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PROMOCIJAS DARBA VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS 
 
Vokālā daudzbalsība ieņem būtisku vietu latviešu tradicionālajā mūzikā. Tās pētniecība, 

neraugoties uz dokumentāciju kvantitāti, ir viena no tradicionālās mūzikas apguves un izpētes 
pamatjomām, kas nekad nezaudē aktualitāti. Latviešu mūzikas zinātnei šis jautājums īpaši 
nozīmīgs, jo tradicionālajai daudzbalsībai veltīto rakstu un pētījumu skaits joprojām nav pārāk 
liels, nemaz nerunājot par vispusīgu un sistemātisku izpēti, kas līdz šim tā arī nav notikusi. 
Rezultāts ir tāds, ka ne tikai sabiedrībai kopumā, bet arī dažādu līmeņu, tostarp, akadēmiskajā 
mūzikas izglītībā un pat tradicionālās mūzikas interesentu aprindās, nav īstas skaidrības par 
latviešu daudzbalsības formām un tipiem, to izcelsmi, izplatību un funkcionēšanu. Priekšstati 
par to vēl aizvien balstās uz Jurjānu Andreja un Jēkaba Vītoliņa fragmentārajiem 
daudzbalsības aprakstiem, kas pavisam īsi norāda uz burdondaudzbalsību kā raksturīgu 
latviešu dziedāšanas veidu, bet nesniedz visaptverošu informāciju par vokālo daudzbalsību 
kopumā. Taču latviešu vokālās daudzbalsības dokumentācijas, lai gan to skaits salīdzinot ar 
fiksētajiem vienbalsības paraugiem nav pārāk liels, ļauj runāt par lielu daudzveidību, kur 
līdzās burdondaudzbalsībai sastopamas arī citas vokālās daudzbalsības formas. 

Promocijas darbs veltīts latviešu vēlīnās izcelsmes vokālās daudzbalsības izpētei 
dokumentācijas un pētniecības vēstures kontekstā. Pētījums iecerēts ar nolūku radīt 
pārskatāmu priekšstatu par daudzbalsību latviešu tradicionālajā mūzikā, lai veicinātu tās 
atpazīstamību ne tikai Latvijas, bet arī starptautiskajā zinātniskajā apritē. 

Pētījuma teorētiskajā daļā raksturota un analizēta latviešu vokālās daudzbalsības izpētes 
gaita un problemātika, kā arī sniegts ieskats pasaules tradicionālās mūzikas daudzbalsības 
pētniecības vēsturē, akcentējot sistematizācijas un metodoloģijas aspektus. Empīriskā 
pētījuma gaitā apgūtas jaunas, latviešu zinātniskajā literatūrā līdz šim nepētītas daudzbalsības 
formas, kā arī, pamatojoties uz publicētajiem, arhīvu materiāliem un lauka pētījumu 
rezultātiem, apkopoti un sistematizēti visi līdz šim dokumentētie latviešu vēlīnās izcelsmes 
vokālās daudzbalsības tipi, to izplatība un dokumentācijas vēsture. 

Darba gaitā veiktā latviešu vokālās daudzbalsības pētniecības analīze atklāj pētnieciskās 
domas virzību konkrētajā aspektā, vienlaikus sniedzot pārskatu par latviešu tradicionālās 
mūzikas pētniecības vēsturi. Tas ļauj labāk izprast cēloņus tam, kāpēc daudzbalsība 
tradicionālajā mūzikā, kas starptautiskajā zinātniskajā apritē ir pastāvīgs sistemātisku 
pētījumu objekts jau kopš 20. gs. sākuma, Latvijas mūzikas zinātnē tik maz pētīta. Izsekojot 
tradicionālās daudzbalsības pētniecībai latviešu mūzikas folkloristikā laika posmā no 19. gs. 
beigām līdz 20. gs. 70. gadiem, nākas konstatēt, ka tā tikai ar ļoti retiem izņēmumiem bijusi 
patstāvīgs izpētes priekšmets. Ar situāciju pētniecībā saistās arī dokumentācijas problemātika 
– apzināta daudzbalsības dokumentēšana minētajā laika posmā tā arī netiek izvirzīta par 
folkloras vācēju mērķi. Situācija latviešu vokālās daudzbalsības pētniecībā mainās 20. gs. 
pēdējā trešdaļā, kad viens otram seko vairāki nopietni pētījumi, veltīti senā slāņa 
burdondaudzbalsībai. Šī darba izpētes priekšmets – vēlīnās izcelsmes vokālā daudzbalsība – 
nopietnāku pētnieku attieksmi sagaida tikai 20. gs. 90. gados.  

Vēlīnās izcelsmes vokālās daudzbalsības pētniecību 20. gs. beigās aktualizē lauka 
pētījumi, kur pētnieku redzeslokā nonāk vairākas interesantas daudzbalsības formas, kas līdz 
tam publicētajos tradicionālās mūzikas krājumos atspoguļotas daļēji vai arī nav atrodamas 
vispār. Viena no tādām formām ir šajā darbā sīki analizētā daudzbalsība ar solo augšējo 
pavadbalsi Ziemeļlatgalē, kas saglabājusies vietējā tradicionālās dziedāšanas praksē vēl 20. 
gs. beigās. Tādējādi var teikt, ka pēdējā brīdī ir dokumentēta un varēja tikt izpētīta unikāla 
daudzbalsības tradīcija, kas citur Latvijā nav sastopama. 
 
Izpētes priekšmets 

Promocijas darba izpētes priekšmets ir latviešu vēlīnās izcelsmes vokālā daudzbalsība, 
kas saistīta ar funkcionāli harmoniskās muzikālās domāšanas izveidošanos un nostiprināšanos 
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Eiropā 18. gs. ietvaros. Atšķirībā no senā slāņa burdondaudzbalsības, kam pētnieku interese 
pievērsta vairākkārt, vēlīnās izcelsmes daudzbalsība līdz šim maz pētīta.  

Vēlīnās izcelsmes vokālā daudzbalsība ir daudzveidīga un atšķirīga dažādās lokālās 
tradīcijās. Tā dokumentēta jau kopš 19. gs. beigām un sastopama visos galvenajos latviešu 
tradicionālās mūzikas krājumos, kā arī dažādu arhīvu materiālos. Daļēji tā joprojām funkcionē 
etnogrāfisko ansambļu un teicēju repertuārā. Ir arī tādas vēlīnās daudzbalsības formas, kas 
apzinātas salīdzinoši nesen – 20. gs. 90. gados, un līdz šim bijušas pazīstamas tikai šauram 
pētnieku un interesentu lokam. 

 
Pētījuma mērķis un uzdevumi 

Promocijas darba m ē r ķ i s  ir apkopot, sistematizēt un salīdzinoši raksturot vēlīnās 
izcelsmes vokālo daudzbalsību latviešu tradicionālajā mūzikā, kā arī atklāt un analizēt tādas 
daudzbalsības formas, kas zinātniskajā literatūrā līdz šim nav aplūkotas, vai arī ir tikai 
pieminētas. Mērķa sasniegšanai izvirzīti šādi u z d e v u m i : 

1. Raksturot un analizēt latviešu vokālās daudzbalsības izpētes gaitu un  
problemātiku; 
2. Sniegt ieskatu pasaules tautu mūzikas daudzbalsības pētniecībā, akcentējot 
sistematizācijas un metodoloģijas aspektus; 
3. Apkopot, raksturot un sistematizēt latviešu vēlīnās izcelsmes vokālās daudzbalsības 
formas un tipus saistībā ar to izplatības areāliem, kā arī sniegt ieskatu latviešu vēlīnās 
izcelsmes vokālās daudzbalsības dokumentācijas vēsturē; 
4. Dokumentēt un izpētīt zinātniskajā literatūrā neapgūtu latviešu vēlīnās izcelsmes 
daudzbalsības formu – daudzbalsību ar solo augšējo pavadbalsi Ziemeļlatgalē. 

 
Pētījuma novitāte 

1) Latviešu vēlīnās izcelsmes vokālā daudzbalsība līdz šim tikpat kā nav pētīta. 2) Pirmo 
reizi Latvijā analizēta tradicionālās daudzbalsības pētniecības metodoloģijas, sistematizācijas 
un terminoloģijas problēmika, piedāvājot jaunus risinājumus. 3) Promocijas darba ietvaros 
apkopoti, raksturoti un sistematizēti visi līdz šim dokumentētie latviešu vēlīnās izcelsmes 
vokālās daudzbalsības tipi un formas, kas līdz šim bija izkaisīti dažādos krājumos, arhīvos un 
privātās kolekcijās. Tādējādi šis darbs pirmo reizi latviešu tradicionālās mūzikas pētniecībā 
rada pārskatāmu priekšstatu par aplūkojamo daudzbalsības veidu. 4) Promocijas darbs ir 
ieguldījums latviešu muzikoloģijas vēstures pētniecībā, jo šeit apkopotie, periodizētie un 
raksturotie literatūras avoti rāda latviešu tradicionālās mūzikas pētniecības gaitu un analizē 
metodoloģijas problemātiku laika posmā no 19. gs. beigām līdz mūsdienām. 5) Promocijas 
darbs iepazīstina ar latviešu zinātniskajā literatūrā līdz šim nezināmu daudzbalsības formu – 
daudzbalsību ar solo augšējo pavadbalsi Ziemeļlatgalē, kas atklāta un kvalitatīvi dokumentēta 
sistemātiskos lauka pētījumos (1992–2005). 6) Pateicoties šim darbam, ir radīti 
priekšnoteikumi, lai saglabātu specifisku dziedāšanas tradīciju – vienu no spilgtākajām, vēl 
mūsdienās sastopamajām, nemateriālās kultūras mantojuma izpausmes formām. Darba gaitā 
veiktās audio un video dokumentācijas nodrošinās tradīcijas pieejamību gan mūsdienu 
sabiedrībai, gan nākamajām paaudzēm. 7) Promocijas darbs p r a k t i s k i  i z m a n t o j a m s , 
veidojot lekciju kursus par vokālo daudzbalsību latviešu tradicionālajā mūzikā, kā bāze 
tālākiem pētījumiem par tradicionālo daudzbalsību un tradicionālās dziedāšanas apguves 
praksē. Tas var būt noderīgs avots arī mūsdienās aktuālajā nemateriālās kultūras mantojuma 
reģistra izveidē un ar to saistītu tālāku pasākumu organizēšanā. 
 
Pētījuma metodes  

Raksturojot latviešu vokālās daudzbalsības izpētes gaitu, apkopoti un analizēti visi 
literatūras avoti, kuros vairāk vai mazāk skarta aplūkojamā tematika, kā arī salīdzinātas 
metodoloģiskās pamatnostādnes latviešu tradicionālās daudzbalsības pētniecībā dažādos laika 
periodos.  
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Risinot latviešu vokālās daudzbalsības sistematizācijas un terminoloģijas problemātiku, 
uzmanība pievērsta rietumu etnomuzikoloģiskajai literatūrai, kas rāda vairākas pieejas 
minētajiem jautājumiem – Erika Morica fon Hornbostela (Erick Moritz fon Hornbostel), Karla 
Štumpfa (Karl Stumpf), Mariusa Šneidera (Marius Schneider), Jāpa Kunsta (Jaap Kunst), 
Kurta Zaksa (Curt Sachs), Bruno Netla (Bruno Nettl), Oskara Elšeka (Oskar Elschek), Alisas 
Elšekovas (Alica Elscheková) daudzbalsības tipoloģijas u.c. 

Latviešu vēlīnās izcelsmes vokālās daudzbalsības formu un tipu sistematizācija un izpēte 
saistībā ar to izplatības areāliem, kā arī pētījuma priekšmeta dokumentācijas vēstures 
raksturojums nebūtu bijis iespējams bez arhīvu materiālu studijām un lauka pētījumiem, jo 
literatūras avoti vien nesniedz pilnu ainu par latviešu vēlīnās izcelsmes vokālo daudzbalsību 
un tās funkcionēšanu konkrētās lokālās tradīcijās. Tieši pateicoties sistemātisku vairāku gadu 
lauka pētījumu rezultātiem (1992–2005), bija iespējams atklāt un salīdzinoši raksturot 
specifisku daudzbalsības formu, kas vēl joprojām funkcionē četru Ziemeļlatgales pagastu 
(Šķilbēnu, Baltinavas, Briežuciema un Medņevas) teritorijā, un Latvijas zinātniskajā 
literatūrā, kā arī tradicionālās mūzikas apguves praksē tikpat kā nav zināma. Tā ir 
daudzbalsība ar solo augšējo pavadbalsi, kuras izcelsme, iespējams, saistāma ar katoļu 
baznīcas dziedāšanas tradīcijām. 

Lauka pētījumi Ziemeļlatgalē tika veikti 1992., 1994., 1995., 1999., 2000., 2001., 2002., 
2003. un 2005. gadā, katrreiz izvirzot konkrētus, vairāk vai mazāk atšķirīgus, uzdevumus. 
Laika posmā no 1992. līdz 1995. gadam galvenais lauka pētījumu uzdevums bija dokumentēt 
mūzikas materiālu, kas pārstāv attiecīgo daudzbalsības veidu, kā arī iegūt informāciju par tā 
tradicionālajiem kontekstiem. Visbiežāk lietotā šajā izpētes posmā bija kvalitatīvā pētniecības 
metode – vairākkārtējas padziļinātas grupu intervijas (strukturētas un/ vai daļēji strukturētas), 
kuru laikā tika dokumentēts arī mūzikas repertuārs un informācija par tā funkcionālajiem, 
vēsturiskajiem, demogrāfiskajiem, ģeogrāfiskajiem u.c. kontekstiem. Intervijas dokumentētas 
audio ierakstos, to garums svārstās aptuveni no pusstundas līdz trim stundām. 
Nepieciešamības gadījumā intervijas veiktas atkārtoti. Laika posmā no 1999. līdz 2005. 
gadam, paralēli minētajam, izvirzīts jauns uzdevums – pētīt tradīciju attīstībā, pievēršot 
uzmanību aplūkojamā daudzbalsības veida mūsdienu kontekstiem. Lai būtu iespējams 
dokumentēt izpētes priekšmeta dzīvi tradīcijā no iekšpuses, šajā pētījumu posmā izmantota 
autoantropoloģijas metode – ietvertais novērojums, kura gaitā autore iesaistījās vairākos 
vietējos kultūrprocesos, kā to dalībniece, vienlaikus veicot šo procesu dokumentāciju (video) 
un izpēti. 

Latviešu vēlīnās izcelsmes vokālās daudzbalsības tipoloģija veidota pēc slovāku 
etnomuzikologu O. Elšeka un A. Elšekovas piedāvātās daudzbalsības sistematizācijas 
metodes1, kā arī, balstoties uz latviešu muzikologa Mārtiņa  
Boiko latviešu homofonās daudzbalsības sistematizācijas principiem2. Tipoloģijas izveidē 
izmantoti visi publicētie latviešu vēlīnās daudzbalsības pieraksti, kā arī arhīvu materiāli un 
lauka pētījumu dokumentācijas. 

Daudzbalsības tipu un formu mūzikas analīze ietver galveno mūzikas izteiksmes 
līdzekļu – formas, metra, ritma, tempa, melodikas un harmonijas raksturojumu. Lai to veiktu, 
bija nepieciešams izgatavot aplūkojamā mūzikas materiāla pilnas nošu transkripcijas, kas 
veidotas iespējami tuvu ierakstā fiksētajam skaņu augstumam un izpildījumam. Atšķirībā no 
līdz šim pieņemtās prakses, kad tradicionālās mūzikas nošu transkripcijas parasti aprobežojas 
ar vienas melostrofas izklāstu, tādējādi radot tikai aptuvenu priekšstatu par šo materiālu, pilna 
nošu transkripcija ļauj analizēt tradicionālās mūzikas formveides principus, tempa un ritma 

                                                 
1 Elscheková A. Mehrstimmigkeit. C. Mehrstimmigkeit in der europäischen Volksmusik // L. Finscher (Hrsg.). 
Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik. Bd. 5. – Kassel, Basel, London, 
New York, Prag : Bärenreiter; Stuttgart, Weimar : Metzler, 1996. – S. 1784–1787. 
2 Boiko M. Die litauischen Sutartines. Eine Studie zur baltischen Volksmusik : Dissertation zur Erlangung der 
Wurde des Doktors der Philosophie. – Hamburg : Universität Hamburg, 1995. 
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svārstības, izpildījuma nianses u.tml. Mūzikas materiāla tradicionālie un mūsdienu konteksti 
raksturoti, balstoties uz interviju satura un tekstu kvalitatīvo analīzi. 

 
PROMOCIJAS DARBA SATURS 

 
Promocijas darbu veido ievads, trīs nodaļas, nobeigums – 187 lpp., avotu un literatūras 

saraksts, pielikumi – audiopielikums (CD 1, CD 2), kartes, teicēju saraksts, dziedātāju grupu 
rādītājs, audiopielikuma piemēru rādītājs – kopā – 209 lpp. un mūzikas piemēri (atsevišķā 
sējumā) – 236 lpp. 
 
1. Latviešu vokālās daudzbalsības pētniecība 

Pirmajā nodaļā raksturota un analizēta latviešu vokālās daudzbalsības izpētes gaita un 
izvirzītas problēmas, kas pamatā attiecas uz daudzbalsības formu apguvi, dokumentāciju, 
sistematizāciju, terminoloģiju un metodoloģiju. 
 
1.1. Senā slāņa daudzbalsības pētniecība 
1.1.1. Burdondaudzbalsības dokumentācija un izpēte latviešu tradicionālās mūzikas 
pētniecības sākumposmā  

Latviešu tradicionālās mūzikas dokumentācijas un izpētes sākumposmā vokālās 
daudzbalsības pētniecība vēl aprobežojas tikai ar viena daudzbalsības veida – 
burdondaudzbalsības – fakta konstatāciju un dažiem īsiem raksturojumiem. A. Jurjāns, kurš, 
sekodams sava laika mūzikas folkloristikas atziņām, galveno uzmanību velta tautasdziesmu 
melodiju klasifikācijai pēc to skaņu apjoma un skaņurindas īpatnībām, savos Latvju tautas 
mūzikas materiālos tikai piemin un īsi raksturo burdondaudzbalsību. Jāpieņem, ka situācijā, 
kad sistemātiska latviešu tautas melodiju vākšana ir tikko kā sākusies, savāktais materiāls vēl 
neizvirza vokālo daudzbalsību vai vismaz burdondaudzbalsību kā atsevišķu pētījumu objektu. 
Par to liecina arī citu šī perioda pārstāvju darbi. Tā piemēram, Jēkabs Graubiņš savā 
burdondaudzbalsības raksturojumā pamatā atsaucas uz A. Jurjāna citātiem, tos tikai nedaudz 
papildinot, bet Jūlijs Sproģis tikai piemin, ka Jāņu un apdziedāšanās dziesmās šāds 
daudzbalsības veids eksistē, un šajā sakarībā citē un nedaudz papildina A. Jurjānu. Šī perioda 
darbos burdondaudzbalsība īsi raksturota tikai saistībā ar dziedātāju (teicējas, locītājas un 
vilcēju) apzīmējumiem un funkcijām. 
1.1.2. Senā slāņa daudzbalsības pētniecība 20. gadsimta 50.–70. gadu  
latviešu mūzikas folkloristikā 

Tradicionālās mūzikas pētniecība šajā laika periodā ir nesaraujami saistīta ar folkloras 
žanriem. Tiem pakļauti visi tradicionālās mūzikas elementi, to vidū arī vokālā daudzbalsība. 
Tā saucamo žanrisko pieeju savos darbos konsekventi realizē mūzikas folkloristi Jēkabs 
Vītoliņš un Maksis Goldins, kuri nosaka pētnieciskās domas virzību latviešu mūzikas 
folkloristikā.  

J. Vītoliņš burdondaudzbalsību raksturo saistībā ar teikto dziesmu melodiku kā senāko, 
primitīvāko, tipiskāko un savdabīgāko daudzbalsības veidu latviešu tradicionālajā mūzikā. M. 
Goldins definē burdonu un tam līdzās kā senus daudzbalsības veidus min arī tercu divbalsību 
latgaliešu Jāņu dziesmās un heterofoniju. Savos rakstos viņš mēģina skaidrot vienbalsīgo 
pierakstu pārsvaru pār daudzbalsīgajiem, kā arī min terminus, taču tos nedefinē un šajā 
sakarībā neatsaucas uz literatūras avotiem. Andrejs Krūmiņš daudzbalsībai pievēršas saistībā 
ar pierakstīšanas grūtībām, mēģinot dot norādījumus, kā to veiksmīgāk fiksēt. Viņš 
burdondaudzbalsību atzīmē kā Latvijā visbiežāk sastopamo daudzbalsības veidu un raksturo 
skaņu apjomu un intervāliku dažos nošu piemēros. 

Analītiskāku pieeju demonstrē Jānis Mediņš. Viņš mēģina sistematizēt un analizēt 
latviešu tradicionālajā mūzikā sastopamās daudzbalsības formas, kā arī precizēt to izplatību. 
Pievēršoties burdondaudzbalsībai, J. Mediņš atzīmē tai raksturīgo ērģeļpunkta principu un 
raksturo melodijas skaņu apjomu, skaņkārtiskās īpatnības un burdonbalss izveides principus. 
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Viņš runā par vairākiem burdondaudzbalsības paveidiem, kuriem nosaukumus nedod. Būtībā 
šajā izpētes posmā vokālās daudzbalsības zinātniska pētniecība tā arī nav sākusies. Tā 
joprojām tiek tikai pieminēta un nedaudz raksturota.  
 
1.1.3. Latviešu senā slāņa daudzbalsības pētniecība 20. gadsimta beigās 

20. gs. beigās latviešu senā slāņa daudzbalsībai veltīti vairāki nopietni pētījumi. Trimdas 
latviešu muzikologa Kārļa Brambata darbā Vilcēju vairākbalsība latviešu tautasdziesmās un 
tās iespējamais vecums (1973–74) – burdondaudzbalsība raksturota reģionāli un vēsturiski 
plašā kontekstā. Lai gan pētījuma mērķis ir noteikt šī daudzbalsības veida iespējamo vecumu, 
līdzās tam autors sniedz burdondaudzbalsības aprakstu, kas ietver definīciju, funkcionālo un 
muzikālo raksturojumu. Tā ietvaros K. Brambats runā par diviem burdondaudzbalsības tipiem 
un ar tiem saistīto terminoloģiju, raksturo melodijas skaņu apjomu, skaņurindu un burdonbalss 
izveidi, pievēršas tautas terminoloģijai un, kaut arī viņa rīcībā ir tikai publicētie tradicionālās 
mūzikas materiāli, pēc tiem pievienotajiem komentāriem, analizē arī izpildījuma nianses. K. 
Brambata pētījums demonstrē tā laika Latvijā izdotajiem tradicionālajai mūzikai veltītajiem 
darbiem principiāli atšķirīgu pieeju. Burdondaudzbalsības senās izcelsmes konkretizēšanai 
veltīti arī Viļa Bendorfa 80. gadu beigās tapušie pētījumi, kas aptver līdzīgu tematiku.  

K. Brambats un V. Bendorfs burdondaudzbalsības izcelsmi meklē 3. g.t.p.m.ē., bet M. 
Boiko, pamatojoties uz fiziskās antropoloģijas atklājumiem, to saista ar mūsu ēras 1. g.t. 
beigās Latvijas teritorijā no dienvidiem ienākušajām austrumbaltu ciltīm. Viņa pētījumos, 
balstoties uz publicētajiem materiāliem un lauka pētījumu rezultātiem, pirmo reizi tiek skaidri 
un pārskatāmi parādīti burdondaudzbalsības koncentrācijas areāli, pie kam tie salīdzināti ar 
fiziskās antropoloģijas datiem par seno austrumbaltu cilšu teritorijām. M. Boiko darbos 
atrodam burdondaudzbalsības definīciju un ar šo daudzbalsības veidu saistītu zinātnisko 
terminoloģiju, kā arī funkcionālo un muzikālo raksturojumu visas Baltijas vokālās 
daudzbalsības kontekstā. M. Boiko disertācijā – pagaidām jaunākajā pētījumā, kurā aplūkotas 
arī latviešu senās izcelsmes daudzbalsības formas – sastopamies ar pieeju, kāda raksturīga 
mūsdienu etnomuzikoloģijas darbiem Eiropas u.c. pasaules valstīs. M. Boiko pētījumi 
pārliecinoši pierāda, ka etnomuzikoloģijā izšķiroša nozīme ir lauka pētījumiem. Tieši tā 
izskaidrojama dažādu, līdz šim literatūrā neminētu, daudzbalsības formu parādīšanās viņa 
darbos. Pateicoties lauka pētījumu rezultātiem, noraidīta arī t.s. žanriskā pieeja, kas, kā jau 
minēts, bija noteicoša 20. gs. 50.–70. gadu latviešu mūzikas folkloristikā. Tādējādi 20. gs. 
beigās, līdz ar etnomuzikoloģijas pētniecības metožu ienākšanu latviešu mūzikas zinātnē, 
iezīmējas principiāli jauna pieeja vokālās daudzbalsības problēmikai, pievēršoties tai izvērstos 
zinātniskos pētījumos, kuru vidū kā īpaši nozīmīgi izceļami M. Boiko darbi. 
 
1.2. Vēlīnās izcelsmes daudzbalsības pētniecība 
1.2.1. Fakta konstatācija 

Jaunākas izcelsmes daudzbalsības esamību jau 19. gs. beigās savu folklorisko ceļojumu 
laikā Kurzemē konstatē A. Jurjāns. Informācija par vēlīnās izcelsmes daudzbalsību Latgalē, 
gan tikai fakta konstatācijas līmenī, atrodama arī Emiļa Melngaiļa grāmatā Latviešu dancis 
(1949), kurā tās autors pavisam īsi norāda uz šāda tipa daudzbalsības eksistenci, un toreizējā 
Latvijas Valsts konservatorijas studenta Paula Kveldes diplomdarbā Preiļu rajona tautas 
dziesmas (1955), kura autors gan nerunā par atsevišķiem vokālās daudzbalsības tipiem, taču 
sniedz vairākus piemērus, kas nepārprotami pieder pie vēlīnās izcelsmes daudzbalsības, un to 
raksturojumu.  
 
1.2.2. Raksti 20. gadsimta 50.–70. gadu latviešu mūzikas folkloristikā 

Lai gan fakts ticis konstatēts, turpmākajā latviešu mūzikas folkloristikā interese par to 
bijusi visai pieticīga. Situācija vēlīnās izcelsmes daudzbalsības pētniecībā 70. g. beigās ir šāda 
– ir pieteikta terminoloģija, ko savos darbos izmanto lielākā daļa pētnieku, kas runā par šāda 
veida daudzbalsību (Jēkabs Vītoliņš, Maksis Goldins, Jānis Mediņš, Andrejs Krūmiņš, 
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Aldonis Kalniņš). 20 gadu ilgā laika posmā ir daži raksti, kuros pieminēta vēlīnās 
daudzbalsības eksistence un sniegts īss tās raksturojums.  
 
1.2.3. Pētniecības aktualizācija 20. gadsimta 90. gados 

20. gs. 90. gados situācija šajā jomā mainās, pateicoties diviem plašākiem pētījumiem – 
M. Boiko doktora disertācijai Die litauischen Sutartines. Eine Studie zur baltischen 
Volksmusik (Hamburgas universitāte, 1995) un Andas Beitānes maģistra darbam Vokālā 
daudzbalsība ar augšējo pavadbalsi Šķilbēnu pagastā (JVLMA, 1996). M. Boiko pētījums 
piedāvā jaunu skatījumu uz vēlīno daudzbalsību, skatot to kopsakarībās un plašākā kontekstā. 
Raksturojot latviešu homofono daudzbalsību, M. Boiko runā par diviem vēlīnās izcelsmes 
vokālās daudzbalsības pamatveidiem – Austrumlatvijas un Dienvidrietumlatvijas homofono 
daudzbalsību, no kuriem pirmajai izšķirami vairāki paveidi. A. Beitānes maģistra darbs ir 
pirmais pētījums latviešu etnomuzikoloģijā, kas tieši veltīts konkrētā lokālā tradīcijā 
eksistējošas daudzbalsības formas – vokālās daudzbalsības ar augšējo pavadbalsi Šķilbēnu 
pagastā – raksturojumam. 
 
1.3. Sistematizācijas un terminoloģijas problēmas 

Latviešu tradicionālās mūzikas pētniecībā līdz šim nav izstrādāta vienota vokālās 
daudzbalsības tipoloģija. Lai gan lielākajā daļā darbu ir runa par diviem latviešu vokālās 
daudzbalsības pamatveidiem – senākas un jaunākas izcelsmes daudzbalsību, vienota uzskata 
par to, kas slēpjas aiz šiem nosaukumiem, citiem vārdiem, kādas konkrētas daudzbalsības 
formas būtu traktējamas kā senas vai vēlīnas izcelsmes – nav. Atsevišķas daudzbalsības 
formas raksturotas tikai dažos pētījumos, bet citos vispār nav pieminētas. Līdzīgas problēmas 
vērojamas terminoloģijā. Lai gan pamatā autori izmantojuši vairāk vai mazāk vienotu 
terminoloģiju, nereti sastopamies ar vienas un tās pašas daudzbalsības formas dažādiem – 
atsevišķos gadījumos pat pretrunīgiem – apzīmējumiem. Ar latviešu tradicionālās mūzikas 
daudzbalsību saistītajā zinātniskajā terminoloģijā arī patlaban valda liela nesakārtotība.  

Apakšnodaļā sniegts latviešu tradicionālās mūzikas daudzbalsības sistematizācijas un 
terminoloģijas apraksts, kas veidots kā pirmās nodaļas k o p s a v i l k u m s , balstoties tikai un 
vienīgi uz citu autoru līdz šim veiktajiem vērojumiem un pētījumiem, kas izklāstīti 
iepriekšējās apakšnodaļās. 
 
1.3.1. Senā slāņa daudzbalsības sistematizācija un terminoloģija 

Latviešu senā slāņa daudzbalsības izpēte sistematizācijas un terminoloģijas aspektā 
vainagojusies ar noteiktiem rezultātiem – ir izstrādāta skaidra un pārskatāma latviešu senā 
slāņa daudzbalsības tipoloģija (skat. 1. attēlu). 

Sutartīnēm 
tuvas formas 

Ostinato veida 
formas 

Burdondaudzbalsība

Dūdu  
burdons 

Sillabiskais  
burdons 

Statiskais Kustīgais Statiskais Kustīgais 

 
1. attēls: Latviešu senā slāņa daudzbalsības tipoloģija 

 
Tipoloģija veidota, balstoties uz M. Boiko pētījumiem (Boiko 1990, 1991, 1995), un aptver 
visas līdz šim fiksētās latviešu tradicionālās mūzikas senās izcelsmes vokālās daudzbalsības 
formas, kuru izplatība ir atšķirīga dažādās lokālās tradīcijās. Katram no tipoloģijā minētajiem 
daudzbalsības tipiem iespējami vairāki paveidi un starpformas.  
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1.3.2. Vēlīnās izcelsmes daudzbalsības sistematizācija un terminoloģija 
ormu aprakstiem, 

krista

s aprises iezīmē M. Boiko 1995. gada pētījums, kurā ir runa par diviem 
vēlīn

. Latviešu vēlīnās izcelsmes vokālās daudzbalsības formas 

irāki speciāli tradicionālās mūzikas 
daudz

neizb

.2. Daudzbalsības formu dokumentācija un raksturojums 
entēta gandrīz visā Latgalē, 

Dienv

Balstoties uz līdz šim veiktajiem vēlīnās izcelsmes daudzbalsības f
lizējas divas tipoloģijas. P i r m ā  apkopo padomju perioda pieejas vokālajai 

daudzbalsībai, un attiecināma uz laika periodu no 20. gs. 50. līdz 80. gadiem. Tā saistāma ar J. 
Vītoliņa vārdu, jo tieši viņa 1976. gadā piedāvātie trīs latviešu vēlīnās daudzbalsības tipi – 
harmoniskās daudzbalsības primitīvākas formas, heterofonija un Latgales harmoniski polifonā 
daudzbalsība – apvieno visas gan paša J. Vītoliņa, gan arī citu autoru piedāvātās vēlīnās 
daudzbalsības formas. 

O t r a s  tipoloģija
ās daudzbalsības izplatības areāliem – Austrumlatviju un Dienvidrietumlatviju, no 

kuriem pirmajā sastopamies ar formu daudzveidību, otrajā – būtībā ar vienu homofonās 
daudzbalsības tipu, kas raksturots jau J. Vītoliņa darbos. M. Boiko piedāvātās Latgales 
homofonās daudzbalsības formas vairākos aspektos sakrīt ar citu autoru minētajām. M. Boiko 
nosauc, īsi raksturo un ar piemēriem ilustrē šādas homofonās daudzbalsības formas: tercu 
divbalsība, funkcionālās harmonijas ietekmēta heterofonija, ornamentāls kontrapunkts, 
ostinēta sillabiskā burdona un tercu divbalsības starpforma un daudzbalsība ar solo augšējo 
pavadbalsi. M. Boiko piedāvātais vēlīnās izcelsmes vokālās daudzbalsības apzīmējums, 
iedalījums un formu nosaukumi rāda pavērsienu metodoloģijā no padomju mūzikas 
folkloristikai raksturīgās muzikoloģiski vispārinošās pieejas uz mūsdienu etnomuzikoloģijā 
plaši lietoto deskriptīvo pieeju. Daudzbalsība tipoloģizēta pēc reģionālā principa. 
 
2
2.1. Daudzbalsības sistematizācijas teorētiskie aspekti 

Pasaules etnomuzikoloģiskajā literatūrā pazīstami va
balsībai veltīti pētījumi, kuru rezultāti var tikt izmantoti kā teorētiska un metodoloģiska 

bāze latviešu tradicionālās mūzikas pētniecībai. Apakšnodaļas gaitā aplūkotas septiņas 
daudzbalsības tipoloģijas, kas publicētas laika posmā no 1909. līdz 1996. gadam un kuru 
autori ir: E. M. Hornbostels (1909), K. Štumfs (1911), M. Šneiders (1934, 1969), J. Kunsts 
(1950), K. Zakss (1962), B. Netls (1963), O. Elšeks un A. Elšekova (1963, 1981, 1987, 1996). 

Analīze rāda, ka mēģinājumi tā vai citādi sistematizēt konkrētas daudzbalsības formas 
ēgami noved pie t.s. panorāmiskās pieejas. Stingru klasifikācijas teoriju piemērošana 

tradicionālajai mūzikai izrādās problemātiska. Par to liecina K. Štumpfa, M. Šneidera, J. 
Kunsta un K. Zaksa tipoloģijas. Panorāmiskumu demonstrē arī E. M. Hornbostels savā 
harmoniskajā rindā, un zināmā mērā tas parādās A. Elšekovas Eiropas daudzbalsības 
klasifikācijā. Iespējams, ka tieši šī iemesla dēļ B. Netla tipoloģijas pamatā ir nevis 
daudzbalsības formu uzskaitījums, bet gan balsu subordinācijas principi. Atteikšanās no 
daudzbalsības formu uzskaitījuma O. Elšeka un A. Elšekovas tipoloģiskajā modelī piedāvā 
vienkopus aplūkot vairāk vai mazāk atšķirīgu kultūru daudzbalsības stilus, kā arī veido 
elastīgāku pieeju vienas kultūras daudzbalsības izpētē. Tomēr, lai šādu pieeju realizētu, 
vispirms nepieciešams veikt konkrētu daudzbalsības formu raksturojumu lokālās tradīcijās. 
 
2

Latviešu vēlīnās izcelsmes vokālā daudzbalsība dokum
idkurzemē un atsevišķos gadījumos Dienvidaustrumvidzemē. Publicētie materiāli rāda, 

ka tās pirmie pieraksti veikti jau 19. gs. beigās Talsu Ārlavā (J. Heniņš 1889), Liepājas 
Aisterē (A. Jansons 1891), Bārtā (A. Jurjāns 1891), Krustpilī (A. Jurjāns 1894), Ērgļos un 
Lejasciemā, tādējādi uzreiz skarot visus minētos novadus. Turpmākās dokumentācijas (1920–
1971), lai gan to skaits nav pārāk liels (neskaitot minētos, 145 piemēri, apkopojot visus 
publicētos materiālus), iezīmē konkrētākus vēlīnās daudzbalsības izplatības areālus: 
D i e n v i d k u r z e m e  (Bārta, Nīca, Otaņķi, Rucava); L a t g a l e  –  R ē z e k n e s  a p k ā r t n e  
(Rēzekne, Rēzna, Kaunata, Bērzgale, Makašāni, Sakstagals, Galēni, Viļāni, Varakļāni), 
L u d z a s  a p k ā r t n e  (Ludza, Mērdzene, Zvirgzdene, Cibla, Nirza), K ā r s a v a s  
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a p k ā r t n e  (Kārsava, Nautrēni, Mežvidi), Z i e m e ļ l a t g a l e  (Šķilbēni, Baltinava, Viļaka, 
Balvi, Tilža, Bērzpils), D i e n v i d l a t g a l e  (Auleja, Izvalta, Višķi, Aglona, Dagda, 
Andrupene, Šķaune, Ezernieki, Asūne), P r e i ļ u  a p k ā r t n e  (Preiļi, Riebiņi, Sauna, Rudzāti, 
Līvāni). Līdzās minētajiem sastopami arī atsevišķi tercu divbalsības pieraksti Kurzemē 
(Alsungā) un Vidzemē (Rembate, Koknese, Vietalva, Madona, Tirza, Zosēni), kas neveido 
konkrētus vēlīnās daudzbalsības areālus, un varētu būt radušies kordziedāšanas tradīciju 
ietekmē. 

Informāciju par latviešu vēlīnās izcelsmes daudzbalsību, ko sniedz publicētie materiāli, 
papil

tais raksturojums ļauj runāt gan par individuālām, gan kopējām iezīmēm. Dažas 
vēlīn

2.3. Tipoloģija 
a rakstā par Eiropas daudzbalsību min trīs galvenos daudzbalsības tipus – 

heter

līnās izcelsmes vokālā daudzbalsība pamatā ir homofona, tomēr līdzās tīri 
homo

                                                

dina Latvijas Radio fonotēkas, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas 
institūta Latviešu folkloras krātuves arhīva, Latvijas Mūzikas akadēmijas skaņu ierakstu 
arhīva, kā arī pētnieku privāto arhīvu un publicētie (skaņuplates, audiokasetes, CD) skaņu 
ieraksti. Šeit atrodamās Dienvidkurzemes un Latgales vēlīnās daudzbalsības formu 
dokumentācijas sniedz jaunus piemērus, kas vai nu apstiprina vai arī paplašina un konkretizē 
minēto izplatības areālu robežas. Lai iegūtu pārskatāmu ainu par vēlīnās daudzbalsības tipiem 
Latvijas teritorijā, daudzbalsības formu raksturojums veikts saistībā ar minētajiem izplatības 
areāliem. 

Veik
ās daudzbalsības formas dokumentētas gandrīz visās minētajās teritorijās. Tāda ir 

harmoniskā divbalsība ar dominējošu tercu paralēlismu un/ vai apakšējās pavadbalss virzību 
pa funkcionālās harmonijas pamatpakāpēm, kas fiksēta gan Dienvidkurzemē, gan arī visos 
Latgales izplatības areālos. Visos Latgales areālos bagātīgi pārstāvētas dažādas daudzbalsības 
formas ar vienu vai vairākām augšējām pavadbalsīm. Četros izplatības areālos (Ziemeļlatgalē, 
Rēzeknes, Ludzas un Kārsavas apkārtnē) sastopama harmoniskā trīsbalsība ar trijskaņu un to 
apvērsumu paralēlismu un plašu palīgharmoniju spektru, kas rodas pavadošo balsu melodiskas 
individualizācijas rezultātā. Ziemeļlatgalē, Rēzeknes un Preiļu apkārtnē dokumentētas 
burdona un harmoniskās daudzbalsības starpformas. Spilgti atšķirīgas ir Kārsavas apkārtnes 
trīsbalsības un četrbalsības formas, Preiļu apkārtnes četrbalsība – piecbalsība – sešbalsība, 
Ziemeļlatgales daudzbalsība ar augšējo pavadbalsi un harmoniski polifonās četrbalsības, 
piecbalsības un sešbalsības formas ar balsu krustošanos, Dienvidlatgales divbalsība ar katrā 
balsī atšķirīgiem tonālajiem centriem un kvartu intervāliku, kā arī divbalsība – trīsbalsība ar 
sekstu un sekstakordu paralēlismu. Lai gan visos areālos vērojama liela formu daudzveidība, 
dokumentētais materiāls ļauj izcelt Ludzas un Ziemeļlatgales areālus kā tādus, kur vēlīnās 
daudzbalsības tradīcijas attīstījušās īpaši sazaroti un daudzveidīgi.  

 

A. Elšekov
ofoniju, polifoniju un homofoniju, kam atbilst trīspadsmit izpildījuma tehnikas (Elšekova 

1996). Savukārt O. Elšeka daudzbalsības tipoloģija3 rāda iespējamu vienbalsības plūstošu 
pāreju divbalsībā un trīs daudzbalsības pamatveidu varbūtēju mijiedarbību. Arī izpildījuma 
tehnikas var būt saistītas ne tikai ar vienu – primāro – daudzbalsības tipu, bet arī ar kādu citu 
tipu vai tehniku. 

Latviešu vē
fonām formām tās jaunāko slāni veido arī dažādas homofonijas – polifonijas un 

homofonijas – heterofonijas starpformas. Pēc O. Elšeka tipoloģijas homofonijai primāri 
piederīgas tehnikas ir harmonija, pavadbalsis un brīvā balssvirze, kas tikpat labi var attiekties 
arī uz heterofoniju vai polifoniju. Savukārt tādas heterofonijas un polifonijas sfērai raksturīgas 
tehnikas kā variēšana (ornamentācija), paralēlisms un pretvirze, protams, mēdz būt saistītas 
arī ar homofoniju. Tai piederīga var būt polifonijai tipiskā ostinato tehnika, un atsevišķos 
gadījumos homofonijas ietvaros var runāt par burdonu un polimelodiku. Teiktais attiecināms 
arī uz latviešu vēlīno daudzbalsību, kam pamatā raksturīgas šādas izpildījuma tehnikas: 

 
3 Elschek O. Porovnávacia úvodná štúdia k európskemu l’udovému viachlasému spevu // Hudobnovedné štúdie 
VI. – Bratislava : Vydavat SAV, 1963. – S. 79–116.  
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variēšana (ornamentācija), paralēlisms, pretvirze, burdons, ostinato, imitācija, polimelodika, 
brīvā balssvirze, pavadbalsis un harmonija. 

Promocijas darbs piedāvā latviešu vēlīnās izcelsmes vokālās daudzbalsības tipoloģiju, 
kas v

 
2. attēls: Latviešu vēlīnās izcelsmes vokālās daudzbalsības tipoloģija 

 
ipoloģijā apkopoti visi līdz šim dokumentētie latviešu vēlīnās izcelsmes vokālās 

                                                

eidota pēc reģionālā principa. To nosaka materiāls un tā piesaiste konkrētiem izplatības 
areāliem (skat. 2. attēlu). 

Latgales homofonā Dienvidkurzemes 

d  

Kurzemes un 
Vid nā 

Harmoniskā  Harmoniski polifonā Harmoniski 

d  
heterofonā 
audzbalsība

daudzbalsība daudzbalsība 

zemes homofo
daudzbalsība 

homofonā 
audzbalsība

daudzbalsība 

Latviešu homofonā 
daudzbalsība 

T
daudzbalsības tipi. Katru no tiem pārstāv vairākas daudzbalsības formas4.  

 
4 L a t g a l e s  h a r m o n i s k ā  d a u d z b a l s ī b a :  1. Divbalsība ar dominējošu tercu paralēlismu un/ vai 

balsības starpforma 

apakšējās pavadbalss virzību pa funkcionālās harmonijas pamatpakāpēm (Rēzeknes, Ludzas, Kārsavas, Preiļu 
apkārtnes, Ziemeļlatgales, Dienvidlatgales areāls); 2. Divbalsība ar konsekventu tercu paralēlismu 
(Dienvidlatgales areāls); 3. Divbalsība uz dominantes basa (Ludzas apkārtnes areāls); 4. Divbalsība ar tercu un 
kvartu paralēlismu (Ludzas apkārtnes areāls); 5. Divbalsība ar tercu, kvartu, sekundu intervāliku un kvintu 
paralēlismu (Ziemeļlatgales areāls); 6. Divbalsība ar tercu, sekundu, kvartu, kvintu, sekstu intervāliku un balsu 
krustošanos (Ziemeļlatgales areāls); 7. Divbalsība ar katrā balsī atšķirīgiem tonālajiem centriem 
(Dienvidlatgales areāls); 8. Divbalsība, kas melostrofas otrajā pusē pāraug trīsbalsībā ar sekstakordu un 
kvartsekstakordu paralēlismu, kvintu – sekundu un kvartu saskaņām (Dienvidlatgales areāls); 9. Trīsbalsība ar 
trijskaņiem, to apvērsumiem un netercu struktūras palīgharmonijām, kas rodas pavadošo balsu melodiskas 
individualizācijas rezultātā (Rēzeknes un Ludzas apkārtnes areāls); 10. Trīsbalsība ar trijskaņu un to apvērsumu 
paralēlismu (Ziemeļlatgales, Rēzeknes un Kārsavas apkārtnes areāls); 11. Trīsbalsība ar trijskaņu paralēlismu 
un ostinētu tonikas – dominantes funkciju miju (Dienvidlatgales areāls); 12. Daudzbalsība ar augšējo 
pavadbalsi: 12.1. Divbalsība ar dominējošām kvartām (Rēzeknes apkārtnes areāls); 12.2. Divbalsība ar tercu 
paralēlismu – augšējā pavadbalss iestājas melostrofas otrajā pusē (Ludzas apkārtnes un Ziemeļlatgales areāls); 
12.3. Divbalsība ar dominējošu tercu paralēlismu (Ludzas apkārtnes areāls); 12.4. Divbalsība ar dominējošu 
sekstu paralēlismu (Ludzas apkārtnes un Dienvidlatgales areāls); 12.5. Trīsbalsība ar sekstakordu paralēlismu, 
vadošā balss – vidējā (Kārsavas apkārtnes areāls); 12.6. Trīsbalsība ar dominējošu sekstakordu paralēlismu, 
vadošā balss – apakšējā (Kārsavas apkārtnes areāls); 12.7. Trīsbalsība ar trijskaņu paralēlismu, vadošā balss – 
vidējā, augšējā pavadbalss iestājas melostrofas vidū (Ziemeļlatgales un Preiļu apkārtnes areāls); 12.8. 
Trīsbalsība ar funkcionāli daudzveidīgu vertikāli, vadošā balss – apakšējā (Ziemeļlatgales areāls); 12.9. 
Četrbalsība, kas izaug no divbalsības un skan refrēnposmos, pārmaiņus veidojot tonikas un dominantes 
harmonijas, vadošā – otrā balss (Kārsvas apkārtnes areāls); 12.10. Četrbalsība ar epizodisku piecbalsību un/ vai 
sešbalsību, ko veido pamatbalss, apakšējā pavadbalss (epizodiski – divas) un divas (epizodiski – trīs) augšējās 
pavadbalsis, kas rodas zemāko balsu oktāvas dublējumu rezultātā (Preiļu apkārtnes areāls). 
L a t g a l e s  h a r m o n i s k i  p o l i f o n ā  d a u d z b a l s ī b a :  1. Burdona un tercu div
(Ziemeļlatgales un Preiļu apkārtnes areāls); 2. Harmoniski polifonā četrbalsība ar melodiski individualizētām 
balsīm un balsu krustošanos (Ziemeļlatgales areāls); 3. Harmoniski polifonā piecbalsība ar balsu krustošanos 
(Ziemeļlatgales areāls); 4. Daudzbalsība ar augšējo pavadbalsi: 4.1. Divbalsīga burdona un tercu divbalsības 
starpforma ar burdona elementiem augšējā balsī (Rēzeknes apkārtnes areāls); 4.2. Harmoniski kontrapunktiska 
divbalsība ar melodiski individualizētām un ornamentālām balsīm (Ludzas apkārtnes areāls); 4.3. Burdona un 
harmoniskās daudzbalsības starpforma, vadošā balss – vidējā, augšējā pavadbalss veido pamatbalss oktāvas 
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Tipoloģija balstīta uz pieejamo latviešu vēlīnās izcelsmes daudzbalsības dokumentāciju 
analīzi, tomēr, tā kā tradicionālā daudzbalsība nav statiska, bet gan dinamiska parādība, nākas 
rēķināties ar to, ka šāda veida daudzbalsības tipoloģija nekad nebūs pilnībā pabeigta. 
Konkrētajā gadījumā tipoloģija rāda vēlīnās daudzbalsības tipus un formas, kas dokumentēti 
laika posmā no 19. gs. beigām līdz 21. gs. sākumam. Turpinoties tradīcijas attīstībai, mūsu 
priekšā, iespējams, nonāks aizvien jaunas formas un starpformas. Tāpat nevaram izslēgt 
iespējamību, ka vairākas specifiskas vēlīnās daudzbalsības formas līdz šim tā arī nav 
dokumentētas. Tomēr, domājams, varam pieņemt, ka vairums no tām varētu arī iekļauties šajā 
tipoloģijā.  
 
3. Vokālā daudzbalsība ar augšējo pavadbalsi Ziemeļlatgalē 

Vokālā daudzbalsība ar solo augšējo pavadbalsi veido nozīmīgu Ziemeļlatgales 
tradicionālās mūzikas mantojuma daļu. Tai raksturīgas specifiskas muzikālas pazīmes 
(augšējās pavadbalss solo izpildījums, tās iestāšanas melostrofas otrajā pusē, u.c.), plašs 
funkcionālais spektrs un ar to saistīta interesanta tautas terminoloģija, kas palīdz precizēt 
informāciju par šo daudzbalsības veidu. Minētā daudzbalsības forma saistīta ar konkrētu 
repertuāru, kas nostiprinājies vietējā tradīcijā ilgākā laika posmā, un ieņem īpašu vietu pašu 
dziedātāju vērtību sistēmā. Tā sastopama Šķilbēnu, Baltinavas, Briežuciema, Medņevas un 
Viļakas apkārtnē, kas kopumā veido īpatnēju tradicionālās kultūras novadu ar spilgtu un 
daudzveidīgu tradicionālās mūzikas mantojumu.  

Turpmākā raksturojuma pamatā ir autores vairāku gadu lauka pētījumu rezultāti (1992–
2005), kas darba gaitā salīdzināti ar citu pētnieku dokumentēto materiālu. Pētījumā izmantoti 
materiāli, kas fiksēti dažādās kolekcijās, un tika iegūti, sadarbojoties ar vairākām dziedātāju 
grupām. Tas ļāva vokālo daudzbalsību ar augšējo pavadbalsi Ziemeļlatgalē aplūkot 
salīdzinošā aspektā. 
 
3.1. Ģeogrāfiskais raksturojums 

Šīs nodaļas gaitā aplūkotais daudzbalsības veids izplatīts trijos Ziemeļlatgales pagastos – 
Šķilbēnu, Baltinavas un Viļakas (pēc pirmās brīvvalsts administratīvi teritoriālā iedalījuma), 
kas sava ģeogrāfiskā norobežojuma dēļ – tos no visām pusēm ieskauj plašas neapdzīvotas 
teritorijas (meži vai purvi) – veido tradicionālās kultūras aspektā īpašu salu, kur salīdzinoši 
ilgi – līdz pat 20. gs. beigām un 21. gs. sākumam – saglabājušās vairākas senas tradicionālās 
mūzikas formas, piemēram, burdondaudzbalsība. Mūsdienās savas kādreizējās robežas 
saglabājis vairs tikai Šķilbēnu pagasts. Kādreizējais Baltinavas pagasts padomju laikā sadalīts 
divos – Baltinavas un Briežuciema – pagastos, bet Viļakas pagasta vietā administratīvi 
teritoriālajā kartē atrodami Medņevas un Susāju pagasti. Tā kā aplūkojamais daudzbalsības 
veids un tā funkcionālie konteksti pamatā attiecas uz laiku pirms padomju okupācijas, 
promocijas darbā lietoti pirmās brīvvalsts laika pagastu nosaukumi. 
 
 

                                                                                                                                                         
dublējumu (Preiļu apkārtnes areāls); 4.4. Harmoniski polifona četrbalsība ar divām melodiski aktīvām 
vidusbalsīm, balsu krustošanos un augšējo pavadbalsi bez teksta, kas iestājas melostrofas vidū – refrēnposmā 
(Kārsavas apkārtnes areāls). 
L a t g a l e s  h a r m o n i s k i  h e t e r o f o n ā  d a u d z b a l s ī b a : funkcionālās harmonijas ietekmēta 
heterofonija (Ludzas apkārtnes areāls). 
D i e n v i d k u r z e m e s  h o m o f o n ā  d a u d z b a l s ī b a : 1. Harmoniskā divbalsība ar unisoniem, tercu, 
kvintu, kvartu, sekstu, oktāvu intervāliku un iespējamu kvintu paralēlismu noslēguma kadencē; 2. Harmoniskā 
divbalsība ar unisoniem, tercu, kvintu, kvartu, sekstu, oktāvu intervāliku un epizodisku trīsbalsību; 3. 
Harmoniskā divbalsība ar dažādu intervālu sastāvu un trīsbalsības – četrbalsības epizodēm melostrofas otrajā 
pusē, kas rodas, pateicoties balsu oktāvas dublējumiem. 
K u r z e m e s  u n  V i d z e m e s  h o m o f o n ā  d a u d z b a l s ī b a : 1. vienbalsība ar sporādiskām tercām; 2. 
Harmoniskā divbalsība ar augšējo pavadbalsi un tercu paralēlismu vertikālē; 3. Kora apdaru ietekmē radusies 
harmoniskā divbalsība ar dažādu intervālu sastāvu. 
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3.2. Dokumentācijas vēsture 
Plašāki lauka pētījumi Ziemeļlatgalē aizsākās samērā vēlu – 20. gs. 70. gadu beigās. 

Pirms tam, 1941. gada maijā šeit strādāja E. Melngailis un 1958. gadā – A. Krūmiņš. 
Tradicionālās mūzikas dokumentēšana Šķilbēnu un Baltinavas pagastā atsākās 1971. gadā, 
pateicoties vietējam kultūras darbiniekam Antonam Slišānam, kurš sadarbībā ar katoļu 
prāvestu Miķeli Jermacānu magnetofona lentē ierakstīja samērā plašu savas mātes un četru 
citu dziedātāju repertuāra daļu. Ierakstu transkripcijas 1979. gada vasarā Šķilbēnu pagasta 
Upītes bibliotēkā izveidoja Ārijs Šķepasts un Mārtiņš Boiko – toreizējie Emīla Dārziņa 
Mūzikas vidusskolas audzēkņi.  

Laika posmā no 1986.–1990. gadam lauka pētījumus Balvu rajonā veica A. Krūmiņš; no 
1980.–1992. gadam – M. Boiko. Daudzbalsība ar augšējo pavadbalsi kā īpašs daudzbalsības 
veids tika apzināta tikai 1990. gada augustā. 

1994. gada 2.–4. decembrī lauka pētījumus Ziemeļlatgalē veica promocijas darba autore. 
Strādājot ar Šķilbēnu pagasta Rekavas, Baltinavas un Viļakas teicējiem, magnetofona lentē 
dokumentētas intervijas un mūzikas materiāls (aptuveni 9 h). Informācija pārbaudīta un 
papildināta 1995. gada 21.–23. novembrī Šķilbēnu pagasta Rekavā, Upītē un Viļakā (ierakstu 
apjoms – aptuveni 12 h). 1994. un 1995. g. Lauka pētījumi rāda, ka Ziemeļlatgalē ir 
saglabājušās un vietējā tradicionālās mūzikas apritē stabili funkcionē desmit melodijas, kuru 
homofono pavadījumu veido apakšējā pavadbalss un solo augšējā pavadbalss. Lielākā daļa no 
tām – sešas melodijas – sastopamas visu dziedātāju grupu repertuārā, pie kam, veido būtisku 
tā daļu, savukārt četras melodijas saistāmas ar kādas konkrētas dziedātāju grupas izpildījumu. 
Lauka pētījumi vēlreiz tika veikti 2000. gada 8.–10. septembrī Baltinavā, Briežuciemā un 
Medņevā (ierakstu apjoms – aptuveni 7 stundas) ar nolūku paplašināt izpētes apjomu, gan 
atgriežoties pie jau agrāk sastaptajām teicējām, gan meklējot jaunas dziedātājas. Darbs tika 
veikts, sadarbojoties ar trim dziedātāju grupām. Strādājot ar Baltinavas teicējām, līdzās cita 
veida materiālam, tika ierakstīti deviņi aplūkojamā daudzbalsības veida piemēri, kā arī 
intervijas, kas satur plašu informāciju par mūzikas materiāla  
funkcionēšanu un ar to saistīto tautas terminoloģiju. Līdzās sešiem piemēriem, kas fiksēti jau 
agrākajos Baltinavas ierakstos, tika iegūti trīs jauni, no kuriem viens vairākās versijās 
atrodams A. Slišāna 1971. g. ierakstos. Otru dziedātāju grupu veidoja piecas Briežuciema 
teicējas. Tā kā ar šīm dziedātājām promocijas darba autore tikās pirmo reizi, pētījumu 
galvenais uzdevums bija iespējami pilnīgi dokumentēt viņu repertuāru, vienlaikus konstatējot, 
kādu vietu tajā ieņem vokālā daudzbalsība ar augšējo pavadbalsi. To šajos ierakstos pārstāv 
septiņas dziesmas. Trešās dziedātāju grupas – Medņevas teicēju ierakstos fiksētas trīs 
dziesmas ar augšējo pavadbalsi, taču to šeit izpilda vairākas dziedātājas, un pati augšējā 
pavadbalss drīzāk tiek uztverta kā galvenā melodija.  

Balstoties uz lauka pētījumiem, var diezgan droši apgalvot, ka vokālā daudzbalsība ar 
solo augšējo pavadbalsi pamatā izplatīta Šķilbēnu un Baltinavas apkārtnē, kur tā vēl 
mūsdienās sastopama Rekavas, Upītes, Šķilbēnu, Baltinavas un Briežuciema teicēju 
repertuārā. Savukārt uz ziemeļiem no Šķilbēniem – Viļakas virzienā – atrodami tikai atsevišķi 
piemēri, kas liecina par to, ka aplūkojamais daudzbalsības veids šeit kādreiz varētu būt bijis 
sastopams, taču līdz mūsdienām nav saglabājies vai arī saglabājies tikai daļēji. 
 
3.3. Tautas terminoloģija un faktoloģiski pierādāmais vecums 

Vokālā daudzbalsība ar augšējo pavadbalsi Ziemeļlatgalē pazīstama ar nosaukumu 
dzīduošana ar pusbolsu. Tas nozīmē to, ka augšējā pavadbalss (pusbolss) aizņem tikai 
melostrofas daļu, resp., šī balss nav pilna. Parasti tā iestājas strofas vidusdaļā un skan tikai tās 
otrajā pusē. Teicēja Anna Ščemeļinska minēto nosaukumu komentē šādi: Pusbolss tāpēc, ka 
viņa [resp., augšējās pavadbalss izpildītāja – A.B.] vīna pate dzīd pa augšu. Šeit parādās 
attiecīgā tipa daudzbalsības otra būtiskā pazīme – augšējās pavadbalss novietojums augstāk 
par pamatbalsi. Šis moments pašā nosaukumā neatspoguļojas, taču teicējām tas šķiet pats par 
sevi saprotams. 
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Nosaukums dzīduošana ar pusbolsu un, attiecīgi, pats dziedāšanas veids nav radies 
mūsdienās. Teicēja A. Ščemeļinska par to saka: Cik sevi atceros, tik bija. Visas teicējas stāsta, 
ka to lietojušas jau viņu mātes un vecāsmātes. Tas ļauj apgalvot, ka daudzbalsība ar augšējo 
pavadbalsi Ziemeļlatgalē noteikti pastāv ne mazāk kā 100 gadus. Empīriski fakti, kas 
nepastarpināti liecinātu par šī daudzbalsības veida eksistenci vēl senākos laikos, nav 
konstatēti, taču tas neizslēdz iespēju, ka šī tradīcija šeit bija pazīstama arī vēl senāk. 
 
3.4. Funkcionālais raksturojums 

Funkcionālais raksturojums šajā apakšnodaļā veikts, balstoties uz informāciju, kas 
iegūta intervijās ar teicējiem, kā arī izmantojot pašu teicēju lietotos apzīmējumus, kuru 
rašanās varētu būt saistīta ar balsu5 dziedāšanas laiku (t.s. Pavasara, Vasaras un Rudens 
balsi), situāciju (Ganu, Kāzu, Talku balsi) un konkrētām atsevišķu balsu pazīmēm, piemēram, 
refrēnvārdiem, teksta tematiku u.tml. Apkopojot visās kolekcijās dokumentēto informāciju, 
kas attiecas uz vokālo daudzbalsību ar augšējo pavadbalsi Ziemeļlatgalē, redzams, ka minētā 
daudzbalsības forma pārstāvēta 16 balsos, no kuriem daudzi fiksēti vairākās versijās. 

Ziemeļlatgales vokālo daudzbalsību ar augšējo pavadbalsi vairumā gadījumu pārstāv 
multifunkcionāli balsi, kas saistīti ar vairākām ieražām. Tikai dažos gadījumos mūsu priekšā 
ir monofunkcionāls materiāls, kas funkcionē vienā ieražā – ziemas saulgriežos vai saistībā ar 
kāzu apdziedāšanos. Citos gadījumos funkcionālie konteksti ir ļoti neskaidri un pastāv 
jautājums, cik lielā mērā šie balsi attiecīgo dziedātāju repertuārā uzskatāmi par tradicionāliem. 

Vokālo daudzbalsību ar augšējo pavadbalsi pārstāvošie balsi visbiežāk ir funkcionāli 
saistīti ar pavasara un vasaras brīvdabas dziedāšanas ieražu un dziedāšanu ganos. Samērā 
bieži tie izpildīti arī mēslu un ražas novākšanas (rudzu, linu, kartupeļu) talkās, kā arī kāzās. 
Vasaras saulgriežos un ziemas saulgriežos, attiecīgi, izpildīts tikai viens balss. Savukārt, 
aplūkojot atsevišķu balsu funkcionālās piesaistes daudzveidību, redzams, ka divi balsi izpildīti 
četrās ieražās, viens – piecās, bet citi, izņemot gadījumus, kad balss ir monofunkcionāls – 
vismaz trīs dažādās ieražās. 
 
3.5. Muzikālais raksturojums 
3.5.1. Forma 

Šajā apakšnodaļā balsi raksturoti, akcentējot dažus svarīgākos to formas aspektus, proti, 
melostrofas uzbūvi, melostrofas un teksta attiecības, melostrofu skaitu balsos, galvenos 
attīstības principus (variēšanos), augšējās pavadbalss lomu formveidē u.tml. Visiem šajā darbā 
aplūkojamajiem balsiem ir strofiska forma. Lielākajai daļai balsu nav refrēna, taču 
ievērojamai to daļai refrēns ir. Vairumā gadījumu sastopamies ar kvadrātiskas uzbūves 
melostrofām, kuru garums ir astoņas taktis jeb divas melodijas rindas, taču iespējami arī citi 
varianti. 

Vairumā gadījumu vienai melostrofai atbilst divrindes teksts ar dažādiem rindu 
atkārtojumiem un tikai divos piemēros – teksta četrrinde. Balsos, kuru melostrofu veido tikai 
viena melodijas rinda, teksta divrinde netiek atkārtota, un šajā gadījumā vienai melodijas 
rindai atbilst divas teksta rindas. Savukārt balsos, kuru melostrofu veido divas melodijas 
rindas, iespējami vairāki varianti. 

                                                 
5 Lai būtu iespējams raksturot pētījuma priekšmeta funkcionēšanu, vispirms jāatrisina kāda terminoloģiska 
problēma. Tā rodas, meklējot precīzu apzīmējumu darbā izmantotajam materiālam, jo jēdziens ‘dziesma’, resp., 
‘dziesmas’, kas pirmajā brīdī var likties piemērots, attiecināts uz šo materiālu, precīzi neatspoguļo lietas būtību. 
Vispārpieņemtajā izpratnē jēdziens ‘dziesma’ sevī ietver noteikta skaņu materiāla un noteikta teksta vienību, 
turpretī jebkurš no daudzbalsīgajiem skaņu materiāliem, kas tiek aplūkoti šajā darbā, dažādos gadījumos var 
parādīties ar dažādiem tekstiem. Ziemeļlatgales dziedātāji lieto šādu apzīmējumu: melodijas, precīzāk, skaņu 
materiālu, ko parasti veido pamatbalss kopā ar vienu vai vairākām pavadošajām balsīm, viņi sauc par bolsiem. 
Termins ‘balsi’, attiecināts uz senā slāņa tradicionālo vokālo mūziku, atsevišķos gadījumos sastopams arī 
literatūrā un tradicionālās dziedāšanas praksē. Arī šajā darbā noteikts skaņu materiāls, ko mēdz izpildīt ar 
dažādiem tekstiem, resp., dziesmu virknēm, tiek saukts par balsu. 

 14 



Variēšanās vērojama kā melodiskajā, tā ritmiskajā aspektā. Tā vairāk vai mazāk 
sastopama visos balsos un visās partijās, visbiežāk saistībā ar teksta zilbju skaita variēšanos 
un melismātiku, kā arī ar atsevišķu skaņu ritmisku saīsinājumu jeb pagarinājumu un, liekas, 
apzināti ieturētām tempa svārstībām atsevišķos formas posmos. 

Vairāk vai mazāk izteikti kulminācijas posmi visbiežāk novietoti melo-strofu noslēguma 
kadencēs vai refrēnos. Liela nozīme kulminācijas veidošanā ir augšējai pavadbalsij, kas 
visbiežāk iestājas tieši minētajos posmos. Augšējā pavadbalss, kā nozīmīgs dinamizācijas 
faktors, būtiski nosaka aplūkojamo balsu dinamisko veidojumu un līdzveido dinamisko līkni 
melostrofā. Tas saistīts ar atšķirīgu kulminācijas novietojumu, ko nosaka augšējās pavadbalss 
esamība vai neesamība. Pēc augšējās pavadbalss iestāšanās laika un skanējuma ilguma 
aplūkotos balsus var iedalīt četrās grupās: 1) augšējā pavadbalss iestājas melostrofas 
noslēguma kadencē; 2) augšējā pavadbalss iestājas melostrofas puskadencēs un kadencēs; 3) 
augšējā pavadbalss iestājas melostrofas otrajā pusē un skan līdz tās beigām; 4) augšējā 
pavadbalss skan visā melostrofā. 
 
3.5.2. Metrs, ritms un temps 

Aplūkojamais mūzikas materiāls pārstāv divus metra veidus – viendabīgu un mainīgu 
(regulāri un neregulāri). Dažādos gadījumos un atšķirīgās proporcijās balsu organizācijas 
pamatā ir dažādas metriskās pēdas – vienkāršās un saliktās divdaļu un trijdaļu, kā arī jauktās. 

Pamatbalss un pavadošo balsu ritmiskais zīmējums visbiežāk sakrīt, veidojot 
vienkāršāko ritma veidu – monoritmiju. Atkāpes no stingras monoritmijas rodas, galvenokārt, 
pateicoties melismātikai, kas visbiežāk izpaužas kā dažādi pēcskaņi, ligatūras vai glisando. 
Melismātikas īpatsvars dažādās dziedātāju grupās mēdz būt atšķirīgs. 

Vokālo daudzbalsību ar augšējo pavadbalsi pārstāvošie balsi tiek izpildīti mērenā, lēnā 
vai ļoti lēnā tempā. Lai arī to temps nedaudz atšķiras gan dažādu dziedātāju grupu izpildītajās 
versijās, gan arī vienas dziedātāju grupas ietvaros, tomēr katra balsa dažādās versijās 
iezīmējas savs noteikts tempa svārstību diapazons. 
 
3.5.3. Balssvirze un harmonija 

Visus šajā nodaļā aplūkojamos balsus veido pamatbalss un tās homofonais pavadījums – 
apakšējā pavadbalss un solo dziedāta augšējā pavadbalss. Vairumā gadījumu pamatbalss un 
apakšējā balss virzās paralēlās tercās, ar izņēmumiem, kad tās saplūst unisonos, iezīmējot 
toniku, vai arī, parādot dominanti, veido kvintas intervālu, kura apakšējā skaņa ir piektā un 
augšējā skaņa – otrā pakāpe. Augšējā pavadbalss visbiežāk iestājas melostrofas otrajā pusē vai 
arī tikai kadencēs un puskadencēs tercu augstāk par pamatbalsi un kopā ar to veido paralēlas 
tercas. Tā kā tercas intervāls ir dominējošais gan pamatbalss un augšējās, gan pamatbalss un 
apakšējās pavadbalss intervāliskajās attiecībās, bieži veidojas paralēlu trijskaņu secības. 

Visu šajā nodaļā aplūkoto balsu harmonisko plānu pamatā veido divu funkciju – tonikas 
un dominantes intervāli un akordi. Subdominantes funkcija parādās ievērojami retāk, un to 
pārstāv sestās, otrās vai ceturtās pakāpes intervāli un akordi. Aplūkotajos balsos pārstāvēti 
četri galvenie balssvirzes veidi: paralēlvirze, tiešvirze, sānvirze un pretvirze. 

Dziedātāju skaits un sastāvs tieši ietekmē balsu veidolu. Savs, vairāk vai mazāk 
atšķirīgs, daudzbalsības veidošanas modelis raksturīgs katrai no intervētajām dziedātāju 
grupām. 
 
3.5.4. Pamatbalsis 

Gan Ziemeļlatgalē kopumā, gan atsevišķi Šķilbēnu, Baltinavas un daļēji Viļakas pagastā, 
kā arī konkrētās dziedātāju grupās par pamatbalsīm visbiežāk kalpo sākotnēji modālas 
šaurapjoma melodijas, kuru skaņurindu veido joniskais tetrahords vai trihords. Nozīmīgu 
vietu ieņem arī vēlīnās cilmes plašapjoma melodijas. Atsevišķos gadījumos sastopami 
aizguvumi no krievu un vācu tradicionālās mūzikas. 
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3.6. Tradīcijas dinamika 20. gadsimta beigās un 21. gadsimta sākumā 
Vokālā daudzbalsība ar solo augšējo pavadbalsi Ziemeļlatgalē jau 20. gs. otrajā pusē 

eksistē galvenokārt etnogrāfisko ansambļu darbības ietvaros. Šī darbība nodrošina jaunu 
funkcionālo piesaisti un dod iespēju dzīvot mūzikas materiālam, kam sākotnēji bijuši citi 
funkcionālie konteksti. Var diezgan droši apgalvot, ka aplūkojamais daudzbalsības veids 
saglabājies tik ilgi, pateicoties tam, ka savā laikā šeit tika nodibināti vairāki etnogrāfiskie 
ansambļi, kuros apvienojās vietējās teicējas. Tādējādi par Ziemeļlatgales daudzbalsības 
lokālajām izpausmēm mūsdienās varam runāt saistībā ar vietām, kur darbojas etnogrāfiskie 
ansambļi, t. i., Briežuciemu, Baltinavu, Rekavu, Šķilbēniem, Upīti un Medņevu. 

Vokālā daudzbalsība ar augšējo pavadbalsi jeb dzīduošana ar pusbolsu, kas ieņēma 
stabilu vietu Ziemeļlatgales tradicionālajā funkcionālajā sistēmā, 20. gs. beigās etnogrāfisko 
ansambļu repertuārā vēl ir sastopama, taču tās īpatsvaram raksturīga tendence samazināties. 
Lauka pētījumos aktualizējot repertuāru, kas pārstāv aplūkojamo daudzbalsības veidu, ir 
acīmredzams, ka tam, neraugoties uz to, ka ansambļu praksē tas sastopams salīdzinoši reti, vēl 
aizvien ir nozīmīga vieta teicēju vērtību sistēmā. 20. gs. 90. gadu lauka pētījumi, kas vēl 
pēdējā brīdī dokumentē unikālu dziedāšanas tradīciju, vienlaikus uzskatāmi par nozīmīgu 
tradīcijas dinamizācijas faktoru, kas aktualizē būtisku un šim novadam specifisku 
tradicionālās mūzikas repertuāru, kas līdz ar to gūst plašāku ievērību arī ansambļu dziedāšanas 
praksē. 

20. gs. 90. gadu beigās aktivizējas vietējo kultūras darbinieku iniciatīvas. Baidoties 
zaudēt sava novada tradicionālās mūzikas mantojumu, tiek organizēti pasākumi, kas vērsti uz 
tradicionālās kultūras saglabāšanu un pārmantošanu. Šie kultūrprocesi veicina tradīcijas 
dinamiku jaunā pakāpē, ne tikai to aktualizējot, bet arī organizējot konkrētus pasākumus 
Ziemeļlatgales tradicionālās mūzikas repertuāra un ar to saistīto tradīciju saglabāšanai. Kopš 
2000. gada, līdz ar pasākumiem, kuru ietvaros savienotas gan pētnieciskas, gan 
kultūrpolitiskas intereses, var runāt par divu nozīmīgu tradīcijas dinamizācijas faktoru – lauka 
pētījumu un mērķtiecīgi organizētu kultūrprocesu – saplūsmi, kā rezultātā tiek iegūts ļoti 
spēcīgs instruments, ar kura palīdzību var tikt realizēta tāda kultūrpolitika, kas balstās uz 
zinātniskās izpētes rezultātiem.  

Minēto procesu iespaidā promocijas darbā aplūkotās tradīcijas dinamikas aspektā 
konstatējamas krasas pārmaiņas. Vokālā daudzbalsība ar augšējo pavadbalsi jeb dzīduošana 
ar pusbolsu, par ko 20. gs. 90. gadu sākumā liecināja tikai daži teicēju izteikumi intervijās un 
atsevišķi piemēri, tagad ir labi atpazīstama tradicionālās mūzikas interesentu aprindās ne tikai 
uz vietas Ziemeļlatgalē, bet arī Rīgā un citur Latvijā. Interviju analīze un ietvertā novērojuma 
secinājumi rāda, ka Ziemeļlatgalē patlaban iezīmējas jauna dziedāšanas konteksta aprises, kas 
līdzās etnogrāfisko ansambļu darbībai, ko nereti dēvējam par tradicionālās mūzikas dzīvi 
postfunkcionālā veidā, varētu būt apzīmējams, piemēram, kā  
postpostfunkcionāla dziedāšanas situācija.  

Postfunkcionālā tradicionālās dziedāšanas situācijā mūzikas materiālu jaunā, visbiežāk, 
skatuves priekšnesuma kontekstā izpilda t.s. tradīcijas nesēji – teicēji, kas šo materiālu 
nepastarpinātā veidā mantojuši no iepriekšējām paaudzēm un vēl atceras tā tradicionālos 
funkcionālos kontekstus, kuros paši savulaik ņēmuši aktīvu dalību. Postpostfunkcionālai 
tradicionālās dziedāšanas situācijai raksturīga vēlme apgūt tradīciju un interpretēt 
tradicionālās mūzikas materiālu, apzināti rekonstruējot tradicionālos funkcionālos kontekstus.   
 
Nobeigums 

Pētījums kopumā tika veikts, balstoties uz dažādos avotos pieejamām tradicionālās 
mūzikas dokumentācijām, kas pamatā sniedz informāciju par vokālās daudzbalsības ainavu, 
kāda tā reiz bijusi. Tikai dažos gadījumos, kā to rāda Ziemeļlatgales piemērs, šī ainava daļēji 
skatāma arī mūsdienās, taču ir pamats bažām, ka šāda situācija var neturpināties ilgi. 
Visticamāk, ka savas korekcijas šeit ieviesīs paaudžu nomaiņa etnogrāfiskajos ansambļos, kas 

 16 



ir jau noticis fakts daudzos gadījumos Rēzeknes, Ludzas, Kārsavas, Preiļu apkārtnes un 
Dienvidlatgales vēlīnās daudzbalsības izplatības areālos. 

Pētījuma īstenošanā izšķiroša nozīme bija lauka pētījumiem, kas deva iespēju precizēt 
un papildināt informāciju, ko sniedz publikācijas un arhīvu materiāli. Tanī pat laikā jāapzinās, 
ka pētījuma rezultāti varēja būt arī citādi, ja savlaicīgi būtu pilnīgāk dokumentētas daudzas no 
šajā darbā raksturotajām vēlīnās daudzbalsības tradīcijām, kas 20. gs. 90. gados – laikā, kad 
šis daudzbalsības veids beidzot nonāk pētnieku interešu lokā, – savu eksistenci jau ir beigušas.  

Pētījuma gaitā bija iespējams konstatēt vairākas inovācijas, citiem vārdiem, sekot 
tradīcijas attīstības procesiem, ko ietekmē gan iekšēji (personību loma, vietējie konteksti, 
tradīciju pārmantošanas mehānismi, personu migrācija), gan ārēji faktori (mediju ietekme, 
folkloras kustības pasākumi un izglītības projekti, populārā mūzika u.c.). 21. gadsimts ienāk 
ar jaunu uzstādījumu pētniecībai, kas arvien vairāk prasa pievērst uzmanību tieši tradīcijas 
attīstības procesiem. Tas atspoguļojas arī lauka pētījumu praksē, kur, sekojot tam, kas notiek 
ar tradīciju, pētniekam kļūst svarīgas visas iesaistītās personas – gan tās, kas tradīciju 
mantojušas nepastarpināti, gan tās, kas to apguvušas tādu vai citādu faktoru ietekmē. 
 
Pētījuma rezultāti 

1. Periodizēta latviešu tradicionālās daudzbalsības pētniecības gaita un raksturota 
daudzbalsības pētniecības terminoloģijas un metodoloģijas problemātika Latvijas mūzikas 
zinātnē; 
2. Sniegts ieskats pasaules tautu mūzikas daudzbalsības pētniecībā, akcentējot 
metodoloģijas un sistematizācijas aspektus; 
3. Balstoties uz tradicionālās daudzbalsības pētniecības metodoloģijas un sistematizācijas 
principu analīzi, apkopota un sistematizēta vēlīnās izcelsmes vokālā daudzbalsība latviešu 
tradicionālajā mūzikā; 
4.  Salīdzinoši raksturoti latviešu vēlīnās izcelsmes vokālās daudzbalsības tipi un formas, 
iezīmējot to izplatības areālus un atspoguļojot aplūkojamā daudzbalsības veida 
dokumentācijas vēsturi; 
5. Izveidota latviešu vēlīnās izcelsmes vokālās daudzbalsības tipoloģija; 
6. Dokumentēta un izpētīta Latvijas zinātniskajā literatūrā līdz šim nezināma daudzbalsības 
forma – vokālā daudzbalsība ar solo augšējo pavadbalsi Ziemeļlatgalē; 
7. Raksturota Ziemeļlatgales daudzbalsības tradīcijas dinamika 20. gs. beigās – 21. gs. 
sākumā. 

 
Galvenie secinājumi 

1. Latviešu tradicionālās daudzbalsības pētniecībā izšķirami trīs galvenie periodi. Pirmajā 
(19. gs. beigas – 20. gs. 40. gadi) un otrajā (20. gs. 50.–70. gadi) daudzbalsībai ar dažiem 
izņēmumiem pievērsta vairāk vai mazāk pakārtota rakstura uzmanība. Nopietna latviešu 
tradicionālās vokālās daudzbalsības pētniecība aizsākas trešajā periodā (20. gs. pēdējā 
trešdaļā) un galvenokārt ir vērsta uz senā slāņa daudzbalsības izpēti. 
2. M. Boiko pētījumos ir izstrādāta skaidra un pārskatāma latviešu senā slāņa vokālās 
daudzbalsības tipoloģija, kas ietver četrus burdondaudzbalsības paveidus, ostinato veida un 
sutartīnēm tuvas formas. 
3. Vēlīnās izcelsmes vokālā daudzbalsība Latvijas mūzikas zinātnē ir maz pētīta – trūkst 
teorētiska un metodoloģiska pamata tās sistematizācijai, kā arī  skaidrības ar latviešu vēlīnās 
izcelsmes daudzbalsību saistītajā zinātniskajā terminoloģijā.  
4. Arī rietumu etnomuzikoloģiskajā literatūrā sastopamas dažādas pieejas tradicionālās 
daudzbalsības sistematizācijai. Nozīmīgāko daudzbalsības tipoloģiju analīze rāda, ka stingru 
klasifikācijas teoriju piemērošana tradicionālās daudzbalsības sistematizēšanai var būt visai 
nosacīta. Šī iemesla dēļ latviešu vēlīnās izcelsmes vokālā daudzbalsība sistematizēta, 
izveidojot tipoloģiju, kuras pamatā reģionālais princips, jo katram no aplūkojamā 
daudzbalsības veida izplatības areāliem raksturīgas savas specifiskas daudzbalsības formas. 
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5. Salīdzinot latviešu senās un vēlīnās izcelsmes daudzbalsības tipoloģijas ar A. Elšekovas 
Eiropas daudzbalsības klasifikāciju (Elšekova 1996) redzams, ka daudzbalsības tipi un 
formas pamatvilcienos sakrīt. Salīdzinājums rāda, ka latviešu tradicionālajā mūzikā 
izplatītās daudzbalsības formas un tehnikas,  
iekļaujot tās A. Elšekovas klasifikācijā, aizņemtu būtisku šīs klasifikācijas daļu. 
6. Latviešu vēlīnās izcelsmes vokālo daudzbalsību pārstāv trīs galvenie tipi – Latgales 
homofonā daudzbalsība, Dienvidkurzemes homofonā daudzbalsība un Kurzemes un 
Vidzemes homofonā daudzbalsība. Katram no minētajiem tipiem raksturīgas atšķirīgas 
izpausmes un izcelsme. Latgales homofonās daudzbalsības izcelsmes avoti, domājams, 
meklējami katoļu baznīcas dziedāšanas praksē. Šeit dokumentētās vēlīnās daudzbalsības 
formas pārstāv trīs daudzbalsības paveidus – harmonisko, harmoniski polifono un 
harmoniski heterofono. Dažādos laika posmos dokumentētās Latgales homofonās 
daudzbalsības formas ir ievērojami daudzveidīgākas un to skaits – nesalīdzināmi lielāks. 
Dienvidkurzemes homofonā daudzbalsība, iespējams, veidojusies kaimiņos esošās Lietuvas 
homofonās daudzbalsības ietekmē, savukārt Kurzemes un Vidzemes homofonā 
daudzbalsība radusies un veidojusies visā Latvijā izplatītās kordziedāšanas tradīciju 
ietekmē, un salīdzinot ar Latgales un Dienvidkurzemes homofono daudzbalsību tai varētu 
būt vēlāka izcelsme. 
7. Promocijas darbā dokumentētā un izpētītā Ziemeļlatgales vokālā daudzbalsība ar 
augšējo pavadbalsi ir spilgts piemērs tam, ka lauka pētījumos arī mūsdienās iespējams atklāt 
specifiskas vokālās daudzbalsības formas, kas papildina latviešu vokālās daudzbalsības 
tipoloģiju. 
8. Vokālā daudzbalsība ar augšējo pavadbalsi aizņem nozīmīgu Ziemeļlatgales 
tradicionālās mūzikas repertuāra daļu. Tai raksturīgs augšējās pavadbalss solo izpildījums, 
paralēlu trijskaņu secības harmoniskajā vertikālē un daudzveidīgi funkcionālie konteksti. 
9.  Ziemeļlatgales tradīcijas dinamiku 20. gs. beigās – 21. gs. sākumā ietekmē divi faktori – 
lauka pētījumi un mērķtiecīgi organizēti kultūrprocesi, kuru iespaidā vokālā daudzbalsība ar 
solo augšējo pavadbalsi, par ko 20. gs. 90. gadu sākumā liecināja tikai fragmentāri teicēju 
izteikumi intervijās un atsevišķi piemēru demonstrējumi, tagad ir labi atpazīstama ne tikai 
uz vietas Ziemeļlatgalē, bet arī Latvijas tradicionālās mūzikas mūsdienu praksē. 

 
 
Promocijas darba aprobācija 
Uzstāšanās zinātniskās konferencēs: 

1998 Starptautiska konference Tautas mūzika. Klasiskais mantojums  
 un mūsdienu procesi. Rīga, LULFMI. 
1999 33. Baltijas muzikologu konference. Tallina. 
2000 Starptautiska konference Cilvēks. Krāsa. Daba. Mūzika.  
 Daugavpils Universitāte. 
2001 Starptautiska konference Personība. Laiks. Komunikācija.  
 Rēzeknes Augstskola. 
2001 Starptautiska konference Mūzika kā līdzeklis personības  
 veseluma veidošanās procesā. Rīga, RPIVA. 
2001 Starptautiska konference Sabiedrība un kultūra. Liepājas  
 Pedagoģijas akadēmija un Melardalenas augstskola (Zviedrija). 
2001 Latviešu folkloras krātuves Barondienas konference Folkloras vākšana, darbs ar 

teicēju – pieredze, metodes un interpretācija. Rīga. 
2004 Latviešu folkloras krātuves Barondienas konference Tradīcija un jaunrade. Rīga. 
2005 LETONIKAS I kongress. Rīga. 
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MULTIPART SINGING OF RECENT ORIGIN  
IN LATVIAN TRADITIONAL MUSIC 

 
General characteristics of doctoral work 

 
Multipart singing occupies a significant place in Latvian traditional music. The study 

of it, though the amount of documentation, is one of the main fields of traditional music 
study and research that never loses its topica-lity. This issue is of particular importance for 
the Latvian music scholarship as the number of articles and studies devoted to the traditional 
polyphony is not very large, not mentioning comprehensive and systematic study which is 
still lacking. As a result not only the public in general, but also on different levels, including 
academic musical education and traditional music amateurs, have no clear understanding 
regarding forms and types of Latvian polyphony, their origins, distribution and functioning. 
The prevailing concepts still are those formulated by Jurjānu Andrejs (1856–1922) and 
Jēkabs Vītoliņš (1898–1977) in their fragmentary descriptions of polyphony, very briefly 
pointing to drone singing as a characteristic Latvian singing manner, but lacking 
comprehensive information on multipart singing as such. Still the documentation of Latvian 
multipart singing, though relatively scarce when compared to the recorded samples of 
single-voice singing, displays wide variety of forms along with the drone singing. 

This doctoral work is devoted to study of Latvian recent origin multipart singing in the 
context of documentation and history of research. This study was designed with a purpose to 
create a clear-cut understanding of polyphony in Latvian traditional music in order to 
promote its recognition not only in Latvian but also in international scholarly circles. 

The theoretical part of the present study characterises and analyses the course and 
problems of the study of Latvian multipart singing, also providing an insight into the history 
of traditional music polyphony research in the world, emphasising the aspects of 
systematisation and methodology. In the course of an empirical study new forms of 
polyphony have been studied, which have not been previously researched in the Latvian 
scholarly literature, and all of the types of Latvian multipart singing of recent origin have 
been summarised and systematised along with the data of their distribution and 
documentation history, using the published and archive material as well as field research. 
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The analysis of Latvian multipart singing research carried out in the course of this 
work reveals the direction of the scholarly thought in the particular aspect, simultaneously 
providing an overview of the history of research of the Latvian traditional music. This 
allows to better understand the reasons why polyphony of traditional music, which is an 
independent object of systematic study in the international cycles since the turn of the 20th 
century is so little studied in Latvian music scholarship. Following the research of the 
traditional polyphony in Latvian folkloristics from the end of the 19th century to 1970s it 
must be concluded that in but a few cases it hasn’t been an indepen-dent object of study. 
The situation in the field of research is also related to the problems of documentation – 
deliberate documentation of polyphony has not been made the aim of the folklore collectors 
in this period. The situation in the field of research of Latvian multipart singing starts to 
change in the last third of the 20th century, when several serious studies of ancient drone 
singing follow one another. The object of study of this work – recent origin multipart 
singing – has to wait for more serious attitude of scholars until 1990s.  

The research of recent origin multipart singing was promoted at the end of the 20th 
century by fieldwork, during which the researchers discovered se-veral interesting forms of 
polyphony that either have been only partially represented in the previously published 
collections of traditional music or are not to be found in those at all. One of such forms is 
the polyphony with the upper solo accompaniment voice analysed in detail in this work. 
This singing style is known in the Northern Latgale, where it was still practiced in local 
traditional singing at the end of the 20th century. Thus one may say that it has been 
documented in the very last moment, making it possible to study a unique polyphony 
tradition not known in the rest of Latvia. 

 
THE OBJECT OF STUDY 

The object of study in this doctoral work is Latvian recent origin multipart singing that 
is related to the formation and establishing in 18th century Europe of functionally harmonic 
musical thinking. Unlike the ancient drone singing that has drawn the attention of 
researchers several times, the poly-phony of recent origin has been little studied so far.  

Multipart singing of recent origin is manifold and different in different local traditions. 
It has already been documented since the end of the 19th century and can be found in all 
main published collections of Latvian traditional music as well as holdings of different 
archives. It still partially functions in the repertoire of ethnographic ensembles and 
individual singers. There are also forms of recent origin polyphony that have been 
discovered comparatively recently – in 1990s – and until now have only been known to a 
narrow circle of researchers. 

 
The Aim and Tasks of this Study 

The a i m of this study is to summarise, systematise and provide a comparative 
description of the multipart singing of recent origin found in Latvian traditional music, as well 
as to reveal and analyse the forms of polyphony that have not yet received any attention in the 
scholarly literature or have been but mentioned. To achieve this aim the following t a s k s  
have been set: 

1. To describe and analyse the course of research of Latvian multipart sin-ging and the 
problems therein; 
2. To provide an insight into the study of folk music polyphony world-wide, emphasising 
the aspects of systematisation and methodology; 
3. To summarise, describe and systematise the forms and types of Latvian multipart 
singing of recent origin in relation to their distribution areas, as well as to provide an insight 
into the history of documentation of Latvian multipart singing of recent origin; 
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4. To document and to study a form of recent origin multipart singing that has not yet been 
discussed in scholarly literature, and namely polyphony with the upper solo accompaniment 
voice used in Northern Latgale. 

 
Novelty of the study 

1) The recent multipart singing so far has nearly not been studied. 2) For the first time in 
Latvia the problems of traditional polyphony research metho-dology, systematisation and 
terminology have been analysed, offering new solutions. 3) Within the framework of this 
doctoral work all of the so far documented Latvian recent multipart singing types and forms 
previously scattered over numerous published, archive and private collections have been 
summarised, described and systematised. Thus this work for the first time in Latvian 
traditional music research provides clear notion on the type of polyphony under study. 4) This 
doctoral work is a contribution to the research of history of Latvian musicology, as the source 
literature summarised, classified and described here show the course of Latvian traditional 
music research and analyse the problems of methodology in the timeframe from the end of the 
19th century to our day. 5) The doctoral work introduces a form of polyphony previously not 
known in Latvian scholarly literature – polyphony with the upper solo accompaniment voice 
used in Northern Latgale, discovered and well documented in high quality recordings during 
systematic field–work (1992–2005). 6) Thanks to this work there are prerequisites necessary 
to preserve a particular singing tradition – one of the most brilliant forms of intangible culture 
still alive. The audio and video documentation prepared in the course of this work will ensure 
the availability of this tradition for both contemporary society and the generations to come. 7) 
This doctoral work is a p p l i c a b l e  i n  p r a c t i c e , preparing courses of lectures on 
multipart singing in Latvian traditional music, as a basis for further study of traditional 
polyphony, as well is in practical training of traditional sin-ging. It can also be an useful 
source for the creation of the register of intangible culture so topical today, and thus this work 
can be used in organisation of future activities in this field. 
 
The Research Methods  

While characterising the course of Latvian multipart singing research, all of the 
literature sources were summarised and analysed that at least to some extent touch upon the 
topics under discussion at the same time comparing the basic methodology standpoints in 
research of Latvian traditional polyphony current in different periods of time.  

Dealing with problems of Latvian multipart singing systematisation and the appropriate 
terminology attention was paid to Western ethnomusicology literature that provides several 
approaches to the issues as found in the typology of polyphony developed by Erick Moritz fon 
Hornbostel, Karl Stumpf, Marius Schneider, Jaap Kunst, Curt Sachs, Bruno Nettl, Oskar 
Elschek, Alica Elscheková et al. 

Systematisation of forms and types of Latvian recent multipart singing and their study in 
relation to the areas of distribution, as well as description of the study object documentation 
history would not have been possible without study of archive material and field-work as 
literature sources alone do not provide complete picture of Latvian recent multipart singing 
and its functioning in particular local traditions. Thanks to systematic field-work carried out 
over a significant period of time (1992–2005) it became possible to reveal a specific form of 
polyphony still functioning in four parishes of Northern Latgale (Šķilbēni, Baltinava, 
Briežuciems and Medņeva) and to provide a comparative description of it, though it is hardly 
ever mentioned in Latvian scholarly literature and is not practiced in traditional music 
training. This is the polyphony with upper solo accompaniment voice, the origin of which 
may be related to the catholic singing tradition. 

Field-work in Latgale was carried out in the years 1992, 1994, 1995, 1999, 2000, 2001, 
2002, 2003 and 2005 each time setting a particular task. Between 1992 and 1995 the main 
task of the field-work was to document the musical material representing the particular type 
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of polyphony as well as to gather information on its traditional contexts. In this period the 
qualitative research method was the most frequently used – repeated thorough group 
interviews (structured and/or deeply structured) during which the musical repertoire and 
information on its functional, historical, demographic and geographic and other contexts was 
documented. The interviews were audio-recorded their length being between half an hour and 
three hours. In case of necessity the interviews were repeated. Between 1999 and 2005 
parallel to the mentioned earlier a new task was specified – to study the tradition in 
development, paying attention to the modern contemporary contexts of the type of polyphony 
under study. Autoanthropology method was used in order to document the researched object’s 
life in the tradition from the inside during this stage of study –  the included observation 
during which the author as a participant engaged in several local cultural processes, 
simultaneously documenting (video) and studying these processes. 

The typology of Latvian recent multipart singing was formed following the method of 
polyphony systematisation suggested by the Slovak ethnomusicologists O. Elschek and A. 
Elschekova6 as well as based on the Latvian homophone polyphony systematisation principles 
developed by the Latvian musicologist Mārtiņš Boiko7 (1960). For the development of the 
typology all published records of Latvian recent polyphony were used along with archive 
material and field-work documentation. 

The musical analysis of polyphony types and forms includes the description of the main 
means of musical expression – form, metre, rhythm, tempo, melodics and harmony. In order 
to perform that it was necessary to prepare full transcriptions of the musical material under 
study preserving as close as possible the pitch and performance nuances of the recorded 
material. The traditional and modern contemporary contexts of the material were described 
based on qualitative analysis of the interviews and texts. 

 
THE CONTENTS OF THE DOCTORAL WORK 

This doctoral work consists of introduction, three chapters and a conclusion – 187 pp., 
list of sources and bibliography, appendices – audio samples (CD 1, CD 2), maps, list of 
singers, index of singer groups, index of audio samples – total of 209 pp. – and music 
examples (forming a separate volume) – 236 pp. 

 
1. The Study of Latvian Multipart Singing 

The first chapter characterises and analyses the course of research of Latvian multipart 
singing stating the problems mainly related to acquisition, documentation and systematisation 
of forms of polyphony, as well as problems of terminology and methodology. 

 
1.1. The Study of Ancient Polyphony 
1.1.1. Documentation and Study of the Drone Singing at the First Stages of Latvian 
Traditional Music Research  

At the first stages of documentation and study of Latvian traditional music the research 
of polyphony was limited to mentioning and short characteristics of a single form of 
polyphony – drone singing. A. Jurjāns who followed the theoretical concepts in the field of 
folkloristics current at his time, devoted the main attention to the classification of the 
folksong melodies according their sound range and features of tone-row, in his Latvju tautas 
mūzikas materiāli (Materials of Latvian Folk Music, 1894–1926) just mentions the drone 
singing and gives a short description of it. It leads to think that in the situation when the 
systematic collection of Latvian folk melodies was just begun, the material collected that far 

                                                 
6 Elscheková A. Mehrstimmigkeit. C. Mehrstimmigkeit in der europäischen Volksmusik // L. Finscher (Hrsg.). 
Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik. Bd. 5. – Kassel, Basel, London, 
New York, Prag : Bärenreiter; Stuttgart, Weimar : Metzler, 1996. – S. 1784–1787. 
7 Boiko M. Die litauischen Sutartines. Eine Studie zur baltischen Volksmusik : Dissertation zur Erlangung der 
Wurde des Doktors der Philosophie. – Hamburg : Universität Hamburg, 1995. 
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did not advance the study of multipart singing or at least drone singing as a separate subject. 
Also the works of other representatives of the same period testify to that. For example Jēkabs 
Graubiņš (1886–1961) in his description of drone singing mainly refers to quotes from A. 
Jurjāns just supplementing them, while Jūlijs Sproģis (1887–1972) only mentions that in the 
Midsummer’s songs and those of song wars such a form of polyphony can be found, and 
again quotes A. Jurjāns just slightly expanding his statements. In works of this period drone 
singing only received a short description in connection with the designations and functions of 
the singers (teicēja, locītāja and vilcējas i.e. the lead singer, the ornator and the drone 
singers). 
 
1.1.2. The Study of Ancient Polyphony in Latvian Music Folkloristics of 1950s–1970s 

Study of the traditional music within this timeframe is closely tied to the folklore 
genres. All of the traditional music elements are subjected to them, including the multipart 
singing. The so called generic approach was consistently applied by music folklorists Jēkabs 
Vītoliņš and Maksis Goldins (1917), who were the trend setters for the for the Latvian music 
folkloristics of the time. J. Vītoliņš describes drone singing in connection with the melodics 
of the so called narrated songs as the most ancient, most primitive, most typical and peculiar 
type of polyphony in Latvian traditional music. M. Goldins defines drone and along with that 
also mentions two-part singing in thirds in Latgallian Midsummer’s songs and heterophony 
as ancient types of polyphony. In his articles he attempts to explain the predominance of 
single-voiced transcriptions over the polyphonic, mentions some terms though hot defining 
them and not providing any references to source literature. Andrejs Krūmiņš (1926–1999) 
discusses polyphony in connection with the difficulties of transcription, trying to provide 
instructions how to record polyphony more successfully. He describes the drone singing as 
the most wide-spread type of polyphony, discus-sing the sound range and intervals in some 
note examples. 

Jānis Mediņš (1890–1966) demonstrates a more analytic approach. He tries to 
systematise and analyse the forms of polyphony known in Latvian traditional music, trying to 
establish their distribution more clearly. Discussing the drone singing J. Mediņš emphasises 
its characteristic pedal-point principle and describes the sound range of the melody, modal 
features and the principles of drone-voice formation. He speaks of several drone subtypes not 
naming them. In fact within this period a scholarly study of multipart singing has not started 
yet. All works suffice in short listing and brief description. 
 
1.1.3. The Study of Latvian Ancient Polyphony at the End of the 20th  
Century 

At the end of the 20th century appeared several serious works devoted to the Latvian 
ancient polyphony. Exile Latvian musicologist Kārlis Brambats (1924) in his work Vilcēju 
vairākbalsība latviešu tautasdziesmās un tās iespējamais vecums (The Drone Singing in 
Latvian Folksongs and its Probable Age, 1973–74) drone singing described by regionally and 
historically in a wide context. Although the aim of the study is to establish the probable age 
of this type of polyphony, the author also provides a description of it including a definition, 
as well as functional and musical profile. Within its framework K. Brambats discusses two 
types of Latvian drone and the related terminology, describes the sound range of the melody, 
formation of tone-row and drone-voice, discusses the folk terminology and (though only 
having the published traditional music materials at his disposal) using the added comments 
analyses the performance nuances. The study of K. Brambats demonstrates an approach 
differing on principle from the works devoted to traditional music and published in Latvia at 
that time. More detailed study of the ancient origin of drone singing can also be found in 
works by Vilis Bendorfs (1941) published in 1980s. 

K. Brambats and V. Bendorfs place the origins of drone singing in the 3rd millennium 
B.C., while M. Boiko basing his statements on discoveries of physical anthropology connects 
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it to the tribes of the Eastern Balts that entered the territory of modern Latvia from the south 
around the end of the 1st millennium A.D. In his studies based on published material and 
field-work results for the first time is given a clear image of drone singing  concentration 
areas, providing a comparison of those with the data on the regions inhabited by the ancient 
Eastern Baltic tribes. M. Boiko provides a definition of drone in his works along with 
scholarly terminology related to this type of polyphony, as well as functional and musical 
profile of the phenomenon in the context of Baltic multipart singing. M. Boiko’s doctoral 
work (for the moment being – the most recent research also dealing with the forms of ancient 
Latvian polyphony) one can find an approach characteristic to works of ethnomusicology 
published in Europe and other countries as well. M. Boiko’s research proves convincingly 
that field-work plays a decisive role in ethnomusicology. This is the explanation of 
appearance of different forms of polyphony in his work that were not previously discussed in 
scholarly literature. The results of field-work also led to the dismissal of the so called generic 
approach that was the dominating theory in Latvian music folkloristics in 1950s–70s. Thus 
the end of the 20th century saw the advent of a substantially new approach to the problems of 
multipart singing, resulting from the use of ethnomusicology research methods in Latvian 
music study. The multipart singing received treatment at length in scholarly works, among 
which those by M. Boiko stand out. 

 
1.2. The Study of Recent Polyphony 
1.2.1. The Statement of the Fact 

The polyphony of recent origin is already discovered by A. Jurjāns at the end of the 19th 
century during his folkloristic travel through Kurzeme. Information on recent polyphony in 
Latgale though exclusively as a statement of the fact can be found in the book Latviešu dancis 
(Latvian Dance, 1949) by Emilis Melngailis, where the author briefly indicates the existence 
of polyphony of such a type. Another indication of this can be found in the graduation work 
by Pauls Kvelde (1927; then a student Latvia State Conservatory) Preiļu rajona tautas 
dziesmas (Folksongs of Preiļi District, 1955), though the author does not discuss separate 
multipart singing types, but provides several examples that beyond doubt belong to the 
polyphony of recent origin along with their description. 
 
1.2.2. Articles in Latvian Music Folkloristics of 1950s–70s 

Though the fact was stated, the interest in this type of polyphony was rather moderate. 
The situation in research of recent polyphony by the end of 1970s was as follows: there is a 
set of terms used by most researchers who discuss this type of polyphony (Jēkabs Vītoliņš, 
Maksis Goldins, Jānis Mediņš, Andrejs Krūmiņš, Aldonis Kalniņš). In 20 years there are 
some articles pointing to the existence of recent polyphony and providing a brief profile of it. 
 
1.2.3. Changes in Attitude in 1990s 

The situation in the field is changed in 1990s thanks to two broader researcher works: 
M. Boiko’s doctoral dissertation Die litauischen Sutartines. Eine Studie zur baltischen 
Volksmusik (University of Hamburg, 1995) and Anda Beitāne’s master’s thesis Vokālā 
daudzbalsība ar augšējo pavadbalsi Šķilbēnu pagastā (Multipart Singing With the Upper 
Accompaniment Voice in Šķilbēni Parish, Latvian Academy of Music, 1996). The study by 
M. Boiko offers a new approach to recent polyphony viewing it in relation to other 
phenomena and a wider context. Describing Latvian homophonous polyphony M. Boiko 
speaks of two basic types of recent multipart singing – Eastern Latvian and Southwestern 
Latvian homophonous polyphony, the first of which has several subtypes. A. Beitāne’s 
master’s thesis is the first study in Latvian ethnomusicology devoted exclusively to a form of 
polyphony extant in a particular local tradition and namely multipart singing with the upper 
accompaniment voice in Šķilbēni parish. 
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1.3. Problems of Systematisation and Terminology 
Until today there is no uniform typology of multipart singing in Latvian traditional 

music scholarship. Though most of works speak of two basic types of Latvian multipart 
singing – recent and ancient polyphony – there is no uniform understanding what is meant by 
these terms and which particular forms of polyphony should be interpreted as ancient and 
recent. Some forms of polyphony have been dealt with in just a couple of studies while the 
same forms are even not mentioned in other works. Similar problems are displayed by 
terminology. Though the authors use more or less uniform terminology frequently the same 
form of polyphony has received different, even contradictory attributes. This disorder in 
scholarly terminology regarding polyphony in Latvian traditional music is still present.  

The subchapter provides a description of systematisation and terminology of polyphony 
in Latvian traditional music in the form of a  s u m m a r y  of the first chapter, based 
exclusively on previous observations and study by other authors, discussed in other 
subchapters. 
 
1.3.1. Systematisation and Terminology of Ancient Polyphony 

The study of Latvian ancient polyphony has yielded some definite results in the field of 
systematisation and terminology: clear and obvious typology of Latvian ancient polyphony 
(see Figure 1). 

Forms Similar 
to Sutartines 

Drone Singing Ostinato  

Sustained 
Drone 

Syllabic  
Drone 

Static Moving 

 
Static Moving 

 
Figure 1. Typology of ancient Latvian polyphony 

 
This typology based on research by M. Boiko (Boiko 1990, 1991, 1995) and includes all 
ancient forms of polyphony in Latvian traditional music recorded so far. Their distribution 
differs in different local traditions. Every included type of polyphony may have several 
subtypes and transitional forms.  
 
1.3.2. Systematisation and Terminology of Recent Multipart Singing 

Extant descriptions of recent multipart singing fall into two main typo-logy systems. 
The f i r s t  summarises the approaches to multipart singing current in the soviet period, i.e. 
1950s–1980s. It is closely connected with Jēkabs Vītoliņš as he in 1976 suggested three types 
of Latvian recent multipart singing: more primitive forms of harmonic polyphony, 
heterophony and harmonic polyphony of Latgale. These three types include all the forms of 
recent polyphony discussed by both Vītoliņš himself and other authors. 

The s e c o n d  typology is found in M. Boiko’s study of  1995 where two distribution 
areas of recent multipart singing are discussed, namely Eastern Latvia and Southwestern 
Latvia, the first of the two offering numerous forms while the latter – actually a single type of 
harmonic multipart singing described already by J. Vītoliņš. M. Boiko offers forms of 
harmonic multipart singing from Latgale that in several aspects coincide with those 
mentioned by other authors. M. Boiko lists, briefly describes and illustrates with examples the 
following forms of harmonic multipart singing: two-part singing in thirds, heterophony 
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influenced by functional harmony, ornamental counterpoint, an intermediate form of ostinato 
syllabic drone and two-part singing in thirds, polyphony with upper accompaniment voice. 
The designation, classification and names of forms of multipart singing of recent origin 
offered by M. Boiko mark a significant shift in methodology from musicologically 
generalising approach characteristic to the soviet music folkloristics to descriptive approach 
widely used in modern ethnomusicology. Polyphony was classified by regional principle. 

 
2. Forms of Latvian Recent Multipart Singing 
2.1. Theoretic Aspects of Systematisation of Polyphony 

The world ethnomusicology literature offers several studies devoted exclusively to 
polyphony of traditional music the results of which can be used as a theoretical and 
mehodological basis for the study of Latvian traditional music. The sub-chapter discusses 
seven typologies of polyphony published between 1909 and1996. Their authors are: E. M. 
Hornbostel (1909), K. Stumpf (1911), M. Schneider (1934, 1969), J. Kunst (1950), C. Sachs 
(1962), B. Nettl (1963), O. Elschek and A. Elscheková (1963, 1981, 1987, 1996). 

Analysis of the approaches to systematisation of particular forms of polyphony show 
that it inevitably leads to the so called panoramic approach. Application of strict classification 
theories to traditioal music causes problems. The typologies of K. Stumpf, M. Schneider, J. 
Kunst and C. Sachs prove that. Panoramic features can also be found in E. M. Hornbostel’s 
harmonic row, to a certain amount it can also be found in the European polyphony 
classification by A. Elscheková. Probably right because of this B. Nettl takes as the basis for 
his typology not the list of forms of polyphony but the principles of voice subordination. 
Omission of the list of polyphony forms in O. Elschek’s and A. Elschekova’s typology model 
offers an opportunity to compactly survey polyphony styles of more or less different cultures, 
at the same time forming a more flexible approach to the study of a single culture’s 
polyphony. Still in order to implement such an approach it is necessary to perform the 
analysis of particular forms of polyphony in local traditions. 

 
2.2. Documentation and description of polyphony forms 

Recent Latvian multipart singing has been documented in all Latgale, southern Kurzeme 
and in some separate cases also in southeastern Vidzeme. The published material indicates 
that the first recordings (transcriptions) of this type of polyphony dates back from the end of 
the 19th century: Ārlava in Talsi district (J. Heniņš 1889), Aistere in Liepāja district (A. 
Jansons 1891), Bārta (A. Jurjāns 1891), Krustpils (A. Jurjāns 1894), Ērgļi and Lejasciems, 
thus approximately simultaneously covering all the mentioned earlier larger regions. Further 
documentations (1920–1971), though comparatively few (beyond the mentioned one – 145 
examples in all published collections), reveal more exact distribution areas of recent 
polyphony: S o u t h e r n  K u r z e m e  (Bārta, Nīca, Otaņķi, Rucava); L a t g a l e  –  
v i c i n i t y  o f  R ē z e k n e  (Rēzekne, Rēzna, Kaunata, Bērzgale, Makašāni, Sakstagals, 
Galēni, Viļāni, Varakļāni), vicinity of  L u d z a  (Ludza, Mērdzene, Zvirgzdene, Cibla, Nirza), 
vicinity of  K ā r s a v a  (Kārsava, Nautrēni, Mežvidi), n o r t h e r n  L a t g a l e  (Šķilbēni, 
Baltinava, Viļaka, Balvi, Tilža, Bērzpils), s o u t h e r n  L a t g a l e  (Auleja, Izvalta, Višķi, 
Aglona, Dagda, Andrupene, Šķaune, Ezernieki, Asūne), vicinity of  P r e i ļ i  (Preiļi, Riebiņi, 
Sauna, Rudzāti, Līvāni). Along with the mentioned some records of two-part singing in thirds 
come also from Kurzeme (Alsunga) and Vidzeme (Rembate, Koknese, Vietalva, Madona, 
Tirza, Zosēni), where no specific areas of recent polyphony are formed. This fact leads to 
think that these cases resulted from the influence of modern choral singing. 

Information on Latvian recent polyphony provided by the published material can be 
supplemented by audio recordings from Latvian Radio, Archives of Latvian Folklore 
(department of Institute of Literature, Folklore and Art, University of Latvia), audio archives 
of the Latvian Academy of Music, as well as private archives of researchers and commercial 
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recordings (LPs, cassettes, CDs). Documentation of forms of recent polyphony from southern 
Kurzeme and Latgale found there provides new examples either serving as a proof for the  
existing limits of a particular distribution area or widens them. In order to provide a clear 
image of recent polyphony types on the territory of Latvia description of forms of polyphony 
was carried out in connection to the mentioned earlier areas of distribution. 

The description prepared indicates both individual and common features. Some forms of 
recent polyphony have been documented in all the mentioned areas. Such forms are harmonic 
two-part singing with dominant third parallelism and/ or lower accompaniment voice 
movement along the basic degrees of functional harmony documented both in southern 
Kurzeme and all the Latgale distribution area. All of the Latgale area is rich in different forms 
of polyphony with one or more upper accompaniment voices. In four specific areas (northern 
Latgale, vicinity of Rēzekne, Ludza and Kārsava) there is a form of harmonic three-part 
singing with parallelism of triads and their inversions along with wide spectrum of additional 
harmonies created by melodic individualisation of accompaniment voices. In northern 
Latgale, vicinity of Rēzekne and Preiļi intermediate forms of drone and harmonic polyphony 
have been documented. Clearly distinguishing qualities are displayed by three- and four-voice 
forms from the vicinity of Kārsava, four-, five- and six-voice singing from the vicinity of 
Preiļi, polyphony with the upper accompaniment voice from northern Latgale and 
harmonically counterpuntal four-, five- and six-voice forms featuring crossing of voices, two-
part singing from southern Latgale featuring different tonal centres for each voice and quarter 
intervals, as well as  two- and three-part singing with parallelism of sixths and sixth chords. 
Though all areas display large variety of forms, the documented material allows to emphasise 
the areas of Ludza and northern Latgale as areas where traditions of recent polyphony have 
had particularly vast number of individual developments.  
 
2.3. Typology 

A. Elscheková in her article on European polyphony mentions the three main types of 
polyphony:  heterophony, polyphony (counterpoint) and homophony with corresponding 
thirteen techniques of performance (Elschekova 1996). On the other hand O. Elschek’s 
typology8 indicates possible smooth transition from monophony to diaphony and the possible 
interaction of the three main types of polyphony. Also the performance techniques may be 
related not only to a single – the primary – type of polyphony, but also to some other type of 
technique. 

Latvian multipart singing of recent origin is basically homophonous, but along with 
clearly homophonous forms its most recent layer also contains different intermediary forms of 
homophony–counterpoint and homophony–heterophony. According to typology of O. 
Elschek techniques belonging prima-rily to homophony are harmony, accompaniment voices 
and free direction of part that may equally well belong to heterophony or counterpoint. On the 
other hand such techniques as variation (ornamentation), parallelism and counterdirection 
characteristic to the sphere of heterophony and polyphony may also be connected to 
homophony. It may also involve the ostinato technique typical for counterpoint and in 
particular cases drone and polymelodics may also belong to homophony. This also refers to 
the Latvian recent polyphony which is based on the following performance techniques: 
variation (ornamentation), parallelism, counterdirection, drone, ostinato, imitation, 
polymelodics, free direction of parts, accompaniment voices and harmony. 

                                                 
8 Elschek O. Porovnávacia úvodná štúdia k európskemu l’udovému viachlasému spevu // Hudobnovedné štúdie 
VI. – Bratislava : Vydavat SAV, 1963. – S. 79–116.  
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This doctoral work offers a typology of Latvian recent polyphony based on the regional 
principle. This is determined by the material and its connection to particular distribution areas 
(see Figure 2). 
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Figure 2. The typology of Latvian multipart singing of recent origin 
 

This typology summarises all types of Latvian multipart singing of recent origin documented 
so far. Every one of those is represented by several forms of polyphony9.  
                                                 
9 H a r m o n i c  f o r m s  o f  L a t g a l e :  1. Two-part singing with dominant paralle-lisms of thirds and/or 
movement of lower accompaniment voice along the basic degrees of functioal harmony (areas of Rēzekne, 
Ludza, Kārsava, Preiļi, northern Latgale, southern Latgale); 2. Two-part singing with consistent parallelism of 
thirds (area of southern Latgale); 3. Two-part singing on dominant bass (area of Ludza); 4. Two-part singing 
with parallelism of thirds and quart (area of Ludza); 5. Two-part singing with intervals of thirds, quarts and 
seconds and parallelisms of fifths (area of northern Latgale); 6. Two-part singing with intervals of thirds, 
seconds, quarts, fifths and sixths and crossing of parts (area of northern Latgale); 7. Two-part singing with 
different tonal centres for each voice (area of southern Latgale); 8. Two-part singing which in the second half of 
the melody turns into three-part singing with sixth chord and sixth-fourth chord parallelism, quint-second and 
quart harmonies (area of southern Latgale); 9. Three-part singing with triads, their inversions and non-third 
structure additional harmonies arising from melodic individualisation of accompaniment voices (area of 
Rēzekne and Ludza); 10. Three-part singing with parallelism of triads and their inversions (area of northern 
Latgales, Rēzekne and Kārsava); 11. Three-part singing with parallelism of triads and ostinato interchange of 
tonic-dominant functions (area of southern Latgale); 12. Polyphony with upper accompaniment voice: 12.1. Two-
part singing with dominant parallelism of quarts (area of Rēzekne); 12.2. Two-part singing with parallelism of 
thirds – the upper accompaniment voice enters in the second half of the melody (area of Ludza and northern 
Latgale); 12.3. Two-part singing with dominant parallelism of thirds (area of Ludza); 12.4. Two-part singing 
with dominant parallelism of sixths (area of Ludza and southern Latgale); 12.5. Three-part singing with 
parallelism of sixth chords, the middle voice being the leading one (area of Kārsava); 12.6. Three-part singing 
with dominant parallelism of sixth chords, the lower voice being the leading one (area of Kārsava); 12.7. Three-
part singing with parallelism of triads, the middle voice being the leading one, the upper accompaniment voice 
enters in the middle of the melody (area of northern Latgale and Preiļi); 12.8. Three-part singing with 
functionally diverse vertical, the lower voice being the leading one (area of northern Latgale); 12.9. Four-voice 
singing developing from two voices and present in refrains, alternately forming harmonies of tonic and 
dominant, the second voice being the leading one (area of Kārsava); 12.10. Four-voice singing with episodic five 
and/or six voices consisting of the basic voice, lower accompaniment voice (epsodically – two) and two 
(episodically – three) upper accompaniment voices, developed from octave doubles of the lower voices (area of 
Preiļi). 
H a r m o n i c a l l y  c o u n t e r p u n t a l  f o r m s  o f  L a t g a l e :  1. An intermediary form of drone and two-
part singing in thirds (area of northern Latgale and Preiļi); 2. Harmonically counterpuntal four-voice singing 
with melodically individualised voices and crossing of parts (area of northern Latgale); 3. Harmonically 
counterpuntal five-voice singing with crossing of parts (area of northern Latgale); 4. Polyphony with upper 
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The typology is based upon the analysis of available records of Latvian polyphony of 
recent origin, still as the traditional polyphony is not a static but a dynamic phenomenon one 
must count with the fact that such a typology will never be complete. In the particular case the 
typology shows the types and forms of recent polyphony documented between the end of the 
19th century and until the early 21st century. With the continuous development of tradition it 
is likely that still new forms and intermediary forms will arise. We cannot also exclude the 
possibility that several specific forms of recent polyphony may have still remained 
undocumented, though one can assume that most of those would still fit into this typology.  

 
3. Multipart singing with the upper accompaniment voice in northern Latgale 

Multipart singing with a solo upper accompaniment voice forms a significant part of the 
traditional music heritage of northern Latgale. It has characteristic musical features (the 
performance of the upper voice solo accompaniment, its entrance in the second half of the 
melody etc.), wide functional spectrum, and an interesting related folk terminology, which is 
helpful in acquiring more precise information on this type of polyphony. This form of 
polyphony is connected to specific repertoire, which is stable in the local tradition over a 
longer period of time and has taken a particular place in the value system of the singers 
themselves. This polyphony is known in the vicinity of Šķilbēni, Baltinava, Briežuciems, 
Medņeva and Viļaka, forming a peculiar area of traditional culture, with pronounced and 
diverse heritage of traditional music.  

The further description is based on research done by the author over a period of several 
years (1992–2005), comparing the results to material recorded by other researchers. This 
study uses the material recorded in different collections and were acquired in co-operation 
with several groups of singers. This allowed to discuss multipart singing with the upper 
accompaniment voice from comparative perspective. 

 
3.1. Geografic description 

The type of polyphony discussed in this chapter can be found in three parishes in 
northern Latgale, namely Šķilbēni, Baltinava and Viļaka (according to the administratively 
territorial division during the first republic – 1919–1940), that due to their geographic 
seclusion – they are surrounded by uninhabited territories (forests or swamps) – forms a 
specific island of traditional culture where for quite a long time – even until the end of the 20th 
century and beginning of the  21st century – several ancient forms of traditional music were 
preserved, e.g. drone singing. In our day only Šķilbēni parish has retained its former borders. 
The former Baltinava parish was divided into two administrative territories under the soviet 
rule, forming Baltinava and Briežuciems, while instead of Viļaka parish now we find two 
different territories under the names of Medņeva and Susāji. This type of polyphony has 

                                                                                                                                                         
accompaniment voice: 4.1. A two voice intermediary form of drone and singing in thirds with elements of drone 
in the upper voice (area of Rēzekne); 4.2. Harmonically counterpuntal two-part singing with melodically 
individualised and ornamental voices (area of Ludza); 4.3. An intermediary form of drone and harmonic 
polyphony, the middle voice being the leading one, the upper basic voice is an octave double of the basic voice 
(area of Preiļi); 4.4. Harmonically counterpuntal four-voice singing with two melodically active middle voices, 
crossing of parts and an upper accompaniment voice without text that enters in the middle of the melody  – in the 
refrain (area of Kārsava). 
H a r m o n i c a l l y  h e t e r o p h o n o u s  f o r m s  o f  L a t g a l e : heterophony influenced by functional 
harmony (area of Ludza). 
H o m o p h o n o u s  p o l y p h o n y  o f  s o u t h e r n  K u r z e m e : 1. Harmonic two-part singing with unison, 
intervals of thirds, fifths, quarts, sixths and octaves and pos-sible parallelism of fifths in finishing cadence; 2. 
Harmonic two-part singing with unison, intervals of thirds, fifths, quarts, sixths and octaves and episodic tree 
parts; 3. Harmonic two-part singing with different intervals and episodes of three- and four- part singing in the 
second half of melody, developed by octave doubling of parts. 
H o m o p h o n o u s  p o l y p h o n y  o f  K u r z e m e  a n d  V i d z e m e : 1. Monophony with sporadic thirds; 
2. Harmonic two-part singing with upper accompaniment voice and parallelism of thirds; 3. Harmonic two-part 
singing originating from choral arrangements, features different intervals. 
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traditional functional contexts that refer to the period before the soviet occupation this 
doctoral work uses the place names of the first republic. 

 
3.2. History of documentation 

Wider field-research in northern Latgale started comparatively recently – at the end of 
1970s. Earlier – in May 1941 – Emilis Melngailis (1874–1954) worked in this district, in 
1958 it was Andrejs Krūmiņš (1926–1999), who collected folklore here. Documentation of 
traditional music in parishes of Šķilbēni and Baltinava restarted in 1971 thanks to the local 
activist Antons Slišāns (1948) who in co-operation with catholic priest Miķelis Jermacāns 
(1911–1986)  tape-recorded much of the repertoire  of his mother and four other singers. 
Transcriptions of this recording were provided in summer 1979 in Upīte library of Šķilbēni 
parish by Ārijs Šķepasts (1961) and Mārtiņš Boiko (1960), then students of Emīls Dārziņš 
Specialised Secondary School of Music.  

In the period between 1986 and 1990 A. Krūmiņš worked in Balvi district; in 1980–
1992 also M. Boiko. Polyphony with upper accompaniment voice as a particular type was 
only documented in August 1990. 

Between 2 and 4 December 1994 also the author of this study carried out field-work in 
northern Latgale. Working with singers from Rekava (Šķilbēni parish), Baltinava and Viļaka 
both interviews and musical material were recorded (total 9 hours). Information was 
rechecked and supplemented in 21–23 November 1995 in Rekava (Šķilbēni parish), Upīte and 
Viļaka (total 12 hours). The field-work of 1994 and 1995 proved that in the traditional music 
of northern Latgale ten melodies are still known and active, the homophonous accompaniment 
of which is formed by lower accompaniment voice and a solo upper accompaniment voice. 
Most of these melodies – six altogether – can be found in the repertoire of all singing groups 
forming a significant part of it, while four melodies are more related to a specific group. 
Field-work was repeated in 8–10 September 2000 in Baltinava, Briežuciems and Medņeva 
(total recording of 7 hours) aiming at wider research  both returning to singers met earlier and 
see-king new singers. Three groups of singers were involved. Working with the singers from 
Baltinava nine examples of the polyphony type under discussion were recorded along with 
other material, also including interviews containing much information upon functioning of the 
musical material and the related folk terminology. Three new examples of this type of 
polyphony were added to the six examples recorded in Baltinava earlier, one of which can be 
found in several versions in recordings of A. Slišāns from 1971.  The other group of singers 
consisted of five ladies from Briežuciems. As for the author of the current work this was the 
first meeting with the singers the main task was to possibly fully document their repertoire 
simultaneuosly establishing what place would multipart singing with the upper 
accompaniment voice occupy in it. This polyphony type was represented by seven songs. The 
recordings of the third group – from Medņeva – feature three songs with upper 
accompaniment voice but here it is performed by several singers, and the part is more likely to 
be understood as the main melody.  

The field-work provides sufficient basis to assert that multipart singing with the upper 
solo accompaniment voice is basically known in vicinity of Šķilbēni and Baltinava where it is 
still functioning in the repertoire of singers from Rekava, Upīte, Šķilbēni, Baltinava and 
Briežuciems. On the other hand north of Šķilbēni – towards Viļaka – there are only individual 
examples testifying that the type of polyphony under study might have been known here, but 
it has either not been preserved or is only preserved partially. 

 
3.3. Folk terminology and factually provable age 

Multipart singing with the upper accompaniment voice is known in northern Latgale 
under the name of dzīduošana ar pusbolsu – ‘singing with a half-voice’. This means that the 
upper accompaniment voice (pusbolss ‘half-voice’) is only present in a part of melody, resp. 
this part is not full. Usually it enters in the middle of melody and is present only in the second 
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half. Singer Anna Ščemeļinska (1925) comments the term as follows: Half-voice because she 
[resp. the performer of the accompaniment voice – A.B.] alone sings the upper part. Here the 
second significant feature of the specific polyphony type is mentioned – the accompaniment 
voice is placed higher than the basic voice. This feature is not mentioned in the name of the 
type, but the singers consider it self-evident. 

Term dzīduošana ar pusbolsu and the respective singing style is not of modern origin. 
The singer A. Ščemeļinska comments: As long as I remember myself it was there. All of the 
singers testify that their mothers and grandmothers knew it. This gives ground to assert that 
polyphony with upper accompaniment voice is in existence in northern Latgale for not less 
than 100 years. Empirical facts to prove the existence of this type in even earlier period have 
not been found, but this does not mean that the tradition is only this old. 

 
3.4. Functional description 

Functional description in this subchapter was done based on information gathered from 
the interviews with singers as well as from the designations of the type used by the singers 
themselves, assuming that their origin shows the time when balss10 ‘voice’ is sung (the so 
called spring, summer and autumn balsi), situation (herding, wedding, talku – ‘joint work’ - 
balsi) and specific features of balsi, e.g. refrain words, text themes etc. Summarising the 
information from all collections regarding the multipart singing with the upper 
accompaniment voice in northern Latgale it is obvious that this form of multipart singing is 
represented by 16 balsi many of which are recorded in several versions. 

Multipart singing with the upper accompaniment voice from northern Latgale in most 
cases is represented by multifunctional balsi that are connected with different customs. In 
only a few cases we are dealing with some monofunctional material functioning within a 
single custom – e.g. winter solstice or in wedding cycle. In some cases functional contexts are 
not clear and it is also not clear to what extent these balsi can be considered traditional in the 
repertoire of the particular singers. 

Balsi belonging to multipart singing with the upper accompaniment voice inmost cases 
are connected to spring and summer open air singing customs and singing while herding. 
Comparatively frequently these have also been used at different joint work events (talka – 
fertilising the fields or harvesting, etc.), as well as at weddings. At summer and winter solstice 
a single respective balss was performed. Analysis of functional links of melodies and customs 
yields the following results: two of them are used in four different customs, one – in five, 
while the others (except for the monofunctional balsi) are used in at least three different 
customary cycles. 

 
3.5. Musical description 
3.5.1. Form 

This subchapter describes the balsi emphasising some most important aspects of their 
form, namely structure of melody, relationship between the melody and text, number of 
stanzas in balsi, main development principles (variation), the role of upper accompaniment 
voice in form building and so forth. All balsi discussed in this work have strophic form. Most 
of them have no refrain, while a significant number has it. In most cases they have quadrate 

                                                 
10 To allow for description of functioning of the study object, a terminological problem must be solved first. It is 
encountered trying to find an exact term for the material used in this work as the notion ‘song’ resp. ‘songs’ that 
might seem appropriate when used in regard to this material does not reveal the essence of the matter. In general 
use the notion ‘song’ designates a unit of certain sound material and text, while any of the multipart sound 
materials discussed in this work may be used in conjunction with different texts. The singers of northern Latgale 
use the name bolss – ‘voice’ – for the melody or, to be more exact, sound material formed of a basic voice with 
one or more accompaniment voices. The term ‘balsi’ in regard to the ancient traditional vocal music is also 
found in some cases in literature and practice of traditional singing. So also in this work certain sound material 
performed with different sequences of texts is called balss. 
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structure melody the length of which is eight measures or two melodic lines but also other 
variants are possible. 

In most cases one melodic stanza corresponds to a couplet of text with different 
repetitions of lines, in only two cases – a quatrain of text. Balsi the melodic stanza of which 
are formed by a single line of melody do not repeat the text couplet and in this case one 
melodic line corresponds to a couplet of text. On the other hand balsi the melodic stanza of 
which consists of two melody lines display variety of variants. 

Variation is found in both melodic and rhythm aspect. It is present at different extent in 
all balsi and all parts most frequently in connection with variation of number of text syllables 
and melismatics, as well as rhythmical shorte-ning or extension of particular sounds along 
with probably deliberate fluctuations of tempo in specific parts of the form. 

More or less pronounced culmination in most cases is placed in final cadences or 
refrains of melodies. The upper accompaniment voice is of great importance in formation of 
culmination entering mostly in these parts. Upper accompaniment voice as a significant factor 
of dynamisation determines dynamic structure of these balsi and participates in formation of 
dynamic curve of the melody. This is connected with differing placement of culmination 
determined by presence or absence of upper accompaniment voice. The discussed balsi can be 
divided into four following groups according to their entrance time and length: 1) the upper 
accompaniment voice enters at the final cadence of melody; 2) the upper accompaniment 
voice enters at half cadences and cadences; 3) the upper accompaniment voice enters at the 
second half of the melody and continues till its end; 4) the upper accompaniment voice is 
present in the whole melody. 
 
3.5.2. Metre, rhythm and tempo 

The musical material under discussion represents two types of metre – consistent and 
variable (regular and irregular). In different cases and in different proportions part 
organization is based on different metric feet – simple and compound two- and three- part 
along with mixed. 

The rhythmic patterns of the basic voice and the accompaniment voices inmost cases 
coincide forming the simplest type of rhythm – monorhythmy. Deviations from strict 
monorhythmy are mainly caused by melismatics usually manifested in the form of different 
aftersounds, ligatures or glissando. The proportion of melismatics in different groups of 
singers also differs. 

The balsi belonging to the type of multipart singing with the upper accompaniment 
voice are performed in moderate, slow or very slow tempo. Though tempo slightly differs 
both in versions performed by different groups and in different performances within the same 
group the different versions of a particular balss display a set range of tempo fluctuations. 
 
3.5.3. Part direction and harmony 

All balsi discussed in this chapter consist of a basic voice and its homophonous 
accompaniment – the lower accompaniment voice and the solo upper accompaniment voice. 
In most cases the basic voice and the lower voice move in parallel thirds with the exception 
for the cases when they unite in unison, marking tonic or showing dominant form a quint with 
the lower sound being the fifth and the upper – the second degree of the scale. The upper 
accompaniment voice enters at the second half of the melody or only the cadence and half 
cadences a third higher than the basic voice and forms parallel thirds with that. As the interval 
of third is the dominant for the interval relation of both the basic and the upper, and the basic 
and the lover accompaniment voices, frequently sequences of parallel triads are formed. 

The harmonic plane of all balsi discussed in this chapter is mainly formed by intervals 
and chords of two functions – tonic and dominant. Subdominant appears significantly more 
seldom and is represented by intervals and chords of  the sixth, second or fourth degree. In the 
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discussed balsi the following four main types of part direction are present: parallel, direct, 
side and counter direction. 

The number of singers and the group members’ individual features directly influence the 
features of the parts. Each of the interviewed groups have a specific model of polyphony 
formation. 

 
3.5.4. Basic voices 

Both in northern Latgale in general and particularly in Šķilbēni, Baltinava and also partly 
in Viļaka parish as well as in particular groups of singers originally modal narrow range 
melodies the tone-row of which is formed by ionic tetrachord or trichord serve as the basic 
voices. The wide range melodies of recent origin also occupy a significant place. Some 
individual cases display borrowings from Russian and German traditional music. 

 
3.6. Dynamics of tradition at the end of the 20th century and beginning of the 21st 
century 

Multipart singing with solo upper accompaniment voice in northern Latgale already in 
the second half of the 20th century is present mainly within the repertoire of ethnographic 
ensembles. Their activity ensures new functional attachment and provides the musical 
material with a chance to survive though the original functional contexts have ceased to exist. 
It can be asserted that this form of multipart singing was preserved for so long thanks to the 
activities of ethnographic ensembles founded in the area, and bringing together the local 
singers. Thus today local manifestations of northern Latgale multipart singing can be found in 
locations where there are active ethnographic ensembles, namely Briežuciems, Baltinava, 
Rekava, Šķilbēni, Upīte and Medņeva. 

Multipart singing with the upper accompaniment voice or dzīduošana ar pusbolsu that 
once occupied a stable position in the traditional functional system of northern Latgale still is 
present in the repertoire of ethnographic ensembles at the end of the 20th century still its 
proportion displays a tendency of diminishing. During a field study bringing up repertoire that 
belongs to the type of polyphony under discussion it is obvious that despite rarity in practice it 
still occupies a significant place in the singers’ system of values. The field-work carried out in 
1990s constituting the last minute documentation of a unique singing tradition can also be 
viewed as a substantial factor of dynamisation of tradition that actualises repertoire of 
traditional music substantial and specific to this area. Thus the discussed singing style 
receives more attention in the practice of ensemble singing. 

At the end of 1990s local culture activists increased and widened their activities. In 
order to prevent losing the traditional music heritage of the area different events aimed at 
preservation and inheritance of traditional culture are organised. These processes promote the 
dynamics of tradition to a new degree not just actualizing it but also taking measures aimed at 
preservation of traditional music repertoire and the related traditions of northern Latgale. 
Since 2000 a new tendency can be observed - along with events combining both scholarly and 
culture political interests two factors significant for dynamisation of tradition – field study and 
purposefully organised culture process – are merging forming a powerful instrument allowing 
to implement cultural policy based on results of scholarly research.  

As the result of process listed in the previous paragraphs the tradition under discussion 
experiences dramatic changes in its dynamics. Multipart singing with the upper 
accompaniment voice or dzīduošana ar pusbolsu known in early 1990s by a few expressions 
of singers documented in interviews along with some individual examples now has gained 
recognition among persons interested in traditional music not only in northern Latgale but 
also in Rīga and the rest of Latvia. Analysis of interviews and conclusions from observation 
of the implied  show that in northern Latgale a new context for singing is emerging which by 
comparison to the activities of ethnographic ensembles frequently termed as “life of 

 33 



traditional music in a postfunctional way” could be termed as postpostfunctional singing 
situation.  

In postfunctional situation of traditional singing the musical material is performed in a 
new context (in most cases – on stage) by the so called tradition carriers – singers who 
inherited this material directly from earlier generations and still remember the traditional 
functional contexts of it in which they have once taken active part. Postpostfunctional 
situation of traditional singing is characterized by determination to learn acquire the tradition 
and to interpret the traditional music material deliberately reconstructing traditional functional 
contexts.   

  
Conclusion 

The study in general was carried out based on documentations of traditional music 
available from different sources that basically provide information on the image of multipart 
singing as it once were. In only a few cases as shown by the example of northern Latgale this 
image can still be viewed in our day, but there are reasons for concern as the situation may not 
be long-lasting. Most likely change will be brought about by new generation of singers 
entering the ethnographic ensembles as is already the case in many groups of recent 
polyphony distribution in Rēzekne, Ludza, Kārsava, Preiļi vicinities and that of southern 
Latgale. 

Decisive for this study was field-work that allowed to update and supplement the 
information provided by published and archive material. At the same time it must be realised 
that the results of the study could be different were the traditions of recent polyphony 
discussed in this study documented more fully in good time as in 1990s when these types of 
polyphony finally drew the attention of researchers these traditions had ceased to exist.  

In the course of research it was possible to notice several innovations in other words to 
follow the processes of tradition development influenced by both internal factors (role of 
personalities, local contexts, mechanisms of tradition inheritance, migration of persons) and 
external factors (influence of mass media, events of folklore movement and educational 
projects, popular music etc.). The 21st century brings new requirements for research placing 
more and more emphasis on processes of tradition development. This is reflected also in the 
practice of field study where following the development of tradition researchers are more 
interested in all persons involved – both those who have inherited the tradition directly and 
those who have acquired it as a result of some other factors. 

 
Results of the study 

1. The course of Latvian traditional polyphony research was periodised, problems of 
polyphony research terminology and methodology in Latvian music  research were 
described; 
2. An insight into world music polyphony research was provided, describing the principles 
of methodology and systematisation; 
3. Based on analysis of methodology and systematization of traditional polyphony 
research, multipart singing of recent origin in Latvian traditional music was summarized 
and systematised; 
4. A comparative description of types and forms of Latvian multipart singing of recent 
origin was provided marking their distribution areas and discussing the history of 
documentation of the polyphony type under discussion; 
5. A typology of Latvian multipart singing of recent origin was developed; 
6. A polyphony form previously not mentioned in Latvian scholarly literature – multipart 
singing with the upper accompaniment voice from northern Latgale – was documented and 
studied; 
7. The dynamics of polyphony tradition around the turn of 21st century was described. 
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The main conclusions 
1. There are three main periods in the research of Latvian traditional polyphony. During 
the first of those (the end of the 19th century–1940s) and second of those (1950s–1970s) less 
attention was paid to multipart singing (with few exceptions). Serious research of traditional 
multipart singing was started during the third of the periods (last third of the 20th century), 
and it was mainly aimed at study of ancient polyphony. 
2. Work of M. Boiko provide clear typology of Latvian ancient multipart singing 
comprising four subtypes of drone singing, forms of ostinato and those similar to Lithuanian 
sutartines. 
3. Multipart singing of recent origin is little studied in Latvian music scholarship – it lacks 
theoretical and methodological basis for systematization of it, also the scholarly terminology 
related to Latvian recent polyphony lacks clarity. 
4. Also western ethnomusicology literature features diverse and different approaches to 
systematization of traditional polyphony. Analysis of the most significant typologies shows 
that application of strict classification theories to systematization of traditional polyphony 
may be rather relative. Due to this in this doctoral work Latvian multipart singing of recent 
origin was systematised creating a typology based on regional principle as every distribution 
area of the polyphony type under study is characterized by specific forms of polyphony. 
5. Comparing typologies of Latvian ancient and recent origin polyphony to A. 
Elschekova’s Classification of European polyphony (Elschekova 1996) it is obvious that 
types and forms of polyphony basically coincide. The comparison shows that polyphony 
forms and techniques known in Latvian traditional music included into A. Elschekova’s 
classification would take up a significant part of it. 
6. Latvian multipart singing of recent origin is represented by three main types – 
homophonous multipart singing of Latgale, homophonous multipart singing of southern 
Kurzeme, and homophonous multipart singing of Kurzeme and Vidzeme. Every of those 
types is characterized by different manifestations and origin. The original sources of 
homophonous multipart singing of Latgale appear to be catholic church singing practice. 
Forms of multipart singing of recent origin documented here represent three subtypes of 
polyphony – harmonic, harmonically counterpuntal and harmonically heterophonous. Forms 
of homophonous multipart singing documented at different periods of time are significantly 
more diverse and their number incomparably larger. The homophonous multipart singing of 
southern Kurzeme probably was formed under the influence of homophonous multipart 
singing traditions of neighbouring Lithuania, while in Kurzeme and Vidzeme homophonous 
multipart singing arose and developed under the influence of choral singing widely spread 
all over Latvia. Compared to homophonous multipart singing of Latgale and southern 
Kurzeme the latter of three previously mentioned groups may have a more recent origin. 
7. The multipart singing with the upper accompaniment voice of northern Latgale 
documented and studied in this doctoral work is a demonstrative example of the fact that 
during field-work it is still possible today to discover specific forms of multipart singing 
that would supplement the typology of Latvian multipart singing. 
8. The multipart singing with the upper accompaniment voice occupies a significant part in 
the traditional music repertoire of northern Latgale. It is characterized by the specific solo 
performance of the upper accompaniment voice, sequences of parallel triads in the harmonic 
vertical and diverse functional contexts. 
9.  The dynamics of traditions from northern Latgale around the turn of the 21st century is 
influences by two factors – field study and purposefully organised culture processes under 
the influence of which multipart singing with the solo upper accompaniment voice known in 
early 1990s from some scarce fragmentary expressions of singers documented during 
interviews and some individual examples now has become well recognizable not only in 
northern Latgale itself, but also in modern practice of Latvian traditional music. 
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Pētījuma avoti 
Lauka pētījumi 

1. Intervijas ar teicējām S. Matisāni (dzim. 1927. g. Šķilbēnu pagasta Rikas ciemā), A. 
Ščemeļinsku (dzim. 1925. g. Šķilbēnu pagasta Pļešovas ciemā) un M. Sutugovu (dzim. 
1927. g. Baltinavas pagasta Pļešovas ciemā) Šķilbēnu pagasta Rekavā, S. Matisānes mājās, 
1994. gada 2. decembrī.  
2. Intervijas ar teicējām A. Loginu (dzim. 1932. g. Bērzpils pagasta Lieparu ciemā, mirusi 
2004. g. Baltinavā), H. Slišāni (dzim. 1932. g. Baltinavas pagasta Surikovas ciemā), M. 
Gabrāni (dzim. 1928. g. Baltinavas pagasta Nārstes ciemā), A. Mežali (dzim. 1922. gadā 
Baltinavas pagasta Slobodas ciemā), L. Keišu (dzim. 1932. g. Šķilbēnu pagasta Saucīnes 
ciemā) un T. Ločmeli (dzim. 1925. g. Baltinavas pagasta Obeļevas ciemā) Baltinavas 
kultūras namā, 1994. gada 2. decembrī.  
3. Intervijas ar teicējām L. Bondari (dzim. 1935. g. Žīguru pagasta Sosnīcās), H. Medni 
(dzim. 1926. g. Viļakas pagastā), A. Prancāni (dzim. 1921. g. Viļakas pagasta Kazukalna 
ciemā) un M. Štotaku (dzim. 1921. g. Baltinavas pagasta Dukuļevas ciemā) Viļakas kultūras 
namā, 1994. gada 3. decembrī.  
4. Intervijas ar teicējiem S. Matisāni, A. Ščemeļinsku, M. Sutugovu, M. Circeni 
(dzim.1921. g. Šķilbēnu pagasta Gusakovas ciemā), D. Punduri (dzim. 1911. g. Šķilbēnu 
pagasta Saucīnes ciemā), I. Punduri (dzim. 1948. g. Šķilbēnu pagasta Saucīnes ciemā), A. 
Ločmeli (dzim. 1923. g. Šķilbēnu pagasta Buku ciemā) un A. Bukšu (dzim. 1930. g. 
Šķilbēnu pagasta Pļešovas ciemā) Šķilbēnu pagasta Rekavā, S. Matisānes mājās, 1995. gada 
21. novembrī.  
5. Intervijas ar teicējām S. Keišu (dzim. 1927. g. Šķilbēnu pagasta Pakaševā, mirusi 2005. 
g.), V. Keišu (dzim. 1940. g. Šķilbēnu pagasta Djorgovas ciemā), A. Keišu (dzim. 1936. g. 
Šķilbēnu pagasta Komugrīvā) un M. Supi (dzim. 1932. g. Šķilbēnu pagasta Mukaševas 
ciemā) Šķilbēnu pagasta Upītē (Pakaševā), S. Keišas mājās, 1995. gada 20. novembrī.  
6. Intervijas ar teicējām H. Medni, A. Prancāni, M. Štotaku un A. Veinu (dzim. 1931. g. 
Viļakas pagasta Raču ciemā) Viļakā, A. Veinas mājās, 1995. gada 21. novembrī.  
7. Intervijas ar Balvu rajona kultūras aktīvistu A. Slišānu (dzim. 1948. g. Šķilbēnu pagastā) 
Rīgā, 1996. gada 23. maijā; Šķilbēnu pagasta Balkanos, 1999. gada 14. jūlijā, 2001. gada 
21. maijā; Šķilbēnu pagasta Upītē, 2005. gada 8. oktobrī.  
8. Intervijas ar teicējām A. Loginu, H. Slišāni, A. Mežali, L. Keišu un M. Gabrāni 
Baltinavas kultūras namā, 2000. gada 10. septembrī. 
9. Intervijas ar teicējām E. Loginu (dzim. 1914. g. Baltinavas pagasta Pūšļevas ciemā), F. 
Loginu (dzim. 1925. g. Baltinavas pagasta Grūšļevas ciemā), B. Platnieci (dzim. 1924. g. 
Tilžas pagastā), V. Mežali (dzim. 1934. g. Šķilbēnu pagasta Ploskīnes ciemā) un A. Loginu 
(dzim. 1928. g. Baltinavas pagasta Begunovas ciemā) Briežuciemā, F. Loginas mājās, 2000. 
gada 9. septembrī.  
10. Intervijas ar teicējām A. Pabērzu (dzim. 1933. g. Viļakas pagasta Gūrovas ciemā), N. 
Smušku (dzim. 1933. g. Viļakas pagasta Semenovas ciemā), B. Dukaļsku (dzim. 1926. g. 
Viļakas pagasta Vidučos), V. Lapšāni (dzim. 1934. g. Viļakas pagasta Aizgalīnes ciemā) un 
J. Kaimiņu (dzim. 1932. g. Viļakas pagasta Lodumā) Medņevas pagasta Vidučos, B. 
Dukaļskas mājās, 2000. gada 8. septembrī.  
11. Intervija ar A. Ščemeļinsku Šķilbēnu pagasta Pļešovā, teicējas mājās, 2005. gada 7. 
oktobrī.  
12. Intervija ar N. Smušku Medņevas pagasta Semenovā, teicējas mājās, 2005. gada 7. 
oktobrī.  
13. Intervija ar Medņevas pagasta Viduču pamatskolas direktori I. Sokirku (dzim. 1959. g. 
Medņevā) un skolotāju J. Ločmeli (dzim. 1969. g. Medņevā) Medņevas pagasta Semenovā, 
Viduču pamatskolā, 2005. gada 7. oktobrī.  
14. Intervija ar Susāju folkloras ansambļa vadītāju D. Pužuli (dzim. 1960. g. Šķilbēnos) 
Medņevas parkā, 2005. gada 7. oktobrī.  
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15. Intervija ar Susāju pagasta priekšsēdētāju A. Pušpuru (dzim. 1959. g. Līksnas pagasta 
Strautos) Susāju pagasta Vēršukalnā, 2005. gada 8. oktobrī.  
16. Intervija ar Briežuciema etnogrāfiskā ansambļa vadītāju M. Ločmeli (dzim. 1965. g. 
Briežuciema pagasta Vēžugrīvā) Baltinavas pagasta Surikovā, M. Ločmeles mājās, 2005. 
gada 8. oktobrī.  
17. Intervija ar Upītes jauniešu folkloras kopas dalībnieci L. Spridzāni (dzim. 1979. g. 
Šķilbēnos) Upītē, A. Slišāna mājās, 2005. gada 8. oktobrī.  
18. Intervija ar Upītes jauniešu folkloras kopas dalībnieci S. Matisāni (dzim. 1988. g. 
Šķilbēnu pagasta Upītē) Upītē, A. Slišāna mājās, 2005. gada 8. oktobrī.  
19. Jauniešu folkloras nometnes Balkani 1999 norišu video dokmentācijas. 
20. Jauniešu folkloras nometnes Mēslu talka Ziemeļlatgalē norišu video dokumentācijas.  
21. Rekavas tradicionālās dziedāšanas meistardarbnīcas norišu video dokumentācijas.  

 
Arhīvu materiāli 

1. M. Boiko privātā skaņu ierakstu arhīva materiāli : 1990. un 1992. gada ieraksti Balvu 
rajona Rekavā, Upītē, Baltinavā, Viļakā, Medņevā. 
2. M. Boiko privātā arhīva materiāli : A. Slišāna 1971. gada skaņu ierakstu nošu 
transkripcijas. 
3. LU LFMI Latviešu folkloras krātuves arhīva materiāli. LFK 33. zinātniskā ekspedīcija 
1986. gadā : A. Krūmiņa savāktie Balvu rajona tautas mūzikas materiāli : LFK [2040] 
2382–2485. 
4. LU LFMI Latviešu folkloras krātuves arhīva materiāli. LFK 34. zinātniskā ekspedīcija 
1987. gadā : A. Krūmiņa savāktie Balvu rajona tautas mūzikas materiāli : LFK [2045] 
1427–1562. 
5. LU LFMI Latviešu folkloras krātuves arhīva materiāli. LFK 35. zinātniskā ekspedīcija 
1988. gadā : A. Krūmiņa savāktie Balvu rajona tautas mūzikas materiāli : LFK [2050] 219–
292. 
6. LU LFMI Latviešu folkloras krātuves arhīva materiāli. LFK 38. zinātniskā ekspedīcija 
1990. gadā : A. Krūmiņa savāktie Balvu rajona tautas mūzikas materiāli : [2060] 1–97. 

 
Latvijas Radio fonotēkas materiāli 

1. Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa 1991. gada ieraksti : Dokstv 4974, 4975. 
2. Folkloras pēcpusdiena, 1978. gada ieraksts : Trst 4526. 
3. Folkloras un etnogrāfisko ansambļu skates koncerts Preiļos, 1982. gada ieraksts : Dokv 
14651. 
4. Latgales etnogrāfisko ansambļu koncerts filharmonijā, 1988. gada ieraksts : Trstv 4546, 
4547, 4548, 4549. 
5. Medņevas etnogrāfiskā ansambļa 1991. gada ieraksti : Nemontēts materiāls bez numura. 
6. Otaņķu etnogrāfiskā ansambļa 1995. gada ieraksti : Fstpv – 7182. 
7. Preiļu rajona Ždanova v. nos. kolhoza etnogrāfiskā ansambļa 1955. gada ieraksti : Dokv 
18743, Fv 15388. 
8. Rekavas etnogrāfiskā ansambļa 1991. gada ieraksti : Dokstv 4756. 
9. Riebiņu pagasta folkloras ansambļa Jumaleņa 1997. gada ieraksti : Fstv 7251, 7252, 
7253, 7254. 
10. Šķilbēnu etnogrāfiskā ansambļa 1991. gada ieraksti : Dokstv 4757. 
11. Upītes etnogrāfiskā ansambļa 1991. gada ieraksti : Dokstv 4689, 4690. 
12. Viļakas etnogrāfiskā ansambļa 1991. gada ieraksti : Nemontēts materiāls bez numura. 

 
Diskogrāfija 
CD 

1. Kurzemes dziesmas / Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis. – [Rīga] : Valsts aģentūra Tautas 
mākslas centrs, 2004. 
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2. Latgales dziesmas / Upītes etnogrāfiskais ansamblis. – [Rīga] : Valsts aģentūra Tautas 
mākslas centrs, 2004. 
3. Margarita Šakina. Caur sirdi debesīs. – [Rīga] : Upe TT, 2006. – Mantojums. 
4. Voix des Pays Baltes. Chants Traditionnels de Lettonie, Lithuanie, Estonie. Inédit. W 
260055, 1994. 

Skaņuplates 
1. Latviešu folklora. Alsunga. Melodija : M30 – 42327 – 8, 1981. 
2. Latviešu folklora. Auleja. Melodija : S30 24885002, 1986. 
3. Latviešu folklora. Bārta. Melodija : M32 – 43393 – 4, 1981. 
4. Latviešu folklora. Briežuciems un Rekava. Melodija : M3046001 005, 1984. 
5. Latviešu folklora. Rikava. Melodija : M32 – 44793 – 4, 1982. 
6. Latvijas PSR muzikālā folklora : Antoloģija. Melodija : M30 46913005, 1986. 

Audiokasetes 
1. Kolnā kōpu es dzīdōt / Viļakas etnogrāfiskais ansamblis “Abrenīte”. – [Rīga] : Tautas 
mūzikas centrs, 2001. 
2. Māslu tolka Zīmeļlatgolā / Bolsi. – Balvu rajona padomes Kultūras nodaļa, 2002. 
3. Medņevas etnogrāfiskais ansamblis. – [Rīga] : Tautas mūzikas centrs, 2003. 
4. Ziemassvētku un ķekatu dziesmas. – [Rīga] : Tautas mūzikas centrs, 1993. 
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