA (LEGGENDA). —

172

827 MENUETS (MINUETTO). —
172

828 KANCONA (CANZONA). P-atsk. 1910 6. dcc. —
172

829 FINĀLS (FINALE). —
172

ĒRĢELĒM

830 FANTĀZIJA, 1901—02. Veltīta Luī Homiliusam (A. Kalniņa ērģeļspēles
profesors Pēterburgas konservatorijā). P-atsk. ne vēlāk ka 1906 12. marta

Rīgā. Savu darbu 1930 katalogā A. Kalniņš nosaucis Fantasia improvi-
sata. P-iesp. krāj.: KcuiHbiHb A. Llpon3Be,aeHHH rjīh opraHa. JI, 1979. —

61

831 PIECPADSMIT LĪDZ DIVDESMIT KORĀĻU PRELŪDIJAS AR PĀR-

EJAM UN STARPSPĒLĒM, ap 1911. Rokr. Nav atrastas. (Drīz pēc kom-

ponēšanas iesniegtas publicēšanai ērģelniekam amatierim, Pērnavas apkai-

mes Testamā baznīcas mācītājam Hālam, kas pārstrādāja V. Bergnera
korāļu grāmatu paredzētajam jaunizdevumam, Hāls vēlāk emigrējis uz

Vāciju.)

832 PASTORĀLE, 1913. Vēlāk, ap 1928, veltīta Gotfrīdam Federleinam (ame-

rikāņu ērģelnieks, dz. 1883). P-atsk. ne vēlāk kā 1915 1. febr. P-iesp. kraj.:
CoBeTCKaa opraHHaa My3t>iKa, 2. M, 1971 ar nosaukumu «JJ,Be nacro-

pajiH».
— 166, 174, 348, 361

833 lEVADS UN ALLEGRO (INTRODUZIONE ED ALLEGRO), 1928. Veltīts

Samuelam A. Boldvinam (Baldmin, ērģeļspēles virtuozs un komponists

Ņujorka, 1862—1953). P-iesp. krāj.: KaAHUHb A. ripoH3BeAeHHH jļjin op-

raHa. JI, 1979. P-atsk. 1929 24. febr. Ņujorkā (S. A. Boldvins). — 282,

292, 303, 347

834 SKERCO, 1928. Veltīts Čeningam Lefevram (Lefebvre, ērģeļspēles virtuozs

Ņujorkā, dz. 1895). P-iesp. krāj.: KaAHbinb A. FIpoH3Be,neHHH ajih opraHa.

JI, 1979. P-atsk. 1929 febr. Ņujorkā (C. Lefevrs). — 282, 292, 303, 308,
347

835 KLOSTERA IDILLE (CLOISTER IDYLL), 1928. Veltīta Annai Karbonai

(Carbone). P-iesp. kraj.: KaAHbiHb A. LIpoH3BeAeHHH rjir opraHa. JI,
1979. — 282, 292, 303

836 ZIEMSVĒTKU ŠŪPUĻA DZIESMA (CHRISTMAS CRADLE SONG),
1928. Velita Klerensam Dikinsenam (Dickinson, ērģeļspēles virtuozs un

komponists Ņujorkā, 1873—1969). P-iesp. krāj.: Kannunb A. FIpoH3BeAeHHH
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Ajih opraHa. JI., 1979. P-atsk. 1929 febr. Ņujorkā (C. Lefevrs). — 282, 292,
303, 308

837 KĀZU MARSS, 1936 18. aug. Rokr. Veltīts Alisei Smitei-Bošai (A. Kal-

niņa kora dziedātāja un ērģelniece Ņujorkā). — 317, 322

838 PROCESIJA, 1937. Rokr. — 317, 322

839 VARIĀCIJAS PAR JĀŅA KALNIŅA TEMU, 1938. Rokr. — 317, 322

840 AGITATO, 1938. Rokr. P-atsk. 1944 17. febr. (autors). — 317, 322, 348

841 SERU MARSS NO OPERAS «BAŅUTA»; aranžējums, domājams 1938.

P-iesp. kraj.: KaAHbiHb A. IlpoH3BefleHHH fljiH opraHa. Jl, 1979. — 317, 322

842 SVĒTVAKARS, 1939. P-iesp. krāj.: KaAHbiHb A. npoH3BeaeHHH
opraHa. Jl, 1979. P-atsk. 1939 18. febr. — 317, 322

843 SVINĪGS GĀJIENS
— operas «Baņuta» 1. cēl. ievadkoris; aranžējums.

1939. — 317, 322

844 PEDĀĻSTUDIJAS, 1941. Rokr. — 347

845 PRELŪDIJA, 1941. P-iesp. krāj.: KaAHMHb A. lIpoH3BeAeHHH ajih opraHa.
JI, 1979. — 347

846—856 VIENPADSMIT GARĀKAS KORĀĻU PRELŪDIJAS, 1943. Rokr.

857—876 DIVDESMIT ĪSĀKAS KORĀĻU PRELŪDIJAS, 1943. Rokr.

877 (2.) PASTORĀLE, 1943. Veltīta Nikolajam Vanadziņam. P-iesp. krāj.:
CoBeTCKaa opraHHaa My3biKa, 2. M, 1971, ar nosaukumu nacro-

pajiH».
— 347, 348

878—887 DESMIT GARĀKAS KORĀĻU PRELŪDIJAS, 1945. Rokr.

888—889 DIVAS KORĀĻU PRELŪDIJAS, 1946. Rokr.

890 LITURĢIJAS DAĻAS UN PAVADĪJUMI, 1946. Rokr.

891 VARIĀCIJAS PAR JĀZEPA VĪTOLA TEMU, 1949. Veltītas Jāzepa Vītola

piemiņai. P-iesp. krāj.: JlaTbimcKaH coBeTCKaa opraHHan My3biKa. JI.,
1974. — 322, 338, 339, 347—349
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SVARĪGĀKIE

ALFRĒDA KALNIŅA

RAKSTI

Sai saraksta iek|autie A. Kalniņa darbi grāmatas pamattekstā un komen-

tāros minēti bez avotu norādēm.

AUTOBIOGRĀFISKIE RAKSTI

1915 Studiju laikmets Pēterburgā un pirmie darbības gadi Rīgā.
(un 1938) Rokr. — VBR, 77—6677. mv. nr.

1915 Seno dienu atmiņu lapiņas, a) Mūsu mūzikas cienītāji — solisti,
sveštautieši, b) Vītols — redaktors, klavierpavadītājs. c) Meln-

gailis manas darbības sākumā, d) Liepājas pirmais periods un

daži koncerti ārpus tās. Rokr. — VBR, 77—6676. mv. nr.

1921 Bijušais mazpilsētiņas ērģelnieks valsts ierēdņa lomā. — Latvijas
Vēstnesis, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28. februārī, 1, 3,
4. marta.

1921 Bijušais valsts ierēdnis lielpilsētas ērģelnieka lomā. — Latvijas

Vēstnesis, 17, 18, 21, 22, 23, 30. martā.

1922 Fidri-fidralala! jeb 8 mēneši «Selonijas» varā. — Ho-ho [Žurnāls],
7. nr. (7. jūl.), 8. nr. (21. jūk).

1923 Eks-erģelnieks. Pasaciņa. — Latvijas Vēstnesis, 29, 30, 31. aug,
1. sept, 190.—193. nr.

1923 Ērģelnieka kapitulācija. — Sociāldemokrāts, 5, 6, 7, 8, 11,
12. sept, 196.—199, 201.—202. nr.

1933 Referāts par muzikālo dzīvi Ņujorka. Rokr. — VBR, 75—

68008. mv. nr.



1935 (?) Tērbatā pavadītie begja gadi, ceļojumi un atgriešanas Liepāja,

1915.—1918. Rokr. — VBR, 77—6678. mv. nr.

1935 Skats manā darbistabā. Referāts. Rokr. — VBR, 75—68012. mv. nr.

(un 1946)
1936—38 Fūnf Jahrzehnte Musik. Eine Autobiographie. Hs. [Rokr. vācu

(un 1950) vai.] — VBR, 75—461. mv. nr. Autora latviskais variants saglabā-

jies fragmentāri.
Pieci gadu desmiti mūzikā. Autobiogrāfija. Tulk. M. Grinfelde.

Rokr.

1937 «Baņuta». Atmiņu lapiņa. — Jaunākas Ziņas, 2. okt.

1937 Mana pirmā darba vieta. — Mūzikas Apskats, 2./3. nr. (februā-
ris — marts), 35.1pp.

1938 Mana kantāte «Jūra». — Mūzikas Apskats, 4. nr. (aprīlis), 97. lpp.

1941 Bērnudienas. Referāts. Sarakstīts aprīlī, nolasīts Rīgas radio pār-
raidē 3. maijā. Rokr. — VBR, 64—58231. mv. nr.

1944 Atmiņas par Malvīni Vīgneri-Grīnbergu. Rokr. — VBR, 77—

6671. mv. nr.

1944 Savu darbu izdevējs. Rokr. — VBR, 75—68013. mv. nr.

1945 Manas atmiņas par Konservatorijas tapšanu. Saīs. — Cīņa,
4. febr, 6. lpp. (Rokraksts nav atrasts.)

1946 Rainis un Aspazija manās atmiņās. Rokr. — VBR, 64—

58229. mv. nr.

1946 levads A. Kalniņa vakariem Liepājā, 4, 5. maijā. Referāts.
Rokr. — VBR, 77—6672. mv. nr.

1946 Tuvākas ziņas par maniem vecākiem un sievu. 1. jul. Rokr. (Gla-
bājas A. Klotiņa arhīvā.)

1946 Par manu darbību baznīcas ērģelnieka amatā. Rokr. — VBR,
77—6674. mv. nr.

[1946] Mana kritiķa darbība. Rokr. — VBR, 64—58230. mv. nr.

[1948] Alfrēda Kalniņa darbu katalogs. Rokr. (VBR).

[1949] A. Kalniņa kompozīcijas hronoloģiska kartība. Rokr. (VBR).

CITI NOZĪMĪGĀKIE RAKSTI

1909 Mūzikas svētki Tērbatā. — Latvija, 23. jūn.
1909 Latviešu muzikāliju katalogs. R. (atsev. izdevums).
1910 Trešie (Astotie) Igauņu vispārējie mūzikas un dziesmu svētki

Rēvelē. — Latvija, pielikums, 29. maijā.
1911 Emīls Dārziņš. Atmiņas. — Latvija (Literārais pielikums), 17.aug.
1911 Jāzeps Vītols. — Liepājas Atbalss, 5. nov.

1913 Dārziņš kā mūziķis un cilvēks. — Liepājas Atbalss, 16. sept.
1913 J. Sērmūkslis — latviešu tautasdziesmu harmonizētājs. — Dzim-

tenes Vēstnesis, 2. pielikums, 10. dcc.
1914 Vasara 1914. — Dzimtenes Vēstnesis, 20, 27. sept, 4. okt.

1914 Latviešu muzikāliju katalogs. R. (atsev. izdevums).
1915 Oskars_ Sepskis. — Latvija, 13, 14. janv.
1916 Muzikaliskā dzīve Mētrainē [Tartu] no rudeņa 1915. līdz rude-

nim 1916. — Baltija, 8, 9, 13. sept.
1919 Zīles teva [Indriķa Zīles] piemiņai. — Latvijas Sargs, 29. aug.
1923 Jurjānu Andrejs. Atmiņas. — Latvijas Vēstnesis, pielikums, 6. jūn.,

120. nr.; 9. jūn, 123. nr.; 13. jūn, 126. nr.

1924 Muziķa Igaunijā. — Latvijas Vēstnesis, 29. janv, 23. nr.; 2. febr.,
27. nr.; 6. febr, 30. nr.
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1927 Kas darāms Nacionālās Operas pastāvēšanas labā. — Pēdējā

Brīdī, 11. aug.
1927 Šķiroties. — Pēdējā Brīdī, 20. okt.

1929 The Latvian Folk-Song. Address. Ms. [Latviešu tautasdziesma.

Referāts ang|u vai, rokr.] Ari tulkojums vācu vai.: Das lettische

Volkslied, Hs.

1930 Alfrēda Kalniņa darbi (autora sast, oktobrī). — Grām.: Misiņš J.

Latviešu rakstniecības rādītājs, 1585—1925, 2. d. R,_ 1937.

1932 Address on Latvian Music. Ms. [leskats latviešu muziķa. Referāts

angļu vai, rokr.]
1935 Emīla Dārziņa personība. — Jaunākās Ziņas, 7, 21. sept.
1938 Artūram Kapam 60 gadu. — Jaunākās Ziņas, 26. febr.

1940 Latviešu mūzikas drauga 80 gadi. Aleksandrs Lete. — Brīvā

Zeme, 12. janv.
1949 LPSR Operas un baleta teātrim. Rokr. Saīs. iespiests albumā:

LPSR Operas un baleta teātra 30 gadi. R, 22. lpp.

Pārējie raksti — ap trīssimt mūzikas kritiku, jubileju un atmiņu rakstu,
ceļojuma aprakstu un feļetonu publicēti galvenokārt Rīgas avīzēs un žurnā-

los, kā ari:

Pērnavas vācu avīzē «Pernausche Zeitung» (1903—1911);
Liepājas vācu avīzē «Libausche Zeitung» un latviešu avīzēs «Liepājas

Atbalss», «Kurzemes Vārds» (1911—1915, 1918);
Tartu igauņu avīze «Postimees» (1917—1918), Tallinas žurnālos «Sireen»

(1922), «Muusikaleht» (1924, 1938);
Bostonas latviešu avīze «Strādnieku Rīts» (1929—1930);

Ņujorkas vācu avīzē «New-Yorker Staatszeitung» (1930).

A. Kalniņa raksti (ar maz izņēmumiem) glabājas VBR.

LITERATŪRA PAR ALFRĒDU KALNIŅU

A. Kalniņa dzīves laikā par viņa darbību un skaņdarbiem publicēts pāri
par 800 informatīvu un kritisku rakstu, plašāku apceru, kā arī biogrāfisku

izziņas materiālu. Lielākā daļa no tiem iespiesta Rīgas periodikā, bet ap

15% — citu pilsētu laikrakstos un žurnālos, kuru vidū svarīgākie:
«Pernausche Zeitung», «Postimees-Pārnu vāljaanne» Pērnavā (1908—1911);
«Liepājas Atbalss», «Dzīve», «Libausche Zeitung», «Kurzemes Vārds» Lie-

pājā (galvenokārt 1911—1919);
«Postimees», «Dorpater Zeitung» Tartu (galvenokārt 1915—1918), vēlāk

ari «Muusikaleht» un «Sirp ja Vasar» Tallinā;
«St. Petersburger Zeitung», «My3biKajibHbiH coBpeMeHHHK»,

BpeMH», «BupjKeßbie BeAOMocTH» Petrogradā (1913—1916);
«H3BecTHH», «CoßeTcnan My3biKa», «CoBeTCKoe hckvcctbo» Maskavā

(kopš 1946).
Apmeram_ 50_ rakstu (neskaitot materiālus dažādu zemju mūzikas leksi-

konos) publicēti ārzemju periodikā:
Vācijas izdevumos «Signale fūr die musikalische Welt» Leipcigā, vēlāk

Berlīne (1904—1934), «Neue Musikzeitung» Stutgartē un Leipcigā (1907—

1910), «Die Musik» Berlīnē (1930—1933) un citos;
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ASV izdevumos «The Philadelphia Recorder», «The Evening Bulletin» un

«Public Ledger» Filadelfijā (1928), «The Diapason», «Musical Observer»,
«Musical Courier» un «The Evening World» Ņujorkā (1928—1930) un citos;

Anglijas žurnālā «The Musical Standard» Londonā (1930);
Čehoslovakijas žurnālā «Listy Hudebni Matice» Prāga (1926) un citos;
ari vairākos franču valodā iznākušos izdevumos.

Pēc A. Kalniņa nāves literatūra par viņu turpina intensīvi augt. Vissa-

vienības periodisko izdevumu vidū, līdzās jau «H3BeerHH» un

«CoBeTCKaH My3biKa», materiālus par latviešu klasiķi publicējusi arī «CoBeT-

CKaa KyjibTypa», >KH3Hb» un citi. Par A. Kalniņu rakstījuši
daudzu savienoto republiku laikraksti un (ar maz izņēmumiem) visi Latvi-

jas PSR republikas periodiskie izdevumi. Bez tam, turpinot 40. gadu beigas
un 50. gados aizsākto A. Kalniņa daiļrades izgaismošanu plašākos mono-

grāfiskos rakstos (J. Vītoliņš, M. Zālīte), vairāki muzikologi 60. un 70. gados

publicējuši pētījumus, kuros apskatīti A. Kalniņa darbības dažādi aspekti vai

atsevišķi daiļrades žanri. Sie beidzamo gadu desmitu darbi veido sekojošās
ļoti saīsinātās bibliogrāfijas kodolu, turpretī no visas pārējās 80 gadu periodā

uzkrājušās milzīgās literatūras par A. Kalniņu ir minēti tikai nedaudzi apjoma
vai saturā ievērojamāki raksti.

Ābraham G. A Latvian Composer. — The Musical Standard (London), 1930,
26. Jul., p. 23.

Bloem W. Banjuta — beglūckendes Erlebnis. — Zwischen Norden und Osten

(Danzig), 1942, 26. Febr., S. 3.

Briede-Bulavinova V. Latviešu opera. R, 1975, 53.-106. lpp. (Nodaļa: Alfrēda

Kalniņa operas.)
Dārziņš E. Alfrēds Kalniņš. — Zalktis, 1907, 2. nr., 127.—145. lpp.; arī grām.:

Emīls Dārziņš. R, 1975, 60.-80. lpp.
Grauzdiņa L Alfrēda Kalniņa ērģeļmūzika. — Grām.: Latviešu mūzika, 13. R.,

1978, 32.-57. lpp.
Jāzepa Vītola vēstules Alfrēdam Kalniņam, 1.—4. J. Vītoliņa tekst. red,

ievads un koment. 1, 1909.—1914. — Grām.: Latviešu mūzika, 5. R, 1966,
229.-286. lpp.; 2, 1914. — Turpat, 6. R, 1967, 205.—226. lpp.; 3, 1915.—

Turpat, 7. R, 1969, 197.—229. lpp.; 4, 1916.—1917. — Turpat, 11. R,
1974, 189.—222. lpp.

Kārkliņš L. Simfoniskie darbi latviešu muziķa. R, 1973, 57.-67. lpp. (Alfrēds
Kalniņš.)

Klotiņš A. Alfrēda Kalniņa atcerei. — Literatūra un Māksla, 1969, 23. aug,
12. lpp.

Klotiņš A. Alfrēda Kalniņa klaviermūzika. R, 1970. 116 lpp.
Kļaviņa V. Alfrēds Kalniņš Liepājā. — Grām.: Latviešu mūzika, 6. R, 1967,

115.—204. lpp.
Knauer C. Tonsetzer der Gegenwart. Der Lette: Alfred Kalniņ. — Neue Musik-

zeitung (Stuttgart—Leipzig), 1910, 20. Okt, S. 44—46.

Krasinska L. Dažas atziņas par Alfrēda Kalniņa harmoniju. — Gram.: Lat-
viešu mūzika, 5. R, 1966, 191.—212. lpp.

Krasinska L, Vitoliņš J. Alfrēds Kalniņš. — Grām.: Latviešu mūzikas hresto-

mātija, 2. R, 1957, 91.—186. lpp.
Lameu B. Lotyšsko. [Par A. Kalniņa operas «Salinieki» uzvedumu.] — Listy

Hudebni Matice (Praha), 1926, červen/červenc, s. 356—358.
Melngailis E. A. Kalniņa dziesmas. — Raksti. R, 1974, 248.-252. lpp.
Muuschel O. Kompositionskonzert Alfred Kalniņ. — Pernausche Zeitung, 1911,

10. Mai, S. 3.



Straume J. Musu mūzikas mākslinieki. R, 1925, 5.-46. lpp. (Nodaļa: Alfrēds

Kalniņš.)
Stumbre S. A. Kalniņa opera «Baņuta». R, 1955. 54 lpp.
Stumbre S. Alfrēds Kalniņš — ērģeļvirtuozs. — Grām.: Latviešu mūzika, 5. R.,

1966, 213.—228. lpp.
Vēriņa S. Alfrēda Kalniņa balets «Staburadze». R, 1958. 41 lpp.
Vitoliņš J. Alfrēds Kalniņš un viņa kora dziesma. [Priekšvārds.] — Grām.:

Kalniņš A. Dziesmas jauktam korim. R, 1960, 3.—8. lpp.
Vitoliņš J. Priekšvārds. — Grām.: Kalniņš A. Dziesmas vīru un sieviešu koriem.

Tautas dziesmu apdares koriem. R, 1964, 3.—5. lpp.

Vitoliņš J. Alfrēds Kalniņš. Monogrāfisks apcerējums. R, 1968. 157 lpp.
Vitoliņš J. Tautasdziesma latviešu mūzika. R., 1970, 84.—108. lpp. (Nodaļa:

Alfrēds Kalniņš. Par tautasdziesmu Alfrēda Kalniņa oriģināldarbos.)
Vītols J. Alfrēds Kalniņš. — Raksti, R., 1964, 261.—265. lpp.
Vitols J. Pārskats par tagadnes latviešu mūzikas literatūru. — Raksti. R,

1964, 169.—179. lpp.
Zālīte M. Alfrēds Kalniņš. — Karogs, 1949, 9. nr, 847.—850. lpp.
Zālitis J. Alfrēda Kalniņa vokālā lirika. — Raksti. R, 1960, 814.—819. lpp.
Zariņš J. Mans darbs teātri. R, 1974, 111 —119. lpp. (Nodaļa: Augstsprieguma

sezona.)

AAeKcandpoe A. h ap. H3 BbiervnjieHHH Ha njieHVMe. — CoBeTCKaa MV3t>iKa,

1964, N° 7, c. 31—41.

EoKuiaHUHa E. A. KajiHbiHb. — B kh.: Hctophh mv3hkh HapoAOß CCCP. M,

1978, c. 309—323.

BepUHH C. OnepHoe TBopnecTßo A. KajiHHHH. — B kh.: H3 hctophh mv3hkh

XX BeKa. M, 1971, c. 98—114.

FuH36ypz C. JI. A. KajiHbiHb. — B kh.: AHTOJiorna My3biKH

CCCP. M, 1957, c. 7, 121—143.

rptonajeAbd H. HcropHH JiaTbiuīCKoft My3biKH. M, 1978, c. 67—68. (AjicppeA

KaJiHbiHb.)
XaHŪTypHH A. My3bIKaJIbHOe HCKyCCTBO JIaTBHH. — H3BeCTHH, 1946, 19 hfohh,

c. 3.
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A. KALNIŅA DZĪVES

UN DAIĻRADES

SINHRONISKA

TABULA

Datumi Dzīve un darbs Skaņdarbi

1879 23. VIII Cēsīs Jāņa un Rozālijas Kal-

(pēc v. stila niņu ģimenē piedzimst pirmais
11. VIII) un vienīgais dēls Alfrēds Bruno

Jānis

1886—1888 Mācības (arī klavierspēles sā-

kumi) R. Mīlmaņa proģimnāzijā

1888—1892 Mācības Bērzaines vācu ģim-
nāzijā. Klavieru skolotājs
R. Starke. īsu laiku mācās

vijoļspēli pie J. Zīsa. Deviņu
gadu vecumā V. Bērsons paver
pieeju Cēsu Jāņa baznīcas ēr-

ģelēm

1892—1894 Mācības K. Millera-Zariņa reāl-

skolā. Neregulāras privātas
mūzikas stundas, toties patstā-

vīga iepazīšanās ar pieejamo
mūzikas literatūru (Sopēns, Šū-

manis, Maskanji v. c.)
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1895 I — Mācības A. Berlinas (bij. Divas klavierdarbu burt-
-1896 VI Pabsta) privātajā «Skaņu māk- nīcas, kuras autors pats

slas skola» Rīgā izdeva, bet drīz pēc tam

iznīcināja

1896—1897 Privātas mūzikas studijas pie Ap 10 solodziesmu, no
O. Sepska. lepazīstas ar nā- kurām saglabājušās PIE
kamo dzīvesbiedri Amandu Sāfu EZERA un GAUJAS

MALĀ

1897—1901 Studijas Pēterburgas konserva- TRĪS LIRISĶI GABALI
torija klavierēm, kordziesmā

ZIEMA, kā arī nepilns
desmits solodziesmu, kas

izdotas galvenokārt I un

II burtnīcā

1901 VII — Dzīvo Rīgā un Siguldā, bieži Ap 20 solodziesmu sā-
-1903 VIII uzstājas koncertos ar M. Vīg- kot ar BRĪNOS ES un

neri-Grīnbergu, P. Jurjānu, beidzot ar MANS NA-
P. Sakšu, kur pavada savas MIŅS, kas izdotas gal-
solodziesmas. Izdod pirmās venokārt 111 —VI burt-
četras solodziesmu burtnīcas, nīcā
kas strauji kjūst populāras

1903 VIII — Pērnavā. Ērģelnieka, diriģenta, Vairāk nekā 20 solo-
-1911 VI pedagoga, koncertanta un kri- dziesmu (VII—XI b)

tiķa darbs. to vidū DZIMTENE, Jūl
1904 I — laulības ar A. Sāfu RAS VAIDI, ATMINAS.
1904 X — sniedz pirmo (un Pirmās tautasdziesmu ap-
vesture pirmo latviešu kompo- dares balsij (2 burtnīcas),
nīsta) autorkoncertu Rīgā. Pir- kā arī korim. Vairāk
mie labvēlīgie vērtējumi ari nekā 10 kordziesmu to

Vācijas mūzikas presē. vidū SURP BRĀLI
1910 VI — piedalās Piektajos (1907). Virkne instru-
dziesmusvetkos ar kordziesmam mentāldarbu to vidū
IMANTA un LĪGAS SVĒTKI, ELĒĢIJA vijolei (1904)
simfonisko tēlojumu PIE STA- BALĀDE klavierēm
BURAGA, kā arī pie ērģelēm. (1905), simfoniskā idille
1910 VIII — tuvākā drauga MANA DZIMTENE
E. Dārziņa nave

!n!l XJ ~~ Liepājā. Ērģelnieka, izcilu kon- Vairāk nekā 20 solo-
-1915 IV cērtu organizatora, kordiriģenta, dziesmu (XII—XVI b),

pedagoga un kritiķa darbs. to vidū TEV, MINJONA,
1913 I— V — atkārtotas sa- NAC, kā arī četras dzies-
aukstešanas slimības un saslim- mas ar Raiņa vārdiem
šana ar organisku sirdskaiti. no krāj. «Gals un sā-

-1913 XII —Annas baznīcas mo- kums» (1913 19 VI).
dernizēto ērģeļu atklāšana. Kantāte MŪZIĶAI un
1914 VI — VII — dodas ceļo- kordziesmas. Svīta, al-
juma pa Eiropas valstīm, ap- bums JAUNĪBAI un
meklē Raini Kastanjolā un iepa- SEPTIŅI GABALI kla-
zīstina ar operas INDULIS UN vierēm/ svīta čellam un

ĀRIJA 1. cēlienu klavierēm, PASTORĀLE
ērģelēm v. c. darbi
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1915 IV —IX Pirmā pasaules kara bēgļu gai- Simfoniskā svīta DZIES-

tas Siguldā MA PAR DZIMTENI

v. c. darbi

1915 IX — Bēgļu gaitās Tērbatā (Tartu). Ap 20 solodziesmu (XV—

1918 V Pedagoga, ērģelnieka un kon- XX b.), to vidu ar bēgļu

certanta darbs. Koncertbraucieni dzejas tekstiem kompo-

uz Cēsīm, Tallinu, Petrogradu, nētās_DZIMTENE, SVE-

Arhangeļsku, Maskavu. Gara SUMĀ KLĪSTOT, TAU-

koncertturneja ar A. Kaktiņu TAL Vairākas kordzies-

un P. Sakšu pa Pievolgas pil- mas, to vidu revolucio-

sētām (1916 V) nārā PASTARDIENA (ar
simfonisko orķestri 1917

pavasarī), SEPTIŅAS
POĒMAS klavierēm v. c.

1918 V — Liepājā. Ērģelnieka, kordiri- SVĒTKU UVERTĪRA

1919 X ģenta, pedagoga darbs simfoniskajam orķestrim

atjaunotas Latvju ope-

ras atklāšanai Rīga

(1918 IX) un tēlojums
LATVIJA. Opera BA-

ŅUTA (pirmuzmetums
1918 vasarā), dažas kora

solodziesmas (XX un

XXII b.)

1919 x — Rīgā. Ērģelnieka, koncertanta, Solodziesmas: 1920 —

1927 X diriģenta,' ierēdņa, pedagoga, XXIII—XXIX b. 1921 —

kritiķa darbs. XXX «Raiņa» burtnīca

1919' x — 1921 II — Izglītības ar tekstiem no «Sidra-

ministrijas Mākslas departa- bota gaisma», kā arī

menta mūzikas nodaļas vadī- XXXI—XXXIII b. v. c

tāis 1922 VIENPADSMIT

1919 XI — 1920 XII - Nacio- BĒRNU DZIESMIŅAS
nālās operas literārās daļas v. c. Opera SALINIEKI

vadītājs. (1922—1925, pirmuzve-

-1920 pavasarī — BAŅUTAS dūms 1926). Ap 60 tau-

pirmuzveduma sagatavotājs un tasdziesmu apdaru balsij

diriģents (pirmizrāde 29 V). ar klavierēm.

1920 111 — 1923 VI — Jēkaba Ap 30 kordziesmu, to

baznīcas ērģelnieks. vidū DARBS UN DZIES-

-1921—1924 — koncertmeistars MA (Rainis), BRĪVĪBA

pavadītājs ikgadējos autorkon- (Auseklis), TITĀNU

certos, kuros izskan ap 100 CILTS (Plūdonis), BA-

jaunu solodziesmu. Regulāri LETSVĪTA simfoniska-

ērģelkoncerti ar universālu re- jam orķestrim, skatuves

pertuāru. muziķa lugām v. c. darbi

1923 IX'— 1925 VIII —
mūzi-

kas daļas vadītājs Nacionālajā

teātri.

1925 IX — 1927 X
— kora

«Dziesmuvara» diriģents.
1925 VI — 1926 111

— Nacio-

nālās operas direkcijas loceklis.
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1926 VI — virsdiriģents Sesta-

jos dziesmusvētkos.

1927 111 — X — kritiķis avīzē

«Pēdēja Brīdī»

1927 X — Emigrācija Ņujorkā. Kordiri- Vairāk nekā 20 solo-

-1933 VI ģenta, pedagoga, koncertanta dziesmu ar Edgara Po

darbība. v. c. amerikāņu, ka arī

1928 — autorkoncerti Filadelfijā latviešu dzejnieku vār-

un Bostonā diem. Ap 30 folkloras

apdaru, tai skaita TRĪS
INDIĀŅU TAUTAS-

DZIESMAS KORIM

(1929).
Vairākas kordziesmas, to

vidū MŪSU VAROŅU
KAPI un SENA AUKLES

DZIESMA ar Raiņa vār-

diem, kā ari dziesmas

ar amerikāņu un vācu

dzejas tekstiem. Kantāte

JURA ar angļu un ame-

rikāņu dzejnieku vārdiem.

Skaņdarbi ērģelēm un

klavierēm, kurus pirmo
reizi atskaņo amerikāņu
virtuozi.

Daudzu agrāko skaņ-
darbu jaunas redakcijas

1933 VI Atgriežas Rīgā. Atsāk ērģel-
nieka un koncertanta darbību

1933 IX Operas SALINIEKI atjauno-
jums Nacionālajā opera jauna
redakcijā ar nosaukumu DZIM-
TENES ATMODA

1934 IV Sākas regulāri ērģeļmūzikas
radiokoncerti, kuri ar nelieliem

pārtraukumiem turpinās līdz

1945

1937 X BAŅUTAS otrais uzvedums ar PIECI GABALI klavie-

muzikas papildinājumiem un rēm, erģeļdarbi, dažas

jaunu instrumentāciju solodziesmas

1938 Variācijas par Grīga
tēmu klavierēm, ērģeļ-
darbi

1939 Piecas solodziesmas Rai-

ņa piemiņai (teksti no

krāj. «Gals un sākums»)
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1940 Darbs pie baleta STABURAGS, Solodziesma SARKANIE

ērģeļu radiokoncerti no LVU ZIEDI (A. Arājs-Bērce),
aulas klavierdarbi

1941 II -VI Pa^S Pie BA/UTAS ja
,

unā
Solodziesmas ar Raiņa

194111 uzvedumam paredze-
vārdiem> BAŅUTAS fi-

tajai LatvPSR Mākslas uei hte- . -

& redakcija v. c.
ratūras dekādei Maskava. Pirm-

papili nāj umi. Daži ēr-

izrade LatvPSR Operas un l4Harhi
J

baleta teātrī 1941 VI. Aktīva £c!aarDl

līdzdalība Raiņa literāro pus-

stundu sagatavošana Rīgas

radio

1942_1944
Ērģelnieka un koncertanta darbs

Ap 2Q solodziesmU) vis .

™ī£a
vairāk ar Raiņa un As-

pazijas vārdiem, klavieru

un ērģeļu kompozīcijas
v. c.

1943 XI Baleta STABURAGS pirmuzve-
dums

Kopš 1944 Sabiedriskās darbības un daiļ- 15 solodziesmas ar Raiņa,

rudens rades jauna pacēluma laiks at- F. Bārdas, A. Ķēniņa,

brīvotajā Rīgā. T. Zaļkalna vārdiem.

1944 XI — 1948 VI ir Latvijas Rucavas novada v. c.

Valsts konservatorijas rektors tautasdziesmu apdares

(1945 IX — 1951 X arī obli- balsij ar klavierēm, kā

gātās klavierspēles pasniedzējs). arī korim (kopa ap 30)

1945 sāk darboties Latvijas
Padomju komponistu savie-

nībā — orgkomitejas un velak

valdes loceklis.

1946 II tiek piešķirts LatvPSR

Tautas mākslinieka goda nosau-

kums.

1946 V divi lieli autorkoncerti

Liepājā (4, 5. V).

1946 V—VI Latvijas Padomju

komponistu savienības 1. plē-

nums, kurā citu PSRS tautu

mūziķi plaši iepazīstas arī ar

A. Kalniņa mūziku un izpildī-
tājmākslu

1947 Tiek piešķirts profesora nosau- Virkne kordziesmu ar

kums ' Raiņa un Padomju Lat-

vijas dzejnieku vārdiem,

to vidū AVE SOL, BŪ-

SIM JAUNI, PAKĀPIES

KALNĀ, ZIEDOŅA RĪTS

v. c.



1948 XII SESU RUCAVAS TAUTAS-

DZIESMU atskaņojums Mas-
kava

1949—1950 Beidzamais lielo formu jaun- VARIĀCIJAS PAR JĀ-
rades pacēluma laiks. ZEPA VĪTOLA TEMU
1950 XII simfoniskās svītas ērģelēm, kā arī daudz
DESMIT LATVIEŠU TAUTAS- klavierdarbu.
DZIESMAS atskaņojums Mas- Vairāki simfoniskie
kavā darbi, to vidū UVER-

TĪRA (1949) un DES-

MIT LATVIEŠU TAU-
TASDZIESMAS (1950)

1951 23. XII Alfrēds Kalniņš šķiras no dzī-

ves

1951 26. XII Alfrēda Kalniņa bēres Meža ka-

pos un Latvijas PSR Ministru

Padomes lēmums par Alfrēda

Kalniņa piemiņas saglabāšanu
mūžos



411

KOMENTĀRI

/. nodaļa

13.—19. lpp. izmantotie avoti:

Autobiogrāfija.

Elzas Bindes (1888—1976) — Cēsu skolotājas — atmiņas autora pierakstā.

Laikrakstu «Balss» (1878—83), «Baltijas Vēstnesis» (1879, 1883, 1885),
«Misiones Lapa» (1879—81) un «Rīgas Lapa» (1879—80) komplekti.

CVVA, 235. f, 4. apr. (apraksta anotācija par Cēsu Jāņa baznīcas drau-

dzēm).

Pirmoreiz pieminētās personas

Zariņu Kārlis — sk. 26. lappuses komentārus.

Atis Kronvalds (1837—75) — pedagogs, publicists, valodnieks, jaunlatviešu

kustības darbinieks. Vadīdams latv. skolotāju konferences un referēdams tajās,

uzstājās par skolu atbrīvošanu no baronu un mācītāju aizbildniecības, par

mācībām dzimtajā valodā. No 1873 bija Vecpiebalgas draudzes skolas aug-

stākās klases vadītājs.

G. X V. Firhufs (Vierhuff, 1828—1907) — baltvācu teologs un literāts.

1865—69 bija «Latviešu Avīžu» redaktors, 1864—66 un 1878—80 ieņēma
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Vidzemes direktora posteni baltvāciskajā «Latviešu literāriskajā biedrībā». Asi

vērsās pret jaunlatviešu centieniem tautas izglītībā un kultūrā.

Jānis Meņģelis (1829—1903) — viens no ievērojamākiem sava laika lat-

viešu būvmeistariem Vidzemē. Viņa vadībā celti daudzi nami Cēsīs, Bērzaines

ģimnāzijas mācību korpusi (1882; kopš 1955 — Cēsu sanatorijas meža skola),

Siguldas Jaunā pils (1881); vēsturiskas celtnes.

Rūdolfs Guleke (Guleke) ■— mācītājs Vecpiebalgā.

Johans Heinrihs Guleke (Guleke, 1821—89) —
baltvācu teologs. 1872—89

bija Vidzemes tautskolu padomnieks («šūlrāts»). Pieskaņodamies Vidzemes

muižnieku politikai, skolu darbībā veicināja pārvācošanu, vērsa represijas pret

A. Kronvaldu un citiem jaunlatviski noskaņotiem skolotājiem.

Antons Tullijs (1851—1909) — skolotājs un literāts. Jaunībā strādāja par

skolotāju dažādās vietās Vidzemē, 1875—1906
— Drustu draudzes skolā.

Jānis Pelēkss (1850—1924) — izglītības un sabiedrisks darbinieks, 1874—

1914 bija Araišu draudzes skolas skolotājs.

Andrejs Pumpurs (1841 —1902) — ievērojams tautiskā romantisma dzej-

nieks. Pēc tā sauktās Aizupa prāvas (1882) un, domājams, jau īsi pirms tās

dzīvoja Cēsīs.

24. lpp. . . skola centās turpināt senas savu dibinātāju tradīcijas. — Kā

privātu mācības iestādi šo skolu Bērzainē 1826 bija iekārtojis rīdzinieks

Alberts fon Holanders (1796—1868). Studēdams Berlīnē, viņš bija stipri ietek-

mējies no «vingrošanas tēva» Fridriha Jāna (1778—1852) un filozofa Fridriha

Sleiermahera (1768—1834) pedagoģiskajām idejām un par audzināšanas

pamatu uzskatīja spartānisku dzīvesveidu apvienojumā ar reliģiozu ideālismu.

Audzēkņu radināšana darbam un norūdīšana bija pamazām sagādājusi skolai

slavu Baltijas aristokrātu un bagātnieku aprindās, lai gan sākumā tās atvēr-

šanai bija likti šķēršļi, jo Vidzemes muižnieki baidījās no «brīvdomīgajā»

Vācijā smeltajām Holandera liberālajām idejām. Arī viņa pēctecis skolas

vadītāja amatā saglabāja kaut ko no dibinātāja pedagoģikas īpatnībām.

Dažus gadus pirms tam, kad Bērzaines ģimnāzijā iestājās Alfrēds Kal-

niņš, šī skola bija pārdzīvojusi nozīmīgas pārmaiņas un joprojām stāvēja

krustcelēs: 80. gadu sākumā dārgā privātā internātskola nespēja vairs konkurēt

ar daudzajām jaunatvērtajām ģimnāzijām un piesaistīt sev pietiekami daudz

audzēkņu. Tad, lai nezaudētu savām aprindām privileģētu mācību iestādi,

Bērzaines ģimnāziju 1882 savā īpašumā iegādājās Vidzemes bruņniecība. Tā

lika uzcelt labi pazīstamo trīsstāvu sarkano ķieģeļu ēku, skola ieguva jaunu

satversmi un pilnā vārdā sāka saukties «Ķeizara Aleksandra II Vidzemes

lauku ģimnāzija Bērzainē pie Cēsīm». Bet tieši tajā gadā, kad tur iestājās
A. Kalniņš (1888), sakarā ar Baltijas skolu pārvaldes pāriešanu valdības

pārziņā skolu kurators pieprasīja krievu mācības valodas ievešanu Bērzaines

ģimnāzijā vai arī ģimnāzijas slēgšanu. Skolas vadība panāca prasības termiņa
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pagarinājumu uz četriem gadiem, un skolu slēdza tikai 1892. Sos 4 gadus

tur mācījās A. Kalniņš.

Tajos gados Bērzaines ģimnāzijā kārtu un tautības cenza nebija. Ap

60% audzēkņu bija pilsoņu bērni, bet latviešu ne vairāk par 10%, jo mācību

maksa bija ļoti augsta — pāri par 100 rubļiem gadā. Kopā ar internāta

maksu ik skolniekam bija jāizdod ap 450 rubļu, bet tiesības mācīties bez uztu-

rēšanās internātā baudīja tikai tie, kas kopā ar vecākiem pastāvīgi dzīvoja

Cēsīs, un tādu bija niecīgs skaits.

Sākotnējais (un pat vēl mūsu gs. bieži lietots) skolas nosaukums bija

vāciskais — «Birkenruh», taču jau 19. gs. 80. gados latviešu avīzes skolu dēvē

latviskajā vārdā
— Bērzaine.

24. lpp. Reinholds Starke (Starke, 1850—1905) studējis pedagoģiju, klavier-

spēli un dziedāšanu Leipcigā (1873—76). Uzstājās lirisko varoņtenoru lomās

uz dažādu Vācijas pilsētu skatuvēm (1877—82), strādāja par mūzikas peda-

gogu Bērzaines ģimnāzija (1882—92), pēc tam Vācijas pilsētās. Komponējis
2 operas, kā arī oratorijas, melodrāmas, ērģeļmūziku.

25. lpp. Voldemārs Bērsons (1863—?) — skolotājs, ērģelnieks, diriģents,

sab. darbinieks. Absolvējis Cimzes skolotāju semināru Valkā (1886), pēc tam

darbojās galvenokārt Cēsīs. Pildīja arī Cēsu pilsētas galvas (1906—17), mier-

tiesneša v. c. amatus.

26. lpp. Augusts Zēbode (1844—1887) — skolotājs, ērģelnieks, diriģents.

Dzimis Jaunpilī, kur tēvs 1841 —76 bija skolotājs. 1865 beidzis Cimzes sko-

lotāju semināru Valkā, darbojās par skolotāju un ērģelnieku Rīgā (1867—71),

pēc tam līdz mūža beigām Cēsīs. Izcils koru organizētājs un vadītājs Vidzemē.

(Sk.: Balss, 1887, 29. apr., I. lpp.)

A. Kalniņš atmiņās (sk.: Autobiogrāfija, 18. lpp.) piemin kādu Zēbodi

kā vienu no saviem beidzamajiem Cēsu laika mūzikas skolotājiem, kurš esot

bijis Pēterburgas konservatorijas students. Maz ticams, ka ar to domāts

Augusts Zēbode, kurš mira A. Kalniņa astotajā dzīves gadā. Ir gan zināms,

ka 80. un 90. gadu mijā Cēsīs dzīvojis Augusta Zēbodes dēls, bet nav atrasts

apstiprinājums, ka viņš būtu studējis Pēterburgas konservatorijā un tātad,

iespējams, būtu bijis A. Kalniņa skolotājs.
26. lpp. Zariņu Kārlis (īst. v. Kārlis Millers, 1844 —1911) — skolotājs un

žurnālists, 70.—80. gados daudz rakstīja latviešu periodikā par skolu, valod-

niecības, kā arī par literatūras un vispārīgiem sabiedriskiem jautājumiem. Jau

būdams filoloģijas students Tērbatā (1866—72), dibina tur skolu ar mācībām

mātes valodā mazturīgu latviešu bērniem, 1876—92 vada Vecpiebalgas. drau-

dzes skolas augstāko klasi, 1892 augustā atver Cēsīs privātu I šķiras zēnu

skolu ar reālskolas kursu, ko pārzina līdz 1910. Viņš iesāk ar 5 klasēm un jau

1894 saņem skolu kuratora akceptu pilnam 6 klašu kursam, bet vāciskā pil-
sētas valde, kas neieredz Milleru viņa jaunlatvisko centienu dēļ, pakāpeniski
samazinot subsīdiju, nepieļauj pilnu kursu īstenot. Skola bauda ļoti lielu

popularitāti, jo ir toreiz Cēsīs vienīgā ģimnāzijas tipa mācību iestāde zēniem.

Laikā, kad tur mācās A. Kalniņš (1892 sept.— 1894 jūn.), K. Millera reāl-
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skola atrodas Gaujas ielā 6, namā, kas vēlāk apstiprināts par 18. gs. arhitek-

tūras pieminekli. (Sk.: No Cēsīm. — Baltijas Vēstnesis, 1893, 29. okt, 246 nr,

2. lpp.; 1899, 14. jūn, 129. nr, 2. lpp.; Album Lettonorum. R, 1912, 24. lpp.)

Tas apstāklis, ka Cēsu pilsētas tēvi galu galā nepieļāva Zariņu Kārļa

skolas paplašināšanu līdz pilnam ģimnāzijas kursam, atstāja iespaidu uz

Kalniņa tālākajām izglītības gaitām. Veicis piekto klasi un šīs skolas iespējas

izsmēlis, viņš aizgāja uz Rīgas Skaņu mākslas skolu, vidējo izglītību nepa-

beidzis. Tas gan nebija šķērslis iestāties Pēterburgas konservatorijā, bet, lai

saņemtu brīvmākslinieka diplomu, bija nepieciešams iegūt vidusskolas beig-

šanas apliecību, kas pieaugušam cilvēkam jau šķita nevajadzīgi, un tas ir

viens no iemesliem, kāpēc Kalniņš konservatoriju nepabeidza.

28. lpp. .. sava novada studējošo atbalstīšanai. — To vidū, kuri savām

studijām saņēmuši šādā veidā sagādātus līdzekļus, bija arī Tērbatas Veterinā-

rijas institūta students Augusts Kirhenšteins (1872—1963), vēlāk pazīstamais

zinātnieks un valstsvīrs.

28. lpp. Viņi ir iegādājušies dārzniecību. . — Sī dārzniecība ar divām

dzīvojamām ēkām atradās Dārza un Palasta ielu stūrī (tagadējā Padomju

ielā 11). Kalniņu ģimene apdzīvoja sarkanu ķieģeļu namu ar fasādi pret taga-

dējo Padomju ielu. (Sī nama vietā kopš pirmā pasaules kara laika atrodas

reprezentabla divstāvu ēka — tagadējais Padomju ielas 11. nams.) Dārznie-

cību Rozālija Kalniņa bija iegādājusies jau 1889 (par mūža renti iepriekšējam

īpašniekam), un tā viņai piederēja līdz pat 1911, kad, Alfrēdam Kalniņam

uzsākot darbu Liepājā, arī viņa pārcēlās uz turieni (LCVVA, 2056. f, 1. apr,

20381. 1, 10.—20. lpp.). Lai gan A. Kalniņa vecāki aptuveni 1894—1904 (t. i,

līdz tēva nāvei) dzīvoja un strādāja Siguldā, viņi, kā arī A. Kalniņš laiku

pa laikam — it sevišķi ziemā
— uzturējās šajā Cēsu mājoklī. Pēc vīra nāves

Rozālija likvidē Siguldas iedzīvi un uz septiņiem gadiem pilnīgi pārceļas

atpakaļ uz šejieni. Sais gados A. Kalniņš strādā Pērnavā (1903—11) un arī

nereti viens vai ar ģimeni vasarās uzturas mātes namā Cēsīs. (No Martas

Bukavas (1891—1976) atmiņām (autora pierakstā), viņas tēvs Jēkabs Bērziņš

(1860—1913) pārzinājis darbus A. Kalniņa vecāku dārzniecībā.)

29. lpp. .. ekonomiskās orientācijas piespiedu maiņa.. —
Lai gan muiž-

niecības klubā nostrādātie gadi ir vecākiem nesuši strauju materiālu augšup-

eju, tomēr A. Kalniņš atmiņās vairākkārt uzsver (sk, piem. Autobiogrāfiju,

14. lpp.), ka šo darbavietu viņi ir atstājuši ar lieliem parādiem. Tam par

iemeslu bijis komercdarījumiem nepiemērotais tēva raksturs. Tēvs pārdevis

uz kredīta, daudziem aizdevis naudu un reti saņēmis atpakaļ. Kā liecina doku-

menti, A. Kalniņa tēvam Cēsīs 1882—1900 piederējis gan kāds namelis (taga-

dējā Gaujas ielā 14), taču tas ir bijis parādiem apkrauts un kalpojis galveno-

kārt ieķīlāšanai kreditoriem (LCVVA, 2056. f, 1. apr, 20398. 1, 7.—13. lp.).

30. lpp. .. Berlinas vadītajā «Skaņu mākslas skolā». — So vācu privāto

mūzikas skolu visbiežāk sauca tās dibinātāja vācu pedagoga, ērģelnieka un

komponista Augusta Pābsta (1811—86) vārdā. Kopš viņa nāves skolas vadī-

tāja bija pianiste Amālija Berlina (1861 —?), un skolas oficiālais nosaukums
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1885—1910
— «Amālijas Berlinas mūzikas skola». Skola atradās namā taga-

dējā Kr. Barona ielā 4, iepretī Aleksandra ģimnāzijas (kopš 1919 Latvijas

Konservatorijas) ēkai.

2. nodaļa

31.—34. lpp. izmantotie avoti:

Kalniņš A. Autobiogrāfija. Skats manā darbistabā.

Amālijas Berlinas privātās mūzikas skolas arhīvs (LCVVA, 3200. f, 1. apr,

5.—15. 1.).

Elzas Btndes (1888—1976) — Cēsu skolotājas — atmiņas autora pierakstā.

Elfrīdas Falkovičas (1879—1975) — skolotājas — atmiņas autora pie-

rakstā.

Pirmoreiz pieminētās personas

Balduins Nuss — ērģelnieks un mūzikas teorijas pedagogs, darbojies par

mūzikas direktoru un ērģelnieku Jēkaba baznīcā Rīgā.

Elfrīda Nodieva, vēlāk Falkoviča (sk. iepr.) — svešvalodu skolotāja Lat-

vijā un kopš 1920 — pasniedzēja universitātē Minskā.

Brūrs Mellerstens — zviedru izcelsmes pianists un pedagogs.

Teodors Lešetlckls (Leszetvcki, 1830—1915) — poļu pianists un pedagogs,
1862—78 Pēterburgas konservatorijas profesors.

Oskars Sepskis (1850—1914) — komponists un ērģelnieks, mācījies kla-

vieru un ērģeļu spēli Irlavas skolotāju seminārā pie Jāņa Bētiņa, kā arī ārze-

mēs. 1869—76 ērģelnieks Saldū, 1884—1914 ērģelnieks un pedagogs Rīgā.

39. lpp. Nikolajs Kropotkins (1872—1937), muižu īpašnieks, cariskās

administrācijas darbinieks. Vicegubernators Kurzemē (1907—12), Rīgā

(1912—17), 1919 — emigrējis.

39. lpp. ..ar saviem trim dēliem Oskaru, Teodoru un Jāni. — 1891 celtā

Grīnbergu ģimenes māja atradās tagadējā Valdemāra ielā 1. Pēc nodegšanas

pirmā pasaules kara laikā tās vietā uzcelts citāda izskata nams.

Oskars Grīnbergs (1874—1942) — inženieris, kopš 1906 — dziedātājas

Malvīnes Vīgneres-Grīnbergas (1873—1949) dzīvesbiedrs. Kalniņam bija tuvas,

biedriskas attiecības ar O. Grīnbergu, it sevišķi gados pēc atgriešanās Rīgā

no Pēterburgas konservatorijas (1901—03), kad abi kādu laiku (1903 janv.—

jūn.) kopīgi īrēja istabu namā tagadējā Andreja Upīša ielā 25 (LCVVA,
2492. f, 2. apr, 8375. 1, 105. lp. Sk. arī: Kalniņš A. Atmiņas par Malvīni Vīgner-

Grīnbergu, 1. lpp.). Sk. arī 21.
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Teodors Zalkalns (1876—1972) — ievērojams skulptors, bijis Kalniņa

istabas biedrs Pēterburgā no 1897 rudens līdz savu studiju beigām (1899 okt.).

Vēl ilgāk (līdz Kalniņa aiziešanai no Pēterburgas konservatorijas) viņa ista-

bas biedrs bija arī Zaļkalna brālēns, vēlākais skulptors Burkards Dzenis

(1879—1966), kas 19. un 20. gs. mijā arī bieži viesojās Siguldā, jo viņa brālis

Reinholds Dzenis pārzināja pansionātu «Lakstīgalas» (tas atradās tagadējā
Lakstīgalas ielā 13, vietā, kur šī iela izbeidzas Gaujas senlejas gravas mala).

Sk. 14, 24, 247—249.

Jānis Grīnbergs (1878—1949) — rūpnieks, kļuva par Kalniņa pilnvaroto

viņa skaņdarbu uzvedumu honorāru, nošu izdošanas v. c. jautājumos Latvijā,

kamēr komponists atradās emigrācijā ASV (1927—33). Sk.: 140—146.

40. lpp. . . Kalniņu mājas . — Kalniņu dzīves vieta, viņu pārzinātais un

vēlāk īpašumā iegūtais vasarnieku pansionāts (jeb, kā tolaik teica, «pansija»),

atradās toreizējās Siguldas pašā malā, tā saucamajās Hoppes vasarnīcās —

tagadējā Imanta Sudmaļa ielā 15. No šīs vietas pie Gaujas senlejas gravas,

kas bija vēl maz aizaugusi, pavērās skats uz upi, un tieši no pagalma lejup

veda takas. Trīs dzīvojamas ēkas (no tām pārbūvētā veidā saglabājusies

viena
— pa kreisi no ieejas pagalmā) vasarās varēja dot pajumti līdz 60 per-

sonām. Sigulda toreiz apmetās vasarnieki no pašām lielākajām Krievijas

pilsētām un pat no ārzemēm, jo muižas īpašnieki plaši reklamēja jaunizveidoto

kūrvietu tā laika centrālajās avīzēs. Tāpat kā Cēsīs, arī šeit Rozālija atvēra

kulinārijas kursus, kuri pulcināja lielu dalībnieču skaitu (1901 — 36 kursan-

tes). Sk.: T. B. Vēstules iz Vidzemes Sveicijas (turpinājums). — Vārds, 1901,

25. jūl, 47. nr, 1. lpp.; Vētra R. Sigulda. R, 1956, 7. lpp.

43. lpp. Anatolijs Ļadovs (1855—1914) — ievērojams krievu komponists,

diriģents, sab. darbinieks, 1878—1900 bija obligāto teorētisko priekšmetu

pasniedzējs Pēterburgas konservatorijā. Pie viņa no latv. mūziķiem tur mācī-

jušies arī J. Zālītis, A. Kauliņš, H. Ore, T. Reiters.

43. lpp. Francs Černi (Czernv, 1830 —1900) — pianists, muzikālo izglītību

guvis ērģelnieku skolā Prāgā, kopš 1862, paturot Austrijas pavalstniecību,

strādājis par klavieru pasniedzēju Pēterburgas konservatorijā, kopš 1878 pro-

fesors.

44. lpp. Augusts Bernhards (1852—1908) — krievu mūzikas teorētiķis,

pedagogs, 1878 beidza kompozīcijas nodaļu Pēterburgas konservatorijā un

kļuva tur pasniedzējs, 1886—1907 profesors harmonijas un solledžo klasēs,

1897—1905 direktors. Pie viņa mācījušies arī citi latv. komponisti — J. Vītols,

N. Alunāns, E. Dārziņš, A. Kauliņš.

44, lpp. Nikolajs Solovjovs (1846—1916) — krievu mūzikas kritiķis, teo-

rētiķis un komponists. 1870 beidzis Pēterburgas konservatoriju, 1874 —1909

tur profesors. Kompozīciju vidū ir arī operas, no kurām Kordēlija izrādīta vai-

rākās Krievijas pilsētās. Harmonijas māc. grāmatas autors.

44. lpp. Nikolajs Rimskis-Korsakovs (1844—1908) —
izcils krievu kompo-

nists, diriģents, pedagogs, bija kopš 1871 kompozīcijas un instrumentācijas



profesors Pēterburgas konservatorijā. Viņa kompozīcijas klasi beiguši arī lat-

viešu komponisti A. Jurjāns, J. Vītols, E. Melngailis.

44. lpp. Fūgas un kompozīcijas klasēs nekad nebiju .. — Pēterburgas kon-

servatorijas arhīva (ĻVVA, 361. fonds) dati dod iespēju sastādīt šādu Kalniņa

studiju hronoloģiju:

1897 27. aug.
— iestāju eksāmeni un norīkojums uz L. Homiliusa ērģeļspēles

un A. Ļadova elementārteorijas klasēm.

1898 janv. — uzsāktas klavierspēles nodarbības pie F. Cerni;

23. febr. — saņemta atļauja neapmeklēt A. Ļadova elementārteorijas un

solfedžo stundas un kārtot šos priekšmetus patstāvīgi, bet līdz tam —

apmeklēt N. Solovjova harmonijas klasi;

apr. — eksāmens ērģeļspēlē ar atzīmi «labi»;

10. sept. — ar atzīmi «labi» nokārtoti (patstāvīgi sagatavotie) elementār-

teorijas un solfedžo eksāmeni (2 kursi);

11. sept. — nokārtots harmonijas 1. kursa eksāmens un iegūtas tiesības

apmeklēt N. Solovjova speciālās harmonijas klasi.

1899 24. apr. — nokārtots obligātās klavierspēles gala eksāmens (3. kurss) ar

atzīmi «ļoti labi»;

maijā — nokārtots ērģeļspēles eksāmens ar atzīmi «teicami» (J. S. Bahs,

Prelūdija un fūga Es dur);

maijā — nokārtots speciālās harmonijas eksāmens (pie N. Rimska-Kor-

sakova, «ļoti labi») un saņemtas tiesības apmeklēt N. Solovjova kontra-

punkta klasi (apmeklēta ļoti maz).

1900 25. apr. — nokārtots ērģeļspēles eksāmens uz «teicami».

1901 21. apr. — nokārtots ērģeļspēles eksāmens par 4. kursu ar atzīmi «tei-

cami» (A. Guilmant, Adagio c Scherzo — no Sonātes ērģelēm cmoll).
1901 rudenī

— Kalniņš konservatorijā vairs neatgriežas.

45. lpp. Emils Dārziņš (1875—1910) — komponists un mūzikas kritiķis,

bija Kalniņa tuvākais jaunības draugs, sākot ar viņu pirmo tikšanos Pēter-

burgas konservatorijā 1898 janvārī. Dārziņš bija arī Kalniņa pirmais biogrāfs

un dziļš viņa mākslas vērtētājs, propagandētājs. Abu komponistu attiecības

atklājas Dārziņa vēstulēs Kalniņam, kas vairākkārt publicētas (sk, piem.:

Dārziņš E. Par mūziku. R, 1951), kā arī Kalniņa autobiogrāfiskās atmiņās un

vairākos viņa rakstos par Dārziņu — 1911, 1913, 1935 (sk. šai grāmatā: Sva-

rīgākie Alfrēda Kalniņa raksti). Sk. arī 453, 690 -692, 739.

46. lpp. . . apslāpējis iztēli un iniciatīvu. — Kalniņš runā, piemēram, par

pāragri mirušo Harkovas latvieti K. Bankoviču, kurš, būdams kompozīcijas

students, drīz zaudējis radošo iniciatīvu un īpatnību pārmērīgas teorētiskas

disciplinēšanas rezultātā. Sk.: Kalniņš A. Studiju laikmets Pēterpilī un pirmie

darbības gadi Rīgā, 13. lpp.
46. lpp. . . šai jautājumā solidarizējas. — Mazliet vēlāk to pašu viedokli

par Pēterburgas konservatoriju pauž lietuviešu komponista M. K. Curļoņa

(1875—1911) sarakste. (Sk.: Jīandcčepauc B. TBOpqecTBO JI, 1975,

c. 19.) «Dārziņš savās cerībās, kuras bija licis uz Pēterpils konservatoriju,

41727*
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bija stipri vīlies,» raksta Kalniņš. (Sk.: Kalniņš A. Emīls Dārziņš. Atmiņas. —

Latvija, literārais pielikums, 1911, 17. aug, 187. nr.) Arī J. Vītola atmiņas

neslēpj, ka pēc Antona Rubinšteina (1829—94) aiziešanas no direktora posteņa

(1891) konservatorijā, pamazām sācis sabiezēt mācību formālisms. (Sk.: Vītols J.

Manas dzīves atmiņas. — Grām.: Latviešu mūzika. R, 1958, 301.—305. lpp.)

47. lpp. Emllls Melngailis (1874—1954) iestājās Pēterburgas konservatorijā

1898 rudenī, tātad gadu pēc Kainiņa un pusgadu pēc Dārziņa. 1901 pavasarī

visi trīs konservatoriju atstāja. Melngailis, lai gan konflikta dēļ ar Rimski-

Korsakovu tika no viņa kompozīcijas klases izslēgts, tomēr ieguva diplomu kā

eksternis (tuvāk sk.: Stumbre S. Emilis Melngailis. R, 1959, 34.—42. lpp.) un

palika dzīvot Pēterburgā līdz 1906. Dārziņš un Kalniņš 1901 pavasarī uzsāka

darbību Rīgā.

Kordiriģenta gaitās 20. gs. pirmajos gadu desmitos Kalniņš bieži iestudēja

Melngaiļa dziesmas, viņa talantu tas ļoti augstu vērtēja. Abi komponisti

sastapās kā diriģenti arī 20. gados (un arī kā 6. dziesmusvētku virsdiriģenti).

Kalniņa atmiņās atrodamas lappuses, kas pilnas cieņas pret Melngaili

(sk.: Seno dienu atmiņu lapiņas), tomēr šīs biedriskās attiecības par draudzību

neizvērtās. Melngailis veltījis Kalniņam klavierdarbu Senas atmiņas; sk. arī 50.

47. lpp. Lul Homiliuss (Louis Homilius, 1845—1908) — ērģelnieks, čel-

lists, kordiriģents un pedagogs, Saksijas mežraga virtuoza, Pēterburgas kon-

servatorijas profesora Fridriha Homiliusa dēls, 1867 ieguva Krievijas pavalst-
niecību. Absolvējis Pēterburgas konservatorijā klavieru (1862—65, pie A. Ru-

binšteina) un čella (1865—68, pie K. Davidova) klases un pēc paralēlām pri-

vātām ērģeļspēles studijām pie H. Stīla (Stiehl) bija tur no 1874 ērģeļspēles

pasniedzējs, no 1879 līdz mūža beigām — profesors. Pie viņa mācījušies vai-

rums tā laika latviešu un igauņu ērģelnieku un komponistu — J. Sērmūkslis,

L. Bētiņš, Ā. Bētiņš, A. Jurjāns, Ā. Ābele, A. Kalniņš, E. Dārziņš, J. Zālītis

A. Kauliņš, P. Jozuus, T. Reiters, D. Mīlītis, V. Liepiņš v. c, igauņi A. Kaps,

R. Tobiass, J. Kapels, M. Līdigs, V. Sies v. c. 1884 kā komisijas loceklis un

koncertants piedalījās Rīgas Doma jaunbūvēto ērģeļu pieņemšanā un atklāšanā.

Homiliuss sarakstījis muzikāli pedagoģiskus darbus, ir vairāku desmitu

vokālmūzikas opusu autors. No 1870 strādāja par ērģelnieku Pēterburgas

Sv. Pētera baznīcā un par dziedāšanas skolotāju Pētera vācu ģimnāzijā. Vadīja

oratoriju uzvedumus paša dibinātajā (1871) Pētera—Pāvila dziedāšanas bied-

rībā; tajos kā korists studiju gados piedalījās arī Kalniņš.

Nav pamatots literatūrā sastopamais ieskats, ka Homiliusa mācību meto-

des ierobežoti kalpojušas baznīcu ērģelnieku gatavošanai. Homiliuss koncertēja

pats un arī savu pasniegšanas darbu balstīja koncertrepertuārā. Viņš izvirzīja

stingras tehniskas prasības un vislielāko uzmanību pievērsa spēles mākslinie-

ciskumam, it īpaši detalizētai reģistrēšanai.

48. lpp. Pauls Jozuus (1873—1937) — diriģents, ērģelnieks, pedagogs, ar

brīvmākslinieka diplomu beidza Homiliusa ērģeļklasi 1895, 1897—1903 dar-

bojās par ērģelnieku Pēterburgas Jēzus baznīcā. Ar Jozuusu kā kora diriģentu

Kalniņam arī vēlāk iznāca bieža saskare, it īpaši laikā, kad Jozuus bija Nacio-
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nalas operas kormeistars un kopa ar Kalniņu tas direkcijas kolēģijas loceklis.

Sk. 269.

48. lpp. .. baznlciņā pie Pēterburgas vācu kapiem.. — Baznīciņa nav

saglabājusies, bet kapsēta tagad saucas Ļeņingradas Vācu kapi (Volkovkas

krastmalā 1). Ļoti iespējams, ka šī Volkovka ir Kalniņa atmiņās minētā upīte,

kuras krastos viņš devies pastaigās ar Dārziņu un gleznotāju Idu Celherti

(Zelchert) — Kalniņa līgavas un vēlākās dzīvesbiedres Amandas Sāfas mātes

pusmāsu (sk. Kalniņš A. Dārziņš kā mūziķis un cilvēks. — Latvija, 1913,

16. sept, 213. nr, 1. lpp.). Ida Celherte ir pieminēta grāmatā «Emīls Dārziņš»

(R, 1925, piemiņas krājums V. Peņģerota redakcijā) 341. lpp, 45. piezīmē kā

«Ida C». Kalniņš savā šīs grāmatas eksemplārā piezīmēs uz lapu malām ir

koriģējis neprecizitātes, tai skaitā šai 45. piezīmē vārdu «māsīca» pārlabojis

par «mātes pusmāsu», bet nav šādā veidā apstrīdējis citas te minētās ziņas.

Ida Celherte (laulības uzvārds Hansene) vēlāk dzīvojusi Liepājā, izaudzinājusi

trīs bērnus un pusmūža gados mirusi ar vēzi.

Volkovkas upītes krasti lielākoties apbūvēti, taču minētie Vācu kapi, kā arī

otrpus upītei atrodošās «Literātu laipas» («JiriTepaTopcKue moctkh») — ar dēļu

ietvēm izlikta memoriāla kultūras darbinieku kapsēta —
ir šodienas industriā-

lajā ainavā zaļojoši pieminekļi senās Pēterburgas nomales poēzijai.

49. lpp. Aleksandrs Zilotl (1863—1945) — pianists un diriģents. Viņa

vadītie simfoniskie koncertu cikli Pēterburgā notika 1903—13.

49. lpp. Sergejs Kusevickis (1874—1951) — diriģents un kontrabasists.

Pēterburgā sniedza vieskoncertus 1910—14 ar Maskavā (1909) organizēto

simf. orķ. un 1917—20 vadīja Valsts (bij. galma) orķestri. A. Kalniņš ar

S. Kusevicki iepazinās emigrācijas laikā — 1928 Bostonā.

49. lpp. Mitrofans Beļajevs (1836—1903) — rūpnieks, mecenāts, mūzikas

darbinieks un nošu izdevējs. «Krievu simfoniskos koncertus» Pēterburgā viņš

organizēja 1885, un tie tika rīkoti vairāk nekā 30 gadus.

50. lpp. «Marijas opera» .. — tagad S. Kirova Ļeņingradas Valsts akadē-

miskais operas un baleta teātris (dib. 1860) — lepojās ar dramaturģiskā ziņā

izciliem iestudējumiem, priekšzīmīgu režisūru, scenogrāfiju, kori. Sniegbaltīti

un Sadko Kalniņš acīmredzot skatījies Maskavas S. Mamontova privātās ope-

ras uzvedumā, kura 1898 pavasarī sniedza viesizrādes Pēterburgas konser-

vatorijas teātra zālē.

50. lpp. Izaks Levitāns (1861—1900) — ievērojams krievu ainavists. Ar

gleznu, kas attēlo klosteri upes malā, Kalniņš domājis acīmredzot Levitāna

ainavu «Vakara zvans» (1892).
50. lpp. ..Stiglica muzejā un citur. — Stiglica Centrālās tehniskās zīmē-

šanas skolas muzejā somu māksla bija eksponēta 1898 janvārī Sergeja Djagi-

ļeva (1872—1929) organizētajā «Krievu un somu mākslinieku izstādē». Bez tam

Kalniņa Pēterburgas gados Stiglica skolas muzejā notika divas žurnāla

«Mnp HCKyccTßa» organizētas starptautiskas gleznu izstādes (1899 janv. un

1900 janv.). Pēterburgas Mākslas akadēmijā tais pašos gados bija atvērta

«Maskavas mākslinieku biedrības» izstāde (1898 apr.), A. Vasņecova personāl-
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izstāde (1899 febr.), divas Pavasara izstādes (1899 un 1900). Bez tam 1897

oktobrī «Mākslas veicināšanas biedrības» zālēs S. Djagiļevs noorganizēja

«Skandināvu izstādi».

50. lpp. Aksels Gallēns-Kallela (Gallen-Kallela, 1865—1931) — sava laik-

meta somu ievērojamākais gleznotājs. 19. gs. 90. gados viņš izveidoja daudzas

figurālas kompozīcijas par «Kalevalas» tēmām.

50. lpp. Alberts Edelfelts (Edelfelt, 1854—1905) —
viens no somu glez-

niecības pamatlicējiem un ievērojamākajiem pārstāvjiem.

54. lpp. . . tēlotājmākslas virzienus . . — Tuvāk par laikmeta tēlotājmākslas

virzieniem sk.: Hamann R., Hermand J. Stilkunst um 1900. Berlin, 1967:

Ohguist J. Neuere Bildende Kunst m Finnland. Helsingfors, 1930.

Par šo virzienu izpausmi krievu un latviešu tēlotājmākslā sk.: Asars J.

Raksti par glezniecību. — Kopoti raksti, 1. sēj, 2. burtn. R, 1910; Cielava S.

Latviešu glezniecība buržuāziski demokrātisko revolūciju posmā. R, 1974,

30—77. lpp.; Kačalova T. Vilhelms Purvītis. R, 1971, 14.—83. lpp.

56. lpp. Artūrs Kaps (1878—1952) — igauņu komponists klasiķis, studējis

Pēterburgas konservatorijā klavier- un ērģeļspēli (1891—97), kompozīciju

(1897—1900). Kalniņa un Kapa pazīšanās bija epizodiska, viņi satikās Pēr-

navā, Tartu, Tallinā, kā arī sarakstījās. A. Kalniņš par A. Kapu rakstīja atmi-

ņās un rakstos periodikā.

56. lpp. Rūdolfs Tobiass (1873—1918) —
viens no pirmajiem un spilgtā-

kajiem profesionāliem igauņu komponistiem, 1897 beidza Pēterburgas konser-

vatorijā ērģeļu un kompozīcijas klases un darbojās Pēterburgā līdz 1905.

A. Kalniņš par R. Tobiasa mūziku ļoti atzinīgi atsaucās periodikā, kā arī

atmiņās. Sk.: Kalniņš A. Rudolf Tobias. — Libausche Zeitung, 1918, 12. Nov,
N 265, S. 3.

56. lpp. Mihkels Līdigs (1880—1958) — igauņu komponists, ērģelnieks un

diriģents, 1898 —1904 studēja Pēterburgas konservatorijā ērģeļspēli un kompo-

zīciju.

56. lpp. F. Gribens — tajā laikā Pēterburgas Marijas teātra koncert-

meistars.

58. lpp. . . jaunekļu sadraudzība. — Līdzās istabas biedriem T. Zalkalnam

un B. Dzenim vistuvākie Kalniņa paziņas starp māksliniekiem bija K. Bren-

cēns un' G. Sķilters, kuri īrēja kopīgu istabu tanī pašā mājā, kur trīs pirmie.
Šādu studējošo latviešu mākslinieku «koloniju» veidošanā izpaudās pulciņa

«Rūķis» tradīcijas — vecākie, jau Pēterburgā iedzīvojušies studenti pieņēma
savā pajumtē jaunatnācējus, lai sākumā palīdzētu apgūt lielpilsētas dzīves

īpatnības un pārvarēt materiālās grūtības. Minēto mākslinieku, kā arī J. Ma-

dernieka un citu sabiedrībā Kalniņš dažkārt muzicēja (sk.: Brencēns K. Auto-

biogrāfija. Rokr, 1952, 6. lpp. — VMAB). Tomēr «Rūķa» sanāksmēs Kalniņam

gandrīz neiznāca piedalīties, jo 1898—1900 šis pulciņš pārdzīvoja organizato-
riskas pasivitātes periodu (tuvāk par to sk.: Baumanis K. Teodors Zalkalns.

R, 1966, 27, 28. lpp.).
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59. lpp. ..ar abiem slavenajiem brāļiem.. — Ar Andreju Jurjānu (1856—

1922) — ievērojamo komponistu, folkloristu, mežraga virtuozu, diriģentu un

pedagogu, vienu no latviešu klasiskās mūzikas pamatlicējiem — A. Kalniņš

saskārās ari vēlākajos gados, piedalījās viņa mākslinieciskās darbības 25 gadu

jubilejas koncertā Rīgā 1905. gada 1. oktobrī. Kalniņu spēcīgi ietekmēja

A. Jurjāna — nacionāli tautiskā mūzikas stila veidotāja — piemērs (sk.: Kal-

niņš A. Jurjānu Andrejs. Atmiņas). Sk. arī 41, 45, 695.

Pāvuls Jurjāns (1866—1948) — koncertdziedātājs, mežradznieks, pedagogs,

diriģents, komponists, no 1945 Latv. PSR N. b. mākslas darbinieks — bija

viens no pirmajiem Kalniņa dziesmu atskaņotājiem, viņa mākslinieka debijas

aktīvs atbalstītājs. Ciešās koleģiālās attiecības starp abiem māksliniekiem

pastāvēja visu mūžu. Ir saglabājusies neliela sarakste (galvenokārt — VBR).

Sk. arī 34.

69. lpp. . . kas ārkārtējs un dīvains.
— Vēlāk, deklamatorisko dziesmu

skaitam pieaugot, Rīgas avīžu paviršie recenzenti tās neveiksmīgi mēģināja

salīdzināt ar Vāgnera operu rečitatīviem un bija neziņā, kādā vokālās mūzi-

kas nošķirā lai tām ierada vietu. (Sk, piem.: [b. a.j Alfrēda Kalniņa kon-

certs.
— Baltijas Vēstnesis, pielikums, 1904, 9. okt.) Bija jūtams, ka gadsimta

sākuma Latvijas pilsoniskā koncertu auditorija tajās atrada maz kopīga ar

dziedāšanu — ar to, kam šīs auditorijas priekšstatos jābūt, ja nu ne gluži

katrreiz ielīksmojošai, tad tomēr arvien sirdi veldzējošai nodarbībai. Arī kla-

siskajā operā taču pēc emocionāli sabiezināta rečitatīva allaž nāk melodiska

ārija, kas sasprindzinājumu izsmeļ veldzējošā katarsē! Bet te — tikai rečitatīvs

vien, kaut arī gleznaini konturēts.

3. nodaļa

71.
—

76. lpp. izmantotie avoti

A. Kalniņa un J. Madernieka sarakste, 1902—1903.

Rokr. (CVORA, 1247. f, 1. apr, 22. 1.)
5. vispārīgo dziesmusvētku komitejas (pie Rīgas Latviešu biedrības) sēžu

protokoli. Rokr. (LVM).

Laikrakstu «Baltijas Vēstnesis», «Dienas Lapa», «Latviešu Avīzes», «Pēter-

burgas Avīzes» un «Rigasche Rundschau» 1902 un 1903 komplekti.

Kalniņš A. Emīla Dārziņa personība. — Jaunākās Ziņas, 1935, 7. sept,
203. nr, 9. lpp.

Pirmoreiz pieminētās personas

Rūdolfs Sēns (Schon, 1847—1912) — vācu mācītājs, 1882—1906 darbojies

Liepājas Sv. Annas baznīcas draudzē.
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Jēkabs Ozols (1863—1902) — latviešu vijolnieks, diriģents un komponists,

1891 —1902 bija Rīgas latv. dziedāšanas biedrības koru diriģents. A. Kalniņš

atvietoja J. Ozolu kā vēlēts «kora vadoņa vietnieks» no 1902 janvāra līdz

aprīlim.

Pieminētās vietas

Sāmsalas pilsēta Kuresāre — tagadējā Kingisepa (Sāremas salā).

79. lpp. Malvīne Vīgnere (no 1906 aug.
— Vīgnere-Grīnberga; 1873—

1946) — pirmā izcilā latviešu oper- un koncertdziedātāja un tautasdziesmu

popularizētāja (arī ārpus Latvijas), kopš 1945 Latv. PSR N. b. mākslas dar-

biniece. Viņai izcili nopelni A. Kalniņa solodziesmu atskaņošanā 20. gs. pir-

majos gadu desmitos. Abi mākslinieki iepazinās ap 1902—03, kad M. Vīgnere

saderinājās ar A. Kalniņa toreizējo istabas biedru (Rīgā, Skolas, tagad

A. Upīša, ielā 25) Oskaru Grīnbergu; viņas laulība ar komponistu un diri-

ģentu Ernestu Vīgneru (1850—1933) bija faktiski izbeigusies jau 1897 un

tika juridiski šķirta 1904. A. Kalniņa un M. Vīgneres-Grīnbergas mākslinie-

cisko sadarbību neskaitāmos koncertos stiprināja arī ciešās personiskās saites

starp abām ģimenēm — komponists ar ģimeni atrada patvērumu M. Vīgneres-

Grīnbergas mājās Siguldā pirmajā bēgļu gaitu 1915 vasarā, pavadīja tur arī

1920 vasaru. Ir saglabājusies sarakste (VBR). (Sk.: Atmiņas par Malvīni

Vīgner-Grīnbergu.) Sk. arī 25, 88, 299.

79. lpp. Karls Onezorgs (Ohnesorg, 1867—1919) — vācu diriģents un

komponists. Darbojās Kēnigsbergā, Lībekā, Rīgā (1900 —10 Rīgas Vācu

teātrī), Vroclavā. Operu, operešu, baletu, dziesmu autors. Vācijā izdevis bro-

šūru par Rīgas mūzikas dzīvi, arī par latviešu mūziku.

79. lpp. Hanss Smits (Schmidt, 1856—1923) — baltvācu kritiķis, pianists

un komponists. Dzimis Igaunijā, Vīlandē, studējis Leipcigas v. c. Vācijas kon-

servatorijās. No 1885 dzīvoja Rīgā, 1919—23 bija Latvijas Konservatorijas

pedagogs. Tulkojis latviešu komponistu (arī A. Kalniņa) dziesmu tekstus

vāciski. Pēc J. Vītola vērtējuma, vienīgais baltvācu kritiķis, kurš neignorēja
latviešu mūziku un nenoklusēja tās koncertus. (Sk.: Mūzikas Nedēļa, 1923,
1. nr, 14. sept, 2. lpp.) Kritikās daudz rakstījis par A. Kalniņa darbiem.

(Sk.: Kalniņš A. Hanss Smits. — Latvijas Vēstnesis, 1923, 1. sept, 193. nr,

2. lpp.)

79. lpp. Roberts Millers (Mūller) — Rīgas vācu komponists 19. gs. beigās

un 20. gs. sākumā.

80. lpp. Pauls Sakss (1878—1966) — izcils koncertdziedātājs — lirisks

tenors, pedagogs. 1905—09 studē dziedāšanu Romā, pēc tam darbojās dažādās

Krievijas privātoperās, 1913—15 P. Jurjāna Latviešu operā Rīgā, kā arī daudz

koncertēja. No 1919 pasniedzējs un no 1927 profesors Latvijas konservatorijā.
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Viens no sava laika aktīvākajiem un adekvātākajiem A. Kalniņa dziesmu izpil-

dītājiem, loti bieži ar autoru pie klavierēm. 1944 emigrējis. Sk. 40.

81. lpp. Jēkabs Duburs (īst. v. Āriņš, 1866—1916) — aktieris, režisors,

pedagogs. Līdzās drāmas teātra aktiera un režisora darbam kopš 90. gadiem

dziedāja vadošas tenora partijas operu un operešu uzvedumos, darbojās par

koncertdziedātāju ar plašu repertuāru un savam laikam izcilu izpildījuma kul-

tūru. Saglabājusies neliela sarakste ar A. Kalniņu (RLMVM).

81. lpp. Jūlijs Madernieks (1870—1955) — lietišķās mākslas speciālists
un kritiķis, kopš 1945 Latv. PSR N. b. mākslas darbinieks — 1898 beidza

Stiglica Centrālo tehniskās zīmēšanas skolu Pēterburgā, kur ar viņu iepazinās

un sadraudzējās A. Kalniņš. Abi mēdza kopīgi muzicēt (Madernieks aizrāvās

ar vijoļspēli), 20. gs. sākumā piedalījās pat atklātos koncertos, galvenokārt
laukos. Gadsimta pirmajā gadu desmitā Madernieks daudz palīdzēja Kalniņam

viņa skaņdarbu izdošanā. Par šo laiku saglabājies liels skaits Kalniņa vēstuļu

Maderniekam (CVORA, 1247. f, 1. apr, 22. 1.). Abu mākslinieku draudzība, kas

ilga visu mūžu, kļuva jo cieša Kalniņa dzīves pēdējos piecos sešos gados,

kad Madernieku bieži varēja redzēt līdzās Kalniņam konservatorijas rīkotajos

un citos koncertos. Sk. arī 22, 688, 820.

81. lpp. ..līgavai Amandai Sāfai.. — Ar Amandu Sāfu (Schaaff, 1880—

1959) A. Kalniņš iepazinās 17 gadu vecumā Siguldā un vēlāk saderinājās,
1904 10. (23.) janv. apprecējās. A. Sāfa, pēc tautības vāciete, dzimusi Tīpelē

pie Trikātas, muižas rentnieka ģimenē. Viņas māte mira Amandas dzemdībās,

un Amanda uzauga mātes māsas Dorotejas Lleftleres ģimenē Pēterburgā, kur

guva labu vidusskolas izglītību un privāti mācījās valodas, klavierspēli, dzie-

dāšanu. Pirms apprecēšanās strādāja par mājskolotāju, arī dažādās vietās Lat-

vijā. Vokālajā mākslā Amanda Kalniņa laiku pa laikam privāti papildinājās

arī vēlāk
— gadsimta pirmajā desmitgadē (pie pedagogiem Hausmanes-Heldes

Pēterburgā un Alfiēri Berlīnē). Sai periodā viņa kopā ar dzīvesbiedru uzstājās

arī koncertos (nozīmīgākais no tiem — Kalniņa autorkoncerts Rīgā 1907

27. febr, kur Amanda Kalniņa izpildīja 20 dziesmu programmu, no tās puse

bija pirmatskaņojumi). Amandas Kalniņas mūža un līdz ar to arī komponista

ģimenes dzīves beidzamo posmu aptumšoja viņas sliktais veselības stāvoklis —

ar 30. gadu vidu progresēja Parkinsona slimība, kas pamazām gandrīz pilnīgi

laupīja kustību spēju. Sk.: Kalniņš A. Tuvākas ziņas par maniem vecākiem un

sievu. Sk. arī 18, 23, 30, 687.

81. lpp. Jāzeps Vītols (1863—1948) — komponists un pedagogs, viens no

latv. mūzikas pamatlicējiem. 1886 beidzis Pēterpils konservatorijā N. Rimska-

Korsakova kompozīcijas klasi. Pēc tam līdz 1918 darbojās turpat par pedagogu

(no 1901 profesors), ieguva lielu autoritāti arī kā avīzes «St. Petersburger

Zeitung» mūzikas kritiķis (1897—1914) un turienes latviešu koru vadītājs.
Aktīvi piedalījās arī RLB MX darbā, bija Piekto dziesmusvētku virsdiriģents.
Jau šajā periodā J. Vītolam, kas veica lielu radošo, organizatorisko un peda-

goģisko darbu, bija izcili nopelni latviešu mūzikas kultūras veidošanā. 1919—35

un 1937—44 bija LX rektors, kompozīcijas klases vadītājs. 20. un 30. gados,
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būdams Latvijas lielākā mūzikas autoritāte, vadīja dziesmusvētku organizē-

šanu, bija arī Latvijas Skaņražu kopas priekšsēdētājs.

J. Vītola attieksmes un sadarbība ar A. Kalniņu grāmatā skarta vairāk-

kārt un notikumu secībā. Sk. arī 42, 684, 693, 694, 891.

82. lpp. Berta Ozola-Gijo (Gyot, 1870—?) — pianiste, artiste, izcila kon-

certmeistare. Pēc tautības francūziete, beigusi klavierspēles klasi Parīzes kon-

servatorijā un papildinājusies tā sauktajos Rubinšteina kursos Pēterburgā.
Tur apprecējās ar latv. vijolnieku un diriģentu Jēkabu Ozolu (1863—1902)

un 90. gadu sākumā pārnāca uz dzīvi Rīgā, kur izvērsa aktīvu koncertdarbību

un pedagoģisko praksi (galvenokārt Krievu mūzikas biedrības Rīgas nodaļas

mūzikas skolā). Pagājušā gs. pēdējā un šī gs. pirmajā gadu desmitā —
viena

no ievērojamākajām klavierspēles un koncertmeistara darba autoritātēm Rīgā,

uzstājās daudzos solokoncertos, gan arī ar visiem redzamajiem latviešu dzie-

dātājiem un instrumentālistiem. Viņai lieli nopelni kā P. Jurjāna Latviešu

operas koncertmeistarei solistu partiju iestudētājai. Rakstījusi presē par mūzi-

kas jautājumiem. Komponējusi klavierdarbus un solodziesmas. Līdzšinējos dar-

bos par latviešu mūzikas dzīvi B. Ozolas-Gijo darbība nepietiekami atspo-

guļota.
82. lpp. Ādolfs Bētiņš (1864—1911) — pianists un ērģelnieks, izglītību

guvis Pēterburgas konservatorijā. Kā ērģelnieks bieži koncertēja Kurzemē un

Vidzemē. Jāņa Bētiņa jaunākais dēls.

83. lpp. Pauls Neldners (Neldner, 1852—1929) — vācu koncertbiroja īpaš-

nieks, muzikāliju tirgotājs un izdevējs Rīgā (kopš 1881). Sk. Kalniņš A.

Muzikāliju firmas īpašnieks Pauls Neldners. — Latvis, 1926, 11. nov, 1530. nr,

7. lpp.

84. lpp. Atis Otis Kauliņš (1867—1944, pseid. Bindu Atis) — ērģelnieks,

diriģents, mūzikas rakstnieks, komponists. No 1898 darbojās Jelgavā, dibināja

un izdeva pirmo latv. mūzikas žurnālu «Mūzikas Druva» (1906—09 ar pār-

traukumiem). Ciešākā sadarbība ar viņu Kalniņam bija 1912 vasarā, kopīgi

vadot apvienotu koru koncertus Rīgā (7. un 22. jūl.). Sk. arī: Kalniņš A.

Otto Kauliņš. — Latvijas Vēstnesis, 1923, 28. martā, 68. nr, 4. lpp. Sagla-

bājusies neliela sarakste (RLMVM). Sk. ari 68.

95. lpp. Klods Debisī (Debussy, 1862—1918) — franču komponists, muzi-

kālā impresionisma pamatlicējs un ievērojamākais pārstāvis. Viņa operas

Peleass un Melizande pirmuzvedums notika 1902 Parīzes teātrī «Opera

Comique».

Tajos gadījumos, kad pats autors vai viņa vērtētāji A. Kalniņa mūziku

dēvēja par impresionistisku, šis termins lietots drīzāk metaforiskā nekā auten-

tiskā nozīmē.

98. lpp. Eugens Hildahs (Hildach, 1849—1924) —
vācu dziesmu un duetu

komponists un dziedātājs baritons. Studējis Drēzdenes konservatorijā.
99. lpp. . . krāšņās skaņu vīzijās. — Kā noteikta estētiska ievirze šāda

attieksme pret folkloru impresionisma ierosmē izveidojās Džordžes Enesku

(1881— 1955), Pančo Vladigerova (dz. 1899) un citu Eiropas mūzikas nacio-
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nālo skoiu pārstāvju daiļradē, tā ietekmēja arī latviešu komponistus —

Ā. Skulti, P. Barisonu. Tuvāk par to sk.: Klotiņš A. Folkloras interpretācija

un mūzikas saturs. —
Grām.: Latviešu mūzika, 10. R, 1973, 40, 41. lpp.

4. nodaļa

101.—108. lpp. izmantotie avoti

Igaunijas PSR Valsts vēstures arhīva materiāli: 409. f, 2. apr, 364,

372. 1.; 1273. f, 1. apr, 288. L; 3496. f, 1. apr, 3, 8. 1.; 4643. f, 1. apr,

92, 652. 1.

Laikrakstu «Pernausche Zeitung» un «Postimees. Pārnu vāljaanne»

1903—1911 komplekti.

Semper J. Matk minevikku, 1. Tallinn, 1969.

Hildas Haldmā (dz. 1893; skolotāja), Augusta Arumē (1895—1976; teo-

logs) un Leo Lēsmenta (dz. 1902; jurists) atmiņas autora pierakstā.

Pirmoreiz pieminētās personas

Anna Bētlinga (von Bothlingk) — dzimusi vācu muižnieka ģimenē, bei-

gusi Pērnavas Meiteņu ģimnāziju un tās pedagoģisko papildklasi, ieguvusi

mājskolotājas tiesības (1873). Kalniņa darbības laikā šai ģimnāzijā bija tur

mācību priekšniece (inspektrise).

Gustavs Feldbahs (Feldbach) — mūzikas skolotājs, A. Kalniņa priekš-

gājējs Pērnavas Zēnu un Meiteņu ģimnāziju dziedāšanas skolotāja darbā.

Johans Starke — sk. 117. lappuses komentāru.

Otto Muižels (Muvschel, 1874—?) — Baltijas vācu komponists, diriģents,
mūzikas kritiķis (20. gs. sākumā — Rīgas laikraksta «Rigasche Zeitung»

redakcijā). No 1910 rudens darbojās Pērnavā, kur ieguva pilsētas mūzikas

■direktora posteni, kļuva par A. Kalniņa pēcteci ērģelnieka un vācu koru diri-

ģenta darbā.

Vasilijs Popeliščevs — skolotājs, izglītību guvis Pēterburgas Ķeizariskajā

vēstures un filoloģijas institūtā, 1906—10 bija Pērnavas Zēnu ģimnāzijas direk-

tors un Meiteņu ģimnāzijas pedagoģiskās padomes priekšsēdētājs (resp. direk-

tors).

Ferdinands Kolbe (Kolbe, 1847—1910) — vācu mācītājs. 1868 beidzis

Tērbatas universitātes teoloģijas fakultāti. 1881 —1910 Pērnavas vācu Nikolaja

draudzes mācītājs. Viņa dēls Herberts Kolbe (dz. 1887) bija pazīstamas ērģeļ-

būves firmas īpašnieks Rīgā.

Emīls Bllenšteins (1858—?) — teologs, valodnieka un etnogrāfa Augusta

Bīlenšteina (1826—1907) dēls. 1888—1906 mācītājs Sātos. 1905—07 aktīvi
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veicināja soda ekspedīciju darbību Kurzemē, 1906—10 bija Vācu biedrības

skolas direktors Liepājā, 1910—20 mācītājs Pērnavā.

Jānis un Biruta — A. Kalniņa bērni, sk. 111. lappuses komentāru.

Jēkabs Alksnis — sk. 165. lappuses komentāru.

Pieminētās vietas

Pērnavas Meiteņu ģimnāzija — tagad L. Koidulas 2. vidusskola, Vīdu

ielā 26.

Pērnavas Zēnu ģimnāzija — tagad 9. astoņgadīgā skola, V. Kingisepa

ielā 29.

Pēc arhīva datiem, Kalniņš šajās skolās strādājis no 1908 septembra līdz

1911 maijam, bet no viņa bijušo skolnieku atmiņām var secināt, ka atsevišķos

gadījumos viņš skolas korus vadījis jau agrākos gados.

111. lpp. ..ar dēlu Jāni.. — Jānis Kalniņš (dz. 1904), — komponists un

diriģents, A. Kalniņa dēls, rakstījis gandrīz visos mūzikas žanros, to vidū

ievērojamākos panākumus guvušas operas Lolitas brīnumputns, Hamlets (vel-

tīta A. Kalniņam), Uguni. 1920—24 studē kompozīciju LX pie J. Vītola,

1923—33 ir mūzikas daļas vadītājs un diriģents Nacionālajā teātrī, 1933—44

diriģents Nacionālajā operā. Kā diriģentam redzami nopelni A. Kalniņa darbu

propagandā — 1937 J. Kalniņš veica operas BAŅUTA jauniestudējumu,

1943 — baleta STABURAGS pirmiestudējumu, diriģēja arī vairāku A. Kalniņa

simfonisko darbu pirmatskaņojumus. 1944 emigrējis, kopš 1948 dzīvo Kanādā,

kur sākumā darbojās par ērģelnieku, bet ar 1951 arī par profesoru Frederik-

tonas skolotāju koledžā un par simf. orķ. diriģentu. Sk. arī 44.

111. lpp. ..meitiņa Biruta. — Biruta Kalniņa (dz. 1907; no 1930 — Biruta

Tripodi) — koncertdziedātāja. 1925—27 studēja dziedāšanu LX, P. Jurjāna

klasē. 1928 emigrēja uz ASV, tur daudz uzstājās koncertos, arī ar latviešu

tautasdziesmu un latviešu profesionālās mūzikas programmām — ne tikai lat-

viešu, bet arī starptautiskās auditorijās. Latviskojusi A. Kalniņa emigrācijas

gadu (1927—33) vokālo kompozīciju tekstus. Ilgstoši strādāja par tulku, 1966

neklātienē beidza universitātes kursu angļu filoloģijā. Mūzikas amatieru vidē

darbojās arī par pianisti pavadītāju, koru diriģenti, mūzikas stundu pasnie-

dzēju. Sk. arī 63.

112. lpp. Makss Pēterss (Peters) —
vācu izcelsmes igauņu ērģelnieks un

kordiriģents. 1883—93 bija ērģelnieks Pērnavā, 1897—98 darbojās par ērģeļ-
klases vadītāju Maskavas konservatorijā un ērģelnieku turienes luterāņu

Mihaila baznīcā.

113. lpp. Raimunds Bēke (von Boocke) — čellists, Pēterburgas galma

orķestra solists. Kopā ar A. Kalniņu koncertējis arī Rīgā, Jelgavā, Liepājā.
Daudz spēlējis viņa ELĒĢIJU (820) pārlikumā čellam. R. Bēkem veltīta
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SVĪTA (825—829), kurai viņš iekārtojis aplikaturu, tuvinot to pedagoģiskiem

mērķiem.

113. lpp. ..bez autora līdzdalības. — No pārējiem koncertiem, kuros A. Kal-

niņš piedalījās Pērnavas gados, Latvijā svarīgākie bija šādi: P. Jurjāna kon-

certs 1903 26. sept.; M. Vīgneres latviešu komponistu vakars (pirmais vēsturē)

1903 18. nov. un līdzīgs 1905 11. febr.; Jurjānu Andreja 25 gadu darbības

atzīmēšanas koncerts 1905 1. okt.; A. Kalniņa ērģeļu solokoncerts pie Jēzus

baznīcas ērģelēm 1906 12. martā; diriģents apvienotu koru koncertā Ļaudonā

1909 14. jūn.; diriģents Madonas apkārtnes apvienoto koru koncertā Bikserē

1910 14. jūn.; diriģents dziesmusvētku atskaņu koncertā Cēsīs 1910 18. jūk;

M. Vīgneres-Grīnbergas 6. latviešu komponistu koncerts 1911 6. janv.

114. lpp. ..lesniegts «Mājas Viesa Mēnešraksta» redakcijā. — Šī bija

A. Kalniņa pirmā tikšanās un iepazīšanās ar Raini (1865—1929).

A. Kalniņš devās pie Raiņa uz Jelgavu jau 1904 aprīļa pirmajās dienās,

bet tēva slimība viņu aizturēja Siguldā. Diemžēl arī vēlāk, kad 1905 nāca

klajā «Uguns un nakts», A. Kalniņš to kā operas libretu nevarēja izmantot,

jo E. Melngailis bija publiski paziņojis, ka strādājot pie šī darba.

Jau pirms iepazīšanās ar revolucionāro dzejnieku Kalniņš bija izraudzījies

solodziesmām vairākus dzejoļus no krājuma «Tālas noskaņas zilā vakarā»

(33, 37), pie kura viņš vairākkārt atgriezās arī vēlākajos gados. Abu māk-

slinieku radošā sadraudzība tālāk veidojās 1913
— sarakstē par lugas «Indulis

un Ārija» pārveidošanu operas libretā. Sai gadā Kalniņš pirmoreiz komponēja

solodziesmas ar Raiņa krājuma «Gals un sākums» tekstiem (71—74) un darīja

to arī vēlāk, no tā izvēlēdamies cita vidū arī tekstus 1939 dzejnieka nāves

desmitgadei komponētajām PIECĀM DZIESMĀM RAIŅA PIEMIŅAI

(213—217).

1914 vasarā A. Kalniņš apmeklēja Raini un Aspaziju Kastanjolā, bet

pēc dzejnieka atgriešanās no emigrācijas, 20. gadu pirmajā pusē, daudz ar

viņu saskārās kopīgās ikdienas darba gaitās (Izglītības ministrijā, Nacionālajā

teātrī). Pēc komponista lūguma Rainis uzrakstīja tekstu vokāli simfoniskajai

kompozīcijai DARBS UN DZIESMA (466). Sai laikā radās daudz Kalniņa

solodziesmu ar vārdiem no Raiņa krājumiem «Addio bella» un «Sudrabota

gaisma». Vēlāk, 40. gados, komponists pievērsās ari «Vētras sējai», «Mēness

meitiņai». Rainis ir Kalniņa visvairāk komponētais dzejnieks — viņa vārdi

pamatā 51 kompozīcijai. Raiņa revolucionārā, filozofiskā un mīlas lirika ne

tikai ierosināja daudzas labākās Kalniņa kompozīcijas, bet arī spēcīgi ietek-

mēja viņa mākslinieka personības un zināmā mērā arī stila attīstību.

Sk.: Rainis un Aspazija manās atmiņās. Sk. arī 71—74, 113, 213—217, 745.

114. lpp. ..Aspazijai.. — Ar Aspaziju (1865—1943) A. Kalniņam pirmā

radošā sadarbība izveidojās 1904, kad vairākām jaunā komponista solodzies-

mām viņa atdzejoja savus, kā ari Raiņa, K. Skalbes, F. Brīvzemnieka tekstus

vācu valodā — izdošanai V un VI autorizdevumu burtnīcā. Jau pirms tam

Kalniņš bija komponējis mūziku vairākiem dzejoļiem no krājuma «Sarkanās

puķes» (25, 29, 39) un darīja to arī dažos turpmākajos gados (43, 292, 296).
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Divas kompozīcijas (65, 296) 1913 marta viņš ka veltījumus dzejniecei lite-

rārās darbības jubilejā sūtīja uz Šveici.

Turpmākajos gadu desmitos Kalniņš savā daiļradē Aspazijas dzejai gan-

drīz nepievērsāSj no jauna tā viņu stiprāk piesaistīja 40. gados, kad iznāca

dzejnieces pēdējais krājums «Zem vakara zvaigznes», un ar tā tekstiem īsā

laikā radās piecas solodziesmas (230—234). Sk. 43, 65, 113, 234, 296.

114. lpp. ..ar K. Skalbi. — Kārļa Skalbes (1879—1945) dzeju A. Kalniņš

sāka izraudzīties savām kompozīcijām jau drīz pēc tam, kad parādījās dzej-

nieka krājums «Cietumnieka sapņi» (30, 31, 40 v. c), un tā neapšaubāmi

ietekmēja idilliskās lirikas līniju viņa mūzikā. Mūzikas kritikā bieži uzsvērta

Skalbes un Kalniņa poētiku tipoloģiskā līdzība, par kuru, piemēram, Jānis

Zālītis raksta: «Var teikt, ka Skalbes dzejiskais un Kalniņa muzikālais talants

pēc savas būtības tikpat tuvi kā Morisa Meterlinka un Kloda Debisī, kuru

«Peleass un Melizande», kā zināms, ievadīja jaunu laikmetu franču mūzikā.»

(Zālītis J. Skalbe mūsu mūzikas lirikā. — Grām.: Kārlis Skalbe 1879/1929.

Svētku raksti. R., 1929, 104. lpp.)

Skalbes tekstus Kalniņš pavisam komponējis 18 reizes. Abu sarakste

liecina, ka Kalniņa mūziku Skalbe ļoti augstu vērtēja, viņš atstājis arī vai-

rākas poētiski aprakstošas kritikas par komponista ērģeļu solokoncertiem

Liepājā.

Sk. arī 46, 47, 163, 307.

115. lpp. Jānis Akuraters (1876—1937) — rakstnieks. A. Kalniņš sāka

komponēt viņa dzeju jau 1906 (no krāj. «Zvaigžņu nakts», sk. 53). Sarakste,

kas kopumā neliela (VBR), sākās 1910, kad Kalniņš lūdza episka rakstura

dzeju, vēlēdamies komponēt oratoriālas ievirzes skaņdarbus. Tuvāka saskare

ar J. Akurateru izveidojās 20. gadu sākumā, strādājot Izglītības ministrijas

mākslas departamentā. J. Akuraters 1921 aizstāvēja Kalniņu avīžu polemikā

pret toreizējo izglītības ministru, kas atbrīvoja Kalniņu no darba ar ciniskiem

vārdiem, un komponists, sašutis par korupciju un kultūras trūkumu buržuā-

ziskās valsts iestādēs, plānoja atstāt Latviju. (Sk.: Akuraters J. Nacionālā

māksla un birokrāti. — Latvijas Vēstnesis, 1921, 9. martā.) Akuratera teksti

ir pamatā 14 Kalniņa kompozīcijām. Cieņu un jūsmu par Kalniņa mūziku

Akuraters izteicis komponistam veltītajā dzejolī «Skanošā birzē» (1912—18,

krājumā «Dienu prieks»). Sk. arī 78.

115. lpp. Eduards Bištēviņš (1870—1949) — latīnists, leksikogrāfs, vārd-

nīcu autors. Darbojās Pērnavā kopš 1900.

117. lpp. Paula Brēma (1877—1941) — igauņu koncertdziedātāja.

117. lpp. Aino Tamma (1864—1945) —
viena no pirmajām igauņu pro-

fesionālajām dziedātājām. Igauņu mūzikas propagandā viņai bija līdzīga loma

kā M. Vīgnerei-Grīnbergai latviešu tautas un profesionālo dziesmu izpildīšanā.
117. lpp. Ovaness Nalbandjans (1871 — 1942) — armēņu vijolnieks, 1894

;beidza Pēterburgas konservatoriju un pēc tam strādāja tur līdz mūža beigām.

Viņam veltīta minētā J. Vītola Fantāzija, un viņš bija pirmais tās atskaņotājs.
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117. lpp. Johans Starke (Starke, 1880—?) —
vācu kapelmeistars. 1900

absolvējis Breslavas (Vroclavas) konservatoriju, darbojās tur par pedagogu,

1908 turpināja studijas Leipcigas konservatorijā. 1909—10 diriģents un mūzi-

kas skolotājs Pērnavā, pēc tam Vācijas pilsētās.

118. lpp. ..labvēlīgu atsauksmju koris. — Svarīgākās atsauksmes ārzemju

periodikā līdz 1911 un to autori:

Thlessen K. 1) Neue Lieder. — Signale fūr die Musikalische Welt (Leipzig),

1904, 15. Nov, N 62, S. 1 (Iztirzāta solodziesmu V un VI burtnīca, t. i,

25, 33—40); 2) Novitāten. — Ibid, 1907, 1. Mai, N 33/34, S. 569 (Iztirzāta

solodziesmu VII un VIII burtnīca, t. i, 13, 14, 41—47).
Karls Tisens (1867—?) — vācu komponists un pedagogs, studējis Vei-

mārā, komponējis simfoniskajā, kamermūzikas un koru žanrā.

Chijbinski A. 1) Neue Klaviermusik. — Signale fūr die Musikalische Welt

(Leipzig), 1907, 18. Dez, N 67 (Balāde 696); 2) A. Kalniņš fūnf lettische

Volkslieder. — Ibid, 1908, N 15 (Atsauksme par 471—475); 3) Jung-Russishe

Klaviermusik.
—

Neue Musik-Zeitung (Stuttgart—Leipcig), 1910, N 17. (Kal-

niņa un Skrjabina klavierdarbu atšķirības).

Ādolfs Hibinskis (1880—1952) — ievērojams poļu muzikologs. Studējis

Krakovā un Minhenē, kopš 1908 filozofijas doktors, 1916—27 Ļvovas konser-

vatorijas profesors, vadījis periodiskus muzikoloģiskus izdevumus, publicējis

ap 300 darbu mūzikas vēsturē, etnogrāfijā, teorijā.

Knaijer Ch. 1) Spezielles. — Neue Musik-Zeitung (Stuttgart—Leipzig),
1907, 21. Nov, N 4, S. 90 (Aplūkots A. Kalniņa agrīnās daiļrades stils, pama-

tojoties uz 690—692, 693—695, 820); 2. Tonsetzer der Gegemvart. Der lette

Alfred Kalniņ. — Ibid, 1910, 20. Okt, S. 44—46 (Plašs daiļrades apskats

līdz ar interviju un fotoattēlu).

Kristiāns Knaijers (1876—1932) —
vācu komponists, ērģelnieks un peda-

gogs, studējis Stutgartē un Florencē, darbojies galvenokārt Stutgartē. Kom-

ponējis oratorijas, kantātes, solodziesmas, instrumentālo kamermūziku. Daļēji

saglabājusies sarakste ar A. Kalniņu (VBR).

Segnitz E. A. Kalniņš drei Skizzen fūr Pianoforte. — Der Klavier-Lehrer

(Berlin), 1908, N 6 (Atsauksme oar 690—692).

120. lpp. Džeralds Ebrehems (Ābraham, dz. 1904) — angļu muzikologs

un diriģents, publicējis vairākas grāmatas par krievu klasisko mūziku, 1935—47

diriģējis BBC simfoniskos koncertus, pēc tam
— mūzikas profesors Liverpūles

universitātē.

121. lpp. Hermanis Grēvesmils (Grevesmūhl, 1878—?) — vijolnieks, dar-

bojies Rīgā 1903—08 par Krievu mūzikas biedrības skolas pedagogu un

G. Snēfogta orķestra koncertmeistaru.

126. lpp. Gžegožs Fitelbergs (Fitelberg, 1879 —1953) — poļu diriģents

un komponists, dzimis Daugavpilī. Studējis Varšavā, 1905 piedalījies kompo-

nistu grupas «Jaunā Polija» dibināšanā, 1908 —14 un 1925—34 Varšavas fil-

harmonijas simfoniskā orķestra vadītājs, 1910 koncertējis ar to Jūrmalā.

Daudzkārt diriģējis vieskoncertos Rīgā.
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129. lpp. Jānis Zālītis (1884—1943) — komponists un mūzikas kritiķis —

debitēja ap 1905, līdz 1914 vēl studēja Pēterburgas konservatorijā. Abu māk-

slinieku draudzīgās attiecības izveidojās, organizējot E. Dārziņa piemiņas kon-

certus 1912. Jau tad un it sevišķi no 1915, kad J. Zālītis dodas bēgļu gaitās

uz Pēterburgu, starp abiem māksliniekiem rit intensīva un daiļrades tematikā

bagāta sarakste, kas savu kulmināciju sasniedz ap 1917 (tā daļēji saglabāju-

sies VBR). Viņu sadraudzība kļūst vēl ciešāka 20. gadu sākumā, kad J. Zālī-

tis ir Nacionālās operas direktors (1919—22), bet Kalniņš veic literārās daļas

vadītāja pienākumus un kā diriģents gatavo BAŅUTAS pirmuzveduma muzi-

kālo pusi. Lai arī darbs operteātrī noved pie nesaskaņām, J. Zālītis savā

kritiķa darbībā aizstāv Kalniņu pret to aprindu uzbrukumiem, kuras jūtas

Kalniņa asi publicistisko rakstu aizskartas un cenšas viņu degradēt kā māk-

slinieku. J. Zālīša kritikas par Kalniņa darbību un darbiem, aptverdamas vai-

rāk nekā 30 gadu periodu, satur daudz atjautīgu vērojumu un trāpīgu atziņu

par komponista mūzikas raksturīgākajām īpašībām.
130. lpp. ..dziesmiņas krājumam «Jaunas dziesmas».. — Šī krājuma

-•sastādītājs bija Pēterburgas latviešu mācītājs Jānis Sanders (1858—?),' kas

propagandēja ideju par cv. lut. baznīcas dziesmu reformu «tautiskas» dzejas

un mūzikas garā. Tā kā toreiz baznīcā atskaņotā mūzika ļaužu vairumam bija

gandrīz vienīgā pieejamā profesionālā mūzika, tad latviešu komponisti, sākot

ar A. Jurjānu, allaž pievērsa uzmanību šīs mūzikas kvalitātei. Ideja par lat-

viešu draudžu atbrīvošanu no vācu baznīcas mūzikas (korāļa) ietekmes ieinte-

resēja arī A. Jurjānu, J. Vītolu, E. Melngaili, A. Kalniņu, H. Ori, un viņi

komponēja pa dziesmiņai ar J. Sandera tekstiem minētajam krājumam. Pseido-

iautiskie teksti izraisīja plašu polemiku, kurā piedalījās J. Sanders, N. Alu-

nāns, E. Melngailis un citi (sk.: Latvija, 1911, 8. jūn., 128. nr, pielikums;
10. aug, 181. nr, 3. lpp.; Dzimtenes Vēstnesis, 1911, 3. jūn, 124. nr, 6. lpp.;

15. jūn, 134. nr, 5. lpp.; 18. jūn, 137. nr, pielikums) un kuras gaitā J. San-

ders kā literāts tika pilnīgi izkritizēts un kā dzejas teorētiķis atspēkots.

5. nodala

140—143. lpp. Izmantotie avoti

Autobiogrāfija; Kalniņš A. Seno dienu atmiņu lapiņas.
Laikrakstu «Liepājas Atbalss», «Dzīve» 1911—15 komplekti.
Annas baznīcas Valdes protokolu grāmata (glabājas Annas baznīcas kan-

celejā Liepājā).

A. Kalniņa laikabiedru ērģelnieku Pētera Rības (dz. 1900) un Esteres

Didrihsones (dz. 1915) atmiņas autora pierakstā.

Pirmoreiz pieminētās personas

Jānis Pārstrauts (1851—1929) — teologs, Liepājas Annas baznīcas lat-

viešu draudzes mācītājs 1908—11.
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146. lpp. ..ar vietējo «māmuļu».. — Ar RLB A. Kalniņš pēc iespējas

izvairās sadarboties jau agrākos gados, lai gan tās Mūzikas komisija ir

toreiz vienīgais mūziķu organizatoriskais centrs Latvijā. Piemēram, tiklīdz

žurnāls «Mūzikas Druva» pāriet no tās dibinātāja Ata Kauliņa rokām RLB

pārziņā, Kalniņš atsakās tur publicēties. Sk. vēstuli A. Kauliņam, 1908, 8. maijā

(RLMVM).

146. lpp. Hanss Hohapfels (Hochapfel, 1871—1930) — dz. Stutgartē, dar-

bojies Liepājā 1884—1929, visaktīvāk mūzikas pedagoģijā, dibinājis tur A. Ru-

binšteina vārdā nosauktu mūzikas skolu.

146. lpp. Jēkabs Zelmenis (1878—1935) nomāja Liepājas Kūrmājas zāli

ar koncertdārzu 1910—22, angažēja mūziķus vasaras koncertiem. Dārza kon-

certi notika gandrīz ikdienas, bez tam pāris reizes nedēļā nopietni simfoniskie

vai kamermūzikas vakari. Lielākoties tos vadīja Hamburgas diriģents 2ozē

Eibenšics, 1914 sezonā viesojās simf. orķ. no Viborgas somu diriģenta Ilmāri

Veneskoski vadībā; tā programmās bija atvēlēts daudz vietas arī somu,

zviedru, norvēģu, dāņu mūzikai; paredzēts bija arī A. Kalniņa autorkoncerts,

ko izjauca kara sākšanās.

147. lpp. Eduards Makdauells (MacDowell, 1860—1908) — amerikāņu

komponists un pianists, pēc izcelsmes skots. Muzikālo izglītību guva Parīzes

un Frankfurtes pie Mainas konservatorijās. Kā komponists izveidojās R. Sū-

maņa un E. Grīga romantisma tradīcijās. Aizstāvēja tautiski nacionāla satura

un formas prasību mūzikā, ar to saprotot ne tikai folkloras izmantojumu, bet

arī tautas rakstura un zemes ainavu īpatnību atveidojumu. Pirmais no ame-

rikāņu komponistiem ietvēra profesionālā mūzikā indiāņu folkloru. Savā mūzikā

sliecās uz romantisku idillismu, dzejas un mūzikas saplūdinājumu. Izpelnījās

«amerikāņu Grīga» nosaukumu.

147. lpp. Makss Rēgers (Reger, 1873—1916) — vācu komponists, ērģel-

nieks, pianists, pedagogs un diriģents. Kompozīciju mācījies pie Hugo Rīmana.

Neoklasiskus formas un mūzikas attīstības veidošanas paņēmienus Rēgers

bieži apvieno ar visai radikālu, R. Vāgnera ietekmētu harmoniju valodu.

Rakstījis visos žanros, izņemot skatuves mūziku (ap 150 opusu). Rēgera har-

moniju valodas ietekme A. Kalniņa mūzikā vērojama apmēram sākot ar 1910.

147. lpp. ..kuri škletas atrodam Sēnberga ietekmi.. — Arnolds Sēnbergs

{Schonberg, 1874—1951) — austriešu komponists un pedagogs. Aprakstītajā
laikā bija izvirzījies par redzamāko ekspresionisma un atonālisma pārstāvi

mūzikā (ap 1910). Vēlāk (1923) lika pamatus t. s. dodekafonijas kompozīcijas

tehnikai.

Rakstā «Jānis Sērmūkslis» (sk.: «Druva», 1913, 2. nr, 253. lpp.) A. Kal-

niņš runā par Sērmūkšļa nepatiku pret šķietamo Sēnberga ietekmi toreizējā

latviešu mūzikā. Zinot, kādā tonī Kalniņš mīl savos rakstos anonīmi apcerēt

pret sevi vērstās piezīmes, var pieņemt, ka Sērmūkšļa iedomātais «šēnberģists»
ir bijis pats Kalniņš.

148. lpp. ..koncertu organizēšanā Petrogradā.. —
Pirmais no šiem kara

gadu koncertiem ārpus Latvijas notika jau 1914 6. decembrī Petrogradas Tau-
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tas nama ar konservatorijas orķestri un apvienotiem turienes latviešu koriem

J. Vītola un T. Reitera vadībā. No Kalniņa darbiem programmā bija PIE

STABURAGA (660) orķestrim, TRĪS SKICES (690—692) klavierēm, kā arī

kora un solo dziesmas.

Vēl pirms tam 1913 2. februārī plašs latviešu mūzikas koncerts ar labā-

kajiem solistiem un 120 personu kori J. Vītola vadībā (gan bez simfoniskā

orķestra) notiek Maskavā. Te programmā Kalniņa solodziesmas (18, 24, 52)

un ELĒĢIJA (820) vijolei. Protams, Kalniņa darbi ir arī citās latviešu mūzi-

kas programmās ārpus Latvijas.

Abu komponistu sadarbība un attiecības 1905—17 plaši atspoguļojas
J. Vītola vēstulēs A. Kalniņam, kas publicētas rakstu krājuma «Latviešu

mūzika», 5.-7. un 11. (R, 1966, 1967, 1969 un 1974.)

149. lpp. Jānis Kornets (1871—1950) — operdziedātājs baritons. Dzimis

Nītaurē. Muzikālo izglītību ieguvis pie P. Jurjāna, kā arī privātās studijās

Vīnē, Berlīnē. Mūsu gs. sākumā strādāja par RLB bibliotekāru, pulcināja ap

sevi jaunos vai topošos latviešu mūziķus (to vidū E. Dārziņu, J. Zālīti),

darīja viņiem pieejamu bibliotēkas mūzikas literatūru, atbalstīja materiāli. Līdz

1915 daudz koncertēja kopā ar E. Dārziņu, A. Kalniņu, J. Zālīti. Bija daudzu

E. Dārziņa solodziesmu pirmais izpildītājs. 1914 sāka dziedāt operu partijas

P. Jurjāna Latviešu operā, pirmais Dēmona lomas izpildītājs (A. Rubinšteina

operā Dēmons) latviešu valodā. Vēlāk darbojās Nacionālajā operā, repertuārā

bija visas ievērojamākās baritona raksturlomas. Strādāja par pedagogu Rīgas

1. (Zīgerta) mūzikas institūtā, kā arī Tautas konservatorijā.
149. lpp. Ādolfs Kaktiņš (1885—1965) — operu un koncertu dziedātājs

baritons, uzstājās Liepājā jau 1911 17. decembrī, viņa sadarbība ar A. Kalniņu

nostiprinājās pirmā pasaules kara laika koncertbraucienos pa latviešu bēgļu

dzīves vietām Krievijā. levērojamākais baritona lomu izpildītājs latviešu oper-

dziedāšanas vēsturē. Sk. arī 87.

149. lpp. Edīte Martinsone (1894—1968) — koncertdziedātāja, vēlāk arī

mūzikas kritiķe; piedalījās A. Kalniņa koncertos kopš 1912, būdama vēl Mas-

kavas konservatorijas studente. Sk. ari 69.

149. lpp. Arvīds Daugulis (1879—1955) — pianists. Beidzis Pēterburgas

konservatoriju 1904, darbojās dažādās Krievijas pilsētās, kļuva par dziedāša-

nas skolotāju ģimnāzijās un mūzikas privātstundu pasniedzēju Pērnavā, Kal-

niņam no turienes pārceļoties uz Liepāju. Vēlāk Latvijas konservatorijas pro-

fesors.

150. lpp. Jānis Sērmūkslis (1855—1913) — ērģelnieks un pedagogs, stu-

dējis mūziku Cimzes skolotāju seminārā Valkā un Pēterburgas konservato-

rijā, kur beidzis kā brīvmākslinieks L. Homiliusa ērģeļspēles klasi. 1887 sīva

sacensībā ar vairākiem Vācijas ērģelniekiem uzvarēja konkursā par Liepājas

Trīsvienības baznīcas ērģelnieka vietu. Tikai pēc apstiprināšanas amatā vācu

augstmaņi atskārta, ka par ērģelnieku viņiem būs zemnieku kārtas cilvēks,

taču, neraugoties uz viņu protestiem, nebija oficiāla iemesla līgumu lauzt,

un Sērmūkslis tur strādāja līdz mūža galam. Dzīves beidzamajos gados, kad



Liepājā darbojās Kalniņš, Sērmūkslis gatavoja jaunu, pārstrādātu «Dziesmu

rotas» izdevumu divās daļās —
3. iespiedumu jauktiem koriem un 2. iespie-

dumu vīru koriem, kuri iznāca 1914, atzīmējot J. Cimzes simtgadi.

150. lpp. Ernests Ūdris (1869—1958) — skolotājs, diriģents, komponists,

nošu izdevējs, muzikāliju tirgotājs. Mūzikas izglītību ieguvis Cimzes semināra

Valkā. Liepājā darbojās 1906 —15, kā arī 1922 —35, kad bija vadošs mūzikas

dzīves organizators. Kalniņam tuvāka saskare ar E. Ūdri bija arī pēc tam,

kad 1945 Ūdris kļuva Latvijas Padomju komponistu savienības biedrs. Ūdra

dzīves 80 gadu jubilejai Kalniņš saraksta un nolasa referātu Komponistu

savienībā.

150. lpp. Bernhards Bierants Ķuņkis (1877—1970) — čellists, diriģents,

pedagogs. Muzikālo izglītību uzsācis H. Hohapfela mūzikas skolā Liepājā

(1895), beidzis Pēterburgas konservatorijas A. Veržbiloviča čella spēles klasi.

Vēlāk B. Ķuņķim lieli nopelni Liepājas operas, Filharmonijas, vīru kora «Dzie-

donis» un E. Melngaiļa mūzikas vidusskolas darbībā. Sadarbība ar B. Ķuņķi

turpinās, kad Kalniņš 20. gadu sākumā raksta mūziku Nacionālā teātra uzve-

dumiem, bet Ķuņķis šajā teātrī strādā par diriģentu.

151. lpp. Artūrs Bobkovics (1885—1959) — pirmais profesionālais latviešu

simf. orķ. diriģents, 1906 absolvējis Zondershauzenas konservatoriju Vācijā,

kur vēlāk papildinājies diriģēšanas mākslā arī privāti. Bobkovica lielākie

nopelni ir agrīno latviešu simfonisko koncertu organizēšana un vadīšana Rīgā

(1907—12). Pēc tam viņš vairāk nekā 30 gadus vada Latvijas Universitātes

(vēlāk LVU) kori, tā kļūdams par Latv. PSR N. b. kolektīva Tautas kora

«Juventus» pirmo diriģentu. Kalniņa un Bobkovica sadarbība atspoguļojas viņu

sarakstē, kas publicēta rakstu krāj.: Latviešu mūzika, 8. R, 1970, 241.—

261. lpp.

151. lpp. Fricis Spinga (1894—1942) — diriģents, skolotājs, fotogrāfs.
Muzikālo izglītību ieguvis Helsinku un Pēterburgas konservatorija. 20. gados

vadīja korus Liepājā, to vidū Strādnieku kori un Liepājas dziedāšanas un

mūzikas biedrības kori, ar pēdējo 1931 maijā devās koncertceļojumā pa Lie-

tuvu un Austrumprūsiju ar latv. tautasdziesmu programmām, uzveda arī ora-

torijas, rīkoja koru koncertus ar A. Kalniņu pie ērģelēm. Darbojās par kor-

meistaru, vēlāk par administratoru Liepājas operā, īsu laiku arī Nacionālajā

operā. Kopš 1932 strādāja par skolotāju, ērģelnieku, kora un Strādnieku arod-

biedrības orķestra diriģentu Kuldīgā. Bija folkloristiskās filmas «Piltenes prā-

ģeri» autors un operators. 1940—42 strādāja arī par Kuldīgas pilsētas arhi-

vāru un Valsts vēstures muzeja Kuldīgas nodaļas pārzini. Par pretošanos vācu

okupācijas varas iestādēm nošauts Kuldīgā 1942 11. janvārī. Ar F. Spingas

gādību tapuši un saglabājušies daudzi fotodokumenti par A. Kalniņa dzīvi un

darbību.

151. lpp. Gabriels Vikers (1880—1939?) — čellists un pedagogs, mācīja vijo-

les, čella un klavieru spēli, mūzikas teoriju. 1906 absolvējis Varšavas un 1911

Pēterburgas konservatoriju. Kopš 1906 diriģēja simfoniskos koncertus Pēter-

burgā. No 1913 darbojās Liepājā.

4332b*
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152. lpp. ..
ērģelnieka vietu Petrogradā. — To lasām J. Zālīša vēstulē

A. Kalniņam 1915 30. aprīlī (VBR). Par piedāvājumu pāriet darbā uz Petro-

gradas vācu Sv. Pētera baznīcu ar divarpus reizes lielāku algu un dažādām

privilēģijām atrodamas ziņas arī J. Vītola un T. Reitera vēstulēs Kalniņam.

Sī sarakste ļauj secināt, ka Kalniņš atteicies no šīs izdevības galvenokārt

tādēļ, ka nav vēlējies pamest darbu dzimtenē.

156. lpp. .. Virgas skolā.. —
Tā bija tā sauktā ministrijas skola 3—4 km

no Virgas muižas, Paplakas—Būkas ceļa malā. Divstāvu ķieģeļu ēka bija celta

jau 1887. Skolā mitinājās vēl pāris skolotāju, bija arī klavieres, kas, protams,

Kalniņam nebija vajadzīgas komponēšanai, bet droši vien noderēja, albuma

Jaunībai gabaliņiem izstrādājot aplikatūru. Skolas ēka nodega 30. gados, bet

šīs vietas orientieris joprojām ir mežsargmājas «Vanagi», kas būvētas netālu

no skolas vēl augstākā pakalnā.

159. lpp. Jurijs Faijers (dz. 1890) — vijolnieks un diriģents, PSRS Tau-

tas mākslinieks. Darbību sāka Rīgā kā vijolnieks, bija pedagogs Krievu mūzi-

kas biedrības Rīgas mūzikas skolā, kādu laiku darbojās par koncertmeistaru

P. Jurjāna Latviešu operas orķestrī, vadīja arī simfoniskos koncertus. 1923—63

bija PSRS Lielā teātra baleta diriģents.

160. lpp. ..tiem laikiem un ari vēl tagadnei modernas ērģeles. — Ērģeļu

pārbūves svarīgākie tehniskie parametri: skanošo reģistru skaits pieaudzis no

35 līdz 56, manuālu skaits no 3 līdz 4. Visiem manuāliem pagarināta klavia-

tūra līdz 3. oktāvas la. 4. manuāla reģistri pieslēdzami tā sauktajam tālska-

nim, kas ar griestos iebūvēta akustiska kanāla palīdzību aizvada skaņu līdz

telpas otram galam un sniedz to ar stereo efektu (šāda ierīce tais laikos bija
vēl tikai 2 ērģelēm Baltijā). Četras brīvās kombinācijas visiem manuāliem un

pedālim. Kopīgs veltņa tipa skaņu briedinātājs («švellers») un arī atsevišķi

pedāļa tipa briedinātāji katram manuālam. Jauns spēlesgalds ar bagātu reģis-

trācijas palīglīdzekļu sortimentu — kolektīvpedāiiem, kopulām un tā saukto

automātisko plāno pedāli.

Pilnīgu šo ērģeļu tehnisko aprakstu un reģistru dispozīciju sk.: Kal-

niņš A. Par Annas baznīcas jaunajām ērģelēm. — Liepājas Annas baznīcas

ērģeļu iesvētes dienas piemiņai. Programma. Liepājā, 1913. (Eksemplārs atro-

das VBR, A. Kalniņa fondā.)

160. lpp. ..jauns viņa darbības posms.. — 1913 beigās Kalniņu ģimene
pārceļas arī uz ērtāku un klusāku dzīvokli Jāzepa (tagad Kurzemes) ielā 7,

kas ir tikpat tuvu jūrai kā pirmā dzīvesvieta Peldu (tagad Komjaunatnes)
ielā 25, bet atrodas nomaļākā, dārzu apņemtā šķērsieliņā.

161. lpp. ..uzsāk solokoncertu ciklu.. — Pirmā koncerta (1914 26. febr.)

programma ietver autorus pirms J. S. Baha, otrā (4. apr.) — veltīta Baham,

izsludināts arī trešais koncerts (5. okt.), bet trūkst ziņu, vai tas noticis.

163. lpp. ..pārtrauca drošus pasta sakarus.. — Kādā intervijā (sk.: Kom-

ponists Alfrēds Kalniņš stāsta par «Baņutas» tapšanu. — Brīvā Zeme, 1937,

2. okt, 223. nr, 22. lpp.) Kalniņš saka: ««Indulim» šo to vēl uzmetu arī vēlā-

kos gados, kad Rainis pēc 1914 vasaras pārsūtīja saīsinātus tālākos cēlienus..»
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Varbūt, to sakot, komponistam prātā bija 2. cēliena sākuma uzmetumi, ko viņš

komponēja atceļā no Kastanjolas. Bet jāapšauba, vai viņš saņēma tālāko

cēlienu libretu, jo tad taču tas būtu publicēts J. Raiņa «Dzīve un darbi»

8. sējumā — turpat, kur iespiests 1. cēliens un 2. cēliena sākums.

165. lpp. ..savu darbu iznicina. — lepriekšējā komentārā minētā inter-

vija nobeidz tēmu par šo operu: «Pie «Induļa» nedomāju atgriezties, un vēr-

tību pārvērtēšanas drudzī arī šis manuskripts savā laikā iznīcināts. Sižets

manai spalvai tomēr par smagu.»

165. lpp. Jēkabs Alksnis (1870—1957) — ķirurgs, medicīnas vēsturnieks,

sab. darbinieks. Bija Annas baznīcas valdes priekšnieks laikā, kad projektēja

un izbūvēja jaunās ērģeles (1913), ļoti veicināja Kalniņa darbību Liepājā.

6. nodaļa

184.— 189. lpp. Izmantotie avoti

Autobiogrāfija; Kalniņš A. Tērbatā pavadītie bēgļa gadi, ceļojumi un

atgriešanās Liepājā, 1915—1918; Latviešu mūzikas drauga 80 gadi — Alek-

sandrs Lete. — Brīvā Zeme, 1940, 12. janv, 9. nr, 12. lpp.; Muzikāliskā dzīve

Mētrainē no rudeņa 1915. g. līdz rudenim 1916. g. — Baltija, 1916, 8. sept,

98. nr, 1. lpp.; 9. sept, 99. nr, 1. lpp.; 13. sept, 102. nr, 1. lpp.

Laikrakstu «Strādnieku Avīze» (1917—18), «Jaunās Pēterpils Avīzes»

(1915—16), «Līdums» (1918) un «Dorpater Zeitung» (1918) komplekti.

A. Kalniņa sarakste ar J. Vītolu, T. Reiteru, J. Zālīti 1915—18 (VBR).

A. Skujenieces-Mlkelsones (1892—1977; skolotāja, arfiste) atmiņas autora

pierakstā.

Saimes Tamminas (dz. 1919) atmiņas autora pierakstā.

Pirmoreiz pieminētās personas

Teodors Reiters (1884—1956) — diriģents. 1917 beidzis Petrogradas kon-

servatorijā J. Vītola kompozīcijas teorijas un N. Čerepņina diriģēšanas klases.

A. Kalniņa sadarbība un plašā sarakste ar viņu sākās 1915, kad augustā

Biržos T. Reiters ar vietējiem koriem atskaņoja kantāti MŪZIKAI (462).

1915—19 Reiters, Petrogradā diriģēdams vairākus korus, kā arī Latviešu strēl-

nieku simfonisko orķestri (1917—18), bija visaktīvākais Kalniņa skaņdarbu

propagandētājs. Abu sadarbība atsākās ar 1918 vasaru Rīgā, kur Reiters bija

Latvju operas (1918), Padomju Latvijas operas (1919) un Nacionālās operas

diriģents, kā arī tās direkcijas loceklis (1922—26) un direktors (1931—34).
Reitera vadībā pirmatskaņojumus pieredzēja daudzas Kalniņa kordziesmas, kā

arī simfoniskie darbi (664, 665), viņš diriģēja operu BAŅUTA trešajā uzvedumā

(1941). Sk. arī 335.
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Olga Plavniece (1893—1943) — oper- un koncertdziedātāja, soprāns. Mā-

cījusies Rīgā, Maskavā, Berlīnē, 1912—15 darbojās P. Jurjāna Latviešu operā,

1919—26 bija Nacionālās operas soliste. 20. gados koncertēja ari kā kamer-

dziedātāja, bija daudzu Kalniņa dziesmu izpildītāja. 20. gadu vidū ar Kalniņu

pie klavierēm sniegusi izteikti laikmetīgas programmas (Hindemits, Prokof-

jevs, Stravinskis, Sēnbergs). Sk. arī 132.

Princis Heinrihs (Heinrich von Preussen, 1862—?) — Vācijas ķeizara Vil-

helma Otrā jaunākais brālis.

Rūdolfs Gnviņš (1855—1922) — ērģelnieks un pedagogs. 1897—1919

vadīja savu privātu mūzikas skolu Tērbatā, ar ērģeļu un klavieru nodaļām,

kā arī teorētiskajiem priekšmetiem. Tērbatas Vācu biedrībā diriģēja simfoniskus

koncertus, komponēja garīgas kordziesmas.

Aleksandrs Lete (1859—1948) — igauņu komponists. 1876 —79 mācījies

Valkas skolotāju seminārā pie J. Cimzes, papildinājies mūzikā ari Vācijā. Pir-

mais igauņu simfonisko koncertu organizētājs un diriģents. Daudzu kor-

dziesmu, kā arī pirmo igauņu solodziesmu autors. Mūža otrajā pusē darbojās

galvenokārt pedagoģijā. Kalniņš iepazinās ar Leti ap 1905, sarakstījās gan-

drīz nepārtraukti līdz mūža beigām. No Letes, kā ļoti līdzsvarotas un spar-

tāniskas dabas cilvēka, Kalniņš, pēc paša atzīšanās, aizguva dažus mūža

otrajā pusē sev raksturīgus dzīves higiēnas ieradumus — pilnīgu atteikšanos

no alkohola, lielu mērenību ēšanā v. c.

190. lpp. Juhans Āviks (dz. 1884) — diriģents. Ar brīvmākslinieka grādu

beidzis Pēterburgas konservatoriju, kurā bija J. Vītola skolnieks. Kopš 1911

vadīja simfoniskos koncertus Tērbatā. Vēlāk bija Tallinas konservatorijas, kā

arī teātra «Estonia» direktors. Darbojās mūzikas rakstniecībā, pedagoģijā un

kompozīcijā.
«Vanemuine» simfoniskā orķestra koncertmeistari bija Rīgas vijolnieki

J. Baltgailis (1888—1954) un (pēc viņa iesaukšanas karadienestā) H. Lielma-

nis (abi viņi piedalījās arī «Vanemuine» stīgu kvarteta sastāvā), dalībnieku

vidū bija bazūnists A. Freidenfelds, artiste A. Skujeniece (vēlāk Skujeniece-Miķel-

sone, 1892—1977) un citi. Koncertu repertuārs bija visai kvalitatīvs un katrā

nedēļas dienā ar atšķirīgu žanrisko ievirzi. Pēc J. Āvika ierosinājuma 1916

vasarā notika divi latv. komponistu autorkoncerti ar orķestri — A. Kalniņa

koncerts 11. jūlijā un J. Vītola
—

1. augustā.

190. lpp. . .no Latvijas iebraukušie mūziķi.
— Tērbatas latviešu koncertos

uzstājušies čellisti B. Ķuņķis, A. Ozoliņš, P. Berkovičs, pianiste B. Roge,

vijolnieks A. Bērziņš, ērģelnieks A. Ore. vietējie latviešu dziedātāji O. Liek-

nēja, R. Tunce, A. Brunvalds, kā arī vieskoncertos M. Vīgnere-Grīnberga,
P. Sakss, Ā. Kaktiņš un vēl citi.

191. lpp. Indriķis (Heinrihs) Zilē (1847—1919) —
viens no pirmajiem

latv. ērģelniekiem un kordiriģentiem, bija pirmo trīs vispārējo dziesmusvētku

virsdiriģents. Pēc tam (80. gadu beigās) pārņēma no sava brāļa Karlovas
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muižiņas nomāšanu pie Tērbatas un vairāk nekā 30 dzīves gadus pavadīja

tur, diriģēdams universitātes latv. kori, kā arī citus, to vidū igauņu korus.

Tomēr tikai bēgļu laiks Tērbatā viņam nozīmēja pilnīgu atgriešanos aktīvā

mūzikāli sabiedriskā darbā, un šo laiku viņš atzinis par laimīgāko savā mūžā.

Apglabāts Tartu. Sk. arī: Kalniņš A. Zīles tēva piemiņai. — Latvijas Sargs,

1919, 125. nr., 3. lpp.; sk. arī 92.

Otrs šī kora aktīvākais diriģents bija Kalniņš. Bez tam ar to strādājuši

arī Nikolajs Alunāns (1859—1919), Zamuels Erdmanis un vēl citi.

Z. Erdmanis (1878—1929), ilggadīgs Pēterburgas Ārrīgas kora un pēc

tam Izglītības biedrības kora (1912—15) diriģents, Tērbatā vadīja arī pūtēju

orķestrus. Viņa ierosmē Kalniņš komponēja DIVAS STRĒLNIEKU DZIESMAS

(433—434). Vēlāk Kalniņam bija cieša saskare ar Erdmani kā Nacionālas

operas administratoru.

193. lpp. ..lielākie latviešu koncerti.. — Lielākie koncerti Petrogradā:

simf. konc. Tautas nama operu zālē ar Kalniņa piedalīšanos pie diriģenta

pults (i. daļa no 662; 462 v. c.) 1916 30. apr.;

simf. konc. Petrogradas apkaimes kūrortā Sestroreckā (660, solodziesmas)

1916 27. jūl.;

simf. konc. Konservatorijas «Mākslas drāmas» zālē (462, 662) 1917

7. maijā. Sk. arī komentārus 148. lapousei.

Lielākie koncerti Maskavā:

simf. konc. Politehniskā muzeja Lielajā zālē 1915 19. dcc;
kamermūz. konc. turpat (Kalniņa solodz, tdz. apdares, kā arī 826) 1916

11. sept.;

Aspazijas daiļrades vakars turpat (Kalniņa solodz.) 1916 24. sept.;

simf. konc. Lielajā teātrī (662, solodz. ar orķ.) 1916 12. nov.

197. lpp. Leonīds Vīgners (dz. 1906) — diriģents, pedagogs, komponists,

Latv. PSR Tautas sk. mākslinieks. Ar Kalniņa mūzikas atskaņošanu saskārās

vispirms, vadot vīru korus «Dziedonis» (1930—39) un «Vīgnera kori» (1935—

43). 30. gadu sākumā aranžēja vīru korim Kalniņa dziesmu TITĀNU CILTS

(312). Vadīja pirmo BAŅUTAS atjaunojumu pēc Lielā Tēvijas kara (1945),
kā arī tās pirmo ieskaņojumu magnetofona lentē — Vissavienības Radio uzde-

vumā 1947 vasarā. (Sis ieskaņojums, kam autorizēti mūzikas tempi, tika pār-
raidīts Vissavienības radio programmā 1947 26. sept.; glabājas Vissavienības

Skaņu ierakstu nama fonotēkā.) Pēc L. Vīgnera iniciatīvas atrastas vai pēc

partijām atjaunotas un pirmoreiz par jaunu iestudētas Lielā Tēvijas kara

gados pazudušās vai piemirstās Kalniņa darbu partitūras (661, 662, 664, 665,

666). Lieli L. Vīgnera nopelni arī Kalniņa kordziesmu propagandā Padomju

Latvijā. 50. gadu sākumā viņa vadībā pirmoreiz atskaņotas svarīgākās no

Kalniņa komplicētajām 40. gadu jauktā kora dziesmām. 1971 un 1978 L. Vīg-

ners ar Rīgas dziedāšanas skolotāju un kordiriģentu kamerkori iestudēja divas

Kalniņa kordziesmu koncertprogrammas.
198. lpp. ..patriotisma pilsoniskais aspekts. —

Dziesmas lielā popularitāte,

kas vēl vairāk izspīlē tās pilsonisko patriotismu, dod iemeslu teksta parodis-
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kam, pret meņševikiem vērstam traktējumam (sk.: Greble V., Ķokare E., Vito-

liņš J. Cīņas dziesmas. R., 1957, 196. lpp.). Vēl viena
— pret fašismu vērsta

teksta parodija, kas arī dziedama pēc Kalniņa meldijas, rodas vēlāk, pēc 1934

(turpat, 211. lpp.).

201. lpp, ..no lugas pēdējā cēliena.. — Sūpuļdziesma atskan aiz kulisēm

lugas kulminācijā, brīdī, kad pa logu raidīts šāviens nogalinājis bērna māti

Lēnu. Darbība notiek 1905. gada revolūcijas laikā, un šāvējs, bijušais kalps

Jāns, bērna īstais tēvs, ir gribējis nogalināt Lēnas vīru, saimnieku Kārelu,

lai atriebtu saviem senčiem un sev nodarītās pārestības. Sī liktenīgā kļūda
koncentrē lugas galveno tēmu

— jaunības straujuma traģēdiju.

201. lpp. ..tikai pamazām Izdodas pulcināt jaunus dziedātājus. — 1918

beigās Kalniņš ieplāno korim oratoriju un kantātu programmu, kurā bez

19. gs. klasikas ir arī Vītola Ziemeļblāzma, Dziesma, Kalniņa paša PASTAR-

DIENA (464), kā arī dziesmas LĪKSMOŠANA (301) un LATVJU HIMNA-

-1917 (300). Smagie politiskie un sadzīves apstākļi tomēr šo plānu izjauc.

202. lpp. Atjaunojamās operas trupa.. — 1912 27. decembrī Rīgā P. Jur-

jāna vadībā nodibinājās pirmais profesionālais latv. operteātris, kas darbojās

uz sabiedriskiem pamatiem un saucās Latviešu opera. Sis teātris izrādes pār-

trauca 1915, kad tuvojošās kara darbības dēļ personāla lielākā daļa no Rīgas

evakuējās. 1918 septembrī reevakuētais un papildinātais bijušās Latviešu ope-

ras personāls Jāzepa Vītola vadībā atsāka darbību Rīgā (Otrā pilsētas teātra
—

tagadējā Valsts Akadēmiskā drāmas teātra
— telpās) ar nosaukumu Latvju

opera.

212. lpp. ..radniecīgu N. Rimska-Korsakova mūzikas kolorītam.. —
Ar

lunkano gammveida skrējienu īpatnējo tēlainību, ar minora diatonikas skaņ-

kārtisko daudzveidību un tās konfrontēšanu asi izdalītām hromatiskām skaņām

PASTARDIENAS muzikālais materiāls vispārējā raksturā tuvs dažām tēmām

no N. Rimska-Korsakova simfoniskās ainavas Kauja pie Keržencas operā

Teiksma par neredzamo pilsētu Kitežu (1907). Nav ziņu, ka Kalniņš būtu šo

operu toreiz pazinis.

216. lpp. ..no Baumaņu Kārļa patriotiskās dziesmas.. — Svītas kompo-
nēšanas laikā šai Baumaņu Kārļa (1835—1905) dziesmai nebija tās simbo-

likas, ko tā ieguva vēlāk kā buržuāziskās Latvijas republikas valsts himna.

Dievs, svēti Latviju (Baumaņu Kārļa vārdi un mūzika) komponēta kā

tipiski jaunlatviska dziesma pagājušā gadsimta 70. gadu sākumā. Kopā ar

divām citām dziesmām komponists to no Pēterburgas iesūtīja 1. vispārīgo

dziesmusvētku (1873) programmai. Cenzūras aizlieguma dēļ tā kopkora reper-

tuārā neiekļuva, tomēr dziesmusvētku laikā (26. jūn.) Baltijas Skolotāju semi-

nāra vīru koris to pirmoreiz atskaņoja kā iebraukušo dziedātāju apsveikuma

dziesmu. Pirmoreiz izdota krājumā «Austra», Pēterburgā, 1874. Līdz 1887 šī

dziesma daudz dziedāta ar oriģinālo tekstu, pēc tam — cariskās cenzūras

aizlieguma dēļ —
visbiežāk ar vārdiem «Dievs, svētī Baltiju». Dziedāta arī

1905. un 1917. gada revolūcijas mītiņos un demonstrācijās, taču jau toreiz



439

ta bija galvenokārt pilsoniska patriotisma izteicēja, un šis aspekts arvien

pastiprinājās.
Pirmā pasaules kara sākumā atklāti atskaņojumi bija aizliegti. Ari A. Kal-

niņš 1915 pavasarī Liepājā sodīts ar 25 rubļiem vai 3 nedēļām aresta par

Dievs, svētī Latviju diriģēšanu koncertā ar savu kori. (Sk.: Kalniņš A. Seno

dienu atmiņu lapiņas, 6. lpp.) Ar 1916 jūliju cariskā administrācija dziesmu

legalizēja, bet aizliedza dziedāt, sarīkojumus atklājot vai slēdzot, t. i, neat-

ļāva to dziedāt ar himnas statusu.

Ar 1920 7. jūniju šo dziesmu izsludināja par buržuāziskās Latvijas valsts

himnu. Līdz ar to šīs dziesmas melodijas citējumi dažādos skaņdarbos, kādi

sastopami jau ilgi pirms 1920, ieguva pavisam citu semantiku, un tādēļ šādu

skaņdarbu izpildījumos citāti visbiežāk tiek izlaisti, izdarot nepieciešamos īsi-

nājumus.

7. nodala

219.—222. lpp. Izmantotie avoti

Autobiogrāfija; Kalniņš A. Bijušais mazpilsētiņas ērģelnieks valsts ierēdņa

lomā. — Latvijas Vēstnesis, 1921, 23. febr. (turpinājums).

CVVA, 2661. f, 1. apr., 48. \. (Izglītības ministrijas Mākslas departaments).

Laikraksta «Kurzemes Vārds» 1919 oktobra numuri.

T. Reitera vēstule J. Zālītim, 1919, 21. okt. (RLMVM).

Birutas Kalniņas-Tripodi atmiņas autora pierakstā.

222. lpp. ..Nacionālās operas kolēģija.. — Operteātra pastāvēšanas pir-

majos gados 12 cilvēku kolēģija līdzās direkcijai piedalījās operas vadīšanā.

Kolēģija komplektējās no atsevišķu teātra darbinieku grupu pārstāvjiem, pil-

sētas pašvaldības pārstāvja, dažiem piesaistītiem speciālistiem un pašas direk-

cijas. Operas direkcija sastāvēja no trim locekļiem — direktora (1919—22

Jānis Zālītis), administratora un Izglītības ministrijas pārstāvja (līdz 1921

11. febr. — A. Kalniņš).
223. lpp. .. Mūzikas padomes priekšsēdētāja amatā.. —■ Būdams Mūzikas

nodaļas vadītājs, A. Kalniņš automātiski bija arī šīs nodaļas Mūzikas padomes

priekšsēdētājs. Mūzikas padomē bija ievēlēti vēl J. Vītols, J. Lazdiņš, J. Zālī-

tis, P. Šūberts. Tas bija padomdevējs un lēmējs orgāns, taču lēmumus vaja-

dzēja apstiprināt izglītības ministram. Padomes kompetencē bija visi svarīgākie

mūzikas dzīves jautājumi, ar ko nodarbojās Mūzikas nodaļa, izņemot konser-

vatorijas darbību, kura nebija šai nodaļai pakļauta. Kalniņš šos uzdevumus

pildīja līdz 1921 februārim, kad atteicās pēc paša vēlēšanās. Mākslas departa-

mentu, kuram bija pakļauta Mūzikas nodaļa, tai laikā vadīja secīgi Jānis

Akuraters, Rainis un Pāvils Rozītis.
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223. lpp. Straumes Jānis (lit. ps. Vaidelaitis, 1861—1929) — diriģents,

komponists, mūzikas publicists. Viens no pirmajiem latv. mūzikas vēsturnie-

kiem, 1926 —29 žurnāla «Mūzikas Nedēļa» atb. redaktors; šai izdevumā pirm-

publicēti vairums viņa savākto mūzikas vēstures materiālu.

225. lpp. ..Artūra Krūmiņa librets.
— Artūrs Krūmiņš (1879—1969) —

arhitekts (1907), arhit. zin. dokt. (1940), Latv. PSR ZA akadēmiķis (1946).

Dzimis Jaunpiebalgā, 1892—94 mācījās K. Millera reālskolā Cēsīs, kur bija

A. Kalniņa skolasbiedrs. Būdams RPI students (1901 —05), saņēma 1904

2. godalgu RLB operu libretu konkursā par «Baņutu». 1907—20 strādāja Mas-

kavā. BAŅUTU uz skatuves pirmo reizi redzēja tikai 1921 6. janvārī. 1920—50

ir LU un LVU pasniedzējs (no 1940 prot.). 1922 uzraksta libretu «Salinieki»,

ko arī komponē A. Kalniņš. 1923 A. Krūmiņš pārstrādā libretu «Baņuta», bet

tas paliek otrreiz nekomponēts. A. Krūmiņš ir daudzu svarīgu ēku projektu,

kā arī ļoti liela skaita zinātnisku rakstu autors. BAŅUTAS sižeta un mūzikas

dramaturģijas attīstības galvenās līnijas ir šādas.

1. cēliens. Operas notikumi risinās romantizēiā lietuviešu-latviešu cilšu

senatnē (katrā ziņā pirms krustnešu iebrukuma Baltijā), kad ļaužu rīcību vēl

lielā mērā ietekmē pirmatnēji pagāniski ticējumi. Izskanot priekšspēlei, kas

balstās uz Baņutas vadtēmu un ir saistīta ar viņas maigi sievišķīgo, laimes

alkstošo tēlu, darbība 1. cēlienā rit virsaiša Valguža pilī. Te valda līksms

kāzu gaidu satraukums, jo Valguža dēls Daumants pārved mājās līgavu

Baņutu. Visiem sveša, viņa nāk no tālas pils jūras krastā, aiz dziļiem mežiem.

Daumants Baņutu glābis un iemīļojis, kad svešs ienaidnieks postījis viņas

dzimtu un novadu. Gaišās kāzu svinības iztraucē negaidīta kraukļu ķērkšana,

ko visi uztver kā ļaunu zīmi, un vecais burvis pareģo nāves tuvumu. Ļaudis

izklīst, Daumantu vienatnē vajā atminas par viņam nepieejamo skaistuli

Jargalu, kuras godu viņš tomēr ņēmis ar varu nesenā sirojumā. Negaidīti

Daumanta priekšā nostājas Jargalas brālis Vižuts, kurš neviena nepamanīts

iekļuvis pilī un, atriebdams māsas negodu, divkaujā nogalina Daumantu.

Vižuts <pazūd, iesteigušies ļaudis atrod Daumantu mirušu, bet nezina vaini-

nieka.

Sī cēliena mūzika no kāzu skata gaišajiem koriem attīstās psiholoģiskas
sabiezināšanās (kraukļu un burvja nelaimes vēstījumi, Daumanta smagās atmi-

ņas) un visasākā dramatisma (Daumants krīt divcīņā) virzienā. Notikusī tra-

ģēdija ir Baņutas drāmas sākums.

2. cēliens. Daumanta apraudāšanas un sēru ceremonijas fonā attīstās

Baņutas drāmas pirmais posms. Valgudis dēla nāvē vaino Baņutu, kuras

ienākšana namā nesusi liktenīgu postu. Baņutu kopā ar Daumanta līķi nolemts

sadedzināt sārtā. Uznākušā negaisa atmosfērā Baņutu velk uz sārtu, bet,

pērkonam dārdot, viņas ceļā nokrīt pie sijas piestiprinātais Daumanta vairogs.

Zīmīgo vairoga krišanu visi iztulko kā nelaiķa Daumanta gribu, lai Baņuta

paliktu dzīva. Bet Valgudis pieprasa Baņutas zvērestu, ka viņa pašrocīgi

atriebsies Daumanta nāves vaininiekam un līdz tam atteiksies arī no mīlas.

Baņuta zvēr. Ar Daumanta šķirsta sadedzināšanu noslēdzas cēliens.
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Muzikāli šis cēliens turpina un kāpina kopš operas ekspozīcijas iezīmē-

jušos traģēdisko attīstību un sniedz abu cēlienu kulmināciju heroiski traģē-

diskajā sēru maršā, kas ir ne tikai viena no operas saviļņojošākām epizodēm,

bet arī viens no visievērojamākajiem sēru maršiem, kādus pazīst pasaules mūzi-

kas literatūra. Jau kopš paša sākuma sēru kori piešķir šim cēlienam oratoriālus

vaibstus. Bet līdztekus te daudzi dramatiski un traģiski akcentējumi. Baiss

satraukums ir Baņutas dziedājumā par viņas sapni, kurā tā nojauš iespējamo

nāvi liesmās («Bij rīta stundā rasa valga»). Dramatisma pilnas ir Baņutas

un Valguža attieksmes. Baņuta cieš zem Valguža lāsta, un iekšēju pretrunu

pilna, nelaimi jautoša ir arī viņas zvērēšana. Savukārt traģiska ir Valguža

apziņa par viņa kādreiz varenās cilts izbeigšanos līdz ar dēla nāvi. No drāmas

attīstības viedokļa centrālā tomēr ir Baņutas nelaimes līnija. sim cēlienam ne

vien pašam ir liela iekšēja muzikāla viengabalainība, bet tas intonatīvi saistīts

arī ar 1. cēliena svarīgākajiem momentiem
— sēru maršā saplūst, kaut pār-

tapušā veidā, raksturiezīmes no kāzu marša, Baņutas vadtēmas, sēru koriem.

Muzikālās attīstības koncentrācija, rezumējošais raksturs un spilgtums

2. cēliena beigās sasniedz tādu spēku, ka padara operas divus pirmos cēlienus

lielā mērā par patstāvīgu, noslēgtu muzikālu veselumu un turpmāko risinā-

jumu vērš savā ziņā savrupu.

3. cēliens. Tuvojas Līgo vakars, Romoves birzī jautro līgotāju vidū Baņuta

jo asāk izjūt vientulību un zvēresta saistības. Mīlas aizlieguma tēmu pasvītro

gan Baņutas draudzenes Maigas mīlas laime, gan arī — no otras puses —

vaidelošu parādīšanās, jo viņas nedrīkst pat tuvoties Līgo ziedoklim — jau-

niešu cerēšanās vietai. leraudzījusi nepazīstamu jaunekli Vižutu, kurš noliek

uz ziedokļa rozi, lai to paņemtu kāda jaunava, Baņuta izsūdz savu vientulību

Krīvam, un tas atbrīvo viņu no zvēresta līdz pusnaktij. Baņuta paņem Vižuta

atstāto ziedu. Kad ļaužu līksme sit augstāko vilni, Krivukrīvs aicina upurēt

Pērkonam. Ļaužu straumē Vižuts pamana jaunavu ar viņa atstāto ziedu matos.

Tā ir Baņuta. Viņi lemti viens otram.

Arī šī cēliena mūzikā risinās Baņutas drāma — cīņa starp laimes alkām

un atriebības ierašu uzspiestā zvēresta aizliegumiem. Tomēr te noteicošais ir

tautas svētku noskaņojums — no līksmas, gaidu pilnas satrauktības cēliena

priekšspēlē līdz humora un komikas skatiem, gaišas mīlas lirikas atkāpēm un

cēlam svinīgumam. Sadzīves ierašu skatu īpatsvars ir tik liels, ka šis cēliens

iegūst intermeco lomu operas dramaturģijas attīstībā. Ar Baņutas drāmu vis-

ciešāk saistīts pantomīmas skats, kad Baņuta ņem Vižuta atstāto ziedu, taču

ar šo brīdi arī viņas tēla attīstība virzās uz aizrautīgu mīlas laimi. Cēliena

lielākā muzikālā bagātība ir līgo dziesmu un tautas deju iedzīvinājums — gan

folkloras materiāla apdares veidā, gan tautas mūzikas ievirzē veidotā oriģināl-
mūzikā.

4. cēliens. Baņuta un Vižuts vieni Līgo naktī Romoves birzī. Romantiska

nakts vīzija — dūkņu koris un deja. Cēliena centrā abu mīlētāju dialogs, kas

attīstās no laimes izjūtām uz traģēdiju. Kad vaidelošu taures nepārprotami
vēsta pusnakti un mīlētājiem jāšķiras, Baņuta uzzina, ka viņas priekšā Vižuts.
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Uzzinājis patiesību, Vižuts, lai atvieglotu Baņutas uzdevumu, pats nogalinās.

Dzīvību sev laupa arī Baņuta, viņas mīlas ideāls ir stiprāks par visu pārējo.

Līgotāji, rītausmā atraduši mirušos, klāj tos ziediem.

Lielais mīlas dialogs sākas ar Vižuta mīlas tēmu, kas atskanējusi 3. cē-

lienā, viņam liekot rozi uz Līgo ziedokļa, un ietver veselu virkni dramatiski

kontrastējošu posmu: sākuma duetu «Cik dievišķi skaista nakts», Vižuta ariozo

par papardes ziedu, zieda uzplaukšanu ar instrumentāli tēlojošu epizodi un

Vižuta mīlas dziedājumu, kurā atskan jau brīdinošās fanfāras. Tālāk seko

skata dramatiskā attīstība: Baņutas stāsts par Daumantu un zvērestu, drāmas

atrisinājums ar dziestošām zvaigznēm debesīs un gaistošo laimes sapni mīlē-

tāju jūtās — te mūzikā izcils lirisms. Pēc jauniešu nāves kā saviļņojošs pret-

stats traģēdijai atskan līgotāju gaiši elēģiskā tautas dziesma «Pavadāmi Jāņu

dienu». Opera noslēdzas ar Baņutas vadtēmas apskaidrotu, klusinātu izskaņu.

Komponists kā noslēguma variantu partitūrā ierakstījis arī nelielu gaiši

apskaidrojošu, tēlojošu fragmentu — «Saules lēkts».

Interesanti, ka vārda «Baņuta» izvēle libreta autoram bijusi tīra nejau-

šība. Libretists stāsta: «Bērnībā man rokās bija nācis vecs žurnāls ar kāda

kokgriezuma reprodukciju. Drūmi notonēts attēls rādīja ļaužu grupu, kas sapul-

cējušies ap jaunu meiteni. Attēla paraksts — Baņuta. Man šis vārds bija

iespiedies atmiņā un izvēlējos to operas nosaukumam» (sk.: H. E. BiopHHHoe

noflßJieHne nepßofi JiaTbiincKoft onepbi «BaruoTa». — 1937,

6 okt, c. 6).

226. lpp. .. izdevumos nav vairs atrodami. — BAŅUTAS pirmuzvedumā

nebija šādu 1937 komponētu mūzikas fragmentu.
1. cēlienā:

8. taktis simfonisks posms (Andante, m modo di marcia funerale) pirms

partitūras 18. punkta.
3. cēlienā:

1) instrumentāla starpspēle pēc tam, kad Baņuta paņēmusi Vižuta nolikto

ziedu (starp 63. un 64. punktu), kas secīgi ietver muzikālas reminiscences no

1. cēliena Valguža lāsta (Con moto), veco ļaužu draudiem (Gravemente) un

kora atriebības prasījumiem (Vivace);
2) tā sauktās saderināšanās dejas lielākā daļa līdz ar noslēgumu — starp

106.a un 107. punktu;

3) cēlienu noslēdzošais Baņutas un Vižuta duets — sākot ar 3. takti pēc

115. punkta.

Sekojoši fragmenti 1920. gadā bija vienkāršākā, ne tik izvērstā redakcijā,
kura tiem radusies 1937:

1) 2. cēliena Valguža balāde «Es nolādu» (jaunā redakcija, sākot ar

3. takti pirms 47. punkta un beidzot ar 51. punktu);
2) 3. cēliena dziesma «Kad sumbra ragā miestiņu» (starp 23. un 25. pun-

ktu);

3) 4. cēliena Baņutas dziedājums «Bij kari un briesmas» (16 taktis pirms
63. punkta komponētas no jauna).
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-1920. gada uzvedumā bija šādi mūzikas fragmenti, kuru turpmākajos
uzvedumos un ari izdevumos nav:

1) 1. cēlienā — Baņutas, Maigas un Valguža tercets «Aiz mežiem aiz

dziļiem gan pasargāta», kas turpina Baņutas balādes tematiku (pirms 59. pun-

kta apm. 3—4 minūtes garš);

2) 2. cēlienā
— 26 taktu garš simfonisks posms starp 40. un 41. punktu;

3) 2. cēlienā
— 38 taktis garš simfonisks posms pēc Baņutas zvēresta

(pirms 71. punkta), kas veidojas kā Baņutas vadtēmas dinamizācija — Baņutas

iekšējā cīņa, apzinoties zvēresta noteikumus;

4) 4. cēlienā — 8 taktis garš simfonisks posms pirms 90. punkta, tas

lielā mērā dinamiskā pacēlumā attīsta Baņutas vadtēmu — nogalināšanās
skata emocionālais rezumējums;

5) 4. cēlienā
— 16 taktu garš koloristiski tēlojošs simfonisks operas noslē-

gums ar nosaukumu «Saules lēkts» (sākot ar 6. takti pēc 105. punkta). Sī

fragmenta klavierizvilkums atrodams vienīgi 1920 izdotajā BAŅUTAS meldiju

popūrijā klavierēm
— sk. 753. Atjaunots 1979 uzvedumā.

226. lpp. .. neviengabalainiba ir tā pamatos.. — S. Vēriņa rakstā

«OnepHoe TBopnecTßO Ajībdppeita KajiHbiHH» pamatoti norāda, ka Baņutai arī

galīgajā redakcijā piemīt diloģijas struktūra (vēl izteiktāka tā bija sākotnēji,
kad 2. un 3. cēlienu nesaistīja intonatīvas arkas). Sk. rakstu krāj.: Ha hcto-

pHH MV3HKH XX BeKa. M, 1971, c. 104.

230. lpp. .. pašas tautas mūzikas formas. — Operā pavisam septiņas līgo

dziesmas, no kurām četras ir tautas meldijas: 3. cēlienā
—

Par gadskārtu
Jānīts nāca, Visiem vārti appušķotti (abas LTMM, I), Cik ziediņu kopā viju;

4. cēlienā — Pavadāmi Jāņu dienu (LTMM, I).

Apdarinot tautas meldijas, komponists tās formas ziņā arī izvērš
— plaši

variē līgotņu piedziedājumus, veido variētas pantu formas, trīsdaļīgumu,

fugato posmus. (Uz to norāda M. Goldins rakstā «Nacionālā elementa izpau-

sme A. Kalniņa operā «Baņuta».» Rokr, raksta autora arhīvā). Tautas muzi-

cēšanas pamats ir kora dziedājumam 4 grupās — jaunās meitas; jaunie puiši;

vecās sievas; vecie vīri.

231. lpp. ..jaunības atmiņu un darbu vietā Siguldā.. — 1920 vasarā

komponists ar ģimeni dzīvo Siguldā, Šveices (tagad Imanta Sudmaļa) ielā 19 —

ēkā, kurā pēc 1970 radikālās pārbūves atrodas Siguldas Bērnu mūzikas skola.

Tādā kārtā ar A. Kalniņa dzīvi Siguldā saistītas visas ēkas I. Sudmaļa ielā

gar Gaujas senlejas malu, sākot ar 15. nr. (komponista vecāku bijušais pansio-

nāts), ietverot arī 17. un 19. nr. (Oskara Grīnberga un Malvīnes Vīgneres-

Grīnbergas kādreizējās dzīves vietas, kuru pajumti arī Kalniņš bieži baudīja)

un beidzot ar 21. nr, kur 1915 pavadīta pirmā bēgļu gaitu vasara.

231. lpp. ..skatuves noturība tiem laikiem bija gluži neparasta.. — 1922

pavasarī notiek BAŅUTAS uzveduma atsvaidzinājums, gan nemainot izpildī-

tāju sastāvu, bet rīkojot īpašus mēģinājumus. Tas ir nepieciešami, operai tik

ilgi saglabājoties repertuārā, jo BAŅUTAS pirmuzvedums un pirmais skatuves

laiks ritēja teātramākslinieciskās rosmes atslābuma posmā, kad sākotnējo jūsmu
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nomainīja atplūdi, repertuāru aizņēma sen iestudēto režisora N. Arbeņina

izrāžu bāli atjaunojumi. Mākslinieciskuma un disciplīnas noslīdējums 1920/21

sezonā bija viens no iemesliem Kalniņa aiziešanai no darba teātrī. Viņu neap-

mierināja arī solistu sastāva neelastīga, rutinēta izmantošana izrādēs, tāpēc

viņš izšķīrās par negaidītu soli — paņēma BAŅUTAS partitūru savā glabā-

šanā un izsniedza to tikai katrai atsevišķai izrādei pēc tam, kad ar viņu bija

saskaņots izpildītāju sastāvs. Formāli tādas tiesības komponistam bija, jo

BAŅUTA nebija atpirkta un viņš saņēma tikai izrāžu ienākuma procentus.
Tomēr teātra vadību šis solis nostādīja grūtā stāvokli, un saglabājusies sarak-

ste ļauj apbrīnot direktora J. Zālīša pacietību ar prasībās neatlaidīgo kompo-

nistu. Nākamie teātra darbības gadi tomēr parādīja (un tas fiksēts presē), ka

Kalniņa neapmierinātība un aiziešana ir bijusi pamatota.

1923. gadā radās projekts pārstrādāt BAŅUTU pēc A. Krūmiņa pārveidotā

libreta. «Librets, kam pievienoja vēl vienu otru jaunu personu, ņēma daudz

dramatiskāku un teatrālāku virzienu .. Pēc nopietnām pārdomām BAŅUTAI

negribēju laupīt viņas pirmatnējo svaigumu ..» Vecais orķestra nošu materiāls

un partitūra vēlāk iznīcināta, dekorācijas nomazgātas. (Sk. 7. nodaļas 12. no-

rādē minētos avotus.)

233. lpp. ..studentu korporācija «Selonija». — Sarkanarmijas ielā 12,

dz. 4 A. Kalniņš dzīvoja no 1919 10. oktobra līdz 1923 15. maijam. Nams

piederēja Jānim Grīnbergam, ko Kalniņš kā tēlnieka T. Zaļkalna brāli labi

pazina kopš jaunības gadiem Siguldā. Korporācijas «Selonija» miteklis 1921—23

atradās 16. nr. ēkā.

234. lpp. ..pret nacionālistiskā urrāpatriotisma aprobežotību. — Sk, piem.:

SUpernieks. Lepns un pašapzinīgs. — Kultūras Balss satīriskais kalendārs

1924. gadam. R, 1923, 73. lpp. Te plašā satīriskā dzejojumā, atsaucoties uz

Kalniņa cīņu pret korporeļu dauzonību, asi kariķēts sava laika bagātās pilso-

nības tips — truls un iedomīgs jauneklis, labs dzērājs, veiksmīgs vēmējs un

bīstams kauslis, kā arī norādīts uz reakcionāro aprindu ieinteresētību šādas

jaunatnes formēšanā.

235. lpp. ..pārcelties uz citu dzīvokli.. — No 1923 maija līdz 1926 vasa-

rai Kalniņš dzīvoja Elizabetes (tagad Kirova) ielā 37, dz. 4, ar 1926 jūliju —

Krišjāņa Valdemāra (tagad Maksima Gorkija) ielā 67, dz. 11.

236. lpp. .. aizvainojošos izteicienus pret kolēģiem.. — Arī šodien, vēr-

tējot Kalniņa darbību, ir jāpiekrīt J. Zālīša protestam pret neglītajiem, aiz-

skarošajiem teicieniem, ko sarkastisko rakstu autors atļāvās pret operteātra

kolēģiem. — Sk.: Zālītis J. Paskaidrojums pie A. Kalniņa stāsta «Bijušais maz-

pilsētiņas ērģelnieks valsts ierēdņa lomā» (Beigas). — Latvijas Vēstnesis,

1921, 14. martā, 59. nr, 3. lpp.

240. lpp. . . nav nekādu stabilu ienākumu. — A. Kalniņš gan ir Kultūras

fonda Lietpratēju komisijas loceklis, ar 1923. 1. decembri viņu atkal ieceļ

Izglītības ministrijas jaunās (pēc skaita trešās) Mūzikas padomes sastāvā,

taču tie nav algoti posteņi. 20. gadu sākumā komponista materiālo stāvokli,

ko apgrūtina arī savu darbu izdošana, daudzmaz paglābj tas, ka zemes refor-
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mas rezultātā viņam (tāpat kā vairākiem citiem nopelniem bagātiem kultūras

darbiniekiem, ari Rainim) piešķir nelielu zemes un ēku īpašumu no bijušajām

muižām (Akenstakes muižas centru Līgatnes tuvumā) un rodas iespēja to

pārdot. ■ , ■ '

240. lpp. . .vispieticīgāko ārzemju ceļojumu.. — Tikai divas reizes šajos

gados Kalniņš izbrauca ārpus Latvijas, bet par ārzemju ceļojumiem tos neno-

sauksim. 1924 janvārī viņš kā eksperts un koncertants piedalījās jaunbūvētu

ērģeļu atklāšanā Tallinas Kārļa baznīcā, iepazinās ar mūzikas stāvokli Igau-

nijā, iegriezās vecajā Tērbatā (Tartu). Viņš publicēja plašu aprakstu par šo

braucienu, kas gan šoreiz nebija satīriska feļetona tonī, taču tomēr pilns

nesaudzīgu kritisku salīdzinājumu par abu zemju kultūras un sabiedrisko dzīvi.

(Mūzika Igaunijā. — Latvijas Vēstnesis, 1924, 29. janv., 23. nr.; 2. febr,

27. nr.; 6. febr, 30. nr.) .

Otrs brauciens notika 1924 jūnija pirmajās dienās ar Nacionālā teātra

viesizrādēm uz Lietuvas galvaspilsētu Kauņu. Kalniņš, kas mūziku teātra

uzvedumiem komponējis jau kopš 1920, ar 1923 15. septembri kļūst arī par

teātra mūzikas daļas vadītāju, diriģentu un pianistu. Te darba gaitas atkal

krustojas ar Raini, kurš tagad ir teātra direktors. Teātra diriģenta darbā

Kalniņam drīz sāk piebiedroties dēls Jānis un ar 1925 15. augustu oficiāli

pārņem šo posteni. Mūziķa darbu teātrī Kalniņš izjuta kā nomācošu un savai

kvalifikācijai pārāk pieticīgu.

240. lpp. .. konservatorijai Kalniņš ir lieks.. — Ar šo frāzi Melngailis

pasvītro, ka šais gados Kalniņam netiek dota iespēja darboties konservatorijā,

īstenībā no šādas iespējas Kalniņš 1920 atteicās (sk. 223. lpp.). Viens no

atteikšanās iemesliem bija arī tas, ka viņš zināja rektora J. Vītola nepatiku

pret mūziķiem bez konservatorijas diploma. (Sk.: Autobiogrāfija, 64, 65. lpp.)

Lai gan, būdams ierēdnis un dažādu padomju loceklis, Kalniņš atteicās jaukties

konservatorijas darbībā un atstāja to pilnīgi J. Vītola kompetencē, viņš tomēr

savos asajos rakstos par mūzikas dzīves nebūšanām kritizēja arī konserva-

toriju un tātad netieši
— Vītolu. (Sk, piem.: Kalniņš A. Latvijas konservato-

rijas zibeņnovadītāji. — Latvijas Vēstnesis, 1924, 9. apr, 83. nr, 3. lpp.)

Kalniņš pārmeta konservatorijai vairāku izcilu mūziķu (Ernesta Vīgnera,

Emiļa Melngaiļa, Jāzepa Mediņa) neiesaistīšanu pedagogu sastāvā, turpretī

tur nodarbinātie pedagogi tai pašā laikā uzņēmušies pārāk daudzas neveica-

mas vai pavirši veiktas slodzes un arī saņēmuši nepelnītas algas. Pēc viņa

domām, konservatorijā valdot pārāk vienveidīgs pedagoģisks virziens, tāpēc
studenti privātā kārtā papildinoties pie Rīgā dzīvojošiem citas ievirzes mūzi-

ķiem speciālistiem. Varbūt visvairāk Kalniņu neapmierināja kordiriģentu saga-
tavošanas stāvoklis konservatorijā, kur nebijis pat sava kora. Acīmredzot šie

pārmetumi ir dziļi sakņojušies Kalniņa pārliecībā, jo viņš tos daļēji atkārto

vēl arī pēc divdesmit gadiem. (Sk.: Kalniņš A. Manas atmiņas par konservato-

rijas tapšanu. — Cīņa, 1945, 4. febr, 29. nr, 6. lpp.) Viegli saprotams, ka,

gadiem ejot, daudziem mūziķiem aizvien dīvaināk likās tas, ka Kalniņam —

ne ar vienu nesalīdzināmajam Latvijas ērģeļvirtuozam —
tomēr neatrodas vieta
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konservatorijas ērģeļklasē. 1925 pavasarī viņš piekrita savas kandidatūras

izvirzīšanai pasniedzēja vietai. Ērģeļspēles studentu skaits šais gados bija

audzis no 6 līdz 9, un Kalniņš būtu mierā strādāt arī ar pusslodzi. J. Vītols

laipnā vēstulē paskaidro, ka šobrīd viņš tomēr Kalniņa kandidatūru nevarot

atbalstīt, jo studentu skaita palielināšana neesot iespējama un to pārņemšana

no otra pasniedzēja — neērta. (J. Vītola vēstule A. Kalniņam, 1925, 29. maijā,

VBR). Konservatorijas padomes sēdē Kalniņš ar lielu balsu vairākumu netiek

ievēlēts (sk.: Autobiogrāfija, 73. lpp.). Šie balsošanas rezultāti acīmredzot

tomēr ļoti bija aizskāruši Kalniņa pašlepnumu, jo daudz vēlāk — 1938. gadā—,
kad ērģeļspēles pasniedzēja vieta konservatorijā ir vakanta, viņš tomēr no

tās atsakās bez redzama iemesla.

Lai arī Vītols un Kalniņš bija atšķirīgu temperamentu mākslinieki un cil-

vēki un viņu ieskati dažā jautājumā atšķīrās, tomēr nesaskaņas starp viņiem

saasinājās tikai atsevišķos periodos — visvairāk ap 1926 (sk. komentārus

226. lappusei). Līdz 1920 abu komponistu attiecības bija ne vien koleģiālas,

bet arī sirsnīgas. Savstarpējas cieņas pilnas, neraugoties uz minētajām un

citām domstarpībām, tās bija arī turpmāk; par to liecina sarakste, kas starp

viņiem pārtrūka galvenokārt tikai Kalniņa emigrācijas laikā un ilga (cik

par to ļauj spriest saglabājušās vēstules) līdz pat 1943. gadam. Kalniņa cieņu

pret savu vecāko kolēģi apliecina viņa VARIĀCIJAS ĒRĢELĒM PAR JĀZEPA

VĪTOLA TĒMU (891) ar veltījumu «Profesora J. Vītola piemiņai», komponētas

1949. gadā.

241. lpp. ..svētkiem komponēto darbu konkurss un nākamajā vasarā

daudzi novadu dziesmusvētki.. — 1924 2. oktobrī starptautiska žūrijas komi-

sija, kurā piedalījās arī J. Āviks (dz. 1884), R. Kajānuss (1856—1933) un

J. Naujālis (1869—1934) citu vidū godalgo Kalniņa kordziesmas BRĪVĪBA

(319), ROMOVES OZOLS (320) un DARBS UN DZIESMA (466).

Bez šīm 6. dziesmusvētku programmā bija vēl piecas Kalniņa dziesmas —

300, 301, 316, 358, 437 (beidzamo dziesmu pēdējā brīdī no programmas svīt-

roja, bet 301 un 466 piederēja pie tā sauktajām neobligātajām dziesmām, ko

iestudēja tikai spēcīgākie kori.)

1925 vasarā Kalniņš kā virsdiriģents izbrauca uz mēģinājumiem un novada

dziesmusvētkiem pie Staburaga (Jēkabpils novada dziesmusvētki 24. jūn.),

Skrīveros (2. aug.), Ogrē un citur, kā arī diriģēja savas dziesmas Rīgas

dziesmusvētkos Nacionālajā operā (1926 8. martā).
242. lpp. ..kad sākas darbs ar kori.. — A. Kalniņš uzsāka mēģinājumus

korī «Dziesmuvara» 1925 29. septembrī, atvadījās no kora 1927 14. oktobrī.

Kalniņa vārds piesaistīja korim lielu reflektantu skaitu. Pēc stingras atlases

pirmajā rudenī uzņēma 117 dalībniekus, pēc vēlreizējas atlases nākamajā

gadā — vēl 50. Sai laikā notika divi reprezentatīvi koncerti Rīgā (1926

11. maijā un 1927 9. maijā), kā arī pāri par desmit citu mazāku uzstāšanos.

Repertuārā — J. Vītols, E. Melngailis, A. Kalniņš, J. Zālītis, J. Kalniņš,

J. Graubiņš, kā arī Ā. Ābele. (Komponistu, ērģelnieku, diriģentu un pedagogu

Ādolfu Ābeli (1889—1967) A. Kalniņš izraudzījās par savu pēcteci pie «Dziesmu-
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varas» diriģenta pults. Ābeles vadības laikā (1927—44) šis dziedātāju kolek-

tīvs kļuva par vienu no pašiem izcilākajiem Latvijas koriem. Kalniņš iepazinās

ar Ābeli jau agrāk — kad tas kļuva par viņa pēcteci Liepājas Annas baznīcas

ērģelnieka, kā arī turienes pedagoga un diriģenta gaitās (1919—24). (Sk. arī

341.) 1927 26. un 30. martā «Dziesmuvara» piedalījās Bēthovena 9. simfonijas

atskaņojumā E. Kupera vadībā ar Nacionālās operas kori un orķestri. Sim

uzvedumam «Dziesmuvaru» kā kormeistars sagatavoja Jēkabs Vitoliņš.

242. lpp. Pauls Šūberts (1884—1945) — pianists un pedagogs. Mācījies

klavierspēli pie O. Sepska, Jelgavas mūzikas skolā un Pēterburgas konserva-

torijā, ko beidza 1911. Darbojās par klavierklases vadītāju LX kopš dibinā-

šanas līdz 1944. Bija arī Izglītības ministrijas Mūzikas padomes loceklis un

Nacionālās operas direkcijas loceklis kopā ar Kalniņu. Samērā bieži spēlēja

A. Kalniņa klavierdarbus un dziesmu pavadījumus. Sarakste neliela un tikai

darba jautājumos. Sk. 778.

243. lpp. Emīls Kupers (1877—1960) —
krievu diriģents. Studējis vijoļ-

spēli un diriģēšanu Vīnes konservatorijā. 1898—1924 diriģents muzikālajos

teātros Krievijā un Ukrainā, 1909—14 galv. diriģents «Krievu sezonās» Parīzē

un Londonā. 1925—28 veica daudz iestudējumu Latvijas Nacionālajā operā,

pasniedza diriģēšanu LX (starp viņa audzēkņiem bija Leonīds Vīgners),

1929—32 darbojās Čikāgā, 1932—36 Milānā un Parīzē, 1944—50 Ņujorkā,

1950—60 Monreālā.

246. lpp. ..Jūrmalā pie Lielupes grīvas.. — 1927 vasarā Kalniņš dzīvoja

Lielupē, toreiz vēl maz izbūvētā rajonā, kur vēlāk izvietojās zvejnieku kolhoza

«Uzvara» centrs (Stirnas ragā). Toreiz šo vietu dēvēja par Buļļiem un tā bija

sasniedzama no Bulduru (tagad — no Lielupes) stacijas.

246. lpp. ..ezeru apspīdētajai Lazdonai, Madonas tuvumā. — 1921 Laz-

donā Kalniņš ar ģimeni vispirms apmetās tagadējās Praulienas 1. astoņgadīgās

skolas namā, bet drīz pārcēlās uz vēl klusāku vietu, kur atgriezās arī 1922.

Tā ir Lazdonas ciema «Vecā skola» — vienkārša bijušās pagastskolas vien-

stāvu ēka Rāceņu ezera paaugstajā austrumu krastā.

Sīs apmešanās vietas Kalniņam ieteica kordiriģents Haralds Mednis

(dz. 1906), kas tolaik bija Kalniņa skolnieks un kura tēvs bija ilggadīgs sko-

lotājs Lazdonā.

248. lpp. ..jaunu sarūgtinājumu cēlonis.. — 1926 Kalniņam izveidojās

saspīlētas attiecības ar J. Vītola vadīto komponistu biedrību «Skaņražu kopa»,

lai gan viņš 1923 ir bijis viens no tās dibinātājiem. Proti, Kalniņš izjuta kopas

nelabvēlību pret sevi kā Operas direkcijas locekli (uz to attiecināts teikums par

«Skaņražu kopas piederīgo biedru savtīgiem un partejiskiem nolūkiem» A. Kal-

niņa rakstā «Šķiroties», kas publicēts avīzē «Pēdējā Brīdī», 1927, 20. okt.,

4. lpp.). Nelabvēlību viņš izjuta arī šīs pašas kopas kolēģu kritikās par

operu SALINIEKI, saskatīdams tajās mudinājumus publikai neapmeklēt kriti-

zētās operas izrādes. Kalniņš ieradās «Skaņražu kopas» sanāksmēs arvien

retāk un jau pirms emigrācijas loloja nodomu no tās izstāties. Viņa sakari

ar šo organizāciju pilnīgi pārtrūka tikai pēc aizbraukšanas uz Ņujorku, kad,
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uzskatot emigrāciju par izstāšanos, kopas sanāksme viņu no biedru sarakstiem

nolemj svītrot kā izstājušos pēc paša vēlēšanās.

253. lpp. Par izcilāko vērtību kritika atzīst..
— levērojamākās kritikas par

20. gadu sākuma dziesmām: Medlņš Jēk. A. Kalniņa dziesmu-novitātu va-

kars. — Latvijas Vēstnesis, 1921, 28. sept, 220. nr, 3. lpp.; Sproģis J. A. Kal-

niņa dziesmu vakars. — Latvijas Kareivis, 1921, 27. sept, 219. nr, 3. lpp.;

Arnolds [J. Graubiņš]. A. Kalniņa dziesmas novitātes. — Latvis, 1921, 2. okt,

28. nr, 3. lpp.; J.S. [Sudrabkalns]. A. Kalniņš 23. okt. konservatorijā. —

Sociāldemokrāts, 26. okt, 242. nr, 3. lpp.; Sproģis J. A. Kalniņa dziesmu-

novitātu vakars. — Brīvā Zeme, 1922, 25. okt, 241. nr, 3. lpp.; Mediņš Jēk.

Dziesmu-novitātu vakars. — Latvijas Vēstnesis, 1922, 26. okt, 242. nr, 3. lpp.

255. lpp. . . visai Izvērstu dramatisku ainu. — Par kordziesmas LATVJU

HIMNA— 1917 (300) saturu un tās nozīmi šajā balādē sk. 6. nodaļā.

261. lpp. ..no stingri individualizētām vadtēmām. . — Kompozīciju ieva-

došā Darba tēma (Pesanie) aptver trīs toņus tritona robežās un paver iespējas

veseltoņu gammai, ko vēlāk pilnībā realizē tā sauktais ķildas motīvs (parti-

tūras 4. punkts). Ritms, faktūra un konteksts šoreiz piešķir Kalniņa tradicio-

nālajam skarbuma intervālam — palielinātai kvartai (un no tās augošām vesel-

toņu gammām un harmonijām) svešādu, itin kā mehāniskotu intonatīvo izteik-

smi un galu galā raisa tēlainas asociācijas ar kaut ko mākslīgi konstruētu,

urbānistisku. Sis intonatīvi harmoniskais komplekss kā spilgtākais nosaka

skaņdarba kolorītu un ir pirmais industriāla darba tēlojums latviešu vokāli

simfoniskajā mūzikā. Ar ievada piekto takti atskan diatoniskie augšuptrau-
cošie Dziesmas motīvi, bet vēl pēc pārdesmit taktīm (Andante) Tālo skaņu

jeb Saskaņas motīvs, kontrapunktiski apvienojot Darba un Dziesmas intonā-

cijas. Ar partitūras 3. punktu eksponēta himniska tēma, kas vēlāk ievada skaņ-

darba noslēguma posmu.

262. lpp. .. DARBS UN DZIESMA nav atskaņota daudz.. — Kalniņa

emigrācijas gados DARBS UN DZIESMA piesaistīja strādnieku koru uzmanību.

Toreiz partitūra bija Latvijā grūti pieejama. Liepājas Strādnieku kora diriģents
Kārlis Bunka (1890—1978) uzrakstīja partitūru pēc instrumentu partijām, un

uzvedums notika. Reizē partitūra tika paglābta no bojāejas, jo oriģināls līdz

ar partijām gāja bojā kara laikā Rīgas radiofona bibliotēkas ugunsgrēkā.

(K. Bunkas atmiņas autora pierakstā; Darbu katalogs, 15. lpp.)

262. lpp. . . dzejnieks to rakstījis kara laikā. . — Komponists saņēma
tekstu rokrakstā jau 1919 janvārī. Pie tam interesanti, ka dzejnieks ieteica arī

dziesmai raksturīgo faktūras veidu, kas ievērots. (A. Ķēniņa vēstule A. Kal-

niņam, 1919, janv. — VBR).

265. lpp. . . izteiksmes mērķtiecību un kodollgumu. — Pie šī lakonisko

dziesmu tipa zināmā mērā pieder arī dažas gadījuma kompozīcijas, starp tām

kora «Dziesmuvara» muzikālais moto (321) — īss skanīgs fugato, ko koris

mēdza nodziedāt bez diriģenta katra koncerta sākumā. Vēlāk Kalniņš kompo-

nēja šādu muzikālu emblēmu arī korim «Fortissimo» (339).

268. lpp. . . bijusi libiete. — M. Goldins rakstā «3aMeTKH o HapoflHOH
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My3biKe jihbob» (1974, rokr, raksta autora arhīvā) norāda, ka vairums šo

meldiju kā Dobeles novada tautasdziesmas publicētas Emiļa Melngaiļa krājumā

Latviešu mūzikas folkloras materiāli, 3. R, 1953, ar numuriem 429, 433, 436,

439, 440, 441, 446, 482. Raksta autors izsaka domu, ka Melngailis toreiz

uzskatījis šīs dziesmas par lībiešu folklorai piederīgām un ietekmējis šai vir-

zienā Kalniņu. To tomēr var apstrīdēt, jo Kalniņš saņēma meldijas nevis no

Melngaiļa, bet patstāvīgi pierakstīja no R. Vizbuļa, ko viņš pats apliecina

(sk. 7. nodaļas 58. norādē minēto rakstu) un par ko pārliecina arī Meln-

gaiļa un Kalniņa pierakstu atšķirības. leskats, ka šīs meldijas ir lībiskas, šķiet,

tomēr nācis no R. Vizbuļa, un par to liecina vēl arī tas, ka minētajā pirmatska-

ņojumu koncertā starp zemgaļu dziesmām ir bijušas arī divas M. Vīgneres-

Grīnbergas pierakstītas meldijas ar apdarēm (547, 559), kuras Kalniņš tomēr

izdodot nepievieno «latvju-lībiešu ziņģēm».
271. lpp. ..atgriešanās pie A. Krūmiņa kā libretista. — SALINIEKU dar-

bība notiek teiksmainā pagātnē Ziemeļjūras salā Līgnā un fantastiskās jūras

dzīlēs. Darbojas senlatviešu zvejnieki, kā arī teiksmainas būtnes — tumsas

un gaismas dievības: tumsas valdnieks un Jurvas karalis Tulznis, kura varai

klausa ūdeņu un vēju stihijas; Ilgness, saules gars un gaismas personificē-

jums; krams — salinieku dzīvības un spēka simbols; Tulžņa jūras pils fan-

tastiskie iemītnieki.

/. cēliens. Līgnas salas mierīgo dzīvi pārtrauc gadskārtējā jūras briesmoņu

ierašanās — Tulznis ar kalpiem nāk ievākt smagas nodevas. Svešinieks Ilgness

cenšas pārliecināt saliniekus vienotiem spēkiem atbrīvoties no paverdzinātāja.
Taču sadursmes brīdī tiem nav nedz spēka apziņas, nedz vienprātības —■ katrs

domā tikai par savu labklājību, gļēvi cerot uz Tulžņa žēlastību. Ilgneša aici-

nājumu iedvesmota, nebeidz pretoties vienīgi zvejnieka meita Daikna. Pretes-

tības centienu saniknotais Tulznis citu vidū grib sodīt Ilgnesi, taču tas atklāj

savu piederību pie Saules jeb Gaismas spēkiem, pār kuriem tumsai nav varas.

Ilgness pareģo, ka salinieki atgūs brīvību tikai tad, ja pārvarēs gļēvulību un

paši tieksies uz Gaismu, un pēc tam nozūd. Sakaitinātais Tulznis liek viesu-

lim applūdināt salu.

2. cēliens. Paverdzinātie salinieki nožēlojami velk dzīvību tumšā jūras

bedrē, zemūdens mošķu ielenkumā. Vienīgā viņu cerība ir krams, no kura tie

iešķiļ uguni, un tad tumsa uz brīdi atkāpjas, parādās dzimtās salas vīzija.

Bet ierodas Tulznis, atņem kramu un aiznes to uz pili, ar to saliniekiem

demonstrēdams šķietamu uzvaru pār Gaismu.

3. cēliens. Tulžņa pils, dzied nāru kori, kalps Aļģis stāsta karalim par

atbraukušajiem austrumu viesiem. Tumsas valdnieku tomēr neatstāj nemiers.

Jau trīs gadus gūstā turēti salinieki, bet tie nav pilnībā pakļauti, jo nebeidz

tiekties uz Gaismu. Turklāt tiem nolaupītais krams kaitīgi iedarbojas uz

Tulžņa galmu. Kalps Aļģis veltīgi mēģina ar Viļņu, Bangu un Vētras dejām

izklaidēt karali. Beidzot Tulznis atsauc uz pili saliniekus un, gribēdams tos

iebiedēt ar savu varu pār Gaismu, cērt ar dzelzi pret kramu. Taču izlekusi

dzirkstele ķer tumsas karali pašā sirdī, un aiz viņa uz troņa parādās Ilgness.
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Mirstot Tulznis draud ari pēc nāves turpināt mūžīgo cīņu pret Gaismu. Ceļš

uz Līgnu ir vaļā, un salinieki ar Ilgnesi traucas turp, brīvībā.

4. cēliens. Izpostītā Līgnas sala joprojām guļ jūras dzelmē. Salinieki

prasa, lai Ilgness salu celtu saulē, un viņa atbilde, ka tas jāveic pašu pūliņiem,

ļautiņus sanikno, tie pret Saules dēlu kļūst pat rupji. Te no dziļumiem atskan

Tulžņa balss un salinieki atskārst savu nepateicību. Bet saulainu laiku cena

tagad būs augsta — brīvības šķēps ir gūsta gados aprūsējis, tas jāmazgā

asinīs. Daikna vienīgā ir ar mieru ziedot dzīvību dzimtenes labā. Brīdī, kad

Ilgness paceļ šķēpu pār viņu, tumsa izgaist, un Līgnas sala paceļas dienas-

gaismā, spilgtā saulē.

Operas SALINIEKI pirmuzveduma dalībnieki: diriģents A. Kalniņš, kor-

meistars P. Jozuus, režisors P. Meļņikovs, dekorators L. Liberts, baletmeistare

A. Fjodorova.

Ilgness — R. Bērziņš; Daikna — V. Lamberte; Tulznis — J. Niedra;

Aļģis — A. Verners; Vaivija — H. Cinka-Berzinska; epizodiskās lomās
—

A. Pulciņa, J. Kornets, R. Tunce v. c.

271. lpp. ..ari tautas brīvības cīņas iemiesojums. — Precīzs ir novērojums

par buržuāziskās Latvijas inteliģences risinātās tautas vienprātības tēmas

ietekmi šajā libretā. Sk.: Briede-Bulavinova V. Latviešu opera. R., 1975, 83. lpp,
kur līdz šim vispilnīgāk un detalizētāk skaidrota operas SALINIEKI libreta un

mūzikas dramaturģija.
levērību pelna arī tas, ka, operas pirmuzvedumu apcerot, salinieku kramā

un dzirkstelē saskatīts revolūcijas personificējums. Visskaidrāk to pauž kāda

čehu kritiķa atsauksme (Rīgas kritiķi šādu satura skaidrojuma aspektu

nemin) — sk.: Lameu B. Lotvšsko. — Listy Hudebni Matice (Praha), 1926,

červen/červenc, s. 356.—358.

Libreta notikumu dīvainajā attīstībā var saskatīt naivi alegorizētus dau-

dzus pirmā pasaules kara un revolūcijas notikumus Latvijā no vācu iebrukuma

Kurzemē līdz 1918 novembra revolūcijai Vācijā. Gan no drāmas iekšējās

loģikas viedokļa, gan arī vēstures alegorijas aspektā nesaprotama paliek nepie-

ciešamība upurēt Daiknu. Liekas, te atspoguļojas gluži vienkārši tāda upurē-

šanās ideja kā Vāgnera operā Klīstošais holandietis un citās vēlīnā romantisma

drāmās, kur laimīgs fināls nevar pienākt bez iepriekšējas «izpirkšanas».

Tulznis neapšaubāmi personificē vācu muižniecības un baronu kundzību.

Revolūcijas «dzirkstele» tam dara galu paša mītnē... Bet tumsas valsts,

resp, vācu imperiālisma drauds vēl saglabājas. Tā to uztvēra arī sava laika

skatītājs.

Interesanti, ka presē kāds autors, komentējot Vācijas pieprasīto kompen-

sāciju par bijušajām baronu muižām Latvijā un Igaunijā, liek virsrakstu

«Tulžņa balss». (Sk.: Mednis E. Tulžņa balss. — Pirmdiena, 1926, 1. martā,

52. nr, 4. lpp.)

Sajā sakarā vērā ņemama ir doma, ka Kalniņš ar šo operu ir it kā brīdi-

nājis par vācu imperiālisma draudu nākotnē. Sk.: BepiiHH C. Onepnoe TBop-

MecTßo A.ibtppeAa KajiHbiHH. — B kh.: H3 ncTopnu My3biKH XX BeKa, M, 1971,

c. 113.
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8. nodaļa

275.-279. lpp. izmantotie avoti

Autobiogrāfija. Kalniņš A. Referāts par muzikālo dzīvi Ņujorkā; Kā es

pārbraucu okeānu. — Pēdējā Brīdī, 1927, 7. dcc; nepublicētas korespondences

šim laikrakstam: Ņujorkas mūzikas sezona pilnā sparā; Ērģeļu mūzikas sezona

Ņujorkā, 1929. Rokr. (RLMVM).

279. lpp. ..kad Ņujorkā lerodas ari ģimene.. — 1928 1. jūnijā uz dzīvi

Ņujorkā ierodas komponista dzīvesbiedre, kā arī meita Biruta, kura emigrācijas

dēļ ir pārtraukusi studijas Latvijas konservatorijas P. Jurjāna dziedāšanas

klasē, bet tomēr jau sniegusi Rīgā savu pirmo solokoncertu (1928 28. martā)

ar A. Kalniņa dziesmu programmu (un tajā pirmo reizi arī trīs jaunas, Ņu-

jorkā komponētas dziesmas ■— 182, 183, 184).

Izņemot 1930 un 1932 vasaras, komponists ar ģimeni dzīvo centra rajonā

Manhetenā — salas rietumu daļā:

no 1928 jūn. līdz 1930 maijam — Rietumu (West) 108. ielā 8

~
1930 maija „

1930 sept. — Austrumu (Eastern), tagad Bruk-

nera, šoseja (Bruckner Expressway),

3517, Bronksā (Bronx)

~

1930 sept. „
1931 dcc. — Fortvašingtona avēnijā (Fort Wash-

ington Avenue) 75

„

1931 dcc.
„

1933 maijam — Rietumu (West) 156. ielā 512

„
1933 jūn. „ augustam — Ketskilu (Catskill) kalnu kūrortā

Leksingtonā (Lexington), ap 200 km

uz ziemeļiem no Ņujorkas

280. lpp. .. ar saviem amatieru koriem. — Kalniņa vadītie kori: Rietum-

ņujorkas (West New York) vīru koris; šveiciešu sieviešu koris «Helvetia»;

dziedāšanas biedrības «Makšķernieku klubs» vīru koris; Karlštates (Carlstadt,
New Jersey) vīru koris; Ņujorkas Strādnieku vīru koris.

Bez tam Kalniņa ērģelnieka pienākumos ietilpa arī angļu jauktā kora

diriģēšana Kristus baznīcā (Christ Church).

1930 rudenī ekonomiskās krīzes dēļ divi no šiem koriem izbeidza darbību.

281. lpp. ..Kristus baznīcā (Christ Church). —
Sī ēka (Rietumu

153. ielā 546, Brodvejas krustojumā), kā arī instruments ir saglabājušies.

Ērģelēm bija tikai mazliet vairāk par 20 reģistriem, taču, pēc Kalniņa atzi-

numa, visai izcilas kvalitātes un labās kombinācijās.
Vēl pirms tam īsu laiku (1927 dcc.

—
28 janv.) Kalniņš darbojās par vienu

no trim ērģelniekiem kādā ebreju reformātu baznīcā (Piektajā avēnijā), kuras

bagātā koncertdzīve ritēja pilnīgi Eiropas klasiskās garīgās mūzikas tradī-

cijās.



452

282. lpp. Semjuels Etkinsons Boldvins (Baldwin, 1862—1953) — ērģeļ-

virtuozs un komponists, 1880—84 studējis Drēzdenes konservatorijā. Kopš 1895

darbojies Ņujorkā, no 1907 — mūzikas profesors Ņujorkas Pilsētas universi-

tātē. Komponējis dziesmas, arī dažus simfoniskus darbus.

282. lpp. .. gūst plašu rezonansi presē. — Kritika raksturo Kalniņa ērģeļ-

spēli kā augstākā mērā virtuozu, dziļi īpatnēju un radošu, īpaši apsveicot

noslēguma improvizāciju par latviešu tautasdziesmu tēmām kā pārsteidzošu

jaunumu. Atzinību izpelnās arī solodziesmas. (Craven H. T. Latvian Composer

Heard m Own Compositions. — The Philadelphia Recorder, 1928, 22 Apr.;

Tubbs A. Latvian Composer m Concert. —
The Evening Bulletin, 1928,

23 Apr.; v. c.)

284. lpp. ..
ar Bostonas Latviešu strādnieku biedrību. — Sī biedrība bija

latviešu progresīvo emigrantu apvienība Bostonā, kopš 1920 —■ Amerikas Ko-

munistiskās partijas Latviešu koporganizācijas locekle. (Sk.: Dūma L.\ Paeg-

līte Dz. Revolucionārie latviešu emigranti ārzemēs 1897—1919. R, 1977, 117,

286, 287. lpp.)

284. lpp. .. uzņemas Kalniņa nošu izdevumu izplatīšanu. — Bostonas Lat-

viešu strādnieku biedrībai piederēja sava kluba ēka («Dudlev Club», Bostonā,

Kenilvērtstrītā 23, Roksberijā), ko izmantoja sanāksmēm un sarīkojumiem;

tajā notika minētais koncerts (arī B. Kalniņas-Tripodi koncerti vēlākajos

gados). Te atradās biedrības grāmatveikals, kurā pārdeva Kalniņa skaņdarbu

izdevumus.

284. lpp. Jēkabs Kalniņš (īst. v. Viktors Mangulis, 1880—1964) — koru

un amatieru orķestru diriģents. Dzimis bij. Madonas apr. bij. Praulienas pag.

«Pāķos». Beidzis Kuldīgas skolotāju semināru, pēc tam strādāja par skolotāju

Ļaudonā. 1906, soda ekspedīcijas vajāts, izbēga uz Pleskavas apkārtni, tad

emigrēja uz ASV. Sākumā fabrikas strādnieks KHvlendā, vēlāk Bostonā, kur

organizēja Bostonas Latviešu strādnieku biedrības kori, kā arī citas muzikālas

vienības. Spēlēja vairākus mūzikas instrumentus. Sarakstījās ar Alfrēdu Kal-

niņu.

287. lpp. .. cildinošas atsauksmes .. — Atsauksmes parādās angļu žurnālā

«The Musical Standard» (1930, 26. jūl.; 1930, 29. nov.); Berlīnē iznākošajos

«Die Musik» (1930, 2. nr.) un «Signale fūr die musikalische Welt» (1930,

26. nov.), kā arī amerikāņu žurnālā «The Musical Observer» (1930 okt.) un

citos.

287. lpp. . . Ņujorkas avīzēs. . —■ Tās ir iespaidīgās ASV Sociālistiskās

partijas vācu avīzes «New Yorker Volkszeitung» un «Sonntagsblatt Staats-

Zeitung und Herold». VBR glabājas izgriezums no pēdējās — Kalniņš A.

Musikalische Preisausschreiben (1930, 18. maijā). Sk.: Autobiogrāfija,

93.-98. lpp.

290. lpp. Haralds Krelcburgs (Kreutzburg, 1865—?) — ērģelnieks. Dzimis

Kuldīgā, studējis Leipcigas konservatorijā. Kopš 1897 darbojās Rīgā. Bija

sava pirmā skolotāja Vilhelma Bergnera (1837—1907), lielo Doma ērģeļu
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būves iniciatora un ilggadējā ērģelnieka, pēctecis šajā amatā. Komponējis

ērģeļdarbus, solodziesmas, baznīcas mūziku. 30. gados izceļojis uz Vāciju.

290. lpp. .. nevēlas konkurēt ar saviem kolēģiem dzimtenē. — Te kārtējo

reizi izpaudās Kalniņam raksturīgā līdz dīvainībai delikātā attieksme pret

kolēģiem un līdzcilvēkiem. Viņš raksta: «Vilcināšanās izskaidrojama ar

iedzīvošanos tur svešumā, arī ar atziņu, ka ir patriotiskāk palikt ārzemēs,

atbrīvojot vietu dzimtenē tiem, kam nevienas nav; tāpat ar visdziļāko pār-

liecību, ka, ārzemēs paliekot, darba un satiksmē ar visplašāko mūziķu saimi,

es dzimtenei indirekti un šad tad pat neapzinoties izdarītu lielāku pakalpo-

jumu.» (Reterāts par muzikālo dzīvi Ņujorkā.). .

293. lpp. .. ar Dž. Oksenhema vārdiem.. — īsas ziņas par ASV perioda
solodziesmu ievērojamākajiem cittautu tekstu autoriem:

Edgars Alans Po (Poe, 1809—1849) — amerikāņu rakstnieks un kritiķis,

ievērojams detektīvstāstu autors. Dzeja ietekmējusi vēlāko franču un krievu

simbolismu.

Džons Oksenhems (Oxenham, īst. v. William Arthur Dunkerlev, 1852—-

1941) — populārs angļu novelists un dzejnieks. Studējis literatūru Anglijā,

darbojies žurnālistikā un literatūrā arī Francijā, ASV, Kanādā, Austrum-

āfrikā.

Semjuels Holls Jangs (Young, 1847—1927) — amerikāņu rakstnieks un

misionārs. Publicējis vairākas ceļojumu grāmatas par Aļasku un Kanādas

ziemeļu piekrasti.

Cārls Grendžers Blendens (Blanden, 1857—?) — amerikāņu dzejnieks,
15 dzeju krājumu autors.

Vēčels Lindsejs, ar pievārdu Nikolass (Lindsav, 1879—1931) — amerikāņu

dzejnieks, ilustrators, orators. Studējis glezniecību Ņujorkā. Klejoja pa ASV

Rietumiem kā tautas dziedonis, ilustrēja savu darbu izdevumus.

Ketrina Pārmentere (Parmenter) — amerikāņu dzejniece. Patstāvīgu grā-
matu nav, tāpēc precīzi dzīves dati nav atrasti. Pēc komponista atmiņām

(Autobiogrāfija, 97. lpp.), tā bijusi ap gadsimta sākumu dzimusi daudzsološa

Bostonas dzejniece, kas vājās veselības dēļ dzīvojusi Kalifornijā. Domājams,

agri mirusi.

Persijs Bišljs Sellljs (Shellev, 1792—1822) — ievērojams angļu roman-

tisma dzejnieks, esejists, dramaturgs.

298. lpp. Alma Johana Kēniga (Koenig, 1889—1942) —
austriešu rakst-

niece, vairāku dzejoļu krājumu, romānu un drāmu autore. Darbojās avīžniecībā,

sacerēja antifašistiskus cīņas dzejoļus. Mira 1942 koncentrācijas nometnē

fašistu okupētajā Minskā.

298. lpp. Ķarls Rīdels (Riedel) — literāts, 30. gados dzīvojis Vācijā,

Frankentālē (Bavārijā). Tuvāku ziņu trūkst. Kalniņš ar viņa tekstu kompo-

nējis tikai dziesmu AICINĀJUMS (440).
298. lpp. .. to dzīvi mūzikas praksē problemātisku. — Diezgan droši var

pieņemt, ka pārējās šī perioda kordziesmas ir samērā mazvērtīgi gadījuma

darbi. Lai gan 399— 415 nav atrastas, par to raksturu ļauj spriest 416, kura
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arī piederēja pie tās pašas dziesmu sērijas, kā arī citi, netieši avoti. Gan

dzejā, gan mūzikā tie bija raksturā atviegloti, sentimentalizēti korāļi, pie-

mēroti anglikāņu un dažādu protestantisko reformātu pasekli jūsmīgajam baz-

nīcas dzīves garam. Sai sakarā harmonikā simptomātiski ir dominantes

nonakordu un pikantu alterāciju sastatījumi tipiskā amerikāņu muzikālā senti-

mentālisma ievirzē. Apstākļu spiesta peļņas darba rezultāts ir arī 361—
398.

Meldijām te nav nekādas līdzības ar seno gregoriānisko katoļu korāli. Tiklab

tās, kā arī harmonizācija veidotas atvieglotā protestantu baznīcas dziesmu

raksturā.

298. lpp. .. antoloģijas ar tādu pašu nosaukumu. — No šīs antoloģijas —

«The Sea Anthologv» (cd. by A.H. Bartlett, London, 1924) — izraudzīti teksti

kantātes pirmajām četrām daļām. īsas ziņas par tekstu autoriem:

Tomass Kempjens (Campion, 1567—1620) — angļu dzejnieks un mūziķis.

Alise Hanta Bārtleta (īst. v. William Allen Bartlett, 1870—1949) — ame-

rikāņu dzejniece, žurnāliste, vēsturniece, vairāku dzejas antoloģiju sastādītāja.

Alfrēds Tenisons (Tennyson, 1809—1892) — ievērojams angļu vēlā roman-

tisma dzejnieks. Abi kantātē ietvertie dzejoļi ASV izdoti vairāk nekā 50 reižu.

Otrais no tiem («Rietumvējš») ņemts no poēmas «The Princess» (1847), kurā

traktēta sieviešu tiesību kustība.

Kantātes 5. un 6. daļas tekstu publikācijas avoti nav noskaidroti.

9. nodala

304.—308. lpp. izmantotie avoti

Autobiogrāfija; 1931—35 gada sarakste.

Rīgas avīžu informācija par A. Kalniņa atgriešanos Latvijā (1933 jūn.

numuri).

Čaks A. Maza saruna ar lielu komponistu. — Atpūta, 1939, 18. aug,

772. nr, 24. lpp.

Pirmoreiz pieminētās personas

Elmārs Arro (dz. 1899) studējis muzikoloģiju Vīnē un Berlīnē, 1933—39

darbojies par pedagogu Tartu, pēc tam Vācijā. Publicējis zinātn. darbus par

Austrumeiropas, arī par Igaunijas senāko un 20. gs. mūziku.

308. lpp. .. kurš domājas sevi jau dzimtenē gluži aizmirstu
..

— Kalniņa

atšķirtība no profesionālajiem mūziķiem Latvijā pirmajos emigrācijas gados

bija tik liela, ka no 1927 rudens līdz 1931 vasarai, kad pienāca Vītola vēstule

un telegrammu sūtīja 270 kordiriģenti, viņš nesarakstījās ne ar vienu kolēģi

komponistu Rīgā, izņemot dēlu (taču sarakstījās ar kori «Dziesmuvara»,
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dažiem operas solistiem, literātiem, māksliniekiem). Tomēr Latvijas kompo-

nistu vidū Kalniņš bija saglabājis ļoti augstu reputāciju un dzīvu popularitāti

kā izcili atklāts, taisnīgs un bezkompromisa sabiedrisks darbinieks un mūziķis.

Rezumēdams iespaidus Rīgā, par to raksta, starp citu, igauņu diriģents Lenarts

Neimans (1885—1933), sk.: Neuman L. Lāti muusikud ja meie. — Muusikaleht,

1932, N 4, lk. 117.

308. lpp. Ari jaunais uzvedums.. — Uzveduma dalībnieki (pirmizrāde

1933 9. sept.): diriģents T. Reiters, kormeistars P. Jozuus, režisors J. Zariņš,

scenogrāfs L. Liberts, baletmeistars E. Leščevskis.

Ilgness — N. Vasiļjevs; Daikna
— M. Brehmane-Štengele; Tulznis —

J. Niedra; Aļģis — A. Verners.

310. lpp. Nikolajs Vanadziņš (1892—1978) — ievērojams koncertērģelnieks

un ērģeļspēles pasniedzējs, no 1947 — profesors. 1917 absolvēja Petrogradas

konservatorijā 2. Handšina ērģeļspēles klasi, 1920—23 bija tur pedagogs, pēc
tam direktors Daugavpils Tautas konservatorijā (1923—29), Rīgas Tautas kon-

servatorijā (1929—42), Nacionālajā operā (1934—36), Jāz. Mediņa Rīgas mū-

zikas vidusskolā (1945—56). No 1938 mācīja ērģeļspēli Latvijas Konservatorijā.

Ar A. Kalniņu sadarbojās jau arī Daugavpils periodā. Saglabājusies neliela

sarakste. Plašāk par Kalniņa un Vanadziņa sadarbību sk.: Brlede-Bulavlnova V.

Mūža skanīgie reģistri. R., 1977, 85, 86. v. c. lpp.
310. lpp. ..pāris nedēļas pat jāpavada slimnīcā. — Toreiz noteiktā

diagnoze — angīna pectorls vera (jeb stenokardija). Dažādos dzīves posmos

komponista hroniskā sirdsslimība kvalificēta arī kā Insufficientia valvularum

aortae; arhuthmia absolūta.

311. lpp. Eduards Kalniņš (1893—1946) — ērģelnieks. Studējis Pēterbur-

gas konservatorijā, Z. Handšina ērģeļspēles klasē (1910—15), no 1922 darbojās

par ērģelnieku un klavierspēles skolotāju. Tēvs, tāpat kā A. Kalniņa tēvs,

cēlies no Cēsu raj. Baižkalna, A. Kalniņa attāls radinieks.

311.—312. lpp. ..ļoti retajos autorkoncerios.. — Notikuši šādi koncerti:

Jaundarbu vakars 1934 7. februārī Melngalvju zālē. Programmā — ASV

perioda solodziesmas un klavierdarbi. levadā: Referāts par muzikālo dzīvi

Ņujorkā.

Latvijas konservatorijas kopas «Līgusonis» latvju skaņdarbu cikla 7. kon-

certs, veltīts A. Kalniņa lielo formu darbiem (1935 15. febr.). levadā — refe-

rāts: Skats manā darbistabā. («Līgusonis» rīkoja A. Kalniņa kamermūzikas

vakaru arī jau 1934 15. martā, bet ne kā autorkoncertu.)
Emīla Dārziņa 25 gadu nāves atceres vakars Amatnieku biedr. zālē

1935 17. augustā. A. Kalniņa uzruna: Emīla Dārziņa personība (Jaunākās
Ziņas, 1935, 7. sept, 203. nr, 9. lpp. un 21. sept, 215. nr, 7. lpp.).

Kora «Fortissimo» koncerts ar A. Kalniņa kantātes JŪRA (463) pirmatska-
ņojumu 1937 24. oktobrī. levadā referāts: Mana kantāte JŪRA (Mūzikas Ap-
skats, 1938, 4. nr, 97. lpp.).

312. lpp.
..

šl autobiogrāfija.. — Kalniņš A. Fūnf Jahrzehnte Musik. Eine

Autobiographie, 1936—1938, 1950. Rokr.
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312. lpp. ..viņas (Amandas) matēs māsa..
— Lidija Sonni, dzim. Cel-

herte, 1853—1941.

'

313. lpp. ..strādā pie operas jauninstrumentējuma, papildinājumiem. — Ziņas

par redakcionālajiem pārveidojumiem BAŅUTĀ sk. komentārā 248. lappusei.

313. lpp. Uzvedums 7. oktobri.. — Uzveduma dalībnieki: diriģents J. Kal-

niņš, režisors J. Zariņš, dekorators P. Rožlapa, kormeistars T. Kalniņš, balet-

meistars O. Lēmanis.

Baņuta — M. Brehmane-Štengele, E. Puknas-Traviņa; Valgudis —

J. Niedra; Daumants — Ā. Kaktiņš; Maiga — A. Ludiņa; Vižuts — M. Vētra;

Veckareivis — A. Kortāns; Krīvukrīvs — G. Neimanis; Krīvs — P. Gailis;

Burvis — A. Jēkabsons.

320. lpp. .. būtiski izmaina teksta idejisko un tematisko ievirzi. — Kom-

ponējot minētās dziesmas, Kalniņš līdz galam neapzinājās, ka pagātnes cīņas

attēlojumu literatūrā un mākslā oficiālā buržuāziskās Latvijas propaganda

par katru cenu centās izmantot nacionālisma sludināšanai. Tomēr viņš vai-

rījās no tekstiem, kuri nepārprotami pauda tā laika oficiālo politisko ideolo-

ģiju. Šajā sakarā interesanti, ka dziesmā PIE GAUJAS komponists manu-

skriptā ar savu roku pārveidoja F. Ansaberga vārdus tā, lai no tiem izslēgtu

jebkuru norādi uz tā sauktā Ziemeļlatvijas karaspēka darbību Gaujas baseinā

1919 vasarā. (Manuskripts ar komponista laboto tekstu glabājas RLMVM,

Alfrēda Kalniņa fondā, R 5/1).
Šī perioda vokālajai mūzikai pieder arī kāds desmits komponēto korāļu.

Vairums no tiem radušies sakarā ar to, ka Jāzeps Vītols 30. gadu beigās

pārstrādāja ērģelniekiem lietojamo korāļu grāmatu, pārharmonizējot meldijas

un ievietojot arī pilnīgi jaunas, kuru sacerēšanā viņš iesaistīja vairākus kom-

ponistus. «Patikas uz šādu darbu jau nu nav, bet nedomā lūdzu, ka mazās

maksas dēļ..,» rakstīja Kalniņš vēstulē Vītolam 1939 28. jūnijā (RLMVM),

tomēr viņš daļu darba uzņēmās, jo necieta diletantismu, kas baznīcas mūzikā

izpaudās veco meldiju un tekstu nesaskaņotībā, utt.

10. nodaļa

323.—326. lpp. izmantotie avoti

Autobiogrāfija; A. Kalniņa vēstules A. Letēm, 1941. Rokr. (TTMM).

A. Grīnbergas, J. Kalniņas, P. Rības atmiņas autora pierakstā (glabājas
A. Klotiņa arhīvā).

10. nodaļas beidzamajā posmā Izmantotie avoti

Kalniņš A. Dienasgrāmata (RLMVM); Jurjānu Andrejs. Atmiņas. — Lat-

vijas Vēstnesis, 1923, 6. jūn, 120. nr, pielikums; Mans pēdējais lūgums.
1951. Rokr. (glabājas M. Zālītes arhīvā).
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Zallte M. Alfrēds Kalniņš slimība. Atmiņas. Rokr. (glabājas A. Klotiņa

arhīvā).

327. lpp. . . darbs pie BAŅUTAS, konstultantu N. Ohlopkova, A. Hauka,

A. Jermolajeva rosināts. — Nikolajs Ohlopkovs (1900—1967) — padomju

aktieris un režisors, pedagogs, PSRS Tautas skatuves mākslinieks. Darbojās

par filmu scenāristu un kinorežisoru. Studēja arī tēlotājmākslu un konserva-

torijā čella spēli. Režisūrā apliecināja monumentāla publicistiskā teātra prin-

cipus. Vadīja vairākus operu uzvedumus Maskavas Lielajā teātrī un Ļeņin-

gradas Mazajā teātrī. Laikā, kad konsultēja BAŅUTAS 1941. gada iestudējumu,

bija režisors un aktieris Vahtangova teātrī Maskavā.

Aleksandrs Hauks (1893—1963) — padomju diriģents, pedagogs, kompo-

nists, KPFSR Tautas mākslinieks. 1917 absolvēja Petrogradas konservatoriju,

kur kompozīcijas teoriju mācījās arī pie J. Vītola. Kopš 1920 darbojās par

diriģentu muzikālajos teātros un simfoniskajos orķestros. Kāpināti ekspresīvu

un monumentalizētu interpretāciju pārstāvis. Laikā, kad konsultēja BAŅUTAS

uzvedumu, bija PSRS Valsts simfoniskā orķestra galvenais diriģents.

N. Ohlopkovs un A. Hauks bija Maskavā 1941 paredzētās Latviešu lite-

ratūras un mākslas dekādes komisijas locekli. Kopā ar citiem viņi 1940 beigās

un 1941 pirmajos mēnešos iepazinās ar Latv. PSR mākslas dzīvi, piedalījās

Dekādes programmas izvēlē un praktiskajā sagatavošanā. Te piedalījās arī

padomju baletmeistars un dejotājs Aleksejs Jermolajevs (1910), kurš toreiz

darbojās Maskavas Lielajā teātrī.

BAŅUTAS jauniestudējums tika sagatavots kā pirmais no dekādē pare-

dzētajiem muzikālā teātra uzvedumiem (pieņemšanas izrāde 1941 9. jūn.).
Tā dalībnieki: diriģents T. Reiters, kormeistari R. Vanags un A. Vinters, reži-

sors J. Zariņš, scenogrāfs P. Rožlapa, baletmeistars E. Leščevskis, kostīmu

māksliniece M. Spertāle.

Baņuta — M. Brehmane-Štengele, E. Puknas-Traviņa; Valgudis —

J. Niedra, G. Neimanis; Daumants — A. Kaktiņš, A. Viļumanis; Maiga —

A. Ludiņa, A. Liberte-Rebāne; Vižuts — A. Priednieks-Kavara, N. Vasiļjevs;

Burvis — A. Jēkabsons, R. Pelle.

Uzvedumā Operas koris bija papildināts ar Reitera kora dziedātājiem,

palielināta arī orķestra stīdzinieku grupa.

328. lpp. .. pieprasīja izveidot ari minēto jauno finālu. — BAŅUTAS
fināla otrās (1941) redakcijas, kuru veica A. Krūmiņš, piedaloties P. Vīlipam,

dramaturģiskā koncepcija šāda: brīdī, kad Baņuta un Vižuts gatavojas doties

nāvē, viņus nejauši atrod līgotāji; Baņutu atbrīvo no nepieciešamības atriebt,

jo noskaidrojas, ka Daumants kritis godīgā cīņā un nogalināts, Vižutam

atriebjot savas māsas negodu; arī Valgudis vairs nevar uzturēt savu prasību

pret Baņutu, jo nav vairs starp dzīvajiem. Valguda vietā darbojas Vecākais,

kurš aicina tautu izšķirt abu mīlētāju likteni. Tauta, šķietami aizmirsusi
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solījumus Pērkonam, dieviem un krīviem, parādās gluži jaunā gaismā un ļauj

Baņutai un Vižutam dzīvot.

Literatūrā par BAŅUTU jaunā fināla versija daudz debatēta. (Plaši par

to sk.: Briede-Bulavinova V. Latviešu opera. R, 1975, 64.—72. lpp.) Viens

no pirmajiem šī fināla vājo dramaturģisko loģiku jau 1953 apspriedē par

Latv. PSR Operas un baleta teātra darbu aprādīja Maskavas kinorežisors un

dramatiskās mākslas teorētiķis Leonīds Kristi (1910) (sk.: Vitoliņš J. Alfrēda

Kalniņa daiļrade. — Karogs, 1954, 8. nr., 108.—111. lpp.). Nav šaubu, ka

tautas pēkšņā pārvēršanās savās prasībās ir maz motivēta un atstāj gribēti

optimistiska risinājuma iespaidu. Te acīm redzams ir bezkonfliktu teorijas

iespaids, precīzāk sakot — ņēmis virsroku uzskats, it kā jebkurš drāmas tra-

ģisks vai laimīgs atrisinājums izteiktu sabiedrības vēsturisko pesimismu vai

optimismu. Griba demonstrēt šo optimismu lika rasties pašai jaunā fināla

idejai. Tomēr fināla otrās redakcijas dzīvotspēju ir noteikuši ne tikai idejiski

apsvērumi. Lai arī fināls ar savu gaišo izskaņu no muzikāli dramaturģiskā

viedokļa paplašina plaisu starp pirmajiem diviem un otrajiem diviem cēlieniem

un ir zināmā pretrunā ar operas liriski traģēdisko pamattoni, tomēr muzikālā

spilgtuma ziņā tas ir pārāks par fināla pirmo redakciju — arī tāpēc, ka ļauj

izvairīties no statiskuma 4. cēlienā un drīzāk iesaistīt atkal darbībā kori.

328. lpp. ..uzveduma turpmākie panākumi.. — BAŅUTA pieredzēja šī

iestudējuma atjaunojumu vācu fašistiskās okupācijas laikā 1941 26. novembrī.

Fināla otrā redakcija tika saglabāta, bija tikai sīki režisoriski pārveidojumi,
kā arī dažas pārmaiņas izpildītāju sastāvā: diriģents J. Kalniņš; Vižuts —

A. Jēkabsons (34 izrādes).

Citu vidū par šo atjaunojumu visai atsaucīgi rakstīja vācu rakstnieks

Valters Blēms (Bloem, 1868 —1951; sk. par viņu: Hctophh HeMeiiKoii jmTepa-

Tvpbi. M, 1968, t. 4, c. 329). Vairākos rakstos Vācijas un okupētās Latvijas

laikrakstos viņš ļoti izcēla tiklab mūziku, kā arī īpaši fināla otrās redakcijas

dramaturģiski dzīvinošo, pēc viņa domām, lomu.

329. lpp. . . nākamajiem uzvedumiem vairs nebija tiesību atpalikt. . —

1945 17. februārī, tātad jau četrus mēnešus pēc Rīgas atbrīvošanas, BAŅUTAS
dekādes uzvedumu atjaunoja vēlreiz un līdz 1947 17. augustam tas pieredzēja
25 izrādes. Dalībnieki: diriģents L. Vīgners, režisors E. Kažociņš, kormeistars

R. Vanags. Baņuta ■— E. Traviņa; Valgudis —A. Daškovs; Daumants —

H. Ozolītis; Maiga — A. Ludiņa; Vižuts — A. Jēkabsons; Zvantevaitis —

E. Plūksna; Burvis — P. Gailis.

1947 šo uzvedumu vēl muzikāli slīpēja un to magnetofona lentē ierakstīja

Vissavienības Radiofikācijas un radioraidījumu komitejā. (So gandrīz divarpus
stundas garo visas operas ierakstu L. Vīgnera vadībā, pašam autoram kon-

sultējot, pabeidza 1947 1. augustā. Vissavienības Radio to pirmoreiz pārraidīja

1947 26. septembrī. Glabājas Vissavienības Skaņu ierakstu nama fonotēkā

Maskavā.)
1949 septembrī BAŅUTAS speciāli atjaunotu izrādi sniedza Latvijas Pa-

domju komponistu savienības valdes plēnuma ietvaros (diriģents M. Zukovs).
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1953 25. oktobrī uz skatuves parādījās BAŅUTAS ceturtais inscenējums,
kuru 1955 decembrī izrādīja arī Latvijas PSR Mākslas un literatūras dekādē

Maskavā. Dalībnieki: diriģents E. Tons, režisors K. Liepa, scenogrāfs K. Mie-

zītis, baletmeistars B. Priede. Baņuta — Z. Heine-Vāgnere, R. Māliņa; Valgu-

dis — A. Daškovs, A. Lēpe; Daumants — P. Grāvelis, H. Ozolītis; Maiga —

A. Ludiņa, A. Pile; Vižuts — A. Frīnbergs, A. Skara.

1957 BAŅUTU izrādīja Latv. PSR Operas un baleta teātra viesizrādēs

Kijevā.

1968 23. novembrī notika piektā uzveduma pirmizrāde. Dalībnieki: diri-

ģents R. Glāzups, režisors J. Zariņš, scenogrāfs A. Lapiņš, baletmeistars

A. Lembergs. Baņuta — R. Frīnberga, R. Zelmane; Valgudis — A. Daškovs;

O. Krastiņš; Daumants — P. Grāvelis; Maiga — L. Andersone, A. Tauriņa;

Vižuts — M. Fišers, K. Zariņš.
329. lpp. . . dažus solokoncertus

..
— pēc vairāku gadu pārtraukuma Kal-

niņam izdevās 1944 17. februārī sarīkot savu jaundarbu koncertu. LVU aulā

viņš spēlēja vairākus jaunus ērģeļdarbus (840, 877) un pavadīja solodziesmas.

Dažus klavierdarbus spēlēja P. Šūberts (780, 788, 791, 792).

329. lpp. .. viņš šo iespēju izmanto. — Piemēram, vēstules Atim Kauliņam

(1942 31. martā, 1, 8. apr. — RLMVM) ļauj secināt, ka Kalniņš delikātā

veidā mēģinājis novērst varas iestāžu konfliktu ar Jelgavas mūzikas skolu,

kurš varēja, protams, būt šīs skolas pastāvēšanai liktenīgs.

330. lpp. ..pirmizrāde Rīgas operā. — Baleta STABUR/IGS (4 cēlienos,

E. Leščevska librets un horeogrāfija) pirmuzveduma dalībnieki: diriģents

J. Kalniņš, scenogrāfs un kostīmu mākslinieks P. Rožlapa. Skaidrīte — E. Pfei-

fere; Laimons
— A. Lembergs; Jautris — E. Leščevskis v. c.

Baleta viela ņemta no tautas teiksmām par Staburadzes klinti. «Viņos

laikos kāds jauneklis braucis Daugavā zvejot. Viņa līgava palikusi uz krasta.

Piepeši sacēlušies briesmīgi viļņi, laiva apgāzusies un jauneklis noslīcis. Nu

nabaga līgava raudājusi krastā caurām dienām un naktīm, lūgdamās, lai

Daugavas dzīles atdotu mīļāko. Tā raudot, meiča beidzot palikusi par radzi —

Staburagu.» — Latv. PSR ZA FS, 219, 899. nr. (Cit. pēc: Vēriņa S. Alfrēda

Kalniņa balets Staburadze. R, 1958, 8. lpp.)

Teikas motīvs baletā izvērsts, iesaistot sižetā bagātā precinieka tēlu

(Jautris) un blakus personāžus.

1. cēliens. Lauku mājas Daugavas krastos. Saimes ļaudis nodarbināti

rudens darbos. Saimnieka meita Skaidrīte un kalpa puisis Laimons nav vienal-

dzīgi viens pret otru, bet tas nav pa prātam Skaidrītes tēvam, turīgajam

Valtam. Precībās ierodas bagātais dzērājs Jautris ar draugiem, taču Skaidrīte

nepieņem dāvanas, un saimes ļaudis preciniekus nežēlīgi izjoko. Šķēršļi, kas

stājušies Skaidrītes un Laimona ceļā, viņu mīlu vēl vairāk iekveldē.

2. cēliens. Labības druva pie Daugavas. Arī te ar precību piedāvājumiem

Skaidrīti vajā allaž iereibušais Jautris, bet Skaidrīte un Laimons paslepen zvēr

uzticību. Puiši un viņu vidū Laimons izbrauc Daugavā zvejot. Uz Daugavas
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sāk plosīties negaiss un vētra. Izglābušos zvejnieku vidū nav Laimona. Skaid-

rīte izmisumā grib mesties viļņos, tikai tēvs un Jautris viņu attur.

3. cēliens. Tēva pierunāta, Skaidrīte svin kāzas ar Jautri. Daudz kāzu

paražu un izdarību. Skaidrīte kavējas atmiņās par Laimonu, līdz bēdu pār-

ņemta aizbēg no dzīru galda.

4. cēliens. Satriektā Skaidrīte atnākusi pie Staburaga un lūdz Daugavu

kaut uz brīdi atdot Laimonu. Daugava lūgumu pilda, kad Skaidrīte apsolījusies

mūžam ritināt sudraba asaras tās ūdeņos. Pēc īsā tikšanās brīža Daugava

Laimonu atkal atņem, un Skaidrīte atskārst, ka laimes brīdis bijis tikai sapnis.
Taču viņa jau ir pārvērtusies klints radzē, un nerimtīgas asaru straumes

apraud mīlētājus, kuru jūtas metušas izaicinājumu nāvei.

1957 15. decembrī Latv. PSR Akadēmiskajā operas un baleta teātrī priekš-

kars vērās šī baleta pārveidotam uzvedumam ar nosaukumu «Staburadze»

(libreta autors un horeogrāfs J. Canga, mūzikas konsultants Jēkabs Mediņš,

diriģents J. Hunhens, scenogrāfs A. Lapiņš). Sini uzvedumā sākotnējā muzikālā

dramaturģija bija saglabāta tikai 4. cēlienā, pārējos mūzika radikāli pārkār-

tota — tā papildināta ar jaunajām situācijām izraudzītu mūziku no komponista

klavierdarbiem (749, 771) Jēkaba Mediņa instrumentācijā. Pārveidojumu mērķis

bija panākt spraigāku dramatisko darbību, reducējot sadzīves un etnogrāfijas

elementu, pastiprinot lirikas un fantastikas sfēru; šim nolūkam 2. cēliena dar-

bību risināja Daugavas dzelmē. Bija mainīti daudzi darbības momenti un

personvārdi.

Trešais iestudējums (1976 6. martā) no jauna tuvojās baleta STABURAGS

autoru sākotnējai iecerei tiklab libretā, kā mūzikā (saglabāts arī oriģinālais

nosaukums un galvenais personāžs), lai arī bija izkārtots trīs cēlienos

(5 ainās). Libretists, horeogrāfs un inscenētājs A. Lembergs, diriģents R. Glā-

zups, scenogrāfs J. Salmanis, konsultants horeogrāfiskajā folklorā H. Sūna.

333. lpp. . . sirmo rektoru neapgrūtina. . — Kalniņa rektora darbības laikā

(1944—48) lielu administratīvu un organizatorisku darbu veica direktors rīko-

tājs vijoles klases docents Pēteris Smilga (1901 —1968), vokālās klases

pasniedzēja Emīlija Cīrule (1892—1977), kuriem abiem bija darba pieredze

Maskavas konservatorijā, kā arī atsevišķu jauno nodaļu organizētāji — Jēkabs

Mediņš (1885—1971; kordiriģentu nodaļas dibinātājs), Vladimirs Muzaļevskis

(1894—1964; pirmais mūzikas vēstures katedras vadītājs), ilggadējais speciālās

klavierspēles katedras vadītājs Valerijs Zosts (1901—60) un citi.

334. lpp. ..kā zinātnisku nosaukumu. — Konservatorijas zinātniskā

padome 1946 23. martā ierosināja piešķirt A. Kalniņam zinātnisku nosaukumu

(CVORA, 472. f, 3. apr, 1. 1, 31. lpp.). To piešķīra 1947 31. maijā.

335. lpp. . . kā savu klavlerdarbu atskaņotājs. — Minētajā koncertā Kalniņš

spēlēja prelūdijas 780, 788, 787, 789, pēdējās divas — pirmatskaņojumā, kā arī

pavadīja savas solodziesmas. So autorkoncertu atkārtoja vairākos Rīgas strād-

nieku klubos.

335. lpp. ..divus viņa autorkoncertus. — Sie koncerti notika 1946 4. maijā

.(Liepājas teātrī) un 5. maijā (1. vidusskolas zālē). Komponists tajos nolasīja
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(469), NAMEISIS, ZEMGALIEŠU VIRSAITIS (468), bet tam
—

BALĀDE

(673) simfoniskā orķestra variantā, kā ari daudzi mazākas formas skaņdarbi.

337. lpp. .. drīzāk ar lecietību nekā nosodoši. — Piemēram, Kalniņš aiz-

stāvēja M. Zariņa klavieru svītas Latvju danči manuskriptu, kam viens otrs

pārmeta Dariusa Mijo ietekmi kā kaut ko principiāli nepieļaujamu; aizstāvēja

folkloras netradicionālo traktējumu. (Protokols Nr. 4., 1948, 4. febr. — CVORA,

423. f, 1. apr, 35. 1, 9. lpp.)

337. lpp. ..kā visai saistoši notikumi. — Starp pēdējiem darbiem, ko Kal-

niņš nodeva kolēģu vērtējumam, bija tautasdziesmu apdares balsij un kla-

vierēm Mildas Pūces priekšnesumā 1948 13. oktobrī; UVERTĪRA (683) un

klavierdarbi (813—816) Vilmas Cīrules un Jāņa Ķepīša priekšnesumā 1950

6. septembrī.

337. lpp. ..lai gan saņem pensiju.. — Ar 1948 jūniju komponists saņēma

personālo pensiju 1000 (toreizējā naudas vērtībā) rubļu apmērā mēnesī. Pa-

domju Latvijas valdība piešķīra Kalniņam personālo pensiju jau 1941 aprīlī.

337. lpp. ..beidzamo autorkoncertu.. — Kalniņa pēdējais autorkoncerts

notika Rīgā, filharmonijas zālē 1948 30. oktobrī ar dziedātājiem Mildu Pūci

un Kārli Rozenbergu. Komponists spēlēja vairākus klavierdarbus, kā arī pava-

dīja solistus; pirmo reizi tika izpildītas SEŠAS RUCAVAS TAUTASDZIES-

MAS (566—571) (M. Pūce).
338. lpp. .. koncertu skaits. —

So koncertu vidū: A. Kalniņa skaņdarbu

vakars konservatorijā, 1949 30. oktobrī; A. Kalniņa un E. Dārziņa skaņdarbu
koncerts Liepājā, 1949 11. decembrī; A. Kalniņa skaņdarbu vakars Jāzepa

Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolā, 1949 15. decembrī.

338. lpp. ..Kalniņu ģimenes aprūpē. — Komponista sadzīves jautājumu

kārtošanā, medicīniskās aprūpes organizēšanā daudz darīja Komponistu savie-

nības darbinieki — atbildīgais sekretārs Nilss Grīnfelds un referente Milda

Zālīte, ar kuriem saglabājusies arī personiska rakstura sarakste, kā arī PSRS

Mūzikas fonda Latvijas nodaļas direktors Alfrēds Amoliņš un citi.

343. lpp. .. tik radikālos folkloras materiāla pārveides gadījumos.. — Šā-

das emocionāli dziļas apdares izraisīja asus kritikas iebildumus laikā, kad

mūzikā nebija pārvarētas tā sauktās bezkonfliktu teorijas ietekmes. Tāpēc nav

brīnums, ka Latvijas Padomju komponistu savienības plēnumā 1949 27. sep-

tembrī šī Kalniņa apdare izpelnījās pārmetumus par «pesimisma sludināšanu»

(CVORA, 423. f, 1. apr, 44. 1.).
348. lpp. Vija Vismane (dz. 1920), Pēteris Slpolnleks (dz. 1913, Latv. PSR

N. b. mākslas darbinieks) — ērģeļu virtuozi, absolvējuši N. Vanadziņa klasi

Latvijas Valsts konservatorijā.
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PERSONU RĀDĪTĀJS*

Ābele Ādolfs — 165, 319, 381, 420,

448, 449

Abts Francis — 320, 361

Adamovičs E. — 376

Aivzs Čārlzs — 278

Aizups Kārlis — 18

Akuraters Jānis — 115, 149, 213, 232,

358, 364, 366, 368, 372, 377, 379,

382, 385, 430, 441

Alksnis Jēkabs — 108, 160, 165, 377,

428, 437

Alunāns Juris — 378

Alunāns Nikolajs — 38, 418, 432, 439

Aleksandrovs Anatolijs — 9, 336, 406

Amoliņš Alfrēds — 463

Andersone Erna — 226, 370

Andersone-Silare Laima — 461

Andrass (īst. v. Alfrēds Andersons) —

370

Andrej anovs Viktors fon — 361, 364

Ansabergs Fricis (Gotfrīds) — 64,
251, 285, 286, 290, 316, 333, 361,

373, 380, 381, 384, 458

Anspaks Antons — 9

Anšice Elga — 375

Apalups Arnolds — 375

Arājs-Bērce Augusts — 327, 340, 374,

376, 411

Arbeņins Nikolajs — 446

Arenskis Antons — 121

Arro Elmārs — 305, 456

Arume Augusts —
427

Asafjevs Boriss — 52

Asars Jānis — 54, 422

Aspazija — 81, 97, 98, 114, 127, 131

138, 149, 154, 155, 162, 164, 165

175, 213, 223, 236, 245, 258, 270

329, 340, 362, 363, 368—370, 375

378, 403, 411, 429, 430, 439

Augusts M. — 36, 38

Auseklis — 264, 378, 380, 409

Austrina Mudīte — 9

Austriņš Antons — 372, 377

Aviks Juhans — 190, 192, 438, 448

Bahs Johans Sebastians — 45, 47, 124

162, 239, 276, 281, 308, 326, 336

353, 419, 436
BahsVilhelms Fridemans

—
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* Personu radītāju sastādījuši Dina Plandere un Guntars Pupa.
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Bairons Džordžs Gordons — 360

Balakirevs Milijs — 258

Baliņš A. —
384

Baltgailis Jēkabs — 438

Balzaks Onorē dc
— 250

Bankovičs K. — 56, 419

Bārda Fricis — 180, 211, 317, 341,

365, 367, 368, 374, 375, 377, 411

Barisons Pēteris
— 123, 177, 215, 216,

269, 365, 427

Barons Krišjānis — 364

Bārtleta Alise Hanta (īst. v. William

Allen Bartlett) — 385, 456

Bartoks Bela — 166

Baumane Alija — 371

Baumanis Kārlis — 286, 422

Baumaņu Kārlis — 18, 440

Bebris Juris —
379

Bēke Raimunds fon — 113, 400, 428

Belijs Viktors — 9, 335

Belajevs Mitrofans — 46, 47, 49, 421

Bendorfs Vilis —
9

Bendrojus J.
— 389

Benefelde Ada
— 201, 249, 366—368,

370—372

Bergholce Erna
—

9

Bergners Vilhelms — 400, 454

Bergs Albans — 288

Berkovičs P. — 438

Berlina Amālija — 30, 408, 416, 417
Bernhards Augusts — 44, 418
Bērsons Voldemārs

— 25, 26, 407, 415

Bērziņa Marta — 107

Bērziņš Alberts — 201, 438
Bērziņš Jēkabs — 416

Bērziņš L. — 384

Bērziņš Rūdolfs — 226, 244, 368, 369,
452

Bēthovens Ludvigs van — 36, 111, 161,
205, 318, 353, 449

Bētiņš Ādolfs — 82, 420, 426

Bētiņš Jānis — 34, 417, 426
Bētiņš Ludvigs — 36, 420

Bētlinga Anna fon
— 101—104, 427

Bīlenšteins Augusts — 427

Bīlenšteins Emīls — 107, 427
Binde Elza

— 25, 413, 417

Bindu Atis — sk. Kauliņš A.
Bištēviņš Eduards

— 115, 395, 430
Bīrbaums Otto Jūliuss — 42, 360
Birznieks Oskars

— 9

Bizē Zoržs
—

170

Blaumanis Rūdolfs
— 62, 65, 81 87,

153, 361, 362, 364, 365, 377, 378, 384
Blēms Valters — 358, 405, 460

Blendens Čarlzs Grendžers —373, 455

Blohs Ernsts — 289

Blosfelds Kārlis — 395

Blūmentāls D. — 384

Bobkovics Artūrs — 151, 159, 214, 241

393, 435
Boērs Luī

— 159

Bokščaņina J. — 406

Boldvins Semjuels Etkinsons — 282,

291, 400, 454

Borodins Aleksandrs — 50, 60, 122,

125, 168

Bossi Marks Enriko — 239

Botičelli Sandro — 53

Brāmss Johanness — 60, 65, 170, 241,
346

Brauns Hermanis — 6, 357

Brehmane-Štengele Milda — 226, 244,

369, 457—459

Breikšs Teodors
— 365

Brēma Paula — 117, 430

Brencēns Kārlis — 50, 422

Briedē (Bulavinova) Vija — 8, 163,

227, 271, 273, 309, 358, 405, 452,
457, 460

Brigadere Anna
— 264, 368, 371, 380,

383, 385

Brikners Kārlis — 400

Brīvzemnieks Fricis — 362, 429

Brunvalds Aleksandrs Leonards —438

Brusubārda Ernests — 41

Bukava Marta —
416

Bunka Kārlis — 9, 450

Celherte (Hansene) Ida — 421

Cielava Skaidrīte —
422

Cimze Jānis — 38, 79, 130,. 152, 319,

388, 389, 396, 435, 438

Cinka-Berzinska Helēna — 372, 373,

452

Cirule Emīlija — 462

Cīrule Vilma
— 463

Čaikovskis Pēteris — 59, 65, 66, 86,
161, 171, 227, 230, 353

Caks Aleksandrs — 229, 456

Canga Jevgeņijs —
462

Cehovs Antons — 86

Cerepņins Nikolajs — 437

Cerni Francis — 43, 418, 419

Curļonis Mikalojs — 86, 419

Dāle Karola — 381
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Dārziņš Emīls — 5, 6, 38, 42,43, 45,47,

55—58, 60, 63—66, 72—78, 81,

82, 84, 88, 89, 96—99, 104, 106, 107,

114, 116, 120, 121, 125—129, 131, 132,

134, 136, 143, 148, 152, 154—156,

159, 171, 175, 180, 188, 211, 221,

235, 249, 257, 283, 306, 334, 338, 352,

353, 361, 384, 395, 396, 403—405,
408, 418—421, 423,432,434, 457,463

Dārziņš Volfgangs — 133, 313

Dassals R. — 226

Daškovs Aleksandrs — 460, 461

Daugulis Arvīds — 149, 434

Davidovs Karls — 420

Debisī Klods — 49, 95, 96, 138, 147,

166—168, 288, 294, 426, 430

Dēmels Rihards — 42, 360

Densmors Frenss — 296, 390, 391

Dermanis Vilis — 93

Didrihsone Estere — 9, 374, 432

Dikensens Klerenss — 400

Diprē Marsels — 239

Dīrers Albrehts — 53

Djagiļevs Sergejs — 50, 421, 422

Dombrovskis Augusts — 397

Dreimanis Jānis — 384, 385

Dubavs Ernests — 9

Duburs Jēkabs — 81, 114, 159, 211,

360—364, 386, 425

Dūma Līga — 282, 454

Dvarions Balis — 201

Dvoržaks Antonins — 127, 147, 291

Dzenis Burkards — 50, 57, 76, 162,

361, 418, 422

Dzenis Reinholds — 418

Dziesma Fricis — 384

Džermani Fernando — 281

Ebrehems Džeralds — 120, 121, 267,

_

358, 405, 431

Edelfelts Alberts — 50, 54, 422

Egliņa-Nara Vilma — 26

Eglītis Viktors — 375

Eibenšics Zozē — 433

Ekarts G. H. — 320

Ekšteins Ernests — 189, 367
Eldgasts Haralds — 364

Eliass K. — 375

Endzelīns Jānis — 376
Enesku Džordže — 426
Engelss Fridrihs — 250

Erdmanis Zamuels — 366, 439

Ermanis Pēteris — 370

Erss Ādolfs — 223, 265, 266, 372

387, 390

Faijers Jurijs — 159, 436

Falkoviča Elfrīda — sk. Nodieva El-
frīda

Fallijs — 364

Federleins Gotfrīds — 400

Feldbahs Gustavs — 101, 427

Ficdžeralds Frensiss Skots — 244

Fīrhufs Gothards — 14, 15, 17—19.

25, 29, 413

Fišere Elza — 395

Fišers Miķelis — 461

Fitelbergs Gžegožs — 126, 431

Fjodorova Aleksandra — 243, 452

Fogelmans Otto — 199

Fokins Mihails — 243

Franks Cēzars
— 281, 308 .

Freidenfelds A. —
438

Freifelde Olga — 366—368

Frīdenberga Marta — 370

Frīdenbergs Andrejs — 202, 370, 393

Frīdenbergs-Mieriņš Jānis — 87, 360

Frīnberga Regīna — sk. Māliņa (Frīn-
berga) R.

Frīnbergs Artūrs — 461

Gade Nīlss — 47

Gailis Pēteris — 458, 460

Gallēns-Kallela Aksels — 50, 54, 422

Geršvins Džordžs —
288

Gēte Volfgangs Johans — 180

Gilmāns Aleksandrs — 34, 47, 281, 419

Ginsburgs S. — 406

Gintere Lilija — 366
Ginters R. A. — 315

Girgensons — 185
Glazunovs Aleksandrs — 48, 166, 243

Glāzups Rihards — 353, 461, 462

Gļinka Mihails — 79, 103

Gogens Pols — 187

Goldins Maksis — 445, 450

Gorodinskis V. — 336

Graubinš Jēkabs — 253, 266, 271, 314,

337, 448, 450

Grauzdiņa Ilma — 8, 173, 348, 405

Grāvelis Pēteris — 461

Grāvītis Oļģerts — 9, 349

Greble Vilma
— 440

Grēvesmīls Hermanis — 121, 431

Grēviņa Anna — 251, 292, 295, 373,
374



Grēviņš Valdis —
233

Grībens F. — 56, 422

Grīgs Eduards — 45, 50, 59, 64, 83,

118, 127, 130, 147, 170, 214, 215,

253, 289, 321, 353, 358, 410, 433

Grīnberga Alīne — 9, 370, 458

Grīnbergs Eduards — 39, 78

Grīnbergs Jānis — 39, 77, 324, 370,

417, 418, 446

Grīnbergs Oskars — 39, 77, 78, 361,

417, 424, 445

Grīnbergs Teodors — sk. Zajkalns T.

Grīnfelde Milda — 8, 356, 403

Grīnfelds Nilss
— 9, 322, 337, 406, 463

Grīvinš Rūdolfs — 186, 188, 189, 438

Gruzna Pāvils — 123, 153, 155, 238

Gubene Marija — 388

Gulbis Ansis — 244

Guleke Johans Heinrihs —
414

Guleke Rūdolfs — 17, 414

Guno Saris
— 35, 57

Hačaturjans Arams — 335, 406
Haidns Francis Jozefs — 31, 301

Haldmā Hilda — 9, 427

Hāls —
400

Handšins Zaks — 457

Hauks Aleksandrs — 327, 329, 459

Heftlere Doroteja — 425

Heine-Vagnere Zermena — 461

Helmanis Heinrihs — 438

Hendelis Georgs Fridrihs — 45, 47,

61, 79, 308, 353
Hēns Alfrēds —

147

Hibinskis Ādolfs — 118, 126, 431

Hildahs Eugens — 98, 426

Hindemits Pauls — 241, 272, 438

Hofmanis Arturs — 79

Hohapfels Hanss — 146, 159, 162,
433, 435

Holanders Alberts fon — 414

Holanders H. — 68

Holca Anna — 395

Holšteins Strāls fon
— 185

Homiliuss Fridrihs — 73, 420
Homiliuss Luī — 47, 48, 400, 419, 420,

434

Hunhens Jānis —
462

Hunniuss Karls — 367

Ivanovs Jānis — 9, 267, 333, 337

Jākobsons Dāvids — 231
Janāčeks Leošs — 291

Jangs Semjuels Holls — 373, 455

Janovičs E. — 151

Jāns Fridrihs — 414

Jansons Andrejs — 9

Jastrebcevs V. — 86

Jaunsudrabinš Jānis — 245, 366, 371,

372, 379

Jēkabsons Arnolds — 458—460,
Jēkabsons Kārlis — 87, 362, 363, 370,

371, 379, 385

Jermolajevs Aleksejs — 327, 459
Jozuus Pauls — 48, 82, 113, 223, 226,

377, 420, 452, 457

Jurjāns Andrejs — 38, 39, 47, 59, 76,
84, 130, 148, 153, 189, 216, 266, 356,
363, 388, 395, 403, 419, 420, 423,
429, 432, 458

Jurjāns Pāvuls
— 59, 73, 75, 79—81,

113, 123, 126, 185, 199, 201, 285,
361—364, 393, 408, 423, 428, 429,
434, 436, 438, 440, 453

Juzeļuns Juļus —■ 272

Kačalova Tatjana — 53, 86, 422

Kajanuss_ Roberts — 448

Kaktiņš Ādolfs — 149, 185, 194, 226,

362, 366, 409, 434, 438, 458, 459

Kalniņa (Sāfa) Amanda — 81, 110,

113, 188, 290, 305, 306, 312, 338,
361, 362, 364, 395, 408, 421,425,458

Kalniņa (Tripodi) Biruta
— 9, 107,

111, 202, 206, 283, 284, 286, 291,
316, 365, 371—373, 381, 383—386,

388, 390, 428, 441, 453, 454

Kalniņa Juta
— 458

Kalniņa Rozālija — 14—17, 19, 21,

23, 29, 367, 407, 416, 418

Kalniņa Zane — 16

Kalniņš Aldonis — 123

Kalniņš Eduards — 311, 457

Kalniņš Jānis (Alfrēda Kalniņa dēls) —

9, 107, 111, 201, 202, 270, 285, 289,

314, 326, 328, 363, 428, 447, 448,

458, 460, 461

Kalniņš Jānis (Alfrēda Kalniņa tevs) —

14—16, 19, 20, 25, 360, 407

Kalniņš Jēkabs — 284, 381, 454

Kalniņš Teodors — 458

Kaļiņņikovs Vasilijs — 122

Kapels Johanness — 420

Kaps Artūrs — 56—58, 106, 193, 315,

316, 335, 357, 404, 420, 422

Kaps Eugens — 9

Kaps Vilems — 335
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Karbona Anna — 400

Kargs-Elerts Zigfrīds — 281

Kārkliņš Jēkabs — 226, 374

Kārkliņš Ludvigs — 405

Kaudzītes Matīss un Reinis —
17

Kauliņš Atis Otis (pseid. BinduAtis) —

84,153—155, 176, 365, 418, 420,

426, 433, 461

Kažociņš Eduards —
460

Kažociņš Kārlis — 210

Kēlbrants Augusts — 365

Kempjens Tomass — 385, 456

Kēniga Alma Johanna — 298, 383, 455

Kerubīni Luidži — 165

Kirhenšteins Augusts — 416

Kitsbergs Augusts — 200, 368

Klauberga E. — 374

Kleinberģis (Kleinbergs) J. — 176, 385

KJaviņa Velga — 7, 149, 405

Klavinš Dzintars — 297

Knaijers Kristiāns — 118, 124, 137,

168, 405, 431

Kohanskis Pāvels —
121

Kokare Elza — 440

Kolbe Ferdinands
— 105, 107, 427

Kolbe Herberts — 427

Komisārs Voldemārs
— 226

Kornets Artūrs — 368

Kornets Jānis — 149, 226, 369, 434, 452

Kortans Aleksandrs — 458

Kosa Juris — 358, 380

Košu Kārlis — 26

Kozlovska E.
— 390

Krasinska Lija — 6, 66, 134, 405

Krastiņš Kārlis — sk. Uferss K.

Krastiņš Oļģerts —
461

Kreicburgs Haralds — 290, 454

Kremlovs Jurijs — 86

Krēks' Kirils
—

192

Krēsliņa Austra — 364, 365

Krieviņš Edgars — 364

Krisbergs Augusts — 393

Kristi Leonīds — 460

Kronvaldu Atis — 13, 17, 27, 413

Kropotkins Nikolajs — 39, 417

Krūmiņš Artūrs — 225, 228, 271, 328,

358, 373, 374, 382, 386, 442, 446,
451, 459

Krūmiņš Kārlis — 365

Krūza Kārlis — 257, 368, 370, 371,379
Kšeneks Ernsts — 288, 289

Kuģa Jānis — 226

Kuningas Oskars
—

9

Kupers Emīls — 243, 245, 449

Kuprins Aleksandrs — 86

Kurbē Gistavs — 187

Kusevicka Marija — 283

Kusevickis Sergejs — 49, 282, 421

Ķempe Mirdza — 377

Kēninš Atis — 96, 97, 176, 180, 260,

362, 363, 366, 374—376, 378, 379,
382, 384, 411, 450

Kepītis Jānis
— 337, 463

Ķuņķis Bierants — 150, 435, 438

Laicens Linards — 365

Lamberte Vilija — 368, 369, 452

Lamejs Bernhards — 405, 452

Landsberģis Vitauts — 419

Lapiņš Artūrs — 461, 462
Laub'e Meta — 368

Lauberts Erihs —
226

Lazdiņš Jānis
— 199, 441

Lefevrs Cenings — 282, 400, 401

Leimane Ilona
— 384

Lēmanis Osvalds — 458

Lembergs Aleksandrs — 461, 462

Leonkavallo Rudžiero — 225

Lēpe Artūrs — 461

Lerbergs Šarls van — 270, 358

Lesiņš Knuts — 134, 376

Lesments Leo — 9, 427

Leščevskis Eižens — 358,457,459,461
Lešetickis Teodors — 33, 36, 417

Lete Aleksandrs — 189, 310, 316, 328,
337, 357, 397, 404, 437, 438, 458

Levitāns Izaks — 50, 52, 53, 86, 421

Liberte-Rebāne Amanda — 369, 459

Liberts Ludolfs — 309, 452, 457

Līdigs Mihkels — 56, 58, 106, 420,422

Lieknēja Otīlija — 438

Liepa Kārlis — 461

Liepiņš Anatols — 337

Liepiņš Voldemārs — 420

Lilienkrons Detlefs Fridrihs fon — 42,

360

Lindsejs Vēčels
— 373, 455

Lists Ferencs
— 179, 254, 293, 318

Ludiņa Anna — 375, 458—461

Lukss Valdis
—

382

Lūse Herta — 374

Luters Mārtiņš — 185, 188

Ļadovs Anatolijs — 43, 121, 147, 166,
418, 419
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Ļeņins Vladimirs Iļjičs — 85, 167,
i6B

Ļermontovs Mihails — 316

Madernieks Jūlijs — 50,76,78,81—83,

89, 97, 98, 150, 361, 395, 399,
422—425

Makdauels Eduards — 147, 281, 289,

433

Mālers Gustavs — 49

Māliņa (Frīnberga) Regīna —
461

Markss Kārlis — 168

Martinovs Ivans — 9, 336

Martinsone Edīte — 149, 185, 365,

369, 370, 372, 434

Maskanji Pjetro — 29, 278, 407

Mauriņš Emīls — 226, 368, 370—372

Mazīte Ede — 22

Medenis Jānis — 375

Mediņš Jānis — 165, 229, 244, 254,
283, 394

Mediņš Jāzeps — 38, 123, 177, 215,
269, 336, 447

Mediņš Jēkabs — 38, 450, 462

Mednis Haralds — 9, 449

Meijerholds Vsevolods — 309

Melartins Erki — 120

Mellers Alfons — 226, 369

Mellerstens Brūrs — 33, 35, 36, 417

Melngailis Emilis — 5, 13, 38, 42, 47,
49, 55, 56, 60, 62—64, 73—75, 82,

84, 88, 91, 92, 99, 114, 126, 129, 135,
148, 152—155, 162, 211, 212, 226,
240, 283, 296, 336, 344, 353, 364,
402, 405, 419, 420, 429, 432, 447,
448, 451

Melnikovs Pjotrs — 452

Mendelsons Fēlikss — 36, 61, 170, 253

Meņģelis Jānis — 16, 414

Mesiāns Olivjē —
272

Meterlinks Moriss — 430

Mežnora Indra —
382

Mieriņš (Frīdenbergs) Jānis — 360
Miezītis Kārlis — 461

Mijo Dariuss — 301, 463
Mīlītis Dāvis

— 26, 420

Millers Kārlis — 13, 17—19, 26—29,
352, 407, 413, 415, 416

Millers Roberts — 79, 424

Mīlmans Rūdolfs — 23
Misiņš Jānis — 357, 404

Mocarts Volfgangs Amadejs — 31, 45,

162, 172, 301, 353

Mora Valda — 371

Muinaste Astere — 9

Muižels Otto — 104, 117, 118, 405,
427

Musorgskis Modests — 47, 55, 64, 85,
114, 124, 135, 137, 147, 168, 255,260

Muške Vija — 127

Muzaļevskis Vladimirs — 462

Nadsons Semjons — 42, 360

Nalbadjans Ovaness — 117, 430

Naujālis Jozs — 448

Neimanis Gustavs — 32, 458, 459

Neimanis Hugo — 377

Neimans Lenarts — 192, 457

Neldners Pauls — 31, 83, 244, 426

Niedra Andrievs — 87—90, 92—94, 96,

97, 100, 204, 205, 257, 360—362,

381, 458

Niedra Jānis — 226, 368, 452, 457—459

Nodieva Elfrīda — 32, 417

Nodievs Augusts — 32

Novāks Vitezslavs —
120

Nuss Balduins
— 31, 32, 417

Ņevskis Aleksandrs —
48

Ņestjevs Igors — 138

Ohlopkovs Nikolajs — 327, 459

Oksenhems Džons — 294, 372, 455

Onegērs Artūrs — 238, 288, 301

Onezorgs Karls — 79, 424

Ore Ādams — 36, 438

Ore Harijs — 418, 432

Oriks Zoržs — 301

Ostroumova-Lebedeva Anna — 53

Ozola-Gijo Berta — 82, 426

Ozoliņš Alfrēds — 201, 225, 438

Ozolītis Herberts — 460, 461

Ozols Jēkabs — 73, 424, 426

Pābsts Augusts — 31, 38. 416

Paeglīte Dzintra — 282, 454

Palmgrēns Seiims — 120

Paparde Andrejs — 257, 370

Pārkmens H. A. — 391, 392

Pārmentere Ketrina — 373, 381,

384—386, 455

Pārstrautu Jānis — 142, 276, 432

Paucītis Kārlis — 396, 397
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Pavels Artūrs — 373

Pavasars Helmers — 9

Pelēkss Jānis
— 17, 414

Pelle Rūdolfs — 226, 459

Pērle Rūdolfs —
51

Pēterss Makss — 112, 428

Petipā Mariuss —
243

Pfeifere Edīte — 461

Pikaso Pablo — 166

Pile Arta — 461

Pinepuks A. — 283

Plandere Dina — 8

Plāta Milija — 395

Plaudis Jānis — 382

Plūdonis Vilis — 138, 149, 154, 175,

178, 195—198, 208, 255—257, 259,

264, 265, 362—367, 369—371, 377,

379, 382, 383, 385, 386, 409

Plūksna Edgars —
460

Plavniece Olga — 185, 241, 369, 370,
438

Po Edgars Alans — 250, 286, 292,

294, 372, 410, 455

Popeliščevs Vasilijs — 102, 427

Poruks Jānis — 68, 69, 100, 128, 129,

132, 138, 148, 152, 154, 353, 361,

363, 380, 383
Priede Bruno

— 461

Priednieks-Kavara Artūrs
— 375, 459

Prokofjevs Sergejs — 166, 167, 241,

302, 438

Pūce Milda — 374, 375, 384, 388, 389,
463

Pučini Džakomo
— 64, 225

Puknas-Travina Erna — sk. Traviņa

(Puknas) E.

Pulciņa Adele — 452

Pumpurs Andrejs — 18, 76, 264, 378,

381, 414

Purvītis Vilhelms — 52, 53, 86

Puškins Aleksandrs — 316, 319, 384

Rahmaninovs Sergejs — 63, 86, 98,

168, 218

Rainis — 6, 81, 85, 87, 92—94, 96, 97,

100, 110, 114, 138, 153—155, 157,
158, 162—165, 196, 211—213, 223,

226, 230, 235, 236, 245, 251,
256—261, 264, 270, 271, 284, 298,

317, 327, 334, 340, 341, 344, 356,
357, 359, 361—365, 368—371.

374—377, 379—382, 384, 386, 397,
403, 408, 410, 411, 429, 436, 437,
441, 447

Ramins Ginters — 281

Ravels Moriss — 49, 166, 167

Rēgers Makss — 49, 147, 161, 166,

168—170, 173, 346, 433

Reinholde Lauma — 327

Reiters Teodors — 49, 185, 200, 202,
214—216, 219, 221, 240, 242, 309,

313, 385, 393, 394, 418, 420, 434,
436, 437, 441, 457, 459

Reņģe Marta — 22

Riba Pēteris — 9, 432, 458

Rīdels Karls — 298, 384, 386, 455

Rīdzeniece Marija — 290, 371, 383

Rīdzenieks Vilis —
371

Rimskis-Korsakovs Nikolajs — 44, 46,

47, 50, 83, 86, 166, 212, 230, 272,

288, 418-420, 440

Roge Bonifacija —
438

Romēns Zils — 319, 384

Rosse A. — 367

Rozenberga-Tursa Dagmāra ■— 226,

366, 370

Rozenbergs Kārlis —
463

Rozentāls Jānis — 53, 54, 81

Rozītis Pāvils — 245, 257, 265,

368—370, 379, 441

Rožlapa Pēteris — 328, 458, 459, 461

Rubinšteins Antons — 46, 420, 434

Rudzītis Jānis — 380, 381

Ruiga Eduards — 226, 367, 369

Rumbā E. — 374

Sakss Pauls
— 79—81, 113, 137, 149,

185, 194, 199, 241, 249, 361—364,

! 366, 367, 368, 370, 371, 408, 409,
424 438

Salmanis Juris
— 462

Sanders Jānis — 382, 432

Sanders Visvaldis — 365

Sārs Marts — 192

Saulietis Augusts — 129, 152, 366,

378, 381

Sempers Johanness — 109, 116, 427

Sendfords E. — 372

Sen-Sanss Kamils — 34

Sērmūkslis Jānis — 148, 150, 152,377,
403, 420, 426, 433—435

Sibeliuss Jans — 118, 120, 127, 147,

166, 291

Šiliņš Matīss — 175, 178, 264, 380, 386

Sīlis Artūrs — 394

Sīmanis Jānis
— 368

Sīmansone Elza —
78

Sīpolnieks Pēteris — 348, 463
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Skalbe Kārlis — 69, 87, 94—97, 100,

114, 115, 122, 128, 132, 135, 138,

155, 156, 204, 210, 225, 226 230, 257,

264, 276, 295, 341, 344, 362, 364,

367, 371, 377—379, 383, 429, 430

Skara Arnolds — 461

Skrjabins Aleksandrs — 49, 60, 86,

120, 147, 166, 168, 173, 272, 431

Skujeniece-Mikelsone Abgara — 197,

437, 438

Skujeniece Vita — 369

Skulte Ādolfs — 337, 427

Smetana Bedržihs — 126, 214, 226

Smilga Arvēds — 365, 374, 377, 384

Smilga Pēteris — 334, 462

Smirnovs Vasilijs — 46

Solovjovs Nikolajs — 44, 418, 419

Sonni (Celherte) Lidija — 458

Spertale Marga — 459

Spinga Fricis
— 151, 202, 228, 435

Sproģis Jūlijs — 225, 239, 253, 450

Sprude Jānis — 367

Starke Hanss — 104, 105

Starke Johans — 117, 427, 431

Starke Reinholds — 24, 117, 407, 415

Stasovs Vladimirs
— 47, 55, 92

Sternins G. — 53, 54, 110

Straumes Jānis
— 6, 223, 406, 442

Strauss N. — 283

Stravinskis Igors — 46, 47, 49, 166,

167, 241, 278, 438

Strēlerte Veronika —
377

Stučka Pēteris — 197

Stumbre Silvija — 6, 311, 406, 420

Sudmalis Alfrēds — 205

Sudrabkalns Jānis — 225, 226, 229,

239, 245, 253, 256, 267, 297, 319,
368, 370, 380, 384, 450

Suhoņa Eugens — 272

Sūna Harijs —
462

Sville Herta — 395

Šāfa Amanda — sk. Kalniņa A.

Šellijs Persijs Bišijs — 373, 455

Šēnbergs Arnolds — 147, 166, 167,

169, 241, 278, 433, 438

Šēnhofs O. — 368

Sēns Rūdolfs — 72, 423

Sepskis Oskars — 34—40, 42, 47, 74,
79, 84, 130, 360, 361, 403, 408, 417,
449

Sies Voldemārs — 112, 420
Simanovskis Karols —

218

Simkus Stasis — 148

Škilters Gustavs — 50, 120, 125, 162,
176, 361, 364, 378, 395, 422

Sleiermahers Fridrihs — 414

Smite-Boša Alise — 310, 400

Smits G. —
82

Šmits Hanss — 79, 113, 132, 208, 424

Snēfogts Georgs — 431

Šopēns Frideriks — 29, 30, 36, 59, 60,

121, 171, 407

Stāle Olga — 389, 391, 392

Stats Gustavs — 377

Stils H.
—

420

Štrāls Kārlis — 372, 381

Strauss Rihards — 49, 118, 162, 166,
168, 180, 210, 214, 254

Šūberts Francis — 29, 30, 79, 83, 91,
177, 241, 353

Šūberts Pauls — 199, 242, 398, 441,

449, 461

Šūmanis Roberts — 29—31, 59, 83,

170, 172, 346, 407, 433

Svenne K. — 366

Tairovs Aleksandrs —
309

Tamma Aino — 117, 430

Tammina Saime — 437

Taube Antons — 27

Tauriņa Austra —
461

Teihmans Frederiks V. —■ 372

Teikmanis Voldemārs
— 383

Tenisons Alfrēds — 385, 456

Tīsens Karls — 118, 431

Tobiass Rūdolfs — 56, 420, 422

Tons Edgars — 461

Traviņa (Puknas) Erna — 458—460

Treijs Rihards — 197

Treimanis (Zvārguļu) Edvards — 202,
352, 361, 380

Tullijs Antons — 17, 414

Tunce Rūdolfs — 369, 438, 452

Tuters — Edvards — 381

Odris Ernests
— 150, 366, 435

Uferse (velak Kremere, Rozenberga)

Rozālija — sk. Kalniņa R.

Uferss Kārlis — 15

Upeniece Marija —
367

Upeniece Marija
Upīts Andrejs — 88—90, 94, 97, 138,

144, 384

Uslebers Hermanis
— 41, 395



Vāgners Rihards — 35, 55, 118, 162,

167, 179, 230, 423, 433, 452

Valdis —
379

Valeinis Vitolds — 209, 317

Valkers Oskars — 160

Valters Jānis — 39, 52

Vanadzinš Nikolajs — 310, 311, 313,

401, 457, 463

Vanaga Melānija — 9, 242

Vanags Jūlijs — 382

Vanags Rūdolfs — 459, 460

Vasiļjevs Nikolajs — 372, 373, 457, 459

Vasina-Grosmane Vera
— 65

Vasņecovs Apolinārijs — 421

Vēbers Karls — 35

Veide Dagmāra — 9

Veidenbaums Eduards — 92, 210, 367,
377

Vējš Teodors — 394

Veneskoski Ilmāri —
433

Vērina Sofija — 7, 8, 271, 406, 445,

452, 461

Verners Alberts — 452, 457

Veržbilovičs Aleksandrs — 435

Vētra Mariss — 373, 458

Vidiņa V. — 9

Vidors Saris — 34, 161, 281, 347

Vīgnere Beatrise — 269

Vīgnere-Grīnberga Malvīne —
79 —81,

98, 112, 113, 138, 149, 165, 185, 192,
206, 356, 361—366, 379, 388, 403,

408, 417, 424, 429, 430, 438, 445,451
Vīgners Leonīds — 197, 379, 439, 449,

460

Vīgneru Ernests — 38, 396, 424, 447

Vīkers Gabriels — 151, 435

Vīlips Pāvils — 328, 459

Viļumanis Aleksandrs — 459

Vinters Aleksandrs — 459

Virza Eduards — 257, 368, 369, 384

Vismane Vija — 348, 463
Vitmens Valts —

299

Vītola Aleksandra — 226, 368

Vītolinš Jānis — 249

Vītoliņš Jēkabs — 6, 7, 154, 163, 239,
250, 251, 263, 320, 357, 384, 405,
406, 440, 449, 460

Vītols Eduards
— 50, 233

Vītols Jāzeps — 38, 47, 49, 75, 76, 79,
81, 98, 99, 105, 117, 121, 126, 127,
129, 133—137, 148, 153—155, 159,
162, 171, 172, 185, 193, 199, 202,
211, 214, 223, 226, 244, 254, 264,

266, 269, 277, 283, 348, 349, 361,

363, 377, 383, 389, 395, 401, 402,

405, 406, 411, 418—420, 424—426,
428, 430, 432, 434, 436—438, 440,

441, 447_449
; 456, 458, 459

Vivaldi Antonio —
61

Vizbulis Roberts — 268, 388, 451

Vizma Arkādijs — 365

Vladigerovs Pančo — 426

Vulfs Eduards — 365, 366, 370

Zālīte Milda — 9, 405, 406, 458, 459,
463

Zālītis Jānis — 47, 49, 129, 137, 138,

152, 155, 165, 172, 173, 175, 178,

185, 193, 202, 207, 210, 213, 215,

221, 224, 237, 239, 254, 266, 306,
344; 406, 418, 420, 430, 432, 434,

436, 437, 441, 446, 448

Zalkalns Teodors — 39, 40, 50, 77, 78,

81, 83, 162, 286, 287, 300, 338, 341,
361, 362, 376, 411, 417, 418, 422,446

Zamarajeva Olga — 82, 114

Zāne Irmgarde — 398, 399

Zariņš Jānis — 309, 313, 314, 328,

406, 457—459, 461

Zariņš Kārlis — 461

Zariņš Marģers — 210, 246, 337, 463

Zariņš Otto — 246

Zariņu Kārlis — sk. Millers Kārlis

Zēbergs V. S. — 162
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