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PROMOCIJAS DARBA VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS 
 
 
Promocijas darba  m ē r ķ i s  ir detalizēti raksturot  n e o r o m a n t i s m u  kā 

vienu no spilgtākajām tendencēm latviešu simfoniskās mūzikas stilistiskās attīstības 
procesos 20. gadsimta pēdējā trešdaļā.  

 
Atbilstoši izvirzītajam mērķim pētījuma  u z d e v u m i  ir sekojoši: 
 
- apzināt, kādi vispārējie kultūrvēsturiskie faktori 20. gadsimta pēdējā trešdaļā 

latviešu un citu valstu simfoniskajā mūzikā ir sekmējuši romantiskai mākslinieciskai 
pasauluztverei raksturīgas izteiksmes aktualizāciju jaunā stilistiskā veidolā un kā no šāda 
skatpunkta vērtējama latviešu simfoniskās mūzikas stilistiskā evolūcija no 19. gadsimta 
pēdējās trešdaļas līdz 20. gadsimta izskaņai; 

 
- noskaidrot, kādas latviešu komponistu 20. gadsimta pēdējā trešdaļā radīto 

simfonisko darbu stilistiskās raksturzīmes apliecina romantiskajā pasauluztverē sakņotās 
muzikāli tēlainās izteiksmes transformāciju jaunā stilistiskā veidolā, kas ir radniecīgs, taču 
nav identisks 19. gadsimta romantisma mūzikas stilam; 

 
- raksturot, kāda ir bijusi neoromantisma tendences ģenēze un attīstības     dinamika 

latviešu komponistu simfoniskajā daiļradē kopējā vispārējās stilistiskās attīstības kontekstā 
aplūkojamajā periodā. 

 
Pētījuma o b j e k t s  ir 20. gs. pēdējā trešdaļā simfoniskās mūzikas daiļradē aktīvi 

darbojušos dažādu paaudžu latviešu komponistu – Riharda Dubras (1964), Romualda 
Kalsona (1936), Jura Karlsona (1948), Artura Maskata (1957), Selgas Mences (1953), 
Pētera Plakida (1947), Pētera Vaska (1946), Andra Vecumnieka (1964) – 
neoromantiskas ievirzes simfonijas, instrumentālie solokoncerti un poēmas žanra darbi, kas 
vērtēti  uz minētajā periodā radītās latviešu simfoniskās mūzikas kopējā stilistiskā fona. 
Analizējamo darbu izvēlē autors centies būt objektīvs: detalizēti aplūkoto kompozīciju vidū 
ir gan sacerējumi, kas koncertdzīvē ir guvuši plašu ievērību, gan opusi, kuru atpazīstamība 
mūziķu un klausītāju vidū dažādu iemeslu dēļ šobrīd vēl ir maza, bet kuri savas 
mākslinieciskās nozīmības dēļ pieder labāko skaitam konkrētajā žanrā.∗ 

Pētījuma  a k t u a l i t ā t i  ir noteikusi objektīva nepieciešamība                
iedziļināties dažādās 20. gs. mūzikas stilistiskās attīstības norisēs, kas neapšaubāmi ir viens 
no svarīgākajiem mūsdienu muzikoloģijas uzdevumiem. Dažādās stila izpausmēs vistiešāk 
atklājas šī perioda klasisko žanru skaņumākslas daudzveidīgais un mākslinieciski 
savdabīgais saturs. Savukārt neoromantismam jeb 19. gs. romantisma estētikas 
pamatnostādņu  aktualizācijai un izpausmei jaunā stilistiskā veidolā un kultūrvēsturiskā 
kontekstā  klasisko žanru mūzikā 20. gs. pēdējā trešdaļā, raugoties un vērtējot to no 
dažādiem skatpunktiem, līdz šim uzmanību jau ir pievērsuši gan latviešu, gan citu valstu 
muzikologi (piemēram, A. Klotiņš, I. Lūsiņa, J. Torgāns, I. Zemzare un J. Deņisova, G. 
Grigorjeva, M. R. Kempbela, T. Ļevaja,  Ž. Paslere, J. Ševļakovs, M. Vēnerts u.c., skatīt 
bibliogrāfiju). Viņu izklāstītie novērojumi un paustās atziņas ir ievērojami stimulējušas 
pētījuma autora vēlmi detalizētāk izpētīt romantiskas mākslinieciskās pasauluztveres 

                                                 
∗ Plašāku ieskatu par pētījumā otrajā, trešajā un ceturtajā nodaļās visu aplūkoto latviešu  komponistu vispārējo daiļrades 
ievirzi var iegūt Latvijas Mūzikas informācijas centra interneta mājaslapā – www.lmic.lv. 
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stilistiski daudzšķautņaino reprezentāciju mūsdienu latviešu komponistu radītajos 
simfoniskās mūzikas darbos.  

Jāatzīmē arī, ka izvēli pievērsties neoromantisma tendences raksturojumam                 
s i m f o n i s k ā s  m ū z i k a s  j o m ā  ir noteikuši daži īpaši apsvērumi.            
Simfoniskā mūzika vienmēr ir tiekusies būt konceptuāla, augsti vispārināta, runāt par sava 
laikmeta būtiskām problēmām. Šajā žanru sfērā daudzi latviešu komponisti ir radījuši 
virkni mākslinieciski spilgtu un nozīmīgu darbu, kas laika gaitā kļuvuši par klasiskām 
vērtībām. Tādēļ uzmanības pievēršana neoromantisma tendencei tieši  simfoniskās mūzikas 
stilistiskās attīstības procesos ļauj labāk izprast tās būtību un izteiksmes savdabību 20. gs. 
pēdējā trešdaļā vairāku komponistu daiļradē. 

 
Konkretizējot neoromantisma tendences izpausmes latviešu simfoniskajā mūzikā, 

pētījuma izstrādē pamatā ir tikusi izmantota izvēlēto simfonisko darbu  s t i l i s t i s k ā s  
a n a l ī z e s  m e t o d e. Saskaņā ar to sākotnēji objektīvi pieejamajā latviešu simfoniskās 
mūzikas kopumā pēc lietoto izteiksmes līdzekļu radniecības tika identificētas vairākas 
skaņdarbu grupas un izvirzīts pieņēmums par romantisku māksliniecisko pasauluztveri 
reprezentējošu tendenci vienā no grupām. Tad šīs skaņdarbu grupas stilistika tika 
salīdzināta ar mūzikas pētniecībā līdz šim jau noskaidrotām romantisma estētisko ideju 
mākslinieciskajām un stilistiskajām izpausmēm dažādos vēstures periodos. Tas, savukārt, 
sniedza būtiskas ierosmes  atziņām par to, kā šo ideju pārņemšana, stilistiska adaptācija un 
interpretācija atsevišķu spilgtāko simfonisko darbu veidolā 20. gs. pēdējā trešdaļā ir 
pakāpeniski attīstījusies vairāku komponistu daiļradē. Vienlaikus noskaidrojot un analītiski     
vispārinot to, kādi nozīmīgi vispārēji kultūrvēsturiski faktori ir ietekmējuši        
aplūkojamās tendences ģenēzi un attīstību latviešu simfoniskās mūzikas stilistiskajā 
attīstībā 20. gs. pēdējā trešdaļā.∗ 

Tādējādi iepriekšējās atlases ceļā izvēlēto simfonisko darbu analīze ir ļāvusi 
konstatēt tādus tipiskus formveides un dramaturģiskos risinājumus, mūzikas valodas 
konceptus un to intonatīvo savdabību, kas raksturo neoromantismu kā spilgti un 
mākslinieciski ļoti daudzveidīgi pārstāvētu  s t i l a  t e n d e n c i  latviešu             
simfoniskajā mūzikā 20. gs. pēdējā trešdaļā. Tendenci, kuras analītisks raksturojums ļauj 
labāk izprast konkrētā vēstures perioda, 20. gs. pēdējās trešdaļas                    
kultūrvēsturiskās situācijas kontekstu un vienlaikus arī vairākas būtiskas stilistiskās 
attīstības īpatnības latviešu simfoniskās mūzikas vēsturē. Tajā romantiskas          
mākslinieciskās pasauluztveres stilistiskais modelējums ir bijis aktuāls vienmēr un 
iedziļināšanās šī jautājuma plašākā iztirzājumā saistībā ar pētījuma tēmu ļauj precīzāk 
atklāt klasisko žanru daiļrades tradīciju specifiku latviešu mūzikā no šīs tradīcijas 
izpausmju pirmsākumiem līdz pat mūsdienām. 

 
S t i l a  k a t e g o r i j a s  i n t e r p r e t ā c i j ā, no kuras izriet proponētā mūzikas 

stilistiskās analīzes metode, pētījuma autors kritiski ir izvērtējis tās atziņas, kas 
muzikoloģijā līdz šim ir atspoguļotas divu veidu pētījumos.  

Pirmajā gadījumā tās ir nostādnes, kas atspoguļotas tādos 20. gs. otrajā pusē tapušos 
teorētiska rakstura darbos kā, piemēram, krievu muzikologu Sergeja Skrebkova 
monogrāfijā Mūzikas stilu mākslinieciskie principi (Художественные принципы 
музыкальных стилей; 54), Mihaila Mihailova monogrāfijā Stils mūzikā (Стиль в музыке; 
51), Jevgeņija Nazaikinska grāmatā Stils un žanrs mūzikā (Стиль и жанр в музыке; 52). 

                                                 
∗ Pētījuma izstrādes gaitā analizētais, 20. gadsimta pēdējā trešdaļā radītais latviešu komponistu simfonisko darbu kopums 
iepazīts, ilgstošā laika periodā vācot un apkopojot informāciju, kā arī analizējot daudz konkrētas partitūras. Pārskats par 
iegūto informāciju jeb latviešu simfoniskās mūzikas darbu saraksts pēc žanra piederības izklāstīts pētījuma 1. pielikumā. 
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Vērā ņemtas arī tādu muzikologu kā, piemēram, Ludviga Kārkliņa (38), Marinas 
Lobanovas (44), Tamāras Ļevajas (41), Vjačeslava Meduševska (49; 50), Valērija Sirova 
(55) un citu autoru grāmatas un raksti, kas tieši vai netieši ir veltīti stila problemātikas 
dažādiem jautājumiem un konkrētām stila izpausmēm mūzikā. 

Otrajā gadījumā tie ir dažādu Eiropas Jauno laiku mūzikas vēstures           
periodiem, t. sk. arī konkrētām stila izpausmēm veltīti gan vairāk, gan mazāk pazīstami 
dažādu valstu muzikologu pētījumi. To vidū ir, piemēram, krievu muzikologa Igora Belzas 
monogrāfija Romantisma vēsturiskie likteņi un mūzika (Исторические судьбы 
романтизма и музыка; 35), vācu izcelsmes amerikāņu muzikologa Manfrēda Bukofcera 
Mūzika baroka laikmetā. No Monteverdi līdz Baham (Music in the Baroque era. From 
Monteverdi to Bach; 4), krievu muzikoloģes Gaļinas Grigorjevas Krievu padomju mūzikas 
stila problēmas 20. gadsimta otrajā pusē (Стилевые проблемы русской советской 
музыки второй половины 20 века; 36), krievu muzikoloģes Larisas Kiriļinas Klasiskais 
stils 18. gadsimta un 19. gadsimta sākuma mūzikā (laikmeta pašizziņa un mūzikas prakse) 
(Классический стиль в музыке XVIII – начала XIX веков. Cамосознание эпохи и 
музыкальная практика; 39), krievu muzikoloģes Valentīnas Konenas Teātris un 
simfonija.Operas nozīme klasiskās simfonijas ģenēzē (Театр и симфония. Роль оперы в 
формировании классической симфонии; 40), amerikāņu muzikologa Reja Londžijēra 
Deviņpadsmitā gadsimta romantisms mūzikā (Nineteenth-Century Romanticism in Music; 
19), krievu muzikoloģes Tamāras Ļivanovas Rietumeiropas mūzika 17.-18. gadsimtā citu 
mākslu vidū (Западноевропейская музыка 17-18 веков в  ряду искусств; 42), krievu 
muzikoloģes Marinas Lobanovas Rietumeiropas muzikālais baroks: estētikas un poētikas 
problēmas (Западноевропейское музыкальное барокко: проблемы эстетики и 
поэтики; 45), amerikāņu muzikologa Leonarda Ratnera Klasiskā mūzika: izteiksme, forma 
un stils (Classic Music: Expression, Form and Style; 24).  

Norādītajā teorētiskajā literatūrā stils kā noteikts, vēsturiski objektīvi un   vienlaikus 
indivīda subjektīvi nosacīts raksturīgs mākslinieciskas izteiksmes veids analītiski pamatā 
parasti izvērtēts no diviem skatpunktiem. Pirmkārt, kā tīri muzikāla parādība, kas sevi 
manifestē kādā skaņdarbu kopumā un kas tiek konkretizēts pēc noteiktu specifisku mūzikas 
izteiksmes līdzekļu – harmonijas, faktūras, formveides, dramaturģijas principu, žanriski 
intonatīvajām struktūrām – konstatācijas un raksturīgiem izpausmes veidiem. Otrkārt, kā 
parādība, kas dažādās mijattiecībās ar citām norisēm ļauj spriest par konkrēta perioda 
kultūrvēsturiskajā telpā valdošajām estētiskajām pamatnostādnēm dažādās cilvēka dzīves 
sfērās, ne tikai mākslinieciskajā daiļradē. Kopumā šī pētījuma autors neoromantisma 
tendences raksturojumā ir mēģinājis rast tādus izejpunktus izvēlētā mūzikas materiāla 
analīzei, kas sevī daudzmaz līdzsvaroti ietvertu abus norādītos rakursus, īpašu uzmanību    
veltot arī iepriekš norādītajai vispārējā kultūrvēsturiskā konteksta 20. gs. pirmajā un otrajā 
pusē analīzei. Saistībā ar to pētījuma ir plaši izmantoti un interpretēti  m o d e r n i s m a  
un  p o s t m o d e r n i s m a  jēdzieni kā nozīmīgi atslēgas vārdi 20. gs. mākslinieciskās 
daiļrades nozīmīgāko procesu atklāsmē un analīzē. 

Saskaņā ar šajā pētījumā atspoguļoto viedokli (plašāk tas argumentēts darba pirmajā 
nodaļā) postmodernisma perioda mākslai kopumā raksturīgs ir daudzu 20. gs. pirmās puses 
modernisma ideju kritisks izvērtējums ļoti plašā vēsturiski stilistiskā un kulturoloģiskā 
kontekstā. Šādi  p o s t m o d e r n i s m s 20. gs. pēdējā trešdaļā dažādās mākslās 
uztverams arī kā jēdziens, kas norāda uz to savdabīgo situāciju, kādā nonāca 
mākslinieciskās daiļrades process gandrīz visās Eiropas valstīs un ASV pēc intensīvā 
eksperimentēšanas un jaunas valodas radīšanas mēģinājumiem 20. gs. pirmajā pusē, 
modernisma ideju uzplaukuma periodā. Pēc modernisma estētisko nostādņu intensīvās 
kultivēšanas mākslinieku daiļradē atspoguļotās šaubas par dažādu iepriekš pieteikto 
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novitāšu attīstības perspektīvām vērtējamas galvenokārt kā spēcīgs  f a k t o r s, kura 
ietekmē pakāpeniski paralēli sāka vairākas stila tendences, to vidū arī                      
n e o r o m a n t i s m s  m ū z i k ā. Turklāt latviešu klasisko žanru koncertmūzikas 
daiļrades vēsturē neoromantisma tendence 20. gs. pēdējā trešdaļā ir uztverama kā skaidrs 
turpinājums 19. gs. romantisma ietekmei, kas dominēja līdz 20. gs. piecdesmitajiem 
gadiem un ko tikai uz īsu brīdi pārtrauca  fragmentāra modernisma pieredzes pārņemšana 
sešdesmitajos gados un tiem sekojošajās desmitgadēs.∗ 

 
Kopumā četrās pētījuma nodaļās tiek iztirzātas sekojošas t ē z e s:  
 
1) Romantisms ir 19. gs. izveidojusies dominējoša kultūrvēsturiski nozīmīga 

mākslinieciskās izteiksmes paradigma. Tai arī specifiskajā mūzikas valodā ar noteiktiem 
izteiksmes līdzekļiem dažādu žanru darbos raksturīgi ir bijis manifestēt sociāli un 
kultūrvēsturiski objektīvi aktualizējušos un mākslinieku daiļradē precīzi uztverto pretrunu 
starp dažādām, bieži vien krasi kontrastējošām tēlu sfērām, kā arī postulēt kādas ideālas, 
bieži vien realitātē nekad nesasniedzamas mūžīga skaistuma kategorijas esamību cilvēka 
dzīvē. Gan mākslinieciskās daiļrades dialektiskas attīstības procesā, gan dažādu nozīmīgu 
ārēju faktoru ietekmē šī mākslinieciskās izteiksmes paradigma regulāri ir aktualizējusies 
vairāku 19. gs. un 20. gs. daudzu Eiropas valstu redzamāko komponistu dažādu žanru 
darbos.  

 
2) No māksliniecisko izteiksmes līdzekļu sistēmas aspekta raugoties 19. gs. klasisko 

žanru mūzikas darbos dominējošo stila tendenci var uztvert un pietiekoši objektīvi 
analītiski izvērtēt kā vairākās savas iekšējās attīstības stadijās reprezentētu romantismu. Tas 
daudzās jaunāku kultūras tradīciju Eiropas valstīs, t. sk. Latvijā konkrētu kultūrvēsturisku 
faktoru ietekmē vēl 20. gs. pirmajā trešdaļā vairāku komponistu daiļradē turpināja pastāvēt 

                                                 
∗  Pie iepriekš izklāstītā jāatzīmē, ka promocijas darbā lietotais apzīmējums mūzikas    s t i l i s t i s k ā  a n a l ī z e  
(krievu val. –  с т и л е в о й  а н а л и з) ir pārņemts un oriģināli adaptēts no Mihaila Mihailova kapitālajā monogrāfijā 
Stils mūzikā  paustajām nostādnēm (51; 119–183), kā arī no Gaļinas Grigorjevas monogrāfijā Krievu padomju mūzikas 
stila problēmas 20. gadsimta otrajā pusē paustajām nostādnēm. Turklāt G. Grigorjevas monogrāfijā M. Mihailova 
piedāvātā un aprakstītā mūzikas stilistiskās analīzes pieeja jau ir konkretizēta un definēta kā   m ū z i k a s  a n a l ī z e s  
m e t o d e  jeb aktīvi proponētu un kritiskam izvērtējumam atvērtu analītisku darbību kopums ar mērķi pierādīt veikto 
novērojumu pamatojumu un piedāvātā priekšstata pareizību pieteiktās tēmas – stila jēdziens un tā praktisko izpausmju 
īpatnības 20. gs. otrās puses klasisko žanru mūzikā – ietvaros (36; 6–26). Vienlaikus jānorāda, ka autors promocijas darbā 
lietoto stilistiskās analīzes metodi ir izstrādājis, pieļaujot, ka tā vairākos aspektos atšķiras gan no, piemēram,                        
M. Mihailova un G. Grigorjevas monogrāfijās, kā arī citu muzikologu darbos paustajām nostādnēm par stila jēdzienu. Jo 
šī pētījuma rakurss – viena stila tendence 20. gs. pēdējā trešdaļā latviešu simfoniskās mūzikas visai specifiskās vēstures 
un citu tendenču kontekstā – prasīja izstrādāt citādāku pieeju un kritērijus mūzikas materiāla atlasē un stilistiskajā analīzē. 

Izvēlētā mūzikas materiāla analīzes metode pētījumā pamatā apzīmēta kā stilistiskā, ievērojot dažas 
terminoloģiskas nianses, kas veidojas tulkojot vārdu стилевой no krievu uz latviešu valodu. Jaunākajā latviski izdotajā 
Svešvārdu vārdnīcā  norādīts, ka termins stilistisks pēc savas nozīmes attiecas – 1) uz stilu, 2) uz stilistiku (skatīt – 
Svešvārdu vārdnīca. Rīga: Jumava, 2005. 568. lpp.). Tādējādi tā lietojumā latviešu valodā iespējamas vismaz divas    
terminoloģiskas un lingvistiskas nozīmes, no kurām pētījuma autors pamatoti (saskaņā ar   analīzes objektīvo mērķi un 
uzdevumiem) izvēlējies pirmo. Apzīmējums stilistika lielākajā daļā tekstā norādīto avotu lielākajā daļā tiek atvasināts no 
jēdziena stils. Saskaņā ar izklāstīto pieeju stilistika ir stilu reprezentējošas atsevišķas spilgtas izteiksmes līdzekļu vienības, 
kas atklāj kāda individuālā stila vai nozīmīgas tendences māksliniecisko specifiku konkrētā mūzikas darbu kopumā, kas 
tieši vai netieši korespondē ar radniecīgām norisēm citās mākslās un kultūras telpu veidojošajām darbībām. 

Jāpiezīmē, ka izpētes metodoloģisko nostādņu izstrādē orientēšanās galvenokārt uz krievu muzikoloģijā 
pārstāvētajām teorijām par stila kategorij saistīta ar objektīvajām, vēsturiski nosacītajām ciešajām saitēm, kas pastāv starp 
latviešu un krievu mūzikas zinātni dažādās jomās. Tomēr līdztekus pazīstamajām krievu muzikologu teorētiskajām 
koncepcijām stila jautājumos zināma ietekme uz izklāstīto teorētisko pamatnostādņu izklāstu ir bijusi arī, piemēram, 
šādiem amerikāņu muzikologu pētījumiem – zinātnisko rakstu krājumam Stila jēdziens, ko sastādījis Berils Langs (Lang, 
B. [ed.] The Concept of Style. Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, 1979. 224 p.), Lenarda Meijera 
monogrāfijai Stils un mūzika: teorija, vēsture un ideoloģija (Meyer, L. B. Style and Music: Theory, History and Ideology. 
Chicago: The University of Chicago Press, 1989. 385 p.).  
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savdabīga nacionālromantisma estētikas un stila veidolā. Arī vēlāk, 20. gs. vidū un pēdējā 
trešdaļā pietiekoši daudzi pārsvarā vecākas paaudzes latviešu komponisti savā daiļradē 
konsekventi turpināja izkopt 19. gs. romantisma stilam raksturīgas iezīmes. Tādējādi 
apliecinot savu piederību noteiktai skolai, ar to saistītajām daiļrades tradīcijām un 
estētiskajiem priekšstatiem un papildinot postmodernā perioda mūzikas kultūru ar 
savdabīga, dažkārt arī mākslinieciski diezgan spilgta stilistiskā relikta uzslāņojumu. 

 
3) Pēc zināma 19. gs. romantisma estētikas un stila aktualitātes zuduma 20. gs. 

pirmajā trešdaļā un vidusposmā galvenokārt Eiropas senāku kultūras tradīciju valstīs, 20. 
gs. pēdējā trešdaļā daudzu, gan tīri muzikālu (mūzikas valodas evolūcijas specifisko 
likumsakarību nosacītu), gan dažādu ārpusmuzikālu (sociālu, kulturoloģisku) faktoru 
ietekmē daudzu valstu, tai skaitā arī vairāku latviešu komponistu daiļradē novērojama 
romantiskas pasauluztveres aktualizēšanās principiāli jaunā stilistiskajā veidolā 
postmodernās kultūras situācijas kontekstā. 

 
4) 19. gs. izkoptās universālās romantisma mākslinieciskās izteiksmes   paradigmas  

aktualizēšanās  un izpausme daudzu Eiropas valstu, tai skaitā arī  latviešu  komponistu 
daiļradē 20. gs. pēdējā trešdaļā attiecīgo stila tendenci liek analītiski uztvert kā  n e o–              
r o m a n t i s m u  galvenokārt mūzikas valodas un tās savdabīgas semantikas ziņā. Dažādu 
stilu elementus sintezējošā mūzikas valoda neoromantiskas ievirzes skaņdarbos reljefi 
atklāj postmodernā perioda mākslai kopumā raksturīgo specifisko intramuzikālo stilistisko 
kontekstu. Tas gan kā iekšēji slēgta, gan kā uztveres ziņā analītiskām operācijām 
maksimāli atvērta mākslinieciskās izteiksmes vienība sevī ietver skaidri uztveramas zīmes 
jeb norādes uz konkrēto mākslas darba tapšanu ietekmējušiem ārējiem kultūrvēsturiskajiem    
faktoriem, uz intertekstuālo saikni ar dažādu laikmetu un komponistu mūzikas stiliem 
raksturīgiem elementiem, ar kuru palīdzību ir ticis apliecināts romantiskas mākslinieciskās 
pasauluztveres īstenojums jaunā, sava laikmeta skaņumākslu spilgti raksturojošā stilistiskā 
versijā.  

 
Tādējādi, saskaņā ar izvirzītajās tēzēs pausto, neoromantisma tendence      

instrumentālmūzikā, simfoniskās mūzikas žanru sfērā skaidri un tajā pat laikā arī ļoti 
diskrēti atspoguļo postmodernā perioda mākslai raksturīgo  s t i l i s t i s k o                      
r e t r o s p e k t ī v i s m u  un  i n t e r t e k s t u a l i t ā t i (plašāks šī termina skaidrojums 
sniegts pētījuma pirmās nodaļas ceturtajā apakšnodaļā). Tā ir skaņdarbu radīšana tādā 
izteiksmē, kas izraisa  noteiktas a s o c i ā c i j a s un s t i l i s t i s k a s   a l ū z i j a s  ar 
savu vēsturisko prototipu, 19. gs. dažādu komponistu radīto romantisma mūziku, vienlaikus 
atspoguļojot romantiskas mākslinieciskās paradigmas apliecinājumu principiāli atšķirīgā 
stilistiskajā veidolā.  

Iepriekš teiktais nozīmē, ka, piemēram, 19. gs. simfoniskajā mūzikā līdz pilnībai 
izkoptie, romantisma stilu raksturojošie izteiksmes veidi ar tiem tipiskiem formveides un 
dramaturģijas principiem simfonijas, instrumentālā solokoncerta un poēmas žanrā, kā tas 
tiks pierādīts pētījuma četru nodaļu dažādu faktu un mūzikas materiāla analīzē, ir 
izrādījušies aktuāli un nozīmīgi daudzu 20. gs. pēdējās trešdaļas komponistu daiļradē. 
Tomēr dažādas, galvenokārt 20. gs. pirmās puses modernisma estētisko ideju ietekmē 
radušās  n o v i t ā t e s  m ū z i k a s  v a l o d ā  (piemēram, dodekafonijas princips un tā 
dažādās modifikācijas, padziļināti meklējumi skaņas tembrāli akustiskā fenomena 
mākslinieciskajā modelējumā, brīvas notācijas paņēmieni muzikālā materiāla laiktelpiskajā 
izklāstā, dažādu skaņkārtu lietojums jaunu modālo sistēmu radīšanā) postmodernās 
situācijas ietvaros katra komponista daiļradē oriģināli un ļoti dažādi ir sintezējušās ar 
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atsevišķiem iepriekšējos gadsimtos līdz pilnībai izkoptās klasiski romantiskās mūzikas 
valodas gan tīri strukturāliem (tonāli harmoniskiem, fakturāliem, kompozicionāliem, 
žanriskiem), gan intonatīvi saturiskiem elementiem.  

Ar šādu mūzikas valodu īstenojot romantiskajai mākslinieciskajai            
pasauluztverei raksturīgo pretrunu starp dažādām, bieži vien krasi kontrastējošām tēlu 
sfērām, vēlmi postulēt kādas ideālas, mūžīga skaistuma kategorijas esamību cilvēka apziņā, 
vairāki 20. gs. pēdējās trešdaļas komponisti ir piešķīruši citādāku, no 19. gs. mūzikas 
atšķirīgu nozīmi romantisma tēmas izpausmei. Nevis romantiskā izteiksmē vien tieši paust 
savus dvēseles pārdzīvojumus, bet romantismam raksturīgā ievirzē aktualizēt interesi par 
pagājušo laikmetu mūzikas vērtībām un to skaistumu, šādas tēmas risinājumā nevairoties 
arī no subjektīvām mākslinieciskām interpretācijām un personiskajos pārdzīvojumos 
sakņoto izjūtu atspoguļojuma, vienlaikus aktīvi sintezējot dažādus izteiksmes veidus un 
piejas – tāds ir neoromantisma tendenci atspoguļojošo mūzikas darbu slēptais moto, kas 
tiek prezumēts un analītiski iztirzāts šajā pētījumā. Galvenokārt mēģinot noskaidrot to, kādi 
tad ir bijuši šādas romantisma tēmas stilistiskās interpretācijas svarīgākie mākslinieciskie 
rezultāti un kādas atziņas šie rezultāti vedina izsacīt. 

 
Protams, pētījumā piedāvātais neoromantisma kā mākslinieciskas un stilistiskas 

parādības definējums uzskatāms tikai par vienu no iespējamajiem dotās tēmas risinājumā. 
Kopumā autora ieskatā šī darba galvenā  n o v i t ā t e  ir tā, ka tajā jautājums par 
romantiskas mākslinieciskas pasauluztveres izpausmi konkrētas stila tendences veidolā 
latviešu simfoniskajā mūzikā 20. gs. pēdējā trešdaļā pirmoreiz iztirzāts apjomīga zinātniska 
pētījuma žanrā, vispusīgi analizējot plašu latviešu komponistu simfonisko darbu klāstu. 
Pētījuma pirmajā nodaļā detalizēti raksturota 19. gs. romantisma faktora īpašā nozīme 
latviešu simfoniskās mūzikas stilistiskās attīstības vēsturē no tās pirmsākumiem līdz pat 
mūsdienām. Savukārt otrā, trešā un ceturtā nodaļa veidotas kā analītiskas etīdes, kurās 
pietiekoši vispusīgi aplūkota neoromantisma tendences ģenēze un daudzveidīgās stilistiskās 
izpausmes latviešu komponistu daiļradē uz kopējā stilistiskās attīstības fona         
aplūkojamajā vēstures periodā, 20. gs. pēdējā trešdaļā. 

 
P r a k t i s k ā  l i e t o j u m a  iespējas šim pētījumam ir dažādas. Pētījumā 

veiktais neoromantisma izpausmju raksturojums var būt noderīgs turpmākā priekšstatu 
pilnveidē par dažādām stila tendencēm 20. gs. mūzikā un Eiropas klasisko žanru 
koncertmūzikas daiļrades vēsturē kopumā. Savukārt neoromantisma tendenci raksturojošo 
Latvijas komponistu simfonisko darbu analīze var kalpot kā noderīgs materiāls latviešu 
mūzikas vēstures kursa satura papildināšanai dažāda līmeņa mūzikas izglītības iestādēs.  
 

 
PROMOCIJAS DARBA SATURS 

 
 
Promocijas darbu veido ievads, četras nodaļas, noslēgums un literatūras saraksts – 

158 lpp., kā arī pielikumi – 1) latviešu komponistu simfonisko darbu, kas tapuši 20. gs. 
pēdējā trešdaļā, saraksts, izceļot tajā neoromantiskas ievirzes sacerējumus, 2) pētījumā 
plašāk analizēto vienpadsmit simfonisko darbu formas shēmas, 3) mūzikas (nošu) piemēri 
– kopā –  258 lpp.∗ 

                                                 
∗ Papildus norādītajiem pielikumiem ir sagatavoti un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas fonotēkā publiski 
pieejami visu pētījuma otrajā, trešajā un ceturtajā nodaļā analizēto latviešu komponistu simfonisko darbu audioieraksti. 
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Promocijas darba  I e v a d ā  izklāstīti tā mērķi un uzdevumi, raksturotas izpētes 
metodes, definēta pētījuma autora pozīcija stila kategorijas interpretācijā saistībā ar 
aplūkojamo neoromantisma tendenci latviešu simfoniskajā mūzikā, noformulētas 
aizstāvamās tēzes. 
 
1.  Romantisma faktors latviešu simfoniskās mūzikas ģenēzē citu Eiropas valstu 
pieredzes kontekstā     
  

Pētījuma pirmajā nodaļā daudzpusīgi analizēts 19. gs. Eiropas senāko kultūras 
tradīciju valstu komponistu daiļradē izkoptais  r o m a n t i s m a  s t i l s  kā nozīmīgs 
faktors latviešu simfoniskās mūzikas ģenēzē un tālākattīstībā 20. gs. Kāpēc latviešu 
simfoniskās mūzikas, tāpat kā arī citu žanru sfēru pirmajā attīstības periodā tik nozīmīga 
bija 19. gs. uzplaukusī nacionālromantisma estētika un stilistika un kā šajā kontekstā 
izskatījās citu mākslu daiļrades procesi Latvijā – uz šiem atbildes tiek meklētas, 
koncentrētā veidā, citu Eiropas valstu pieredzes kontekstā raksturojot svarīgākās stilistiskās 
attīstības likumsakarības latviešu simfoniskās mūzikas vēstures  d i v o s  p e r i o d o s:            
1) no pirmsākumiem līdz 1940. gadam un apmēram pusotru desmitgadi pēc Otrā pasaules 
kara; 2) 20. gs. otrajā pusē (galvenokārt pēdējā trešdaļā). Īpaša uzmanība pievērsta                      
m o d e r n i s m a  un  p o s t m o d e r n i s m a  periodu mākslas stilistikas spilgtāko 
raksturzīmju aplūkojumam attiecīgajos 20. gs. periodos gan Latvijā, gan citās, senāku 
kultūras tradīciju valstīs Eiropā un ASV. Saskaņā ar pētījuma autora izvēlēto pieeju, 
modernisma un postmodernisma jēdzienu lietojumā saistībā ar stilistiskās attīstības 
procesiem mākslā akcentēta ir to uztvere maksimāli plašā kultūras telpas dažādu savstarpēji 
dziļi radniecīgu norišu izpausmē. Šāda pieeja ir ļāvusi izvairīties no pārliekas 
iedziļināšanās konkrētās mākslas darba nereti diezgan hermētiskajā ietvarā un raudzīties uz 
dažādu žanru mākslas darbu kopumu gan kā kopējās kultūras telpas konteksta veidotāju, 
gan arī šim kontekstam piemītošo estētisko pamatnostādņu spilgtu atstarotāju dažādās 
tendencēs un sīkākos strāvojumos. 
 
1.1. 19. gadsimta romantisma stila aspektu pārtvere un izpausme latviešu            
simfoniskās mūzikas attīstības pirmajā periodā    
 

Šajā apakšnodaļā īpašā uzmanība tiek pievērsta tam, ka latviešu simfoniskās 
mūzikas vēstures pirmajā periodā līdz 1940. gadam un pirmajās divās desmitgadēs pēc Otrā 
pasaules kara dominējošā stila tendence latviešu simfoniskajā mūzikā ir bijis                      
n a c i o n ā l a i s  r o m a n t i s m s  kā viena no 19. gs. romantisma estētikas un stila 
normu izpausmes raksturšķautnēm.  Apkopojot pētījuma izstrādes gaitā gūto informāciju, 
tiek pausta atziņa, ka absolūtais vairākums šī perioda latviešu komponistu, piemēram – 
Jurjānu Andrejs (1856–1922), Jāzeps Vītols (1863–1948), Emīls Dārziņš (1874–1910), 
Emilis Melngailis (1874–1954), Alfrēds Kalniņš (1879–1951), Jāzeps Mediņš (1877–
1947), Jēkabs Mediņš (1885–1971), Ādolfs Ābele (1889–1967), Jānis Mediņš (1890–
1966), Pēteris Barisons (1904–1947), Jānis Kalniņš (1904–2000), Volfgangs Dārziņš 
(1906–1962), Jānis Ivanovs (1906–1983), Bruno Skulte (1905–1976), Ādolfs Skulte 
(1909–2000) –  laikposmā no 1880. (pirmās latviešu komponista simfoniskās partitūras, 
Jurjānu Andreja Simfoniskā   allegro pabeigšanas gada) līdz pat 1940. gadam savā daiļradē 
ir galvenokārt izkopuši vienu no 19. gs. romantisma stila skaldnēm –  l i r e o p i s k ā                      
i e v i r z ē  veidotu simfonisko poēmu tās dažādos modificētos variantos (programmatisks 
tēlojums, balāde, skats utt.), kā arī salīdzinoši lielāku uzmanību pievērsuši liriski 
psiholoģisku vai dramatisku miniatūru ainavu žanra  izkopšanai.  
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Tādējādi tiek secināts, ka ar atsevišķiem retiem izņēmumiem vislielāko dažādu 
paaudžu komponistu interesi ilgstošā laika posmā – aptuveni sešdesmit gadu garumā – bija 
izpelnījušies žanri, kas komponistam piedāvāja iespēju mūzikas valodā runāt par savas 
tautas kultūrvēsturisko pieredzi, par dzimtās zemes savdabīgo krāšņumu. Turklāt mūzikas 
valodas ziņā latviešu komponisti savos skaņdarbos ar lielāku vai mazāku pretenziju uz 
māksliniecisko oriģinalitāti bija adaptējuši 19. gs. otrās puses citu valstu, galvenokārt, 
franču, krievu un vācu redzamāko vai mazāk pazīstamu komponistu daiļradē izstrādātos un 
tolaik līdz zināmai estētiskai pilnībai izkoptos tonālās harmonijas, homofonās un 
homofoni-polifonās faktūras principus, formveides un dramaturģijas konceptus. Arī šādai 
mūzikas valodai raksturīgos īpašos intonatīvos kodus, kas ļāva atpazīt to vai nu tikai 
formālo, vai arī vienlaikus dziļi saturisko piederību romantisma stila vienai šķautnei –  
nacionālā romantisma estētikas pamatnostādņu apliecinājumam.  

Tikai pirmā perioda beigās tādu latviešu komponistu kā, piemēram, Pētera Barisona 
(Otrā, Romantiskā simfonija) un Jāņa Ivanova (pirmās četras simfonijas) simfoniskajā 
daiļradē diezgan novēloti izpaudās arī otra, pētījuma autora ieskatā svarīgākā 19. gs. 
romantisma stilu reprezentējošā skaldne – dramatiski konfliktējošā izteiksmē veidots 
izvērsts muzikāls vēstījums, kas daudzējādi sasaucas ar redzamāko citu Eiropas valstu 
vēlīnā romantisma stila komponistu (piemēram, J. Brāmsa, A. Bruknera, P. Čaikovska, G. 
Mālera,  A. Skrjabina, R. Štrausa) mūzikai raksturīgiem izteiksmes līdzekļiem. To, kāpēc 
latviešu simfoniskās, arī citu klasisko žanru mūzikas daiļradē līdz pat 1940. gadam 
dominējošais ir bijis nacionālā un savveida akadēmiskā romantisma stils, pētījumā 
izskaidrots ar sekojošiem, no latviešu savdabīgās kultūrvēsturiskās situācijas izrietošiem 
apstākļiem, kas 19. gs. pēdējā trešdaļā un 20. gs. pirmajā trešdaļā pastāvēja Latvijā. 

 
1) Līdzīgi kā literatūrā un vizuālajās mākslās, arī klasisko žanru             

koncertmūzikas daiļrades ģenēzē 19. gs. pēdējā trešdaļā pirmo profesionālo latviešu             
komponistu centieni skaidri sakņojās romantismam raksturīgu stilistisko risinājumu 
kopumā, kas līdztekus estētiski izsmalcinātākiem, uztveres ziņā sarežģītākiem      
izteiksmes veidiem piedāvāja arī demokrātiskākas mākslinieciskās komunikācijas iespēju. 
Tomēr kopumā Latvijā 19. gs. pēdējā trešdaļā un 20. gs. sākumā, neraugoties uz 
dominējošā nacionālromantisma estētikā balstīto, visumā intensīvo simfonisko daiļradi, šo 
komunikācijas veidu objektīvi visveiksmīgāk reflektēja kormūzika. Tieši tā muzikālās 
daiļrades sfērā kļuva par tautas nacionālās atmodas gara būtiskāko paudēju, manifestējoties 
uz citu Eiropas un pasaules valstu fona unikālajā dziesmusvētku tradīcijas dzimšanā un 
ilglaicīgajā attīstībā. Turklāt ir pietiekošs pamats uzskatīt, ka šādu situāciju veicināja arī 
daži īpaši sociālpolitiski apstākļi, kas nacionālās kultūras un valsts veidošanas perioda 
sākumposmā pastāvēja Latvijā. 

Atšķirībā no citām 19. gs. savu nacionālo savdabību un valstiskumu atjaunot 
sākušajām tautām (piemēram, čehiem, slovakiem, ungāriem, arī lietuviešiem un igauņiem), 
latvieši  līdz pat  neatkarīgas valsts proklamēšanai 1918. gadā bija vairākās administratīvās 
teritorijās principiāli sašķelta tauta cariskās Krievijas valstī un liela daļa Austrumlatvijas 
teritorijas (Latgale) ļoti ilgi vispār    atradās citas, slāvu kultūras telpas ietekmē. Šis iemesls 
vēl vairāk veicināja centrtieces procesus latviešu sabiedrībā un profesionālajā muzikālajā 
daiļradē ilgākā laika posmā valdījusī samērā demokrātiskā, visiem vieglāk uztveramā 
kormūzika bija viens no šī procesa tiešākajiem atspoguļotājiem. Šajā procesā organiski 
iekļāvās pirmie dažādu paaudžu latviešu komponisti klasiķi, kuru devums pārsvarā                
nacionālromantiski un liriski psiholoģiskā izteiksmībā ievirzītā kormūzikā ir patiesi plašs 
savā apjomā un augsts mākslinieciskās kvalitātes ziņā. Tomēr vienlaikus ir jāsecina, ka 
lielā uzmanības pievēršana kora, vispār vokālās mūzikas žanriem daudziem latviešu 
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komponistiem objektīvi laupīja iespēju vairāk un stilistiski daudzveidīgāk izvērsties 
instrumentālās mūzikas jomā. Turklāt šīs jomas uzplaukumam ilgstoši trūka arī 
elementāras, stabilas profesionālās bāzes, ko cita starpā būtu apliecinājis ilgstoši pastāvošs, 
noturīgu latviešu un cittautiešu sabiedrības dažādu slāņu uzmanību izpelnījies simfoniskais 
orķestris. 

 
2) Svarīga, dažos aspektos pat izšķiroša loma nacionālromantisma estētikā un 

stilistikā ievirzītai attīstībai simfoniskās mūzikas daiļrades jomā bija arī latviešu klasiskās 
koncertmūzikas žanru klasiķu Jurjānu Andreja un Jāzepa Vītola ciešajai saiknei ar 
noteiktām, uz sava laikmeta fona par visai konservatīvām uzskatāmām, 19. gs. otrajā pusē 
vairākās Eiropas valstīs plašu izplatību guvušajām akadēmiska un tautiska romantisma 
tradīcijām. Tās ilgu laiku dominēja arī, piemēram, krievu komponista un mūzikas teorētiķa 
Nikolaja Rimska-Korsakova (1844–1908) dibinātajā un ilgi vadītajā Pēterburgas 
konservatorijā, kuras atmosfērā J. Vītols pakāpeniski kļuva par ievērojamu komponistu un 
mūzikas pedagogu. Un, J. Vītolam pēc Pirmā pasaules kara atgriežoties dzimtenē, dibinot 
un ilgus gadus vadot Latvijas konservatoriju, tās kompozīcijas klasi, tikai likumsakarīgi 
bija īstenot tos priekšstatus, kas līdz tam bija droši paša pārbaudīti kā teorijā, tā praksē. 

Protams, atsevišķas atbalsis modernisma estētikai un tās dažādajām           
stilistiskajām raksturzīmēm fragmentāri izpaudās atsevišķu šī perioda komponistu dažādu 
žanru darbos, piemēram, J. Zālīša kormūzikā, L. Garūtas un V. Dārziņa    klaviermūzikā, J. 
Ivanova simfoniskajā mūzikā. Tomēr šādas atbalsis aptvēra vien atsevišķu mūzikas 
izteiksmes līdzekļu (piemēram, harmonijas, faktūras, formveides) izpausmes, nevis 
apliecināja konceptuālu pievēršanos tām modernisma tendencēm, kas laikposmā līdz pat 
Otrajam pasaules karam strauji attīstījās tādu Eiropas senāku kultūras tradīciju valstīts kā, 
piemēram, Francijā, Itālijā, Krievijā un Vācijā. 

 
3) Jāatzīmē, ka literatūrā un vizuālajās mākslās, kā to liecina vairāki          

mūsdienās veiktie pētījumi, situācija bija principiāli citādāka, jo šajos mākslas veidos 20. 
gs. pirmajā trešdaļā līdztekus romantisma un reālisma tendenču tālākattīstībai varēja 
novērot arī Eiropas senāku kultūras tradīciju valstīs dominēt sākušās modernisma estētikas, 
tai raksturīgo dažādu stilistisko konceptu atbalsis. Pietiekoši izsmeļoši tas aplūkots, 
piemēram, literatūrzinātnieka Broņislava Tabūna izvērstajā pētījumā Modernisma virzieni 
latviešu literatūrā (27), latviešu literatūras vēsturei veltītā jaunākā pētījuma pirmajā un 
otrajā sējumā (14; 15), vizuālās mākslas zinātnieku Rutas Čaupovas, Tatjanas Kačalovas, 
Eduarda Kļaviņa un Stellas Pelšes līdzšinējos pētījumos un zinātniskajās publikācijās 
paustajās nostādnēs (6; 9; 13; 23) 

 
4) Ievērojot iepriekš teikto, ir pietiekams pamats secināt, ka arvien biežāka 

pievēršanās radikālākiem, no 19. gs. romantisma principiāli atšķirīgākiem             
estētiskajiem un stilistiskajiem konceptiem latviešu komponistu klasisko žanru mūzikas 
daiļradē, tiesa, ļoti pakāpeniski un fragmentāri varēja sākt notikt tikai 20. gs. otrajā pusē, 
galvenokārt kopš sešdesmitajiem gadiem. Pirmkārt, tādēļ, ka gan pirmās Latvijas brīvvalsts 
demokrātijas (1920-1934) un K. Ulmaņa autoritārā režīma (1934-1940), gan arī PSRS 
okupācijas pārvaldes (1940-1991), pat neraugoties uz pēdējās īstenotajiem ideoloģiskā 
terora pasākumiem mākslas jomā, ilgstošā laikposmā veiktās regulārās darbības mūzikas 
izglītībā un profesionālo radošo vienību (orķestru, koru, operas un baleta teātra u. c.) 
uzturēšanā laika gaitā gluži likumsakarīgi bija stimulējušas lielākas stilistiskās 
daudzveidības iespējamības apzināšanos komponistu, atskaņotājmākslinieku un klausītāju 
uztverē. Un, otrkārt, daži vispārējie kultūrvēsturiskie un sociālpolitiskie ārējie faktori šajā 
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periodā īpaši veicināja šādu aktivitāšu arvien straujāku attīstību. Kopumā kā nozīmīgākos 
var nosaukt šādus faktorus: a) Latvijas okupācija no PSRS puses kā latviešu tautas trešās 
nacionālās atmodas 20. gs. astoņdesmito gadu beigās ideju pakāpeniska veidotāja, kas 
periodiski sekmēja arī intereses palielināšanos par dažādas pieredzes pārņemšanas iespējām 
mākslinieciskajā daiļradē; b) lokālu un globālu ekoloģisko katastrofu draudu 
pastiprināšanās kā cena par konsekventi īstenoto tehnoloģisko progresu uz dabas rēķina, 
kas nenoliedzami atstāja ietekmi uz noteiktu tēmu izvēli un to īstenojumu visdažādāko 
mākslu darbos; c) globalizācija ne tikai ekonomikā, bet arī kultūrā kā dažādu reģionu un 
tradīciju arvien aktīvākas mijiedarbes process, kas mūsdienās jau ir skāris gandrīz visas 
pasaules valstis. 

 
1.2. Modernisma estētikas tendences citu valstu simfoniskajā mūzikā 20.            
gadsimta pirmajā trešdaļā      
           

Šajā apakšnodaļā tiek akcentēts, ka modernisms kā sazarota mākslinieciskā un 
stilistiskā sistēma klasisko žanru mūzikā pamatā uztverams kā patosa un vienlaikus dziļu 
pretrunu pilns principiālu novitāšu meklējumu laiks, kas sabalsojas ar radniecīgām 
tendencēm filozofijā (piemēram, eksistenciālisms, fenomenoloģija, intuitīvisms, 
pragmatisms, lingvistiskā filozofijā u.c.), strauji uzplaukušo ticību    tehnoloģiskā progresa 
sniegtajām iespējām, izmaiņām daudzu valstu sociālpolitiskajā sistēmā 20. gs. pirmajā 
pusē, sevišķi pirmajā trešdaļā. Tiek akcentēts, ka  m o d e r n i s m s  20. gs. pirmajā 
trešdaļā daudzu Eiropas senāku   kultūras tradīciju valstu mākslā dažādās stilistiskajās 
izpausmēs postulēja agrāko laikmetu – ne tikai romantisma, bet arī klasicisma un 
renesanses – kultūrfilozofisko nostādņu apšaubījumu, tā vietā aicinot noticēt savveida 
mākslinieciskā progresa iespējamībai visdažādāko sociālpolitisko režīmu apstākļos. 
Kopumā modernisms kā principiāli jaunus, no iepriekšējiem gadsimtiem atšķirīgus 
izteiksmes veidus un līdzekļus postulējoša pamattendence vairāku Eiropas senāku kultūras 
tradīciju valstu mākslinieku daiļradē kopumā izveidojās, gan ievērojot īpatnējo katra 
mākslas veida līdzšinējo attīstības dialektiku, gan arī nozīmīgus vispārējus 
kultūrvēsturiskās attīstības procesus. 

Saskaņā ar šajā pētījumā izklāstītajām nostādnēm 20. gs. pirmajā trešdaļā vairāku 
Eiropas valstu komponistu simfoniskajā daiļradē par nozīmīgākajām modernismu 
reflektējošām stila tendencēm uzskatāms  n e o k l a s i c i s m s  (tā izpausmju 
raksturojums, piemēram, B. Bartoka,  F. Buzoni, P. Hindemita, A. Kazellas, D. Malipjero, 
S. Prokofjeva, O. Respīgi, I. Stravinska simfoniskajā   mūzikā veikts pētījuma 40–43 
lappusē), a v a n g a r d s  (tā izpausmju raksturojums, piemēram, A. Berga, J. Hauera, A. 
Šēnberga,    N. Roslaveca, A. Veberna mūzikā veikts pētījuma 43–45 lappusē) un klasisko 
tradīciju sintēze ar jauniem izteiksmes līdzekļiem, kas galvenokārt rezultējusies                      
e k s p r e s i o n i s t i s k ā  (šī jēdziena plašākā nozīmē)  muzikālā izteiksmē (tās dažādu 
izpausmju raksturojums, piemēram, A. Berga, P. Hindemita, S. Prokofjeva, A. Onegēra, D. 
Šostakoviča simfoniskajā mūzikā veikts pētījuma 45–48 lappusē). Tieši šo tendenču 
izpausmē simfoniskās mūzikas sfērā visspilgtāk ir tikušas modernisma estētikas 
pamatnostādnes, vienlaikus apzinoties arī to, ka šo nostādņu dominēšanas laikā tās gandrīz 
nemaz neatspoguļojās 20. gs. pirmās trešdaļas latviešu komponistu daiļradē. 
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1.3. 19. gadsimta romantisma estētikas un stila vērtējums 20. gadsimta pirmās      
trešdaļas komponistu skatījumā  
              

Šajā apakšnodaļā uzmanība pievērsta interesantam vēsturiskam faktam –  Polijā 
izdotā žurnāla Mūzika (Muzyka) 1928. gadā veiktajai daudzu valstu komponistu aptaujai,  
lūdzot komentēt 19. gs. romantisma nozīmi mūzikas vēsturē. Savu viedokli šajā aptaujā 
bija pauduši, piemēram,  franču skaņraži V. d`Endī, P. Dikā, A. Onegērs, M. Ravels un           
A. Rusels, itāliešu komponisti A. Kazella un D. Malipjēro, krievu komponisti                      
A. Glazunovs, A. Grečaņinovs un N. Mjaskovskis, čehu komponists J. Suks, rumāņu 
komponists Dž. Enesku, spāņu komponists M. de Falja (53). Dažādu konfrontējošu 
viedokļu salīdzinājumā tiek īpaši izcelts redzamākā klasisko tradīciju un modernisma 
novitāšu sintezētāja, izcilā franču simfoniķa A. Onegēra viedoklis: Romantisms tagad tiek 
uzskatīts par nīcināmu parādību, no tā glābjas jebkuriem līdzekļiem. Bet man romantisms 
ir tas, kas dod īstu iedvesmu. (..) Jūtu, ka tā nevarēs ilgi turpināties. Reakcija tuvojas. 
Manuprāt, tā atkal būs antiklasiska un antiobjektīva, tā būs romantiska! Turklāt 
romantisms šajā nākotnes laikmetā stipri atšķirsies no Berlioza vai Vāgnera 
romantisma...(53, 267–268). 

Kopumā pausto viedokļu analīzē tiek secināts, ka A. Onegēra prognozētā un 
realitātē arī notikusī romantismam raksturīgās mākslinieciskās pasauluztveres       
atdzimšana jaunā stilistiskajā veidolā klasisko žanru koncertmūzikas daiļrades procesā 20. 
gs. otrajā pusē varēja īstenoties jau pavisam savādākos kultūrvēsturiskos apstākļos, kas 
laika gaitā ir ieguvuši apzīmējumu  p o s t m o d e r n i s m s.  

 
1.4. Romantiskas pasauluztveres aktualizēšanās faktori 20. gadsimta pēdējā trešdaļā 
postmodernisma ideju kontekstā              
 
 Šajā apakšnodaļā tiek akcentēta atziņa par to, ka 21. gs. sākumā jēdziens                     
p o s t m o d e r n i s m s  joprojām vēl nav guvis universālu saturisku skaidrojumu. Tiek 
uzsvērts, ka visbiežāk postmodernisms līdz šim ir ticis raksturots filozofiskajā un ar to cieši 
saistītajā estētiskajā pasauluztveres izziņas diskursā, mēģinot savienot mākslinieciskās 
daiļrades parādības ar noteiktiem procesiem sabiedrības organizācijā, reliģijā, politikā, 
ekonomikā un citās cilvēka darbības sfērās. Kā raksturīgi piemēri tiek norādīti tādi 
pazīstami filozofiski koncepti, kuru autori ir, piemēram, amerikāņu kulturologi Fredriks 
Džeimisons (Fredric Jameson, 1934) un Ihabs Hasans (Ihab Hassan, 1925), vācu 
izcelsmes filozofs un sociologs Jirgens Hābermāss (Jürgen Habermas, 1929), bulgāru 
izcelsmes filozofe un franču lingviste Jūlija Kristeva (Julia Kristeva, 1941), pazīstamie 
franču poststrukturālisti Žans Bodrijārs (Jean Baudrillard, 1929-2007), Žaks Deridā 
(Jacques Derrida, 1930–2004), Žils Delēzs (Gilles Deleuze, 1925–1995), Žaks Lakāns 
(Jacques Lacan, 1901–1981) un Žans Fransuā Liotārs (Jean-Francois Lyotard, 1924-
1998).∗ 
                                                 
∗ Vairāk par iepriekš nosaukto postmodernisma ideju autoriem un viņu proponētajām dažādājām idejām skatīt šādos 
avotos: Bodrijārs, Ž. Simulakri un simulācija. Rīga: Jāņa sēta, 2000. 157 lpp.; Deleuze, G. Desert islands and other texts. 
Los Angeles; New York: Semiotext, 2004. 323 p.; Derrida, J. Paper machine. Palo Alto: Stanford University Press, 2005. 
256 p.; Hassan, I. The Postmodern Turn: Essays in Postmodern Theory and Culture. Columbus: Ohio State University 
Press, 1987. 267 p.;  Habermas, J. The philosophical discource of modernity: twelve lectures. Cambridge: Oxford: Polity 
Press, 1998. 430 p.; Habermas, J. The past as future. Cambridge: Polity Press, 2003. 185 p.; Jameson, F.          
Postmodernism or The cultural logic of late capitalism. Durham: Duke University Press, 1991. 438 p.; Kristeva, J. 
Postmodernism? Bucknell Review. 1980. Vol 25. N2. Pp. 136-141.; Lyotard, J. F. Toward the postmodern (ed. by R. 
Harvey, S. Roberts). New Jersey: Humanities Press, 1995. 256 p.;  Miller, J. A. (ed.)_The ethics of psychoanalysis. 1950-
1960th seminar of Jacques Lacan. London: Tavistock/Routledge, 1992. 342 p.. Jāatzīmē, ka arī Latvijā mūsdienās arvien 
redzamāk sevi piesaka pētnieki, kuru interešu lokā ir postmodernisma teorijas jautājumi. Kā vienu no redzamākajām 
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Tomēr vienlaikus tiek secināts, ka iepazīstoties ar daudzajām un dažādos aspektos 
bieži vien pretrunīgajām postmodernisma teorijām filozofiskajā refleksijā līdz šim 
salīdzinoši maz uzmanības ir ticis pievērsts jautājumam par to, kādas jaunas un nozīmīgas 
satura koncepcijas 20. gs. otrajā pusē (sevišķi pēdējā trešdaļā) mūsdienu sabiedrībai 
piedāvājuši dažādi mākslas veidi visā to izpausmju daudzveidībā, it īpaši klasiskajos 
žanros. Šo satura koncepciju un to materializācijas formu nepietiekama apzināšana un 
vispusīga analīze ir par pamatu situācijai, ar kuru šodien nākas saskarties ikvienam, kas 
cenšas rast atskaites punktus dziļāku kopsakarību konstatēšanai starp indivīda un 
sabiedrības reālās dzīves procesiem, aktuālām filozofijas tendencēm un mākslinieciskās 
daiļrades aktualitātēm, visu minēto komponentu mijiedarbē un savstarpējā papildinājumā. 
Pētījumā tiek pausts, ka pagaidām tikai daži avoti piedāvā konkrētu skatījumu uz 
postmodernisma mākslinieciskajām izpausmēm. To vidū kā piemērs ir izcelta krievu 
filozofijas zinātņu doktores Nadeždas Maņkovskas monogrāfija Postmodernisma estētika 
(47), norādīts arī uz amerikāņu muzikologu Džūdijas Lokshīdas un Džozefa Onera       
sastādīto dažādu autoru rakstu krājumu Postmoderna mūzika / Postmoderna         
domāšana (18) un krievu komponista Vladimira Martinova monogrāfiju Opus posth zona 
jeb jaunas realitātes dzimšana (48).  

Salīdzinot postmodernisma (postmodernitātes) jēdziena izpratni citu mākslu, 
piemēram, literatūras un plašāk – kultūras pētniecībā, tiek secināts, ka saistībā ar to 
iespējams novērot diva veida pieejas. Postmodernisms kā intelektuāli racionāla un bieži 
vien ironiska spēle ar noteiktām zīmēm un to nozīmēm, viena teksta ietvaros veidojot 
asociācijas ar intertekstuālām saiknēm ar citiem tekstiem – tāds ir literatūras pētniecībā 
bieži sastopams jēdziena skaidrojums šaurākā nozīmē. Postmodernisms kā vairākās 
aktuālajās tendencēs mākslinieciskās izteiksmes ziņā dažādi īstenota intertekstualitāte un 
stilistiskā sintēze – tāds ir jēdziena nozīmes paplašinājums, kas, savukārt, salīdzinoši 
biežāk līdz šim ir bijis sastopams dažādu kultūras kopējo telpu raksturojošu tendenču izpētē 
(plašāku analītisku pārskatu par to iespējams gūt jau iepriekš aplūkotajā N. Maņkovskas 
monogrāfijā Postmodernisma estētika – 47, 131-150). Tādējādi dažādu faktu un koncepciju 
salīdzinājumā tiek secināts, ka tikai likumsakarīgi ir pieņemt to, ka centienos nonākt pie 
kāda vienojoša kopsaucēja, pat ievērojot katra mākslas veida specifiku, tomēr ir 
nepieciešams raudzīties uz dažādiem procesiem maksimāli plašā uztveres skatleņķī. Jo tikai 
ar šādu pieeju iespējams daudz auglīgāk apzināt mākslas kā kultūras telpas veidotājas 
īpašās funkcijas un postulētās vērtības noteiktā vēstures periodā, šajā gadījumā – 20. gs. 
pēdējā trešdaļā. 

Raugoties no iepriekš norādītā plašāk tvertā un vērtētā postmodernisma jēdziena 
uztveres skatpunkta, tiek pausts, ka mākslinieciskās daiļrades un kultūras attīstības procesi 
20. gs. pēdējā trešdaļā ataino gan iepriekšējos laikmetos izkopto klasisko tradīciju 
turpinājuma izpausmes, gan modernisma estētikas ietvaros izprovocētā racionālas 
eksperimentēšanas vēlme, gan arī mēģinājumi dažādu tendenču ietvaros vai maksimāli 
individualizētos risinājumos īstenot daudznozīmīgi uztveramu intertekstualitāti un 
polistilistisku sintēzi. Viss šo tendenču un risinājumu daudzveidīgais klāsts dažādā veidā 
signalizē un norāda uz atrašanos iepriekš norādītajā visai specifiskajā, vēsturiski vēl 
nebijušā postmodernisma situācijā. ∗ 

                                                                                                                                                    
postmodernisma speciālistēm var nosaukt teātra zinātnieci Valdu Čakari, viņa postmodernisma jautājumiem ir veltījusi 
vairākas publikācijas, piemēram – Postmodernisms un modernisms. Grām.: Postmodernisms teātrī un drāmā. Rīga: 
Jumava, 2004. 11.–27. lpp.. 
 
∗ Pētījumā lietotais termins intertekstualitāte pamatā lietots ar to nozīmi, ar kādu tas tika    ieviests apritē kopš 20. 
gadsimta sešdesmitajiem gadiem, pateicoties J. Kristevas regulārajām publikācijām par postmodernās kultūras, mākslas 
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Jebkuru nozīmīgāko identificējamo tendenci postmodernās kultūras perioda mākslā 
var aplūkot gan kā kopējā konteksta veidotāju, gan arī kā svarīgāko estētisko nostādņu 
atstarotāju, kas savā, dažkārt pat visai specifiskā veidā akumulē un modificē šīs nostādnes. 
Arī neoromantisms simfoniskajā mūzikā pietiekoši ilgstošā laikposmā ir spējis piedāvāt 
mākslinieciski ļoti interesantu postmodernās estētiskās paradigmas izpausmi. Turklāt 
latviešu mūzikas vēsturē, kā jau tas norādīts tekstā iepriekš, šai tendencei piemīt dažas visai 
būtiskas, lokālā kultūrvēsturiskā konteksta nosacītas īpatnības.  

Galvenā īpatnība  l a t v i e š u  klasisko žanru muzikālās daiļrades tradīcijas 
attīstībā ir noteiktu kultūrvēsturisku procesu ietekmē notikusī postmodernisma ideju 
pakāpeniska pārņemšana bez pietiekoši nopietnas un ilgstošas modernisma estētikas 
pieredzes apguves. Šo īpatnību ļoti spilgti izgaismo 19. gs. romantisma stila normu gandrīz 
tūlītēja nomaiņa ar neoromantiskas ievirzes stilistiskajiem konceptiem dažādu paaudžu 
latviešu komponistu simfoniskajā daiļradē 20. gs. pēdējā trešdaļā. Turklāt pati mūzikas 
valoda, viss to veidojošais dažādu izteiksmes līdzekļu komplekss neoromantisma faktoru 
reprezentējošajos simfoniskajos darbos lielā mērā uztverams kā spēcīga atbalss, sava veida 
alūzija 19. gs. romantisma skaņumākslai. Kā mēģinājums muzikāli tēlainajā izteiksmē 
postulēt tādus vēsturiskā romantisma stilam līdzīgus risinājumus, kas postmodernisma 
ideju un postmoderniskas izjūtas caurstrāvotajā laikmetā uztverami metaforiskā nosacītībā. 
Kā aicinājums uz intelektuāli maksimāli pastarpinātu, līdz ar to arī distancētu uztveri 
pieprasošu muzikālo līdzpārdzīvojumu. Tajā labi pazīstami motīvi un tēmas ir izspēlēti ar 
mērķi īpaši pievērst uzmanību klasisko vērtību un ideālu saglabāšanas problēmai, kas 20. 
gs. izskaņā un 21. gs. sākumā ikvienā Eiropas valstī ir saasinājusies un kļuvusi ļoti aktuāla 
gan dziļi personiskā, gan arī vispārcilvēciskā, visiem aktuālā uztveres rakursā. 

Piedāvātais neoromantisma tendences traktējums tiek pamatots ar latviešu 
muzikologu A. Klotiņa (12), I. Lūsiņas (46), J. Torgāna (56) un I. Zemzares (30), 
amerikāņu muzikoloģes M. R. Kempbelas (5), lietuviešu muzikolga J. Antanaviča (31), 
krievu muzikologu J. Deņisovas (37), G. Grigorjevas (36) un T. Ļevajas (41), baltkrievu 
muzikoloģes J. Lisovas (43) līdzšinējos zinātniskajos rakstos un pētījumos, kā arī vācu 
muzikologa M. Vēnerta respektablajā enciklopēdijā Mūzika vēsturē un tagadnē (Die Musik 
in Geschichte und Gegenwart) rakstā par romantismu un romantiku (29) un amerikāņu 
muzikoloģes Ž. Pasleres izdevumā Jaunā Grova mūzikas un mūziķu vārdnīca (The New 
Grove Dictionary of Music and Musicians) rakstā par neo-romantiku (20) izklāstītajām 
atziņām. To analīze ciešā sazobē ar postmodernisma perioda vispārējo pamatnostādņu 
raksturojumu lielā mērā palīdz precizēt un labāk izprast promocijas darba otrajā, trešajā un 
ceturtajā nodaļās analizētās romantiskā pasauluztverē sakņotas īstenības un ideālās sfēras 

                                                                                                                                                    
un estētikas jautājumiem (sk. iepriekš).   Kopumā interteksutalitāti estētikas un mākslas procesu analīzē parasti lieto kā 
nosacītu sinonīmu tādiem apzīmējumiem kā konteksts, tradīcija, alūzija. Vienlaikus intertekstualitāte tiek uzlūkota arī kā 
jau pazīstamas idejas paplašinājums, intertekstualitātes pamatā ir ideja par to, ka vienu tekstu var izskaidrot ar citu tekstu, 
izteikt ar citu tekstu un tā turpināt līdz bezgalībai. Kodu cirkulācija jebkuru tekstu potenciāli padara par cita teksta 
intertekstu. Tomēr neradikalizējot intertekstualitātes jēdziena nozīmi un jēgu, var secināt, ka pēcmodernisma kultūras 
periodā mākslas darbos ir īpaši saasinājusies starptekstuālu nozīmju izteiksme, kas turklāt bieži vien ir vērsta uz poētisku 
un stilistisku alūziju veidošanos ar pagātnes laikmetu stilu raksturzīmēm. Savukārt instrumentālmūzikā, ievērojot tās 
absolūti abstrakto un verbāli tieši neiztulkojamo dabu, dažādu stilu elementu aktivizēšanās ir viens no spilgtākajiem      
intertekstualitātes izpaudumiem. Turklāt, ja pats abstraktais mūzikas teksts ir vērsts pamatā uz retrospektīvu stilistisko 
alūziju radīšanu, tad stilistiskais prototips var tikt uztverts kā galvenais objekts, uz ko norāda, ko apspēlē un tālākattīsta 
konkrētā skaņdarba mūzikas teksts. Šī norāde arī bagātina priekšstatus gan par viena, gan vairāku skaņdarbu stilistiski 
saturiskajām kvalitātēm, sniedz auglīgas ierosmes konkrēta teksta atšifrējumā un estētisko kvalitāšu  novērtējumā. Un, kā 
tas tiks proponēts tālakajā tekstā, šāda ievirze ir rodama arī tajā latviešu simfoniskās mūzikas tendencē, kas šajā pētījumā 
tiek apzīmēta kā neoromantisms. 
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nesakritības dilemmas stilistiskā modelējuma individuālās versijas latviešu komponistu            
simfoniskajos darbos.∗ 

 
 
2. Neoromantisma tendences ģenēze un spilgtākās stilistiskās izpausmes latviešu 
simfoniskajā mūzikā 20. gadsimta sešdesmito gadu beigās un septiņdesmitajos gados 
 
 Noskaidrojot neoromantisma tendences ģenēzi, promocijas darba otrajā nodaļā 
galvenā uzmanība tiek pievērsta 20. gs. sešdesmito gadu beigu un septiņdesmito gadu 
periodam. Šajā laikā simfoniskajā mūzikā pārliecinoši debitēja vairāki tālaika jaunāko 
paaudžu komponisti, kas līdztekus neoklasicismam un Jaunajam folkloras vilnim 
(neofolklorismam), dodekafonijas, sonorikas un aleatorikas kompozīcijas tehniku aktīvam 
lietojumam spilgti reprezentē arī neoromantisma tendences ģenēzi. Divu komponistu darbi, 
ņemot vērā to izcilo māksliniecisko kvalitāti, uzskatāmi par ļoti nozīmīgiem 
neoromantisma tendences reprezentantiem. Šie darbi ir Romualda Kalsona Koncerts vijolei 
un orķestrim (1977) un Pētera Plakida Sasaukšanās solistu grupai (pikolo flauta, flauta, 
oboja, basklarnete, mežrags) un simfoniskajam orķestrim (1977).∗∗  
 
2.1. Romualda Kalsona Koncerts vijolei un simfoniskajam orķestrim 
 

R. Kalsona Vijoļkoncerta neoromantiskā izteiksme raksturota, konstatējot darba 
dramaturģiskā reljefa, formveides principu un mūzikas valodas īpatnības. Koncerta četrdaļu 
cikla līmenī romantiskās pasauluztveres manifestāciju apliecina k r a s s  k o n t r a s t s  
divu pirmo daļu intonatīvi skarbo, disonanto un grotesko muzikāli tēlaino izteiksmi un 
trešās daļas liriski kontemplatīvo mūziku, kuras centrālajā epizodē kā  k r ā š ņ a                     
                                                 
∗ Radniecīgas nostādnes šeit paustajām var atrast arī Latviešu literatūras vēstures 3. sējuma tekstos, it īpaši nodaļās par 
literārās daiļrades procesiem prozas žanros 20. gs. septiņdesmitajos-deviņdesmitajos gados. Šī pētījuma autori īpaši 
uzsver to, ka tendences, kas spēcīgi atbalso postmodernisms estētiku, vairāku latviešu rakstnieku daiļradē ir attīstījušās 
deviņdesmitajos gados – lielo pārmaiņu laikos, kad pilnībā notika pāreja no okupācijas totalitārā politiskā režīma un 
jaunu, demokrātijā balstītu sabiedrības  formāciju (16, 296–321).   Tomēr vienlaikus šī sējuma citās nodaļās, izklāstot 
dažādos novērojumos balstītas atziņas, tiek norādīts, ka postmodernisma estētikas rašanās latviešu literatūrā jau bija 
aizsākusies septiņdesmitajos un astoņdesmitajos gados, pakāpeniski kļūstot par dominējošu tendenci, kuras esamība tā vai 
savādāk ir ietekmējusi arī citu tendenču attīstību (16, 95–113). Arī G. Berelis savā esejiskajā pētījumā par latviešu 
literatūras vēsturi ir trāpīgi un argumentēti paudis, ka postmodernisma estētika šķietami slēptā veidā latviešu prozā bija  
dzimusi un sākusi attīstīties jau 20. gs. septiņdesmitajos gados. Kā spilgtākos šīs estētikas pārstāvjus, kas mijiedarbē ar 
dažādām citām tendencēm, tiem raksturīgiem mākslinieciskās izteiksmes paņēmieniem ir īstenojuši atsevišķas 
postmodernisma pamatnostādnes, G. Berelis ir nosaucis Marģeri Zariņu un Regīnu Ezeru. Savukārt komentējot 
postmodernisma jēdziena bieži vien pretrunīgos skaidrojumus, G. Berelis savā darbā ir trāpīgi norādījis: Nepastāv nedz            
postmodernisma formula, nedz definīcija, nedz pazīmes – runa var būt vienīgi par procesiem, virzībām, tendencēm, kas 
raksturīgas visai kultūrai. Pazīmes var būt cita citu pilnīgi  noliedzošas, taču kopumā tās liecina par kultūras paradigmu 
maiņu (2, 228). 
 
∗∗ Šajā, kā arī trešajā un ceturtajā pētījuma nodaļā simfonisko darbu stilistisko īpatnību analīzē izmantotas atziņas un 
termini, ko par jaunajiem dramaturģijas veidiem – k o n f l i k t u, k o n t r a s t u,  p a r a l ē l o,                            
m o n o d r a m a t u r ģ i j u – 20. gs. otrās puses klasisko žanru koncertmūzikā ir paudusi V. Holopova (58). Īpašas 
uzmanības pievēršana dramaturģijas aspektam pamatota gan ar to, ka dramaturģijas likumsakarību raksturojums 
analizējamajos darbos uzskatāms par ļoti nozīmīgu aspektu izzināmās stila parādības atklāsmē, gan arī tādēļ, lai 
noskaidrotu, kādā veidā klasiskie un jaunie dramaturģijas veidi izpaužas un mijiedarbojas tieši neoromantisma tendenci 
reprezentējošajā simfoniskajā mūzikā. Kopumā izpratne par dramaturģiju instrumentālmūzikā pētījumā balstīta uz tām 
atziņām, ko savulaik ir noformulējuši krievu muzikologi V. Bobrovskis, T. Ļivanova, V. Meduševskis, T. Černova. 
Akcentējot dramaturģijas aspekta nozīmi stila īpatnību atklāsmē izmantota arī I. Bites (Leites) savulaik paustā atziņa par 
dramaturģiju kā skaņdarba iekšējo formu jeb kā saturu pret skaņdarba materiāli konstruktīvo aspektu un kā formu 
attiecībā pret kopējā mākslinieciskā tēla konkretizāciju (17, 37-38), V. Sirova tēze par stilu – ideju un stilu – materiālu, 
divām stilu reprezentējošām šķautnēm, ko skaņdarbā savstarpēji vieno un konkretizē dramaturģijas starpslānis (55, 142), 
kā arī L. Kārkliņa noformulētās atziņas par simfoniskās dramaturģijas un simfonisma savstarpēji papildinošajām 
attiecībām (10). 
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l i r o e p i s k a  g l e z n a  veidojas variācijas par senas latviešu kāzu dziesmas melodiju. 
Tautasdziesmas citāts R. Kalsona Vijoļkoncerta trešās daļas centrālajā epizodē pilda 
būtisku lomu pagātnes mūzikas skaistuma reminiscencē. Tas piešķir visai darba iecerei 
universālu, pārpersonisku aspektu romantiskas pasauluztveres muzikāli tēlainajā 
modelējumā. Savukārt koncerta ceturtā, fināla daļa veido īpatnēju intonatīvu arku ar pirmās 
un otrās daļas mūziku. Tās izklāstā sevišķi akcentēts kompozīcijai raksturīgais atvērtas 
formas, iekšējā un ārējā konflikta nenoslēgtības aspekts (detalizētāk iepriekš teikto raksturo 
pētījuma otrajā pielikumā izklāstītā R. Kalsona Vijoļkoncerta daļu formas shēmas).  

Detalizētā Vijoļkoncerta analīzē tiek raksturoti arī citi izteiksmes līdzekļi, kas atklāj 
darba neoromantisko stilistiku – dažādas intonatīvi spilgtās žanra zīmes cikla daļu 
galvenajās tēmās, orientēšanās uz tonāli skaņkārtisko pamatu formveidē, kas ietver arī 
atsevišķus sonorikas un aleatorikas elementus. Izceļot Vijoļkoncerta īpašo nozīmi, tiek 
aplūkoti arī citi R. Kalsona simfoniskie darbi. Tie ir neoromantisma stilistiku apliecinošā 
simfoniskā epizode Pirms aiziešanas (1966) pēc turku dzejnieka Nāzima Hikmeta (1902–
1963) poēmas ar tādu pašu nosaukumu, Romantiskā poēma simfoniskajam orķestrim 
(1968), Koncerts čellam un simfoniskajam orķestrim (1970), Poēma fantāziju 
simfoniskajam orķestrim (1975), Simfoniskās variācijas klavierēm un orķestrim (1978), 
Retrospekcija (1980) un Koncentriskas aprises (2000).   

Pretstatā neoromantismam citas tendences R. Kalsona simfoniskajā daiļradē ir 
neofolklorisms un neoklasicisms. Neofolklorisma stilistisko aspektu R. Kalsona 
simfoniskajā mūzikā ataino gan jau iepriekš raksturotās Simfoniskās variācijas klavierēm 
un orķestrim mūzika, gan arī svītas simfoniskajam orķestrim Kāzu dziesmas (1979), 
Gadskārtu ieražu dziesmas (1985) un Precību dziesmas (2003). Visās tajās pamatā tiek 
stilistiski apspēlēts konkrēts folkloras materiāls, izklāstīts ar dažādiem izteiksmes 
līdzekļiem un kuru lietojuma mērķis ir izcelt šajā materiālā ietverto intonatīvo savdabību, 
skanējuma svaigumu orķestra faktūrā. Savukārt neoklasicismam raksturīga izteiksme 
pārstāvēta Pirmajā simfonijā kamerorķestrim (1981), Koncertā klarnetei ar kamerorķestri 
(1982), Otrajā simfonijā kamerorķestrim (Somu simfonija, 1992), Polifoniskajā studijā 
kamerorķestrim (1992), Concertino serio e buffo divām pikolo trompetēm ar kamerorķestri 
vai ērģelēm (1993) un Concerto grosso Hendeliana vijolei, altam, čellam, kamerorķestrim 
(2003). Dažādu stilistisko tendenču mijiedarbe konstatējama arī četrās R. Kalsona 
simfonijās (1965; 1968; 1972; 1974), lai gan to kopējā mākslinieciskā nozīme vairāk 
vērtējama kā citu žanru darbos pārstāvēto stilistisko risinājumu radoša aprobācija. 
 
2.2. Pētera Plakida Sasaukšanās solistu grupai un simfoniskajam orķestrim 
 

Līdzīgi kā R. Kalsona daiļradē, arī P. Plakida simfoniskajos darbos tiek konstatēts 
dažādu stila tendenču atspoguļojums. Galvenās šo tendenču kontekstā ir  d i v a s                      
r a k s t u r ī g a s  i z t e i k s m ī b a s  s f ē r a s. Pirmajai sfērai raksturīgs nesteidzīgs, 
tomēr tēlaini ļoti piepildīts un spraigs muzikālās domas plūdums (Leģenda). Spilgti šīs 
ievirzes poēmas tipa sacerējumi astoņdesmitajos un deviņdesmitajos gados bija Dziedājums 
(1986), Atskatīšanās (1991), Intrada klarnetei ar orķestri (1992). Savukārt izvērstajās 
liroepiskas ievirzes Variācijās (1996) tika pausts arī dažs dramatiski visai skarbs muzikālās 
izteiksmes vaibsts. Otro izteiksmības sfēru raksturo orķestra skanējums diezgan retinātā 
faktūrā, krāšņi caurspīdīgās polifono skaņurakstu rotaļās atklājot neizsmeļamas dažādu 
tēlaino diskursu veidošanas iespējas. Šādi, piemēram, veidots Koncerts divām obojām un 
stīgām (1982) un Koncerts balāde divām vijolēm, klavierēm un stīgām (1984), aizraujoši 
un pārsteidzoši dzīvi apvienojot latviešu folkloras un barokālas intonācijas klasisku 
polifono formu (kanons, fūga, fugeta) veidolā.  
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Tiek konstatēts, ka P. Plakida darbs Sasaukšanās solistu grupai – pikolo flautai, 
flautai, obojai, basklarnetei, mežragam un simfoniskajam orķestrim (1977) sevī ietver abu 
iepriekš norādīto  i z t e i k s m e  s  v e i d u  s i n t ē z i. Šīs sintēzes rezultātā ir radīts 
viens no pirmajiem spilgtākajiem neoromantisma tendences paraugiem, kas kopā ar R. 
Kalsona Vijoķoncertu apliecina neoromantisma tendences ģenēzi latviešu simfoniskajā 
mūzikā 20. gs. pēdējā trešdaļā. 

Orientēšanos uz romantiskai mākslinieciskajai pasauluztverei raksturīgiem 
izteiksmes principiem P. Plakida darbā Sasaukšanās galvenokārt reprezentē tēlainā iecere: 
ar specifiskiem mūzikas izteiksmes līdzekļiem radīt asociāciju par folkloras tradīcijā 
sastopamo ganu sasaukšanās pastorāli (tās izpausme konstatējama trijdaļu kompozīcijas 
malējos posmos, kuros sevi reprezentē pieci soloinstrumenti), pretstatīt šai pastorālei 
groteski dramatisku dažādu tēmu eksponēšanu un intensīvu izstrādāšanu, darba centrālās 
kulminācijas zonu veidot kā patētiska izsauciena mūziku ar trompetes solobalss izcēlumu, 
kas intonatīvi ir nedaudz radniecīga 19. gs. romantisma simfoniskās mūzikas meistaru, 
piemēram, P. Čaikovska, G. Mālera, A. Skrjabina simfoniju dramaturģijai, kurā vismaz 
īslaicīgi tiek sasniegta un reprezentēta arī ilgoto ideālu sfēra (detalizētāk iepriekš teikto 
raksturo pētījuma otrajā pielikumā izklāstītā P. Plakida Sasaukšanās formas shēma).  

Radniecību ar 19. gs. romantisma simfoniskās mūzikas stilistiskajām tradīcijām P. 
Plakida darbā Sasaukšanās apliecina arī liroepiskas poēmas (abu ganu pastorāļu mūzika), 
simfonijas (centrālās epizodes intensīvā caurviju attīstībā un izstrādājošā dialektikā 
veidotais muzikālā materiāla izklāsts), kā arī instrumentālā koncerta ž a n r u                      
m i j i e d a r b e. Tāpat būtiska ir komponista individuāli traktētā dažādu  m ū z i k a s             
v a l o d a s  s i s t ē m u  u n  f o r m v e i d e s   p r i n c i p u  s i n t ē z e  – sacerējumā 
brīvi sadzīvo un papildina viena otru modālās un tonālās harmonijas likumsakarības, 
lineārā faktūra ir piesātināta ar atsevišķiem spilgtiem melodiskiem zīmējumiem, īpašu 
nozīmi mūzikas tēlainība pilda fragmentāri izmantotie kontrolētās aleotorikas un sonorikas 
paņēmieni mūzikas rakstībā un skanējumā. Visi šie aspekti detalizēti tiek analizēti 
promocijas darbā un tas ļauj pārliecinoši atklāt P. Plakida darbā Sasaukšanās konstatējamo 
romantisko pasauluztveri, kas īstenota ar stilistiski daudzveidīgiem, savam laikmetam 
aktuāliem mūzikas izteiksmes līdzekļiem. 
 
3. Žanru sfēras paplašināšanās neoromantiskas ievirzes darbos 20. gadsimta 
astoņdesmitajos gados  
 
 Turpinot analizēt neoromantisma tendences izpausmes latviešu simfoniskajā 
mūzikā, promocijas darba trešajā nodaļā tiek konstatēts, ka 20. gs. astoņdesmitajos gados 
stila reprezentācijā atklājas jauni, līdz tam mazāk aktuāli mākslinieciskie     risinājumi. 
Galvenokārt tas saistīts ar neoromantiskas simfoniskās poēmas žanra līdz tam nebijušu 
uzplaukumu vairāku latviešu komponistu daiļradē, kā arī romantiskas pasauluztveres 
manifestācijas turpinājumu simfonijas žanrā. Detalizētai stilistisko kvalitāšu analīzei šeit 
izvēlēta Jura Karlsona Simfonija (1980), kā arī četru komponistu poēmas tipa darbi – 
Pētera Vaska Lauda per orchestra (1986), Pētera Plakida Dziedājums (1986), Selgas 
Mences simfoniskais tēlojums Dzīvībai (1985) un Artura Maskata Diatoniskais kants 
(1982).  
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3.1. Jura Karslona Simfonija 
 

Līdzīgi R. Kalsona Vijoļkoncertam, J. Karlsona Simfonijas dramaturģiskās ieceres 
pamatā ir dažādu tēlainības sfēru konfrontācija, īpaši akcentējot groteskas, intonatīvi 
saasinātas tēlu sfēras skanējumu. Tāpat mūzikas rakstībā pamatā ir konstatējama 
balstīšanas tonālās mūzikas likumsakarībās, izmantojot arī atsevišķus ostinato kompozīcijas 
tehnikas, sonorikas un aleatorikas elementus muzikālo domu un faktūras izklāstā. Tomēr, 
atšķirībā no sava nedaudz vecākā laikabiedra stilistiskās koncepcijas, J. Karlsons savā 
Simfonijā atbilstoši žanra specifikai īsteno m o n o l o ģ i s k a s  i e v i r z e s  vēstījumu.  

Četru daļu cikla kompozicionālajā izkārtojumā un arīdzan dramaturģiskajā reljefā 
nozīmīga loma ir  m o n o t e m a t i s m a  principam. Lai gan daļas ir savstarpēji 
norobežotas, pirmajā daļā pieteiktais tematisms brīvā caurviju attīstībā tiek inkrustēts arī 
otrās un ceturtās daļas skaņurakstā, trešo daļu veidojot kā smeldzīgu pagātnes atmiņu 
mūziku, tās trijdaļu uzbūvē iekļaujot čakonas variāciju formveidei raksturīgus paņēmienus. 
Tādējādi kopumā J. Karlsona Simfonijā tiek īstenots savdabīgs  k o n c e n t r i s k a s  
uzbūves princips muzikālo domu izklāstā. Šādu likumsakarību ļauj konstatēt pakāpeniska 
transformācija no episki dramatiskas tēlainības uz dramatiski konfliktējošu izteiksmi cikla 
pirmajās divās daļās, liriskas kontemplācijas dominēšanu trešajā daļā, kas vienlaikus pilda 
arī nostalģisku pagātnes atmiņu dramaturģisko funkciju (čakona kā izteiksmīga pagātnes 
vērtību atbalss), finālā vērojot sākumā pakāpenisku atgriešanos sākotnējās noskaņās un    
izskaņu daudznozīmīgi uztveramā, atvērtai formai raksturīgā kodā, kurā izklāstīta pirmās 
daļas blakuspartijas liroepiski smeldzīgā tēma (detalizētāk to raksturo pētījuma otrajā 
pielikumā izklāstītā J. Karlsona Simfonijas daļu formas shēmas).  

Iztirzājot J. Karlsona simfoniskās mūzikas daiļradi kopš tās pirmsākumiem līdz pat 
20. gs. izskaņai un arī vēlāk, promocijas darbā tiek konstatēts, ka tieši Simfonijā 
komponists pagaidām vienīgo reizi ir pievērsies romantiskas pasauluztveres konceptuāli 
stilistiskam un vienlaikus pilnasinīgam atspoguļojumam. Interpretējot t. s. lielās simfonijas 
žanru, kas pēc sava uzplaukuma vēlīnā romantisma periodā 19. gs. pēdējā trešdaļā un 20. 
gs. sākumā vēlīnā romantisma izcilāko komponistu daiļradē vēlāk, modernisma estētikas 
dominēšanas periodā bija transformējies lielā mērā ekspresionistiskā muzikāli stilistiskā 
koncepcijā. Savukārt pēc Simfonijas komponēšanas tikai 21. gs. sākumā J. Karlsona 
daiļradē no jauna aktualizējās neoromantiskas izteiksmības aspekts. Visspilgtāk tas 
novērojams izvērstajā Koncertā simfonijā divām klavierēm un simfoniskajam orķestrim 
(2002), kurā vērojams savdabīgs romantiskas mākslinieciskās pasauluztveres un 
meditatīvās mūzikas mijiedarbes stilistiskais modelējums.  
 
3.2. Pētera Vaska, Pētera Plakida, Selgas Mences un Artura Maskata             
neoromantiskas simfoniskās poēmas tipa darbi 
 
 Konstatējot 19. gs. romantisma stilam raksturīgās liroepiskas simfoniskās poēmas 
žanra savveida atdzimšanu vairāku latviešu komponistu simfoniskajā daiļradē 20. gs. 
astoņdesmitajos gados, šajā pētījuma apakšnodaļā vienlaikus tiek noskaidrotas arī 
svarīgākās stilistiskās novitātes žanra traktējumā. Galvenie secinājumi, iepazīstot jaunos 
stilistiskos risinājumus ir šādi. Romantiskais s im f o n i s k ā s  p o ē m a s  ž a n r s  
mūsdienu latviešu komponistu uztverē ir no sākotnēji krāšņi iztēlojošā vai dramatiski 
konfliktējošā simfonijas līdzinieka  t r a n s f o r m ē j i e s  p a r  i e v ē r o j a m i                      
s u b j e k t ī v ā k u  m u z i k ā l u  v ē s t ī j u m u, kurā tiek aktīvi lietotas gan folkloras 
mūzikai radniecīgas intonācijas, gan arī katra skaņraža daiļradē pakāpeniski izkristalizējies                   
individualizētu žanriski intonatīvu izteiksmes līdzekļu komplekss. Šo izteiksmes līdzekļu 
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lietojums katra poēmas tipa sacerējuma dramaturģijā ļauj visai skaidri atklāt konkrēto 
ieceri. Arī to, kādas pamatiezīmes no žanra arhetipa ir nemainīgi saglabājušas savu 
aktualitāti katra komponista daiļradē. 

 
Analizējot P. Vaska darbu Lauda per orchestra, tiek konstatēts, ka opuss ir veidots 

kā nesteidzīgs vēstījums, kas piesātināts ar interesantām stilistiskām alūzijām, arī folklorai 
raksturīgām dziesmu un deju intonācijām. Taču šīs intonācijas nav taustasdziesmu vai deju 
melodiju citāti, bet gan drīzāk smalkas norādes uz to iespējamību, kas atbilstoši skaņdarba 
iecerei parādās simfoniskā orķestra skanējumā un veido priekšstatu par divām no vienas 
puses papildinošām, bet no otras –  izklāstā un attīstības dinamikā kontrastējošām tēlu 
sfērām, starp kurām galvenais vārds ir pirmās tēmas muzikālajai domai. Kopumā šāds divu 
galveno tēlainības sfēru pretstatījums ļauj Laudu uztvert kā liroepiskas neoromantiskas 
simfoniskās poēmas paraugu, kura formveides pamatā ir brīva caurviju attīstība ar 
sonātiskuma elementiem, īpatnēji atspoguļojot kontrasta un montāžas dramaturģijas 
principu mijiedarbi mūzikas laiktelpiskajā strukturējumā (detalizētāk iepriekš teikto 
raksturo pētījuma otrajā pielikumā izklāstītā P. Vaska Lauda per orchestra formas shēma). 

 
P. Plakida Dziedājumā konstatējams P. Vaska Laudai līdzīgs tēlainās ieceres 

risinājums. Tāpat kā P. Vaska poēmā, arī P. Plakida sacerējuma dramaturģiskais un 
muzikāli intonatīvais koncepts ļauj uztvert intensīvu pozitīvas tēlainības sfēras meklējumu 
procesu, muzikālā materiāla atritē izgaismojot arī visai dramatiskas kolīzijas. Līdzīgi kā P. 
Vaska Laudā, arī P. Plakida Dziedājumā skaņdarba mākslinieciskā koptēla atainojumā 
lietotie dramaturģijas principi ļauj   runāt par formveidē valdošo brīvas caurviju attīstības 
izpausmi. Tajā gan slēptā veidā integrēts arī klasiskais sonātiskuma princips ar tam  
raksturīgo divu tēlu sfēru pretstatījumu. 
 Dramatiskā saasinājuma moments starp divām Dziedājuma pamattēmām tiek 
izlīdzināts ar divām citām tēmām. Pirmajā gadījumā tas ir arfu balsīs skanošais kokles 
dziedājuma motīvs, kas gan visa Dziedājuma kopējā kontekstā netiek pilnvērtīgi 
apliecināts. Īstais dziedājums – visu iepriekš risināto dramaturģisko pretrunu izlīdzinātājs 
jaunas tēmas veidolā parādās tikai pašā darba izskaņā kā sava iepriekšējā muzikāla 
materiāla izklāstā meistarīgi izprovocēts romantisko sapņu un ilgu reprezentants. Līdzīgi 
jau Sasaukšanās izskaņā īstenotajam dramaturģiskas nenoslēgtības principam, arī savu 
Dziedājumu P. Plakidis noslēdz radniecīgi – bez skaidras norādes par tikai pieteiktās, 
ieskicētās jaunās tēmas attīstības perspektīvām. Partitūras pēdējās taktīs ļoti izteiksmīgi uz 
sastinguša F dur trijskaņa izdziestošā fona augšupejošā melodiskajā līnijā pirmo un otro 
vijoļu balsīs izspēlētais trioļu motīvs it kā pazūd, ietiecas ar dzirdi vairs neuztveramā skaņu 
pasaulē (detalizētāk iepriekš teikto raksturo pētījuma otrajā pielikumā izklāstītā P. Plakida 
Dziedājuma formas shēma). 
 
 Atšķirībā no P. Vaska Lauda per orchestra un P. Plakida Dziedājuma, S. Mence 
savā tēlojumā Dzīvībai piedāvā ievērojami viengabalaināku mūzikas izteiksmes līdzekļu 
sistēmu un dramaturģisko risinājumu. Tēlojuma pamatā ir kontrastu dramaturģijai 
raksturīgais princips blakusnostatīt divas atšķirīgas tēlainības sfēras. To secīgs izklāsts 
veido priekšstatu par potenciālas konfliktsituācijas pakāpenisku veidošanos. Tomēr 
pretstatījums nesasniedz izteiktu asa, ārēja dinamiska kontrasta izpausmi, bet gan drīzāk 
tikai ieskicē dramatiskas pretstāves tālākas attīstības iespējamību. Turklāt komponiste īpaši 
ir vēlējusies akcentēt gaismas spēku, pozitīvā himniskā gaisotnē veidotas mūzikas 
izteiksmes dominanti pār asi uzbrūkošas, dzalkstoši disonējošas tēlainības sfēru. Atbilstoši 
šai idejai simfoniskajā tēlojumā divas reizes tiek eksponēts un arī pietiekami intensīvi 
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attīstīts divu pretēju, tomēr bez savstarpējas kauzalitātes veidotu tēlainības sfēru izklāsts, 
kas galarezultātā noved pie himniski gaiša dziedājuma rašanās, ar ko darbs arī izskan 
(detalizētāk iepriekš teikto raksturo pētījuma otrajā pielikumā izklāstītā S. Mences Dzīvībai 
formas shēma). 

 
Salīdzinot ar trīs iepriekš aplūkoto latviešu komponistu liroepiskas poēmas tipa 

simfoniskajiem darbiem, A. Maskata Diatoniskā kanta pamatšķautnes ir liriski ekspresīva 
melodika, visu melodiski intonatīvo elementu sakņošanās skaidri izjūtamā tonāli 
skaņkārtiskajā sistēmā (īpašu uzmanību pievēršot tieši minora skaņkārtas dažādu variantu 
lietojumam), tiece simfoniskajā mūzikā orķestra instrumentus izmantot dažādās 
interesantās tembrālās kombinācijās, tomēr pārlieku neatkāpjoties no klasiskajiem 
modeļiem, orientēšanās uz divu galveno tēlainības sfēru – liriski intravertas, meditatīvas 
pašiegremdes un aktīvas darbības procesā   izaudzētas dramatiskas, dažkārt fatālu nokrāsu 
iegūstošas izteiksmes mijiedarbi.   Pēdējā minētā raksturzīme A. Maskata pirmajā 
simfoniskajā darbā, Diatoniskajā kantā gan nav būtiska, jo tajā vairāk tiek akcentētas liriski 
dramatiska dziedājuma žanriskās aprises. 

Diatoniskā kanta savdabīgo kompozīcijas plānu nosaka autora izvēlētais 
dramaturģijas princips, kas ir sekmējis formveides procesa individualizāciju un     
kristalizāciju struktūrā, kurai nav analoga tipveida parauga. Brīvā caurviju attīstībā (ar 
trijdaļu reprīzes tipa uzbūves aprisēm) veidotais skaņdarbs ataino īpatnēju       
krešendoveida monodramaturģijas izpausmi. Tās īstenojums savā būtībā ir ļoti vienkāršs: tā 
ir vēlme mūzikas skaņās paust liriski dramatisku monologu, akcentējot pamattēmas tēlaini 
intonatīvo transformāciju, kas veidojas pakāpeniskā pārejā no sākotnējās a moll skaņkārtas 
uz C dur gaišām noskaņām piesātināto skanējumu. Analizējot darbu, pētījuma autors 
secina, ka Diatoniskā kanta izskaņā īpaši ir izjūtama tiece, no vienas puses, it kā rast 
pārliecinošu muzikāli tēlaino atrisinājumu iepriekš atspoguļotajam meklējumu procesam, 
bet, no otras puses, vēlme it kā apšaubīt tā atrašanas iespēju, radot priekšstatu par muzikālā 
materiāla atrites nebeidzamību, ietiekšanos laikā ārpus skaņdarba reālajām robežām. Tas, 
savukārt, pietiekoši skaidri liecina par romantiskai mākslinieciskajai pasauluztverei 
raksturīgo dramaturģijas principu īstenojumu šajā darbā ar izteiksmes līdzekļiem, kas 
vērtējami kā klasisko romantiskās mūzikas valodas individualizēta modifikācija 
(detalizētāk iepriekš teikto raksturo pētījuma otrajā pielikumā izklāstītā A. Maskata 
Diatoniskā kanta formas shēma). 
 
 
4. Neoromantisma tendences spilgtākie paraugi simfonijas žanrā 20. gadsimta 
deviņdesmitajos gados 
 

Pētījuma pēdējā, ceturtajā nodaļā, balstoties uz dažādu faktu analīzi, tiek   secināts, 
ka, atšķirībā no septiņdesmitajiem un astoņdesmitajiem gadiem, 20. gs. deviņdesmitajos 
gados neoromantisma tendence latviešu simfoniskajā mūzikā  a t t ī s t ī j ā s  j a u n ā                
s i t u ā c i j ā. Komponisti, kas divās iepriekšējās desmitgadēs bija sākuši savu radošo 
darbību un atainojuši tajā dažādas stila tendences, piemēram, Romualds Kalsons, Juris 
Karlsons, Pēteris Plakidis, Pēteris Vasks un Arturs Maskats, bija sasnieguši daiļrades 
briedumu un turpināja radošās aktivitātes, pakāpeniski kļūstot par redzamākajām figūrām šī 
perioda latviešu simfoniskajā mūzikā. 

Šajā pētījuma nodaļā uzmanības centrā izvirzītas četras neoromantisma stilu spilgti 
reprezentējošās simfonijas: Pētera Vaska Otrā simfonija (1998), Artura Maskata Simfonija 
mecosoprānam, korim un simfoniskajam orķestrim ar Pjera Paolo Pazolīni un 
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Mikelandželo dzeju (2000, otrā redakcija 2002), Andra Vecumnieka Sinfonia A (1991) un 
Riharda Dubras simfonija Dievišķo staru blāzmas (trešā simfonija no cikla Mazās 
simfonijas, 1992). Tās raksturotas, nevis strikti ievērojot to tapšanas hronoloģiju, bet gan 
ņemot vērā faktu, ka P. Vaska un A. Maskata daiļradē šie darbi 20. gs. deviņdesmitajos 
gados lielā mērā rezumēja iepriekš noieto ceļu. Savukārt A. Vecumnieka un R. Dubras 
daiļradē viņu simfonijas bija pats ceļa sākums, uz kuru raugoties, ir labāk saprotamas arī 
vēlāk radīto darbu stilistiskās kvalitātes un individuālā rokraksta īpatnības. Turklāt 
līdztekus neoromantisma tendencei gan šo četru, gan arī citu latviešu komponistu daiļradē 
tiek raksturota arī citu stila tendenču esamība simfoniskajā mūzikā 20. gs. izskaņā.∗ 
 
4.1. Pētera Vaska Otrā simfonija 
 

Saistībā ar P. Vaska Otro simfoniju tiek akcentēts, ka tā pietiekoši               
uzskatāmi atspoguļo komponista simfoniskās mūzikas daiļradē plaši attīstījušās divas 
radniecīgas, tendences. Pirmo tendenci raksturo, piemēram, Cantabile per archi (1979) un 
Musica dolorosa (1983). Savukārt otro tendenci P. Vaska radītajā simfoniskajā mūzikā 
astoņdesmitajos gados visskaidrāk postulēja Lauda per orchestra (1986) ar tai raksturīgo 
liroepisko muzikāli tēlaino izteiksmi. Pētījuma autora ieskatā abu minēto tendenču 
saplūsme novērojama P. Vaska astoņdesmito gadu beigās sacerētajā Koncertā angļu ragam 
un simfoniskajam orķestrim (1989), bet vēlāk - deviņdesmitajos gados – meditatīvu apceri 
postulējošajā Pirmajā simfonijā stīgu orķestrim Balsis (1991) un Koncertā vijolei un stīgu 
orķestrim Tālā gaisma (1997). Jaunu, uz dramatisku saasinājumu vērstu muzikāli    tēlaino 
izteiksmi P. Vasks lēnām un ļoti pakāpeniski sāka īstenot vēl astoņdesmitajos gados 
sacerētajā Vēstījumā divām klavierēm, stīgu orķestrim un sitaminstrumentiem (1982) un      
turpināja Koncertā čellam un simfoniskajam orķestrim (1994). Šajos divos darbos manāmi 
aktivizējās autora vēlme izvērstā muzikāli tēlaina vēstījuma formā atspoguļot ne tikai 
refleksīvi vērojošu, bet arī dziļi konfliktējošu izteiksmi. 

Kopumā P. Vaska Otrā simfonija ir izvērsta viendaļas kompozīcija (ar trīskāršu 
ekspozīcijas posma izklāstu, epizodi izstrādājumā, saīsinātu epizodi un  izvērstu kodas 
posmu), kurā romantiskai pasauluztverei raksturīgā īstenības un ideālās pasaules 
nesaderības dilemma tiek atklāta pakāpeniskā divu dažādu tēlainības sfēru mijā, 
izgaismojot arvien jaunas un jaunas nianses to konfrontācijā. Savukārt sacerējuma 
centrālajā epizodē īslaicīgi pieteiktā trešā tēlainības sfēra, kā arī kodas posmu veidojošais 
muzikālais materiāls tēlaini it kā simbolizē kādas ideālās sfēras meklējumus.  

Raksturojot simfonijas galvenās stilistiskās kvalitātes tiek norādīts, ka galvenās un 
blakuspartijas tematismu aktīvas prestāves rezultāts sākotnēji noved pie himniski 
apiecinošas jaunas tēmas izklāsta simfonijas izstrādājuma posma epizodē, pēc tam pie 
sekojošā šīs tēmas simboliskā nolieguma reprīzē, kurā galvenās partijas tēmas 
                                                 
∗ Jāpiebilst, ka tieši neoromantisma stilistiskajās izpausmēs 20. gs. izskaņā savu aktualitāti ir apliecinājis žanrs, kura 
pastāvēšana laikmetīgajā mūzikā bieži vien ir tikusi uztverta ar zināmu skepsi. Savulaik noslēdzot laikmetīgajam 
simfonismam veltīto apjomīgo pētījumu, krievu muzikologs M. Aranovskis pārliecinoši secināja - neraugoties uz 20. gs. 
pirmajā un otrajā pusē novērojamajiem, bieži vien ļoti pretrunīgajiem stilistiskās attīstības procesiem, simfonija arvien ir 
spējusi apliecināt savu dzīvotspēju gan komponistu, gan klausītāju uztverē. No četriem simfonijas klasiskajiem, 
arhetipiskajiem Cilvēka muzikālā tēlojuma aspektiem – cilvēks aktīvā darbībā (Homo agens), cilvēks, kas iegrimis dziļā 
apcerē (Homo sapiens), cilvēks aktīvas spēles situācijā (Homo ludens) un cilvēks sabiedrībā (Homo communis), kas secīgi 
atspoguļojas četrās cikla daļās – žanra izpausmē 20. gadsimta otrajā pusē  visdažādākajos stilistiskajos kontekstos un 
kompozicionālajos risinājumos visbiežāk ir tikuši akcentēti divi aspekti – Homo agens un Homo sapiens (32). Šie divi 
aspekti dažādos individuālos risinājumos daudzveidīgi ir arī pārstāvēti latviešu komponistu neoromantiskajos simfonijas 
un instrumentālā solokoncerta darbos (instrumentālo solokoncertu kā simfonijai līdzvērtīgu vēsturisko līdzgaitnieku ar 
savām specifiskajām žanra iezīmēm savā pētījumā pārliecinoši ir izcēlis latviešu muzikologs Jānis Torgāns; 28) 20. gs. 
pēdējā trešdaļā. 
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transformējas sēru marša izteiksmīgajā skanējumā. Savukārt simfonijas kodā diatoniski 
dzidrā h moll skaņkārtā uz tonikas ērģeļpunkta stīgu instrumentos klarnetes, obojas, flautas 
un fagota balsīs ieskanas, var pat teikt, ka iemirdzas latviešu tautasdziesmas melosam dziļi 
radniecīga tēma. Tiek uzsvērts, ka tas ir sava veida atgādinājums vai apsolījums neaizmirst 
meklēt alternatīvus risinājumus šādā dramatiskā, būtībā ļoti traģiskā konfliktsituācijā. 
Kodas tēmas melodiskā plastika, tās tembrālā personifikācija (klarnete, oboja un flauta kā 
stabules skanējuma arhetipa paudēji) veido priekšstatus par to, ka alternatīvas meklējumos 
būtiska var būt iedziļināšanās tautas garamantu krājumā, senajās dainās meklējot atbildes 
uz daudziem iepriekš uzdotajiem jautājumiem (detalizētāk iepriekš teikto raksturo         
pētījuma otrajā pielikumā izklāstītā P. Vaska Otrās simfonijas formas shēma).  

Saistībā ar analizējamo darbu tiek arī pausts, ka tāds muzikāli tēlainās       
izteiksmes veids, īstenots Otrajā simfonijā, ir sastopams arī P. Vaska Trešajā simfonijā 
(2005), kas liecina par tā noturību komponista individuālajā stilā, kurā nozīmīga vieta 
atvēlēta arī romantiskas pasauluztveres apliecinājumam.  
 
4.2. Artura Maskata Simfonija 
 

Analizējot A. Maskata Simfoniju, pamatā tiek uzsvērts, ka formālajā četru daļu 
uzbūvē skaidri iezīmējas divu izvērstu un pietiekami autonomu attīstības fāžu aprises. Tās 
norāda uz divu tēlainības sfēru reprezentāciju. Pirmo pārstāv aktīvas, dramatisku 
pārdzīvojumu cauraustas pārdomas, bet otro - apskaidrota, ideālistiski gaiša garīga 
atklāsme. Pirmā tēlainības sfēra aptver intonatīvi cieši saistītās cikla pirmās trīs daļas. To 
centrā, cikla otrajā daļā, pirmoreiz simfonijā parādās poētiskais teksts – P. P. Pazolīni 
dzejoļa Zvanu dziesma fragments mecosoprāna balsī. Savukārt fināls Simfonijā piedāvā 
zināmā mērā negaidītu pārslēgšanos uz liriskas meditācijas sfēru. Tās muzikālā izteiksme 
kopā ar Mikelandželo dzejas dziļi simbolisko saturu apliecina savdabīgu tēlainu 
citesamību, kas uztverama ireālā, realitātē neaizsniedzamā izpausmē. 

Kopumā mūzikas stilistisko savdabību izgaismojošo dažādu parametru (tonāli 
skaņkārtiskā pamata, faktūras, žanriskuma, tēmu intonatīvās fabulas atveides) analīzē tiek 
secināts, ka romantiskā pasauluztverē sakņotās A. Maskata Simfonijas finālā izmantotajā 
dzejā jaušama nevis skumju pagātnes atmiņu smeldze, bet gan iedomātas jābūtības ireāli 
gaistošā izjūta. Turklāt saistībā ar simfonijas fināla daļas muzikāli tēlaino izteiksmi īpaši 
tiek akcentēta atsevišķu, darba kopējo stilistiku labi izgaismojošu aspektu izpausme. 
Piemēram, īpatnēju tēlaino efektu simfonijas finālā izraisa tajā īstenotais tonāli 
skaņkārtiskās attīstības plāns. Daļa iesākas cis moll tonalitātē un visai drīz kora dziedājumā 
notiek pāreja uz e moll, pēc tam uz īsu mirkli nostiprinās a moll. Savukārt simfonijas pašās 
beigās notiek pēkšņa atgriešanās cis moll tonalitātē, bet pēc tā – vēlreiz pēkšņs pavērsiens 
uz d moll tonalitāti. Šāda visai intensīva un labi saklausāma tonālā attīstība simfonijas 
noslēgumā ir uztverama kā norāde uz jaunatrastās tēlainības sfēras nepastāvīgo, visai 
iluzoro, iekšējiem meklējumu procesiem caurausto muzikālo domu plūsmu. Akcentējot 
muzikālā materiāla izklāstu dažādās tonalitātēs, tiek pievērsta uzmanība tā gandrīz              
netveramajam veidolam, kas uz īsu brīdi parādījies, ātri pazūd. Arī disonējošais akords uz d 
moll tonikas skaņas pamata simfonijas pēdējās taktīs uztverē rada priekšstatu par ideālās 
pasaules esamību netveramā mūžības telpā. Tādējādi pilnībā tiek apstiprināts romantiskā 
pasauluztverē balstītais tēlainās ieceres koncepts, kas ļauj arī dziļāk izprast A. Maskata 
Simfonijas satura pamatnostādnes (detalizētāk iepriekš teikto raksturo pētījuma otrajā 
pielikumā izklāstītā A. Maskata Simfonijas cikla formas shēma). 

Raksturojot komponista simfoniskās daiļrades kopējo attīstību tiek konstatēts, ka 
pēc Simfonijas sacerēšanas A. Maskats savā daiļradē simfoniskās mūzikas sfērā sevi 

 23 
 



pagaidām ir izteicis plašus panākumus Latvijā un citās valstīs guvušajā Tango 
simfoniskajam orķestrim (2002). Tas ir darbs, kurā dramatisku kolīzijas izjūtu starp divām 
tēlainības sfērām skaņradis īsteno populārās argentīniešu dejas žanram raksturīgā 
muzikālajā izteiksmē. Tomēr pamatoti var uzskatīt, ka Tango muzikālajā audumā ietverto 
vēstījums nav pilnībā saprotams, nezinot A. Maskata Simfonijas, kā arī iepriekšējo 
simfonisko darbu galvenās stilistiskās kvalitātes. Kopumā Simfonija pagaidām pilda 
komponista klasisko koncertžanru darbu individuālā stila raksturotājas galveno funkciju, kā 
arī sniedz ievērojamu ieguldījumu neoromantisma tendences pārstāvībā latviešu 
laikmetīgajā simfoniskajā mūzikā 20. –  21. gs. mijā. 
 
 
4.3. Andra Vecumnieka Sinfonia A 

 
A. Vecumnieka Sinfonia A (1991) neapšaubāmi apliecina kādas nozīmīgas, 

konceptuālā līmenī postulētas tēlainās idejas īstenojumu ar intonatīvi iezīmīgu      
izteiksmes līdzekļu palīdzību. Šīs idejas pamatā ir divas tēlainības sfēras, kuru eksponēšana 
un attīstība dažādos simfonijas posmos stāsta par autora vēlmi tēlot nerimtīgu meklējumu 
procesu, kādas problēmsituācijas apzināšanos, tās dažādu aspektu daudzpusīgu 
izgaismojumu. Pirmo tēlainības sfēru raksturo dinamiska, smagnējos ostinato kompleksos 
sakņota tēlainība, kas izriet no cikla pirmās daļas galvenās partijas tēmas, otro – ārēji rimts, 
emocionāli atturīgs korālisks dziedājums, kas kamerstila tembrālajā izklāstā rada klusa 
aicinājuma, liriski gaišas alternatīvas iespaidu un tiek darbā dinamiskā pieaugumā izklāstīts 
trīs reizes, pirmajā, trešajā un fināla daļā.  

Formāli A. Vecumnieka Sinfonia A veidota kā piecu daļu cikls. Tomēr, ievērojot 
pārejā no vienas daļas un nākamo lietoto atacca principu, izvērstais muzikālais vēstījums 
uztverams kā iekšēji vienots, nepārtrauktā plūdumā veidots muzikālo domu eksponēšanas, 
intensīvas attīstības un izskaņas process. Turklāt cikla daļu savstarpējās pakārtotības un 
izklāsta likumsakarības apliecina koncentriskas formas un sonātiskuma raksturiezīmes, kas 
izpaužas divos uztveres līmeņos. Pirmo jeb pamatlīmeni veido simfonijas piecas daļas ar to 
apzīmējumiem – I. Exposition, II. Toccata 1, III. Intermedio, IV. Toccata 2, V. Epilogo 
(Corale e recitativo). Šajā līmenī jau daļu nosaukumu secībā, kompozīcijas plānā redzams 
koncentriskuma princips: ar pakāpenisku virzīšanos uz centru, uz trešās daļas intermēdiju 
un atgriešanos it kā atpakaļgaitā caur otro tokātu sākotnējā tēlainajā noskaņā. Otrais 
uztveres līmenis simfonijas piecu daļu izkārtojumā ļauj saskatīt visā ciklā izkliedētas 
sonātes formas aprises. Ekspozīcijas posmu veido cikla pirmā daļa, grandioza izstrādājuma 
zonā ietilpst otrās un ceturtās daļas tokātas (divu fūgveida uzbūves posmu eksponēšana un 
formas ziņā patiesi monumentāls izvērsums oreķestra     skanējumā laikā un telpā) un trešās 
daļas intermēdija, reprīzes posmu simbolizē cikla piektā daļa, kuras izskaņā dinamiskā 
sonorā slānī kā kamolā savītas pēkšņi skan visu pamattēmu galvenās intonācijas. Vēlreiz, 
kā simfonijas sākumā, it kā īpaši pasvītrojot romantiskai pasauluztverei raksturīgo īstenības 
un ideāla nesavienojamības apliecinājumu (detalizētāk iepriekš teikto raksturo pētījuma 
otrajā pielikumā izklāstītā A. Vecumnieka Sinfonia A cikla formas shēma). 

Raksturojot komponista simfoniskās daiļrades kopējo attīstību tiek konstatēts, ka 
Sinfonia A bija viens no pirmajiem nozīmīgajiem darbiem A. Vecumnieka daiļradē. Pēc 
simfonijas komponists gan nevienā cita žanra darbā pagaidām nav tik konsekventi 
pievērsies romantiskas mākslinieciskās pasauluztveres principu paušanai. A. Vecumnieka 
Vijoļkoncerta (1996) dramaturģijā vairāk dominē teatrāli tiešs, brīžiem ļoti skarbs, brīžiem 
– saasināti grotesks muzikāli tēlainās izteiksmes veids. Neoromantisks poēmiskums vairāk 
ir pārstāvēts Koncertā koklei un simfoniskajam orķestrim (1999). Savukārt Koncertā 
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klavierēm un saksofonam ar simfonisko orķestri (2002) un Koncertā Altera veritas divām 
koklēm, flautai un akordeonam (2005) komponists vairāk ir pievērsies psiholoģiski 
dramatiskam      izteiksmes veidam, īpaši uzsverot tembrālās attīstības niansētību muzikālo 
domu izklāstā.  

 
4.4.   Riharda Dubras simfonija Dievišķo staru blāzmas 

 
Kā savdabīgs un ļoti oriģināls romantiskas pasauluztveres stilistiskais         

īstenojums šajā pētījuma apakšnodaļā tiek aplūkota Riharda Dubras simfonija Dievišķo 
staru blāzmas (1992).  

Simfonijas viendaļas kompozīcijas kopējais plāns ļauj visai nepārprotami uztvert 
dramaturģiskās caurviju ieceres īpašo nozīmi gan visa darba formveidē, gan arī tā atsevišķu 
posmu uzbūvē. Šī iecere atklājas tematiskā materiāla pakāpeniskā eksponēšanas un 
ilgstošas izstrādāšanas procesā, iezīmējot plaši sazarotas intonatīvas arkas starp dažādiem 
simfonijas posmiem. Simfonijas kompozīcijas plānu secīgi veido ievads, ekspozīcija, 
nosacīts izstrādājums (pirmā daļa), ģenerālkulminācijas zona ar divu jaunu izteiksmīgu 
tēmu eksponēšanu un izstrādāšanu (sava veida divu kluso kulmināciju reprezentācija darba 
dramaturģiskajā reljefā) un reprīze-koda (otrā daļa). Turklāt interesanti, ka reprīzes-kodas 
posms iezīmē arī kompozīcijas gredzenveida noapaļojumu, izskaņā atkal nonākot pie 
sākotnējās tēlainās situācijas modelējuma, kurā valda saspringtu gaidu, nerimtīgu 
meklējumu atmosfēra.   

R. Dubras simfonijas galvenās stilistiskās kvalitātes lielā mērā nosaka divu 
dramaturģijas veidu - kontrasta un krešendoveida – raksturiezīmju aktīva mijiedarbe. 
Kontrasta dramaturģijas izpausme aktualizējas vēlmē, iekšēji loģiskā, likumsakarīgā secībā 
izklāstīt radniecīgus, tomēr niansēs atšķirīgus tematismus. Savukārt krešendoveida 
dramaturģija izpaužas visus galvenos kompozīcijas posmus aptverošā caurviju attīstībā, 
kam raksturīga pakāpeniska, dinamiskā izvērsumā veidota virzība uz kulmināciju zonām. 

Simfonijas izstrādājuma posmā otrā klusā kulminācija izceļas  ar pavisam īpašu un 
efektīgu tembrālo risinājumu: komponists paredzējis, ka šī posma jauno tēmu visi 
orķestranti sākumā nevis spēlē, bet dzied. Cilvēka balss tembra epizodiskā iesaiste 
instrumentālā vidē rada tādu kā tiešās runas, kā cilvēciskās dimensijas izpausmes un 
tuvplāna sajūtu. Tomēr arī šī klusā kulminācija nekļūst par simfonijas noslēguma fāzi, par 
sasniegtā ideāla apliecinājumu. Aktīvā attīstība kulminācijas zonā noved nevis pie gaiša un 
mierpilna atrisinājuma, bet gan pie jauna pavērsiena muzikālā materiāla attīstībā, kurā atkal 
valda dramatisku izsaucienu un motoriskas kustības apoteoze. Šāds simfonijas izskaņas 
dramaturģiskais risinājums piešķir     visam darbam nenoslēgtības, tēlainās nepabeigtības 
iespaidu, kas kopumā ir visai tipiski romantiskas mākslinieciskās pasauluztveres 
apliecinājumam simfoniskajā mūzikā (detalizētāk iepriekš teikto raksturo pētījuma otrajā 
pielikumā izklāstītā R. Dubras simfonijas Dievišķo staru blāzmas formas shēma). 

Pārlūkojot R. Dubras jaunākās kompozīcijas, tiek atzīts, ka pēc Mazo simfoniju 
sacerēšanas komponists vairs nav vērsies pie tādas muzikāli tēlainās izteiksmes, kurā 
meditatīvā rakstura ievirze cieši mijiedarbotos ar ļoti dinamiskiem, iekšēju un ārēju 
kontrastu cauraustiem dramaturģiskiem risinājumiem, kā tas ir konstatējams simfonijā 
Dievišķo staru blāzmas. Šīs simfonijas mūzikas izteiksmība nepārprotami liecina par 
komponista apzinātu vai neapzinātu orientēšanos uz vēlīnā romantisma liriski dramatiskās 
simfoniskās poēmas žanru, uz tam raksturīgā muzikālā materiāla organizācijas paņēmienu 
pārtveri un pielāgošanu savu oriģinālo tēlaino ieceru realizācijai. Galvenais šī izteiksmes 
veida raksturotājs ir komponista mūzikas valoda, maksimāli attīrīta no nepārprotami tieši 
uztveramas žanriski intonatīvas konkrētības. Ar šīm stilistiskajām raksturzīmēm R. Dubras 
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simfonijas īpaši izceļas neoromantisma stila pārstāvībā latviešu laikmetīgajā simfoniskajā     
mūzikā. 
 
 

PROMOCIJAS DARBA SECINĀJUMI 
 
 

Apkopojot promocijas izstrādes gaitā gūtās atziņas, Noslēgumā kā svarīgākie tiek 
pausti sekojoši secinājumi. 
 

1. Romantiskas pasauluztveres aktualizēšanos un attiecīgu stilistisko          
izpausmju rašanos 20. gs. pēdējā trešdaļā gan daudzās Eiropas valstīs un ASV, gan arī 
Latvijā ir noteikusi virkne vispārēju kultūrvēsturisku faktoru. Šo faktoru esamību spilgti 
izgaismo 1. nodaļā sniegtie modernisma un postmodernisma jēdziena skaidrojumi.  

 
2. Kā  liecina  pētījuma  autora  novērojumi  un secinājumi  m o d e r n i s m a                 

p e r i o d s  20. gs. pirmās trešdaļas mākslā ir vērtējams kā      likumsakarīga atbilde 19. gs. 
otrajā pusē notikušajam tehnoloģiskā progresa aizsākumam, sabiedrības demokratizācijai, 
kā arī ar to saistīto sociālo un politisko pretrunu procesam. Modernisms lielā mērā attīstīja 
tehnoloģiskā progresa idejas līdz pilnībai, turklāt tas risinājās vienlaikus ar 20. gs. pirmajā 
trešdaļā notiekošajām straujajām pārmaiņām Eiropas valstu (arī ASV) sabiedrības sociālajā 
un politiskajā formācijā. Šie procesi neatrisināja sabiedriskās pretrunas. Gluži otrādi, tieši 
pretrunu saasinājums noveda pie diviem pasaules kariem ar to traģiskajām sekām. Taču      
mākslinieciskās daiļrades sfērā modernisms ar saviem centieniem pēc kardināli jaunām, vēl 
nebijušām izteiksmes formām atbilda sava laikmeta garam. Lielās līnijās tas izpaudās 
populārās un elitārās mākslas arvien lielākā diferenciācijā, turklāt tieši Rietumeiropas 
mākslas elitārajā daļā bija novērojama arvien konsekventāka saišu saraušanā ar cilvēku 
ikdienas dzīvē konstatējamām norisēm, tēliem, ar sadzīvē  dzirdamajām intonācijām.  

 
3. P o s t m o d e r n i s m s  dažādās mākslās 20. gs. pēdējā trešdaļā ir        

vērtējams kā periods, kurā skaidri konstatējama modernisma radikālāko risinājumu iespēju 
izsmelšana. Šie risinājumi strauji bija zaudējuši savu mākslinieciskās novitātes un 
aktualitātes statusu, turklāt pēc modernisma estētikas norieta nesekoja kādas būtiski jaunas 
mākslinieciskās paradigmas dzimšana. Tādējādi postmodernisms ir jēdziens, kas atspoguļo 
izteiktu padziļinātas refleksijas, arī mākslinieciskas retrospekcijas aspektu aktualizēšanos 
dažādās mākslās. Principiāli jaunu risinājumu neesamība mākslas valodā ir acīmredzami 
stimulējusi māksliniekus pievērsties dažādu stilistisko elementu sintēzes meklējumiem, 
tieši šajā virzienā    saskatot iespēju izstrādāt savu oriģinālo rokrakstu. 

 
4. Romantiskas mākslinieciskās pasauluztveres un tās stilistiskā                

modelējuma centienu aktualizēšanos postmodernisma kultūras periodā ir iespējams labāk 
izprast, pievēršot uzmanību tām vispārējām likumsakarībām, kas caurvij Jauno laiku 
kultūras attīstību pēdējos divos gadsimtos vai pat ilgākā laika periodā. Šīs likumsakarības 
norāda uz periodisku un regulāru racionāli konstruktīvas pieejas un emocionāli brīvas 
pašizteiksmes akcentējuma savstarpēju miju vēsturisko stilu, stila virzienu un tendenču 
nomaiņā.  

 
5. Kā zināms, romantiskas mākslinieciskas izteiksmes īpašs uzplaukums 19. gs. 

radās gan kā atbilde virknei ārēju faktoru, kurus apkopojošā veidā simbolizēja vilšanās par 
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Apgaismības ideālu īstenojuma neiespējamību, gan arī kā atsaukšanās 18.–19. gs. mijā 
pastiprinātajiem centieniem ielūkoties cilvēka dvēselē, iedziļināties subjektīvo 
pārdzīvojumu atklāsmē. Šie faktori būtiski ietekmēja dominējošās romantisma stila 
tendences dzimšanu un dominēšanu dažādās mākslās, jo īpaši mūzikā. Savukārt 
romantisma estētikas noliegums, tieksme kardināli pārvērtēt šī stila ietvaros izkoptās 
izteiksmes formas 19. un 20. gs. mijā atkal bija likumsakarīga atbilde vispārējiem attīstības 
procesiem sabiedrībā un kultūras telpā. Romantisma patētiskā retorika un valodas 
izsmalcinātība acīmredzami neatbilda šī laika prasībām pēc jauniem, daudz laikmetīgākiem 
(lasi – radikālākiem, robustākiem!) izteiksmes veidiem. Tā dzima un 20. gs. pirmajā 
trešdaļā uzplauka modernisms, kas savās galējās – avangarda izpausmēs kultivēja 
aizraušanos ar intelektuāli sarežģītu, racionālu izteiksmes formu postulēšanu.  

Taču racionālā modernisma laiks bija īss. Jau gadsimta otrajā pusē praksē ienākošās 
jaunās kompozīcijas tehnikas – aleatorika un sonorika – apelēja ne tik daudz pie prāta un 
precīza izskaitļojuma, kā pie sajūtām, improvizācijas, spēles. Un arī postmodernisms 
pasaules kultūras telpā 20. gs. pēdējā trešdaļā iestājās kā acīmredzama reakcija modernisma 
periodā kultivētajai visaptveroša progresa idejai. Otrais pasaules karš, tam sekojošais 
aukstais karš starp diviem sociālpolitiskajiem režīmiem, tehnoloģiskā progresa un 
ekonomikas globalizācijas ietekmē arvien vairāk saasinājušās ekoloģiskās un citas 
problēmas vairs nespēja uzturēt modernisma idejas to agrākajā kapacitātē. Tā visa rezultātā 
20. gs. otrajā pusē, jo sevišķi pēdējā trešdaļā kultūras telpā var novērot dziļu skepsi par 
modernisma savulaik propagandētajām idejām, un šī skepse noteikti vērtējama kā viens no 
faktoriem, kas mākslinieciskajā daiļradē sekmējuši romantiskas pasauluztveres 
atkalatdzimšanu. Tiesa, ne vairs  agrākajā izpratnē un mērogā.  

Jaunajos apstākļos 19. gs. romantisma stilā aprobēto izteiksmes formu adaptācija un 
transformācija jaunā veidolā ir kļuvusi par vienu no līdzekļiem, ar   kuriem klasisko žanru 
māksla pievērš tehnokratizētās sabiedrības uzmanību klasisko vērtību degradācijai, cenšas 
aktualizēt šīs vērtības kā nozīmīgus ētiskus un estētiskus imperatīvus, rod sevī drosmi 
jaunlaiku dzīves pragmatiskajā kontekstā nevairīties paust savus subjektīvos pārdzīvojumus 
liriska, dvēseliska dziedājuma formā. Turklāt zīmīgi, ka šajos darbos ietvertās liriskās 
atklāsmes ne tik daudz aicina klausītāju uz tiešu emocionālu līdzpārdzīvojumu, cik rosina 
uz pārdomām par attēloto kolīziju aktualitāti un to slēpto nozīmi mūsdienu nervozajā, 
pretrunu cauraustajā pasaulē. 

Tādējādi varam secināt, ka neoromantisma tendence, materializējoties konkrētās 
stilistiskās izpausmēs, ir spējusi piedāvāt sava veida pozitīvo programmu postmodernās 
kultūras periodu reprezentējošo ideju kopējai estētiskajai platformai, kurā kopumā, plašākā 
kontekstā raugoties, netrūkst arī formālistiska sekluma un  raibas eklektikas.  

 
6. Neoromantisma tendenci latviešu laikmetīgās simfoniskās mūzikas     

stilistiskajā kopainā var definēt kā romantiskas mākslinieciskās pasauluztveres     
modelējumu ar izteiksmes līdzekļiem, kas, no vienas puses, ir radniecīgi 19. gs.    
romantisma mūzikas stilistikai, bet, no otras puses, atspoguļo 20. gs. pēdējās trešdaļas 
mūzikai raksturīgo pieeju aktīvi sintezēt dažādos laikmetos gūto pieredzi jaunā 
mākslinieciskā veidolā. Tieši atšķirības mūzikas valodā un stilistikā, tās uztverē un 
estētiskajā novērtējumā ļauj novilkt pietiekami skaidru robežšķirtni starp              
romantismu un neoromantismu kā vienas cilmes parādības divām dažādām           
izpausmes  formām. Te vēlreiz jāuzsver, ka šajā pētījumā romantisms nav uztverts un 
interpretēts tikai kā liriski dramatiska dažādu dvēseles pārdzīvojumu paušanas forma, kas 
muzikālajā daiļradē sastopama jau kopš tās pirmsākumiem. Romantisms šajā pētījumā 
pirmām kārtām vērtēts kā sava veida idejiska pozīcija, kā noteiktas mākslinieciskās 

 27 
 



pasauluztveres reprezentācija, kas mūzikā vēsturiski vispilnīgāk ir tikusi pausta 19. gs. Šī 
gadsimta stils tā konkrētajās izpausmēs romantisma laikmeta spilgtākajos simfoniskajos 
darbos pētījuma autoram ir kalpojis par mērauklu, par sava veida atskaites punktu, lai uz 
skaņdarbu savstarpēja salīdzinājuma pamata apzinātu neoromantisma rašanos un konkrētās 
stilistiskās izpausmes 20. gs. pēdējā trešdaļā. Atšķirībā no 19. gs. romantisma tā 
savdabīgais stilistiskais atvasinājums, 20. gs. pēdējā trešdaļā aktualizējusies neoromantisma 
tendence ir attīstījusies kā viens no elementiem, kas līdzās citām tendencēm ir spējis ļoti 
spilgti reflektēt un simbolizēt postmodernās kultūras perioda skaņumākslas svarīgākās 
satura koncepcijas, atklāt šī laikmeta mākslas būtību un garu. 

 
7. Neoromantisma tendences stilistisko izpausmju īpatnības latviešu        

simfoniskajā mūzikā galvenokārt ir saistītas ar faktu, ka klasisko žanru                 
koncertmūzikas daiļrades vēsturē Latvijā virknes iepriekš tekstā raksturotu un analizētu 
objektīvu un subjektīvu faktoru ietekmē nav bijis perioda, kurā pietiekami pārliecinoši un 
mākslinieciski spilgtā veidā būtu valdījušas modernisma estētikas pamatnostādnes, īpaši to 
radikālākajās izpausmes formās. Latvijā neoromantisma tendence 20. gs. septiņdesmitajos 
gados sevi pieteica pēc pavisam īsa un fragmentāra modernisma pieredzes apguves perioda, 
kas bija vērojams atsevišķu komponistu daiļradē 20. gs. sešdesmitajos gados. Šis fakts īpaši 
izceļ klasisko žanru mūzikas daiļrades rezultātu savdabību citu Eiropas valstu un ASV 
pieredzes kontekstā. Vienlaikus tas vienmēr prasa arī izstrādāt pietiekoši pārliecinošu 
argumentāciju latviešu komponistu klasisko žanru mūzikas daiļrades mantojuma analīzē un         
reprezentācijā. 

 
8. Visos pētījumā sīkāk analizētajos simfoniskajos darbos var konstatēt     

romantiskai pasauluztverei raksturīga muzikāli tēlainās izteiksmes principa lietojumu 
konkrētās ieceres īstenojumā. Tas ir r o m a n t i s m a m  raksturīgais princips – akcentēt 
vai nu dziļas, nepārvaramas pretrunas starp dažādām tēlainības sfērām, ko izraisa dzīves 
pieredzē gūtie novērojumi, vai arī radīt tādu muzikāli tēlainās izteiksmes veidu, kurā 
ideālistiskā jābūtības sfēra tiek apliecināta patētiskas sajūsmas atslēgā vai – gluži pretēji – 
ieslīgstot intravertā, meditatīvā, taču ekspresīvi koncentrētā tēlainībā. 

No šī viedokļa raugoties, nav grūti ievērot, ka pat tādus, pēc ārējiem           
stilistiskajiem parametriem šķietami tik atšķirīgus darbus kā R. Kalsona                
Vijoļkoncertu un R. Dubras simfoniju Dievišķo staru blāzmas, P. Plakida darbu             
Sasaukšanās un J. Karlsona Simfoniju, A. Vecumnieka Sinfonia A un   A. Maskata 
Simfoniju, P. Vaska un P. Plakida, kā arī S. Mences un A. Maskata poēmas tipa   
sacerējumus, vieno tiece pēc līdzīgiem dramaturģiskiem un kompozicionāliem      
risinājumiem muzikāli tēlainā vēstījuma izveidē. Gandrīz visās pētījumā analizētajās 
simfonijās un koncertžanra darbos var fiksēt orientēšanos uz dažādu tēlainības sfēru 
eksponēšanu, muzikālā materiāla atritē arvien vairāk saasinot kontrasta pakāpi starp tām un 
sasniedzot vai nu to konfliktējošu sadursmi (J. Karlsona, A. Maskata, P. Vaska,                     
A. Vecumnieka simfonijas), vai arī īpaši uzsverot savstarpējas nesaderības, krasas 
atšķirības momentu (R. Kalsona Vijoļkoncerts, P. Plakida darbs Sasaukšanās). Savukārt 
četros aplūkotajos poēmas tipa sacerējumos, arī R. Dubras simfonijā vērojama tendence 
brīvā caurviju attīstībā īstenot dažādu tēlainības sfēru arvien intensīvāku mijiedarbi, šādā 
ceļā pakāpeniski nonākot līdz neviennozīmīgi uztveramam rezumējumam vai skaņdarba 
apzinātai nepabeigtībai. Visi minētie varianti pauž romantiskajai pasauluztverei raksturīgu 
māksliniecisko izteiksmi. 
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 9. Zīmīgi, ka visos pētījumā aplūkotajos latviešu komponistu                   
neoromantiskajos opusos liela līdzība vērojama tieši ideālo, mūžīgo vērtību          
simbolizējošajos tēlos. To atveidē visi autori ir orientējušies uz vienu un to pašu  žanriski 
intonatīvo arhetipu un, proti, uz liriska dziedājuma muzikālas izteiksmes formu. 
Dziedājuma kā nepārejošas estētiskas vērtības izcēlums, sevišķi jau mūsdienu pasaulē ar 
tās straujo dzīves tempu un pragmatisko domāšanu, ir konstatējams praktiski visos 
analizētajos simfoniskajos darbos: R. Kalsona Vijoļkoncerta trešās daļas centrālajā epizodē 
(senas latviešu kāzu dziesmas citāts un stilistiska adaptācija), P. Plakida Sasaukšanās abās 
pastorālēs (mežraga ekstātiskais izsauciens) un centrālās epizodes blakuspartijas otrās 
variācijas tēmas izklāstā ekspozīcijā un reprīzē, Dziedājuma trešajā jeb kokles tēmā un 
kodas tēmā, J. Karlsona pirmās daļas blakuspartijas un jo sevišķi trešās daļas čakonas tēmā, 
A. Vecumnieka Sinfonia A trešās jeb korāļa pamattēmas izklāstā, R. Dubras simfonijas 
Dievišķo staru blāzmas izstrādājuma posma epizodē – vokalizētā dziedājuma tēmā, P. 
Vaska Otrās simfonijas izstrādājuma epizodes un kodas posma tematismā, Lauda per 
orchestra kodas izstrādājuma klusās kulminācijas zonā un kodas posma tematismā, A. 
Maskata Simfonijas fināla daļas kora dziedājumā, Diatoniskā kanta kodas posmā īstenotajā 
pamattēmas transformācijā mažora gaišajā skaņkārtiskajā ietērpā. Būtiski, ka šīs   tēlainības 
sfēras pārstāvībā īpaši liela loma ir relatīvi vienkāršām, tonālām tēmām, kas muzikālo 
domu skanējumā īpaši izceļ melodiju intonatīvo spilgtumu.  

Jānorāda, ka balstīšanās uz tonāliem pamatiem, ietverot un papildinot tos ar citu 
kompozīcijas tehniku (sonorikas, aleatorikas, ostinato) elementiem visdažādākajās 
mijiedarbes formās un individualizētās versijās, ir viena no svarīgākajām neoromantisko 
simfonisko darbu stilistiskajām raksturzīmēm. Arī šajā rakursā neoromantisma tendence 
norāda uz noteiktas mākslinieciskās pasauluztveres paradigmas atsevišķu raksturzīmju 
aktualizēšanos vairāku latviešu komponistu laikmetīgajā simfoniskajā daiļradē. Vienlaikus 
arī metaforiski simbolizē nosacītu atgriešanos pie agrāko laikmetu mūzikas izteiksmes 
līdzekļu normām mūsdienu situācijā, kad šīs normas jau ir neatgriezeniski zaudējušas savu 
kādreizējo nozīmi, tādēļ pat neapzināti izraisa asociācijas ar savu pirmtēlu, 19. gs. 
romantisma stila mūziku.  

 
10. Kā viens no tiltiem, kas mūsdienu latviešu autoru neoromantiskos poēmas tipa 

simfoniskos darbus saista ar to vēsturiskajiem priekštečiem – romantiskajām poēmām – ir 
atbalsis no romantisma iemīļotās skaņu gleznu estētikas ar tai raksturīgo izklāsta 
dekorativitāti un slēptu sižetiku, neformālas programmas klātbūtni muzikālo domu plūsmā. 
Tomēr atšķirībā no sava vēsturiskā prototipa 20. gs. izskaņas neoromantiskajās 
simfoniskajās poēmas šim izteiksmības aspektam ir sekundāra nozīme. Daudz svarīgāka 
par poētiskām, krāšņām un ilustratīvām skaņu gleznām šodienas komponistiem šķitusi 
vēlme iedziļināties intraverta emocionālā pārdzīvojuma atklāsmē, nevairoties šajā situācijā 
izmantot arī folkloras mūzikai radniecīgus intonatīvus veidojumus. Šajā ziņā 
neoromantisma stila tendenci apliecinošajās simfoniskajās poēmās var redzēt kādreizējo 
atšķirīgo žanru – nacionāli romantiskas skaņu gleznas un psiholoģiski dramatiska vēstījuma 
– mijiedarbi jaunās savstarpēja papildinājuma formās. Tas liecina par komponistu vēlmi 
meklēt un bieži vien arī atrast jaunus risinājumus, kas ir visai atšķirīgi no 19. gs. 
romantisma stila ietvaros izstrādātājiem simfoniskās poēmas žanra modeļiem. 

 
11. Par ļoti būtisku neoromantisma stilistiko raksturzīmi ir uzskatāms        

simfonijas, instrumentālā solokoncerta un poēmas žanru mijiedarbes aspekts.    
Piemēram, R. Kalsona Vijoļkoncerts nepārprotami atspoguļo spēcīgu simfonijas žanra 
ietekmi, kas dažkārt atbalsojas muzikālo domu dialoģiskā, koncertiskumu apliecinošajā 
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izklāstā, bet citkārt priekšplānā izvirza monoloģisku izteiksmi, kurā solovijoles balss gan 
savienojas ar kopējo orķestra balsu kopkori, gan tiek īpaši izcelta kā sava veida galvenais 
personāžs. Ne mazāk nozīmīgs ir koncerta izklāsts četru daļu cikliskā struktūrā ar katras 
daļas tipiskās semantiskās funkcijas uzsvērumu, tādējādi vēl vairāk tuvinot koncertu 
simfonijai raksturīgajam satura konceptam.  

Cita situācija vērojama J. Karlsona un A. Maskata simfonijās, kuras formāli gan 
veidotas kā četrdaļu cikli, bet kurās caurviju attīstības principa aktīvais lietojums un 
sazarotā intonatīvo arku sistēma, liecina par simfonijas žanra neparastu traktējumu. Šeit 
acīmredzama ir poēmas žanra ietekme, kurai savukārt ļoti raksturīgs ir gan monotematisma 
principa un intonatīvo arku lietojums, gan tiece uz netipiskiem risinājumiem 
kompozicionālā plāna izveidē. Poēmas žanra ietekmi atspoguļo arī R. Dubras, P. Vaska un 
A. Vecumnieka viendaļīgās simfonijas. A. Vecumnieka Sinfonia A gan formāli ir veidota 
kā piecu daļu cikls, taču daļu savstarpēji pakārtotās funkcijas liek tās uztvert kā vienas 
idejas realizācijas piecas secīgas pakāpes. R. Dubras un P. Vaska simfonijās, kuru 
dramaturģiskajā reljefā kā galvenie pieturas punkti izceļas romantiskie pretpoli – kvēli 
aktīva darbība un vēsi distancēts vērojums – līdzās intensīvai caurviju attīstībai tomēr 
darbojas arī poēmai raksturīgais nesteidzīgums, montāžas dramaturģijas lietojums.  

Tādējādi var konstatēt, ka ar žanru mijiedarbi saistītajam dramaturģijas faktoram 
ir bijusi īpaša nozīme katra pētījumā analizētā simfoniskā darba individualizācijā. No 
iepriekšējiem laikmetiem mantotie dažādie dramaturģijas tipi (konfliktu dramaturģija, 
liroepisku blakusnostatījumu kontrastu dramaturģija, arī montāžas, monodramaturģijā 
balstītās krešendoveida attīstības lietojums u.c.) neoromantisma tendenci reprezentējošajā 
mūzikā tiek lietoti dažādās kombinācijās, brīvi un individualizēti tos pieskaņojot autoru 
izvēlēto koncepciju īstenojumam.  

 
12. Atšķirībā no latviešu simfoniskās mūzikas attīstības pirmajā periodā (līdz 1940. 

gadam) dominējušā liroepiskās poēmas žanra, 20. gs. pēdējā trešdaļā neoromantisma 
tendenci reprezentējošie simfoniskie darbi ataino ievērojami daudzšķautņaināku 
romantiskās pasauluztveres atspoguļojumu, kurā netrūkst arī dramatiski konfliktējošas 
ievirzes darbu. Ideāla un realitātes nesavienojamības, ideāla neaizsniedzamības vai 
irealitātes aizsniedzamības tēma tajos risināta individuāli, visdažādākajās versijās, sintēzē 
ar dažādiem stilistiskiem un tēlainiem papildelementiem. Analizētajos simfoniskajos 
darbos var konstatēt šādus romantisko pasauluztveri īpaši izgaismojošus papildaspektus: 

- t e a t r ā l a i s,  l i r i s k i   g r o t e s k a i s  aspekts R. Kalsona              
Vijoļkoncerta pirmajā un ceturtajā daļā, P. Plakida opusā Sasaukšanās centrālās    epizodes 
galvenās un saistījuma partijas izklāstā un izstrādājuma posmā; J. Karlsona Simfonijas 
ceturtās daļas valša tēmā; 

- l i r o e p i s k a s  p a s t o r ā l e s  aspekts P. Plakida Sasaukšanās pirmās un otrās  
ganu pastorāles mūzikā, Dziedājuma kokles pamattēmas un kodas mūzikā; P. Vaska Lauda 
per orchestra kodas posmā, 

- s m e l d z ī g u  a t m i ņ u  aspekts  A. Maskata Simfonijas pirmās daļas 
blakuspartijas valša tēmas skanējumā; P. Vaska Otrās simfonijas kodas mūzikā     
(tautasdziesmai radniecīgas melodijas izklāsts); 

- l i r i s k a  m i e r i n ā j u m a  aspekts A. Maskata Simfonijas fināla     mūzikā; J. 
Karlsona Simfonijas ceturtās daļas izskaņā; 

- i n t r a v e r t a s  a t k l ā s m e s  aspekts P. Vaska Otrās simfonijas        
izstrādājuma posma epizodes mūzikā, R. Dubras simfonijas Dievišķo staru blāzmas 
izstrādājuma posma otrās kulminācijas zonas vokālais dziedājums; 
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- r e z i g n ē t u  s k u m j u  aspekts P. Vaska Otrās simfonijas otrās           
tēlainības sfēras mūzikā; A. Maskata Simfonijas otrās daļas vokālajā dziedājumā      (P. P. 
Pazolīni Zvanu dziesma mecosprāna balsī); 

- l i r i s k u  a t m i ņ u  aspekts A. Maskata Diatoniskā kanta pamattēmas izklāstā, 
A. Vecumnieka Sinfonia A trešās pamattēmas izklāstā;  

- l i r o e p i s k u  s k u m j u  aspekts J. Karlsona Simfonijas trešās daļas čakonas 
mūzikā; 

- g a i š p i l n a s  v i t a l i t ā t e s apliecinājuma aspekts R. Kalsona         
Vijoļkoncerts trešās daļas centrālajā epizodē (senas latviešu tautasdziesmas citējums un 
izstrāde), P. Plakida Sasaukšanās centrālās epizodes reprīzes mūzikā; P. Vaska Lauda per 
orchestra otrās pamattēmas ieskicējumā darba kopējā dramaturģiskajā reljefā; S. Mences 
tēlojuma Dzīvībai izskaņas fāzē. 

Minētajos aspektos skaidri izgaismojas katra komponista individuālā rokraksta 
savdabība, aiz kuras apjaušams cilvēka neatkārtojamās personības veidols un 
mākslinieciskais temperaments. Tomēr visos pieminētajos darbos tikpat skaidri ir jūtama 
arī vēlme īstenot vienu un to pašu arhetipisko muzikāli tēlaino ideju, kas tad arī ļauj runāt 
par šo sacerējumu piederību romantisko māksliniecisko pasauluztveri postulējošajām 
konkrētajām stilistiskajām izpausmēm. 

 
13. Līdztekus neoromantismam latviešu komponistu daiļradē, protams, ir    

attīstījušās arī citas stilistiskās tendences, no kurām kā aktuālākās un mākslinieciski 
spilgtākās var izcelt  n e o k l a s i c i s m u,  m e d i t a t ī v a s  i e v i r z e s                      
m ū z i k u, j a u n ā   f o l k l o r a s  v i ļ ņ a atbalsis, kā arī  p o l i s t i l i s t i s k a s                      
s i n t ē z e s dažādās individualizētās versijas.  

Neoklasicisms, kura pieteikums 20. gs. pirmajā trešdaļā Rietumeiropā, tāpat arī 
ienākšana sešdesmitajos un septiņdesmitajos gados Latvijā bija saistīts ar šīs stila tendences 
pamatiezīmēm, kopš astoņdesmitajiem gadiem praktiski ir zaudējis savu sākotnējo 
modernisma estētikas paudēja nozīmi un pakāpeniski kļuvis par vienu no postmodernisma 
estētiku reprezentējošajām stilistiskajām versijām. To apliecina arī pētījumā norādītie R. 
Kalsona, J. Karlsona un P. Plakida concerto grosso tipa simfoniskie darbi. Kādreizējo 
neoklasicistisko emocionālo distancētību un stilizācijas teātri šajos sacerējumos ir 
nomainījusi liriski dramatiska, subjektīvāka izteiksme, kurā baroka un klasicisma stila 
elementi sadzīvo ar romantiskām intonācijām.  

20. gs. nogales meditatīvās ievirzes skaņdarbos, kā to apliecina arī R. Dubras,                  
J. Karlsona, S. Mences, A. Maskata, P. Vaska daiļrades lappuses, bieži ir vērojama 
intraverti distancētas un emocionāli atvērtas izteiksmes mijiedarbe. Dažreiz tā izpaužas 
skaidrāk diferencējamā stilistiskā veidolā (kā meditatīvā mūzika vai neoromantisms), bet 
citkārt ļauj konstatēt tik ciešu abu tendenču saplūsmi, ka vienas vai otras pārsvars 
uztverams visai nosacīti.  

20. gs. septiņdesmitajos gados dažādu žanru, bet jo īpaši kora mūzikā        
uzplaukušajam jaunajam folkloras vilnim jeb neofolklorisma tendencei latviešu     
simfoniskajā mūzikā turpinājums ir stipri pieticīgs. Starp pētījumā aplūkotajiem 
komponistiem šāda ievirzes darbi atrodami tikai R. Kalsona un  S. Mences daiļradē.  

Tomēr, neraugoties uz dažādu stilistisko risinājumu pietiekami plašo        
pārstāvību, ir pietiekošs pamats secināt, ka tieši neoromantisma tendences ietvaros vairākas 
postmodernisma estētiskās pamatnostādnes – dažādu stilistisko elementu oriģināla sintēze 
un to intertekstualitāte dažādos uztveres rakursos – ir tikušas attīstītas mākslinieciski 
visspilgtāk. Turklāt tieši neoromantisma tendences ietvaros vispārliecinošāk un 
daudzveidīgāk ir reprezentēti simfoniskās mūzikas konceptuālie žanri – simfonija un 
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instrumentālais koncerts, kā arī tos organiski papildinošie komponistu meklējumi 
liroepiskas poēmas veidolā. 
 

14. Kopumā šajā pētījumā tika raksturotas romantiskajā pasauluztverē sakņotās 
muzikāli tēlainās izteiksmes daudzveidīgās stilistiskās izpausmes latviešu simfoniskajā 
mūzikā. Bet tas nebūt nenozīmē to, ka citu zemju un nāciju skaņražu īstenotie 
neoromantisma koncepti būs pilnīgi analogi latviešu mūzikā vērotajiem, jo dažādi lokālie 
procesi un faktori vienmēr ir ietekmējuši konkrētās nacionālās kultūras un mākslinieciskās 
daiļrades tradīcijas. Salīdzināt neoromantisma tendences stilistiskās izpausmes dažādu 
nacionālo kultūru mūzikā un noskaidrot to vispārējās, universālās iezīmes – tas ir nākotnes 
uzdevums. Tomēr tā veikšana nekādi nav iedomājama bez atsevišķu valstu lokālo 
sasniegumu un stilistiskā konteksta specifikas apzināšana. Tas ir un vēl ilgu laiku būs 
aktuāls uzdevums mūzikas pētniecībā, kuras uzmanības centrā vienmēr ir bijis muzikālas 
domas fenomens, kas uztveres ziņā ambivalenti – gan emocionāli tieši, gan maksimāli 
abstrakti, tīri analītiski uztverami – reprezentē mākslinieciskās pasauluztveres savdabību 
konkrētā kultūrvēstures periodā. 
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