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Kara kapelmeistara piedzīvojumi

B. Valle

(Atmiņas no Rīgas frontes un aizmugures).

(Turpinājums.)

1. Rīgas fronte.

Latviešu strēlnieku bataljonu organizācijas komitejā mani

saņēma pirms Ķempeis, tad nel. Zamuels. Es laikam biju

viens no pirmiem, kurš aizmuguri pamezdams biju braucis

vairāk kā 3000 verstis tālu ceļu iestāties par brīvprātīgo lat-

viešu bataljonos. Turpat, organizācijas komitejā, mani iepazīs-

tināja ar 5. Zemgales bataljona komandieri, pamazu, druknu

pulkvedi, kupš pēc manas telegramas no Saratovas uz mani

jau bija gaidījis un pēc iepazīšanās mani lūlīt paņēma savā

aizgādniecībā kā kapelmeistaru.

Izrādījās ka mūsu bataljoniem mūzikas koru štatu nebija

nn kapelmeistarus ierēdņos tāpēc ieskaitīt nevarēja, tie skaitī-

jās līdzīgi pārājiem kā kareivji, brīvprātīgos atzīmējot sevišķi.

Algu un pārējo kapelmeistariem izsniedza pēc virsnieku nor-

mām no bataljona saimniecības ietaupījumiem. Pēc likuma

pie bataljoniem mūzikas kori tā tad nemaz nedrīkstēja būt,

tomēr tos dibināja katrs bataljons krievu virspavēlniecībai zi-

not ieskaitot muzikantus atsevišķās rotās un komandās, vis-

biežāk kā sanitārus.

„Cik tad Jums to vīru muzikantos jau ir?" griezos pie

pulkveža. „Tāda sauja ir," tas atbildēja ar manāmu krievu

akcentu, „gan jau paši redzēsiet. Pūš jau kādu maršu ar,"

smaidīja pulkvedis. Aicināja man sev līdz viņa zirgos uz ba-

taljona formēšanas vietu, huzaru kazarmām pie Ķīšu ezera.

No laipnā piedāvājuma neatteicos un ar organizācijas komi-
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tējas papīriem kabatā braucu taī pašā dienā ar visai žirgto un

runīgo pulkvedi uz manu nākamo darbības vietu huzaru ka-

zarmām.

Netikai pulkveža imponējošais kareiviskums un nostāsti,
bieži humoristiskas nokrāsas, no kareivju dzīves, bet arī visa

Rīgas atmosfēra saskanēja ar manu toreizējo gara stāvokli: ka-

mēr tālajā Saratovā un pa ceļam vilcienā sarunās skanēja
cauri vairāk kara grūtības, bieži pat pārspīlētā veidā, Rīgā
no ta visa nekas nebīja manāms — visur žirgtums un gara

mošums. Ikvienā bija jūtama kāda lielāka, svētāka uzdevuma

apziņa, kuras dēļ tas pasaulē dzīvoja. Aizmugures nervozitā-

te bija kaut kur izgaisuse, izzuduse.

To pašu jutu kazarmās nobraucis. Varbūt vēl reljefāk
kā pilsētā: strēlnieku sejās vēl gulēja sārtās krāsās dzimtenes

lauku veselība un dzīves prieks, gaišs un ēnu brīvs, kā mū-

su ziemas diena, kad baltais lauku klusums slīgst kā sapnī

zem miera pilnās sniega segas debesīs. Pēc svešā krievu ak-

centa, sarunas latviešu valodā skanēja kā dievnamu zvani

dzidrā Lieldienas rītā — līgsmi, prieka vēstoši. Tas bija ik-

vienam garīgs atspirdzinājums pēc smagā trafaretisma krievu

armijas daļās, kur dresūra un kareivja individualitātes galīga

noliegšana vēl bija pilnos ziedos. Te auga spēks, dziļu naci-

onālu jūtu stīgots. Spēks, par kuru vēlāk pasaule acis

ieplēta ...

Atgriežoties pie bataljona kokles reālajām stīgām, muzi-

kantu komandas, man jāsaka, ka turp ierodoties biju pār-

steigts: komandas skaļā pulkveža apsveicināšana, kā no ak-

meņa izcirstais raportējums, balsī, kas lija kā karsti tērauda

stieņi, viss tas man likās svešs, jo man kā nedienējušam no

kara spēka disciplinas vēl nebija ne jausmas. Pēc tam pulk-

vedis ziņo komandai par mani un liek uzspēlēt. Un nu ka

gāza vaļā, ta ari es vairāk nekā nesapratu: nelielajā istabā,

likās, bija palaista vaļā kāda elles mašīna, kura marša taktī

sizdama jauca neaprakstāmā troksnī toni ar toni, akordu ar

akordu. Bet to spēlmaņu nemaz nebija tik daudz — tikai

kādi astoņi, deviņi. Bet ta varonīgā pūšana un atbalsīgā
akustika tukšajā istabā pavairoja ik toni desmitkārtīgi. Un pie
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sevis klusībā es nodomāju, ka te nu gan es neka iesākt ne-

varēšu un būs jābrauc vien uz kara skolu, vai grib vai ne.

Pēc pulkveža un adjutanta aiziešanas paliku ar komandu

viens.. Sāku aprunāties un to apskatīt. Ragi bija visi vai

no Mozus laikiem —• viens par otru vecākas konstrukcijas,

saliekti, sapelējuši zili-zaļi. Vārstuļi grabēja kā zirņi cūkas

pūslī. Savstarpēji galīgi nenoskaņoti. Spēlēja pēc tam kādu

dejas valsi, tādu četrās daļās ar koda subdominantē, kādu

tūkstošiem ir vācu lētajos „līferungos" un par kuriem kom-

ponists dabūja no apgādātāja miera laikos vienu marku. Lai-

kam arī tāpēc viņos nav vairāk par trim akordiem un trijām

daļām sešpadsmit taktīs, jo dienā vajadzēja uzrakstīt vairākus

tādus valšus un maršus, lai eksistētu. Un tāpēc arī visi tie

pēc gara tik vienādi — spēlē kuru grib, visi skan tikpat

vienmuļīgi. Bet basē kaut kas visu laiku nav kār-

tībā — tas spēlē pavisam citā toņkārtā. Notis ņem pareizas,
bet laukā nāk pavisam kas cits! Pēc labas gudrošanas izrā-

dījās, ka instruments ir kāds senlaiku t skaņojumā, kādu ne-

kur vairs nelieto. So nebūšanu pēc tam novērsām, dabūda-

mi citu instrumentu.

Mans pirmais uzdevums nu bija kori salasīt un to dis-

ciplinēt. No jau esošajiem daži bija krietni muzikanti, bet

sastāvs bija par mazu. Laika, muzikantus izaudzēt, ar nebija,

jo bija jāgatavojas pēc bataljona satormēšanas to pavadīt kaļ*a

gaitās, kas nevarēja vairs būt aiz kalniem, bet līdz tam bija

jāiestudē daži klausāmi gabali uzspēlēšanai virsnieku klubā.

Muzikantus sāku pieņemt, visvairāk brīvprātīgos un tā-

dus, kuriem pašiem bija savi instrumenti. Pieteicās arī tādi

kam to nebija. Instrumentu trūkums bija jūtams ari citos pā-

rējos bataljonu mūzikas koros. Saī ziņā apmierināts varēja
būt vienīgi 1. bataljona kapelmeistars Kūmiņš, kurš saram

korim bija paspējis izlasīt labākos muziķus un labākos
no dā-

vātiem instrumentiem. Naudas, ko instrumentus iegādāties,
bataljoniem nebija. Un ja ari tās būtu, tad komplektus kara

apstākļu dēļ pirkt jau nekur vairs nedabūja.
Sīs vajadzības novēršanai organizācijas komiteja griezās

pie sabiedrības ar lūgumu dāvāt vai pārdot latviešu bataljo-
niem mūzikas instrumentus. Panākumi bija necerēti ieprieci-
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noši. Nāca salīkuse māmiņa, izbalējušā lielā lauku lakatā rū-

pīgi sava dēla tenoru ietinuse. Asarām acīs sniedz ta to kā

ģimenes svētāko relikviju. „Mans dēls iesaukts krievos.

Spēlēja šo
. . . Ikdienas, uzskatot, nāca prātā . . .

Lai nu —

pārnāks, nopirks jaunu. Spēlējiet vien nu jūs. .
." Ta pate

dziļā tautas sirsnība atspīdēja nereti arī vēlāk, savus dēlus

karā vadot vai tiem svētku dāvanas sūtot — ik adītā cimdā

vai baltā linu mutautiņā ta bija iekrokota ar mīļiem sveicie-

niem un mudinājumiem.
Uz šādā ceļā iegūtiem instrumentiem tad arī galvenā

kārtā izauga visi turpmākie bataljonu kori. Zināms, labuma

ziņā tie kā visdažādāko firmu fabrikāti nevarēja sacensties ar

vienas firmas vienādi noskaņotiem komplektiem, tomēr ievēro-

jot minētos apstākļus, bijām priecīgi un pateicīgi no sirds arī

par to.

(Turpmāk vēl).

Muzikas veicināšanas biedribas

atklāšanas koncerts.

Muziķa ir vienīgais cilvēka draugs, kas to pavada no šū-

puļa līdz kapam. Skaņa, mūzikas pirmcēlonis, rodas reizē ar

cilvēku, veidojas viņa dzīves gaitā, attīstās, top par cilvēka

profesionelu darbu, jeb uzticīga tam prieka un skumju brīžos;

visur viņa klāt. Cik attīstīts individs, tik attīstīta arī viņa

dziesma, muziķa un tās izpratne. Bērns savā nodabā

trallina sev nezināmu meldiju, bet nav spējīgs uztvert un iz-

prast liela stīla darbus. Bet nevien bērns, — tādu lielu bēr-

nu mūsu .sabiedrībā vairākums. Daudz brīžu paiet muziķu

klausoties zudībā, ja klausītājs nav sagatavots uztvert un iz-

prast autora darbu. Tādam pats ģeniālākais darbs būs —

garlaicība, tas vairāk priecāsies par „
leijerkastes" muziķu. Te

jaunai biedrībai daudz darba. Ko nespējusi līdz sim skola,

to jāveic sabiedriskai organizācijai ārpus skolas. Un skola

šimbrīžam gan vēl spēj ļoti maz. Mums rada, varbūt, kriet-

JSI2 22. Mūzikas Nedēļa. 1924. g

484



nus ārstus, advokātus, inženierus, bet mūzikas pratēji tie gan

vēl gaužām vāji. Jau mūzikas instrumenti tādiem „izglītotiem"

ļaudīm — mēbele. Vidusskola tagad dara maz; pat likum-

došanas kārtībā nobīda dziedāšanu pie malas! Tas tāpēc, ka

mūsu darbinieki nav audzināti mīlestībā uz muziķu; svešs vi-

ņiem arī tautas dziesmu gars. Par tagadējo dziedāšanas stā-

vokli skolās varētu sarakstīt veselus sējumus — nav viņā

vairs tā cēlā gara, kas mūsu senčos uzturēja nacionālo apziņu

vācu jūgā 700 gadus. Likuma devēji neapzinās, ka nacionā-

lā saite senatnē bija — tautas dziesma! Un šo tautas

lepnumu nobīda pie malas. Atkal jaunai biedrībai jāsaka

savs vārds! Un, ka pašas šāda likuma ierosinātājas iestādes

nevar iztikt bez dziesmām, to pierāda skolu departamenta

uzaicinājums dziedātājiem-skolotājiem tiem pašiem, kurus no-

stādīja zemāk par visu — nākat un dziedat mūsu sarīkojamā

korī. Diezgan varizejiski!

Otrs biedrības uzdevums ir — rūpēties, lai ikvienā sētā

atskanētu īsta un daiļa muziķa. Lai reizi uz visiem laikiem

nevien krogos, bet arī mājā un pat skolā rimtos tās balaga-
niskās skaņas, kas pēckara laikmetā uzvēlušās mums kā

slogs.

Pirms koncerta biedrības priekšnieks S tengre vies

īsā referātā norādīja uz biedrības izcelšanos un nepieciešamī-

bu. Latvju tauta esot biedrību tauta. Senāk, kad mēs sma-

kām zem svešām varām, tikai biedrības bija mūsu kultūras

stutētājas un veicinātājas. Ikvienā mākslas nozarē, glezniecī-

bā, dziedāšanā, teātrī v. t. t., bija savi pulciņi, kuri pulcējās

ap saviem mērķiem. Bija ari centīgi, pašaizliedzīgi darbinieki,
kuriem sabiedrības intreses bija augstākas par personīgiem la-

bumiem. Bet tad nāca visu ārdošs pasaules karš; viss no-

grima smagā tumsā; neviens nezināja, kas notiks; tautu sa-

grāba izmisums. Tomēr pēc šiem baigiem brīžiem radās ta

spožākā gaisma — mūsu Latvijas saulīte, kurā lemts darbo-

ties jaunai biedrībai: Tās mērķi ir — mūzikas pētīšana; mū-

su vēstures noskaidrošana pēc „Daiņu" satura. Vēl jāturpina
tautmelodiju vākšana un kārtošana; jāuztura modrs tautas

dziesmu gars; lai tautas dziesmas atskanētu katrā sēta. Pie

biedrības nodibinājies koris, kuram pasniedz ari teorētiskas

JsTs 22.- Mūzikas Nedēļa. 1924. g

485



zināšanas; šo kori nodomāts pārvērst par muzikali-vokalu stu-

diju. Nodzied himnu.

Uz atklāšanu ienākuši sekosie apsveikumi. Tiešu pie-
nākumu saistīts par lielu nožēlošanu nevaru sekot jūsu laip-

nam uzaicinājumam uz atklāšanas koncertu. Novēlu latvju
mūzikas veicināšanas biedrībai plašu darba lauku un bagātus

panākumus." — prof. J. Vītols. „Sirsnīgi sveicinām! Jau-
nai mākslas pilsonei novēlam braši augt, strādāt un sekmīgi
cildināt latvisko muziķu!" — Latvju komponistu biedriba.

w
Jaunajam līdzdarbiniekam mūsu tautas skaņu mākslas

kopšanā „Latvju mūzikas viecināšanas biedrībai" novēl kup-
las sekmes viņas uzdevumus veicot!" — „Skaņražu kopa".

„Sirsnīgi sveicinu Latvju mūzikas veicināšanas biedrību

viņas atklāšanas svētkos un novēlu labas sekmes mūsu mūzi-

kas kultivēšanas darbā!" —K. Pūķis. „Sveicinu tevi,

Latvju mūzikas veicinātāja biedrība; vēlu sekmes priekšā stā-

vošā darbā, nepagurt, bet sākto godam veikt!" — A. Sausne.

Centrālās izglītības biedrības vārdā jaunāko biedrību apsveic

Atis Ķēniņš. Skaņa ir vecāka kā vārds. Tas pavediens
nāk no tautas dziesmām; no tām lai atspirgst mūsu dziesmu

gars. „Kas bij laba dziedātāja, ta darbiņa darītāja." Lai jau-
nā biedrība ir tā gara atdzīvinātāja, kurš tik bagāts bija mū-

su senčos. No L. J. S. apsveic A. Puķudruva: „Jaunatne

arvien sniedzas pēc skaistākiem ziediem, pēc košākām zvaigz-

nēm. Muziķa ir daiļuma nesēja dvēsele. Lai to veicina un

kopj jaunā biedrība". Esperanto biedrības priekšstāvis aizrāda

ka muziķa ir ta savstarpējā valoda, kuru saprot visas tautas,

kura radusies līdz ar cilvēci. Novēl labas sekmes.

Apsveikumiem sekoja koncerts, kurā piedalījās biedrības

jaukts un sievu koris, čellists A. Ozoliņš, pianiste L. Kal-

niņ, dziedātāja M. Vī gn er-G rī n bergun J. Šulcs.

Biedrības koris H. Prūša vadībā noorganizējies jau pirms 4

gadiem. Koris izkopj arī teorētiskas zināšanas un balss nos-

tādīšanu. Lielākus panākumus šajā ,darbā uzrādīja sieviešu

koris; ta balsis vijigākas, ciešāki salējas kompaktā masā; ni-

ansējumi kontrastaināki; arī iedvesmējums žirgtāks, un priekš-

nasums veltīts viegli rotaļīgām tautas dziesmām: „Lai bij ma-

za," „Man māmiņa piesacīja". Tās abas atstāja tīkamu iespai-
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dv un vajadzēja atkārtot. Jauktam koram trūkst tās salejošās

stīdziņas, tāpēc viņa priekšnesumi nesniedza tādu noskaņoju-

mu. Balsu materiāls ari vājāks, sevišķi tenoros („Gaismas

pils"). Labu iespaidu panāca dziesmā: „Tēvijai" ar M. Vīg-

ner - Grīnberg solo. Ar prieku atzīmējami M. Vīgner - Grīn-

berg tautas dziesmu interpretējumi. Tautas dziesmā viņai

daudz dzīvinošas izteiksmes; to klausītāji uzņēma ar lielu sa-

jūsmu. Labus panākumus guva ari čellists A. Ozoliņš. Dzie-

dātāja J. Šulca dziesmu tulkojums ne visai krietni izprasts.
Šulcs vairāk imponē ar spēku un ilgstošām fermatēm, kas nav

autora nodomu tiešais atbalstījums. Ores melodiskā dziesmiņā:

„Tik vienreiz vēl tev labprāt teiktu" daudz jūtu sirsnības; to

būtu patīkami noklausīties jūsmīgākā šagatavojumā.

Savu darbu biedrība sākusi. Lai ietu viņai ceļā līdz tau-

tas sajūsma, kas palīdzētu mūsu tautas dziesmu atkal iecelt

saulīte !

-m-

Par latvju muzikalo dzīvi Odesā.

Rud. Liepiņš

1888—1920.

Latvju muzikālā dzīve Odesā nav šķirama no vispārīgās
sabiedriskās dzīves. Par cik pēdējai bija iespēja attīstīties, par

tik pat ari murikai — dziesmu garam, ka izklīdušo tautiešu

vienotājam svešumā. Tādēļ visupirms sniegšu īsu atskatu

par latvju vispārīgo sabiedrisko dzīvi Odesā. Šeit latvju bied-

rošanās sākās jau 1888. gadā, kad nodibinājās vīru dubult-

kvartets no pasta - telegrāfa ierēdņiem zem Viduča vadības.

Gada beigās pulciņš bij pieaudzis uz 40 cilvēkiem, starp ku-

riem daudzi bija jūrnieki un sapulcējās Vīksnes viesnicā uz

Ostas ielas. Drīz pēc tam mācītājs Bergmans noturēja ari

pirmoreiz dievvārdus latviešu valodā vācu Sv. Pāvila baznī-

cā. Sākot ar 1892. g. pulciņš tautiešu, ap 30—40 cilvēku, pul-
cējās katru sestdienu Viktorijas jeb Kuzņecova viesnicās, bet

vasaru Mārtiņa dārzā, lai pārrunātu biedrības dibināšanas lietu.
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Šeit viņiem gadijies satikties ar dzejnieku Andreju Pum-

puru, kuru tie bij uzzīmējuši pēc „Mājas Viesa" mēnešrak-

stā ievietotas Pumpura ģīmetnes. Sarunas ar Pumpuru deva

jaunus ierosinājumus. Tomēr pagāja vēl gandrīz desmit gadi,
kamēr tika reģistrēti pirmie biedrības statūti. Bija jāpārvār
daudzi kavēkļi. Trūka piedzīvojumu un drošsirdīgu cilvēku,

kuriem būtu sakari, administrācijas iespaidi, kā arī vienprātība

pašu starpā par to, kādu biedrību dibināt. Beidzot virsroku

ņēma dziedāšanas biedrības piekritēji ar E. Baumani priekš-

galā un 1902. g. 28. janvārī iesniedza statūtus apstiprināšanai
ar 35 parakstiem. Tomēr statūti bija vairākkārt jāpārlabo un

pēc tam tikai tos valdība apstiprināja 1903. gada 30. janvārī.
Biedrības darbības atklāšanas sapulce notika 9. martā, kurā par

priekšnieku ievēlēja E. Baumani un kora vadoniP. Steinīti.

Tika noņemtas kopējas telpas ar Slāvu dziedāšanas biedrību

un jaunās biedrībās pirmā pastāvēšanas gadā bija rosīga dar-

bība. Tomēr izrādījās ka mazajam Odesas latviešu pulciņam

(apmēram 200—250 personām) nav pa spēkam uzturēt, kaut

arī kopīgi, šās telpas un tās bija jāatstāj, no ka cieta biedrības

dzīve. 1904. un 1905. gadā par priekšnieku nāca J. Kadi-

ķis, kurš pielika daudz pūļu lai paceltu biedrības darbību.

Ar 20. feb. 1905. g. tika noņemtas atkal pastāvīgas telpas uz

Kuzņečnajas N° 13, kur iekārtoja ari skatuvi, un pa 1905. g.

Ziemas svētkiem notika pirmā teātra izrāde uzvedot „Kāzas

Zoslēnos". Lai segtu izdevumus par telpām, tad ik pārnedē-

ļas sarīkoja slēgtus vakarus ar teātri, dziedāšanu un deklama-

cijām.

Tomēr ar līdzšinējiem panākumiem lielākā daļa biedru

nebij apmierināta. Meklējot pēc cēloņiem priekšniecība atrada,
ka Odesas latvieši nav priekš ■ izpriecas biedrības, bet priekš
biedrības ar praktiskiem mērķiem. Tādēļ tika izstrādāti jauni
statūti un dziedāšanas biedrības vietā stājās no 9. jūlija 1906.

g. „Odesas latviešu sabiedrība" ar ļoti plašiem statūtiem.

Jaunā biedrība sprauda šādus mērķus: ]). palīdzības

sniegšana slimiem un trūcīgiem biedriem, 2). krājaizd. kases

nodibināšana, 3). bibliotēkas atvēršana, 4). pastāvīgi dievvārdi

latviešu valodā, 5). izglītības kursu atvēršana. Par jaunās
biedrības priekšnieku ievēlēja J. Kazaku, kurš šinī amatā
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sabija gandrīz 2 gadus. Sabiedribas darbība sākās pie ārkār-

tēji grūtiem apstākļiem. Pastāvot kara stāvoklim Odesā, bez

ģenerālgubernatora atļaujas nekādu izrīkojumu nevarēja sarī-

kot, bet tas tādas latviešiem, ka dumpiniekiem nedeva. Nebi-

ja ienākumu un 1906. g. beigās nācās atstāt plašās telpas un

pēc laika pieņemt mazākas uz Vittes ielas Jvfs 18. 1905. g.

revolucionārā kustība Latvijā deva daudzus iebraucējus, kuri

atradās trūcīgos apstākļos un ka bezdarbnieki griezās pie

biedrības pēc palīdzības. Tie bija vēl jāskolo un tad jādod

darbs. Tad zem P. Priedītes vadības nodibinājās izglītī-

bas nodaļa ar 30 darbiniekiem, kuri paplašināja savas zināša-

nas vācu valodā un dāžādos kantora darbos. Lai gūtu nepie-

ciešamos mācības līdzekļus, biedru starpā tika nospriests ie-

vest labprātīgu sodu naudu pa vienai kapeikai par katru

bez vajadzības lietotu nelatvisku vārdu, ka „frišs", „feins",

w
kreptīgs", „sdrastu" v. t. t. Neilgā laikā no sām soda nau-

dām ienāca tikdaudz, ka varēja nopirkt rakstammašinu v. c.

Vēlāk, nodaļai likvidējoties, no pārdotiem mācības līdzekļiem

ienāca ap 200 rbļ., ar kuriem tika nodibināts „Kulturaš fonds"

pie Latviešu izglītības biedrības Rīgā. Šis kapitāls caur zie-

dojumu pieplūšanu bija pirms kara pieaudzis uz vairākiem

tūkstošiem rubļu. Sakarā ar administrācijas nolabvēlīgo iztu-

rēšanos pret latviešiem, biedru skaits stipri sašļuka.

(Turpmāk vēl).

Iz latvju muzikalās dzīves vēstures.

Jurjānu Andrejs.

levērojumi latvju iautas mūzikas materiālus krājot.

(M. Augusta kopojums).

Bez šīm triju gadskārtu: ziemas, pavasara, un vasaras

dziesmām, laikmetam starp ziemas un pavasara gadskārtām,
krieviem ir sevišķas dziesmas, tā sauktās „masļičnija" (masļe-

ņicas) dziesmas; pēc vasaras nāk pļaujas dziesmas un rudenī,

tumšām, garām naktīm iesākoties, būs ari bijušas sevišķas

dziesmas, lai gan man par to tuvāku ziņu līdz šim vēl trūkst.
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Salīdzinot šīs dziesmas ar augšām minētu indiešu gadskārtu
dziesmām iznāk, ka slāvi tāpat iedalījuši gadu 6 laikmetos,

un tāpat laikam būs iedalījušas arī citas Indoeiropiešu tautas.

Ka latvji valodas, teiku un ierašu ziņā stāv jo tuvā radniecībā

ar indiešiem nn slāviem, uz to jau daudzkārt aizrādīts. To

arī redzam no nupat kā minētām slāvu senču ierašām. Zie-

mas gadskārtas dziesmās piesauktais „Useņs",. „Avseņs",

„Tauseņs",* nav nekas cits, kā latvja „Uziņš". Lai gan līdz

šim domāja, ka latv. tautas dziesmās minētā „Māra" esot jau-

nākos laikos „Laimes" vietā ieņēmuši, tomēr mūsu vēsturnie-

kiem un filologiem būtu vēl pamatīgi jāizpēta, vai ši „Māra"

nav tas pats, kas pie Vakar-slāviem Morēna, Marzana, pie

Mazkrieviem Marena. Tāpat kā ar šo slāvu Morēnu saistās

zaļš kociņš, ko pavasarim sākoties mājās nes un pavasarim
beidzoties slīcina, tāpat arī ar latvju Māras vārdu, saistās

zaļš liepas zars, ko met Daugavā un no kura beidzot jūrmalā

izmesta, izaug kupla liepa, no kuras zariem meitas vaiņagus

darinājušas, tos nes Māras baznīcā. Pats vārds Māra var

būt tāpat cēlies no „mirt", kā Nāra no nirt v. t. t., kas visā-

di saietās ar „Morēnas" vārda atvasināšanu. Ne bez iemesla

kristīgas ticības ievedēji būs apzīmējūši laikmetu, kurā senči

minēja šo dievību ar Marijas pasludināšanas un piemeklēšanas
dienām 25. martā un 2. jūlijā, kuras latvji vienkārši par

„Māras" vai mātes dienām nosauc.

lerašai, kas vēl līdz šim uzglabājusies pie visām Indo-ei-

ropiešu tautām ap vasaras svētkiem ar zaļiem bērzu zariem

pušķot mājas, tāpat arī ap Jāņa dienu bērzu meijām pušķot
vārtus un dzīvokļus, visādā ziņā sakars ar slāvu, pavasara die-

vības zēnu (Morēnu), zaļa kociņa vai bērziņa veidā. Vēl ta-

gad latvji naktī no 23. uz 24. jūniju svin ar sevišķām dzies-

mām lieliskos „Līgo" svētkus, kas saietās pilnīgi ar slāvu „Ku-

palo" svētkiem. Kā slāvi, tāpat arī latvji Jāņa naktī pin vai-

ņagus, lasa visādas zāles, kuras lieto pret dažādām slimībām,

dedzina ugunis, dzied, dci, līgsmojās, vara bungām, svilpēm sta-

bulēm atskanot. Teika par papardes ziedēšanu Jāņa naktī arī vēl

tagad Mazkrievijā pazīstama. Tāpat vaiņagu laišana upēs, kā

latvjiem, tā slāviem un indiešiem kopīga. Viss tas liecina

par šo ierašu senumu, kā arī par latvju tautas jo tuvu radnie-
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čību ar šām tautām un liek domāt, ka tāpat, kā indiešiem

un slāviem, tā arī latvjiem būs bijušas katrai gadskārtai īpašas

dziesmas, un kā arī viņi būs iedalījuši gadu sešos laikmetos.

Dibinājoties uz slāvu dziesmām, gadu varētu apmēram tā ie-

dalīt: ziemas (decembris, janvāris), priekšpavasars (februars,

marts), pavasaris (aprīlis, maijs), vasara (jūnijs, jūlijs), pļaujas

laiks (augusts, septembris) un vēlais rudens (oktobris, novem-

bris). Tā kā latvji apdzīvoja zemes strēķi, kas klimata ziņā

līdzinājās lielākai daļai slavu zemes klimatam, tad nav ko

šaubītes, kā arī viņi būs iedalījuši gadu tikpat daudz laikme-

tos ar sevišķām dziesmām.

No šī laikmeta dziesmām latvjiem līdz šim it sevišķi

uzglabājušās krāšņā vasaras laikmeta Līgo dziesmas. No ci-

tām nebija nekas dzirdams. Starp visām no manis sakrātāmi

tautas meldijām atrodās tikai viena meldija, ko man izsūtīja iz

Augškurzemes Bucleru Mārčus, piezīmēdams, ka to dziedot

ap Ziemas svētkiem un saucot par kaladošanas jeb Ziemas

svētku apdziedāšanas meldiju ar teicējām un vilcējām. Viņš

raksta tā: „Kaladošanu", vai, kā to Augškurzemnieki izrunā

„Koladošanu", visvairāk dzirdēsiet Augškurzemē. To vārdu

„koladot" lieto visvairāk Ziemas svētkos, kur jautri ļaudis un

it īpaši bābiņas iet no mājām uz mājām „kaladot" (kas pil-

nīgi sakrīt ar to, kā vēl tagad Mazkrievijā dara). lesākot šau-

bījos par to, vai tā īstā latvju dziesma, domādams, ka viņa no

krieviem pieņemta. Bet ievērodams to, ka apkārtēji krievu

iedzīvotāji jau sen aizmirsuši Ziemas svētku ierašas un dzies-

mas, un atradis, ka ari Vidzemes augšgalā šādas dziesmas

ap Ziemas svētkiem ļaudis vēl tagad dzied, izsaukdami gan

„kolodo", gan „totaro" dažādās variantēs, kā tondaro, kolando,
soldāro, ole-ro, ari kučo, kuču (zīmējoties uz kuķu vakaru),
un kā ari Lejas-Kurzemē Bārtē, lai gan pašu dziesmu neat-

minās, tomēr vēl tagad pazīst vārdu „kaļedu", ar ko apzīmē

drūzmīgu trokšņošanu gājienu pulkā (p. p. kad vilki uz Zie-

mas svētkiem pulkos iet, tad saka, kā viņi „kaļedās" iet, kad

jaungada naktī ļaudis pārģērbušies un visādi izērmojušies
pulka „bukos" iet, tad šo gājienu sauc par „kaļedu"), — esmu

pilnīgi pārliecināts, ka ari latvjiem bijušas sevišķas ziemas

laikmeta dziesmas, tāpat kā slāviem. Ja šīm dziesmām liela
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līdzība, tad tas jo vairāk liecina par viņu senumu. Bez tam

Weyricbs savā „Dziesmu vaiņagā" I. daļas priekšvārdos runā-

dams par latvju tautas dziesmām, līdzās „līgo" dziesmām min

arī „rotēšanu", un lika domāt, ka „rotēšana" būs notikusi se-

višķā laikmetā, lai gan daži latvju gara mantu krājēji (VVolters)

apgalvo, ka Vitebskas Latvijas daļā (Latgalē M. A.) un Augš-
kurzemē lietojot „līgo" vietā „rota", uz ko dibinādamies, daži

grib slēgt, ka „Līgo" dievības nemaz neesot latvjiem bijis.
lekams sīkāki aprakstu savus ievērojumus šaī ziņā, še

jau iepriekš aizrādīšu uz to, kā vecāki ļaudis Lubānes apga-

balā (Vidzemē) man pamatīgi izskaidroja, ka „līgo" vietā ne-

kad nelietojuši „rota", bet ka bijušas gan sevišķas pavasaru

dziesmas, kuras dziedājuši ap Vasaras svētkiem, iz-

saukdami vidū un beigās „rota", vai ari „vija". To pašu vēl

pamatīgāki izskaidroja un pašas dziesmas priekšā dziedāja.

Sēlpilī Augškurzemē, ari „Suitos" (Alšvangā) „rotēšanu" at-

minās veci ļaudis.

(Turpmāk vēi).

Jurjānu Andrejs

Latviešu tautas muziķa.

(M. Augusta kopojums).

(Beigas.)

Tiešās šķiras tautas dziesmas zaudē jau to īpašību,

kurā atspoguļojās tautiskais tīps un pieņem vispārēju veidu.

Viņās atrodās jau harmoniski lēcieni, kas var celties tikai har-

moniju pazīstot. Daudz no viņām ir gan vācu, gan krievu

dziesmas, tik šā tā modulētas, kā to pareizi pieminējis Bau-

maņu Kārlis, Balt. Vēstn. Ns 44, »1874. g. Tas ari izskaidro-

jams caur tagadējo dzīvi, kura dažādas tautas un ļaužu kārtas

tuvinādama, latviešus iepazināja svešu muziķu, gan krietnu,

gan nekrietnu.

No trešās šķiras tautas dziesmām minamas: „Tur es

dzēru, tur man tikās", (Dz. r. 11. d. Ns 6), „Stāsti manim

Daugaviņa", „Ozoliņi zemzarīti", „Balta puķe ņiedre zaļa", iz

Dz. r.
111. d. JN° 60, Ar 2 84 v. c.
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Redzam, kā tauta ar svešu muziķu iepazīdamās, mēģina
šo to no viņas pieņemt, it kā ko jaunu. Pēdējos gados gan

tiešam vairs nebūs izaugusi neviena jauna tautas melodija

pašā tautā; jo ikvienam dziedātājam skan ausīs svešas jaun-

laiku dziesmas, ko dzird visās malās. J. Buettners saka (Lat-
viešu ļaužu dziesmas un ziņģes, Jelgavā 1844. g.), kā tautas

dziesmu teksts krājams, lai „latviešiem pašiem varētu izglābt

viņu vienīgo gara ražojumu mantu", tad mums še atkal jā-

saka, kā mums drīzumā glābjama otra
„
vienīga" gara ražo-

jumu manta — tautas dziesmu melodijas. Var apgalvot, līdz

kā šīs paaudzes sirmgalvji būs zem zaļām velēnām, tad vairs

nebūs neuzrakstīto melodiju pratēju.
Caur šo lai tad notiekās vispārīgs lūgums un uzaicinā-

jums, krāt vēl neuzrakstītās tautas dziesmu melo-

dijas; tāpat ari savākt tuvākas ziņas par instru-

mentiem, kā ari pašus instrumentus. — Līdz sim iz-

dotās tautas dziesmu melodijas, diemžēl nevarētu gan no-

saukties par īstām (atskaitot kādu mazumiņu), kā jau

augstāk redzējām; tāpēc esam nodomājuši pēc iespējas izdot

kritiski izstrādātu tautas dziesmu krājumu. Cerēsim ka lat-

viešu labvēlētājiem|būs palīga rokas, kas mums piesūtīs tautas

dziesmu melodijas, (. ..) kā tās tautā dzirdamas. Tādam

krājumam tiešām varēs būt zinisks nopelns: viņš derēs

pēcākiem laikiem par avotu.

Tauta pati vairs nerada jaunu melodiju un, zem moder-

nas mūzikas iespaida, pat sabojā to, ko pati agrāk radijusi.

Tautas radošais elements tādēļ nav izzudis, bet tikai pārgājis

uz sevišķām personām, tautiskas mūzikas kopējiem. Tāpēc
tautas muziķu nākotnē aizstāvēs (reprezentēs) mūsu māksli-

nieki, to izlietodami mākslas darbos, kā: dziesmās, operās

v. t. t. Šiem augļiem tad būs pilnīga dzīvība un

tajos augstākā izdailībā pastāvēs joprojām mūsu

īstā tautas muziķa.
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Straumes Jānis.

levērojamas vēstules, nel. Jurjanu Andrejam rakstītas.

XIV-c.

Pēterburgā, 8./11. 1908.

Mīļo cietēj!

(Starp dažādām citām lietām pastāstīts nepatīkamais ga-

dījums starp E. Dārziņu un dažiem Rīgas mužiķiem, kuri

Dārziņam gribēja uztiept, ka viņš sacerējis kādu plaģiātu pēc
kādas Sibeliusa kompozicijas.)

Tavu vēstuli man personīgi atveda — Dārziņš, ceļā uz

Helsingforsu. Va-dzi, Andrēj, mūsu jaunā paaudze vairs nezin,

kā anštendigi uzvesties! Izrādās, ka Rīgā visi matos — Dār-

ziņš, Pāvuls, Bobkovics, Fogelmans c tutti quanti. Dārziņš

ar Pāvulu laikam vēl kāps pie mirovoja. Dārziņš nosmādējis
Pāvula Čaikovska vakaru; par to Pāvuls Dārziņu apvaino,
tas esot savu

„
Vientuļo priedi" zadzis, norakstījis no Sibeliusa

„Tuonelas gulbja". Nu Dārziņš ceļo uz Helsingforsu, meklēt

taisnību pie paša Sibeliusa. Bet ceļā turp bailīgs ; lai es iz-

šķirtu, kas grēkojis, — vai Pāvuls, vai Dārziņš. Saprotams,
tas būtu visai ētikai pretim , tādēļ es devu Dārziņam padomu,
sasaukt kopā ar Pāvulu „TpeTeMCKin cyA~b", kurā piedalīties
neatteiktos. Tas viņam rādās pa prātam; un nu viņš aizies

pie Glazunova vai citiem kādiem, lūgties lai viņam palīdzētu."
Pēc pāra teikumiem, kur minēti ari citi strīda dalībnieki, seko:

„Saki, vai par šādu kumēdiņu viņus visus nevajadzētu krietni

nomizot? Plēsties jau var — tas veicina progresu; bet šie

jau uzvedas tīri bērnišķīgi! Un tur viņi nupat nodibināja savu

„Muzikaš biedrību"; mani ievēlēja par priekšnieku. Šaubīgi
prieki!" (Tālāk vēstulē rakstītājs, starp citu, pie adresāta

griežās ar vaicājumu: „Vai Tevi Harkovā nav uzmeklējuse
kāda maza skripačka, Michaelis? Mīļš bērns un laba māksli-

niece; viņa gribēja Harkovā koncertēt, un es Tev sūtīju caur

viņu labdienas. Bet laikam Tu tanī laikā gulēji jau slims."

Vēstules beigās vēl kāds jautājums: „Vai savu jauno ustavu

jau esat darbā ņēmuši? Mēs te netiekam uz priekšu: vē

jaunais ustavs nav pieņemts ne pirmajā „lesung'ā"! Par to
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mums Stolipins jau draudējis ar konservatorijas galīgu slēg-

šanu: beidzamā kratīšanā stārastu-telpās atrastas proklamācijas
lielā skaitā, viens uzsaukums vairāk nekā 1000 eksemplāros.
Tagad starastu-instituts atcelts; tā vietā ievesti ~fakultatu-del-

egati" — laikam tie paši sivēni citā maisā. Ja tikai galu

galā mums neķeras nopietni pie krāgas: no nemieriem

baidoties Glazunovs negrib galīgi iznīcināt visu to stārastu

būšanu ..."

Mūžīgi Tavs vecais J. V.

(Kādā citā vēstulē atrodams par konservatoriju šāds

pašus: „Šovakar daļa no profesoriem nolēma gāst Bern-

hardu. Tā kā šodien izmeta konservatorijas koridoros smir-

došas bumbas un izsita dažas rūtes, tad laikam mācību ap-

turēs līdz 1. septembrim. Ja Tu zinātu, cik esam visi garā

nospiesti! Un kā, kad un ar ko viss tas beigsies?!" Kā

atbilde nāca vēlākā Krievijas revolūcija).

XIV-d.

Pēterburgā, 24./IV. 1909. g.

Mīļo, veco Andrēj!
Vēstulē paziņots, ka valsts domē vēl nav apstiprināti

pensijas statūti, ka pensionati no konservatorijas aprindām
tikai kādi trīs, četri cilvēki. Rakstītājs sūdzās par daudz

darba savās divās biedrībās — „Liedertafel" un „Latv. dzied,

biedrībā": pirmā gatavojoties uz serenādi ķeizara pilī; otrā

uz saviem gada svētkiem. Tāļāk ziņots, ka rakstītājs vasarai

noīrējis dzīvokli Pabažos Rīgas jūrmalā, jo braukt uz Ķeme-
riem nevajadzēšot. Beigās ziņojums, ka beidzis kā eksterns

Boroffkas skolas (Vītola) skolnieks Harijs Ore. „Būs

mums latviešiem ievērojams spēks, un rādās, ka nav kārklu

vācietis!" Vēstule beidzas: „Viņš sakomponējis smuku so-

nāti; laikam vēl turpinās Ļadova meistarklasē..."

Tavs vecais J. Vītols.

XIV-e.

Archangelā, 2./I. 912.

Mīļo, veco Andrēj-draug!

(Jaunam gadam tuvojoties, drauga sveicieni, mierinājumi
dēla saslimšanas gadījumā. Tāļāk vēstules saturs sekošs:)
„Decembrī uz ātru roku uzrakstīju divas ziemas svētku dzie-

N° 22. Mūzikas Nedēļa. 1924 g

495



smas; laikam tās jau Tavās rokās, tomēr Tev nosūtu vēl pa

vienam eksemplāram — Tavas bibliotēkas pilnīguma dēļ.
Nav jau nekas sevišķs — bet skanēt tomēr skan.

Nupat novembrī dabūju pirmo reiz dzirdēt „Līgo vakaru"

no dramatiskās kantātes „Vaidelotis". Kautkas patīk; tomēr

diezgan daudz būs ari jāpārstrādā — neesmu viscaur mierā

ar instiumentaciju, ari „liesmu korī" tesitura jāizlabo — or-

ķestrs pārklāj kori. Partitūra liela; 84 lap. p. manā rokrastā.

Diez' kad izdosies sakomponēt visu kantāti; teksts ļoti liels,
būs jāsaīsina. Tas nu gan autoram nepatiks. Un pēc kan-

tātes •— lai tad iet opera; uzskatu šo „Vaideloti" kā ģenerāl-

mēģinājumu: ja izdosies — izdosies varbūt opera ar.

Cita nekā šinī laikā neesmu strādājis. Tagad ar ilgām
atkal gaidu vasaru; tad varu kādā kaktā noslēpties, makšķe-

rēt un komponēt.
Kā veicās ar tautas dziesmu sijāšanu? Vai esi nodo-

mājis drīz atkal izlaist jaunu krājumu? Esmu vairākiem inte-

resentiem aizrādījis uz Taviem krājumiem; tikai patiesi žēl,

ka tie sarakstīti vai izdoti tikai latviešu valodā — ne krievs

ne vāciets no tiem gudrs netiek. Kā tagad dēla veselība?

Vai viņš Harkovā, vai atkal aizsūtīts uz dienvidiem? Un kā

pats Tu jūties ? Raksti kādreiz; ļoti priecāšos ari par īsām

ziņām." (Aizbildinās ar nevaļu, sirsnīga atsveicināšanās.)

Tavs vecais Jāzeps.

Dziedāšanas pedagogi.
(Raksturojumi iz personīgām atmiņām,)

(Beigas.)

Vēl es Maskavā iepazinos ar kādu skolotāju-sievieti. Vi-

ņa bija liela Lēman dievinātāja. Katrā jaunā stundā ta pas-

niedza jaunu zīmējumu ar norādījumu, kādā vietā jāplūst ska-

ņai, kādā stāvoklī jābūt kakla un krūšu muskuļiem

un kādam jābūt diafragmas spiedienam. Stundas pie
šās sievietes caur to bij ļoti interesantas, bet piepeši radās iz-

devība man pārbraukt dzimtenē un es šos mākslas un zināt-

nes avotus pametu aiz muguras. Kā ironija vēl tagad ausīs
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skan toreizējā operas režisora Lauberta jautājums man pie

balss mēģināšanas, vai kaut cik mācijies es arī esot!?

Pulciņš — dziedāšanas pedagogs Rīgā. Par viņu

man sakrājies daudz materiālu, bet tā kā par to jau vairākas

reizes „Muzikas Nedēļā" rakstīts, tad domāju pašlaik vairāk

pie viņa neuzkavēties.

Zanders — kāds bij. Satversmes sapulces zemāks ie-

rēdnis. Slavens kļuvis caur to, ka savā laikā nostādījis balsi

Ādolfam Kaktiņam. Ka viņš no šām stundām kaut ko būtu

mantojis — tas izliekās pilnīgi neticami, jo Z. metodi es at-

rodu vienpusīgu.

Fabbia Dz aneti (Zanetti) — tagadējais Itālijas sūtnie-

cības sekretārs Rīgā. Kā dziedāšanas pedagogs darbojās Rīgā no

pag. rudeņa. Strādā ēbreju konservatorijā un no pl. 3 p. p.

pasniedz privātstundas. Viņa cienītāju pulks, sevišķi ta prak-

ses sākumā, bij ļoti plašs. To apmeklēja daļa redzamāko

Nac. operas dziedātāju. Dzaneti šim darbam nodevies ilgus

gadus un to ļoti mīl. Lielu vērību tas piegriež elpai un toņa

plašumam. Pa lielākai daļai tas pieturas pie vokāla „o",

caur ko rodoties toņa koncentrācija. Visu labu var teiki par

Dzaneti, kā balss nostādītāju. Turpretim, neapmierinošas sek-

mes viņš uzrāda kā muziķis. Taisnību sakot, šim partiju ie-

studēšanas darbam viņam nemaz nevajadzētu nodoties, jo

priekš šā uzdevuma vajadzīgi citi darbinieki. Divas reizes

nedēļā stundas notiek pie akompanimenta. Un tās ir vājā-

kās. Vispirms, pianiste, kuras uzdevums izpildīt klavieru pa-

vadījumus ir vāji sagatavota, bez ritma sajūtas. Ta nepazīst

arī operu uzbūvi. Audzēkņiem jau pēc viena mēneša nodar-

bošanās jādzied Conconi, kas atstāj uz balsi sliktu iespaidu.

levērojot visu sacīto, jānāk pie slēdziena, kā jaunekļiem, kuru

nodomājuši nodoties dziedāšanas mākslai, skolotāju izvēlē jā-
būt ļoti uzmanīgiem, lai velti neizšķiestu līdzekļus, dārgo
laiku un veselību.

Ž.
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Muzikalā dzīve Latvijā.
6. vispārējo dziesmu svētku rīcības komiteja

izsludina papildinājumu pie izsolītām godalgām par dziesmām,

iesūtāmām uz sacensību. Godalgu skaits paplašināts par vienu

pirmo (Ls 200) un vienu otro godalgu (Ls 100) par labākām

kompozicijām sievu koriem. Gogalgotās dziesmas izdos au-

gustā atsevišķā burtnicā,' pēc skaita 3. Pirmo dziesmu burt-

nicu jau izsūta pa pastu visiem koriem, kuri uz svētkiem pie-

teikušies; Rīgas kori to saņem Nac. Operas birojā no 10—1

un no 5—7 vakarā. Otro burtnicu acumirklī sagatavo iespie-
šanai: tanī būs komponistu Melngaiļa un Zālīša dziesmas un

garīgās dziesmas. Rīcības komiteja pieņēma zināšanai un pa-

ziņošanai koriem, ka Skaņražu Kopa (komponisti Melngailis,

Vītols, Kalniņš, Zālītis un Mediņš) noteikusi par savu dziesmu

uzvešanu koru izrīkojumos un novadu svētkos šfdus honorā-

rus : 20 sant. par katru dziesmu no 6. visp. dziesmu svētku

programas un 50 sant. par dziesmu ārpus šīs programas. Tie

paši noteikumi paliek, ja dziesmas izpilda 2 kori kopus, bet

apvienoti 3 kori maksā 30 un 60 sant., 4 kori 40 un 70 sant.

v. t. t., tā ka honorāra suma palielinās par 10 sant. tik reižu,

cik koru ir kopkorī, pārāk par diviem.

Rīgas Jūrmala. Simfonisko koncertu sezonu atklās

8. jūnijā,EdinbUrgas kūrmājā. Iknedēļas paredzēti 6 koncerti:

Edinburgas kūrmājā — 3, Bulduru kazino — 2 un Melužu

parkā — 1. Edinburgā koncerti būs otrdienās (brīvkoncerti),

ceturtdienās (simfoniskais) un svētdienās (elite koncerts ar

solistiem); Bulduru kazīno — trešdienās (tautas koncerti, par

pazeminātu ieejas maksu) un sestdienās (populārie); Melūžu

parkā — piektdienās (brīvkoncerts). Atklāšanas koncertu di-

riģēs Varšavas Filharmonijas diriģents G. Fitelbergs.

Jelgava. Latvijas Mūzikas Biedrības Jelgavas

nodaļas dibināšanas sapulce notika 21. maijā. Sapulci atklāja
un vadīja Sturīts. Viņš iepazīstina klātesošos ar statūtiem un

viši atzīst biedrības nodaļas dibināšanu Jelgavā par vēlamu

un uzdod Stūrītim lietu oficieri nokārtot ar biedrības centru

Rīgā un rūpēties par statūtu reģistrēšanu apgabaltiesā. Nolemj
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drīzumā sasaukt sēdi, kur galīgi ievēlēs valdi un citus izpildu

orgānus. („Jaun. Zemg.")
Bērz muiža. Latv. Jaun. Sav. Bērzmuižas nodaļas at-

klāšanas svētki notika 18. maijā. Svētku koncerta programu

izpildīja L. J. S. simfoniskais orķestris K. Pūķa vadībā un

dziedātājs Ed. Ramats. — Abu izpildījumi atstāja neizdzēšamu

iespaidu un tika uzņemti ar spēcīgiem aplausiem izprasot vai-

rākreizīgus atkārtojumus. Diriģentam Pūķim un dzied. Rama-

tam tika pasniegtas rozes. Jāpiezīmē,' ka arī org. koris E.

Meiera kga vadībā, ir nostādīts samērā labi, to liecināja tautu

dziesmu izpildījumi. („Kurz. Vārds.")

Kārsava Latgales lauksaimniecības vidusskola 11.

maijā š. g. sarīkoja skolas koncertu Kārsavas ugunsdzēsēju
biedrības telpās. Koncerta programa bij plaša un daudzpusī-

ga. Viņu pildīja skolas audzēkņi un audzēknes. Labi spēlē-

ja skolnieku orķestrs kurš nodibinājās pagājušā gada oktobra

mēnesī. Pateicība par panākumiem mūzikā jāizteic Zakrevska

kgm. Vietējiem iedzīvotājiem bij ļoti patīkami noklausīties šo

koncertu, jo tādi koncerti mūsu Latgales nomalītē vēl retums.

Atzinība jāizsaka skolai un koncerta rīkotājiem par vietējo pa-

matskolu ielūgumu uz koncerta ģenerālmēģinājumu Kārsavā

10. maijā. Bij ieradušās 5 vietējās pamatskolas un vietējā žī-

««du vidusskola. (Jaun dzīve".)

Latgales Tautas konservatorija Daugavpilī sa-

rīkoja divus koncertus — 11. maijā un 1. jūnijā. Pirmajā pie-

dalījās G. Vīksne (soprans), O. Borovskaja (klavieres), V.

Aksjutičs (baritons) un N. Vanaclziņš (pavadījumi). Otrais

bija konservatorijas 4. ērģeļu koncerts, kurā kā izpildītāji pie-

dalījās N. Vanadziņš (ērģeles) un P. Krūmiņš (vijole).

Muzikalā dzīve ārzemeēs.

Lietuva. Kauņā valsts mūzikas skola ķērusēs pie
bibliotēkas iekārtošanas. Šim nolūkam tā iegādājusi daudz

klasisku mūzikas ražojumu.

Stokholmas studentu dziedātāju savienība sarīko dzies-

mu svētkus (no 30. maija līdz 2. jūn.), kuros uzaicinājusi pie-
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dalīties arī Kristianijas, Helsingforsas, Kopenhāgenas, Lundas

un Upsalas studentu korus, no katras pilsētas pa 4o dziedātā-

ju. Šis kopējais koris (280 personas) rīkos koncertus vairā-

kās vietās Stokholmā.

Stokholma G. Šnēfogts, Konsertforeningen orķestra

diriģents atteicies no līdzšinējās vietas, dēļ intrigām kas sāku-

šās b-bas komitejā pa viņa prombūsanas laiku (Amerikā). Va-

sarā viņš vadīs koncertus Ševeningā.

Vīnē, 100 gadus atpakaļ, 7. magā Bēthovens sarīkoja

koncertu, kurā pirmo reiz tika izpildīta viņa IX. simfonija.

Pag. sezona Vīne bij bagāta ar jaunām operetēm, no ku-

rām lielākā daļa tika ļoti labi uzņemta; piem: Lehara „Clo-

clo", Kalmana „Mariza", Faila „Der susse Kavalieri', tad

no jaunākiem komponistiem: R. Stolz „Ein Ballroman", E.

Stefan „Agri" un „Das Milliardensouper", M. Krauss — „Ba-

jazzos Abenteuer", J. Bittner — „Die silberne Tānzerin", J.

Gilbert — „Das VVeib m Purpur" (saturs iz Krievijas ķeiza-

rienes Katrinas Lielās dzīves). Operētu sekmes pieņēmušās,

kamēr sācis darboties operētu reklamēšanas aģentūra „Egis".

Vīnes operētu teātru īpašnieki visi (izņemot vienu) uz-

sākšot streiku nākošā sezonā augsto nodokļu dēļ, jo kamēr

drāmas teātriem jāmaksā tikai 10°/o izrīkojumu nodoklis, operē-

tu teātriem, kurus uzskata par greznuma lietu — 30°/°. Izrā-

dījies kad uzņēmēji caur to maz var nopelnīt un tamdēļ slē-

dza maijā savus teātrus ar nodomu neatvērt, kamēr nepazemi-
na nodokli. Artisti, kuriem nu uzteikti kontrakti, .sarīkoja
protesta mītiņus pret uzņēmēju uzvešanos. Tā kā teātru uz-

ņēmēji domā uzvest savos teātros drāmas, tad operētu artistiem

nekas neatliksies kā izceļot uz Ameriku; tā kāda operetes

trupa ar slaveno operētu komponistu L. Fall priekšgalā, iz-

ceļojot uz DienvidAmeriku. Ja tas tā turpināsies, tad līdz

šim slavenā operētu pilsēta Vīne paliks bez operētu uzvedu-

miem.

Vīnes Tautas opetas direktora vietu pēc VVeingartnera

ieņems Dr. Fritz Stiedrv.

Aberdīnas (Anglijā) mūzikas svētkos (19 —26. apr.)
uzstājās ari skolēnu kori, pašu skolēnu vadībā; starp šiem 10
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jaunajiem diriģentiem jaunākais bijis 8. gadus vecs. Bērni

dziedājuši ar lielāku sajūsmu un uzmanību, nekā parasti.
Londonā viesosies (maijā — jūlijā) Vīnes opera (zem

B. Valter un C. Alvin vadības) ar Vāgnera un R. Strausa

operām, kā ari itāļu trupa ar Verdi, Oucini v. c. itāļu

operām.

Preses apskats.
„Muzikos Menas" N° 4. Ari šī numura saturs, tāpat

kā trīs pirmo- vispusīgs un interesants.

Pirmais šī numura apcerējums veltīts komponistam J.

Naujalis'am, kurš, kā jau musu žurnālā JV° 18 ziņots, š. g.

aprilī atskatījās savas muzikālās darbības pagājušiem 30

gadiem. Min. rakstā N. tiek dēvēts par Lietuvas mūzikas

patriarchu, jo viņš ir visvecākais starp lietuvju mūzikas darbi-

niekiem. Turpmākie dati par viņu, īsumā saņemot šādi: dzi

mis 10. aprilī 1869. g.; muzikālo izglītību baudījis Varšavas

mūzikas institūtā, vēlāk Regensburgā (Vācijā). Sevišķi ievē-

rojams kā garīgās mūzikas komponists (savā laikā par „aizl.ū-

gumu mišām" ieguvis Varšavas konkursā „Moņuško prēmiju".

Viņa prelūdijas, postludijas un fugas ērģelēm iespiestas „Mai-

tres Contemporains dc l'Orgue" VI. sējumā, Francijā). N.

komponējis arī daudz laicīgu dziesmu, galvenām kārtām ko-

riem. Daļa no tām izdotas tūliņ pēc preses atdzimšanas Lie-

tuvā, 1901. gadā. Ar šo momentu arī koru dziedāšana lega-

lizēta (līdz tam tā bij jāpiekopj slepeni — dziedāt lietuvju va-

lodā bij stingri aizliegts. Biedrības „Daiņas" korim, kurš no-

dibinājies jau 1898. gadā un kura 25-gadu pastāvēšanas svinī-

bas sakrīt ar visas Lietuvas „Dziesmu dienu", nācies noturēt

mēģinājumus ārpus Kaunas kādā mežā, ikbrīdi riskējot tikt,

ieraudzītam no žandarma ~redzīgās acs" . . . . . Šīs slepeni

nodibinājušās biedrības „Daiņas" organizators un pirmais

priekšnieks kā arī ilggadējs viņas kora vadonis ir Naujalis.
Bet šī slepenā kora vairāki dalībnieki, toreiz tikai vēl bērni,

tagad ir Lietuvas redzami atklātības darbinieki: Lietuvas

valsts operas kormeistars Jul. Štarka, ievērojamā operas so-
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liste V. Grigaitiene, Klaipēdas apgabala sacelšanās vado-

nis Budris un citi). Sakarā ar to visā Lietuvā sāk nodibinā-

ties jauni kori. Vairāk gadus no vietas tie dzied vai vienīgi

Naujalis'a kompozicijas (tikai vēlākā laikā sāk skandināt jau-

nāko komponistu: Simkus'a, Sosnauska's, Čiurlionys'a un Mi-

kas Petrauskas dziesmas).

Naujalis ievērojams nevien kā komponists. Viņš nodibi-

nājis un vadījis daudz gadu no vietas „ērģelnieku kursus".

To absolventi izklīdusi pa visu plašo Lietuvu — bijis laiks,

kad grūti nācies atrast ērģelnieku, kurš nebūtu ilgāku jeb īsā-

ku laiku bijis Naujalis'a māceklis (viņa ērģeļu skolnieki bijuši

sastopami ari Suvalkijā, Krievijā, pat Amerikā). Šajos kursos

ieguvuši pamata zināšanas mūzikā vairāki no ievērojamiem

lietuvju mūzikas darbiniekiem: komponists Stasys Šimkus

(Klaipēdas mūzikas skolas direktors), AI. Kačanauskas (Valsts

mūzikas skolas skolotājs) un jau minētais Valsts operas kor-

meistars Jul. Štarka un vēl citi. Tanī pat laikā N. vada vie-

nu no labākiem garīgiem koriem. Šobrīd Naujalis ir Lietuvas

valsts mūzikas skolas direktors, kā ari viens no šoruden sarī-

kojamiem „Dziesmu dienu" virsdiriģentiem. Nesen sarīkotajos

diriģentu kursos N. bij viens no galveniem lektoriem.

Tāļāk šinī numurā atrodami turpinājumi iepriekšējos nu-

muros ievietotiem apcerējumiem: J. Žilevičius'a „Himna un

marseļjeza", V. Žadeika's „Muzika", prof J. Galija's „Par če-

koslovaku tautas muziķu", J. Žilevičius'a „Diriģēšana" un Av.

Monfredas'a „Bēthovena klavieru sonātes", kā arī sek. raksti:

Av. Monfredas,a „Mūzikas māksla Krievijā un Pēterpils kom-

ponistu pulciņš" un J. Z. „Latvju studentu koris" (raksta au-

tors dod labu atsauksmi par kori — viņā esot labs balsu sa-

mērs, koris labi niansējot; tā diriģents Arturs Bobkovics —

enerģisks, dziļi inteliģents. Koris viegli sekojot ikvienam viņa
zižļa mājienam; tas dziedot bez notīm. Sevišķi pastrīpots
Kalniņa „Pa negaisu joņiem" un Dārziņa „Minjonas" izpildī-
jums. Publikas sajūsma, ar katru jaunu numuru, arvien

pieņemoties, savu fortissimo aizsniegusi pie kora dziedātām

mūsu tautas dziesmām un abu brāļu tautu himnām).

Bibliogrāfijas nodaļā ir atsauksmes par daudzām jauniz-
nakušam kompozicijām, ar norādījumiem, kādiem koriem tās
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atkarībā no viņu lielāka jeb mazāka komplicētuma, pa spēkam.

Turpat ir arī atsauksme par „Mūzikas Nedēļu" (intresants, no-

pietni vadīts žurnāls).

levietotas arī ziņas par notikumiem pašas Lietuvas, Lat-

vijas un ārzemju muzikālā dzīvē.

Sis numurs bagāts ilustrācijām. Viņā 3 Naujalis'a ģīmet-

nes (dažādu laikmetu), jau minētā ~Daiņas" slepenā kora

(1900. gada) un mūsu universitātes kora uzņēmumi. Bez tam,

kādas Naujalis'a kompozīcijas rokraksts.

L. B

Uz mūsu savā laikā „Muz. Menos" redakcijai nosūtīto

vēstuli, saņēmām atbildi kurā starp citu lasām: „Muziķos

Menob" redakcija, redzēdama intresi, kādu Jūs izrādāt mūsu

mūzikas mākslai, ar prieku izsaka dziļu pateicību par no

Jums izdotās „Mūzikas Nedēļas" piesūtīšanu. Paziņojam, ka ar

patikšanu sniegsim visas Jums mūzikas nozarē vajadzīgās zi-

ņas un reizē ar to centīsimies iepazīstināt savus lasītājus ar

notikumiem Latvijas muzikālā dzīvē. Pēc „Muzikos Menas"

pirmo numuru klajā laišanas, nezinādami par mūzikas žurnāla

iznākšanu Latvijā nosūtījām, lai nodibinātu sakarus, dažus ek-

semplārus god. prof. Vītolam iepazīšanai. Lai skaidrāk un tu-

vāk apgaismotu faktus, mēs lūgtum laiku pa laikam dot mū-

su rīcībā Jūsu žurnālā ievietoto ievērojamāko muzikālās dzī-

ves ainu klišejas. Mēs iio savas puses neliegsimies tādas pat

Jums sniegt". *

Angļu žurnāls „The Musical Standard" kādā rakstā par

moderno krievu muziķu min arī J. Vītolu. No K. Paucīša ie-

sūtīto paskaidrojumu minētais žurnāls publicēja ar maziem

strīpojumiem un ar privātu vēstuli uzaicināja paskaidrojuma
autoru dot tuvākas ziņas par muzikālo dzīvi Rīgā.

So mfu mūzikas žurnālā Suomen Mv sii k k i leht i N° 5

ievietots K. Paucīša raksts par latvju muziķu.

Nošu pielikumā:

J. Liepkalna dziesmajauktam korim „Māte stāvēja zem krusta"

j\~2 22. Mūzikas Nedēļa. 1924. g

„Mūzikas Nedēļas" redakcija —
Avotu ielā Ns 34, Rīga.

Redaktors: K. Paucitis. Izdevēji: Latv. Komp. biedrība

A. Vēmaņa & J. Up«nieka Tipo - Litogrāfija, Avotu iela 34.
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(Je.Ksts Kaudzītes Matīsa atdzejots).

Muz. 0. Liepkalna
.
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I A. Vēmaga v. J. ilpenieka
grāmatu, akmeņu on

speciāla nošu spiestuve
Rigā, Avotu ielā N5 34. :: Tāļrunis 50-20.

pieņem izpildīt

Dažādus drukas darbus

kā grāmatu, ilustrētu žurnālu, katalogu, cenu

rādītāju, plakātu, afišu, programu, vizitkartu,

veikalkartu, kuvēru, etiķetu, (vairākās krāsās)
v. t. t, iespiešanu

o Q

Speciāla nošu spiestuve

iespiež pēc manuskriptiem vaj drukātām kopijām
dažāda formāta kora, solo dziesmas, instru-

mentālas un citas Kompozīcijas.

o o

Fotolitografija

palielinā, pamazinā, pārfotografē oriģinālus —

bildes, manuskriptus v. t. t.

o o

Visus pasūtījumus izpilda glīti un ātri.
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