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IEVADS

Komponists, latviešu mūzikas klasiķis Jāzeps Vītols (1863–1948)  
jau vairākām latviešu paaudzēm ir kļuvis par nemaldīgu zelta vērtību 
jeb kanonu, bez kura latviešu mūzikas kultūra nav iedomājama. 
Aplūkojot Jāzepu Vītolu kā kultūrvēsturisku fenomenu, ir skaidri 
redzams, ka šis kanons pārdzīvojis dažādu ideoloģisko varu 
ietekmes, palikdams tomēr viens no stūrakmeņiem latviešu 
profesionālās mūzikas kultūrā. Pieteiktais pētījums ir mēģinājums 
parādīt, ka caur kultūras atmiņas procesa analīzi izcila mūzikas 
kultūras personība iegūst plašāku vērtējuma skalu, jo šī personība 
tiek kontekstualizēta kultūras studiju aspektā.  Pētījuma ievirze 
saistīta ar kādu vispārējāku novērojumu, ka Jāzeps Vītols latviešu 
sabiedrībā (vismaz sava mūža otrajā pusē) ticis uztverts kā dzīvs 
piemineklis un vispāratzīts klasiķis. Lai arī pēdējo aptuveni 100 gadu 
laikā par Vītolu ir tapušas daudzas esejiska rakstura publikācijas un 
visas iekļaujamas diskursā par Jāzepu Vītolu kultūras atmiņā, tomēr 
lielākā daļa no tām vēl līdz pat 20. gadsimta 60. gadiem nav spējusi 
pārvarēt klišejiskuma slieksni – proti, pievērsties klasiķim, kurš ir 
kritiski (analītiski) izvērtējams. 

Muzikoloģiskajā literatūrā pētnieku uzmanību līdz šim 
galvenokārt saistījusi Vītola d a i ļ r a d e s  analīze, biogrāfijas 
kontekstā rūpīgi aplūkots gan skaņraža, gan kritiķa radošais devums. 
Līdz ar to muzikoloģiskās domas mantojumā jeb diskursivitātē par 
Vītolu iegūts profesionāls novērtējums tieši viņa skaņumākslai 
un literārajai darbībai. Tas nozīmē, ka Vītola novērtējums kopumā 
tomēr vēl ir pilnveidojams, jo mūziķa un sabiedriskā darbinieka 
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sakausējumā pietrūkst būtisks aspekts – Vītola p e r s o n ī b a s  izpēte 
laikmeta kontekstā. 

Pētījuma objekts ir Jāzepa Vītola personība savā daudzpusībā. 
Ņemot vērā, ka Vītola gadījumā šī daudzpusība līdz šim nav skatīta 
kā personības problēmikas jautājums, kas prasa teorētisku analīzi, 
pētījuma objekta izpēte piedāvātajā promocijas darbā ir cieši saistīta ar 
Vītola personības vērtējumu kultūras atmiņas rakursos un recepcijas 
kontekstos. 

Tieši diskursa trūkums, vētījot mūsdienās pieejamos iespējami 
dažādos arhīvus un agrāk izstrādātos kanonus, apliecina piedāvātā 
promocijas darba tēmas a k t u a l i t ā t i  – vajadzību ar uzkrājušos 
priekšstatu konfrontāciju un to analīzi konceptualizēt Jāzepa Vītola 
personību kultūras atmiņas procesā.

Promocijas darbā izmantoto jēdzienu īss skaidrojums:
kultūras atmiņa – koncepts sevī ietver tādus ikvienai sabiedrībai 

katrā laikmetā raksturīgus atkārtoti lietojamus tekstus, attēlus un 
rituāla formas, kuru kultivēšana vērsta uz to, lai stabilizētu un nodotu 
tālāk sabiedrības paštēlu. Šādās kolektīvajās zināšanās lielākoties par 
pagātni (bet ne tikai) katra grupa balsta savu izpratni par kopējo un 
individuālo kvalitāti;1

dinamika – attīstības gaita, izmaiņas dažādu faktoru ietekmē, 
virzītājspēks un spraigums kustībā vai norisē. Kultūras atmiņas 
struktūra veidojas, balstoties spriedzes attiecībās (dinamikā) starp to, ko 
atceras un to, ko aizmirst, to, kas manifestējas un to, kas paliek apslēpts;

1  Assmann, J. (1988). Kollektives Gedächtnis und kulturelle Identität. In: Kultur 
und Gedächtnis. Jan Assmann, Tonio Hölscher (Hrsg.). Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 
S. 15; Erll, A. (2011). Memory in culture. Translated by Sara B. Young. Palgrave 
Macmillan Memory Studies, P. 29
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kanons – obligāts paraugs, mēraukla vai dogma. Saraksts ar viena 
vai vairāku mākslinieku daiļrades darbu paraugiem, kuri tiek akceptēti 
kā izcili vai ģeniāli. Kanons ir līdzeklis kopējas kultūras atmiņas 
radīšanai un izplatīšanai. Kanons savā ziņā ir institucionalizēta 
kultūras atmiņa;2

arhīvs – (plašākā nozīmē) dažādu veidu publisko reģistru un 
dokumentālu materiālu krājums vai kopums, (šaurākā nozīmē) institūcija, 
kur krāj, sistematizē un glabā dokumentālus materiālus. Kultūras atmiņas 
teorijas kontekstā arhīvu uzskata par centrālo pasīvo institūciju.

Pētījumā izmantoti šādi avotu veidi: 

1) rakstiskie avoti – arhīvu fondu materiāli (galvenokārt iepriekš 
nepublicēti, autobiogrāfisko apcerējumu manuskripti, 
telegrammas un diplomi), publikācijas presē un iespieddarbi – 
grāmatas, bukleti, katalogi;

2) vizuālie avoti – gleznas, šarži, karikatūras, skices, fotogrāfijas, 
dokumentālās filmas;

3) lietišķie avoti – Jāzepam Vītolam dāvināti priekšmeti.

Pētījuma avotu kopumu veido trīs ģeogrāfisko areālu – Krievijas, 
Latvijas un Rietumu (agrāk t. s. trimdas) – glabātie arhīvu materiāli. 
Pētījuma gaitā iepazīti ar Jāzepu Vītolu saistītie materiāli Krievijas 
Nacionālajā bibliotēkā (Российская национальная библиотека, РНБ), 
Sanktpēterburgas Centrālajā Valsts vēstures arhīvā (Центральный 
государственный исторический архив Санкт-Петербурга, 
ЏГИА СПб), Nikolaja Rimska-Korsakova Sanktpēterburgas Valsts 

2  Skat. –  www.kulturaskanons.lv/lv/1/ (skatīts 15.04.2015.)
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konservatorijas Mūzikas zinātniskās bibliotēkas Rokrakstu nodaļā 
(Научная музыкальная библиотека Санкт-Петербургской 
государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, 
Отдел рукописей) un Sanktpēterburgas konservatorijas Vēstures 
muzejā (Музей Истории Санкт-Петербургской Консерватории). 

Latvijā par vienu no svarīgākajiem avotu materiālu kopām, 
kas izmantots promocijas darbā, kļuvis J. Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijas J. Vītola Piemiņas istabas krājums. Pārējās oficiālās 
arhīvu institūcijas Latvijā, kur gūti pētījuma avoti par Jāzepu Vītolu, 
ir Latvijas Valsts arhīvs (LVA), Rakstniecības un mūzikas muzejs 
(RMM; iepriekš – RTMM), Latvijas Nacionālās bibliotēkas Reto 
grāmatu un rokrakstu nodaļa (LNB RR), Latvijas Universitātes 
Akadēmiskā bibliotēka (LU AB). 

Šo pētījuma avotu klāstu būtiski papildina arī audiovizuālie 
materiāli no Latvijas Valsts Kinofonofotodokumentu arhīva 
(LVKFFDA), Latvijas Televīzijas (LTV), Latvijas Radio (LR) arhīviem 
un Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja (RVKM) Numismātikas un 
dārgmetāla nodaļas.

Ņemot vērā visu iepriekš izklāstīto, promocijas darba m ē r ķ i s 
ir Jāzepa Vītola personības detalizēta un kritiska izpēte gan kanonu, 
gan arhīvu līmenī, balstoties uz socioloģijas, psiholoģijas un kultūras 
vēstures nozaru teorijām un pievēršoties līdz šim Vītola pētniecībā 
mazzināmiem vai vispār neaprobētiem avotiem jeb medijiem3, kas 
kalpo viņa personības izvērtējumam kultūras atmiņā.

3  Šeit vārds medijs netiek lietots šaurā izpratnē kā plašsaziņas līdzekļi (televīzija, 
radio, prese), bet Aleidas Asmanes kultūras teorijas kontekstā kā atmiņu dažādi 
izpausmes kanāli (atmiņu nesēji) – no vācu val. Medien, no angļu val. – Media of 
Memory
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Lai sasniegtu augstāk minēto mērķi, promocijas darbā ir izvirzīti 
sekojoši u z d e v u m i :

1) pamatot, kā arī izskaidrot kultūras atmiņas teorijas jēdzienu 
lietojumu Jāzepa Vītola personības pētniecības kontekstā;

2) raksturot un izvērtēt Jāzepa Vītola integrēšanos latviešu 
sabiedrībā un viņa lomu nacionālas sabiedrības saliedēšanā;

3) izpētīt Jāzepa Vītola personības recepciju komponista dzīves 
laikā un pēc viņa nāves gan Latvijas, gan trimdas apstākļos;

4) atklāt Jāzepa Vītola bibliogrāfijas nepilnības, kas saistītas 
ar ideoloģiskiem apsvērumiem un avotu iepriekšējo 
nepieejamību, uzlabot bibliogrāfijas stāvokli šobrīd;

5) apkopot, klasificēt un salīdzināt Jāzepa Vītola personības 
interpretācijas dažādos medijos trīs viņam ģeogrāfiski 
nozīmīgu vietu – Krievijas, Latvijas un Vācijas – dzīves 
periodos. 

Pētījumā nav veikta padziļināta personības teoriju izpēte un 
personības dažādo definīciju jauna kompilācija. Šajā darbā personības 
izpratni raksturo indivīda rīcības, uzvedības un emociju kā iezīmju 
kopums. Pētot Jāzepa Vītola personību kultūras atmiņas kontekstā, autore 
vadās pēc trim svarīgākajām graduālās personības premisām, proti:

1) singularitāte (personība kā vienreizējs indivīds);
2) kongruitāte (personības rīcības un uzvedības atpazīstamība 

ilgākā laika periodā);
3) dignitāte (personības vērtīgums).
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Saskaņā ar sociālās psiholoģijas virziena pamatlicēja vācu-
amerikāņu psihologa Kurta Levina (Kurt Lewin, 1890–1947) 
topoloģisko jeb vektorpsiholoģiju,4 kuras rīcībā ir minētās trīs 
personības premisas, Jāzepa Vītola personība promocijas darbā 
aplūkota ne tikai laika, bet arī telpas aspektā (Krievija, Latvija 
un Vācija). Tā kā pētījums ir vērsts kultūras atmiņas fenomena 
specifiskajā virzienā, personības psiholoģijas zinātnē aprobētie 
pētnieciskie aspekti kā personības dziņu motīvi, rīcības motīvi, 
sociālie motīvi vai kādi citi ar to saistītie jautājumi netiek šajā darbā 
padziļināti pētīti.

Pētījuma metodes un darba teorētisko ietvaru veido 
Jana Asmana (Jan Assmann; *1938) kopš 1988. gada pētniecības 
apritē esošais kultūras atmiņas (kulturelles Gedächtnis) koncepts 
un viņa kopīgi ar dzīvesbiedri Aleidu Asmani (Aleida Assmann; 
*1947) tālāk attīstītā  k u l t ū r a s  a t m i ņ a s  t e o r i j a . Darbā 
veiktas plašas avotu studijas saistībā ar kultūras atmiņas medijiem. 
Tās galvenokārt balstītas uz sekundārajiem avotiem, resp., to, 
kas ir rakstīts gan paša Jāzepa Vītola, gan laikabiedru un vēlāko 
autoru darbos un kā kopums raksturo politisko noskaņu diktētās 
Vītola personības recepcijas izmaiņas sabiedrībā. Taču uzmanība 
pievērsta arī literārajam tekstam kā interpretējamam objektam tā 
vēsturiskajā un sociālajā kultūras kontekstā, un autore lieto kultūras 
atmiņas pētniecībā raksturīgo hermeneitisko pieeju. Atbilstoši 
izvirzītā mērķa uzdevumiem, konkrētās izpētes metodes ir:

4 Lewin, K. (1936). Principles of Topological psychology. Translated by Fritz 
Heider and Grace M. Heider. New York: McGraw Hill
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• vēsturiskā diskursa analīze, sniedzot atbildes – kā sabiedrības 
grupās (kopienās) tikusi vērtēta Jāzepa Vītola personība 
un dažādi ar viņa dzīvi saistīti notikumi. Promocijas darbā 
Vītola personības recepcijas jomā pirmoreiz pielietota šāda 
analīze, ar diskursu saprotot pirmām kārtām indivīda un 
grupu pieredzes daudzveidību, saistītu ar dažādām varām un 
domu sistēmām; 

• ikonogrāfiskā analīze lietota vizuālo avotu grupas analīzei; 
• dažādu dokumentu (kritiku, telegrammu, diplomu) tekstu 

kontentanalīze.

Tēmas hronoloģiskie ietvari iekļauj sevī trīs secīgus vēstures 
periodus: pirmais saistīts ar Jāzepa Vītola dzīves laiku t.s. 
Sanktpēterburgas periodā no 1880.  līdz 1918. gadam; otrais periods 
saistīts ar viņa aktīvo darbību Latvijas Republikā no 1918. gada līdz 
1944. gadam; trešais – ar trimdā došanās brīdi un situāciju pēc Otrā 
pasaules kara, kad piemiņas kopšanas norisēm, atceres gadskārtām 
un Vītola pētniecībai muzikoloģiskajā vidē bija jauns politiskās 
sistēmas fons. Tādējādi tēmas hronoloģiskie ietvari veido samērā 
plašu, ar sociālo norišu pārmaiņām bagātu vēstures periodu no 19. 
gadsimta beigām līdz mūsdienām, aptverot sazarotu politisko režīmu 
kompleksu.

Promocijas darba struktūru noteica tā mērķis un uzdevumi; 
to veido ievads, četras nodaļas, noslēgums, izmantoto avotu un 
zinātniskās literatūras saraksts, kā arī seši pielikumi. Pirmajā 
pielikumā grafiskā veidā attēlota J. Vītola un Latvijas Konservatorijas 
jubileju telegrammu izcelsmes vietas un satura rakstura dinamika 
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(salīdzinājums 1921., 1926. un 1940. gadā tapušajiem avotiem). Otrajā 
pielikumā sniegts J. Vītola literāro darbu saraksts. Trešajā pielikumā 
atrodami 46 piemēri J. Vītola vai ar J. Vītola personību saistītu 
norišu atspoguļojumam ikonogrāfiskajos avotos. Ceturtajā pielikumā 
apkopoti Rīgas kuģniecības un vēstures muzejā glabātie J. Vītola 
lietišķie avoti (kopumā 16 vienības). Piektajā pielikumā sastādīts 
Jāzepa un Annijas Vītolu bēgļu gaitu maršruts kartē. Sestajā pielikumā 
ievietota fotogrāfija, kas aktualizē kultūras atmiņas kontekstam tik 
svarīgo komponistu paaudžu jautājumu J. Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijas pedagogu saimē.

1. KULTŪRAS ATMIŅAS TEORĒTISKO 
ASPEKTU IZTIRZĀJUMI

Pirmā nodaļa iezīmē pētījuma teorētisko bāzi un sniedz četru 
zinātniskajā jomā prominentu autoru teorētisko uzskatu un viedokļu 
analīzi saistībā ar kultūras atmiņas un vēstures interpretācijas 
problēmām.

Vācu ēģiptologs un kultorologs Jans Asmans (Jan Assmann) 
savos pētījumos skaidrojis saikni starp atmiņu, kolektīvās identitātes 
veidošanos un politisko varu. Balstoties uz viņa darba Kultūras atmiņa 
un senās civilizācijas jaunāko izdoto versiju (2012),5 1.1. apakšnodaļā 
raksturota J. Asmana sniegtā atmiņas, vēstures, kanona un kultūras 
kontinuitātes teorētiskā analīze, kas ir principiāli svarīga teorētiskā 

5  Assmann, J. (2012). Cultural memory and early civilization: writing, 
remembrance, and political imagination. New York: Cambridge University Press
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bāze arī piedāvātajā promocijas darbā. 1.1. apakšnodaļā autore 
atspoguļo J. Asmana lietotos terminus latviski, meklējot un piedāvājot 
tādējādi tiem atbilstošu un jēdzieniski precīzu tulkojumu. 

Kultūras atmiņas dinamiku starp atcerēšanos un aizmiršanu 
pētījusi vācu profesore angļu valodas, ēģiptoloģijas, literatūras un 
kultūras studijās Aleida Asmane (Aleida Assmann). Zinātniece 
uzskata, ka aktīvās atmiņas it kā iekonservē jeb glabā „ p a g ā t n i 
k ā  t a g a d n i ” , kamēr pasīvās atmiņas glabā „ p a g ā t n i  k ā 
p a g ā t n i ” . Spriedze starp pagātnes pagātniskumu (autore lieto 
apzīmējumu pastness) un tās (pagātnes) tagadni jeb tagadnību ir 
svarīga atslēga, lai saprastu kultūras atmiņas dinamiku. A. Asmane 
atsaucas uz a k t ī v i  c i r k u l ē j o š o  atmiņu, kas glabā pagātnes 
tagadni kā sava veida kanonu, un p a s ī v i  g l a b ā t o  atmiņu, kas 
glabā pagātni kā pagātni – resp., kā arhīvu. Tieši A. Asmanes radītajā 
kultūras atmiņas skaidrojuma modelī ietilpst promocijas darba tēmai 
izraudzītais kanonu un arhīvu līmenis komponista Jāzepa Vītola 
pētniecībā. 1.2. apakšnodaļā iztirzāta kultūrā strādājošā atmiņa jeb 
kanons un kultūras references atmiņa – arhīvs.

Promocijas darbā pētītais angļu literatūras un kultūras profesores 
Astrīdas Erlas (Astrid Erll) teorētiskais uzskats izvirza domu, 
ka atmiņa nav aptverama bez metaforu lietošanas un ka fenomens 
atmiņa pats radījis daudz metaforu. Tādējādi arī vizuālās kultūras 
iesaiste kultūras atmiņas konstruēšanā nedrīkst palikt bez ievērības. 
1.3. apakšnodaļā aktualizēts sociokultūras atmiņas veidošanas 
jautājums. A. Erla lieto apzīmējumu miris materiāls (angl. dead 
material) visam, kam trūkst ietekmes uz kultūras atmiņu. A. Erlas 
pētījumam veltītajā promocijas darba apakšnodaļā izvērsts 
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skaidrojums par to, ka uz kultūras atmiņu analītiski var raudzīties 
no diviem skatpunktiem – kultūras atmiņa individuālajā līmenī un 
kultūras atmiņa kolektīvajā līmenī.

1.4. apakšnodaļā iztirzāts Eiropas modernās intelektuālās vēstures 
profesora Alana Megila (Allan Megill) teorētiskā pozīcija, ka vēsture nav 
definējama kā atmiņu forma. A. Megils diskutē par daudziem starptautiskā 
mērogā neērtiem jautājumiem, kas izraisa konfliktus sabiedrības kopienās 
saistībā ar pieņēmumu, ka vēsture ir vienlīdzīga atmiņām. 1.4. apakšnodaļā 
uzsvērts jautājums par to, kādai vajadzētu būt vēsturnieka attieksmei pret 
vēstures atmiņām. Tādējādi A. Megila atziņas būtiski papildina skatījumu 
uz Jāzepa Vītola atceri kultūras atmiņu kontekstā.

1. nodaļas rezumējums: šī promocijas darba teorētiskā bāze ir 
kultūras atmiņas teorija, ko terminoloģiski izstrādājuši prominenti šīs 
nozares pārstāvji – Jans Asmans, Aleida Asmane un Astrīda Erla. 
Vēstures kontekstā teksts ir galvenais pētniecībā izmantojamais atmiņu 
nesējs jeb medijs, kaut gan tam līdzās ir arī citi mediji (A. Asmane par 
tādiem uzskata – attēlu (Bild), priekšmetu un monumentu (Körper), 
vietu (Ort)). Ņemot par pamatu augšminēto teorētisko bāzi, promocijas 
darba autore Jāzepa Vītola personības izpētei kultūras atmiņas 
dinamikas kontekstā pielieto kultūras atmiņas teorijā nozīmīgos 
teksta, attēla, priekšmetu un arī vietas medijus. Saistībā ar A. Erlas 
izstrādāto kultūras atmiņas trīs dimensiju modeli pētījumā kultūras 
atmiņa tiks aplūkota šādos līmeņos:

• materiālā dimensija,
• sociālā dimensija,
• mentālā dimensija.
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Turklāt kultūras atmiņu rada pastāvīga, procesuāla un dinamiska 
mijiedarbe starp šīm trim dimensijām.

Vērtējot kultūras atmiņu kā mūsdienu zinātnes makroteoriju 
ar starpdisciplinaritātes iezīmēm, promocijas darba 2., 3., un 
4. nodaļā turpmāk dažādu laikmetu nogriežņos pētīti ar komponista 
Jāzepa Vītola personību saistītie kanoni un arhīvi, kā arī to savstarpējā 
mijiedarbe jaunā pētniecības diskursā.

2. KANONI UN ARHĪVI: JĀZEPA VĪTOLA 
PERSONĪBA KULTŪRAS ATMIŅAS KONTEKSTĀ 
LĪDZ 1918. GADAM

Promocijas darba otrajā nodaļā kanoni un arhīvi Vītola biogrāfijas 
kontekstā vēl tikai iezīmējas un formējas. No šī perioda uz kanonu 
statusu vēlāk var pretendēt Vītola ekskluzīvie nošu izdevumi 
M. Beļajeva izdevniecībā Leipcigā un kora dziesma Gaismas 
pils, kas stabili iekļaujas latviešu Dziesmu svētku koru repertuārā. 
2.1. apakšnodaļā aktualizēts Jāzepa Vītola daiļrades vērtējums 
Sanktpēterburgas perioda (1880–1918) avīzēs publicētajās kritiķu 
atsauksmēs par jaunā (un tolaik vēl plaši nepazīstamā) Jāzepa Vītola 
pirmajiem sacerējumiem. 2.2. apakšnodaļā akcentēta Vītola draudzība 
ar krievu izdevēju Mitrofanu Beļajevu (Митрофан Петрович Беляев; 
1836–1904) un Sanktpēterburgas arhīvos izsekoti Gļinkas prēmijas 
piešķiršanas gadījumi Jāzepam Vītolam. Šī jautājuma objektīvu 
izpēti rosina apstāklis, ka vēlākajos gados dažādos Vītola biogrāfijas 
avotos (Skat. – Памяти Митрофана Петровича Бѣляева (1929); 
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Брославская, Т. (2001); Lehmann, D. (1994–2007). Wihtol, Joseph 
(Jazep). In: Die Music in Geschichte und Gegenwart) minēta kļūdaina 
informācija par apbalvotajiem skaņdarbiem. 2.3. apakšnodaļā pirmo 
reizi skatīts jautājums par Vītolam piešķirtajiem cariskās Krievijas 
ordeņiem, atspoguļojot Vītola personību sociālās dimensijas 
kontekstā līdz 1918. gadam. 2.4. apakšnodaļā analizēta Vītola 
tuvināšanās latviešu sabiedrībai un viņa personības statusa izaugsme 
latviešu inteliģences vidū. 2.5. apakšnodaļā hronoloģiski pētīts 
Ausekļa dzejoļa un Jāzepa Vītola kora kompozīcijas Gaismas pils 
tapšanas vēsturiskais konteksts. 2.6. apakšnodaļā skaidroti pirmie 
ikonogrāfiskie piemēri Vītola tēla vizuālajā atveidē un arhīvu līmenī 
piedāvāti jauni pētnieciskie materiāli – G. Šķiltera un J. Grosvalda 
memoriālajās kolekcijās Rīgā glabātie mākslas darbi.  

2. nodaļas rezumējums: vērtējot Vītola personības iespaidu 
kultūras atmiņas kontekstā līdz 1918. gadam, jāatzīmē, ka līdz pat 
šim brīdim nav vispusīga pētījuma par 20. gadsimta sākuma Latvijas 
kultūru. Šis periods ir jāskata, ņemot vērā lielo krievu kultūras 
iespaidu uz latviešu inteliģenci. Vītola saikne ar krievu komponistu 
skolu atspoguļota krievu kritiķu atsauksmēs, recenzējot jaunā Vītola 
pirmos sacerējumus pēc konservatorijas absolvēšanas. Kopumā 
konstatējams, ka šos kritiķus interesējusi tikai jaundarbu kvalitāte, 
nevis atskaņojums, vairākkārt atzīmēts, ka Vītols pilnībā vēl 
nepārvalda formu, bet t. s. kritiķi–reakcionāri (skat. anonīma autora 
atsauksmi – Музыкальное Обозренiе (1887), 10. декабря, н. 27, 
ст. 335) Vītola sacerējumos saskatījuši mūzikas ideālu noniecināšanu, 
sekojot melīgajam virzienam, ko pārstāv arī A. Glazunovs un 
N. Rimskis-Korsakovs. 
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Biogrāfijas kontekstā jāakcentē, ka vēlāk no Vītola biogrāfijas 
aizmirsts fakts, ka līdzās Anatolijam Ļadovam, Georgijam Djutšam 
(Георгий Оттонович Дютш; 1857–1891) un Nikolajam Sokolovam 
(Николай Александрович Соколов; 1859–1922) Vītols pirmām 
kārtām bija Jūlija Johansena (Юлий Иванович Иогансен; 1826–1904) 
audzēknis, apgūstot pie viņa obligātās un galvenās teorētiķu zināšanas 
līdz pat fūgas kursam. Pie N. Rimska-Korsakova Vītols studijas 
uzsāka tikai kopš 1883./1884. mācību gada – vispirms instrumentācijas 
un vēlāk brīvās kompozīcijas priekšmetos. Līdztekus tam krievu un 
E. Dārziņa recenzijās Vītola pirmajos simfoniskajos opusos atzīmēta 
viņa augstā tehniskās gatavības pakāpe, pat kalpošana tehnikas 
kultam un diezgan spilgtā instrumentācijas māksla.  

Vītola draudzīgās attiecības ar beļajeviešiem aizsākušās jau 
19. gadsimta 80. gadu otrajā pusē un promocijas darba nodaļā 
raksturotas Gļinkas prēmiju piešķiršanas gadījumi Vītolam kā 
komponistam. Kā amatpersona Vītols ticis divkārt novērtēts ar 
cara laika ordeņiem, saņemot apbalvojumus par teicami uzcītīgu 
kalpošanu Sanktpēterburgas konservatorijā. Dokumentu liecības 
tomēr neatkāj, ar kādu institūciju atbalstu vai starpniecību Vītols tika 
virzīts Sv. Staņislava 3. pakāpes un Sv. Annas 3. pakāpes ordeņiem. 
Kontekstā ar citiem gadījumiem secināms, ka ordeņu piešķiršanas 
sistēma cariskajā Krievijā būtu apzīmējama kā mazliet mehānisks 
administratīvas kārtības process.

Šajā promocijas darba nodaļā aplūkotajā periodā jauni idejiskie 
strāvojumi plūda no tādiem centriem kā Sanktpēterburga un Maskava, 
un arī latviešu nācijas pašnoteikšanās centieni bija vairāk orientēti 
uz apzinātas rīcības īstenošanu dzimtenē. Vītola piederību latviešiem 
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kavēja tas, ka ģimenē bija iestājies noteikts pārvācošanas stāvoklis, 
kamēr pēcāk viņa saiknes ar tautiešiem veicināja tādi sabiedriskie 
veidojumi kā t. s. Rudens koncerti, Rīgas Latviešu biedrības Mūzikas 
komisija un latviešu prese. Arī komponista biogrāfijas izpēte liecina, 
ka Vītola fiziska atrašanās ārpus dzimtenes periodā līdz 1918. gadam 
nav traucējusi viņam būtiski veicināt nacionālo elementu aktualizēšanu 
latviešu mūzikas kultūrā. Jāsecina, ka jau pirms Latvijas valsts 
dibināšanas Vītola rūpes par latviešu mūzikas kultūru izpaudušās 
tieksmē celt tās profesionalitāti un prestižu citu nāciju kultūrvidē – 
gan Rietumu, gan Austrumu virzienā lūkojoties.  

Vītola dzīves laikā Sanktpēterburgas periodā iemantotie 
uzticamie kolēģi bija Latvijas kultūrā pazīstamas mākslinieku 
personības, kas apvienojušās mākslinieku pulciņā Rūķis. Viņu vidū 
J. R. Tillbergs un R. Zariņš. Ar šo mākslinieku vārdiem arī saistāmi 
pirmie ikonogrāfiskie avoti par Jāzepu Vītolu. Ikonogrāfisko avotu 
klāsts ir ievērojami plašāks, kā līdz šim ticis uzskatīts, jo materiālu 
kopu papildina arī G. Šķiltera un J. Grosvalda kolekciju zīmējumi, kas 
iekļauti 3. pielikumā.

3. KANONI UN ARHĪVI: JĀZEPA VĪTOLA 
PERSONĪBA KULTŪRAS ATMIŅAS KONTEKSTĀ 
NO 1918. GADA LĪDZ 1944. GADAM

Promocijas darba trešajā nodaļā kā centrālais kanons aplūkots 
Jāzepa Vītola autobiogrāfiskais sacerējums Manas dzīves atmiņas 
(1936–1944). Tam līdzās arhīvu līmenī pirmo reizi aktualizēts 
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jauns rakstiskais avots – telegrammas, kuru saturs un leksika 
būtiski iekļaujas Jāzepa Vītola personības pētniecības diskursā. 
Pētījumā aptverts viss šī žanra materiāls: J. Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijas arhīvā glabājas 334 telegrammas, kas oficiāli adresētas 
Jāzepam Vītolam. 

3.1. apakšnodaļā Jāzepa Vītola biogrāfijas kontekstā pētīti Latvijas 
un citu valstu piešķirtie apbalvojumi viņam. 3.2. apakšnodaļā procesu 
attīstības dinamikā vērtētas Vītolam adresētās svētku telegrammas 
1921., 1926. un 1940. gadā 3.3. apakšnodaļā aktualizēts atmiņas 
fenomens un ego-dokumentu nozīme Vītola personības izpētē, 
izvirzot domu par jauna žanra klātbūtni 1940. gadu Vītola literārajos 
sacerējumos – confessiones (atzīšanās). 3.4. apakšnodaļā apkopoti un 
skaidroti ikonogrāfiskie avoti attiecībā uz Jāzepu Vītolu laika periodā 
no 1926. līdz 1933. gadam, kad Vītols jau bija kļuvis par prominentu 
personību Latvijā un sabiedrībā spilgti iezīmējās karikatūristu un 
šaržistu mākslinieciskā aktivitāte un neatkarība.

3. nodaļas rezumējums: Kultūras atmiņas kontekstā līdz 
1944. gadam Jāzepa Vītola t. s. Latvijas perioda biogrāfijā analizētais 
apbalvojumu klāsts un ordeņu piešķīrums lokālā un starptautiskā 
mērogā izceļ Vītola personības statusā sasniegto slavas zenītu. 
Promocijas darbā pētītās kultūras atmiņas dinamikā aplūkota Vītola 
nozīmes cirkulēšana tādās komunikācijas telpās kā darba jubilejas 
un konservatorijas svētku ceremonijas, izmantojot kā arhīva avotus 
jautājuma izpētei 1921., 1926. un 1940. gadā Jāzepam Vītolam sūtītās 
telegrammas. 

Kultūras atmiņas dinamikā konstatētas mērenas izmaiņas šī 
perioda telegrammu rakstura iezīmēs (starp 1921. un 1940. gadu); 
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kā izņēmumu var kvalificēt Vītola 40 darba gadu jubilejas (1926) 
rezonansi Latvijā un ārzemēs. Šīs nodaļas 3.1., 3.2. un 3.3. attēlos 
atspoguļota telegrammu rakstura dinamika. Īpašu ainu 3.4. attēlā 
reprezentē 1926. gada telegrammas, kas sūtītas no ārzemēm. Visvairāk 
telegrammu Vītols saņēmis no Tallinas, Varšavas un toreizējās 
Ļeņingradas (iepriekš Sanktpēterburga).

Kultūras atmiņas kontekstā šajā Jāzepa Vītola biogrāfijas periodā 
analizēta viņa autobiogrāfiskā atmiņa. Autobiogrāfiskās atmiņas 
īpatnība ir spilgta, bagāta un detalizēta kādas personas (subjekta) 
informācija par pagātni, kas reizē vērtējama kā ļoti nedrošs tās patiesuma 
vai pareizības apliecinājums. Promocijas darbā mēģināts interpretēt 
šīs atmiņas kā fenomenu. Socioloģe Ilva Ķīle norāda uz cilvēku vēlmi 
rakstīt par savas pagātnes pieredzi un pamato to ar personiskajām 
atmiņām, kas rada vai kāpina cilvēka u n i k a l i t ā t e s  i z j ū t u .6 Pēc 
I. Ķīles domām, otrs personiskās atcerēšanās vajadzības skaidrojums 
pamatojas uz to, ka cilvēka kā sociālas un morālas personības statuss 
vispirms ir balstīts iespējamā atbildībā par savu rīcību.7 No iepriekš 
pieminētā atbildības aspekta promocijas darbā izriet arī skatījums uz 
jaunu atmiņu žanru Jāzepa Vītola biogrāfijā, ko saistībā ar Sv. Augustīna 
darbu promocijas darba autore nodēvējusi – confessione (atzīšanās). 

Pētītie ikonogrāfiskie avoti atklāj žanru daudzveidību – promocijas 
darbā aplūkoti mākslinieku darbi (vinjetes, šarži, karikatūras, portreti). 
Vītola ikonogrāfiskie avoti, īpaši šarži un karikatūras, tapuši laika 
periodā no 1926. līdz 1933. gadam (šaržu uzplaukuma laiks Latvijā). 

6 Ķīle, I. (1998). Autobiogrāfiskās atmiņas sociālie līmeņi. No: Atmiņa un vēsture: 
no antropoloģijas līdz psiholoģijai. Redaktors R. Ķīlis. Rīga: N.I.M.S., 48. lpp.
7 Turpat
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Šie ir Jāzepa Vītola darba un dzīves apaļo gadskārtu gadījumi, 
svinību kulminācijas. Tā kā Vītols visus šos gadus ir publiska 
persona, labi zināms sabiedrības pārstāvis un notikumu dalībnieks, 
ir likumsakarīgi, ka pētnieku rīcībā nonāk plašs ikonogrāfisko avotu 
klāsts. Jāzepa Vītola attēlojumu spektrs šajā periodā ir plašs – no 
korektiem pārādes tipa portretiem vai mākslinieku interpretētām 
Vītola aksesuāru hiperbolizācijām līdz ironiskam, dažviet pat 
groteskam portretējumam mūzikas svētās lietas cīnītāja, nerra, 
ordeņu ķērāja un latviešu jaunās paaudzes komponistu cāļu mātes 
tēlos. Tādējādi dinamika skar arī kultūras atmiņas kontekstā iekļauto 
vizuālo avotu grupu. 

4. KANONI UN ARHĪVI: JĀZEPA VĪTOLA 
PERSONĪBA KULTŪRAS ATMIŅAS KONTEKSTĀ 
TRIMDĀ UN LATVIJĀ PĒC OTRĀ PASAULES 
KARA

Promocijas darba ceturtajā nodaļā trimdas kontekstā kanonu 
līmenī pētīts pats Jāzeps Vītols kā Latvijas simbols un viņa sacerētā 
kompozīcija Gaismas pils (1899) kā nācijas garīgas vienotības simbols 
trimdas un Padomju Latvijas dziesmu svētkos. 1950. gadu otrajā pusē 
ar Vītola vārda oficiālu piešķīrumu viņa dibinātajai iestādei kanona 
statuss tiek nostiprināts arī Latvijas Valsts konservatorijai. 

4.1. apakšnodaļā veidots vēsturiskais konteksts saistībā ar Jāzepa 
Vītola došanos trimdā un viņa personības statusu bēgļu nometnēs. 
4.2. apakšnodaļā analizēti Vītola iemesli radīt vēl trīs confessiones 
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(atzīšanās) žanra stāstus 1946. un 1947. gadā. 4.3. apakšnodaļā arhīvu 
līmenī aktualizēti ikonogrāfiskie avoti no J. Vītola memoriālā muzeja 
Anniņas Gaujienā un LU AB Rokrakstu un reto grāmatu krātuves. 
4.4. apakšnodaļā apkopoti un Vītola pētniecības diskursā iekļauti reti 
lietišķie avoti no Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja (RVKM) 
Numismātikas un dārgmetāla nodaļas. 4.5. un 4.6. apakšnodaļās 
hronoloģiski izsekota procedūra, kā Jāzepa Vītola vārds tiek piešķirts 
Latvijas mūzikas augstskolai un, analizējot arhīvu materiālus, parādīts, 
kā tas turpmāk atsaucies uz mācību iestādes dokumentācijas sistēmu. 
4.7. apakšnodaļā salīdzināta Gaismas pils atskaņošanas prakse trimdā 
un Padomju Latvijā.

4. nodaļas rezumējums: nodaļa veltīta Jāzepa Vītola personības 
pozicionēšanai kultūras atmiņas dinamikā pēc 1944. gada, ietverot 
gan viņa statusu trimdā, gan Padomju Latvijā. 

Otrā pasaules kara beigās pamatiemesls lielajai Latvijas bēgļu 
plūsmai uz Rietumiem bija bailes no komunistiskā režīma atgriešanās, 
kas nācijas jaunākajā atmiņā saistījās ar teroru, deportācijām un 
represijām. Jāzeps un Annija Vītoli no nacistu okupētās Latvijas prom 
varēja doties brīvprātīgi, jo atbilda iepriekš noteiktajiem vispārējiem 
ierobežojumiem (viņi bija vecāki par 48 gadiem un vismaz sākotnēji 
viņiem bija nodrošināta apmešanās vieta). Promocijas darba nodaļā 
citētās Jāzepa Vītola vēstules vācbaltu ērģelniecei Irēnei Narvaitei 
(1914–2009) un epizode ar Dzidras Grundmanes rakstu laikrakstā 
Cīņa (1948. gada 29. janvārī) apliecina vēstures faktu, ka Padomju 
Savienības pārstāvji bēgļu nometnēs centās izvērst propagandas 
darbu, izdeva speciālas brošūras, aģitācijas lapiņas un uzsāka pat 
radiopārraides latviešu valodā. Jau drīz pēc Jāzepa Vītola nāves 
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(1948) mainījās padomju ideologu uzskats par trimdas mākslinieku 
reabilitācijas tēmu. Neatkarīgi no padomju ideologu vispārējās 
atcerēšanās un aizmiršanas dinamikas šajā jautājumā, promocijas 
darba kontekstā svarīgs ir fakts, ka Vītola r e a b i l i t ā c i j a  padomju 
režīmā bija principā uzsākta – 1948. gada vasarā Latviešu Dziesmu 
Svētku septiņdesmitpiecgadei veltītajos Padomu Latvijas Pirmajos 
(jeb Desmitajos) Dziesmu svētkos.

NOSLĒGUMS

Promocijas darba nolūks bija Jāzepa Vītola personības detalizēta 
un kritiska izpēte gan kanonu, gan arhīvu līmenī, balstoties uz 
kultūras atmiņas teorētiskajām atziņām un pievēršoties līdz šim 
Vītola pētniecībā mazzināmiem vai vispār neaprobētiem avotiem 
(medijiem), kas kalpo viņa personības izvērtējumam kultūras atmiņas 
dinamikā. 

Mūsdienās Jāzepa Vītola tēmas pētniecībā jaunus izpratnes 
rakursus ietekmē enciklopēdijas un citi līdzvērtīgi sistematizētie 
krājumi. Autores izvēlētais trīs enciklopēdisko rakstu salīdzinājums 
parāda, ka:

1) galvenās problēmas biogrāfijas datu autentiskuma radīšanā 
vai nodrošināšanā saistītas ar izmantotajiem avotiem, uz 
kuriem balstās kāda enciklopēdiska raksta saturs;

2) visi zinātniskie darbi pēc zināma laika perioda pakļaujami 
revīzijai, jo informācija noveco un notiek jauns pētnieciskais 
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process par konkrēto tēmu vai kādu personu. Tādējādi 
visperspektīvākie avoti mūsdienās ir (jeb par tādiem var 
uzskatīt) elektroniskās datubāzes, kas nodrošina vēstures 
informācijas salīdzinoši strauju atjaunināšanu leksikoniem, 
enciklopēdijām un arhīviem, kuru izstrādes procesā 
šobrīd piedalās arī vairāki Latvijas pētnieki (mūzikas jomā 
Dr.art. A. Klotiņš, Dr.art. B. Jaunslaviete, Dr.art. I. Žune, 
Dr.art. Lolita Fūrmane u. c.).

Secinājumi:

1. Balstot savu promocijas darbu uz līdz šim Jāzepa Vītola 
pētniecībā mazzināmiem vai vispār neaprobētiem avotiem (kas 
kļuvuši arī par atmiņas nesējiem), autore secinājusi, ka konkrēto 
trīs ģeogrāfisko areālu (Krievijas, Latvijas un t.s. trimdas) arhīvu 
pieejamība ir apmierinoša. Tomēr vēsturniekam ir arī pilnībā jāizprot, 
kā formējušies konkrētie arhīvi vai krājumi, kāpēc tajos uzglabāti 
tieši tie vai citi avoti par Vītolu un kāda loma to vākšanā bijusi 
konkrētās iestādes vai personīgā arhīva veidotājiem (arhivāriem). 
Jāzepa Vītola galvenie bibliogrāfi bijuši Jēkabs Vītoliņš, Kārlis Egle 
un Oļģerts Grāvītis, savukārt nozīmīgākie arhivāri – Annija Vītola un 
Jānis Rudzītis.

2. Kultūras atmiņas pētnieces A. Erlas piedāvātais modelis 
kultūras atmiņas trīs dimensiju saskarei ir piemērojams komponista 
Jāzepa Vītola personības izpētē, jo tādējādi mūzikas vēsturniekiem 
liegta iespēja izvēlēties fokusu tikai uz vienu (sev tuvāko) dimensiju 
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un pasludināt to par absolūtu. Saskaņā ar kultūras atmiņas teorijas 
pamatnostādnēm – k u l t ū r a s  a t m i ņ u  r a d a  p a s t ā v ī g a , 
p r o c e s u ā l a  u n  d i n a m i s k a  m i j i e d a r b e  starp šīm trim 
dimensijām. Jāzepa Vītola personība šajā promocijas darbā prezentēta 
gan materiālajā līmenī, gan sociālajā, gan mentālajā līmenī. Visos 
šajos līmeņos kanonu un arhīvu starpā notiek atceres un aizmiršanas 
dialektika un tālāk tā, izmantojot politologa Ojāra Skudras 
formulējumu, noved pie „labilas, mainīgas un spriedzes bagātas 
dinamikas”8 kopumā.

Darba autores piedāvātais modelis kultūras atmiņas trīs dimensiju 
saskarei komponista Jāzepa Vītola personības izpētē ir šāds:

8 Skat. – Skudra, O. (2010). Vēstures pelni sociālās atmiņas formācijās un 
struktūrās: terminoloģijas aspekti. Skat. – www.szf-old.lu.lv/files/petnieciba/
pelni/pirmie_10/Ojars_Skudra.pdf. LU SZF Komunikācijas studiju nodaļas 
projekts Pagātnes pelni jeb Latvijas otrā pasaules kara sociālā atmiņa un identitāte. 
Skat. SZF mājaslapā – www.szf-old.lu.lv/lat/petnieciba/petnieciba-szf-nodalas/
komunikacijas-studiju-nodala-1/pagatnes-pelni-jeb-latvijas-otra-pasaules-kara-
sociala-atmina-un-identitate/petijums-pagatnes-pelni-jeb-latvijas-otra-pasaules-
kara-sociala-atmina-un-identitate-/ (skatīts 02.03.2015.)
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3. Raksturojot vienu no pētījuma avotu glabātuvēm – Latvijas 
Mūzikas akadēmijas (iepriekš Latvijas Valsts konservatorijas) – 
Jāzepa Vītola Piemiņas (iepriekš Memoriālo) istabu, jāpasvītro, ka tās 
būtība daudzu gadu garumā bijusi vēstures e s t e t i z ā c i j a , jo šeit 
valda estētiska orientēšanās uz priekšmetiem, kas piederējuši Vītolam 
pagātnē. Daži no šiem priekšmetiem izskatās tādi, ka varētu būt no 
pagātnes. Šajā sakarībā uzmanības vērta ir promocijas darbā aplūkotā 
kultoroloģes Aleidas Asmanes norāde, ka a r h ī v s  r a d a  m e t a -
a t m i ņ u  j e b  o t r k ā r t ē j o  a t m i ņ u , kas uzglabā to, kas var tikt 
aizmirsts. Arī šāds vēstures estetizācijas veidojums kā Jāzepa Vītola 
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Piemiņas istaba līdzīgi vēstures arhīvam palīdz dažādu kopienu 
pārstāvjiem pozicionēties laikā. 

4. Vēstures kontekstā tieši teksts ir galvenais pētniecībā 
izmantojamais atmiņu nesējs jeb medijs. Kopš Vītola Manas dzīves 
atmiņas sāktas izdot (1958; 1962; 1963; 1969 un 1988), neviens 
izdevums nav nodrošinājis to, lai lasītājs iegūtu manuskripta pilnu 
tekstu un tas būtu tādā veidā pieejams arī aiz Latvijas robežām. Mūzikas 
vēsturniekiem joprojām aktuāls ir jautājums, kādu Jāzepa Vītola 
personību, kura 150. gadskārta 2013. gadā tika iekļauta starptautiskajā 
UNESCO svinamo dienu kalendārā, tiražē reprezentējošie izdevumi 
un cik daudz mūsdienās starptautiskā lasītāju auditorija var uzzināt 
par Vītolu. 

Vienlaikus promocijas darba izmantotās literatūras saraksts 
rāda, cik i e v ē r o j a m i  l i e l u  d a ļ u  b i b l i o g r ā f i j ā  par 
Jāzepu Vītolu latviešu valodā aizņem viņa personībai veltīta 
a t m i ņ u  l i t e r a t ū r a . Promocijas darba autore piekrīt vēsturnieka 
Alana Megila uzskatam, ka savākto (autoru labprātīgi rakstīto) 
liecību par kādu būtisku 20. gadsimta notikumu vai parādību reizēm 
kļūst tik daudz, ka katra jauna atmiņu literatūras skices radīšana 
jau vairs neko būtiski neizmaina vēsturiskajās zināšanās par to. 
Jāzepu Vītolu savu daudzo atmiņu ielokā galvenokārt pozicionējuši 
viņa audzēkņi, tam līdzās Vītola jubileju gadskārtās atmiņu stāstos 
dalījušies arī daži ārvalstu kolēģi. Šobrīd ar Vītola personību 
saistīto (un intervējamo) cilvēku skaits ir gandrīz sarucis. Turpmāk 
komponista personības recepcija būtu vērtējama ar mūsdienīgi 
izvērstu zinātniski kritisko pieeju. 
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5. Tieši ar ikonogrāfisko avotu zināmākajām liecībām 
(mākslinieku darinājumiem) ir veicināta Vītola vizuālā stereotipa 
radīšana, tālāka reproducēšana vēlākajos gados, taču jāatzīmē arī 
tas, ka Vītols vizuāli daudzus gadu desmitus nemainījās, izskatījās 
vizuālajā ziņā it kā sastindzis. Tomēr promocijas darbā veiktā 
padziļinātā izpēte ikonogrāfisko avotu žanru dažādībā ļauj runāt par 
Vītola t ē l a  n e v i e n n o z ī m ī b u  sabiedrībā.

Karikatūristu un šaržu meistaru izceltās šķautnes Vītola 
personībā:

• vadītāja statusa apmierinātība, komforts (1906);
• mūzikas dzīves līdera slava (kā Jūlijs Cēzars lauru vainagā) 

(1912, 1933);
• sava imidža jeb ārējā un dvēseles veidola kultivētājs ar īpašo 

kaklasaiti (1926, 1931, 1933, 1946, 1948);
• patriarhs (1926, 1933);
• savaldīguma, harmoniskuma un gudrības nesējs sabiedrībā 

(simboliski krīvu krīvs ar kokli, Apolons ar liru) (1904, 
1926).

Pateicoties ikonogrāfisko avotu klāstam – portretiem, 
pieminekļiem un šaržiem, – Vītola personības gadījumā 
visspēcīgākais kļuvis v i z u ā l a i s  k a n o n s ,  kas pārliecinoši tiek 
tiražēts līdz mūsdienām. Vītols ir pirmais latviešu mūziķis, kuram 
šis kanons ir tik dzīvotspējīgs un variantu risinājumos publiski 
atpazīstams.



29

6. Promocijas darbā raksturots arī Vītolam piešķirto apbalvojumu 
slēptais konteksts. Dzīvojot Krievijas impērijā, Vītols iekļāvās 
impērijas darba un likumu disciplīnā, pildīja ētiskos principus, 
integrējās sava slāņa uzvedības kodeksā un veidoja sev raksturīgo 
pedagoga stāju izglītības iestādē. Biogrāfijas periodā līdz 1918. gadam 
Vītolam piešķirtie ordeņi bija tieši par darba dienestu, par uzticīgu 
un disciplinētu kalpošanu. Biogrāfijas periodā līdz 1944. gadam 
Vītols saņēma ordeņus par nopelniem Latvijas labā. Šajā laikā Vītola 
profesionālajā darbībā notikusi identificēšanās ar jaunas valsts 
idejas kontekstu. Starptautiskā līmenī Vītols biežāk sāka saņemt 
apbalvojumus tādēļ, ka iepriekš bija guvis augstu novērtējumu s a v ā 
valstī. Ar starptautiskajiem apbalvojumiem pieauga Vītola personības 
prestižs un vispārējā atzinība. Šāda savstarpēja ordeņu dāvināšanas 
ķēde iestāžu vadītāju līmenī provocēja situāciju, ka savstarpējie sakari 
ar citām valstīm Latvijas mūzikas kultūrai un Vītola dibinātajai 
mūzikas augstskolai kā institūcijai tika nodrošināti arī nākotnē. 

7. Vītola Gaismas pils atskaņošana trimdā un Padomju 
Latvijā pēc komponista nāves kļūst par saliedētu jeb vienotu 
(neskatoties uz pretēju politisko doktrīnu fonu) Vītola p e r s o n ī b a s 
m i t o l o ģ i z ā c i j a s  fenomenu. Savukārt komponista dzīves laikā 
latviešu kopienas priekšstatos Vītola kā indivīda īpašības (apzināti vai 
neapzināti) sabalsojušās ar attiecīgā laika varoņa stereotipu (jaunas 
valsts tapšanas laiks un neatkarības idejas aizstāvēšana). Kultivētais 
mītiskais priekšstats piešķīris Vītola tēlam bieži tādas īpašības, kādas 
dzīvē viņam nemaz nav piemitušas (piemēram, pārliecinātība par sevi, 
diplomātija, stingri turēti vadības groži savās rokās u. tml.). Dažādu 
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periodu gan dokumenti, gan atmiņas liecina par opozīciju viņa 
autoritātei, kas novedusi pie Vītola demisijām vai vēlmes atteikties 
no amatiem.

8. Kanona diskurss saistāms ar kultūras atmiņas jēdzienu, 
kas skaidrojams kā cilvēku grupas, noteiktas kultūras pārstāvju 
k o p ē j a s  z i n ā š a n a s  noteiktā brīdī. Tādējādi var teikt, ka kanons 
ir līdzeklis šādas kopējas kultūras atmiņas radīšanai un izplatīšanai.”9 
Novērojums, ka pagaidām piedāvātajā Latvijas mūzikas kultūras 
kanona divpadsmit vērtībās ietilpst astoņas vienības ar vokālā 
elementa klātbūtni, raisa atziņu, ka piederības izjūtu Latvijai un 
kultūras atmiņas rosināšanu un ietekmēšanu sabiedrībā paredzēts 
konceptuāli veikt ar vokālās daiļrades palīdzību.

Vītola daiļrades kanona kontekstā vērtīgs lietišķais avots ir 
1936. gada 12. decembrī Latvijas Nacionālajā operā komponistam kā 
dāvana pasniegtais Kuzņecova fabrikas meistaru darinātais porcelāna 
šķīvis (skat. promocijas darba 4. 1. pielikumu). Uz šķīvja malām ir 
iededzināti zīmējumi: Gaismas pils, Tautas dziesmu pūra lāde (ar 
to domāts krājums 200 latviešu tautas dziesmas), Ziemeļblāzma, 
Dārgakmeņi, Stīgu kvartets, Karaļmeita, Viļņu dziesma un Dāvids 
Zaula priekšā, bet trauka vidū kā centrālais jeb devītais tēls izvēlēts 
krīvs ar kokli rokās (kora balāde Krīvu krīvs). Konkrētā mākslas 
darba noformējums ar nacionālā romantisma ierosinātu zīmējumu 
stilu uzskatāmā veidā i e k o n s e r v ē  nācijas apziņā līdz 20. gadsimta 
30. gadiem stiprinātos Vītola daiļrades veikuma simbolus. 
Laikabiedru (mākslinieku) aprindās veiktais Vītola daiļrades 

9 Skat. – www.letonika.lv/groups/default.aspx?g=1&r=264 (skatīts 02.03.2015.)
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sasniegumu izvērtējums priekš 1936. gada jubilejas kanona atklāj 
interesantu niansi – starp deviņiem daiļrades paraugiem iekļauti arī 
trīs instrumentālās mūzikas opusi (Viļņu dziesma, Stīgu kvartets un 
Dārgakmeņi), tādējādi komponista biogrāfijas Latvijas perioda laikā 
Vītola daiļrades redzamākie simboli ir proporcionāli sadalīti starp 
instrumentālās un vokālās mūzikas žanrisko izcelsmi. 

9. Pēc Vītola nāves sabiedrības apziņā pārspīlēti ticis kultivēts 
Vītola komponista tēls uz kora mūzikas bāzes, kaut ir arī citu žanru 
skaņdarbi. Neapstrīdot komponista 121 kora dziesmas a cappella 
māksliniecisko un tehnisko meistarību un to, ka viņa kora mūzikas 
rakstības stils nosaka tālāko šī žanra attīstību latviešu mūzikā, kora 
mūzikas metra titulu visplašākās sabiedrības aprindās Vītolam ir 
piešķīrušas tikai atsevišķas dziesmas, kuras Vispārējo latviešu Dziesmu 
svētku kopkoris visas Dziesmu svētku vēstures laikā uz brīvdabas 
estrādes ir nodziedājis vairāk par četrām reizēm (neskaitot pieprasītos 
atkārtojumus) – tās ir Gaismas pils, Beverīnas dziedonis, Karaļmeita, 
Mežezers un Kalējs (divas pēdējās – vīru korim). Dziesmu svētku 
kustībā saistībā ar kordiriģenta Roberta Zuikas (1913–2015) personību 
l e ģ e n d ā r s  kanona statuss kultūras atmiņas diskursā veidojies Vītola 
pēdējai komponētajai dziesmai Kalējs. Tas liecina par dažādu faktoru – 
personības, interpretācijas apstākļu u. c. – nozīmi kanona veidošanā.

10. Paaudze ir plašāka atmiņu kopiena, bet saskaņā ar sociologa 
Karla Manheima (Karl Mannheim; 1893–1947) uzskatu – nozīme ir 
arī paaudžu bioloģiskajam faktoram. Vītola nozīmes apšaubīšana 
mūzikas jomā notiek tikai vēlāku paaudžu komponistu aprindās 
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(polemika starp Andri Vītoliņu un Gundaru Poni, Longīns Apkalns). 
Nākotnē Vītola personības recepciju ieteicams skatīt m ū z i ķ u 
p a a u d ž u  k o p i e n u  s t r u k t ū r ā . Latvijas mūzikas vēsturē līdz 
šim nav tikusi pievērsta pietiekoša uzmanība komponistu paaudžu 
diferencēšanas aspektam un visbiežāk visi Vītola audzēkņi uzskatīti 
par vienu homogēnu grupu vai kopienu.

Nākotnē turpinot Vītola personības fenomena izpēti, darba autore 
saskata nozīmi Vītola bērnības un agras jaunības perioda notikumu 
un iespaidu kontekstualizēšanai, lai gan šī perioda dokumentu liecības 
arhīvos nav saglabājušās daudz. Kā otru iezīmīgu pētniecības tēmu 
Vītola personības apguvē autore uzskata detalizētāku iedziļināšanos 
varas un reaktances (termins skaidro vispārēju opozīciju) jautājumos 
Jāzepa Vītola biogrāfijā.

Promocijas darba autore pateicas par konsultācijām un 
jaunu zināšanu apguvi mākslas zinātniekiem Kristiānai Ābelei, 
Maritai Bērziņai, Mārim Brancim, Eleonorai Šturmai, 
Guntim Švītiņam un Latvijas Mākslas akadēmijas Restaurācijas 
katedras vadītājam profesoram Andrim Začestam, kā arī Jāzepa Vītola 
memoriālā muzeja Anniņas vadītājai Inetai Riepniecei, Rīgas 
Vēstures un kuģniecības muzeja Numismātikas un dārgmetālu 
nodaļas vadītājai Initai Dzelmei, Latvijas Nacionālā mākslas 
muzeja Memoriālo kolekciju (T. Zaļkalns, G. Šķilters, J. Grosvalds) 
glabātājai Guntai Madlinskai, Latvijas Universitātes Akadēmiskās 
bibliotēkas galvenajai bibliotekārei Velgai Kincei, literatūrzinātniecei 
Līvijai Volkovai un kultūras socioloģei Dagmārai Beitnerei-Le Gallai. 
Promocijas darba autore pateicas par gūto pieredzi arhīvu materiālu 
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meklēšanā Nikolaja Rimska-Korsakova Sanktpēterburgas 
Valsts konservatorijas kolēģiem, īpaši Andrejam Aleksējevam-
Boreckim (Андрей Александрович Алексеев‑Борецкий) un 
jo sevišķa pateicība Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 
mācībspēkiem un tehniskajam personālam.
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INTRODUCTION

Composer Jāzeps Vītols (1863–1948) has become undisputed and 
golden standard of Latvian classical music and has been canonized 
by several generations. Although during the last century canon of 
Jāzeps Vītols has been influenced by various social regimes and 
changing ideologies, he has remained a cornerstone of Latvian 
musical culture. This doctoral thesis attempts to demonstrate that 
by analyzing personality of Jāzeps Vītols in context of cultural 
memory, one can gain much wider perspective on his heritage and 
assess nuances of his character. In this research Vītol’s personality is 
contextualized in aspect of cultural studies. Main influence on this 
doctoral thesis was author’s observation that although Jāzeps Vītols 
quite early in his life become rather famous and well-established 
composer of classical music, at least in the second part of his life 
was perceived as being a strong cultural monument. Although 
during last century there have been many essays and articles written 
about Jāzeps Vītols and all of them can be included in discourse 
of his personality in cultural memory, most did not break out of 
widespread clichés until 1960s and did not attempt critically analyze 
his heritage.

Musicologists who done research on Jāzeps Vītols  have so far 
focused on analysis of his o e u v r e  and legacy in context of his 
biography, therefore musicological discourse of Vītol’s is primarily 
based on evaluation of his musical composition skills and his 
contribution to music criticism. Therefore author believes that there 
is still a great room for improvement in scientific evaluation of Vītol’s 



35

heritage, because research of his artistic legacy has to be supplemented 
by analysis of his p e r s o n a l i t y  in both epochal and social contexts.

The object of this dissertation is personality of Jāzeps Vītols. Due 
to the fact versatility of Vītol’s personality has not been previously 
analyzed from theoretical perspective; research object of this doctoral 
thesis is closely tied to expression of Vītol’s personality in cultural 
memory and in context of social perception.

After identifying aforementioned lack of discourse and winnowing 
variety of available achieve data and previously developed canons, 
author highlights t o p i c a l i t y  of this doctoral thesis research – 
necessity to conceptualize his personality in cultural memory by 
confronting accumulated notions and perceptions.

Concise explanations of the main terms used in this doctoral thesis:
cultural memory – the concept comprises that body of reusable 

texts, images, and rituals specific to each society in each epoch, 
whose ‘cultivation’ serves to stabilize and convey that society’s self-
image. Upon such collective knowledge, for the most part (but not 
exclusively) of the past, each group bases its awareness of unity and 
particularity.10

dynamics – pace of development, change caused by various factors, 
driving force or intensity of motion or process. Structure of cultural 
memory forms in strained relationship between what is remembered 
and what has been forgotten or between what is manifested and what 
has been hidden.

canon – mandatory example, standard or dogma. List of exemplary 

10 Assmann, J. (1995). Collective Memory and Cultural Identity. Translated by 
John Czaplicka. In: New German Critique, No. 65. Cultural History / Cultural 
Studies (Spring – Summer), P. 132
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works of art created by one or several artists, which are generally 
accepted as being brilliant or genius. Canon is used as means of 
creation and distribution of cultural memory. Canon therefore can be 
regarded as being an institutionalized cultural memory.

archive – (in a broad sense) collection or aggregation of various 
public records and documentary material, (in a narrow sense) 
institution, which collects, systemizes and stores documentary 
material. In context of the theory of cultural memory archives can be 
considered to be the main passive institution.

Following sources are used in this dissertation:

1) written sources – archive documents (mostly previously 
unpublished diplomas, telegrams and autobiographic essay 
manuscripts), publications in the press and other printed 
publications (books, booklets, catalogues, etc.).

2) visual sources – paintings, cartoon portraits, caricatures, 
sketches, photographs, documentary films;

3) applied sources (artifacts) – Jāzeps Vītols birthday and 
anniversary presents.

Sources for this research were collected from archives located 
in three geographic regions – Russia, Latvia and Western countries 
with Latvian exile communities. Documents related to Vītols were 
researched in The Russian National Library of Russia and The Central 
State Historical Archive of St. Petersburg, Manuscript Department of 
the Rimsky-Korsakov St. Petersburg State Conservatory Scientific 
Music Library and in St. Petersburg State Conservatory Museum.
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One of the most important sources for this doctoral thesis research 
was the collection from Jāzeps Vītols Memorial Room located at 
Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music. Other official institutions 
that provided sources for this research about Jāzeps Vītols were the 
State Archives of Latvia, collection of Literature and Music Museum, 
Rare Books and Manuscripts collection of the National Library of 
Latvia, Rare Books and Manuscripts collection of Academic Library 
of the University of Latvia.

Sources for this research are enriched by audiovisual materials 
from Latvia State Archive of Audiovisual Documents, Latvian 
Television, Latvian Radio, Numismatics and Precious Metals 
collection of the Museum of the History of Riga and Navigation.

The aim  of this doctoral thesis is to research Jāzeps Vītols 
personality in great detail from perspective of established canons 
and archives, based on theories of sociology, psychology and cultural 
history by focusing on previously unknown or unpublished sources or 
media, which can advance understanding of his personality in context 
of cultural memory.

In order to achieve aim of this thesis, following tasks  were put 
forward:

1. to define and explain cultural memory theory in context of 
research of Jāzeps Vītols personality;

2. to describe how Jāzeps Vītols integrated in Latvian society 
and evaluate his role in consolidation of Latvian community;

3. to research perception of Jāzeps Vītols personality in Latvia 
and abroad (during his life and after the death);

4. to discover omissions in Jāzeps Vītols bibliography formed 
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due to ideological censorship and limited access to sources, 
to improve bibliography by supplementing and systemizing 
sources uncovered by author;

5. to collect, to classify and to compare interpretations of 
Jāzeps Vītols personality in various media during the years 
of his residence in Russia, Latvia and Germany.

Research does not contain in-depth discussion about personality 
theories and does not put forward new compilation of personality 
definitions. In this paper personality is defined in broader sense by 
describing it in terms of individual’s behavioral, emotional traits and 
actions. While researching Jāzeps Vītols personality in context of cultural 
memory, author is guided by three main gradual personality premises, i.e:

1) singularity (personality as unique individuality);
2) congruity (personality behavior that is consistent in longer 

time period);
3) dignity (person’s value in society).

Author used topological and vector psychology theory of German-
American psychologist Kurt Lewin (1890–1947), which includes above 
mentioned three gradual personality premises, to analyze Vītol’s personality 
not only from perspective of time but also space (Russia, Latvia and 
Germany). Due to author’s focus on research of personality phenomenon 
in cultural memory, such motives underlying human behavior as described 
in theory of personality psychology (e.g., motivation behind individual’s 
actions, urges and social behavior) are not discussed in this paper.
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Theoretical framework and research methods of this doctoral 
thesis are based on concept of cultural memory that was first proposed by 
Jan Assmann (*1938) in 1988. Theory around aforementioned concept of 
cultural memory was later developed together with his wife Aleida Assmann 
(*1947). Author has studied a wide range of sources related to cultural 
memory media of Jāzeps Vītols. Those studies have been primarily based 
on secondary sources – on what has been written by Vītols himself, or by 
his contemporaries or successors. Such sources clearly describe politically 
motivated change in perception of his personality by society. Author 
emphasized written literary text as object that can be interpreted in both 
historical and sociocultural context and used hermeneutic approach that 
is common in studies of cultural memory. Author uses following research 
methods, in accordance with tasks of this dissertation:

• historical discourse analysis (providing insight into how 
Vītol’s personality and significant events of his life were 
judged by various social groups (communities). In analysis of 
Vītol’s personality perception, this method is used for the first 
time. Discourse in this paper is understood to be diversity of 
individual or group’s experience which is related to various 
powers or thought processes;

• iconographic analysis (is used in analysis of visual sources);
• content analysis of texts (text in such documents as musical 

critics, telegrams, diplomas).
The chronological scope of this doctoral thesis contains three 

successive time periods: Vītols life in St. Petersburg from year 1880 to 
1918; Vītols activities in the Republic of Latvia from year 1918–1944; 
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Vītols life in exile from autumn of 1944. Therefore subject of this 
thesis covers fairly broad historical time period from the end of 19th to 
the beginning of 21st century, which was influenced by various social 
developments and political regimes.

The structure of the paper is determined by the aim of this research 
and main tasks. It contains introduction, main body of the thesis 
that contains four chapters, conclusion, list of sources and academic 
literature and six annexes. Annex 1 contains graph that demonstrates 
dynamics of the origin and nature of anniversary telegrams sent to 
Vītols and Latvian Conservatory of Music (sources from years 1921, 
1926 and 1940). Annex 2 contains a list of Vītol’s literary works. Annex 
3 contains 46 images that show how events related to Vītols personality 
were reflected in iconographic sources. Annex 4 shows 16 artifacts 
related to Jāzeps Vītols that are held in Numismatic and Precious Metals 
collection at the Museum of the History of Riga and Navigation. Annex 
5 contains map that shows refugee route of Jāzeps Vītols and his wife 
Annija. Annex 6 contains photography that accentuates generational 
issues of composers in Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music.

1. ANALYSIS OF THE THEORETICAL ASPECTS 
OF CULTURAL MEMORY

Chapter 1 establishes theoretical basis of this doctoral thesis and 
provides discussion of theoretical viewpoints and opinions on the 
problems of cultural memory and interpretation of history articulated 
by four prominent scientists.
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German Egyptologist and culturologist Jan Assmann has 
researched and analyzed links between memory, formation of 
collective identity and political power. In subchapter 1.1. author 
provides theoretical analysis of the concepts of memory, history, canon 
and cultural continuity, based on Jan Assmann’s book – ‘Cultural 
Memory and Early Civilization’ (latest edition 2012), which forms 
an important theoretical basis of this doctoral thesis. Author in this 
subchapter also attempts to translate terms used in Jan Assmann’s 
work to Latvian language, by providing appropriate and conceptually 
precise interpretations.

The dynamics of cultural memory between remembering and 
forgetting was researched by German professor of English language, 
Egyptology, literature and cultural studies Aleida Assmann. Scientist 
believes that active memory preserves or stores ‘p a s t  a s  p r e s e n t ’ 
while passive memory preserves the ‘p a s t  a s  p a s t ’. Tension between 
‘p a s t n e s s  o f  t h e  p a s t ’  and its presence is an important key to 
understand the dynamics of cultural memory. Aleida Assmann refers 
to a c t i v e l y  c i r c u l a t e d  memory, that keeps the past present as 
the canon, and the p a s s i v e l y  s t o r e d  memory, that preserves past 
as past as the archive.11 Author takes the model of cultural memory 
developed by A. Assmann and chooses the level of canon and archive 
for the framework of this research. Subchapter  1.2. contains analysis  
of  cultural working memory (the canon) and of cultural reference 
memory (the archive).

11 Assmann, A. (2010). Canon and Archive. In: A Companion to Cultural Memory 
Studies. Edited by Astrid Erll, Ansgar Nünning in collaboration with Sara 
B. Young. Walter de Gruyter GmbH & Co, P. 98
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This doctoral thesis analyzes theory proposed by professor of 
Anglophone Literatures and Cultures Astrid Erll who believes that 
memory can not be comprehended without use of the metaphors 
and that phenomenon of the memory has itself created many 
metaphors. Therefore visual culture can not be disregarded during 
the construction of cultural memory. Subchapter 1.3. emphasizes 
necessity to form the sociocultural memory. Astrid Erll uses term 
‘dead material’ to describe all media that lacks influence on cultural 
memory. In this subchapter devoted to A. Erll research of cultural 
memory author explains how analysis of cultural memory can be 
approached from two distinctive viewpoints – cultural memory at 
individual or collective level.

Subchapter 1.4. discusses theoretical position of history 
professor Allan Megill that history can not be defined as a form 
of memory. Allan Megill discusses various internationally and 
politically sensitive issues, which can cause conflict in communities 
and societies that originate from assumption that history is equal to 
memory. Subchapter 1.4 emphasizes Megill’s argument about the 
role of historians and what should be their attitude towards historical 
memories. Therefore theories and beliefs of A. Megill substantially 
contribute to the analysis of Jāzeps Vītols legacy in context of cultural 
memory.

 
Synopsis of chapter 1: 
Theoretical framework of this doctoral thesis is based on 

theory of cultural memory, which has been developed by prominent 
scientists in this field – Jan Assman, Aleida Assmann, Astrid Erll. 
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Written text is the main media of cultural memory research from 
historical perspective. Besides text there are other types of media 
that should be considered. Aleida Assmann emphasizes such media 
as images (Bild in German), physical objects and monuments (Körper 
in German), locations (Ort in German). Based on aforementioned 
theories, author uses such media as texts, pictures, physical objects 
and location to research Jāzeps Vītols personality in context of the 
dynamics of cultural memory. As proposed by ‘three dimensions 
of memory culture’ model developed by Astrid Erll, author of 
this research analyzes cultural memory in the following three 
dimensions:

• material dimension;
• social dimension;
• mental dimension.

Cultural memory is created by constant, procedural and dynamic 
interaction between those three dimensions.

Considering cultural memory to be macro theory of contemporary 
science with interdisciplinary features, chapters 2, 3 and 4 of this 
doctoral thesis focus on research of the canons and archives of Jāzeps 
Vītols personality in various historical periods. Furthermore, author 
seeks to analyse interaction between Vītol’s canons and archives in a 
new research discourse.
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2. CANONS AND ARCHIVES: PERSONALITY 
OF JĀZEPS VĪTOLS IN THE CONTEXT OF 
CULTURAL MEMORY UNTIL YEAR 1918

In chapter 2 of this thesis author describes emergence and 
formation of canons and archives in context of Vītol’s biography. From 
this period of Vītol’s life, status of canon was later achieved by his 
scores exclusively published by M. P. Belaieff in Leipzig and his choral 
song ‘The Castle of Light’ (in Latvian ‘Gaismas pils’). In subchapter 
2.1. author analyzes critical assessment of Vītol’s first compositions by 
Russian music critics who published their reviews in newspapers and 
magazines during composer’s residence in St. Petersburg from year 
1880–1918. In subchapter 2.2. author emphasizes Vītol’s friendship 
with Russian publisher Mitrofan Belyaev (Митрофан Петрович 
Беляев; 1836–1904) and researches St. Petersburg archives in order to 
describe history behind Vītols receiving Mikhail Glinka prize. Detailed 
research of this issue is important, because various biographical 
sources contain incorrect information about Vītol’s compositions that 
received aforementioned Glinka prizes (In: Памяти Митрофана 
Петровича Бѣляева (1929); Брославская, Т. (2001); Lehmann, D. 
(1994–2007). Wihtol, Joseph (Jazep). In: Die Music in Geschichte und 
Gegenwart). Medals received by Vītols from the Russian Empire up 
to the year 1918 are discussed in subchapter 2.3. of this thesis, in order 
to illustrate Vītol’s personality in social dimension. In subchapter 
2.4. author analyzes Vītols integration in Latvian society and the rise 
of his social status. In subchapter 2.5. author conducts chronological 
research on historical context of Auseklis poem ‘The Castle of 
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Light’ and creation of Vītol’s choral composition that uses lyrics of 
this poem. In subchapter 2.6. author interprets the meaning of the 
first iconographic examples of Vītol’s public image. Author in this 
chapter also explores and exhibits (in Annex 3) research sources from 
art collections of G. Šķilters and J. Grosvalds stored in the Latvian 
National Museum of Art.

Synopsis of chapter 2: 
While conducting research on Jāzeps Vītol’s personality in context 

of cultural memory, author notes that there is no comprehensive 
research done on Latvian culture at the beginning of the 20th century. 
This period has to be analyzed by taking into account great influence 
of the Russian culture on Latvian intelligentsia. Vītol’s relationship 
with Russian composers’ school can be observed in reviews by 
Russian critics, who had written about his early works after his 
graduation of St. Petersburg Conservatory of Music. In general one 
can conclude that those critics were mainly interested in the quality 
of the new compositions and not so much in their performance. In 
several occasions those critics have pointed out that Vītols has not yet 
fully mastered the form of composition. Additionally so called critics-
reactionaries (in: Музыкальное Обозренiе (1887), 10. декабря, н. 27, 
ст. 335) felt that his works disparaged the musical ideals, because 
Vitols followed ‘false’ (in their opinion) direction represented by 
A. Glazunov and N. Rimsky-Korsakov.

It has been forgotten in context of Vītol’s biography, that he, 
like A. Ladov and N. Sokolov, also was a student of Julius Johansen 
(1826–1904), with whom he studied fundamental music theory 
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including course in writing fugues. With N. Rimsky-Korsakov he 
studied only from academic year of 1883/1884 by taking classes 
in instrumentation and later freestyle composition. It is worth 
mentioning that in reviews by Russian critics and Emīls Dārziņš 
praised Vītols great technical capabilities and skills in composition 
and instrumentation. E. Dārziņš believed that Vītols exaggerated his 
technical skills and served the cult of ‘musical sophistication’.

Vītols friendly relationships with Belyaev’s group started in 
second part of 1880’s and this chapter analyzes all cases of Vītols 
receiving Glinka prizes. Vītols has been awarded medals from 
Russian Empire twice, both for excellent and diligent service at 
St. Petersburg Conservatory of Music. Archive sources do not reveal 
facilitators or mediators who promoted Vītols to receive St. Stanislav 
3rd grade and St. Anna 3rd grade medals. In context of other people 
receiving similar awards, author concludes that such awards system 
in the Russian Empire can be considered as being rather mechanical 
and administrative process.

In historical period described in this chapter new ideas and 
trends were mainly coming from St. Petersburg and Moscow. 
However, inspired by movement of Latvia’s self determination, 
Latvian expats in Russia were inclined towards greater participation 
in native social activities. At the beginning Vītol’s integration in 
Latvian society was hampered by his own family, who was almost 
completely absorbed by German culture and language, but was later 
accelerated by such social organizations as ‘Autumn Concerts’, 
Music commission of Riga Latvian Society and Latvian press. 
Furthermore, detailed research of Vītol’s biography proves that his 
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residence abroad until year 1918 did not hinder his efforts to highlight 
and emphasize ethnicity in Latvian musical culture. Vītol’s concern 
for development of Latvian musical culture was manifested by his 
efforts to promote its professionalism and prestige in both Western 
and Eastern cultural environments.

Some of the closest and most loyal colleagues acquired by Vītols 
during his residence in St. Petersburg were well known Latvian artists 
who were the founders of the Latvian artists group ‘Rūķis’ (‘Dwarf’). 
Amongst them were painters J. R. Tillbergs and R. Zariņš, who created 
the first iconographic images of Jāzeps Vītols. However range of 
iconographic sources is much wider than previously thought, because 
author has discovered that those sources can be complemented by 
collections of G. Šķilters and J. Grosvalds.

3. CANONS AND ARCHIVES: PERSONALITY 
OF JĀZEPS VĪTOLS IN THE CONTEXT OF 
CULTURAL MEMORY FROM YEAR 1918 TO 1944

Vītol’s autobiography ‘The Memories of My Life’ (in Latvian 
‘Manas dzīves atmiņas’, 1936–1944) is the main canon analyzed in 
this chapter. This chapter also introduces and analyzes such written 
sources as telegrams from perspective of archives. Content and 
vocabulary of those telegrams is an essential part of discourse about 
Jāzeps Vītol’s personality. Research covers all available sources of 
this genre (334 items in total), that are stored in the archive of Jāzeps 
Vītols Latvian Music Academy.
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In subchapter 3.1. author analyzes national and international 
awards received by Jāzeps Vītols between WWI and WWII. In 
subchapter 3.2. author analyzes the dynamics of telegrams received 
by Vītols in years 1921, 1926 and 1940. In subchapter 3.3. author 
discusses the phenomenon of memory and emphasizes the importance 
of ego-documents in the research of Vītols personality. Author brings 
forward an idea that there is a new genre – confessiones in the literary 
works of Vītols that were written in 1940’s. In subchapter 3.4 authors 
researched, aggregated and analyzed all available iconographic 
sources that are related to Vītol’s from year 1926–1933, when Vītols 
was already a prominent personality in Latvia. During this time 
caricature on public persons become rather popular genre of visual art 
and caricaturists themselves were artistically independent and notable 
personalities.

Synopsis of chapter 3:
Analysis of national and international awards received by Vītols 

from year 1918 to 1944 demonstrates that Vitol’s personality had by 
then reached a zenith of his fame. In context of the dynamics of 
cultural memory, author investigates circulation of Vītol’s public 
image in such communicational dimensions as work anniversaries 
and celebrations in Latvian Conservatory. This investigation is 
done based on telegrams received by Jāzeps Vītols in years 1921, 
1926, 1940.

In context of the dynamics of cultural memory, author identifies 
moderate change in the nature of telegrams received in year 1921 
and 1940. However, year 1926 can be considered to be an exception, 



49

due to huge national and international public resonance caused by 
40th anniversary of Vītol’s work. Charts 3.1., 3.2., 3.3. of this chapter 
show the dynamics of content of those telegrams. Chart 3.4. shows 
overview of telegrams sent to Vītols in year 1926 from abroad. 
One can observe that most telegrams were received from Tallinn, 
Warsaw and Leningrad (former St. Petersburg).

In this chapter author also analyzes Vītol’s autobiographic 
memory in context of cultural memory. Important feature of 
any autobiographic memory is rich, detailed and vivid historical 
information revealed by a person (subject). However, one can 
not be assured that this information is true, correct and genuine. 
Author of this thesis attempts to interpret those memories as a 
phenomenon. Sociologist Ilva Ķīle believes that if person writes 
about his past experiences and memories, he strengthens his feeling 
of being u n i q u e .12 I. Ķīle also believes that persons urge to 
write an autobiography can be explained by individual’s sense of 
responsibility about his own actions in order to maintain moral and 
social status of his personality.13 From analysis of aforementioned 
sense of responsibility author concludes that Vītol’s biography 
contains a new genre, which author calls confessiones (named after 
St. Augustine’s work).

Analysis of iconographic sources related to Vītols personality 
demonstrates presence of wide variety of genres – vignettes, 
portrait cartoons, caricatures, portraits). Evidently, creation of such 
broad range and fairly large amount of iconographic material can 

12 Ķīle, I. (1998). Autobiogrāfiskās atmiņas sociālie līmeņi. No: Atmiņa un vēsture: 
no antropoloģijas līdz psiholoģijai. Redaktors R. Ķīlis. Rīga: N.I.M.S., 48. lpp.
13 Ibid.
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be explained by the fact that Vītols was very famous public figure. 
Majority of iconographic works related to Vītol’s personality were 
created from year 1926 to 1933. Many were created to celebrate 
several of Vītol’s life and work anniversaries, the most important 
of which were in year 1926 and 1933. Depiction of Vītols in 
various iconographic sources is quite broad – from correct parade 
portraits to artistic hyperbolization of his accessories to ironic and 
sometimes even grotesque caricatures like ‘sacred warrior of music’, 
‘jester’, ‘catcher of medals’, ‘chicken mothering of new musicians’. 
Therefore author argues that the dynamics of cultural memory also 
affects group of visual sources.

4. CANONS AND ARCHIVES: PERSONALITY 
OF JĀZEPS VĪTOLS IN THE CONTEXT OF 
CULTURAL MEMORY IN LATVIAN EXILE 
COMMUNITY AND IN LATVIA AFTER WORLD 
WAR II

In the context of Latvian exile community author researches 
canon of Jāzeps Vītols personality as symbol of Latvia and also 
canon of his choral song ‘The Castle of Light’ (1899) performance 
of which during Latvian Song Festivals symbolized spiritual unity 
in both Latvian exile communities and Soviet Latvia. At the second 
part of 1950’s Latvian State Conservatory became a new canon in it 
own right, when it was named after its founder Vītols.
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In subchapter 4.1. author describes historical context and reasons 
of Vītol’s exile and status of his personality in refugee camps. In 
subchapter 4.2. author analyzes reasons behind Vītols writing three 
more confessiones in years 1946 and 1947. In subchapter 4.3. author 
analyzes iconographic sources from archives of the Vītols 
Memorial Museum ‘Anniņas’ in Gaujiena and from Rare Books 
and Manuscripts collection of Academic Library of the University 
of Latvia. In subchapter 4.4. author researched, aggregated and 
analyzed rare artifacts from Numismatics and Precious Metals 
collection of the Museum of the History of Riga and Navigation 
that previously belonged to Vītols or his wife. Based on archive 
evidence in subchapters 4.5. and 4.6. author analyzes process of 
naming Latvian Conservatory after the name of Jāzeps Vītols and 
explains how this process later influenced documentation in this 
institution. In subchapter 4.7. author compares performance of 
Vītol’s song ‘The Castle of Light’ in both Latvian exile communities 
and in the Soviet Latvia.

Synopsis of chapter 4:
This chapter is devoted to positioning of Vītols personality in the 

dynamics of cultural memory after year 1944 and includes analysis 
of his status in both ‘exile’ and Soviet Latvia. The main reason for 
large flow of refugees from Latvia to Western countries at the end 
of World War II was the fear of return of the communism regime. 
In public memory it was associated with terror, deportations and 
repressions. Jāzeps and Annija Vītols could leave Latvia (which at 
the time was occupied by Nazi Germany) voluntarily, because they 
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conformed to restrictions and standards set by Germans. Letters 
to organist Irēne Narvaite (Irene Narwait; 1914–2009) and article 
in Soviet newspaper ‘Cīņa’ (January 29. 1948) provide conclusive 
evidence that the Soviet Union extended it propaganda to refugee 
camps, by publishing special brochures, agitation leaflets and even 
by starting radio broadcasts in Latvian language. After Vītol’s death 
(1948), the Soviet Union changed its ideology towards exoneration 
of artists in exile. Notwithstanding such change in Soviet ideology 
towards remembrance and oblivion of Latvian artists, author in this 
thesis emphasizes a fact, that exoneration of Vītols was actually 
started in the summer of 1948 during the 1st Soviet Song Festival 
in Latvia.

CONCLUSION

The main goal of this doctoral thesis was a critical and detailed 
research of Jāzeps Vītol’s personality at the level of the canons and 
the archives based on theories of cultural memory. Author focuses 
on previously unknown or little known sources (media), which can 
facilitate analysis of Vītol’s personality in context of the dynamics of 
cultural memory.

Understanding and points of view in contemporary research of 
Jāzeps Vītols is influenced by encyclopedias and similar systemized 
collections of knowledge. Comparison of the three encyclopedic 
articles proves that:
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1) main problems in creation of authenticity of the biographic 
data are related to use of sources that form a basis for content 
of encyclopedic article.

2) all scientific papers after certain period of time should 
undergo full revision, because information contained in them 
is constantly aging and gradually becomes outdated due to an 
ongoing research on the given subject or individual. Therefore 
most valuable sources today are (or can be considered as such) 
electronic databases, which provide relatively short knowledge 
update cycles for lexicons, encyclopedias and archives that 
are currently developed by various Latvian researchers 
(Dr. rt. A. Klotiņš, Dr.art. B. Jaunslaviete, Dr.art. I. Žune, 
Dr.art. L. Fūrmane and others). 

Conclusions of this doctoral thesis are:

1. By basing this doctoral thesis on research of little known or 
previously unpublished sources (that have become the carrier 
of cultural memory) author has concluded that accessibility 
of archives from the three main geographic regions (Russia, 
Latvia and Western countries with Latvian exile communities) 
is satisfactory. However, historians have to clearly understand 
how those particular archives or collections have been formed 
and why any particular sources about Vītols were preserved 
and stored there and what role was played by institutional 
or individual archivists. Main biographers of Jāzeps Vītols 
are Jēkabs Vītoliņš, Kārlis Egle un Oļģerts Grāvītis, while 
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main archivists can be considered to be – Annija Vītola un 
Jānis Rudzītis.

 
2. Model proposed by researcher Astrid Erll that describes 

interaction of the three dimensions of cultural memory is 
applicable to research of Jāzeps Vītol’s personality, because 
this model does not allow musicologists to have a narrow focus 
on one particular dimension of their choice and to proclaim 
it being the only appropriate point of view. According to 
theory of cultural memory, it is c r e a t e d  b y  c o n s t a n t , 
p r o c e d u r a l  a n d  d y n a m i c  i n t e r a c t i o n  between 
those three dimensions. In this paper personality of Jāzeps 
Vītols is presented in material, social and mental dimensions. 
In all those dimensions there is constant dialectics between 
canons and archives (between remembering and forgetting). 
According to politologist Ojārs Skudra, such dialectics lead to 
‘labile, variable dynamics that is full of tension’.14

 In order to research personality of Jāzeps Vītols in the 
abovementioned three dimensions of cultural memory, author 
proposes following model:

14 Skudra, O. (2010). Vēstures pelni sociālās atmiņas formācijās un 
struktūrās: terminoloģijas aspekti. Skat. – www.szf-old.lu.lv/files/petnieciba/
pelni/pirmie_10/Ojars_Skudra.pdf. LU SZF Komunikācijas studiju nodaļas 
projekts Pagātnes pelni jeb Latvijas otrā pasaules kara sociālā atmiņa un 
identitāte. Skat. SZF mājaslapā – www.szf-old.lu.lv/lat/petnieciba/petnieciba-
szf-nodalas/komunikacijas-studiju-nodala-1/pagatnes-pelni-jeb-latvijas-otra-
pasaules-kara-sociala-atmina-un-identitate/petijums-pagatnes-pelni-jeb-
latvijas-otra-pasaules-kara-sociala-atmina-un-identitate-/
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3. Author believes that Jāzeps Vītol’s Memorial Room (located in 
Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music) which has served as 
the main source for this research has become the a e s t h e s i s 
o f  h i s t o r y. It is dominated by artifacts that have belonged 
to Vītols himself. However, some of the artifacts located in 
this room just look like they might have belonged to Vītols, but 
actually have no relation to him. Therefore author emphasizes 
idea proposed by Aleida Assmann, that archives create m e t a -
m e m o r y  o r  s e c o n d a r y  m e m o r y, which stores 
cultural evidence that might be forgotten. Even such aesthesis 
of history as Jāzeps Vītols Memorial Room can help various 
communities to position themselves in the context of time. 
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4. In the research of history, written texts are the main memory 
carrier or media. Although autobiography of Jāzeps Vītols has 
been published in years 1958, 1962, 1963, 1969 and 1988, none 
of those publications has provided full text of the manuscript. 
Besides there are no translations of the full manuscript into 
any other language, therefore it has not been available abroad. 
Author believes that musicologists should still discuss the 
question of how personality of Jāzeps Vītols (whose 150th 
anniversary was included in 2013 calendar of anniversaries 
celebrated by UNESCO member states) is promoted by 
contemporary publications and how much information can be 
accessed by readers abroad.

 List of the literary sources of this thesis demonstrates that 
c o n s i d e r a b l e  p r o p o r t i o n  in Jāzeps Vītols bibliography 
is devoted to memorial literature. Author agrees with the 
idea proposed by Allan Megill that occasionally collection 
of evidence about some significant events or phenomenon 
of 20th century (usually written by eyewitness) becomes so 
rich, that creation of new literary sketches about those events 
would not provide any significant contribution or change in 
perception of the historical knowledge. Public perceptions of 
Jāzeps Vītols were mainly formed by memories of his students 
and his colleagues abroad. Amount of people who have met 
Vītols and can still be interviewed has recently significantly 
decreased, therefore further scientific research of Jāzeps 
Vītol’s personality perception should be made by application 
of contemporary and critical approach. 
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5. Stereotype of Jāzeps Vītols has been created mainly by 
iconographic sources (paintings and drawings by various 
artists), which were later used as a symbol in derivative 
visual works of art. However, it should be taken into account 
that visual image of Vītols did not significantly change over 
his lifetime, therefore his image can be described as being 
rather ‘constant’. However, author’s research of various 
iconographic sources related to Jāzeps Vītols concludes 
that perception of his public image in society was r a t h e r 
a m b i g u o u s .

 Following personality traits of Jāzeps Vītols have been 
highlighted by artists in cartoon portraits and caricatures:

• comfort and status of being a leader (1906);
• fame of being a leader of musical life (Vītols is shown wearing 

laurel wreath like Julius Caesar; 1912, 1933); 
• cultivation of  strong self image by wearing his particular 

bow tie (Lavallière, 1926, 1931, 1933, 1946,  1948);
• patriarch of  the musicians (1926, 1933);
• carrier of moderation, harmony and wisdom in society 

(symbol of elder with Latvian musical instrument ‘kokle’, 
Apollo with lyre; 1904, 1926).

 V i s u a l  c a n o n  of Vītol’s personality has become the 
most powerful, thanks to the rich collection of iconographic 
sources (portraits, monuments and caricatures), which is still 
frequently exploited by society. Jāzeps Vītols is the first of the 
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Latvian musicians, whose canon is so tenacious. Derivatives 
of this canon are also instantly recognizable in contemporary 
society.

6. Author analyzes hidden context of diplomas and medals 
awarded to Jāzeps Vītols. While living in the Russian Empire 
Vītols closely integrated in his social class by observing 
customs, laws and ethics. There he also developed his 
pedagogical style and manners. Medals received by Vītols 
before year 1918 were awarded for disciplined and loyal service 
to the Russian Empire. Medals received by Vītols from years 
1918 to 1944 were awarded for his contribution to Latvian 
society. During this time period his professional activities 
were directed toward helping in development of Latvia as the 
new and independent state. Later Vītols was also awarded 
with diplomas and medals in other countries that recognized 
his social status and appreciation in Latvia thus reinforcing 
his overall recognition and prestige. While being the rector 
of Latvian Conservatory he also awarded similar medals to 
his colleagues abroad. Such exchange of public recognition in 
form of the diplomas and medals ensured close international 
relationships among Latvian Conservatory (now Jāzeps Vītols 
Latvian Academy of Music) and similar institutions in other 
countries.

7. Performance of Jāzeps Vītols choral song ‘The Castle of 
Light’ after his death Latvian exile communities and in 
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the Soviet Latvia become a symbol of m i t o l o g i z a t i o n 
o f  h i s  p e r s o n a l i t y. However, during Vītol’s lifetime 
his personality traits were compared by various Latvian 
communities to stereotypical hero of that time. Vītol’s image 
cultivated by those communities frequently attributed him such 
personality traits that he actually did not possess (for example, 
self confidence, diplomacy and strict management style). 
Documents and memories from various historical periods 
show that his authority had an opposition which sometimes 
led to Vītol’s planned or actual resignation from various jobs.

8. The discourse of the canon can be related to the term of 
cultural memory, which can be defined as c o l l e c t i v e 
k n o w l e d g e  of any particular group of people at a given 
time period. Therefore one can say that canon serves as 
means of creation and distribution of above mentioned 
collective cultural memory.15 Due to the fact that eight out 
of twelve peaces in Latvian Music culture canon are vocal 
compositions, author concluded that development and 
influence of Latvian cultural memory is conceptualized by 
vocal oeuvre. 

 Porcelain plate (made by famous Kuznecov’s factory, see 
annex 4.1.) presented to Vītols in December 12, 1936 in the 
Latvian National Opera is an important artifact in analysis 
of the canon of Vītols ouvre. The face of the plate contains 
nine symbolic images of his composition pieces, such as 

15 In: www.letonika.lv/groups/default.aspx?g=1&r=264 (accessed 2 March, 2015)
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‘The Castle of Light’ (‘Gaismas Pils’), ‘200 Latvian Folk 
Songs’ (‘200 latviešu tautas dziesmas’), ‘Northern Lights’ 
(‘Ziemeļblāzma’), ‘Jewels’ (‘Dārgakmeņi’), String Quartet 
in G dur op. 27 (Stīgu Kvartets Sol mažorā op. 27), ‘The 
King’s Daughter’ (‘Karaļmeita’), ‘Song of the Waves’ (‘Viļņu 
Dziesma’), ‘David Before Saul’ (‘Dāvids Zaula priekšā’ and 
‘The Wise Man’ (‘Krīvu krīvs’). Artistic manner of particular 
artifact in the style of national romantics encapsulates 
symbols of Vītols heritage until 1930’s. Artists who created 
this gift to celebrate Vītol’s anniversary reveal an interesting 
nuance that 3 out of 9 composition pieces depicted on this 
plate are instrumental compositions. Therefore author 
of this thesis makes the conclusion that most important 
compositions created by Vītols during his residence in 
Latvia from 1918–1944 were equally distributed between 
instrumental and vocal genres.

9. After Vītol’s death, cultivation of his personality image was 
based mainly on his choral music although he had created 
many compositions in other musical genres as well. Author 
acknowledges Vītol’s contribution to the development 
of Latvian choral music (he has created 121 a cappella 
songs), however Vītol’s image as a master of this genre was 
created by only few choral songs such as ‘The Castle of 
Light’ (‘Gaismas Pils’), ‘The Bard of Beverīna’ (‘Beverīnas 
Dziedonis’), ‘The King’s Daughter’ (‘Karaļmeita’), ‘The 
Forest Lake’ (‘Mežezers’) and ‘Goldsmith’ (‘Kalējs’). ‘The 
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Forest Lake’ (‘Mežezers’) and ‘Goldsmith’ (‘Kalējs’) were 
created for men’s chorus. In connection to choral conductor 
Roberts Zuika (1913–2015) personality and in context of the 
Latvian Song Festival, the choral song ‘Goldsmith’ (‘Kalējs’) 
has achieved l e g e n d a r y  status of canon in the discourse of 
cultural memory. In author’s opinion, that is an evidence of 
the influence of such factors as personality and conditions of 
interpretation on formation of canons.

 
10. Generation is broader memory community, and according 

to sociologist Karl Mannheim biological factor of generation 
has also a great significance. Doubtfulness regarding Vītol’s 
contribution to music history can be observed only in later 
composer generations (polemics between Andris Vītoliņš and 
Gundaris Pone, Longīns Apkalns). Author suggests exploring 
Vītol’s personality in the context of generational community 
structure of musicians. Author makes the conclusion that 
in Latvian music history composers were not sufficiently 
differentiated in terms of generations therefore all students of 
Jāzeps Vītols were usually considered to be one homogeneous 
group.

In further research of the phenomenon of Vītol’s personality, 
author reconginzes an opportunity in contextualization of his 
childhood events, although there are very few sources left that can 
provide insight in this period of his life. Another important aspect in 
further research of Vītol’s personality can be a detailed analysis of the 
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influence of power and reactance (opposition) in his biography.
Author of this thesis would like to thank Kristiāna Ābele, 

Marita Bērziņa, Māris Brancis, Eleonora Šturma, Guntis Švītiņš, 
Andris Začests, Ineta Riepniece, Inita Dzelme, Gunta Madlinska, 
Velga Kince, Līvija Volkova, Dagmāra Beitnerei-Le Galla, 
Андрей Александрович Алексеев-Борецкий and the staff of the 
Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music for helping in research and 
consultations for this dissertation.
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AVOTI UN ĪSA BIBLIOGRĀFIJA / SOURCES AND BRIEF 
BIBLIOGRAPHY 
I. Avoti / Sources
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (JVLMA): 

JVLMA bibliotēka

Vītolam Jāzepam adresētās svētku telegrammas [krājums 1921. gada 
26. novembrī; 30 vienības], šifra nr.  LF-2953 – LF-2966; LF-2968 – 
LF-2978; LF-2980 – LF-2982; LF-2985; LF-2991

Vītolam Jāzepam adresētās svētku telegrammas [krājums 1940. gada 
31. janvārī; 32 vienības], šifra nr. LF-3056; LF-3058 – LF-3062;  
LF-3064 – LF-3066; LF-3069 – LF-3092

J. Vītola Piemiņas istaba

Darkevics, A. (1987). Recenzija par publikācijai sagatavoto 
Jāzepa Vītola darbu Manas dzīves atmiņas, sastādījis un komentējis 
Oļģerts Grāvītis [mašīnraksts, 8 lpp.; 1987. gada jūnijā], bez šifra

Kauņas konservatorijas Goda locekļa diploms Jāzepam Vītolam, šifra 
nr. LF-4357

Kuzņecova fabrikas meistaru darināta porcelāna šķīvja fotogrāfija, 
bez šifra
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Latvijas Skaņražu Kopas protokoli. 1923. 9. XII – 1924. 13. I un 1924. 7. XI 
– 1936. 22. I [oriģināldokuments; 132 lpp. rokrakstā], bez šifra

LP komponistu plēnums I. 1946. 27. V – 3. VI [avīžrakstu izgriezumu 
mape; 10 lpp.], bez šifra

Nezināma krievu mākslinieka zīmēts Jāzepa Vītola portrets 
[pastkartes formāts], šifra nr. LF-3452, LF-4132

Pedagogi, J. Vītola bijušie audzēkņi, un jaunie komponisti JVLMA 
Vītola Piemiņas [Memoriālajā] istabā – no kreisās sēž Jānis Ivanovs, 
Valentīns Utkins, Romualds Jermaks, Ādolfs Skulte un Pēteris Plakidis, 
šifra nr. LF-3737

Reinholde, L. (1963). Ko stāsta profesors Jāzeps Vītols par savu 
bērnību [Mašīnraksra kopija], bez šifra

Triju Zvaigžnu ordeņa lielvirsnieka diploms Jāzepam Vītolam, šifra 
nr. LF-4913

Vēstule sakarā ar 1946. gada 29. augustā noturēto J. Vītola 
83 gadu dzīves un 60 darba gadu godināšanu, parakstījis Eihštetes 
latviešu nometnes kultūras daļas uzdevumā D. Agrums 1946. gada 
1. septembrī, bez šifra

Vītols, J. [1944?]. Manas dzīves atmiņas. Autobiogrāfijas mašīnraksta 
kopija; 192 lpp., bez šifra
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Vītola Jāzepa sarakste ar Gunu Kurmis (1946) [2 vienības; oriģināli 
un rokraksta kopijas], bez šifra

Vītola Jāzepa sarakste ar Irēni Narvaiti (1942–1947) [46 vienības; 
oriģināli un rokraksta kopijas], bez šifra

Vītola Jāzepa sarakste ar Ādolfu Skulti (1936–1944) [9 vienības; 
rokraksta kopijas], bez šifra

Vītola Jāzepa sarakste ar Valentīnu Utkinu (1937–1943) [9 vienības; 
rokraksta kopijas], bez šifra

Vītola Jāzepa vēstules Irēnei Narvaitei no 1940. gada 14. februāra 
līdz 1947. gada 21. septembrim [46 vienības]. Oriģināli, tulkojumi un 
prof. V. Lindenbergas komentāri, bez šifra

Vītolam Jāzepam adresētās svētku telegrammas [krājums 1926. gada 
13. decembrī; 272 vienības], bez šifra

Vītolam Jāzepam dāvāti diplomi – šifra nr. LF- 3847, 4356, 4357, 4913, 
4914, 4915, 4916

Vītols, J. (1946) Zaļas guntiņas. Stāsts [oriģināls], šifra nr. LF-5968 

Vītols, J. (1946) Zirņu ielā No. 56. Eseja [oriģināls], šifra nr. LF-5867

Vītols, J. (1947). Zelta zvaigzne. Atmiņas [oriģināls], šifra nr. LF-4846
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Zālītes Mildas veikta J. Vītola inventāra uzskaite [iesākta 1954. gada 
1. martā; 208 vienības], bez šifra

Клявинь, Д. (1987). Рецензия манускрипта Язепс Витолс 
Воспоменания о моей жизни / составитель и коментатор – 
кандидат искусстоведения, профессор, Засл. деятель искусств 
Латв. ССР Ольгерт Гравитис. Изд. Лиесма, Р., 1988. На латышском 
языке. [mašīnraksts, 3 lpp.; 01.06. 1987.], bez šifra

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Reto grāmatu un rokrakstu 
nodaļa (LNB RR):

R/x/60 – Komponista Jāzepa Vītola rokrakstu fonds 
Jāzeps Vītols minēts citu autoru fondu dokumentos (P. Šūberta, 
A. Bobkovica, Brēžes dzimtas, J. Dubura, Alfr. Kalniņa, A. Kažoka, 
F. Mendera, T. Reitera, E. Stērstes, R. Vizbuļa, J. Zālīša, R. Zuikas un 
O. Zariņa rokrakstu fondos)

Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka (LU AB):

Vītola vēstules Āronu Matīsam, Fr. Bārdam, R. Blaumanim, J. Zālītim, 
R. Vizbulim, Līgotnim, K. Krūzem, J. Misiņam, L. Ausējam, 
A. Zālītim, Pēterburgas Ārrīgas dziedāšanas biedrībai

K. Egles fondā – Atmiņas. Rokraksts, J. Jaunsudrabiņa raksts Dažas 
tikšanās ar Jāzepu Vītolu (kserokskopija), J. Soikana materiāli par 
J. Vītolu, materiāli par Jāzepa Vītola muzeju Gaujienā
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Latvijas Valsts arhīvs (LVA):

Dažādu institūciju sēžu protokoli

2211. f., 1. apr., 99. l. – Komponists, profesors Jāzeps Vītols. 
Radošās darbības dokumenti – notis – galvenokārt muzikālas 
kompozīcijas jauktam korim. J. Vītola vēstules sievai Annijai Vītols, 
brālim Aleksandram, māsīcai Annai Viļums, literātam Jānim Rudzītim 
u.c. Literātu, mūziķu un citu kultūras darbinieku sūtītas vēstules 
J.Vītolam. Annijas Vītols dienasgrāmatas. Aptver laikposmu no 
1882.līdz 1988.gadam. Papildinājums – Jāzepa Vītola vēstules sievai 
Annijai Vītols, sievasmāsām Ērikai Akmentiņai, Valijai Šuļmeistarei 
un  rakstniekam Oļģertam Liepiņam (noraksti). Dažādu nozaru kultūras 
darbinieku vēstules Jāzepam Vītolam: Aspazijas, Annas Brigaderes, 
Augusta Dombrovska, Jāņa Endzelīna, Anša Gulbja, Andreja Jurjāna, 
Jēkaba Līgotņa, Jāzepa Mediņa, Viļa Plūdoņa, Jāņa Raiņa, 
Jāņa Straumes, Elzas Stērstes, Jāņa Sudrabkalna, Irenes Narvaites 
un citu autoru vēstules. Liels apjoms Annijai Vītols adresētas 
līdzjūtības vēstules un telegrammas. Kadri no Jāzepa Vītola pēdējām 
dzīves dienām un kompozīciju nošu pieraksti fotonegatīvos. Aptver 
laikposmu no 1918.līdz 1981.gadam.

Rakstniecības un mūzikas muzejs (RMM; iepriekš – RMM):

Ar J. Vītolu saistīti materiāli - Jāzepa Vītola fondā, Vladimira Kaupuža 
fondā, Jēkaba Graubiņa fondā, Emiļa Melngaiļa fondā, Laumas 
Reinholdes fondā, Kārļa Ozola fondā. Korespondence, rokraksti, 
atmiņas

Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja (RVKM) Numismātikas 
un dārgmetāla nodaļa:

VRVM 15558 – Krūšu nozīme 7. vispārējo latviešu dziesmu svētkos. 
Rīga, 1931. gads, meistars F. Millers. Materiāls: zelts, audums, izmēri 
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27 x 33 mm, rozetas dm 118 mm. Ienākšana 1938. gada 14. septembrī. 
Dāvinājis Jāzeps Vītols – Latvijas Konservatorijas rektors

VRVM 568 – Prof. J. Vītola laulību gredzens. Materiāls: zelts, izmērs 
dm 25 mm. Ienācis 1945. gada 21. novembrī

VRVM 575 – Annijas Vītolas gredzens ar kausētu akvamarīnu. 
Materiāls: zelts, sudrabs, akvamarīns. Izmērs dm 19 mm. Akvamarīna 
dm 11 mm. Ienācis 1946. gada 16. janvārī

VRVM 524 – Apkalumu komplekts. Materiāls: matēts sudrabs, bronza 
un alva. Ienācis 1945. gada 21. novembrī

VRVM 128 – Prof. Vītola pelnu trauks 40 darba gadu atcerei. 
Materiāls: sudrabs, kristāls, izmērs 30 x 90 mm. Ienācis 1945. gada 
21. novembrī

VRVM 187 – Šķīvis Jāzepam Vītolam no S!P!K! kora, P!K! vīru kora 
un P!K! simfoniskā orķestra. Meistars A. Vills (?). Materiāls: sudrabs, 
izmērs dm 259 mm. Ienācis 1945. gada 21. novembrī

VRVM 127 – Saldumu trauks ar sudraba apkalumu Annijai Vītolai. 
Materiāls: sudrabs, kristāls, izmēri 155 x 35 mm. Ienācis 1946. gada 
16. janvārī 

VRVM 134 – Kristāla vāze ar sudraba apkalumu prof. Jāzepam 
Vītolam. Materiāls: sudrabs, kristāls, izmērs 314 x 129 mm. Ienācis 
1946. gada 16. janvārī

VRVM 190 – Vāze ar sudraba apkalumu prof. Jāzepam Vītolam 
no Prezidija konventa un studentu prezidija 1937. gada 19. marta 
konventa. Materiāls: sudrabs, kristāls, izmēri 120x 205 mm. Ienācis 
1945. gada 21. novembrī
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VRVM 144 – Cepumu trauks prof. Jāzepam Vītolam. Meistars Arvīds 
Naika. Materiāls: sudrabs, kristāls, izmēri 30x195x68 mm. Ienācis 
1946. gada 16. janvārī

VRVM 115 – Karoga (vimpeļa) standarta turētājs prof. Jāzepam 
Vītolam. Materiāls: sudrabs, izmērs 385x130 mm. Ienācis 1945. gada 
21. novembrī

VRVM 521 – Cigarešu etvija prof. Jāzepam Vītolam no Latgales 
Tautas konservatorijas pārstāvjiem 1926. gada 13. decembrī. 
Materiāls: sudrabs, emalja, zīds, zelts, izmēri 117x92x17 mm. Ienācis 
1945. gada 21. novembrī

VRVM 143 – Cigāru kārbiņa prof. Jāzepam Vītolam no Cēsu pilsētas 
mūzikas skolas 50 gadu darba atcerei. Materiāls: sudrabs, emalja, 
kristāls, varš, izmēri 134x95x36 mm. Ienācis 1945. gada 21. novembrī

VRVM 55055 – alvas fabrikas Sheffiel Plate servīzes kafijkanna

VRVM 55060 – alvas fabrikas Sheffiel Plate servīzes krējuma trauciņš 

VRVM 55061  - alvas fabrikas Sheffiel Plate servīzes cukura trauciņš

Российская национальная библиотека (РНБ):

Арх. А. К. Глазунова N. 50, 737, 759, 822
Арх. А. К. Лядова е. x. 50
Ф. 640., Арх. Н. А. Римский-Корсакова, o. 1, Eg. xp. No. 626 
Ф. 687., Арх. В. А. Сенилова N. 306
Ф. 1110, Арх. В. И. Музалевский, o. 1, N. 130 
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Центральный государственный исторический архив Санкт-
Петербурга, (ЏГИА СПб):

Ф. 361., о. 9., д. 32 – Личное дело профессора И. Витоля

Санкт-Петербургская государственная консерватория им. 
Н. А. Римского-Корсакова (СПбГК им. Н.А. Римского-
Корсакова):

Научная музыкальная библиотека Отдел рукописей

Беляевсий архив. Папка N. 18, 81 письмо. Дело Глинкинск преми, 
Квартетн. Конкурсов, Камернаго Обшества

Музей Истории Санкт-Петербургской Консерватории 

Уставъ Попечительнаго Совѣта для поощренiя Русскихъ 
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