
 
 

JĀZEPA VĪTOLA LATVIJAS MŪZIKAS AKADĒMIJA 
 
 
 
 
 
 
 

Jūlija Jonāne 
 
 
 
 
 
 
 

LATVIEŠU SAKRĀLĀS MŪZIKAS ŽANRI 
 
 
 
 
 

promocijas darba kopsavilkums 

mākslas doktora zinātniskā grāda (Dr. art.) iegūšanai 

apakšnozarē Muzikoloģija 

 
 

 

darba  zinātniskais  vadītājs 

emer. prof.,  Dr. habil. art.  Jānis  Torgāns 

 
 
 
 
 
 

Rīga, 2009 



2 
 

 
Promocijas darbs izstrādāts  
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā 
Muzikoloģijas nodaļas Mūzikas vēstures katedrā 
laikposmā no 2003. līdz 2008. gadam 
 
Promocijas darba raksturs: disertācija 
 
Promocijas darba struktūra: priekšvārds, ievads, trīs nodaļas, noslēgums un 
literatūras saraksts – 165 lpp., kā arī pielikumi: 1) nošu piemēri,  
2) reliģisko konfesiju, draudžu un ticīgo skaita statistikas dati Latvijā,  
3) normatīvie dokumenti, 4) personvārdu rādītājs, 5) latviešu sakrālo kompozīciju 
sarakstos lietotie saīsinājumi, 6) sakrālo opusu alfabētisks saraksts, 7) sakrālo opusu 
hronoloģisks saraksts, 8) sakrālo opusu sistemātisks (žanru) saraksts – kopā 231 lpp. 
 
Zinātniskais vadītājs: emer. prof., Dr. habil. art. Jānis Torgāns 
 
Recenzenti:   
prof., Dr. phil. Mārtiņš Boiko (Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmija);  
prof., Dr. art. Ēvalds Daugulis (Daugavpils universitāte); 
Dr. art. Ilze Šarkovska-Liepiņa (LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts) 
 
Promocijas darba aizstāvēšana notiks 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 
Promocijas padomes atklātā sēdē 
2009. gada 22. septembrī plkst. 14.00  
Rīgā, K. Barona ielā 1, Ērģeļu zālē 
 
 
Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijas bibliotēkā un interneta mājaslapā www.jvlma.lv 
 
 
Jūlija Jonāne 
Latviešu sakrālās mūzikas žanri 
 

 
Promocijas darba kopsavilkums 
 
ISBN 



3 
 

 
PROMOCIJAS DARBA VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS 

 
 

Promocijas darbs veltīts latviešu sakrālajai mūzikai, kas kopš 20. gadsimta 
90. gadiem izvirzījusies par vienu no aktuālākajām un arī plašākajām sfērām gan 
kompozīcijas, gan atskaņotājmākslas praksē. Arī publikas atsaucība un interese izvirza 
sakrālo mūziku latviešu mūsdienu kultūras priekšplānā. Raugoties uz tās evolūciju jau 
no 21. gadsimta pozīcijām, atklājas plašs izpētes un darbības lauks, kurā vērojamas 
savas likumsakarības, tradīcijas un tendences. Par latviešu sakrālo mūziku 20. gadsimta 
beigās un 21. gadsimta sākumā tapuši vairāki atsevišķiem jautājumiem (konkrētiem 
komponistiem, skaņdarbiem vai žanriem) veltīti pētījumi galvenokārt bakalaura un 
maģistra darbu ietvaros. Tomēr joprojām trūkst plaša, aptveroša un vienojoša 
izvērtējuma. No minētajiem apstākļiem izriet arī šī pētījuma aktualitāte. Turklāt 
reliģiskās mūzikas jomā nobriedusi arī nepieciešamība sakārtot un sistematizēt garīgās 
mūzikas vērtības, kā arī izstrādāt vairākas nostādnes sakrālo žanru jomā un 
terminoloģijā (piemēram, sistematizēt un pamatot terminu sakrālā, garīgā, reliģiskā, 
baznīcas, rituālā, kulta mūzika lietojumu, sakārtot reliģiskos žanrus vienotā sistēmā).  

Reliģiskās mūzikas attīstība raksturojama gan kā sabiedrības parādība, gan 
kā laika rituma fenomens, proti – tā sevi atklāj sociālajā realizācijā laika gaitā. 
Profesionālās reliģiskās mūzikas izveidē svarīga loma ir dažādiem atšķirīgiem 
faktoriem. Pirmais un svarīgākais no tiem ir komponistu reliģiozitāte, kas lielākoties arī 
ir sakrālo opusu tapšanas iemesls. Otrs būtisks faktors ir atskaņotāju un klausītāju 
ieinteresētība, kas plašāk un dziļāk var tikt skatīta kā sabiedrības reliģiozitāte. Tās dēļ 
sakrālā kompozīcija dzīvo un darbojas laikā un vietā, nevis uzrakstīta vienīgi uz papīra. 
Šo divu faktoru vienojošais priekšnoteikums ir sabiedriskās iekārtas lojalitāte, kuras dēļ 
reliģiskā mūzika valstī spēj pastāvēt un attīstīties.  

Izvēlētais izpētes lauks – sakrālā mūzika – ir komplicēta parādība latviešu 
kultūrā, jo prasa ne tikai mūzikas teorētiķa un vēsturnieka skatu, bet arī teoloģijas 
zināšanas – spēju operēt ar baznīcas vēstures faktiem un kanoniem un prasmi novērtēt 
skaņdarbu no dievlūdzēja puses. Mana interese par baznīcas mūziku atspoguļojusies gan 
bakalaura darba, gan arī maģistra pētījuma tēmas izvēlē. Tagad uzkrāta atbilstoša 
analītiska pieredze, lai iespējami plašāk un dziļāk izzinātu latviešu sakrālo mūziku: gan 
reliģiskajā aspektā, gan vēstures perspektīvā, gan arī žanra rakursā. Šo trīs skatījumu – 
re l iģ i j a s ,  vēs tu res  un  žanra  – saskarē mans darbs arī veidots.  

1. Rel iģ i j a  un sabiedrības garīgums lielākā vai mazākā mērā definē reliģisko žanru 
rašanos. Piederība konkrētajai konfesijai īpaši ietekmē tradicionālo kanonisko 
žanru parādīšanos vai neparādīšanos konkrētajā mūzikas kultūrā. No tās atkarīga 
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brīva attieksme pret žanriem vai rūpīga sekošana tradīcijai, noteiktu Bībeles sižetu 
izmantojums, ekumenisms un citi faktori. 

2. Reliģijai katrā sabiedrībā ir sava vēs tu re . Tas pats sakāms arī par reliģisko 
mūziku, kurā, tāpat kā jebkurā dzīvā, evolūcijā esošā mūzikas sfērā, ir savas 
attīstības tendences, virsotnes un īpatnības. 

3. No divām iepriekšējām atziņām izriet, ka reliģija un vēsture nosaka arī sakrālās 
mūzikas žanru  kopumu, kas ir ilgstošas evolūcijas un mijiedarbes gala rezultāts 
un veido konkrētajai valstij un tautai raksturīgo neatkārtojamo reliģiskās mūzikas 
ceļu. 

Fokusējot zinātnisko interesi uz kādas noteiktas sfēras procesiem, vienlīdz 
aktuāls ir arī kon teks ta  j au tā jums  – šajā gadījumā tas var būt reģionāls, sabiedriski 
politisks, konfesiju, kā arī nacionālās pašapziņas, citu mākslas veidu attīstības, 
tehnoloģiskā progresa aspekts u.tml. Teorētiskā iedziļināšanās parasti proporcionāli 
sašaurina pētījuma apvāršņus, savukārt vēsturisko procesu vispārīgs aplūkojums 
veiksmīgi var sevī ietvert ģeogrāfiski plašu kontekstu. Lai nezaudētu izpētes detalizāciju 
un precizitāti, pamatobjekts ietverts tieši l a tv iešu  mūz ikas  ku l tū ras  un  
La tv i j as  vēs tu res  kon teks tā 1.  Ārzemju latviešu mūzika skatīta pavisam nedaudz 
– galvenokārt kā ģeogrāfiski nošķirts reliģiskās mūzikas evolūcijas turpinājums 
padomju okupācijas laikā. Jo ārzemju latviešu reliģiskās mūzikas bagātība, kā arī citu 
etnosu ietekme pretendē uz patstāvīgu un padziļinātu izpēti. Atsauces un atspoguļotās 
paralēles, kā arī vēsturiskie un ģeogrāfiskie ekskursi citu valstu vai globālā mērogā 
sniegti vienīgi, lai aktualizētu manuprāt būtiskākos faktus un saiknes pasaules mūzikā. 

Pētījuma objekts: latviešu reliģiskā mūzika; sakrālo žanru aina Latvijā – to 
parādīšanās, dzīvotspējas un funkcionēšanas iemesli; paralēles un diferences citu valstu 
reliģiskās mūzikas kontekstā. 

Pētījuma mērķis: veidot maksimāli pilnīgu un sistemātiski sakārtotu latviešu 
sakrālās mūzikas žanru panorāmu, izstrādājot tai nepieciešamo teorētisko pamatojumu. 

Pētījuma uzdevumi:  

1) apzināt sakrālās mūzikas v e i d o š a n ā s  b ā z i ,  ņemot vērā gan reliģisko konfesiju 
                                                            
1 Tāpat kā vairumā Viduseiropas un Austrumeiropas valstu, latviešu kultūra nav izteikti mononacionāla. Drīzāk 
otrādi – vismaz pēdējo trīs gadsimtu laikā blakus latviešu kultūrai un mijiedarbē ar to attīstās citas nacionālās 
denominācijas. Tas pats attiecas arī uz latviešu mūziku: tā pastāv vienlaikus ar citu etnosu impulsiem, bieži ar tiem 
mijiedarbojoties un bagātinoties. Mūzikas vēsture Latvijā (un jo īpaši reliģiskā mūzika) nav aplūkojama bez 
daudzu cittautu izcelsmes komponistu daiļrades, kas jau kļuvusi par nacionālās kultūras neatņemamu sastāvdaļu 
un ar pilnām tiesībām var tikt attiecināta arī uz latviešu mūzikas kultūru. Turklāt reliģiskajā mūzikā ne tik daudz 
aktuāls etniskais, cik tieši konfesionālais sakņojums. Tādējādi apzīmējums latviešu sakrālā mūzika šajā pētījumā 
nav izvēlēts ar mērķi nošķirt komponistu tautību un analizējamo opusu nacionālos elementus, bet gan tieši 
pasvītrot reliģiskās mūzikas etnisko, konfesionālo un intonatīvo daudzveidību un bagātību gan Latvijas teritorijā, 
gan arī plašāk – ārpus tās. Apzināti netiek plaši iztirzāta Latvijas teritorijā jeb Livonijas valstī darbojošos vāciešu, 
batvāciešu jeb vācbaltu komponistu reliģiskā daiļrade. 



5 
 

ienākšanas vēsturi Latvijā, konfesiju un tipiski konfesionālo mūzikas žanru 
aktualitāti laika prizmā, kā arī pašreizējo sociālo statistiku; 

2) aplūkot sakrālās mūzikas attīstības c e ļ u s ,  tos skatot vēstures rakursā: no saknēm 
folklorā līdz mūsdienu daudzveidīgajām izpausmēm – baznīcas mūzika, reliģiskā un 
garīgā mūzika; 

3) analizēt konkrētās sakrālās mūzikas k o m p o z ī c i j a s  no žanra, izteiksmes 
līdzekļu, tradicionālo reliģisko kanonu un novitāšu viedokļa, atklājot un pamatojot 
to vēsturisko un māksliniecisko nozīmību. 

Pētījuma metodes:  

Vispā r t eorē t i skās : 

 vēstures, reliģijas, statistiskās un zinātniskās literatūras izpēte, apkopošana un 
izvērtējums jeb  re fe ra t īvās   ana l īzes   metode  izmantota galvenokārt 
promocijas darba ievadā un pirmajā nodaļā, veidojot reliģiskās mūzikas vēstures 
kopainu, izkristalizējot būtiskākās sakrālās mūzikas izpētes vadlīnijas mūsdienās 
un terminoloģisko apzīmējumu specifikāciju; 

 reliģisko kompozīciju partitūru un ieskaņojumu muziko loģ i skas  ana l īzes  
metode  lietota galvenokārt promocijas darba otrajā, trešajā nodaļā un 
noslēgumā. Analīzes gaitā tiek iztirzāta katras kompozīcijas mūzikas valodas 
primāro elementu – melodikas, harmonijas, faktūras un formas – lietojuma 
specifika, kā arī emociju loks, teksta un mūzikas attiecības. Izvēlētās 
problēmikas atklāsmē muzikoloģiskajā analīzē kā vadošā izmantota  žanra   
ana l īzes   un   k las i f ikāc i j as   metode   jeb katra žanra opusu imanento 
pazīmju noteikšana un apraksts, kā arī maksimāli visu žanra kritēriju 
izmantojums konkrētās žanru sistēmas un klasifikācijas izveidē (pēc 
J. Nazaikinska: 203; 90–92). Līdzās tai tiek lietota arī mūz ikas  s t i l i s t i skās  
ana l īzes  metode  (skat. M. Mihailovs: 198; 119–183, G. Grigorjeva: 179; 6–
26). 

Emp ī r i skās :  

 žanru klasifikācijas un reliģisko žanru esošo sistēmu pē t īšana ,  
sa l īdz ināšana  un  i zvē r tēšana  aktīvi izmantota promocijas darba pirmās 
nodaļas izveidē, sakrālās mūzikas pētniecības tendenču un vadlīniju konstatācijā, 
kā arī jau esošo sakrālo žanru klasifikāciju aprakstā un analīzē; 

 reliģisko opusu personiskā uztveres p ie redze ,  novē ro jumi  un  a tz iņas ; 
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Datu  aps t rādes  s t a t i s t i skās  metodes :  

 izpētīto kompozīciju vē r tē jums ,  sa l īdz inoša  ana l īze  un  
s i s temat i zāc i ja  izmantota ikvienā promocijas darba nodaļā, kā arī Noslēgumā 
un Pielikuma sarakstos. Iekļāvumam Latvijas konfesiju, vēstures un mūzikas 
kultūras kontekstā izmantota sakrālo žanru sistēmas mode lēšana , kas 
aprakstīta promocijas darba pirmās nodaļas Sakrālās mūzikas žanru 
sistematizācijas sadaļā un atspoguļota tabulu veidā. Promocijas darba tiešā mērķa 
– latviešu sakrālās mūzikas maksimāli pilnīgas panorāmas – īstenojumam, 
latviešu reliģiskie skaņdarbi tiek apkopoti un klasificēti no alfabēta, hronoloģijas 
un žanra sistēmas pozīcijām; 

 apraks tošā  s t a t i s t ika   izmantota tikai konfesiju datu – draudžu un ticīgo 
skaita – statistiskam atspoguļojumam darba ievadā un pielikumā. 

Pētījuma teorētiskais pamats: 

Autoritatīvi darbi, kuru pētnieciskā ievirze iedalāma piecās avotu grupās:  

1) vispā r īgi  muz iko loģ i skās  (teorētiskā un vēsturiskā) nostādnes 
L. Berezovčukas, G. Grigorjevas, J. Holopova, B. Jaunslavietes, J. Nazaikinska, 
J. Ručjevskas, S. Skrebkova u.c. zinātnieku darbos [59, 169, 179, 202, 203, 208, 
209, 220 – skat. Promocijas darba literatūras sarakstā], kur izsmeļoši aplūkoti 
daudzi mūzikas psiholoģijas, mūzikas socioloģijas, skaņdarbu dramaturģijas un 
mākslas uztveres jautājumi; 

2) pētījumi specifiskā žanra  un mūz ikas  žanra  aspektā – te sevišķu ievērību 
pelna M. Aranovska, G. Daunoravičienes, N. Ļubovska, A. Sohora, O. Sokolova, 
M. Starčeusas un B. Tomaševska pētījumi [166, 182, 183, 194, 211–213, 217], 
kuros izteikto ideju kopums joprojām ir aktuāls. Latvijas muzikologu pētījumu 
vidū promocijas darba teorētisko bāzi šajā jomā veido L. Kārkliņa un I. Zemzares 
raksti [68, 162, 163];  

3) tiešiem  sakrā lās  mūz ikas  j au tā jumiem – kultiem, vēstures procesiem un 
žanriem – veltīti pētījumi, kas uztverami kā zināmas paralēles un vadlīnijas šim 
promocijas darbam (K. Engelbrehts, I. Grauzdiņa, Ņ. Guļaņicka, A. Klotiņš, 
A. Purvs u.c.). Tajos aplūkotas gan konteksta atšķirības, gan vispārējie kopsaucēji 
[26, 42, 49, 51, 65, 71, 72, 111, 122, 130, 157, 160, 176, 180, 181, 218]; 

4) pētījumi, kuri veltīti sekundā r i em – vēstures, reliģijas un socioloģijas – 
j au tā jumiem, teorētiski un kontekstuāli izgaismojot izvēlēto tēmu no citiem 
aspektiem (R. Balodis, M. Boiko, J. Brauns, E. Lange, J. Lotmans, B. Uspenskis, 
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A. Podmazovs, H. Strods, V. Vīķe-Freiberga u.c.) [12, 13, 20, 21, 23, 24, 27, 48, 
88, 100, 117, 141, 142, 152, 156]; 

5) atsevišķi raksti un monogrāfijas par komponistu daiļradi, tajā skaitā arī tās sakrālo 
daļu (J. Graubiņš, I. Grauzdiņa, V. Landsberģis u.c.) [44–47, 50, 64, 69, 87, 123].  

Kā tiešie uzziņu avoti promocijas darbam kalpoja Bībele, Krišjāņa Barona 
Latvju dainas, E. Melngaiļa Latviešu mūzikas folkloras materiāli, hronikas [14, 22, 57, 
104], kā arī enciklopēdiskās vārdnīcas [7, 43, 56, 89–91, 93, 100, 136, 144–145, 189] 
un konferenču referātu krājumi [105, 120, 173–176, 188, 200, 222]. Tāpat šajā 
promocijas darbā – kā savā jomā pirmā pētījuma tapšanā – liela nozīme ir atsevišķu 
aktuālu jautājumu iztirzājumam presē: avīzēs, gadagrāmatās un mēnešrakstos 
(piemēram, Ejiet un māciet, Latvju Mūzika, Latviešu mūzika, Mūzikas Saule u.c.) [37, 
54, 61–63, 79, 94, 110, 159], kā arī JVLMA tapušo zinātnisko (BA un MA) darbu 
ietvaros [9–11, 38–41, 74–76, 106–109, 153–155]. Reliģiskās mūzikas mākslinieciskā 
vērtējuma izzināšanā lielu empīrisko pieredzi veido vairāki garīgās, kā arī baznīcas 
mūzikas jautājumiem un analīzei veltīti raksti [1, 19, 113, 134, 216, 219, 222]. 

Promocijas darba jaunpienesums un nozīme:  

 pirmoreiz veikts plašs, analītiski pamatots un vēsturiski aptverošs pētījums, kas 
saturā un formā sekmēs latviešu sakrālās mūzikas apzināšanu un tās studijas; 

 veikta 19.–20. gadsimta latviešu sakrālās mūzikas resursu analīze, katrs opuss 
tiek skatīts žanra, vēstures un komponista daiļrades rakursā. 

Pētījuma praktiskais izmantojums: 

 sakrālās mūzikas sfēras mācību līdzeklis, laikmetīgi aktuāls pētījums, 
monogrāfijas izstrādes pamats. 

 

PROMOCIJAS DARBA SATURS 

Promocijas darba pamatdaļā ietilpst priekšvārds, ievads, trīs nodaļas, 
noslēgums un bibliogrāfijas saraksts (kopā 165 lpp.). Pētījuma pielikumā apkopoti nošu 
piemēri, reliģisko konfesiju, draudžu un ticīgo skaita statistikas dati Latvijā, normatīvie 
dokumenti (MK lēmumi u.c.), kā arī latviešu reliģiskās mūzikas darbu saraksti 
(promocijas darbā minēto personu rādītājs un lietoto saīsinājumu saraksts, sakrālo 
kompozīciju alfabētisks, hronoloģisks un žanru sistemātisks saraksts – 231 lpp.). 

Promocijas darba p r iekšvā rdā  pamatota tēmas izvēle, izklāstīts pētījuma 
mērķis un uzdevumi, raksturotas izpētes metodes.  
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Darba ievadā  aplūkota konfesionālā situācija Latvijā un izplatītākās 
reliģiskās konfesijas. 

1) Reliģija Latvijā 

Reliģisko priekšstatu ienākšanas un izplatīšanās apskats ir pirmais solis uz 
konfesiju mūzikas kultūras izzināšanu un iekļaušanu kopējā sakrālās mūzikas panorāmā, 
jo tieši saiknes ticība – reliģija – Dievs apziņa ir galvenais impulss un pamatojums 
sakrālās mūzikas radīšanai. Reliģija, tās būtība, kanoni un īpatnības lielā mērā nosaka 
baznīcas kompozīciju satvaru, kā arī daļēji ietekmē ārpus dievnama skanošo 
koncertkompozīciju mūzikas valodu. Konfesionālā piederība norāda uz potenciālo 
klausītāju interesēm un daļēji arī izvēlētā žanra motivāciju.  

Reliģisko konfesiju jautājums Latvijas teritorijā nav viennozīmīgs 
salīdzinājumā ar citām – konfesionāli viendabīgām valstīm, piemēram, Lietuvu, Itāliju, 
Poliju, Krieviju u.c. Šeit aktīvi darbojas arī tādas baznīcas, kuru dievkalpojumu mūzika 
gadsimtiem ilgi palikusi praktiski nemainīga (vecticībnieki, daļēji – pareizticīgie, grieķu 
katoļi). Šīs tradīciju nemainības dēļ profesionālajā mūzikā un īpaši žanru jautājumā šo 
konfesiju mūzika ir aplūkota fragmentāri, atšķirībā no Romas katoļu, Luteriskās 
baznīcas, kā arī salīdzinoši jaunākas izcelsmes konfesiju mūzikas daudzveidīgajām 
žanriskajām izpausmēm2. Šis apstāklis ne tikai vēlreiz apliecina izvēlētās tēmas 
nozīmīgumu Latvijas kultūras kontekstā, bet arī atklāj to kā plašu, daudzšķautņainu un 
dinamisku mūzikas atzaru. 

2) Reliģiskā mūzika Latvijā 

Ievada  o t rā  s ada ļa  veltīta latviešu sakrālās mūzikas evolūcijai. Ieskats 
tajā paver plašu un bagātu žanru ainavu, kurā redzamas noteiktas tendences, attīstības 
ieviržu perspektīva, redzama arī latviešu garīgajā mūzikā līdz tam neiedomājama 
daudzveidība, individuālā radošā rokraksta pieaugošs svars. Šis vispārējais apskats 
nepieciešams kopainas un perspektīvas izpratnei.  

Profesionālās reliģiskās mūzikas ceļš katrai nācijai cieši saistīts ar tās garīgo 
pasauli. Bieži vien tieši šī mākslas joma nokļūst politisku apstākļu ietekmē. Tā, 
piemēram, garīgā mūzika kļūst par savdabīgu neatkarības karogu Latvijā 19. gadsimta 
beigās – profesionālās mūzikas ausmā –, kad mostas tautas patstāvības apziņa, aug 
jaunlatviešu kustība, aizsākas cīņa par tautas neatkarību. Kā apliecinājums teiktajam ir 
arī tabu reliģiskajai mūzikai padomju varas laikā. Un arī mūsdienās, gadsimtu mijā, tieši 
sakrālie darbi un neofolkloras garā rakstītie opusi vieni no pirmajiem vēstījuši 
demokrātijas sākumu, iekšējās, reliģiskās un politiskās patstāvības apzināšanos. 
                                                            
2 Šis jautājums attiecas galvenokārt un baznīcas mūziku, mazāk – uz koncertatskaņojumam paredzētu sakrālo 
mūziku. Pēdējā laukā var strādāt praktiski visu konfesiju pārstāvji un, iespējams, arī komponisti, kuri nemaz netic 
Dievam un nepieder kādai no konfesijām.  
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20. gadsimta 90. gadu sākumā radītās mesas, oratorijas, kā arī liels skaits psalmu un 
lūgšanu liecina par tautas atmodu, pacilātību un ticību sev, dzīvei un Dievam. Izsekojot 
Latvijas vēstures notikumiem un tendencēm sakrālās mūzikas kompozīciju radīšanā, 
sniegts Latvijas reliģiskās mūzikas panorāmas izvērtējums. 

 

1.  SAKRĀLĀS MŪZIKAS PROBLĒMIKA 

Pētījuma p i rmā  noda ļa  ir teorētiska un ietver divas apakšnodaļas. Tās 
veltītas latviešu reliģiskās mūzikas vispārējiem aspektiem – ar pētījuma objektu 
saistītām problēmām un teorētiskās literatūras apskatu.  

1 .1 .  Daži sakrālās mūzikas izpētes jautājumi 

Pi rmā  apakšnoda ļa  veltīta mūsdienu sakrālās mūzikas izpētes situācijas 
iezīmēm un tipiskākās muzikoloģiskās literatūras analīzei Latvijā, kā arī Krievijā un 
Rietumu muzikoloģijā. Šodienas Latvijas muzikoloģijas pozīcijā vērojama gan krievu 
mūzikas zinātnieku un konfesiju lielā ietekme (arī daudzkonfesiju un ekumenisma 
jautājums vispār), gan tieksme integrēties Rietumu zinātnes vidē.  

1.2. Sakrālās mūzikas teorijas problēmika 

Otra jā  apakšnoda ļ ā  tiek iztirzātas sakrālās mūzikas terminoloģijas un 
žanru sistematizācijas problēmas. 

1.2.1. Terminoloģisko apzīmējumu specifikācija 

Pirmais teorētiskais jautājums skar terminu re l iģ i skā  mū z ika  un tam 
saturiski tuvu, līdzīgu, nereti gandrīz sinonīmisku apzīmējumu – gar īgā ,  sakrā lā ,  
k r i s t īgā ,  ku l ta ,  r i tuā lā ,  bazn īcas ,  d ievnamu,  ceremoniā lā  u.tml. – 
lietojumu Latvijas mūzikas apritē. Katra termina pamatotību nosaka gan tā etimoloģija, 
gan vārdā ietvertā konkrētā satura funkcija, uzdevums, pēc kura vadoties arī veidota 
noteikta pozīcija. Līdztekus tam aktualizēta šo jēdzienu izmantojuma specifika un 
tradicionālais, desmitgažu garumā iesakņojies lietojums mūzikas apritē. Atbilstoša 
vārda izvēle ļauj katru kompozīciju ievirzīt terminoloģisko īpatnību kontekstā, 
precizējot opusa sūtību un vienlaikus atvieglojot skaņdarba raksturojumu3. 

                                                            
3 Tabulā ievietotie termini promocijas darbā skaidroti un tabulā izkārtoti, sašaurinoties vārda nozīmei. 
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Tabula 1. 

 
 

1.2.2. Sakrālās mūzikas žanru sistematizācija 

Otrais teorētiskais jautājums, kā arī promocijas darba centrālā tēma saistīta ar 
ž a n r a  j ēd z i e n u  u n  t ā  l i e t o j u m u  s a k r ā l ā s  mū z i k a s  s f ē r ā . Šis jautājums 
jau no 20. gadsimta vidus ir aktuāls ne tikai Latvijā, bet arī citur pasaulē. Teorētiskie 
raksti par žanra un žanriskuma būtību un žanru tapšanu, attīstību, mijiedarbi veido 
bagātu un pat raibu panorāmu. Iespējams, ka žanru ļoti aktīva evolūcija un jaunu žanru 
rašanās ir viena no 20. gadsimta otrās puses visdinamiskākajām un visaptverošākajām 
parādībām mūzikā. 

Katras reliģiskās kompozīcijas žanriskais imanentums vispirmām kārtām 
izriet no teksta. Savukārt, kompozīcijās ar pazīstamajām latīņu vārsmām meklējams arī 
nemainīgo mūzikas izteiksmes līdzekļu satvars. Šī izpēte kļūst auglīga un rosinoša, 
aplūkojot un salīdzinot vairākas kompozīcijas ar vienu tekstu vai nosaukumu4.  

Jāuzsver, ka izcelsmē un ievirzē radniecīgu sakrālo darbu Latvijas mūzikas 
mantojumā ir visai daudz. Īsā laikā radītais mesu, sakrālo motešu, kantāšu un citu 
                                                            
4 Iespējamas divas pieejas jeb varianti. Pirmajā, pētot kādu v i e n u  ž a n r u  d a u d z u  k o m p o n i s t u  d a i ļ r a d ē , 
atklāsies žanra daudzveidīga vai vienveidīga evolūcija, skaidrāk izcelsies tā mūzikas valodas satvars, 
raksturīgākais izklāsts, tradīcijas u.tml. Šis izpētes variants ir saistošāks, prasa daudzu komponistu daiļrades 
pārzināšanu, salīdzinājumu, žanra invarianta skaidru definējumu, kā arī sniedz panorāmiska skata aptverošus 
secinājumus. Otrā iespēja ir aplūkot v i e n u  ž a n r u  v i e n a  k o m p o n i s t a  d a i ļ r a d e s  ietvaros. Šis izpētes 
variants ir koncentrēts uz kāda komponista daiļradi, kurā šis žanrs pārstāvēts vairākkārt, un prasa detalizētu analīzi 
un rūpīgi veidotus secinājumus, tomēr sniedz ierobežotāku secinājumu loku. Šajā gadījumā, iespējams, radīsies 
šaurāks priekšstats par žanra vispārējo imanento iedabu, taču būs vērojama žanra attīstība vienas daiļrades 
perspektīvā. 
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sacerējumu kopums saista uzmanību ar daudziem vienādiem nosaukumiem – Tēvreize 
jeb Pater noster, Ave Maria, Ave Maris Stella, Salve Regina, Lūgšana, Te Deum. Pētot 
šādus skaņdarbus, konstatēts gan darbu semantiskais invariants, gan tradicionālo vārsmu 
interpretāciju daudzveidība. Va i  k o m p o z ī c i j a s  a r  v i e n ād u  n o s a u k u m u  ( u n  
a t t i e c īg i  a r ī  v ā r s m ām )  i l g a j ā  b a z n ī c a s  mū z i k a s  a t t ī s t īb a s  v ē s t u r ē  
i r  i z v e i d o j u š ā s  p a r  a u t o n o m i e m  ž a n r i e m ? Tas ir kardināls jautājums, ko 
nav iespējams apiet, pievēršoties daudziem sakrālajiem žanriem.  

Aktuāls jautājums ir arī žanru sugasvārda apzīmējumu lietojums. Tā saturiskā 
niansētība būtiski precizē un atvieglo žanru apzīmējumu, ļaujot to skatīt dziļāk kā 
pamatvienību, nevis tikai nosaukumu, virsrakstu un teksta frāzi. Tādi personvārdus 
ietveroši žanru apzīmējumi kā Ave Maria (avemarija) un Te Deum (tedeums) mutvārdos 
jau tiek lietoti un gramatiski atbilstoši locīti, neaizvainojot ticīgo cilvēku reliģiozās 
jūtas. Tas atvieglo latviešu valodas izteiksmi, ļauj nosaukumus ērtāk lietot teikumā, 
gramatizēt, nepadarot pašu tekstu smagāk lasāmu, bet gan skaidrāku un gludāku. Arī 
šajā mūzikas sfērā būtu jāvadās no tendences latviskot visu, kas tam ļaujas (legato, 
staccato, divisi, détaché, glissando, crescendo, alleluia, amen – legato, stakato, divizi, 
detašē, glisando, krešendo, aleluja, āmen utt.). Turklāt tas arvien vairāk vērstu 
zinātnieku uzmanību uz latviskojumu kā pirmo soli pretī žanra paradigmas izzināšanai. 
Tas īpaši attiecas uz dažiem virsrakstiem, kuri jau patiesībā kļuvuši par žanra 
apzīmējumiem – līdzīgi kā jau agrāk rekv iēms,  magn i f ikā t s ,  t edeums  u.c. 
Tāpēc arī savā pētījumā dažviet piedāvāju lietot žanra apzīmējuma latīņu nosaukuma 
latviskojumu, lai izvairītos no latīņu nosaukumu biežā lietojuma nevēlamajā ģenitīva 
locījumā – Gloria vietā – g lo r i j a , Lacrimosa vietā – l akr imoza , Ave Maria – 
attiecīgi avemar i j a  u.tml.5 

Sakrā lo  žanru  t eor i j a  izstrādāta reliģiskajā mūzikā – mūzikas un 
kanonisku (vai vienkārši garīgu) tekstu sintēzē. Žanrs un tā paradigmu veidojošie 
imanentie elementi izriet no teksta satura – literārā pamata – nemainīguma. Šo aspektu 
skaidri norāda konkrētu vārsmu stabilitāte dievkalpojumā un lūgšanu apritē. Taču lai 
spriestu par žanra funkcionālo pusi, tā dzīvošanu un darbošanos reālajā apritē, ir 
nopietni jāiedziļinās ikviena žanra satvarā, tātad vispirmām kārtām jāapzinās teksts kā 
galvenais žanru veidojošais elements. Blakus nemainīgajam tekstam jāskata tā 
individuālais traktējums dažādos līmeņos: cikla daļu loma un tās diferenciācija, daļu 
secīguma un formu savdabība, faktūras īpatnības, cantus firmus izpausmes, monodijas 
un korāliskuma lietojums utt.  

Gadsimtu gaitā katram tekstam izveidojies savs mūzikas valodas nemainīgo 
pazīmju loks. Tas ir būtisks gan patstāvīgu žanru – avemarijas, tēvreizes – izpētē, gan 
arī cikla daļu emancipācijas jautājumā. Un, iespējams, vēl plašāk – citos ar tekstu 

                                                            
5 Runa ir tieši par žanra apzīmējumiem, bet skaņdarbu tituli, protams, paliek oriģinālā, kādus tos devis komponists. 
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saistītos žanros, līdz pat solodziesmai, kantātei, operai. Piemēram, laicīgajā mūzikā 
vairāku J. V. Gētes dzejoļu muzikālās versijas skaitāmas desmitos un simtos! Saistoša 
un vērtīga izpēte būtu arī viena saturiskā tēla kā arhetipa daudzveidīgās žanra izpausmes 
– Mazepas, Fausta, Romeo un Džuljetas u.tml. 

Muzikāli kompozicionālo žanru struktūru nosaka jau izveidojusies tradīcija, 
kā arī autora pieeja. Ir žanru veidojošie konstantie momenti, ir arī tie, kas ļaujas 
komponista gribai. Žanra iekšējā forma ir tradicionālo un netradicionālo stilistisko 
pazīmju sintēze viena kanoniska teksta ietvaros. Apzīmējums iekšējā forma ļauj 
saredzēt kanonu un stila mijiedarbes, gadsimtu diktēto un konkrēto komponista noteikto 
interpretāciju dialektiku. Šajā rakursā auglīga izpēte iespējama gan viena žanra 
skatījumā dažādu komponistu sakrālajā daiļradē, gan kāda žanra evolūcijā viena 
komponista daiļradē, fokusējot uzmanību uz daiļrades gaitā ieviestām izmaiņām un 
žanra paradigmas ievērošanu. 

Balstoties uz iepazītajiem latviešu sakrālajiem skaņdarbiem un apkopojot 
žanra jēdziena daudzveidīgo izpratni, i zve ido ta  un  pamato ta  sakrā lo  žanru  
s i s tēma. Tās pamatā ir divi komponenti, kas veido žanra karkasu, sākotnējo modeli: 

1) teksti kā žanra noteicošā izejviela, kompozīcijas programma, kas paredz 
kompozīcijas noskaņojumu un formas matrici; 

2) baznīcas mūzikas pirmpamats – gregoriskais vai luteriskais korālis, vai tās 
faktūra, dziedāšanas maniere, kuras izmantojums veido ciešas saites ar visas 
reliģiskās mūzikas saknēm. 

Otrs, sekundārs sakrālo žanru dalījums var tikt veidots pēc dažādām citām 
pazīmēm: 

 piederības dažādām žanru klasēm – episkajiem, dramatiskajiem un liriskajiem 
(līdzīgi literatūrai); 

 nošķīruma viendaļas vai cikliskajos darbos; 

 izpildītāju sastāva; 

 funkcijas specifikas jeb īpašas lomas dievkalpojuma ceremonijā, kas mūzikā var 
izpausties, piemēram, kā rituāla sastāvdaļas – procesijas, gājiena, zvanu 
ieskandināšanas – ietvērums mūzikas tekstā. 

Pamatojoties uz iepriekš radītās pozīcijas žanru, it īpaši sakrālo žanru jomā, 
uz esmu Latvijas reliģiskās mūzikas bāzes izveidojusi savu  sak rā lo   žanru   
s i s tēmu  p i ram īdas  i zska tā  un piedāvāju to lietojumam gan zinātniskā apritē, gan 
praksē (skat. Tabula 2). Šajā skatījumā vispirmām kārtām vados no skaņdarbu  
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būves ,  s t ruk tū ras  ap joma un kva l i tā t e s 6. Izvirzot izvērsto un miniatūrformu 
pretstatu augstākā līmenī, veidojas v ienda ļas  opusu  un c ik lu  nošķ ī rums , kas 
horizontāli sadala žanru piramīdu divās daļās. Uz tām balstās arī visa tālāk sekojošā 
sakrālo žanru sistematizācija, kurā sākotnēji noteicošo skaņdarba formas horizontālo 
nošķīrumu vertikāli iedala  žanra  sa turs  (tajā skaitā arī funkcija rituālā) .  Tieši 
sakrālo žanru  a t šķ i r ības  i zce l smē   un  sa tu rā   nosaka  žanru  g rupu  ska i tu   
katrā no līmeņiem (attiecīgi – viendaļas žanru vai ciklisko formu pozīcijās). Šos līmeņus 
var veidot arī maksimāli apkopojošu piramīdas shēmu veidā ar visu pārstāvēto žanru 
nosaukumu un paraugu uzskaitījumu virs katras žanra satura grupas. Turklāt, neatkarīgi 
no žanru nosaukumu daudzuma, sistēmas piramīdas forma ārēji un iekšēji nemainīsies – 
tikai palielināsies tās apjoms un paplašināsies tās robežas. Tādējādi sakrālo žanru 
klasifikācijā tieši p i ram īdas  mode l i s  pārliecina kā formu un saturu pārskatāmi 
atspoguļojošs un ietilpīgs, tātad – kā vispiemērotākais.  

Izveidotajā piramīdas sistēmā uzskaitīti tikai La tv i jas  sak rā l a j a i   
mūz ika i   r aks tu r īgāk ie  žanri (piemēram, virs HIMNU grupas tie izkārtoti virzienā 
no apakšas uz augšu: Ave maris Stella; Veni, Creator Spiritus; Magnificat; Te Deum; 
Sanctus; Gloria utt.), ko arī var papildināt un izmainīt atkarībā no sakrālās mūzikas 
īpatnībām, aplūkojamā vēstures laika nogriežņa vai veidojot kāda komponista daiļrades 
sakrālo žanru sistēmu u. tml. Katrā no variantiem tā būs atšķirīgāka – bagātāka vai tieši 
otrādi – kodolīgāka, reliģiski un konfesionāli noteiktāka, taču jebkurā gadījumā 
aptveroši atspoguļos žanrus izvirzītajā kontekstā. 

Latvijas sakrālās mūzikas žanru sfērā piramīdas pamatlīmeni veido 
miniatūrformas jeb  v ienda ļas   kompoz īc i jas .  Tie ir monolīti žanri, kas ir  v i su   
r e l iģ i skās   mūz ikas   žanru   pamatā  (skatīt krāsaino bultu norādes piramīdas 
labajā un kreisajā sānā).  Iedalījums četrās grupās atkarībā no tekstu avota un satura ir 
v i spā r inā t s  un un iversā l s  mode l i s  praktiski jebkuras valsts kristīgajā mūzikā, 
neatkarīgi no konfesionālās situācijas:  

 PSALMI, SVĒTIE RAKSTI; 

 LŪGŠANAS; 

 HIMNAS; 

 SEKVENCES, KORĀĻI, DZIESMAS.  

Pirmo un vēsturiski vissenāko sadaļu veido  Psa lmu   un Svē to   Raks tu   
(jeb Bībeles) teksti mūzikā. Tekstu ziņā tā ir arī visapjomīgākā sadaļa, ko veido ne tikai 
150 psalmi, bet arī raksti no Vecās Derības un daļēji – no Jaunās Derības evaņģēlijiem. 
Svēto Rakstu teksti veido visbagātīgāko satura sfēru gan  psa lmžanram,  gan arī 
garīgajām kantātēm, oratorijām, pasijām un Bībeles skatiem. Teksta avota lielā apjoma, 
kā arī šīs sfēras tekstu lielās izplatības dēļ latviešu sakrālajā mūzikā virs grupas 

                                                            
6 Kvalitāte te domāta kā līmeņa, pamatpazīmju kopuma raksturojums. 
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nosaukuma nav izcelti nedz atsevišķi psalmi, nedz arī evaņģēliju fragmenti, kuri 
latviešu garīgajās kantātēs būtu izmantoti visbiežāk.  

Tabula 2. 

 

Psa lmu   un  Svē to  Raks tu   grupā neietilpst izklāsta, satura un mūzikas 
ziņā patstāvīgi žanri ar Bībeles vārsmām – himna Magnificat7, lūgšana Mūsu Tēvs jeb 
tēvreize, kā arī citas himnas un lūgšanas, kuru vārsmu pamatā ir kāds fragments no 
Jaunās Derības – Agnus Dei, Gloria, Sanctus, Te Deum u.c. Šie žanri attīstības gaitā 
pierādījuši savu neatkarību, kā arī satura un noskaņas piederību citām – emocionāli 
patstāvīgām žanru grupām – lūgšanām vai h imnām. Piemēram, magnifikāts nāk no 
Svētajiem Rakstiem (Lk. 1: 46–55) un pēc teksta izcelsmes būtu iekļaujams šajā pirmajā 
sadaļā. Taču attīstības gaitā magnifikāta vārsmas gan ceremonijās, gan mūzikas 
izteiksmes ziņā veido savu himnisko raksturu un tādējādi mūsdienās jau skatāmas kā 
pilntiesīgs himnas žanrs. Tas pats sakāms par tēvreizi, kas jau daudzus gadsimtus tiek 
uztverta kā patstāvīga emancipēta lūgšana, nevis Bībeles fragments (Mt. 6: 9–13 vai 
Lk. 11: 2–4). 

                                                            
7 Pasaules mūzikā tai pievienojas arī – Nunc dimittis un Benedictus, sīkāk par to nodaļā 2.3.2.  Magnificat. 
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Pēdējo, ceturto sadaļu veido salīdzinoši vēlāk – viduslaikos – radītās 
sekvences ,  korā ļ i  un  bazn īcas  dz ie smas :  kvantitatīvi liela grupa, kas savu 
aktualitāti mūsdienās saglabājusi galvenokārt baznīcas apritē8. Arī piramīdā minētās 
viduslaiku sekvences Stabat Mater, Dies irae un Veni, Sancte Spiritus Latvijas 
akadēmiskajā mūzikā parādās epizodiski un patstāvīgu žanra ģenēzi pagaidām neveido, 
tādēļ arī atsevišķi netiek skatītas. Iespējams, sekvenču žanra nepopularitāte skaidrojama 
ar specifiskiem katoļu tekstiem un askētisku melodiku9, kā arī pašu sekvenču mazu 
izplatību katoļu baznīcas ceremonijās. 

Savukārt piramīdas pamata centrā nošķirtas saturiski un emocionāli 
skaidrākas, viennozīmīgākas LŪGŠANAS un HIMNAS, kas tekstu ziņā ir 
salīdzinoši mazākas grupas, taču mūzikas apritē pārstāvētas gan skaitliski visvairāk, gan 
arī muzikāli visbagātīgāk interpretētas10. 

Piramīdas augšējā līmenī ir cikli un liturģiskās formas (skat. CIKLI, 
IZVĒRSTAS KOMPOZĪCIJAS), kas radītas, apvienojot vairākus patstāvīgus žanrus un 
veido savdabīgus žanru ansambļus [181; 38 – N. Guļaņicka]. Tas apstiprina 
apgalvojumu par cikla daļu iekšējo patstāvīgumu, emancipāciju – spēju pastāvēt kā 
miniatūrformai. Kā zināms, tieši sakrālo ciklu daļas jau savos pirmsākumos ir tematiski, 
strukturāli un vēsturiski autonomas un pierādījušas savu dzīvotspēju daudzu komponistu 
daiļradē. Savukārt cikli mūzikas vēsturē izveidojās tieši ar funkcijas motivāciju, 
pakļaujoties liturģijas vai citas ceremonijas diktētajiem kanoniem un atsevišķām 
nemainīgām dziedamām daļām saaugot, summējoties vairāku daļu kopumā. Arī katra 
cikla daļa ir žanriski patstāvīga un var tikt aplūkota kā viendaļas kompozīcija. 

Vēstures gaitā miniatūrformas žanri izauguši par izvērstām kantātēm un pat 
daudzdaļu sacerējumiem, tomēr skaidrības labad žanru sistematizācijā tiek ņemta vērā 
žanru  sāko tnē jā  s t ruk tū ra  un ap joms , jo viendaļas žanri ir pamats, no kura izriet 
un evolucionē visa reliģiskā mūzika un tās vēlākie izvērstie žanri. Protams, jāpieļauj 
iespēja, ka saturiski un funkcionāli radniecīgi opusi var atrasties gan viendaļas, gan arī 
ciklisku žanru sadaļā – migrēt no piramīdas pamatlīmeņa uz virsotni. Tādā gadījumā 
jāiedziļinās sa tu ra  (vai konkrētu vārsmu) nozīmīgumā un traktējumu daudzveidībā, kā 
arī žanra veidošanās sākumā esošajā formā kā žanra skaidrojuma papildus rādītājā. Šāda 
tipa viendaļas žanra migrācija uz ciklisko žanru sfēru ir normāla un pašsaprotama 
parādība tiem mūzikas žanriem, kuru paradigmu nosaka: 

1)  nemain īgs ,  i zce l smes  un   va lodas  z iņā  v iengaba la ins  t eks t s ;  

                                                            
8 Ņemot vērā sekvenču, korāļu un baznīcas dziesmu grupas mūzikas un arī atskaņojuma specifiku, tās salīdzinoši 
retāk tiek izmantotas profesionālajā akadēmiskajā mūzikā, tādējādi šajā pētījumā praktiski netiek aplūkotas. 
9 Kā zināms, dogmatisku apsvērumu dēļ viduslaiku baznīca laikposmā no 11.–14. gs. aizvietoja muzikāli 
komplicētas himnas ar sekvencēm – vienkārši veidotām reliģiskām dziesmām. 
10 Lūgšanām un himnām veltītas atsevišķas nodaļas, attiecīgi  2.1. un 2.2. 
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2)  vēs tu r i sk i  agr īnā ,  sākotnē jā  mūz ikas  pa rauga  fo rma . 

No izstrādātās sakrālo žanru sistēmas izriet arī žanru izpētes secība promocijas 
darba o t ra jā  un t reša jā  nodaļā11. Tās veltītas praktiskam darbam ar latviešu reliģisko 
žanru paraugiem, kur galvenā uzmanība fokusēta uz izvēlēto opusu vispārējo 
muzikoloģisko un salīdzinošo analīzi gan komponista daiļrades kontekstā, gan konkrētā 
žanra evolūcijas kopainā. Katras nodaļas un apakšnodaļas beigās sniegts izvēlētā žanra 
un aplūkoto kompozīciju izvērtējums latviešu reliģisko žanru sistēmas ietvaros. Nodaļu 
primārais uzdevums ir p a s k a i d r o t ,  i z v ē r t ē t  un  t eo rē t i sk i  pamato t  šo  
l a tv iešu  sakrā lās  mūz ikas  sakā r to jumu.  

 

2.  VIENDAĻAS ŽANRI 

Otra jā  noda ļ ā  tiek skatīti viendaļas žanri, kuri saturiski iedalīti atkarībā 
no tekstu izcelsmes un kvantitatīvās nozīmes latviešu mūzikā:  

 lūgšanas (tēvreize); 

 psalmi; 

 himnas; 

 tradicionālo ciklu atsevišķi – emancipēto daļu – piemēri12. 

2.1. Lūgšanas 

Kopējā sakrālo žanru klāstā lūgšanas žanrs ir viens no iemīļotākajiem un 
brīvākajiem. Nepiesaistoties kādam kanoniskam tekstam, lūgšana pieļauj lielāku vārsmu 
izvēles vai pat instrumentālā risinājuma brīvību. Tādējādi žanra imanentās iezīmes ļauj 
katru reizi radīt savu lūgšanu, jo arī pati lūgšana kristietībā var tikt traktēta kā 
individuālā sinonīms. Funkcionāli un izcelsmes ziņā pieskaitāms reliģiskās mūzikas 
sfērai, žanrs viegli skatāms arī garīgās mūzikas dimensijā, kurā valda salīdzinoši 
universālas, savā ziņā kristietības vispārējas, ekumeniskās idejas.  

Latviešu mūzikā par pamatu lūgšanas žanram komponisti izvēlas dažādu 
noskaņu, dažādas reliģiozitātes pakāpes dzejvārsmas. Arī lūgšanas žanra diktētā 
noskaņa un izteiksmes līdzekļu satvars ir vienkāršs, bet skaidrs un viennozīmīgs. Tas 

                                                            
11 Lai pēc iespējas dziļāk un izsmeļošāk atklātu izvēlēto tēmu, katra nodaļa un apakšnodaļa veidota kā relatīvi 
patstāvīga teksta vienība, kura var tikt lasīta gan atsevišķi, gan arī visa pētījuma kontekstā. Ņemot vērā pētījuma 
nodaļu zināmu patstāvību, daži ar konkrētiem žanriem saistīti atzinumi un secinājumi izdarīti jau nodaļas ietvaros.  
12 Atbilstoši izstrādātajai sakrālo žanru sistēmai viendaļas žanru apskatā var tikt analizēti arī skaņdarbi ar dažādiem 
viduslaiku sekvenču tekstiem, korāļi, dziesmas. Latviešu mūzikā kompozīcijas ar viduslaiku sekvenču vārsmām 
nav raksturīgas – iespējams, tās vairāk izplatītas katoļu konfesijas valstīs. Savukārt reliģiskās dziesmas un korāļi ir 
ārkārtīgi bagātīgs, plašs sakrālās mūzikas lauks ar baznīcas funkcijā ierobežotu sadzīvisku ievirzi, kas prasa 
atsevišķu rūpīgu darbu analīzi, kā arī cita veida pieeju melodikas, teksta, izcelsmes, konfesijas konteksta, autoru 
meistarības un dažādu citu likumsakarību izpētē. Tādēļ promocijas darba limitētā apjoma dēļ reliģisko 
kompozīciju analīze koncentrēta tikai uz profesionālo opusu paraugiem. 
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ļauj skaņradim paust subjektīvās emocijas, radoši traktēt izvēlēto tekstu, vienlaikus 
viegli iekļaujoties žanra diktētajos rāmjos. Varbūt arī tālab konfesionāli bagātajā Latvijā 
lūgšana ir bieži sastopams žanrs un virsraksts daudzu komponistu jaundarbos.  

Kā spilgti lūgšanas žanra paraugi latviešu mūzikā analizēti B. Skultes 
Lūgšana sieviešu vai bērnu korim un J. Karlsona Vakara lūgšana stīgu orķestrim.  

2.1.1. Tēvreize 

Gan aktualitātes un kvantitātes ziņā, gan arī patstāvīga žanra kristalizācijā un 
evolūcijā latviešu reliģiskajā mūzikā kopumā tēvreize ieņem stabilu, žanra aktualitātei 
un funkcijai atbilstošu vietu. Zīmīgi, ka šai lūgšanai Latvijā ir izteikti ekumenisks gars, 
tātad tai labprāt pievēršas gandrīz visu konfesiju komponisti un arī citi interesenti.  

Kā raksturīgākais no lūgšanas satvara atšķirīgais izteiksmes līdzeklis 
uzsverams kora  i zk lās t s  un korā ļa  fak tū ras  pārsvars. Tēvreizes vārsmās ietvertās 
idejas prasa lūdzēju vienotību, kas muzikāli izpaužas kā kora unisons vai korāļa 
harmoniskā faktūra ar vienotu skandēšanas ritmiku. Tā ļauj tekstam palikt ne tikai 
saklausāmam, bet arī noteicošam emociju kodolā un mūzikas valodas risinājumā. 

Tēvreizes žanrs gan iekļaujas kopējā lūgšanas žanra kontekstā, gan piesaka 
sevi kā patstāvīgu, neatkarīgu viendaļas žanru, kas lūgšanas žanra ietvaros veido savu 
kategoriju, savu pasauli un mūzikas valodas iezīmes. To apliecina arī daudzi tēvreizes 
piemēri mūzikā – ne tikai Latvijā, bet arī citu valstu kristīgās mūzikas kultūrā, 
piemēram, ASV, Francijā, Itālijā, Krievijā, Lietuvā un citur. 

Žanra paradigmas un latviešu tēvreizes stilistikas īpatnību apliecinājumam 
detalizēti aplūkotas R. Dubras divas tēvreizes, A. Jurjāna, E. Melngaiļa, P. Vaska 
kompozīcijas, kā arī L. Garūtas tēvreize no kantātes Dievs, Tava zeme deg! un G. Pelēča 
divas tēvreizes no oratorijas Dievs ir mīlestība.  

2.2. Psalmi 

Latviešu sakrālajā mūzikā psalms ir viens no iemīļotākajiem un 
attīstītākajiem žanriem. Komponistu devums psalma žanrā aptver pāri simtam opusu 
(D. Aperāne, V. Baštiks, I. Breģe, P. Dambis, R. Dubra, M. Einfelde, A. Engelmanis, 
G. Gedulis, M. Gribinčika, R. Jermaks, A. Kalējs, R. Kalsons, J. Karlsons, R. Liede, 
A. Maskats, I. Mežaraups, G. Pelēcis, I. Ramiņš, Ingmars Zemzaris u.c.). Psalmu 
daudzveidība ļauj komponistiem brīvi eksperimentēt ar to tekstiem citos žanros, radot, 
piemēram, psalmu kantātes (A. Purvs) vai psalmu simfonijas (I. Ramiņš, V. Šmīdbergs).  

Tieši psalmos latviešu valodā atklājas luteriskās Latvijas īpatnība (luteriskās 
baznīcas dievkalpojumos psalms skan biežāk nekā, piemēram, katoļu mesā). Psalmu 
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pārsvars sakrālajā mūzikā redzams arīdzan citās protestantisma valstīs – Vācijā un 
Anglijā. Savukārt katoļu mūzikas pasaulē līdz otrajam Vatikāna koncilam (1962–1965) 
psalmi tika sacerēti vienīgi baznīcas oficiālajā – latīņu valodā. Skaņdarbi dzimtajā 
valodā katoļu draudzēs un dievnamos ienāk pakāpeniski, un Latviju šis jauninājums 
sasniedz 20. gadsimta 80. gadu sākumā. 

Latviešu mūzikas vēsturē psalmi ir nozīmīgi žanra pētniecības rakursā. 
Pamatojoties uz latviešu kompozīcijām vien, jau iespējams aktualizēt un izzināt dažādas 
psalma žanru skarošas problēmas. Pirmkārt, žanrs ietekmē formas izveidi, kas laikmetu 
griežos vairākkārt mainījusi savu satvaru un kompozicionālās robežas. Otrkārt, pētnieku 
ievērību pelna izteiksmes līdzekļu kopums, raksturīgākais izklāsts u. tml. Zīmīgi, ka 
salīdzinājumā ar citiem kanoniskajiem žanriem (piemēram, Pater noster, Lacrimosa, 
Agnus Dei u.c.) psalmu formas ietvars vairākos gadījumos nav pakļauts teksta 
secīgumam, bet gan otrādi – tieši komponists strukturāli nosaka vārsmu atkārtojumu. 
Tādēļ kompozīcijās visbiežāk sastopamas refrēna tipa formas, kā arī vienkāršās vai 
saliktās trijdaļu formas karkass. Arī psalmu plašais emociju klāsts nekādā ziņā neparedz 
statiskumu – psalmžanra sfērai raksturīgs bagāts emocionāls risinājums, daudzveidīgs 
izjūtu un noskaņu spektrs. 

Psalmu kompozīcijās vērojamas kopīgas iezīmes, kas skar tekstu un faktūras 
traktējumu. Tās sakņojas jau psalma dziedāšanas pirmsākumos, kad noteicošie bijuši 
centieni ļaut klausītājiem pēc iespējas labāk dzirdēt vārdus, kā arī Dievam adresētās 
dzejrindas skandēt kopīgi un vienoti – unisonā. Tieši tas nosaka psalma monodisko 
(P. Dambis) un homofoni harmonisko, gandrīz korāļveida (I. Ramiņš, Im. Kalniņš, 
J. Karlsons) faktūru. Daudzās kompozīcijās melodijai ir primārā loma, citām balsīm 
uzticēts korāliski akordisks pavadījums (piemēram, J. Karlsona kantātē Magna opera 
Domini) vai vokalizējošs akordu fons (P. Dambja 46. psalmā no cikla Astoņi psalmi). 

Psalma galvenais elements – psa lmodēšana  – dažādās interpretācijās 
parasti ir neiztrūkstošs psalmvārsmu muzikāls līdzgaitnieks. Tieši vārdu skandēšana uz 
vienas skaņas ne tikai sakņojas senajās psalma dziedāšanas tradīcijās un izriet no tām, 
bet ir arī mūsdienu skaņdarbu neatņemama sastāvdaļa, turklāt laikmetīgajos psalmos 
veidojas daudz komplicētāka sazobe ar citiem izteiksmes līdzekļiem, daudz plašāks šo 
izteiksmes līdzekļu loks. 

Psalma žanrs latviešu sakrālajā mūzikā atklājas kā salīdzinoši mobila, 
variabla, lielāku brīvību pieļaujoša vienība, kuras invariantu veido monodija, 
psalmodēšana, homofons izklāsts. Šāds salīdzinoši pieticīgs žanrisks satvars tomēr 
dažādās interpretācijās ir stabils darba karkass, kas reprezentē arī žanra izveides un 
psalmdziedāšanas vēsturiskās tradīcijas, un katra komponista opusā atklājas dažādos 
rakursos, dažādā intensitātē, dažādās krāsās. Sākot ar E. Melngaili līdz pat mūsdienu 
interpretācijām (P. Dambis, R. Kalsons, J. Karlsons, A. Maskats), psalmu mūzika veido 
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pat neparasti plašu tēlu un emociju galeriju, kurā sastopamies gan ar gregoriski 
psalmodiskajā manierē ieturētajiem miniatūržanra skicējumiem (piemēram, V. Baštiks), 
gan monumentālām vokāli instrumentālām kompozīcijām – nacionālās skolas un 
tradīciju oriģinālām vienotājām (J. Karlsons, A. Maskats, I. Ramiņš u.c.). 

Žanra satvara izpētes gaitā tuvāk skatīts I. Ramiņa 150. psalms, J. Karlsona 
Magna opera Domini un P. Dambja Astoņi psalmi jauktajam korim a cappella. 

2.3. Himnas 

Latvijā sakrālās himnas pārstāvētas bagātīgi. Īpaši tās saplaukušas 
20. gadsimta beigās – 21. gadsimta sākumā. Emocionālās pacilātības dēļ himnai 
komponisti pievēršas, rakstot pasūtījuma darbus kādiem konkrētiem svētkiem, 
festivāliem u.c. pasākumiem. Tomēr himnas žanru kopums latviešu mūzikā līdz šim ir 
maz skatīts un pētīts lauks. Kopainas radīšanu lielā mērā apgrūtina konfesionāli un 
kvantitatīvi bagātīgs slavasdziesmu klāsts, ko veido gan jūdaisma psalmi, gan 
viduslaiku himnas, gan protestantu un mūsdienu dzejvārsmas, kā arī himnu 
daudzveidīgās interpretācijas.  

Žanra skatījumā himnas ir apkopojošs jēdziens. Tā objektīvam izvērtējumam 
grūtības sagādā katras atsevišķas himnas izcelsmes patstāvība, lietojuma specifikas 
individualitāte, dzīvotspēja konkrētajā reliģiskajā kultūrā un valstī, kā arī daudzi citi 
apstākļi. Aplūkotie himnu paraugi ir biežāk sastopami gan latviešu mūzikas, gan 
pasaules mūzikas apritē. Zīmīgi, ka lielākā daļa no komponistu rakstītajām himnām ir 
latīņu valodā, tātad – katoļu izcelsmes. Latvijā komponisti pievēršas populārākām 
himnām (Magnificat, Te Deum, arī Veni, Creator Spiritus un Ave Maris Stella u.c.). Šī 
izvēle atklāj vienu no žanra raksturiezīmēm – viduslaiku latīņu tekstu izmantojumā 
saskatāma komponistu tieksme pēc tradicionālām, saturiski un emocionāli spilgtām, kā 
arī gadsimtu gaitā veidotām un pārbaudītām vērtībām. Tām ir sava noteiktā liturģiskā un 
rituālā funkcija, pateicoties kurai, katra konkrētā slavasdziesma spējusi saglabāt savu 
dzīvotspēju un aktualitāti arī šodien. Arī katras himnas satura un emociju nianses veido 
atšķirīgu, tikai konkrētai himnai raksturīgu mūzikas izteiksmes līdzekļu ietvaru, kas 
kļūst par žanra patstāvības zīmi. 

Teksta ziņā daudzveidīgas himnas ir vienotas muzikāli (diametrāli pretēji 
psalmiem, kam ir vienots tekstu avots, bet atšķirīgs mūzikas traktējums). Šā žanra 
kategorijai ir daudzas nepārprotamas kopīgas žanra zīmes – pacilāts, slavinošs 
noskaņojums, marša metroritms, skanējuma dinamiskums, efektīgs tembru risinājums. 
Kā papildu raksturojums minams trijdaļu reprīzes formas ietvars ar gaišām un 
enerģiskām malējām daļām un elēģisku vidusposmu lūgšanu. Tātad, tie ir stabilizējoši 
un harmonizējoši himnas būves principi. Arī korāļu vai homofoni harmoniskas faktūras 
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pārsvars, polifonijas elementi attīstošajos posmos un fanfarveida intonācijas ir 
neatņemama himnu sastāvdaļa.  

Plašākai analīzei promocijas darbā izvēlētās himnas ir: 

2.3.    Latvijas Valsts himna – Baumaņu Kārļa Dievs, svētī Latviju! 
2.3.1. Ave Maris Stella (R. Dubra, J. Karlsons); 
2.3.2. Magnificat (R. Dubra, U. Prauliņš); 
2.3.3. Te Deum laudamus (I. Arne, P. Dambis, R. Dubra, R. Jermaks, P. Vasks). 

 
2.4. Ciklu emancipētās daļas13 

Emancipēto daļu komponēšanas tendence ienāk arī latviešu skaņumākslā 
20. gadsimta pēdējā desmitgadē – ar vispārējo reliģiskās mūzikas vilni. Taču ceļš uz 
cikla daļu emancipāciju epizodiski iezīmējas jau 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta 
sākumā. Piemēram, Jurjānu Andreja Gods Dievam augstībā (vīru.k.; 1877) būtībā 
pieder glorijas žanram (par ko liecina arī darba nosaukums), taču nepilns kanoniska 
teksta izmantojums ļauj šo opusu pieskaitīt arī himnai ar tekstu no Bībeles. Tas pats 
sakāms arī par O. Šepska Ozianna (diviem koriem; 1889) – sasaucoties ar mesas 
Sanctus vārsmām, kompozīcija tomēr pieder himnas žanram, vienlaikus iezīmējot ceļu 
uz mesas daļu patstāvību. Savukārt, 20. gadsimta pēdējā desmitgadē līdzās 
tradicionālajiem cikliem komponisti raksta arī atsevišķas daļas. Piemēram, patstāvīga 
Gloria sastopama I. Arnes, M. Einfeldes, R. Jermaka, R. Kalsona, T. Ķeniņa, I. Ramiņa 
un V. Zilvera darbu vidū; Agnus Dei vārsmām pievērsies Ē. Eglītis, A. Kalējs, R. Liede, 
bet P. Vasks – tikai to atsevišķai frāzei (Dona nobis pacem); patstāvīgu Kyrie rakstījis 
Ē. Eglītis, R. Kalsons, A. Selickis, V. Zilveris; Crucifixus – M. Einfelde, R. Liede; 
Sanctus, Benedictus – Ē. Eglītis, M. Einfelde un I. Ramiņš. Rekviēma tematikai 
atsevišķās daļās pievērsies R. Liede, A. Maskats un I. Ramiņš (Lacrimosa).  

Latviešu profesionālajā sakrālajā mūzikā cikla emancipētās daļas gūst arvien 
lielāku patstāvību un neatkarību. Īpaši cikla atsevišķas daļas aktuālas 20. gadsimta 
beigās un 21. gadsimta sākumā. Cikla daļu neatkarību veido gan šāda tipa skaņdarbu 
kvantitāte, gan arī žanra iezīmju nemainīgums, kas ļauj daudzas cikla daļas komponēt 
un arī skatīt kā patstāvīgas. Atsevišķas ciklu daļas piesaista komponistu uzmanību un 
interesi ar emociju amplitūdu (piemēram, Agnus Dei, Gloria, Lacrimosa, Sanctus). 
Bieži vien komponisti vienā izvēlētajā cikla daļā cenšas ietvert visa cikla saturu, 
ekspresiju un emociju paleti, piemēram, A. Maskats kompozīcijā Lacrimosa).  

 
                                                            
13 Ciklu emancipētajām daļām veltīta atsevišķa apakšnodaļa Viendaļas žanru nodaļas ietvaros. Var likties, ka tai 
būtu jāseko pēc ciklu apskata, taču tieši ar šādu nodaļu izkārtojumu vēlos akcentēt faktu, ka vēl pirms ciklu 
izveides šīs daļas eksistē kā patstāvīgas vienības un tikai vēlāk – baznīcas tradīciju un kanonu ietekmē – kļūst par 
ciklisku opusu sastāvdaļām. Tādējādi likumsakarīgs ir arī atsevišķo daļu emancipācijas jautājums. 
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Analizētās kompozīcijas: 

2.4.1. Agnus Dei (T. Ķeniņš salīdzinājumā ar cittautu komponistu žanra paraugiem); 
2.4.2. Gloria (M. Einfelde, A. Jurjāns, I. Ramiņš) un 
2.4.3. Lacrimosa (A. Maskats uz citu kompozīciju žanra interpretāciju fona).  

Blakus katras cikla daļas īpašajai emocionālajai noskaņai, tekstam un nereti 
arī tā noteiktajai struktūrai iezīmējas arī sekundārais – citu mūzikas izteiksmes līdzekļu 
kopums, kas veido emancipēto daļu žanra invariantu – modeli, kurā žanra saturs 
saklausāms pat instrumentālajā variantā.  

 

3.  TRADICIONĀLIE CIKLI 

Trešā  – pētījuma visplašākā  noda ļa  – veltīta reliģiskajiem cikliem:  

3.1. mesa i  (apskatīti R. Dubras, R. Jermaka, R.Kalsona cikli); 

3 .2 .  rekv iēmam  (aplūkoti P. Butāna Libera me, Domine, P. Dambja Koncerts-
rekviēms, E. Melngaiļa Latvju rekviēms, G. Pelēča Requiem Latviense); 

3.3. gar īgaja i  kantā te i  (analizētas Jurjānu A. Belzacara dzīres un Garīgā 
kantāte, J. Vītola Bībeles skati, Alfr. Kalniņa Pastardiena, L. Garūtas Dievs, Tava zeme 
deg!, J. Kalniņa Asinstīrums, J. Karlsona Ziemassvētku kantāte) ;  

3 .4 .  gar īgaja i  orator i ja i  (analizētas R. Kalsona Petrus, G. Pelēča trīs oratorijas 
Христос воскрес!, Kristus ir dzimis un Dievs ir mīlestība, P. Butāna kora simfonija 
Vārds Dievam, no sirds dziļumiem nācis); 

3 .5 .  pas i ja i  (G. Pelēča Nāvi ar nāvi iznīcinājis, Ē. Ešenvalda Passion and 
Resurrection). 

Reliģiskajiem cikliem14 sakrālajā mūzikā atvēlēta centrālā vieta. Tas ir 
likumsakarīgi, jo arī tradicionālo konfesiju ceremoniju pamatā ir rituālu secība – tātad 
cikls. Gadsimtu laikā par galveno mūzikas ciklu katoļu mūzikā izvirzījusies mesa 
(paveids – rekviēms), pareizticīgajā baznīcā – liturģija (paveids – zaupokojnaja), 
luteriskajā baznīcā – garīgā kantāte un oratorija (kā dievkalpojuma proprija muzikāls 
kuplinājums). Īpaša ceremonija, kuras mūzika kļuvusi par savdabīgu mūzikas žanru, ir 

                                                            
14 Atšķirībā no promocijas darba pirmās nodaļas Viendaļas žanri, šīs nodaļas nosaukums Tradicionālie cikli dots 
ar nolūku akcentēt katra cikla konfesionālo izcelsmi jeb konkrētas reliģijas tradīciju ietekmi, kas daļēji atklājas jau 
žanru nosaukumos (piemēram, mesa un rekviēms nāk no katoļu rituāla, garīgā kantāte – no luteriskās baznīcas 
mūzikas tradīcijām, savukārt garīgā oratorija un pasija kopš seniem laikiem attiecināma uz vispārējām kristietības 
ekumenisma idejām). 
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pasija (no Evaņģēlija lasījuma pirms Lieldienām), vesperes (vakara psalmlūgšanu cikls) 
un litānijas (atsevišķs rituāls – responsorās lūgšanas tips).  

Cikla būtība garīgajā mūzikā atšķiras no laicīgās mūzikas cikla. Klasiskajai 
cikla formai raksturīga daļu patstāvība pēc kontrasta principa, bet ciešākas ir vienojošās 
mūzikas saites – apkopotie žanri (piemēram, dejas senajā svītā), noteikts sižets vai 
personāži (piemēram, svītās no mūzikas lugām, baletiem, operām vai filmām), vienots 
literārais teksts vai viens tā autors, cikla daļu mūzikas tematiskā un tonālā saikne, kā arī 
kopējā dramaturģiskā iecere (piemēram, sonātes simfonijas ciklā). Savukārt 
dievkalpojuma ciklam jau sākotnēji ir atšķirīgi veidojošie momenti. Blakus cikla 
tekstuālajam un vokālajam pamatam tā raksturīgākās iezīmes ir: 

 ordinārija daudzveidība, ko vieno rituāla kanoniskums, kas neizslēdz autora stila 
vienojošo ietekmi; 

 daļu izpildījuma laiks jeb hronometrāža, atkarībā no vietas un funkcijas 
dievkalpojumā; 

 izteiksmes līdzekļu specifika, kas kopumā neparedz tempu kontrastu, teksta 
vienotību, tonālas un tematiskas saites. 

Salīdzinoši reti un maz tiek komponēti konfesionāli specifiskāki žanri – 
vesperu un litāniju mūzikas interpretācijas (J. Karlsons Litānija; V. Šmīdbergs 
Šķīstīšanas svētki, litānija vijolei un ērģelēm), kā arī sava veida sintētiskie žanri – 
psalmu simfonijas, sakrālās simfonijas u.tml. Saskaņā ar novērojumiem, arī pasaules 
mūzikas literatūrā tie ir reti sastopami sakrālo žanru paraugi, kas atklāj plašas žanru 
sintēzes izpētes iespējas. 

Daudzkonfesionālajā Latvijas mūzikā sastopami visi iepriekš nosauktie žanri 
atkarībā no to funkcionālās aprites, komponistu konfesionālās piederības un interesēm – 
gan katoliskās mesas un rekviēmi, gan pareizticības liturģijas un jo īpaši garīgās 
kantātes. Reliģisko ciklu panorāmā īpaši uzskatāmi vērojams vairāku reliģiju iespaids. 
Tā atklāj gan konfesiju, gan citu valstu sakrālās mūzikas vispārējo tendenču ietekmi, kas 
ļauj komponistiem pievērsties ne tikai baznīcas cikliem, bet, sekojot ievērojamu 
komponistu piemēram – arī tā sauktajiem izgudrotajiem, speciāli radītajiem 
sintētiskajiem žanriem. Tāda, piemēram, ir simfonijas žanra dažāda veida sintēze ar 
kādu no sakrālajiem žanriem – psalmu simfonija vai sakrālā simfonija u. tml.15 

                                                            
15 Šie paraugi ir izsmeļoši pētāmi jau divu vai trīs dažādu žanru apvienojuma rakursā un tēmas nozīmīgumā var 
tikt celti pat atsevišķa promocijas darba līmenī, tādēļ šā pētījuma ietvaros netiek aplūkoti. Latviešu mūzikā radītie 
specifiskie paraliturģiskie koncertcikli (piemēram, J. Dūdas Sakrālā simfonija, 1998; I. Ramiņa Psalmu simfonija, 
2001, un V. Šmīdberga Laudator (Slavinājumi) psalmu simfonija, 2001 u. tml.) veido jaunu attīstības etapu 
komponistu daiļradē un sakrālo žanru evolūcijā, iezīmē sakrālās mūzikas kultūras briedumu. Tie ir reti sastopami 
sakrālo žanru paraugi, kas ir salīdzinoši svaigs un būtisks jaunums latviešu mūzikas kultūrā, taču ne pasaules 
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Lai pēc iespējas dziļāk un izsmeļošāk atklātu izvēlēto tēmu, katra nodaļa un 
apakšnodaļa veidota kā relatīvi patstāvīga teksta vienība, kura var tikt lasīta gan 
atsevišķi, gan arī visa pētījuma kontekstā. Ņemot vērā pētījuma nodaļu zināmu 
patstāvību, daži ar konkrētiem žanriem saistīti atzinumi un secinājumi izklāstīti jau 
nodaļas ietvaros. Savukārt pētījuma nos lēgumā  doti būtiskākie secinājumi, iezīmētas 
kopējās vadlīnijas un tendences visā latviešu sakrālās mūzikas attīstībā un žanru 
evolūcijā. Šāds pētījuma sakārtojums atklāj bagātīgu un daudzveidīgu latviešu sakrālo 
žanru panorāmu, kā arī paver dažādas skatījuma iespējas: katra žanra lokālo skatījumu 
vai arī vispārējo – visu sakrālās mūzikas žanru kopainu. 

 

PROMOCIJAS DARBA SECINĀJUMI 

50 skaņdarbu izpēte un izvērtējums ir izejpunkts daudzu universālu 
jautājumu apskatam, pirmais solis uz žanra veidola izzināšanu, kā arī dažādu žanru sfēru 
attīstības likumsakarību atspoguļojumu. Tieši sakrālo kompozīciju detalizēta analīze 
ļauj iegūtās atziņas sistematizēt un radīt iespējami pilnu reliģiskās mūzikas kopainu. 
Promocijas darbs veidots trīs rakursu – vēs tu res ,  r e l iģ i j a s  un  žanra  – 
krustpunktā. Tādējādi arī noslēguma secinājumi sniegti, uzskaitot secinājumus katrā 
minētajā rakursā. 

VĒSTURES APSKATA IZVĒRTĒJUMS 

Izvērtējot apkopotos faktus un analīžu rezultātus vēs tu r i ska jā  apska tā , 
Latvijas reliģiskajā mūzikā saskatāmi t r īs  būtiskākie a t t īs t ības  e tap i : 

1. 19. gadsimta beigas – 20. gadsimta 30. gadi. Lēnas, līdzenas attīstības posms. 
Reliģisko žanru parādīšanās latviešu profesionālajā mūzikā. Pirmo latviešu 
komponistu daiļradē pamazām aptverti nozīmīgākie sakrālie žanri (t.i. lūgšanas, 
himnas, psalmi, kā arī kantātes un oratorijas), kas pakāpeniski sasniedz attīstības 
pirmo virsotni K. Baumaņa, H. Berino, A. Jurjāna, E. Melngaiļa, J. Vītola 
daiļradē. Sakrālās mūzikas valodas elementi praktiski neatšķiras no to lietojuma 
laicīgajā mūzikā. Taču reliģiskajā mūzikā veidojas īpaša izteiksme, ko varētu 
dēvēt par reliģiozo noskaņojumu, dievbijību un eksaltāciju, kas tiek pausta 
galvenokārt saldeni sērīgās skaņās, elēģiskā izteiksmē vai arī pretējā – himniski 
patētiskā raksturā. 

2. 20. gadsimta 40. – 80. gadi. Būtībā – krīzes situācija. Reliģiskās mūzikas 
pastāvēšana ārpus Latvijas robežām. Latvijā reliģiozs noskaņojums vai tā elementi 
pausti vai nu ar Ēzopa valodas palīdzību, vai arī kompozīcijās, kuras atklātībā 

                                                                                                                                                                                             
mūzikas vēsturē. Nosaukumu Sakrālā simfonija pirmais ieviesis jau H. Šics, savukārt pazīstamākais Psalmu 
simfonijas paraugs  tapis I. Stravinska daiļradē. 
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nonāk tikai nākošajā vēstures etapā (R. Jermaks). 

3. 20. gadsimta beigas – 21. gadsimta sākums. Krasa kāpuma, kvantitatīvā un 
kvalitatīvā lēciena posms. Latvijas sakrālās mūzikas strauja izvirzīšanās par 
valdošo jomu pēc ilgiem aizmirstības un aizlieguma gadiem. Aptverti gan pirmajā 
attīstības etapā praktizētie žanri, gan citi, īpaši ortodoksālo baznīcu kanoniskie 
žanri. Sākotnēji garīgās mūzikas jomai kā modes zīmei pievēršas praktiski visi šā 
laikposma komponisti, taču 21. gadsimta pirmajā desmitgadē tajā ar panākumiem 
darbojas komponisti, kas šajā sfērā savu mūzikas valodu un māksliniecisko misiju 
jau raduši.  

Tādējādi jāatzīst, ka Latvijas sakrālās mūzikas evolūcija apliecina strauju, 
dinamisku, nopietnu un rezultatīvu izaugsmi. Vēsturiski īsā laikā tā veikusi ceļu, kas 
citās kultūrās realizēts daudz ilgstošākā laikposmā. Aptuveni 130 gadu laikā tā no 
garīgajām kora a cappella miniatūrām aptvērusi dažādu konfesiju žanrus – gan 
luteriskās kantātes un oratorijas, gan katoļu mesas un motetes, gan arī pareizticīgo 
liturģijas un visnakts dievkalpojumus. Apzinoties reliģisko žanru klāsta bagātības, 
komponisti sāk tos skatīt dziļāk un plašāk – eksperimentējot ar sakrālo žanru modeļiem, 
apvienojot dažādu žanru elementus, iekļaujot sakrālajai mūzikai mazāk raksturīgu skaņu 
valodu, izteiksmi, izpildītājus utt.  

Reliģiskās mūzikas vēstures etapi pamatlīnijās sakrīt ar citu mūzikas novadu 
attīstības periodiem – tos lielā mērā nosaka pati vēstures gaita. Atzīmējams, ka 
reliģiskajā mūzikā otrais un trešais attīstības posms kontrastē sevišķi spilgti, jo 
ideoloģijas diktētais noskaņojums un valdošā situācija tajos atstājusi krasi atšķirīgu 
iespaidu. Pirmajā gadījumā – sakrālās mūzikas izdzīvošana, pavisam pieticīgas iespējas, 
otrajā – sekojošā ļoti dinamiskā, gandrīz sprādzienveida attīstība. Tādējādi, šībrīža 
vadlīnijas latviešu sakrālās mūzikas attīstībā vispārējos vilcienos līdzvērtīgas pasaules 
reliģiskās mūzikas rakstības tendencēm (gan žanru funkcionēšanas, gan mūzikas 
izteiksmes jomā), kuras sasniegtas pakāpeniskā ceļā – bezaizlieguma evolūcijas 
rezultātā16. 

Sakrālo žanru īpašs uzplaukums, attīstības līknes krass lūzums latviešu 
mūzikā vērojams 20. gadsimta 90. gados. Zīmīgi, ka sakrālo žanru atdzimšana sakrīt ar 
to kvantitatīvo virsotni. Aptverot tikai šo laikposmu vien, jau var gūt zināmu priekšstatu 
par visu reliģiskās mūzikas evolūcijas ceļu17. Šis laikposms ir tas, kurā pilnībā 
atklājušās komponistu intereses sakrālo žanru jomā. Bieži vien pievēršanās kādam 

                                                            
16 Iespējams, likumsakarīgi, ka līdz šim latviešu muzikoloģijā nav tapis neviens aptverošs sakrālās mūzikas 
pētījums. To lielā mērā noteikusi un izprovocējusi pati vēsture, jo tikai 20.–21. gadsimta mijā radīto sakrālo 
kompozīciju daudzums ir pietiekams pamats izvērstam zinātniskajam darbam un izpētei. Atšķirīgākā situācija ir 
ārzemju latviešu reliģiskajā mūzikā – tajā līdzās lielam sakrālo darbu skaitam daudzkas tika arī apzināts un 
izpētīts. 
17 Taču šis sprādziens vēl nav izdzīvots, sabiedrības apziņā adaptēts, kultūras kopainā pilnīgi integrēts. 
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sakrālajam žanram notikusi pat neatkarīgi no konfesionālās piederības – uz valstī 
valdošā nacionālās atmodas, atdzimšanas un vispārējā garīguma viļņa. 20. gadsimta 
nogalē vērojamā kāpinātā interese par atšķirīgiem un līdz tam neizmantotiem 
kanoniskiem tekstiem (galvenokārt katoļu un pareizticīgās baznīcas avotiem) atklāj 
mākslinieku īpašo tieksmi pēc senas, gadsimtiem glabātas tradīcijas un dziļas 
reliģiozitātes, kas pēc ilgiem klusēšanas gadiem remdē komponistu un klausītāju slāpes.  

RELIĢIJAS KONTEKSTA IZVĒRTĒJUMS 

Katrā valstī reliģisko žanru sistēmas ass un pamats veidojas a tkar ībā  no  
vadošās  konfes i j as  kanoniskajiem žanriem un tradīcijām, tātad – re l iģ i j a s  
kon teks ta . Arī Latvijā šī saikne vērojama jau profesionālās reliģiskās mūzikas 
pirmsākumos, kad valdošā konfesija – luterisms – lielā mērā noteica pirmo žanru 
(lūgšanu miniatūru un īpaši garīgo kantāšu) parādīšanos. Arī reliģiskās mūzikas 
aizmiršana un ignorēšana padomju periodā ir zīmīgs rādītājs tam, ka šī sfēra kopējā 
kultūras kontekstā neattīstās pati par sevi un nav pašpietiekama un suverēna parādība, 
bet gan tautas apziņas un sabiedrības noskaņojuma, situācijas un domu indikators. 

Jauna, kvalitatīvi cita reliģiskās mūzikas aina, funkcija un mākslinieciskā 
nozīme veidojas 20. gadsimta nogalē. Te latviešu profesionālo sakrālo mūziku veido jau 
vairāku konfesiju kanoni un žanri. Joprojām pastāv un attīstās luteriskās baznīcas 
diktētie žanri: dažādas garīgās kantātes, psalmi un korāļi. Baznīcas mūzikai pievēršas 
gan reliģiskās mācības vadītie komponisti (V. Baštiks, A. Purvs, Ingmars Zemzaris), 
gan citi par reliģiskajiem žanriem ieinteresētie mākslinieki (P. Dambis, M. Kristapsons, 
T. Ķeniņš, R. Liede, I. Ramiņš, A. Vecumnieks). Līdzās tiem izaug jauni, kupli un 
auglīgi profesionālās reliģiskās mūzikas atzari, ko veido daudzi katoļu un pareizticīgās 
baznīcas tradīcijās inspirētie opusi. Ar profesionālismu un vērienu reliģiskajā mūzikā 
sevi piesaka krievu pareizticīgās baznīcas tradīcijās sakņoti darbi – J. Glagoļeva, 
G. Pelēča, A. Selicka u.c. komponistu opusi. Arī katoļu baznīcas mūzikas kultūrā 
izauklēti vairāki skaņraži – R. Jermaks, R. Dubra, kā arī J. Ābols, R. Kalsons, 
J. Karlsons u.c. Jāatzīmē, ka iepriekšējos latviešu reliģiskās mūzikas attīstības etapos 
katoļu un pareizticīgo baznīcas mūzika tika rakstīta galvenokārt dievnamu vajadzībām 
un profesionālās mūzikas praksē (koncertdzīvē, festivālos, konkursos) sevi gandrīz 
nemaz nepieteica. 

Kā Latvijā, tā arī citās valstīs komponistu saimē allaž atrodami skaņraži, kuri 
komponēšanas impulsu, darbības centrālo tematiku un daiļrades skaņu avotu rod 
reliģijā. Zīmīgi, ka tādi komponisti (R. Dubra, Ē. Ešenvalds, R. Jermaks, daļēji arī 
R. Kalsons, J. Karlsons un G. Pelēcis) savos sacerējumos turas pie stabilas, nereti 
baznīcas mūzikas avotos sakņotas rakstības manieres. Šie skaņraži ne tikai papildina 
dievnamu repertuāru, bet rada arī plaša vēriena sakrālos koncertopusus, kas savukārt 
saista klausītāju un pētnieku ar oriģinālu ieceres iemiesojumu tradicionālu žanru 
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ietvaros, patiesu, dziļu un no ikvienas skaņas strāvojošu reliģiozitāti. Šis ir tas 
mākslinieciskās izpausmes līmenis, pēc kura būtu jāsniedzas ikvienam sakrālās mūzikas 
skaņradim. Latvijas reliģiskās mūzikas auditorija var būt lepna, ka šajā valstī mūsdienās 
top daudzi patiesu reliģiozitāti un garīgumu nesoši opusi. 

SAKRĀLO ŽANRU UN TO SISTĒMAS PROBLĒMIKA 

Latviešu sakrālās mūzikas attīstības tendenču, notikumu un žanru 
daudzveidība liek analizēt un pētīt tās likumsakarības, tieši latviešu mūzikai piemītošās 
zīmes un īpatnības jau kādas sistēmas ietvaros. Taču jāņem vērā, ka sakrālo žanru 
sistematizācija pasaules mērogā nav un nevar būt universāla. To nosaka tābrīža žanru 
situācija mūzikas kultūrā, konfesiju ietekme un daudzi citi jau aplūkoti apstākļi. Turklāt 
tā var tikt attiecināta tikai uz valsti vai valstīm ar līdzīgiem konfesionāliem apstākļiem 
un vēstures ceļiem. Žanru sistematizācija un sistēma ir process, mobila parādība, jo tā 
mainās un pārveidojas tieši saistībā ar mūzikas vēstures pavērsieniem, sociālās vides 
interesēm un tematikas aktualitāti. Katrs jauradītais opuss vai nu apliecina esošā 
sakārtojuma atbilstību faktiskajai situācijai mūzikas dzīvē, vai sniedz jaunu impulsu šīs 
sistematizācijas pilnveidošanā, transformēšanā un pielāgošanā jaunajiem apstākļiem. 

Salīdzinoši plašāks konteksts radīts muzikoloģisko nostādņu aplūkojumam 
sakrālās mūzikas jomā un žanru sistematizācijas variantu apskatam un pamatojumam. 
Šāda plaša kopaina ir nepieciešamais pamats, stabila zinātniskā pētījuma bāze un 
būtisks atspēriena punkts nopietnai reliģiskās mūzikas analīzei, lai izvirzītu gan aktuālu 
un citām sistēmām līdzvērtīgu žanru hierarhiju, gan radītu noteiktu pienesumu Latvijas 
muzikoloģijā. Savukārt žanra konkrētu paraugu analīzē un izvērtējumā šāda veida 
konteksts netiek dots un šajā gadījumā nav arī aktuāls. 

Izveidotais Latvijas sakrālo žanru sistēmas piramīdas modelis ir pārskatāms, 
viegli saprotams, kā arī ērti lietojams ne tikai attiecībā uz reliģisko mūziku, bet, 
domājams, arī citām mūzikas sfērām. Turklāt tas ir papildināms un viegli pielāgojams 
dažādām izmaiņām un attīstības pavērsieniem vēstures gaitā. Dalījums viendaļas un 
cikliskajos opusos manuprāt ir primārais nošķiršanas solis, ar kura palīdzību paveras 
plašas iespējas darbu sakārtojumam pēc satura un teksta – būtiskā un noteicošā elementa 
kā katra atsevišķa žanra, tā arī žanra satura grupu izveidē. Piramīdas modelī 
pārskatāmas dažādas attiecības starp viendaļas un cikliskajiem žanriem, kā arī 
pieļaujama žanra migrācijas iespēja no viendaļas opusa izvēršoties par apjomīgu 
daudzdaļu kompozīciju. 

Nozīmīgākais izvērtējums un apkopojums latviešu sakrālās mūzikas žanru 
panorāmā ir papildinātais žanru sakārtojums – sakrālo žanru sistēmas īstenojums 
vēstures perspektīvā, pamatojoties uz apkopotu latviešu kompozīciju statistiku. Lielā 
sakrālo žanru apjoma dēļ arī šajā piramīdā uzskatāmības labad paturēti jau promocijas 
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darba pirmajā nodaļā ietvertie Latvijā populārākie sakrālie žanri. Klāt pievienotais žanru 
evolūcijas ceļš atbilstoši augstāk izklāstītajiem atzinumiem apliecina gan minēto sakrālo 
žanru dzīvotspēju, gan reliģiskās mūzikas vēstures etapu īpatnības. Tādā kārtā vēstures 
hronoloģija apstiprina sakrālās mūzikas žanru dalījumu un teorētiskās nostādnes. Arī 
reliģiskās mūzikas kompozīcijas ar parādīšanos, attīstības un kulminācijas etapiem 
praktiski apstiprina mūzikas vēsturisko posmu esamību. 

Sniegtajā shēmā redzams: 

1. Žanru izkārtojums noteiktā hierarhijā (no piramīdas pamata uz augšu – sākot ar 
senākajiem žanriem uz vēsturiski jaunākiem). Žanru kopas izceltas zaļā krāsā un 
sakārtotas vertikāli pārskatāmības labad. Pētījuma sākumā sniegtajā piramīdā šīs 
žanru kopas atradās vienā līmenī kā viendaļas žanru saturiskās iedaļas. Tāpat no 
sākuma sistēmas paturēta piramīdas forma, lai akcentētu to kā noteicošu un 
prezentētu esošos secinājumus kā tiešu sākotnējās piramīdas turpinājumu un 
papildinājumu, nevis gluži jaunu parādību. 

2. Piramīdas pamats – senākais, plašākais un konfesionāli liberālākais slānis – 
PSALMI. Tiem seko SEKVENCES, KORĀĻI UN DZIESMAS, kas ir salīdzinoši 
vienkārši, bieži atskaņojami, izmantojuma un rakstības ziņā universāli žanri. 
Piramīdas nākošie līmeņi ir HIMNAS un LŪGŠANAS. Tie ir salīdzinoši 
komplicētāki žanri ar dažāda laika un dažādu avotu tekstiem, noteiktu 
konfesionālu piederību, izvērstiem traktējumiem mūzikā. 

3. Piramīdas augšdaļā ir tā sauktie žanru ansambļi jeb reliģiskie cikli, kas būtībā 
barojas un sastāv no iepriekšminētajiem viendaļas žanriem. Tomēr šie cikli 
pamatnostādnēs atšķiras no viendaļas žanriem ar vēstījuma pārsvaru (garīgajās 
kantātēs, oratorijās un pasijās), dramaturģijas izvērsumu, tekstu daudzveidību un 
apjomu, no kā izriet arī t.s. žanru ansambļu radīšanas iespēja. 

4. Trīs slīpās kolonnas piramīdas labajā pusē ir nosaukto žanru atšķirīgie attīstības 
ceļi latviešu mūzikā, izrietot no trim iepriekšminētajiem vēstures periodiem18.  

Uzskatāmi redzams aktīvs un ražīgs sakrālo žanru sākumceļš 19.–
20. gadsimta mijā (citrondzelteni, brūni laukumi), inerces tipa attīstība otrajā periodā 
(koši un citrondzelteni iekrāsotie posmi attiecināmi galvenokārt uz latviešu sakrālās 
mūzikas attīstību ārpus Latvijas) un spilgta sakrālo žanru renesanse 20.–21. gadsimtu 
mijā (citrondzelteni, sarkani un brūni iekrāsoti laukumi), kā redzams, dažu žanru 

                                                            
18 Sakrālo žanru attīstības etapi Latvijas reliģiskās mūzikas vēstures posmu sadalījumā iekrāsoti piecās dažādās 
krāsās:  c i t r o n d z e l t e n ā   iezīmē sakrālā žanra sākotnējo parādīšanos,  k o š i   d z e l t e n ā   krāsa parāda žanra 
pastāvēšanu bez intensīvas attīstības.  S p i l g t i   s a r k a n i   iekrāsota žanra attīstības kulminācija, savukārt,  
b rūn ā   k r ā s a   izvēlēta tiem žanriem, kuru sākotnējā parādīšanās Latvijas sakrālajā mūzikā sakrīt ar žanra 
uzplaukumu.  B a l t ā   k r ā s a   norāda uz žanra iztrūkumu tābrīža Latvijas mūzikas kontekstā. 



28 
 

attīstība sākas no mierīga, līdzena sākotnējā statusa un ved uz žanra uzplaukumu pēdējā 
vēstures periodā (himnas, glorija, psalmi). Savukārt daudzi žanri latviešu mūzikā ienāk 
ar lieliem kvantitatīviem un kvalitatīviem rādītājiem, tādējādi uzreiz iezīmējot 
savdabīgu virsotni žanra attīstībā (Agnus Dei, garīgā kantāte, lūgšana, magnifikāts, 
tedeums, tēvreize u.c.).  

Izvērtējot sakrālo žanru nozīmi reliģiskās mūzikas kopainā, kvantitatīvais 
pārsvars 20.–21. gadsimta mijā latviešu reliģiskajā mūzikā ir p s a l m ž a n r a m  (darbu 
skaits jau ir pāri 100) latīņu vai latviešu variantā (V. Baštiks, P. Dambis, M. Einfelde, 
R. Jermaks, Im. Kalniņš, R. Kalsons, J. Karlsons, A. Maskats, G. Pelēcis u.c.), retāk – 
citās valodās (P. Dambis, R. Dubra, R. Jermaks, J. Karlsons, R. Kalsons u.c.). Psalmi ir 
visliberālākais un demokrātiskākais žanrs reliģiskajā mūzikā, kas aptver ne tikai 
kristietības konfesijas, bet savos pirmsākumos un līdz mūsdienām tiek īpaši praktizēts 
jūdaismā. Žanriski psalmi var tikt pieskaitīti visiem nosauktajiem viendaļas žanriem – 
gan lūgšanām un himnām, gan baznīcas dziesmām un korāļiem. Psalmi – a cappella vai 
vokāli instrumentālajā risinājumā – līdzīgi vairākumam citu viendaļas žanru mēdz no 
miniatūrkompozīcijas izaugt par daudzdaļu kantātes tipa opusu un tādējādi pārstāv gan 
viendaļas žanrus, gan psalmu kantātes un psalmu simfonijas ciklus.  

Tāpat viendaļas žanru ietvaros bieži tiek izmantoti arī citi Svēto Rakstu 
fragmenti, Asīzes Sv. Franciska garīgā dzeja (lūgšanas – P. Dambis, A. Dzenītis, 
R. Jermaks, S. Mence) un himnu teksti (Te Deum, Ave Maris Stella u.c.). Joprojām 
aktuāls ir lūgšanas žanrs – pieļaujot dažādu dzejvārsmu izmantojumu, noskaņas 
variācijas, kā arī dažādu atskaņotājsastāvu iespējas. 

Augstā mākslinieciskā kvalitātē un emocionālā tiešumā ar oriģināliem satura 
pavērsieniem un muzikālu īstenojumu uzrunā latviešu gar īgās  kan tā t e s  un 
o ra to r i j as  žanri. Tie ir apjomīgāki, ievērojami uz daudzu miniatūru kompozīciju 
fona. Tajos iespējams atklāt sarežģītāku, daudzpusīgāku saturu plašākas – kontrastējošu 
vai pat konfliktējošu – tēlu sistēmas apstākļos. Izvērsuma dēļ komplicētāka ir arī 
dramaturģija, izteiksmes dažādie līmeņi, kompozicionālie principi. Garīgajai kantātei un 
oratorijai latviešu mūzikas vēsturē vērojama pakāpeniska, mērķtiecīga un jaundarbiem 
bagāta evolūcija. Tās gaitā lielformas žanri pāraug baznīcas funkcijas un tiek atskaņoti 
plašākai auditorijai koncertzālēs. Arī mūzikas valodā sākotnēji klasiski romantiskā 
manierē rakstītie opusi pakāpeniski aptver arvien jaunākus un modernākus izteiksmes 
līdzekļus un tehnikas, veidojoties par patriotiskām freskām, zemtekstiem bagātām 
skaņugleznām. Kantātes un oratorijas satvarā uzkrāta bagāta diahrono elementu – 
folkloras, rokgrupu un citu nereliģisku atribūtu – pieredze, kas pretēji šķietamai 
attālināšanai no žanra pirmpamata veido žanra paradigmu stabilāku, izturīgāku pret 
laika nolietojumu un īslaicīgiem modes kliedzieniem.  
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20.–21. gadsimta mijā oratoriālo darbu tendenču priekšplānā izvirzās seno 
tradīciju meklējumi gan viduslaiku estētikā un dievnamu rituālos, gan baznīcas žanru un 
melosa lietojumā. Šīs iezīmes it kā atjauno žanru no iekšpuses, jo šķietami jauni 
mākslinieciski atradumi patiesībā ir labi aizmirstās saknes, kas spēj dabiski žanru barot, 
piešķirot arvien interesantāku ietērpu, oriģinālāku variantu un organiskāku skanējumu. 
Kā likums, katra oratoriāla darba iestudējums allaž saista uzmanību un izvēršas par 
nozīmīgu un nereti arī neaizmirstamu notikumu mūzikas dzīvē, pateicoties tādiem 
pašsaprotamiem rādītājiem kā izpildītāju kvantitāte, apjoms un pats lieldarba 
pirmatskaņojums. Tāpēc uzmanības lokā nonāk arī šo opusu jauns, svaigs reliģiskās 
idejas iemiesojums, jo tieši izvērstajos žanros komponistam ir iespēja daudzpusīgi un 
pamatīgi izklāstīt un krāšņi ietērpt savu ieceri, kas ir ievērojami grūtāk panākams 
miniatūrformu ietvaros. Tāpēc P. Butāna, R. Dubras, Ē. Ešenvalda un G. Pelēča 
kantātes un oratorijas žanra opusi pēdējā desmitgadē Latvijas reliģiskās mūzikas dzīvē 
guvuši plašu rezonansi.  

Zīmīgi, ka sākotnēji luteriski tendētajā reliģiskās mūzikas vēsturē 
20. gadsimta pēdējā desmitgadē strauji uzplaucis sakrālās mūzikas centrālais žanrs – 
mesa . Šī liturģiskā cikla parādīšanās gan katras valsts mūzikas kontekstā, gan arī 
Latvijas mērogā vainago visu iepriekšējo reliģiskās mūzikas attīstību, iezīmē zināmu 
briedumu sakrālo žanru attīstības un pilnveidošanās jomā. Jo tieši mesai kā saturiski 
ietilpīgam, apkopojošam žanram mēdz pielīdzināt simfonijas žanru laicīgajā mūzikā. 
Abu šo žanru radīšanā būtiska ir vispārējā mūzikas domāšana ar dziļu, mērķtiecīgu cikla 
virzību, caurviju attīstību, kā arī iekšējo daudzveidību vienlaikus. Latvijas kopainā 
mesas žanrs bagātīgi pārstāvēts gan baznīcas mūzikā, gan arī koncertmūzikā.  

SAKRĀLO ŽANRU IZPAUSMJU ĪPATNĪBAS LATVIJAS RELIĢISKAJĀ 
MŪZIKĀ 

Laika gaitā paplašinājušās ne tikai reliģiskās mūzikas žanru, bet arī satura 
robežas, sakrālās tematikas loks un tā izpausmes iespējas. Sākot ar garīgi patriotiska 
rakstura darbiem 19.–20. gadsimtu mijā līdz 20. gadsimta nogalei jau apzināti un 
latviešu mūzikā izmēģināti praktiski visi zināmie tradicionālie reliģiskās mūzikas žanru 
paraugi. 20.–21. gadsimtu mijā reliģiskie žanri attīstīti kā savdabīga eks t rapo lāc i ja ,  
sākotnē jo  do tumu izvē r sums ,  pā rcē lums  c i tā ,  a t tā lā  kon teks tā  ne tikai 
telpiski funkcionālā jomā (no dievnamiem nonākot koncertzālēs), bet arī literāro avotu 
izvēlē (no kanoniskā vai Bībeles teksta līdz laikmetīgās dzejas, folkloras elementu 
u.tml. izmantojumam).  

Un šī parādība jāskata vēl plašāk – arī tekstuālais pamats iziet aiz ierastā loka 
ietvariem, izvēršas visdažādākajās sakarībās: tekstus atlasa, tos sakārto un kombinē pats 
komponists. Turklāt viņš var izvēlēties sev tuvo un nepieciešamo gan kanoniskajās 
vārsmās, gan laicīgajā poēzijā, konkrētā dzejnieka jaunradē. Mūsdienās līdzās 
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tradicionālo vārsmu interpretācijām (Tēvreize, Ave Maria, Magnificat u.c.) tiek 
izmantota gan kristīgā dzeja, gan nereliģiskas dabas garīgie teksti, gan sakrālā elementa 
daudzveidīgas izpausmes un pārveides nosaukuma vai idejas līmenī. Reliģiskās 
koncertmūzikas radīšana ļauj komponistiem vērsties pie salīdzinoši plašākas auditorijas 
un uzrunāt ne tikai ticīgos, bet arī ikvienu klausītāju. Tiek meklēta arī attiecīgās 
konfesijas baznīcas mūzikas izteiksme, piemērotākie izteiksmes līdzekļi, lai ar vārdu un 
mūzikas palīdzību koncerta klausītājam radītu dievnamam līdzīgu iespaidu, bet, 
iespējams, arī augstāk – garā paceltu sarunai ar pašu Dievu.  

Līdzās iezīmētajai tendencei reliģiskās mūzikas ekstrapolācijas gaitā 
attīstījusies cita – a tg r iezen iskā  jeb inversā  eks t rapo lāc i ja .  Šī parādība ietver 
sevī zināmu paradoksu – no vienas puses, dažādu baznīcu tradicionālie žanri iziet ārpus 
dievnama velvēm, tādā veidā kļūstot demokrātiski un pieejami plašākai auditorijai. 
Ārpus dievnama atskaņojamie un tiešo funkciju šķietami zaudējušie opusi kļūst bagātāki 
ar ietvertām senajām tradīcijām. Tie kļūst emocionāli tiešāki, spēcīgāki un 
dzīvotspējīgāki par baznīcas tīri funkcionālajām kompozīcijām. Bet, no otras puses, 
koncertzālēs notiek savā ziņā pavērsiens atpakaļ – koncertkompozīcijās tiek maksimāli 
koncentrēti un sublimēti baznīcas mūzikai tipiskākie elementi, kā arī dievnama aura, 
ceremonijas un dievlūdzēju noskaņojums, lai koncerta klausītājam radītu dievnama 
atmosfēru (R. Dubra, Ē. Ešenvalds, G. Pelēcis). Reliģiskiem koncertopusiem piešķirta 
sava īpaša misija – meklēt un uzrunāt klausītāja reliģiozitāti, radīt ap viņu emocionālās 
atvērtības, dievnama un paša Dieva klātbūtnes gaisotni un šādi atgriezt viņu no koncerta 
atpakaļ baznīcas klēpī. Šis cēlais uzdevums līdzinās priesteru sūtībai – iepazīstināt ar 
Dievu, atvērt cilvēku sirdis un attīrīt tās no visa pasaulīgā un ļaunā, kā arī vest viņus pie 
Dieva. 

Šodienas aina rāda, ka daudzās – gan pasaules, gan arī latviešu mūzikā – 
reliģisko kompozīciju partitūrās vērojama a t g r i e š a nā s  t e n d e n c e  p i e  
v i d u s l a i k u  e s t ē t i k a s  un mūzikas valodas – gregorikas stilizācijas, faktūras 
polifonizācijas un izteiksmes vispārējās – jaunās vienkāršības. Manuprāt, šai tendencei 
ir savs pamatojums un izskaidrojums. Iespējams, pēc avangardisma un modernisma 
laikmeta mūzika atkal tiecas pēc saskaņas un konsonantuma gan emociju lokā, gan 
melodijā, harmonijā un faktūrā, par savdabīgu ideālu izvēloties senatnes mūziku. Un 
estētiski tai pielāgojamas gan gregorika, gan klasicisma un romantisma harmoniskā 
valoda, gan, piemēram, izturēta polifonija vai pirmatnēji raupja korāliskā faktūra. Viens 
no šīs tendences apliecinājumiem ir arī rūdīto eksperimentatoru (piem., J. Ābola un 
P. Dambja) vēršanās pie tradicionāla rakstības stila un klasiskajām vērtībām. 

Blakus (teksta izvēles un skaniskā īstenojuma ziņā) samērā tradicionāliem 
kanoniskiem opusiem 20. gadsimta nogalē top, varētu teikt, eksperimentālas kombinētas 
kompozīcijas, kuras ne tikai var dēvēt par garīgajām, bet, ielūkojoties dziļāk, uzskatīt 
tās par sakrālajām. Jo tajās garīgums pausts ne tikai reliģiskajā tekstā un sižetā, bet arī 
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ar latvju dainu vai vispārēji garīgām, bez kādu noteiktu reliģiju prezentējošām 
dzejrindām. Šī raksturzīme pēc krešendo principa kļūst par savdabīgu 
demokra t i zāc i j as  t endenc i  baznīcas mūzikas ekstrapolācijas ietvaros – no 
tradicionāliem žanriem, ar kristīgi ekumeniskā garīguma palīdzību uz vispārējā 
garīguma universālo ideju izpausmi, demokrātiskumu un atvērtību dažādas pārliecības, 
mentalitātes un muzikālās gaumes klausītājiem. 

Līdztekus minētajām žanru izpausmēm Latvijas sakrālās mūzikas panorāmā 
vērojamas un īpaši atzīmējamas sekojošas vispārīgās tendences: 

1. Rodas liels daudzums žanrisko paveidu, kuriem ir atšķirīga iedaba, daudzveidīgi 
mākslinieciskie orientieri un dažādi apzīmējuma veidi, piemēram, ekumēniskais 
koncerts, psalmu simfonija u.c. Tas joprojām liecina par reliģiskās mūzikas spējo 
uzplaukumu un sintēzi ar citu žanru pamattendencēm.  

2. Vērojama arī pretēja tendence – opusu individualizēta stilizācija, kas orientēta uz 
žanru pirmparaugiem – baznīcas žanriem. Tāda tipa sasauksme vērojama šķietami 
nereliģiskajos žanros, kuru iekšējā satvarā atklājas dziļas un tiešas saiknes ar kāda 
cita, senāka, tradicionāla baznīcas žanra paradigmu (G. Pelēča oratorija Dievs ir 
mīlestība u.c.). 

3. Tradicionālo žanru jaunās kvalitātes aktualizācijai kompozīcijām tiek doti kādi īpaši 
nosaukumi. Tie var nenorādīt uz kādu konkrētu žanru, bet izcelt tā daļu, vārsmu, 
teicienu. Piemēram, V. Butāna mesa Libera me, Domine, sauc pēc patvēruma un 
aizsardzības (tulk. no latīņu – Pasargā mani, Kungs!), kaut gan pēc būtības tas ir 
rekviēms. 

4. Saklausāma baznīcas tradicionālās un baznīcai neraksturīgās mūzikas valodas 
sintēze, kas lielā mērā nosaka žanra primārā vai sekundārā modeļa konstrukcijas 
principus (P. Dambja Koncerts-rekviēms). 

5. Muzikāli daudzveidīgi pilnīgojas un attīstās episki vēstošais vokāli instrumentālais 
žanrs (garīgā kantāte un oratorija), kas izpaužas dažādos stāstījuma līmeņos. 
Naratīvajam žanram ir īpaši gara un izvērsta vēsture gan Latvijā, gan ārzemju 
latviešu mūzikā. Zīmīgi, ka jau kantātes pirmsākumos 20. gadsimta sākumā žanrs 
tika variēts un pārveidots atbilstoši autoru iecerēm gan par Bībeles skatu (J. Vītola 
daiļradē), gan par kompilatīvo ciklu (piemēram, A. Jurjāna Garīgā kantāte), gan arī 
oratorijai vai simfonijai līdzīgu izvērstu opusu (J. Vītola, J. Kalniņa u.c. darbi). 
Mūsdienās kantātē vērojama jau tekstuālā un ārpusteksta (tikai mūzikā ietvertā) 
satura attīstības līmeņu līdzāspastāvēšana, kas tiek raksturota kā paralēlā montāža 
(Ē. Ešenvalds Passion and Resurection, J. Kalniņš Asinstīrums, R. Kalsons Petrus). 
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6. Aktīvi un radoši tiek meklētas komunikatīvās attiecības – autora un klausītāja 
savstarpējā tuvināšanās, kas ļauj situāciju un notikumu skaniski pārvērst tiešajā 
estētiskajā percepcijā (R. Dubra Te Deum, Missa Signum Magnum; Ē. Ešenvalds 
Passion and Resurection; G. Pelēcis Dievs ir mīlestība), kas burtiski aptver klausītāju 
no visām pusēm, liekot fiziski atrasties mūzikas un notikumu centrā. Ieguvums ir 
tādas telpiskās formas [181; 338] konstrukcija, kas seno antifona ideju pārvērš 
mūsdienu izteiksmē. 

7. Joprojām atklāts un aktuāls paliek jautājums par sakrālās mūzikas terminoloģisko 
praksi. Pētījuma gaitā veidotais terminoloģijas jēdzienu nodalījums ir teorētiski 
pamatots mēģinājums sakārtot latviešu mūzikā lietojamos jēdzienus un vērst citu 
pētnieku uzmanību uz šo manuprāt būtisko zinātniskās valodas aspektu. Tā loma 
koncentrējas nevis uz aprakstīšanu un skaidrojumu, bet gan uz pašu lietojumu. Tādēļ 
šī aspekta nozīme atklāsies tikai praksē vēstures perspektīvā: vai terminoloģiskās 
nianses ievēros un lietos arī citi zinātnieki, kuri pievērsīsies tālākai latviešu reliģiskās 
mūzikas izpētei. 

Summējot visu augšminēto, iegūstam mūsdienām – 21. gadsimta sākumam – 
atbilstošu, sistemātiski sakārtotu un izvērtētu latviešu sakrālās mūzikas žanru kopainu, 
kas arī ir darba mērķis. 
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GENERAL DESCRIPTION OF THE DOCTORAL THESIS 

 
 

This promotion paper is devoted to Latvian sacred music, which since the 
1990’s has become one of the most significant and widely represented spheres in 
compositional and performance practice.  The positive response and interest shown by 
audiences has also helped to advance sacred music to the forefront of Latvian 
contemporary culture.  In observing its evolution from the vantage point of the 21st 
century, a wide field for research opens up, where one can discover regularities, 
traditions, and tendencies. Several research works concerning various specific questions 
about Latvian sacred music in the late 20th and early 21st century (specific composers, 
works, or genres) have been written, mostly in the form of Bachelor’s and Master’s 
theses.  However, there is still the lack of a wide-ranging, comprehensive and unifying 
evaluation.  From these circumstances arises the research relevance of this paper.  
Furthermore, in the realm of religious music there has arisen the need to systematize 
and codify the values of sacred music, as well as to work out various aspects of sacred 
music genres and terminology (for example, to systematize and to justify the use of the 
terms sacred, spiritual, religious, church, ritual, and cult music, and to arrange religious 
genres in a unified system.  

The development of religious music can be characterized as a societal 
phenomenon, as well as a phenomenon within the flow of time—it reveals itself as a 
social manifestation over the course of time.  In the creation of professional sacred 
music, several distinct factors play an important role.  The first and foremost of these is 
the religiousness of the composer, which is usually the reason behind the creation of a 
sacred opus.  A second meaningful factor is the level of interest held by the performers 
and listeners, which in a broader and deeper sense can be considered as the 
religiousness of society.  Because of it a sacred composition lives and takes effect in 
time and place, not just as a score written on paper.  The unifying prerequisite of these 
two factors is the loyalty of the social system that enables religious music to survive and 
develop within a nation.  

The chosen field of study—sacred music—is a complicated phenomenon in 
Latvian culture, because it requires not only the viewpoint of a music theoretician and 
historian, but also a knowledge of theology – the ability to work with facts and canons 
of church history and to evaluate a musical work from the vantage point of a believer.  
My interest in church music has been reflected by the choice of topics of both my 
bachelor’s and master’s theses. Now I have acquired appropriate analytical experience 
in order to study Latvian sacred music more thoroughly, from the religious aspect, the 
historical perspective, and the topic of genre.  These three viewpoints – re l ig ion , 
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his to ry , and genre  – form the basis of my work.  

1. Rel ig ion  and the spirituality of society more or less define the creation of 
religious genres.  Membership within a concrete religious denomination especially 
influences the appearance or the lack thereof of traditional canonic genres within a 
concrete musical culture.  Dependent on this are a free attitude toward genres or a 
careful following of tradition, the employment of specific Biblical themes, 
ecumenism and other factors.   

2. Religion in every society has its own h is to ry .  The same can be said about 
religious music, which, just like any living, evolutionary musical sphere, has its 
own development tendencies, peaks, and idiosyncrasies. 

3. From the previous two notions it can be concluded that that religion and history 
determine the body of sacred musical genres , which is the result of long-term 
evolution and interaction and forms a specific nation’s and people’s characteristic 
and unique religious musical pathway.  

In focusing scholarly interest on the processes within a specific sphere, 
equally relevant is the ques t ion  o f  con tex t  – in this case it might be regional, socio-
political, denominational, as well as having to do with national self-awareness, 
influences by other art forms, aspects of technological progress, etc.  Delving into 
theoretical issues usually proportionally narrows the horizons of research work, while 
an overview of historical processes can successfully encompass a geographically wide 
context.  In order not to lose detail and precision, the basic object of study is included 
specifically within the context of  La tv ian  cu l tu re  and  h i s to ry 19.   Latvian music 
abroad is examined only very briefly, mostly as a geographically separate continuation 
of religious musical evolution during the time of soviet occupation.  The richness of 
Latvian religious music in exile, as well as the influences of other ethnicities, deserves 
independent and thorough study.  References and reflected parallels, as well as 
historical and geographical excursions into other nations or on a global scale are given 
only to show the most relevant facts and connections with world music.   

                                                            
19 The same as in most Central and Eastern European nations, Latvian culture is not especially mono-national.  On 
the contrary, at least during the last three centuries, alongside Latvian culture and interactively with it other 
national denominations have developed.  The same applies to Latvian music: it co-exists with impulses from other 
ethnicities, often interacting with them and being enriched by them.  Music history in Latvia (and especially that of 
religious music) cannot be examined without considering the music of foreign composers, which has become an 
essential part of the national culture and can be considered to pertain to Latvian musical culture.  Furthermore, in 
religious music, more often relevant is not so much ethnicity, but religious denominational roots.  Thus the 
designation Latvian sacred music in this study is chosen not with the goal of separating a composer’s nationality 
and the national elements of the opuses to be analyzed, but rather to emphasize religious music’s ethnic, 
denominational, and intonative richness and diversity within the territory of Latvia and outside it as well.  The 
religious output of German and Baltic German composers in the territory of Latvia or Livonia is intentionally not 
thoroughly examined.  



39 
 

Object of the research: Latvian religious music; sacred genres in Latvia – the 
reasons for their appearance, longevity, and functionality; parallels and contrasts in the 
context of religious music of other nations.  

Aim of the research: to form a maximally full and systematic panorama of 
Latvian sacred music, working out a necessary theoretical basis for it.  

Tasks of the research:  

1. to get to know the  fo rmat iona l  bas i s   of sacred music, taking into account the 
history of religious denominations entering Latvia, the relevance of typical 
denominational genres within the time prism, as well as current social statistics;  

2. to examine  the  pa thways  o f  deve lopment   of sacred music from a 
historical perspective, from roots in folklore to diverse modern-day manifestations 
– church music, religious and spiritual music;  

3. to analyze concrete sacred music  compos i t ions   from the viewpoints of genre, 
means of expression, traditional religious canons, and novelties, revealing and 
justifying their historical and artistic significance.   

Research methods:  

Genera l  theore t i ca l :   

 study, compilation, and evaluation of historical, religious, statistical and 
scientific literature, or  r e fe ren t i a l  ana ly t ica l  method , is utilized primarily 
in the promotion paper’s introduction and first chapter, forming a general picture 
of the history of religious music, crystallizing the most relevant guidelines for 
studying sacred music nowadays along with terminological specifications;  

 musico log ica l  ana ly t i ca l  method   applied to religious music scores and 
recordings is utilized primarily in the promotion paper’s second and third 
chapters and conclusion.  In the course of analysis each composition’s use of 
primary musical elements is described – melody, harmony, texture, and form, as 
well as the spectrum of emotions and the relationships between music and text.  
In the chosen musicological analysis the leading method used was genre  
ana lys i s  and  c lass i f i ca t ion , or identification and description of every 
genre’s opus imminent characteristics, as well as the maximum utilization of all 
genres’ criteria in the formation of concrete genre systems and classifications 
(after E. Nazaikinskij: 203; 90–92). Also utilized is the music stylistic analysis 
method (see. M. Mihailov: 198; 119–183, G. Grigor’eva: 179; 6–26). 
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Empir ica l :  

 the  s tudy , compar i son , and eva lua t ion   of genre classifications and 
existing religious genre systems were actively used in the first chapter of the 
promotion paper, in the assessment of tendencies and guidelines in sacred music 
research, as well as in describing and analyzing already existing sacred genre 
classifications; 

 personal exper ience  of perception of the religious opus, observa t ions  and 
rea l i za t ions ;  

Da ta  p rocess ing  s ta t i s t i ca l  methods :  

 eva lua t ion  of studied compositions, comparative ana lys i s  and 
sys temat iza t ion  are employed in every chapter of the promotion paper, as 
well as in the Conclusion and Appendices. The mode l ing  of sacred genre 
systems is employed in the context of Latvian denominations, history, and 
musical culture, described in the promotion paper’s first chapter Sacred Music 
Genre Systematization and is displayed in a table format.  In realizing the 
promotion paper’s direct goal – to show a complete panorama of Latvian sacred 
music – Latvian religious works are compiled and classified alphabetically, 
chronologically, and by genre;  

 descr ip t ive  s ta t i s t i c s  are used only to show denominational data – numbers 
of believers and congregation members – in the introduction and appendix.  

Theoretical basis of the research: 

Authoritative works that can be classified into five source groups according to 
their scholarly dispositions:  

1. genera l  mus ico log ica l  (theoretical and historical) approaches in the research 
works of L. Berezovčuk, G. Grigor’eva, Ju. Holopov, B. Jaunslaviete, 
E. Nazaikinskij, E. Ruč’evskaja, S. Skrebkov et al. [59, 169, 179, 202, 203, 208, 
209, 220 – see the promotion paper’s bibliography], in which many questions of 
musical psychology, musical sociology, drama and artistic perception are 
investigated;  

2. studies of specific genres  and mus ica l  genre  aspects – here especially 
noteworthy are studies by M. Aranovskij, G. Daunoravičienė, N. Ljubovskij, 
A. Sohor, O. Sokolov, M. Starčeus and B. Tomaševskij [166, 182, 183, 194, 211–
213, 217], in which the ideas expressed are still relevant.  Among scholarly work 
by Latvian musicologists, the theoretical basis for this promotion paper is given by 
writings of L. Kārkliņš and I. Zemzare [68, 162, 163];  
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3. studies devoted to direct sac red  mus ic  ques t ions  – cults, historical processes 
and genres – that can be perceived as parallels and guidelines for this promotion 
paper (C. Engelbrecht, I. Grauzdiņa, N. Guljanickaja, A. Klotiņš, A. Purvs et al.).  
Contextual differences and general common denominators are examined in these 
[26, 42, 49, 51, 65, 71, 72, 111, 122, 130, 157, 160, 176, 180, 181, 218]; 

4. studies that are devoted to secondary  ques t ions  – historical, religious, and 
sociological – theoretically and contextually illuminating the chosen theme from 
other aspects (R. Balodis, M. Boiko, J. Braun, E. Lange, Ju. Lotman, B. Uspenskij, 
A. Podmazovs, H. Strods, V. Vīķe-Freiberga et al.) [12, 13, 20, 21, 23, 24, 27, 48, 
88, 100, 117, 141, 142, 152, 156]; 

5. separate articles and monographs about composers’ output, including sacred works 
(J. Graubiņš, I. Grauzdiņa, V. Landsbergis et al.) [44–47, 50, 64, 69, 87, 123].  

Primary sources for the promotion paper were the Bible, Krišjānis Barons’ 
Latvju dainas, E. Melngailis’ Latviešu mūzikas folkloras materiāli, chronicles [14, 22, 
57, 104], as well as encyclopedic dictionaries [7, 43, 56, 89–91, 93, 100, 136, 144–145, 
189] and compilations of conference lectures [105, 120, 173–176, 188, 200, 222]. Also 
very meaningful for this promotion paper – as the first study to be done in this field – 
were discussions of pertinent questions in the press: newspapers, yearbooks, and 
magazines (for example,  Ejiet un māciet, Latvju Mūzika, Latviešu mūzika, Mūzikas 
Saule et al.) [37, 54, 61–63, 79, 94, 110, 159], as well as material in the scientific 
studies at the JVLMA [9–11, 38–41, 74–76, 106–109, 153–155].  A great deal of 
empirical information for the artistic evaluation of religious music was found in articles 
devoted to questions pertaining to spiritual and church music [1, 19, 113, 134, 216, 219, 
222]. 

Novelty and significance of the promotion paper:  

 for the first time a broad, analytically justified and historically comprehensive 
study has been done that will enhance the study of Latvian sacred music;  

 analysis of 19th and 20th century Latvian sacred music has been done, with each 
opus examined in the context of genre, history, and the composer’s output in 
general.  

Practical use of the research: 

 educational material in the sphere of sacred music, a study of contemporary 
relevance, the basis for working out the monograph.  
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CONTENTS OF THE PROMOTION PAPER 

The main body of the promotion paper includes a foreword, introduction, 
three chapters, a conclusion, and a bibliography (165 pages in all).  In the appendix 
there are compiled examples from scores, statistical data concerning Latvian religious 
denominations, congregations, and numbers of believers, normative documents (decrees 
by the Ministry of Culture and others), as well as lists of Latvian religious works (an 
index of names referred to in the promotion paper, a list of abbreviations, and a 
systematic list of sacred compositions compiled alphabetically, chronologically, and by 
genre – page 231).  

In the promotion paper’s  fo reword , the choice of topic is justified, the aim 
and tasks of the research are described, and the research methods are characterized.  

The paper’s  in t roduc t ion   examines the denominational situation in 
Latvia and the most common religious denominations.  

1) Religion in Latvia 

A look at the introduction and spreading of religious ideas is the first step in 
ascertaining denominational musical culture and including it in the complete sacred 
music panorama, because precisely a consciousness of the ties between faith – religion - 
God is the main impulse and justification for the creation of sacred music.  Religion, its 
essence, canons, and idiosyncrasies to a large extent determine the framework of church 
compositions, and also partly influence the language of concert music performed 
outside the church. Belonging to a particular denomination points the potential interests 
of the audience and partly to the motivation behind the choice of genre.  

The question of religious denominations in Latvia is not unequivocal in 
comparison with other countries that are more denominationally homogeneous – for 
example, Lithuania, Italy, Poland, Russia, and others.  Here, in Latvia, there are active 
churches whose service music has remained practically unchanged for centuries (Old 
Believers, partly – Orthodox, Greek Catholic). Because of the unchanging nature of 
these traditions with regard to professional music and especially the question of genres, 
the music of these denominations is examined only fragmentarily, as opposed to the 
varied manifestations in genres in the music of the Roman Catholic and Lutheran 
Church, as well as comparatively newer denominations20.  This condition not only 
reaffirms the significance of the chosen research topic in the context of Latvian culture, 
but it also reveals a broad, multi-faceted and dynamic branch of music.  

                                                            
20 This question pertains mainly to church music, and to a lesser extent to sacred music intended for concert 
performance. In the latter it is possible for members of all denominations to be active, as well for composers who 
are atheists and are not members of any denomination.  
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2) Religious Music in Latvia 

The  second  sec t ion  of the introduction is devoted to the evolution of 
Latvian sacred music. Here can be seen a broad and rich landscape of genres, where 
there are definite tendencies, perspectives for developmental trends, an unforeseen 
variety in Latvian sacred music, and an increasing weight in individual creative styles.  
This general overview is necessary for an understanding of the total perspective.  

The pathway of professional religious music for each nation is connected to 
its spiritual world.  Often it is exactly this field of art that comes under the influence of 
political conditions.  So, for example, sacred music became a peculiar flag of 
independence in Latvia at the end of the 19th century – during the rise of professional 
music – when there was an awakening of the nation’s self-consciousness, the movement 
of the “New Latvians” was growing, and the fight for national independence had begun.   
An affirmation of this is also the taboo religious music during the time of soviet 
occupation.  And also nowadays, during the turn of the century, we see that it was 
sacred and neo-folkloristic music that was among the first to herald the beginning of 
democracy and the cognizance of inner, religious, and political independence.  The 
large numbers of masses, oratorios, psalms and prayers that were created during the 
1990’s give evidence of the people’s re-awakening, inspiration, and faith in oneself, in 
life, and in God.  In tracing the events in Latvia’s history and the tendencies in the 
creation of sacred music compositions, an evaluation of the panorama of Latvian 
religious music is given.  

 

1.  PROBLEMS IN SACRED MUSIC 

The  f i r s t  chap te r  of the study is theoretical, and it contains two sub-
sections.  They are devoted to general aspects of Latvian religious music – with 
problems pertaining to the object of the study and an examination of the theoretical 
literature.  

1 .1 .  A Few Questions Concerning the Study of Sacred Music  

The  f i r s t  subsec t ion  is devoted to characteristics of contemporary 
sacred music research and an analysis of the most typical musicological literature, in 
Latvia as well as in Russia and in Western musicology. In present-day Latvian 
musicology one can observe a large influence by Russian music scholars and 
denominations (and the question of multi-denominations and ecumenism in general), as 
well as a disposition towards integrating into the Western scholarly environment. 
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1.2. Problems in Sacred Music  

In  the  second  subsec t ion ,  problems concerning sacred music 
terminology and genre classification are discussed.  

1.2.1. Specification of terminological designation 

The first theoretical question concerns the term religious music and the use of 
the contentually close, similar, often almost synonymical designations – spiritual, 
sacred, Christian, cult, ritual, church, ceremonial, and the like – in Latvian musical 
circles.  The justification for each of these terms is determined by its etymology, as well 
as the concrete function of content embedded in the word, a task according to which a 
definite position can be formulated.  Along with this the specifics of using these 
concepts are made relevant, and traditional, decades-long usage has taken root in 
musical circles.  The choice of an appropriate word makes it possible to guide every 
composition into the context of terminological idiosyncrasies, specifying the mission of 
the opus and at the same time making easier its characterization21. 

 
Table 1. 

 
 
 
 
 

                                                            
21 The terms included in the table in the promotion paper are explained and arranged according to the narrowing of 
the meaning of the term.  
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1.2.2. The systematization of sacred music genres  

The second theoretical question, and the central theme of the promotion 
paper, is connected with the concep t  o f  genre  and  i t s  app l ica t ion  in  the  
sphere  o f  sac red  mus ic .  This question has been relevant since the middle of the 
20th century not only in Latvia, but elsewhere in the world as well.  Theoretical writings 
about genres, their essence, creation, development, and interaction form a rich and 
varied panorama.  It is possible that the very active evolution of genres and the 
formation of new genres is one of the most dynamic and comprehensive phenomena in 
music in the second half of the 20th century.  

The genre-related immanence of every religious composition arises first of 
all from the text. However, in compositions with well-known Latin texts, one should 
also look for an unchanging framework of elements of musical expression.  This study 
becomes fruitful and stimulating when several compositions with the same text or title 
are examined and compared22. 

It must be emphasized that in terms of origins and trends, related sacred 
works in Latvian music are quite numerous.  The body of masses, sacred motets, 
cantatas, and other works composed in a short period of time attract attention by their 
many identical titles - Tēvreize (The Lord’s Prayer) or Pater noster, Ave Maria, Ave 
Maris Stella, Salve Regina, Prayer, Te Deum. In studying these works, their semantic 
invariance is ascertained, as well as the wide range of interpretations of traditional 
poetry.  Have  compos i t ions  wi th  iden t ica l  t i t l e s  (and correspondingly, the 
poems) evo lved  over  the  long  h i s to ry  o f  mus ica l  deve lopment  in to  
au tonomous  genres?   That is a cardinal question which is impossible to avoid in 
addressing the many sacred genres.  

A relevant question is also the usage of common name labels of genres.  
Their nuance of content essentially specifies and facilitates the labeling of genres, 
enabling one to see them as primary units, not just names, titles, or text phrases.  Such 
genre designations as Ave Maria (avemarija) and Te Deum (tedeums), which contain 
personal names, are already spoken orally using grammar-appropriate Latvian case 
endings without offending devoutly religious people. This facilitates expression in 
Latvian, enabling speakers to use the titles more comfortably within sentences and to 

                                                            
22 There are two possible approaches or versions. In the first, i n  e x a m i n i n g  o n e  g e n r e  i n  t h e  o u t p u t  
o f  m a n y  c o m p o s e r s , a varied or homogeneous evolution will be revealed, and the framework of musical 
language, characteristic exposition, and traditions will emerge more clearly.  This research version is more 
engaging, requires the knowledge and comparison the of output of many composers and of the clear definition of 
genre invariants, and as well it gives panoramic conclusions.  The second possibility is t o  e x a m i n e  o n e  
g e n r e  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  o u t p u t  b y  a  s i n g l e  c o m p o s e r .  This research approach is 
concentrated on the output of a composer that represents the genre repeatedly, and requires detailed analysis and 
carefully formed conclusions, and yet gives a limited scope of conclusions. In this case, possibly, a more limited 
impression of a genre’s immanent nature will be formed, although in the perspective of a single output, the genre’s 
development will be seen.   
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use proper grammar without making the text more cumbersome, instead making it 
clearer and smoother.  Even in this musical sphere one must take into account the 
tendency to latvianize everything that allows itself to do so (legato, staccato, divisi, 
détaché, glissando, crescendo, alleluia, amen – in Latvian legato, stakato, divizi, detašē, 
glisando, krešendo, aleluja, amen etc.). Moreover, this would increasingly attract the 
scholar’s attention to latvianization as the first step toward the ascertaining of the 
genre’s paradigm.  This pertains especially to some titles that have in fact already 
become the names of the genres themselves – similar to the earlier rekv iēms,  
magni f i kā t s ,  t edeums  (Requiem, Magnificat, Te Deum) and others. Therefore, in 
my study I sometimes offer the Latvian version of the Latin title of a genre, in order to 
avoid problems in grammar, especially in the genitive case – instead of Gloria, – 
glor i ja , instead of Lacrimosa – lakr imoza , instead of Ave Maria – avemar i ja  and 
the like23. 

Sacred  mus ic  theory  is worked out in religious music – the synthesis of 
music and canonic (or simply sacred) texts. The genre and the immanent elements that 
form its paradigm emanate from the unchanging content of the text – the literary 
foundation. This aspect is clearly shown by the stability of concrete verses in services 
and prayers.  However, to make judgments about the functional aspects of a genre, its 
living and working in real circulation, it is necessary to delve into every genre’s 
framework, and thus first of all one must be cognizant of the text as the primary 
formational element of the genre. Alongside the unchanging text one must examine the 
individual treatment of it on various levels: the role of the movement of a cycle and its 
differentiation, the sequence of movements and formal singularities, peculiarities of 
texture, expressions of cantus firmus, the use of monody and chorale-style, etc.  

Over the course of centuries, for every text an unchanging circle of signs in 
the musical language has formed.  This is essential for the study of independent genres – 
Ave Marias, Lord’s Prayers – as well as the question of the emancipation of the cycle 
movement, and possibly even more broadly – other genres linked with texts, such as 
solo songs, cantatas, and operas.  For example, in secular music the settings of poems 
by Goethe number in the tens and hundreds!  A worthwhile study would be that of an 
archetype’s various genre manifestations, such as Mazepa, Faust, Romeo and Juliet, etc.     

The musical compositional structure of a genre is determined by an already 
existing tradition, as well as by the composer’s approach.  There are invariable 
constants that form a genre, but there are also aspects that yield to the composer’s 
desire.  A genre’s internal form is a synthesis of traditional and non-traditional stylistic 
elements within the content of one canonic text.  The designation internal form enables 

                                                            
23 This concerns the names of genres, but titles of compositions remain as originally designated by the composers, 
of course.  
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one to see the interaction between canon and style, the dialectic between that which is 
dictated by centuries of tradition and a composer’s specific interpretation.  A fruitful 
study is possible by examining a single genre in the interpretation of various composers’ 
output, as well as by studying the evolution of a single genre in the works of one 
composer, focusing attention on the changes that have appeared and the genre’s 
paradigms that have been observed.   

Based on the Latvian sacred works that have come to be known, and 
compiling the multi-faceted understanding of the concept of genre, a sys tem of  
sac red  genres  has  been  fo rmed  and  jus t i f i ed .  At its foundation are two 
components that form the basis and initial model of the genre:  

1) texts as the genre’s determinant raw material, the composition’s program, 
that determines the composition’s mood and formal matrix 

2) church music’s first foundation – the Gregorian or Lutheran chorale, or its 
texture or manner of singing, which evokes an association with the roots of 
all religious music.  

Another secondary classification of sacred music can be formed according to 
various other factors:  

 belonging to various classes of genre – epic, dramatic, and lyric (similar to 
literature);  

 division into single-movement or cyclic works;  

 required composition of performers; 

 specifics of function or special roles in a service ceremony, that can be 
manifested, for example, as a component of a ritual – a procession, bell-ringing, 
etc.  

Based on the position that I have offered thus far, on the basis of Latvian 
religious music, I have created a sys tem of  sac red  genres  in  the  fo rm of  a  
pyramid , and I offer this for research and practical purposes (see Table 2).  In this I 
have worked primarily according to the s t ruc tu re  and  qua l i ty  o f  the  mus ica l  
works 24. In bringing to the highest level of foreground the contrast between large 
forms and miniatures, a  d iv i s ion  i s  fo rmed  be tween  s ing le -movement  
opuses  and cyc les , that divides the pyramid horizontally into two parts. All of the 
further systematization of sacred music is based on this, where the initial categorization 
of a work horizontally is divided vertically by its genre  con ten t  (including its 

                                                            
24 Quality in this case is meant as the characterization of the level of basic elements. 
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function within a ritual).  The d i f fe rences  in  sac red  genres  accord ing  to  
the i r  o r ig in  and con ten t  determine the  number  o f  genre  g roups  on  each  
leve l  (respectively – single-movement or cyclic forms).  These levels can be formed 
with a maximally comprehensive pyramid diagram with all of the names and examples 
of genres above each genre content group.  Furthermore, independent of the quantity of 
genre names, the system’s pyramid form will not change inwardly nor outwardly – only 
its scope and boundaries will expand. Therefore it is exactly this pyramid model of 
sacred genre classifications that is the most convincing and appropriate with its ability 
to clearly and comprehensively reflect form and content.  

In the pyramid system, only those genres that are charac te r i s t i c  o f  
La tv ian  sac red  mus ic  are shown (for example, above the group HYMNS they are 
arranged from the bottom upwards: Ave Maris Stella; Veni, Creator Spiritus; 
Magnificat; Te Deum; Sanctus; Gloria etc.), which can be supplemented and modified 
according to the idiosyncrasies of sacred music while examining a particular time period 
in music history or a particular composer’s sacred genre system, and the like. In each 
case the result can potentially be richer or the opposite - more concise, religiously and 
denominationally more definite, but in any case, the genre will be comprehensively 
reflected in its given context.   

The foundation level of the pyramid of Latvian sacred music genres is 
formed by min ia tu re  fo rms  –  s ing le-movement  compos i t ions .  They are 
monolithic genres that are the  bas i s  fo r  a l l  r e l ig ious  mus ic  genres  (see the 
colored arrows on the left and right sides of the pyramid).  The division into four groups 
according to the source of text and content is a un iversa l  genera l  mode l  for 
practically any country’s Christian music, independent of the denominational situation:  

 PSALMS, HOLY SCRIPTURES; 

 PRAYERS; 

 HYMNS; 

 SEQUENCES, CHORALES, SONGS.  

The first and historically most ancient section is formed by the  Psa lm and  
Holy  Scr ip tu re  (Bib l ica l )   texts in music. In terms of texts, it is also the largest 
section, which is formed by not only 150 psalms, but also scriptures from the Old 
Testament and in part from the New Testament’s gospels. Texts from the Holy 
Scriptures form the richest content not only for the psalm genre, but also for sacred 
cantatas, oratorios, passions, etc.  Because of the large scope of text sources, as well as 
the wide range of texts used in Latvian music in this sphere, individual psalms or gospel 
excerpts that are used most frequently in Latvian sacred cantatas are not cited above the 
group titles. 
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Table 2 

 
 

Not included in the Psalm and Holy Scripture group are genres that are 
independent with respect to exposition, content, and musical material – the hymn 
Magnificat25, the Lord’s Prayer, as well as other hymns and prayers that cite texts from 
the New Testament - Agnus Dei, Gloria, Sanctus, Te Deum et al.  These genres, over the 
course of their development, have proven their independence, as well as their 
association in content and mood with other emotionally independent genre groups – 
p rayers  or hymns .  For example, the Magnificat comes from Holy Scriptures (Luke 
1: 46-55) and according to its text, it should be placed in this first section.  However, 
over the course of its development the Magnificat text, in ceremonies and in terms of 
musical expression, has formed a hymn-like character and thus nowadays can be fully 
considered a hymn genre .  The same can be said of the Lord’s Prayer, which for 
centuries has been perceived as an emancipated, independent prayer, not just a Biblical 
excerpt (Matt. 6: 9–13 or Luke 11: 2–4). 

The last, fourth section is formed by comparatively later—medieval—works 
– sequences ,  chora les ,  and  church  songs : a quantitatively large body of work 
                                                            
25 In world music this is joined also by Nunc dimittis and Benedictus, to be examined in more detail in section 
2.3.2.  Magnificat. 
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that has preserved its relevance in the church nowadays26. Also in the medieval 
sequences Stabat Mater, Dies Irae and Veni, Sancte Spiritus shown in the pyramid 
appear only episodically in Latvian academic music and do not form the genesis of 
independent genres, so they are not examined separately. It is possible that the 
unpopularity of the sequence genre can be explained by their specific catholic texts and 
their ascetic melodies27, as well as their limited scope of performance in Catholic 
Church ceremonies.   

However, at the center of the pyramid’s foundation are clearer, more 
unequivocal (in terms of content and emotion) PRAYERS and HYMNS, that are 
smaller groups with respect to texts, but are musically the most abundant in quantity and 
in richness of interpretation28. 

The upper level of the pyramid contains cycles and liturgical forms (see 
CYCLES, EXPANSIVE COMPOSITIONS) that were created by combining several 
independent genres and form peculiar genre ensembles [181; 38 – N. Guljanickaja]. 
This affirms the assertion about a cycle movement’s inner independence and 
emancipation – the ability to stand as a miniature form.  As it is known, sacred cycle 
movements already from their origins are thematically, structurally, and historically 
autonomous and have proven their viability in the output of many composers. 
Meanwhile cycles have come about in music history with a functional motivation, 
conforming to the dictated canons of liturgy or other ceremonies, with separate 
unchanging sung parts joining together, summing in a multi-movement whole.  Each 
movement of a cycle can be examined as an independent genre, a single-movement 
work.  

Over the course of history, genres of miniature forms have grown into 
expansive cantatas and multi-movement works; however, for the sake of clarity, in 
systematizing genres, their o r ig ina l  s t ruc tu re  and range  are taken into account, 
because single-movement genres are the basis on which all religious music with its later 
expansive forms has evolved.  Of course, the possibility must be allowed that works 
related in content and function can be found in single- and multi-movement groupings, 
that is, can migrate from the base of the pyramid to its top.  In such a case one must 
delve into the work’s content or its specific text meaning, as well as its original form 
and its additional genre characteristics.  Such a type of genre migration from the single-
movement to the multi-movement sphere is a normal and self-explanatory occurrence 
for those musical genres, whose paradigm is determined as such:  

                                                            
26 Taking into account the musical and performance specifics of the sequence, chorale, and church song, they do 
not frequently appear in professional academic music and therefore are practically not considered in this paper.  
27 As it is known, for dogmatic reasons the medeival church, from the 11th to the 14th centuries, replaced 
musically complicated hymns with sequences – simply formed religious songs.  
28 Separate sections are devoted to prayers and hymns,  2.1. and 2.2, respectively. 
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1)  an unchanging, single-bodied text (with respect to its source and language);  

2) a historically early musical form that serves as a model.  

From the worked out system of sacred genres follows the promotion paper’s 
second  and th i rd  chapters29.  Those are devoted to practical work with examples of 
Latvian religious genres, where the primary attention is paid to the general 
musicological and comparative analysis of each chosen work in the context of the 
composer’s output and in relation to the genre’s general evolution.  At the end of each 
chapter and subsection, the chosen genre and examined composition is evaluated in the 
context of the Latvian religious genre system.  The main task of these chapters is to  
exp la in ,  eva lua te ,  and  theore t i ca l ly  jus t i fy  the  a r rangement  o f  
La tv ian  sac red  mus ic .  

 

2.  SINGLE-MOVEMENT GENRES 

In  the  second  chap te r , single-movement genres are examined; they are 
divided according to their text sources and their quantitative significance in Latvian 
music:  

 prayers (the Lord’s Prayer); 

 psalms; 

 hymns; 

 examples of movements emancipated from traditional cycles30. 

2.1. Prayers 

Within the total set of sacred genres, the prayer is one of the most beloved 
and freest.  Because it is not connected to a canonic text, the prayer enables a wider 
choice of texts and more freedom in instrumental usage.  Thus the genre’s immanent 
features allow for the creation of one’s own prayer, because in Christianity the prayer 
itself is highly individual. Functionally and by origin the genre belongs to religious 
music, but it can also be considered in the realm of spiritual music, in which relatively 
universal, general and ecumenical ideas from Christianity are dominant.  

                                                            
29 In order to more thoroughly investigate each theme, each chapter is relatively independent, so that it can be read 
separately, or also in the context of the work as a whole. Taking into account the independent nature of the 
chapters, some observations and conclusions about certain genres are done already within the chapter.  
30 According to the worked out system of sacred genres, among the single-movement genres one can analyze 
various works with medieval sequence texts, chorales, and songs. In Latvian music, compositions with medieval 
sequence texts are not commonly found, perhaps because they are more widely known in Catholic countries.  On 
the other hand, religious songs and chorales are a very rich field in sacred music, one that requires a separate and 
careful analysis with a different approach to melody, text, sources, denominational context, mastery of the author 
and other considerations. Therefore, because of the limited scope of the promotion paper, analyses of compositions 
are concentrated on professional works only.  



52 
 

In Latvian music, composers choose for the prayer genre texts with a variety 
of moods and degrees of religiousness.  The framework of mood and means of 
expression in the prayer genre is simple, but clear and unequivocal. This enables the 
composer to express subjective emotions, to treat the text setting creatively, and 
simultaneously easily adhering to the framework dictated by the genre itself.  Perhaps 
for these reasons the prayer is such an often found genre in denominationally rich 
Latvia.  

As noteworthy examples in the genre of prayers, B. Skulte’s Prayer for 
women’s or children’s chorus and J. Karlsons’ Evening Prayer for string orchestra are 
analyzed.  

2.1.1. The Lord’s Prayer 

In terms of relevance and quantity, and as an independently evolved genre, 
the Lord’s Prayer occupies a stable and functionally appropriate place in Latvian 
religious music.  It is significant that in Latvia this prayer has a distinctly ecumenical 
nature, and therefore composers of almost all denominations have readily taken to this 
genre.  

The most characteristic aspect of this prayer’s framework is the  emphas i s  
on  chora l  expos i t ion  and  chora le  t ex tu re .  The ideas expressed in the text of 
the Lord’s Prayer require unity, which can be expressed musically by monophonic or 
homophonic texture and equal rhythm among the choral parts.  This allows the text not 
only to be discernable, but it creates an appropriate mood and emotional quality.  

The genre of Lord’s Prayer is both a subset of the general prayer genre, as 
well as an independent genre that forms its own category with its own unique musical 
characteristics.  This is supported by the many examples in music – not only in Latvia, 
but in the Christian musical culture of other countries, for example, the USA, France, 
Italy, Russia, Lithuania, and others.   

To affirm the paradigms of the genre and the peculiarities of Latvian Lord’s 
Prayer stylistics, a detailed examination of two Lord’s Prayers by R. Dubra, works by 
A. Jurjāns, E. Melngailis, and P. Vasks are given, as well as the Lord’s Prayer from 
L. Garūta’s cantata Dievs, Tava zeme deg! (God, Your Land Is Burning!) and 
G. Pelēcis’ two Lord’s Prayers from the oratorio Dievs ir mīlestība (God Is Love). 

2.2. Psalms 

In Latvian sacred music, the psalm is one of the favorite and most highly 
developed genres.  Output by composers in this genre surpasses a hundred opuses 
(D. Aperāne, V. Baštiks, I. Breģe, P. Dambis, R. Dubra, M. Einfelde, A. Engelmanis, 
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G. Gedulis, M. Gribinčika, R. Jermaks, A. Kalējs, R. Kalsons, J. Karlsons, R. Liede, 
A. Maskats, I. Mežaraups, G. Pelēcis, I. Ramiņš, Ingmars Zemzaris et al.).  The variety 
in psalms enables composers to freely experiment with their texts in other genres, 
creating, for example, psalm cantatas (A. Purvs) or psalm symphonies (I. Ramiņš, 
V. Šmīdbergs).  

It is in psalms that the singular nature of the Latvian Lutheran church is 
expressed in the Latvian language, because in the Lutheran church, psalms are heard 
more often than in the Catholic mass, for example.  The predominance of psalms in 
sacred music can be seen in other mostly Protestant countries – Germany and England. 
In the world of Catholic music, until the Second Vatican Council (1962–1965) psalms 
were composed only in the official language of the church – Latin.  Musical works in 
vernacular languages have entered the Catholic Church only gradually, and in Latvia 
this could be observed in the early 1980’s.  

In Latvian music history, psalms are significant in the context of genre 
research.  Based on Latvian compositions alone, it is possible to ascertain various 
problems pertaining to the genre of the psalm. Firstly, the genre influences form, which 
over time has changed its framework and compositional boundaries.  Secondly, worthy 
of researchers’ attention is the body of means of expression, characteristic exposition, 
and so forth.  Significantly, in comparison with other canonic genres (for example, 
Pater noster, Lacrimosa, Agnus Dei et al.) the framework of the psalm form is not 
subject to the order of the text, but on the contrary, the composer can determine the 
repetition of the poetry.  Therefore most often one can find refrain-type forms as well as 
simple or compound ternary forms.  With the wide range of emotions in psalms, there is 
no place for music being static – rather, there is the possibility for a large spectrum of 
emotions and moods.   

In psalm compositions there are some common factors that have to do with 
text setting and texture.  They are rooted in the origins of psalm singing, when the 
determinant factors were the desire to enable the listener to discern the text and to 
address God with unified voices – in unison. This is what determines the psalm’s 
monophonic (P. Dambis) and homophonically harmonic, almost chorale-style texture 
(I. Ramiņš, Im. Kalniņš, J. Karlsons).  In many compositions, the melody has the 
primary role, while other voices are given chorale-style accompaniments (for example, 
J. Karlsons’ cantata Magna opera Domini) or a vocalizing chordal background 
(P. Dambis’ 46th Psalm from the cycle Eight Psalms).  

The primary element of the psalm – psa lmody  – is usually present in 
various musical interpretations.  Singing words on a single tone is rooted not only in 
ancient psalm singing traditions, but is also an essential part of contemporary music, 
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and furthermore, in contemporary psalms there is a much more complex interplay and 
wider range of various means of expression.   

In Latvian sacred music the psalm genre reveals itself as a comparatively 
mobile, variable, free form, whose invariants include monody, psalmody, and 
homophonic texture. Such a relatively modest genre framework nonetheless forms a 
stable structure for interpretation, representing psalm singing historic traditions, while 
each composer can reveal various intensities and colors.  Beginning with E. Melngailis 
up to contemporary interpretations (P. Dambis, R. Kalsons, J. Karlsons, A. Maskats), 
psalm music forms an unusually wide gallery of emotions and images, in which one can 
find miniature sketches that maintain the ancient manner of psalmody (for example, 
V. Baštiks), as well as monumental vocal-instrumental compositions – original unifying 
works of national schools and traditions (J. Karlsons, A. Maskats, I. Ramiņš et al.). 

Further examination of the genre’s framework includes a study of I. Ramiņš 
150th Psalm, J. Karlsons’ Magna opera Domini and P. Dambis’ Eight Psalms  for 
mixed choir a cappella.   

2.3. Hymns 

Sacred hymns are abundant in Latvia.  They flourished especially at the end 
of the 20th century and the beginning of the 21st century. Because of the exalted 
emotional nature of the hymn, composers usually write them as commissions for 
concrete feasts, festivals, and other events. However, the genre of the hymn is little 
studied in Latvian music.  Forming a general impression is made difficult due to the 
denominationally and quantitatively large body of songs of praise that consists of Judaic 
psalms, medieval hymns, Protestant and contemporary poems, and varied hymn 
interpretations.  

In the context of genres, hymns are a generalized concept.  Their objective 
evaluation is made difficult by their varied sources of creation, the individuality of their 
specific use, their viability within a concrete religious culture and nation, as well as 
many other factors.  The examples of hymns examined here are frequently found in 
Latvian as well as in world music.  Significantly, the majority of hymns are settings in 
Latin, therefore of Catholic origin. In Latvia composers have set popular hymns 
(Magnificat, Te Deum, Veni, Creator Spiritus and Ave Maris Stella et al.). This choice 
reveals one of the genre’s chief characteristics – in utilizing medieval Latin texts, the 
composer shows a desire to adhere to traditional, emotionally striking, and centuries-
tested values. They have a definite liturgical and ritual function, owing to which each 
song of praise has maintained its viability and relevance to the present day.  Each 
hymn’s nuances of content and emotion form a unique musical expression that becomes 
a sign of its musical independence.   
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In terms of text, diverse hymns are musically unified (diametrically opposed 
to psalms, which have a unified text source but have varied musical treatment). This 
category of genre has many unmistakable genre traits – an exalted, glorifying mood, 
march-like meter and rhythm, dynamic quality and effective use of timbre.  As an 
additional characteristic, one can mention the use of ternary form with recapitulation 
(ABA), with bright and energetic A sections, and a rather elegiac, prayer-like B section. 
So, these are stabilizing and harmonizing hymn structural principles. Also homophonic 
textures, polyphonic elements in developmental sections, and fanfare-like intonations 
are essential components of hymns.  

The following hymns are analyzed in the promotion paper:  
2. 3.   The Latvian National Anthem – Kārlis Baumanis’ God Bless Latvia! 
2.3.1. Ave Maris Stella (R. Dubra, J. Karlsons); 
2.3.2. Magnificat (R. Dubra, U. Prauliņš); 
2.3.3. Te Deum laudamus (I. Arne, P. Dambis, R. Dubra, R. Jermaks, P. Vasks). 
 

2.4. Movements Emancipated from Cycles31 

The tendency to compose emancipated movements appeared in the Latvian 
music scene during the 1990’s, with the wave of religious music.  The pathway to the 
emancipation of the cycle movement episodically appeared already at the end of the 
19th century and the beginning of the 20th century.  For example, Andrejs Jurjāns’ 
Gods Dievam augstībā (Glory to God in the Highest, for men’s choir; 1877) in fact 
belongs to the genre Gloria (which is also affirmed by the work’s title), but a 
canonically incomplete use of text also enables this works to be considered a hymn with 
Biblical text. The same can be said of O. Šepskis’ Ozianna (double choir; 1889) – it 
corresponds with the mass’s Sanctus text, but the music belongs to the genre of the 
hymn, at the same time paving the way for the mass movement’s independence. During 
the 1990’s, composers have written separate movements alongside traditional cycles. 
For example, an independent Gloria can be found among the works of I. Arne, 
M. Einfelde, R. Jermaks, R. Kalsons, T. Ķeniņš, I. Ramiņš and V. Zilveris; Agnus Dei 
has been set by Ē. Eglītis, A. Kalējs, and R. Liede, while P. Vasks – has set only a 
separate phrase from it (Dona nobis pacem); and independent Kyrie has been composed 
by Ē. Eglītis, R. Kalsons, A. Selickis, V. Zilveris; Crucifixus – by M. Einfelde, 
R. Liede; Sanctus, Benedictus – Ē. Eglītis, M. Einfelde and I. Ramiņš. Separate parts of 
the Requiem mass have been set by R. Liede, A. Maskats and I. Ramiņš (Lacrimosa).  

                                                            
31 A separate subsection is devoted to movements emancipated from cycles within the chapter Single-Movement 
Genres. It might seem that this should follow an examination of cycles, however, with this arrangement I wish to 
emphasize that before cycles came to exist, these independent genres had formed, and only later, under the 
influence of church canons and traditions, cyclic forms were made out of their component parts.  Therefore, 
relevant is the question of the emancipation of individual movements. 
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In Latvian professional sacred music, the movements emancipated from the 
cycle have become more and more independent.  They became especially relevant at the 
end of the 20th century and the beginning of the 21st century. The independence of the 
cycle movements is created by their abundance and their constancy, enabling many 
movements to be composed as independent. Separate cycle movements attract the 
attention of composers with interest and amplitude of emotions (for example, Agnus 
Dei, Gloria, Lacrimosa, Sanctus). Often composers attempt to include within a single 
movement the entire palette of expression and emotions of the cycle as a whole, for 
example, A. Maskats’ Lacrimosa.  

Analyzed compositions: 

2.4.1. Agnus Dei (T. Ķeniņš compared with examples by composers from other 
countries); 

2.4.2. Gloria (M. Einfelde, A. Jurjāns, I. Ramiņš) and 
2.4.3. Lacrimosa (A. Maskats on the background of other composition interpretations).  

Alongside the special emotional mood of every cycle movement, in the text 
and often in the structure a secondary musical means of expression appears which forms 
the emancipated movement genre invariant – a model, in which one can hear the genre’s 
content even in instrumental form.  

 

3.  TRADITIONAL MULTI-MOVEMENT WORKS 

The  th i rd ,  most extensive chap te r  is devoted to religious cycles:  

3.1. Mass  – works by R. Dubra, R. Jermaks, R. Kalsons are examined; 

3.2. Requiem  – examined are P. Butāns’ Libera me, Domine, P. Dambis’ Koncerts-
rekviēms (Concerto-Requiem), E. Melngailis’ Latvju rekviēms (Latvian Requiem), 
G. Pelēcis’ Requiem Latviense); 
 

3.3. Sacred  cantata  – analysis of A. Jurjāns’ Belzacara dzīres (Belshazar’s Feast) 
and Garīgā kantāte (Sacred Cantata), J. Vītols’ Biblical Scenes, Alfr. Kalniņš’ 
Pastardiena (Judgment Day), L. Garūta’s Dievs, Tava zeme deg! (God, Your Land 
Is Burning!), J. Kalniņš’ Asinstīrums (Field of Blood), J. Karlsons’ Ziemassvētku 
kantāte (Christmas Cantata);  

 
3.4. Sacred  orator io  –  analysis of R. Kalsons’ Petrus, G. Pelēcis’ three oratorios 

Христос воскрес! (Christ is risen!), Kristus ir dzimis (Christ Is Born) and Dievs 
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ir mīlestība (God Is Love), P. Butāns’ choral symphony Vārds Dievam, no sirds 
dziļumiem nācis (Word to God Has Come From the Depths of the Heart); 

 
3.5. Pass ion  –  G. Pelēcis’ Nāvi ar nāvi iznīcinājis (Death Is Slain by Death), 

Ē. Ešenvalds’ Passion and Resurrection. 

A central place in sacred music is given to religious cycles32. This is natural, 
because the basis of traditional denominational ceremonies is a sequence of rituals – 
therefore, a cycle.  Over the centuries, the primary musical cycle in Catholic music has 
been the mass (and its subspecies, the requiem), in the Orthodox church, the liturgy (and 
its subspecies – zaupokojnaja), and in the Lutheran church, the sacred cantata and 
oratorio (as an enrichment of the proper service).  A special ceremony, the music of 
which has become a singular musical genre, is the passion (from the Gospel readings 
before Easter), vespers (an evening cycle of psalm-prayers), and the litany (a separate 
ritual – a type of responsorial prayer).  

The essence of the cycle in sacred music differs from that of secular music.  
In the classical cycle, the characteristic independence of movements is based on the 
principle of contrast, but closer unifying ties – in compiled genres (for example, the 
ancient dance suite), a definite plot or persona (for example, in suites from theater 
music, ballets, operas, or films), a unifying literary text or author, thematic and tonal 
connections between movements, as well as a shared dramatic intent (for example, in a 
sonata or symphony).  However, for the church service cycle from the outset there were 
different considerations.  Alongside the textual and vocal foundations, characteristic 
elements are:  

 the diversity of the ordinary, unified by the canon of the ritual, not excluding the 
author’s stylistic unifying influence;  

 the length in time of a performance depending upon the placement and function 
within a service;  

 the specifics of means of expression, that on the whole do not determine 
contrasts in tempo, textual unity, and thematic and tonal connections.  

Comparatively rarely composed are very specific denominational genres – 
vespers and litanies (J. Karlsons Litānija; V. Šmīdbergs Šķīstīšanas svētki, litany for 
violin and organ), as well as synthetic genres – psalm symphonies, sacred symphonies, 
and the like.  It can be observed that in world music literature these are rarely 

                                                            
32 In contrast to the promotion paper’s first chapter, Single-Movement Genres, the title of this chapter Traditional 
Cycles was given with the intention of accenting each cycle’s denominational origin, or the influence of concrete 
religious traditions, which partly manifests itself in the names of the genres (for example, the mass and the 
requiem come from the Catholic ritual, the sacred cantata from the Lutheran church, while the oratorio and passion 
are since ancient times associated with general ecumenical Christian ideas).  
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encountered genres, leaving open the question of studying the possibilities for genre 
synthesis.  

In the music of multi-denominational Latvia, one can find all of the 
aforementioned genres, depending on their functionality, the composer’s faith and 
interests – Catholic masses and requiems, Orthodox liturgies and especially sacred 
cantatas. In the panorama of religious cycles one can especially see the influence of 
several religions.  This reveals the influence of denominations as well as of general 
trends of sacred music of other countries, allowing composers to apply themselves not 
only to church cycles, but, following the example of noteworthy composers, also to so-
called invented or specially created synthetic genres.  That, for example, is the synthesis 
of the symphony with a sacred genre – symphony of psalms, sacred symphony, and the 
like.33 

In order to more thoroughly investigate each theme, each chapter is relatively 
independent, so that it can be read separately, or also in the context of the work as a 
whole. Taking into account the independent nature of the chapters, some observations 
and conclusions about certain genres are done already within the chapter.  However, in 
the conclusions of the study, very important deductions are given, and general 
guidelines and tendencies regarding the development and genre evolution of all of 
Latvian sacred music are traced.  Such an arrangement of research information reveals a 
rich and varied panorama of Latvian sacred music, and opens up various possibilities: 
the examination of each genre locally or that of the overall picture of sacred music 

 

CONCLUSIONS OF THE PROMOTION PAPER 

The study of 50 works and their evaluation is the starting point for the 
examination of many universal questions, the first step towards ascertaining the form of 
the genre, as well as the reflection of the development of many genre spheres.  It is 
precisely the detailed analysis of the sacred compositions that makes possible the 
systematization of the observations and the creation of a complete picture of religious 
music.  The promotion paper is formed at the crossroads of three subjects – h i s to ry , 
r e l ig ion , and genre . Therefore in the conclusion deductions are given in each of the 
three mentioned subjects.  

                                                            
33 These examples are subjects for exhausting study, combining two or three genres, and their study would be 
worthy of an entire promotion paper and therefore will not be further examined here.  In Latvian music, specific 
para-liturgical concert cycles (for example, J. Dūda’  Sacred Symphony, 1998; I. Ramiņš‘ Symphony of Psalms, 
2001, and  V. Šmīdbergs Laudator (Slavinājumi) symphony of psalms, 2001 and the like) form a new 
developmental stage in the output of composers and in the evolution of sacred genres, manifesting the maturity of 
sacred musical culture.  They are rare examples of sacred genres, something relatively fresh and new in Latvian 
musical culture, but not in world music history.  The title Sacred Symphony was first used already by H. Schütz, 
while the most well-known example of Symphony of Psalms is found in the output of I. Stravinsky.  
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EVALUATION OF THE HISTORICAL OVERVIEW 

Upon evaluating the compiled facts and analysis results in  the  h i s to r ica l  
overv iew, one can see th ree  mos t  s ign i f i can t  s t ages  of development in 
Latvian religious music:  

1) The end of the 19th century to the 1930’s.  A slow, smooth stage of 
development.  The first appearance of religious genres in professional Latvian 
music.  The most important sacred genres gradually appear in the output of the 
first Latvian composers (prayers, hymns, psalms, cantatas and oratorios) that 
reach the first peak of achievement in the works of K. Baumanis, H. Berino, 
A. Jurjāns, E. Melngailis, and J. Vītols. The language of sacred music 
practically does not differ from that of secular music.  However, in religious 
music an especial expression is formed, which might be called religious mood, 
piousness and exaltation, which is manifested mostly in sweet and sentimental 
sounds, elegiac expressions or opposite to that – in hymn-like or pathetic 
character.   

2) The 1940’s to 1980’s. Essentially a situation of crisis. The existence of 
religious music is outside Latvia’s boundaries.  Religious moods are expressed 
within Latvia in a disguised way or with compositions that are revealed fully 
only in the next historical stage (R. Jermaks). 

3) The end of the 20th century – the beginning of the 21st century.  A period of 
rapid quantitative and qualitative development. Latvian sacred music quickly 
emerges as a leading realm after long forgotten and forbidden years.  Included 
are genres from the first stage of development, and others, especially canons of 
the Orthodox church. At first, almost all composers pursue sacred music almost 
as if a fad, but later (in the beginning of the 21st century) composers who write 
sacred music have found in this sphere their musical language and mission.  

Thus it must be said, that the evolution of Latvian sacred music shows a 
rapid, dynamic, serious, and successful growth.  In a historically brief period of time it 
has achieved what has taken much longer in other cultures.  In approximately 130 years, 
it has encompassed from sacred choral a cappella miniatures to various denominations’ 
genres – Lutheran cantatas and oratorios, Catholic masses and motets, as well as 
Orthodox liturgies and all-night services.  Being conscious of the richness of sacred 
genres, composers have begun to look at them more deeply and widely – experimenting 
with sacred music models, combining various genre elements, including musical 
language and expression and performers that are less characteristic of sacred music, etc.  

The stages of the history of religious music correspond to other music’s 
developmental history – they are determined to a large extent by history itself. It must 
be noted that the second and third stages of development of religious music contrast 
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dramatically, because the ideology and mood at the time left an extremely different 
impression.  In the first case – the survival of sacred music, with modest possibilities; 
the second – very rapid, almost explosive development.  In this way, current guidelines 
in the development of Latvian sacred music are generally equal to those of the world’s 
religious music tendencies (both in terms of genre functionality and musical 
expression), having been achieved gradually as a result of non-prohibitional evolution34. 

The special blossoming of sacred genres and break in the pattern of 
development in Latvian music was observed in the 1990’s.  It is noteworthy that the re-
birth of sacred genres coincides with the quantitative peak.  Examining this time period 
alone would give an insight into the entire evolution of religious music35.  This is the 
time during which composers’ interests in sacred music have become fully revealed.  
Often work with a particular sacred genre has taken place independently of the 
composer’s faith (denomination) – but rather as a reflection of the general national 
mood of re-awakening and spirituality.  At the end of the 20th century one could 
observe a tendency of intensified interest in ancient and until them little used church 
canons, a sign that there was a strong interest in centuries-old traditions and deeply felt 
piousness that, after years of silence, would quench the thirst of the composers and the 
listeners.  

EVALUATION OF THE CONTEXT OF RELIGION 

In every nation, the religious genre system’s axis and foundation are formed 
depend ing  on  the  l ead ing  denomina t ion’s  canonic genres and traditions, thus 
– in  the  con tex t  o f  re l ig ion .  Also in Latvia a connection can be seen between the 
early beginnings of professional religious music and the leading denomination – 
Lutheranism – which to a large extent determined the first genres to appear (prayer 
miniatures and sacred cantatas).  Also the forgetting and ignoring of religious music 
during soviet times is a sign that this sphere within the general cultural context is not 
self-sufficient, but rather is an indicator of the society, national awareness, and other 
situational conditions.  

A new, qualitatively different religious music scene appeared at the end of 
the 20th century.  Here Latvian professional sacred music is formed by several 
denomination canons and genres.  Genres of the Lutheran church continue to develop: 
various sacred cantatas, psalms, and chorales. Composers who are led by religious 

                                                            
34 Possibly it is logical that up until now there has not been a comprehensive study of sacred music in Latvian 
musicology. To a large extent that has been determined and provoked by history itself, because only at the end of 
the 20th century and the beginning of the 21st century is the quantity of sacred music sufficient to justify its 
research. A contrasting situation is found in exiled Latvian religious music – alongside the large quantity of works, 
much was studied and researched.  
35 However, this explosion has not ended, is not fully known by society, and is not yet fully integrated into the 
general cultural scene.  
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teachings are compelled to write religious music (V. Baštiks, A. Purvs, Ingmars 
Zemzaris), as well as others who have an interest in religious genres (P. Dambis, 
M. Kristapsons, T. Ķeniņš, R. Liede, I. Ramiņš, A. Vecumnieks). Alongside these there 
appear new, fruitful professional religious music branches, formed by many Catholic 
and Orthodox Church tradition inspired works.  With professionalism and scope in 
religious music Russian Orthodox traditions are rooted in works by J. Glagoļevs, 
G. Pelēcis, A. Selickis and other composers.  Catholic Church traditions have nurtured 
several composers – R. Jermaks, R. Dubra, J. Ābols, R. Kalsons, J. Karlsons et al.  It 
should be noted that in previous stages of Latvian religious music development, 
Catholic and Orthodox music was created almost exclusively for church needs but was 
practically non-existent in professional circles.   

In Latvia, as in other countries, there are composers who find their 
compositional impulses in religion. It is noteworthy, that such composers (R. Dubra, 
Ē. Ešenvalds, R. Jermaks, partly also R. Kalsons, J. Karlsons and G. Pelēcis) hold to a 
manner of writing that is stable and rooted in church traditions.  These composers not 
only enrich the church repertoire, but create wide-ranging concert opuses that inspire 
listeners and scholars with original musical ideas embodied within traditional genres 
with deep religiousness.  This is the artistic level that every composer of religious music 
should aspire towards.  The Latvian religious music audience can be proud that 
nowadays it has so many truly religious works.   

PROBLEMS OF SACRED GENRES AND THEIR SYSTEMS 

The tendencies, events, and genre diversity in Latvian sacred music compels 
one to analyze regularities, and aspects unique to Latvian music in the context of an 
existing system.  However, one must take into account that the systematization of sacred 
music on a world scale cannot be universal.  It is determined by the momentary situation 
in musical culture, the influence of denominations, and many other factors. Furthermore 
it can be applied only to a nation or nations with similar denominational conditions and 
historical paths.  The systematization of genres and the system is a mobile process, 
because it changes in connection with events of music history, the interests of society, 
and the relevance of themes.  Every new work either confirms the existing 
arrangement’s applicability to the real situation, or brings new impulses to transform, 
adapt, and improve it for new aspects.   

A comparatively wider context is created for musicological research in the 
field of sacred music and the examination and justification of genre systematization 
variants.  Such a broad overview is a necessary foundation, a stable scientific basis and 
an essential jumping-off point for serious sacred music analysis, in order to bring about 
a relevant genre hierarchy equivalent in value to other existing systems, and to give a 
definite contribution to Latvian musicology.  On the other hand, the analysis of 
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examples of concrete genres and their evaluation in this context is not given and is not 
relevant in this case.   

The Latvian sacred music system pyramid is easy to see and understand, and 
is applicable not only to religious music, but to other musical spheres as well. 
Furthermore it is easily adaptable to changes and developmental occurrences in the 
course of history.  In my opinion, the division of opuses into single-movement and 
cyclical forms is the primary step in arranging them, opening possibilities for further 
arrangement by content and text – essential elements that determine genres and their 
groups. The pyramid model offers the possibility to view relationships between single-
movement and cyclic forms, as well as to allow for the migration between them, as 
described earlier.   

The most important evaluation and compilation in the panorama of Latvian 
sacred music genres is the supplemented arrangement of genres – the realization of the 
genre system in the perspective of music history, based on compiled Latvian 
composition statistics. Due to the large scope of sacred genres, in this pyramid the most 
popular Latvian sacred genres described in the promotion paper’s first chapter are 
included.  The appended pathway of genre evolution correspondingly with higher 
exposed acknowledgements confirms the viability of sacred genres, as well as the 
idiosyncrasies of the stages of religious music history. In that way the chronology of 
history affirms the division of sacred music genres and its theoretical aspects.  The 
appearance of religious music compositions and their development and culmination 
stages affirm the existence of music history’s time periods.  

In the given diagram one can see: 

1. The arrangement of genres in a definite hierarchy (from the base of the pyramid 
upwards – beginning with the most ancient genres and ending with the newest). 
Genre groups are highlighted in green and arranged vertically. At the beginning of 
this study the genre groups were given on one level in the pyramid as equal genre 
divisions according to content.  From the beginning the pyramid form was 
maintained in order to accent it as determinant and to present conclusions as 
continuations and supplements of the initial pyramid, not as new manifestations.  

2. At the base of the pyramid – the oldest, broadest, and denominationally most 
liberal layer – PSALMS.  They are followed by SEQUENCES, CHORALES, and 
SONGS, which are comparatively simple, often performed, universal genres. The 
next levels of the pyramid are HYMNS and PRAYERS.  They are comparatively 
more complex genres with texts from various time periods and sources, with 
definite membership to denominations and expansive musical treatment.   
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Table 3. 

 



64 
 

3. The upper level of the pyramid contains the so-called genre ensembles or religious 
cycles, which feed on and consist of the aforementioned single-movement genres. 
However, these cycles basically differ from single-movement genres in terms of 
their message (sacred cantatas, oratorios and passions), their dramatic content and 
expansiveness, textual variety, and range, from which emanate the so-called genre 
ensemble creative possibility.   

4. Three slanted columns on the right side of the pyramid show the developmental 
pathways of genres in Latvian music, coming from the three aforementioned 
historic periods36.  

One can easily see the active and prolific initial pathway in sacred genres at 
the turn of the 19th-20th centuries (lemon yellow, brown fields), inertial development in 
the second period bright and lemon yellow colored segments correspond mostly to the 
development of sacred music outside of Latvia) and the bright renaissance of sacred 
genres at the turn of the 20th-21st centuries (lemon yellow, red, and brown colored 
fields). As it can be seen, the development of some genres began with a quiet, level 
status and led to the blossoming of the genre in the last historical period (hymns, gloria, 
psalms).  However, some genres came onto the Latvian musical scene with large 
quantitative and qualitative indicators, in so doing immediately occupying a peak in the 
development of the genre (Agnus Dei, sacred cantata, prayer, Magnificat, Te Deum, 
Lord’s Prayer et al.).  

In evaluating the meaning of sacred genres in the general scene of religious 
music, the quantitative leader in Latvian religious music at the turn of the 20th-21st 
centuries is the genre of psalm (numbering more than 100) in Latin or in Latvian 
(V. Baštiks, P. Dambis, M. Einfelde, R. Jermaks, Im. Kalniņš, R. Kalsons, J. Karlsons, 
A. Maskats, G. Pelēcis et al.), and more seldom, in other languages (P. Dambis, 
R. Dubra, R. Jermaks, J. Karlsons, R. Kalsons et al.). The psalm is the most liberal and 
democratic genre in religious music, spanning not only Christian denominations, but 
from its beginning to the present day practiced in Judaism. In terms of genre, the psalm 
can be grouped with all single-movement genres – prayers and hymns, as well as church 
songs and chorales.  The psalm as an a cappella or a vocal-instrumental work, similar to 
most single-movement genres, can grow from a miniature form to a multi-movement 
work of the cantata type, and so it represents single-movement genres up to and 
including psalm cantatas and psalm symphony cycles.  

                                                            
36 The developmental stages of sacred genres for the division into sections of the history of Latvian religious music 
are shown in five colors: l e m o n  y e l l o w  shows the initial appearance of a sacred genre, and b r i g h t  y e l l o w  
shows a genre’s remaining without intense development. B r i g h t  r e d  shows a genre’s development climax, 
w h i l e  b r o w n  c o l o r  shows those genres for which the initial appearance in Latvian sacred music corresponds 
with the genre’s blossoming. W h i t e  c o l o r  indicates the lack of a genre in the context of Latvian music. 
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Similarly, in the framework of single-movement genres, often there appear 
settings of other excerpts from Holy Scriptures, sacred poetry by St. Francis of Assisi 
(prayers – P. Dambis, A. Dzenītis, R. Jermaks, S. Mence) and hymn texts (Te Deum, 
Ave Maris Stella et al.). The prayer genre is relevant, allowing for the use of various 
poetic texts, variations in mood, and various combinations of performers.   

Latvian sacred cantatas and oratorios show a high level of artistic quality, 
emotional directness and musical realization. They are expansive and noteworthy on the 
background of many miniature compositions.  In them it is possible to find a more 
complex, contrasting and even conflicting system of images or characters.  Because of 
the expansiveness, the dramatic content is also more complex, as are the various levels 
of expression and compositional principles.  The sacred cantata and oratorio in Latvian 
music history shows a gradual and goal-oriented evolution. In the process the large 
genres outgrow their church functions and are performed for wider audiences in concert 
halls.  Also in terms of musical language, the initial classic-romantic manner of writing 
has gradually grown to include more modern means of expression and techniques, 
forming patriotic frescoes and sound paintings rich with connotations. In the framework 
of the cantatas and oratorios there can be found a rich abundance of diachronic elements 
– from folklore, rock groups, and other non-religious attributes, which, contrary to the 
apparent distancing from the genre’s original source, make the paradigm more stable 
and enduring against wearing out and short-term fads.  

During the turn of the 20th-21st centuries, at the foreground of tendencies in 
oratorio works one can find searching for ancient traditions in medieval aesthetics and 
church rituals, as well as the use of church genres and melos.  These elements renew the 
genre from the inside, because seemingly new artistic findings are in fact forgotten roots 
that can feed a genre naturally, giving it a more interesting, original, and organic sound. 
As a rule, the performance of every oratorio attracts attention and becomes a significant 
and often unforgettable event in musical life, owing to such self-understood factors as 
the quantity of performers, the range of the work and the premiere of it. Therefore a 
new, fresh embodiment of a religious idea can come to wider attention, because in 
expansive, large-scale genres composers can find more possibilities to express their 
intentions, which is harder to achieve through miniature forms.  That is why the cantatas 
and oratorios of P. Butāns, R. Dubra, Ē. Ešenvalds and G. Pelēcis during the past 
decade have received wide resonance in Latvian religious music  

It is noteworthy that in religious music history that was originally tended 
toward Lutheranism, in the last decade of the 20th century the central musical genre has 
flourished – the mass. The appearance of this liturgical cycle in every nation’s musical 
context, as well as in Latvia, crowns all of the previous development in religious music, 
marking a maturity in the development of sacred genres.  As a genre that is rich and 
extensive in content, the mass is comparable to the symphony in secular music. In the 
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creation of both of these genres, important is overall musical thinking with deep, goal-
oriented cyclic motion, continuous development, and internal variety simultaneously.  
In the general Latvian musical scene, the mass is well represented both in church music 
and concert music.  

IDIOSYNCHRASIES IN THE MANIFESTATION OF SACRED GENRES IN 
LATVIAN RELIGIOUS MUSIC 

Over the course of time, not only has the range of sacred music genres 
become wider, but also the boundaries of its content, the sacred themes and 
manifestation possibilities. Beginning with spiritually patriotic works at the turn of the 
19th-20th centuries, practically all traditional religious music genres were tried out in 
Latvian music. At the turn of the 20th-21st centuries, religious genres were developed 
as  a  un ique  ex t rapo la t ion ,  a s  an  expans ion  o f  tha t  which  was  
p rev ious ly  ex i s t ing ,  a  sh i f t ing  to another not only spatially functional realm 
(from the church to the concert hall), but also in terms of chosen literary sources (from 
canonic Biblical texts to contemporary poetry and folklore elements and the like).  

And this must be examined more broadly, as the textual basis for music steps 
outside the usual boundaries; the composer chooses, arranges and combines the texts 
himself.  Furthermore, the composer can choose texts that are canonic as well as secular 
poetry of contemporary authors. Nowadays alongside traditional text interpretations (the 
Lord’s Prayer, Ave Maria, Magnificat et al.), Christian poetry is set as well as non-
religious spiritual texts and transformations of sacred elements on the level of title or 
idea.  In creating religious concert music, composers can address a wider audience of 
not just believers, but everyone. Expressions of church denominations are sought, so 
that with words and music impressions similar to a church can be achieved, but, 
perhaps, something even loftier – a conversation with God Himself.  

Alongside the tendency for religious music to extrapolate another tendency 
has developed – inverse  ex t rapo la t ion .  This carries with itself a certain paradox – 
on the one hand, some church traditional genres go outside the church, thereby 
becoming more democratic and accessible to a wider audience.  Works that are 
performed outside the church and thereby have seemingly lost their direct function are 
rich with ancient traditions.  They become emotionally more direct, more powerful and 
more enduring than compositions that are functional inside the church. But, on the other 
hand, in the concert hall there takes place a certain movement backwards – concert 
works maximally concentrate and sublime the elements that are most typical of church 
music, as well as the church aura and service mood in order to create the atmosphere of 
a church service for the concertgoer (R. Dubra, Ē. Ešenvalds, G. Pelēcis).  Religious 
concert works have a special mission – to address the religiousness of the listener, and 
to create a feeling of emotional openness, a church atmosphere with the presence of 
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God and to transport the listener from the concert hall back to the church.  This noble 
task is like that of a priest – to acquaint one with God, to open people’s hearts, to 
cleanse one of all evil and to lead one to God.  

It can be seen nowadays, in world music as well as Latvian music, that 
religious composition scores t end  to  re turn  to  medieva l  aes the t i cs  and  
mus ica l  l anguage  – Gregorian stylization, polyphonic textures and general 
expression of the new simplicity. In my opinion, this tendency has its justification and 
reason. It is possible that after the age of the avant-garde and of modernism, music once 
again tends toward consonance in emotions, melody, harmony, and texture, choosing 
ancient music as a particular ideal.  And aesthetically it can encompass Gregorian, 
classical, and romantic harmonic language, as well as, for example, polyphony or rough 
chorale-style texture. One affirmation of this tendency is the seasoned experimentator’s 
(e.g. J. Ābols’ and P. Dambis’) return to traditional styles and classical values. 

Alongside (in terms of text and sound) rather traditional canonic opuses at 
the end of the 20th century, experimental combined works have been written, that could 
be considered not only spiritual, but on closer examination, also sacred.  Because in 
them the spirituality is expressed not only by religious text and content, but also with 
folklore or other poetry that is not connected to any specific religion.  This 
characteristic, with a crescendo principle, becomes a peculiar democra t i za t iona l  
t endency  as an extrapolation of church music – from traditional genres, with the help 
of ecumenical Christian spirituality, to universal spiritual ideas for listeners of various 
faiths, mentalities and tastes.  

Alongside the aforementioned genres, in the Latvian sacred music panorama 
one can see the following tendencies:  

1. Many genre types appear that have different nature, varied artistic references, and 
various designations, for example, the ecumenical concert, or the symphony of 
psalms and others. This affirms the flourishing of religious music and its synthesis 
with other genre basic tendencies.  

2. One can also observe the opposite tendency – individual stylization of opuses that 
are oriented towards genre prototypes – church genres. This kind of dialog is 
observable among seemingly non-religious genres, the internal framework of 
which reveals deep and direct ties with another, older traditional church genre 
paradigm (G. Pelēcis’ oratorio Dievs ir mīlestība (God Is Love) et al.). 

3. In realizing new qualities in traditional genres, compositions are given special 
titles. They can refer to a specific genre, or they can emphasize a section of it, a 
line of text or an expression. For example, P. Butāns’ mass Libera me, Domine, 
calls for shelter and protection, but in fact it is from the requiem.  
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4. One can find a synthesis of traditional church musical language with musical 
language not characteristic of the church, which to a large extent determines a 
genre’s primary or secondary construction principles (P. Dambis’ Koncerts-
rekviēms (Concerto-Requiem)). 

5. In musically varied ways the epic vocal-instrumental genre has developed (sacred 
cantata and oratorio), manifesting in many narrative levels.  The narrative genre 
has an especially long and rich history in Latvia and among Latvians abroad. It is 
noteworthy that cantatas from their origins at the beginning of the 20th century 
presented, according to the composer’s intentions, a varied or transformed Biblical 
view (for example, the output of J. Vītols), as well as compiled cycles (for 
example, A. Jurjāns’ Sacred Cantata), as well as opuses similar to oratorios, 
symphonies, or similar large forms (works by J. Vītols, J. Kalniņš et al.). 
Nowadays the cantata shows textual and outside the text content development 
level coexistence, that can be characterized as parallel montage (Ē. Ešenvalds’ 
Passion and Resurection, J. Kalniņš Asinstīrums, R. Kalsons’ Petrus). 

6. Actively and creatively communication between the composer and audience is 
sought, that allows one to transform the situation and event sonically into aesthetic 
perception (R. Dubra’s Te Deum, Missa Signum Magnum; Ē. Ešenvalds’ Passion 
and Resurection; G. Pelēcis’ Dievs ir mīlestība (God Is Love)), that literally 
surrounds the listener from all sides, the listener being at the physical center of the 
event. The result is the construction of spatial forms [181; 338], which transforms 
the ancient idea of antiphonal music into contemporary expression.   

7. Still relevant is the question of sacred music terminological practice.  During the 
process of this research, the arrangement of terminological concepts is a 
theoretically justified attempt to put in order concepts used in Latvian music and to 
draw attention to a significant aspect of scholarly language.  Its role is 
concentrated not in description but in usage. Therefore the meaning of this aspect 
will come to be revealed only in practice in the perspective of history: will other 
scholars observe the nuances in terminology as they study Latvian religious music. 

Summarizing all of the above mentioned we gain a contemporary (early 21st-
century) appropriate, systematically arranged and evaluated Latvian sacred music total 
view, which is the aim of the research. 
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