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SĒDĒ PIEDALĀS: ZPC vadītāja, vad. pētn. Ilze Liepiņa, pētn./prof.Lolita Fūrmane, 

pētn. Baiba Jaunslaviete, zinātn. asist. Jānis Kudiņš, pētn. Armands Šuriņš un 

zinātniskā un radošā darba prorektore Dagmāra Beitnere, doc. Anda Beitāne, lekt. 

Mikus Čeže, prof. Ilma Grauzdiņa, prof. Oļģerts Grāvītis, Ligita Ašme (LKS), 

Arnolds Klotiņš (LU LFMI), Valdis Muktupāvels (LU), Laima Mūrniece (RPIVA) un 

JVLMA Muzikoloģijas nodaļas studējošie 

 

SĒDI VADA: ZPC vadītāja Ilze Liepiņa 

 

SĒDI PROTOKOLĒ: zinātn. asist. Jānis Kudiņš 

 

DARBA KĀRTĪBĀ:  

 

1.Diskusija par pētījuma izstrādi Latvijas mūzikas vēsturē – seminārs ar 

muzikoloģijas jomas speciālistu piedalīšanos. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ilze Liepiņa: ”Agrāk dominēja orientācija uz skaņdarbu, tā analīzi, taču pētnieki 20. 

gs. otrajā pusē ir nonākuši pie secinājuma, ka tas neizsmeļ visu. (..) Pirms šīsdienas 

semināra ielūkojos Skandināvu pieredzē. Savā ziņā cietu fiasko – nav pieejami 

pētījumu sējumi mūsu bibliotēkās. Tomēr atradu divus sējumus – viens, kas angļu 

valodā veltīt somu komponistiem, otrs – arī somu izdevums, kur lakoniskā formā un 

pietiekoši daudzveidīgi, starptautiski akceptētā terminoloģijā izklāstīta somu mūzikas 

vēsture. No dažādiem aspektiem – komponistu biogrāfijas, mūzikas institūciju vēsture 

un dažādu žanru vēsture, vienā kompaktā izdevumā apvienoti visi aspekti, viena 

sadaļa veltīta laikmetīgajai un avangarda mūzikai. Protams, var vaimanāt, ka nav 

izdarīti priekšdarbi, tomēr priecāsimies par to, kas ir, revidēsim tos pētījumus, kas ir. 

Šāds vai līdzīgs izdevums dažos gados būtu veicams. Paturot prātā fundamentālo 

pētniecību, tos projektus, kas tiek īstenoti mūsu centrā, arī to, kas Latvijas 

Universitātē. Šāda izdevuma priekšrocība – tas orientēts starptautiskai promocijai, to 

var arī izmantot arī mūzikas izglītībā.” 

 

Arnolds Klotiņš: ”Faktu krāšanai pašai par sevi ir milzīga nozīme, bet tiem nav gala. 

Manuprāt, ir jāvairās no vēstures procesa shematizācijas, jāņem vērā, ka pagājība 

sastāv ne tikai no faktiem, bet starp faktiem ir visādas iekšējas likumsakarības, tas 

viss rada zināma struktūru (latvieši un ārpasaule). Nevaram atteikties no vēstures 

loģikas. Svarīgs jautājums – pagātnes vērtēšana. Vajag tādā nozīmē kādu iespaidu 



laikmeta māksla ir atstājusi uz sabiedrību, nevis sīkumaini izsekot skaņdarba formai 

un to kritizēt. Problēma – nevar vērtēt tikai no šodienas viedokļa, nevar paļauties tikai 

uz sava laika kritiku. Piemērs – L. Garūtas klavierkoncerts, pirms tam viņas daiļradē 

apsīka dzeja un solodziesma. Pirmatskaņojumā sēdēja redzami mūziķi (Skulte u.c.), 

koncerts tika uztverts kā atklāsme. Bet šāda subjektivitāte tika izskausta. (..) 

Skaņdarba saturs ir atvērts, to padara mainīgu recepcija – laikmets, publika, cilvēki, 

atskaņotājmākslinieki. Recepcijas jautājums svarīgs mūzikas vēsturē – mūzikas 

uztvere (dzīve) sabiedrībā, neiztiek bez mūzikas kā sociāla fenomena aplūkošanas. 

Tam jāpiešķir liela nozīme, ko kādreiz rakstīsim visi mēs vai kāds no mums. Tādēļ 

nedrīkst ignorēt tos žanrus, kuros komunikatīvā funkcija ir galvenā – izklaides mūzika 

utt.. Latvijā sākot ar 60-gadiem, milzīgā uzmanība, ko pievērsa Mikrofons ar aptauju. 

(..) Esmu ievērojis, ka pēdējos gados izdotajās mūzikas vēstures sāk apmēram 1/3 ar 

mūzikas dzīvi, tikai pēc mūzikas dzīves personības un tad seko estētikas jautājumi. 

Mūzikas vēsture ir tās pašas vispārējās vēstures sastāvdaļa. Kas ir mūzikas dzīve – 

apstākļi, kas ietekmē mūzikas apriti – visas institūcijas – koncertzāles, baznīcas, 

izglītība, izdošana, kritika utt.. (..) Ja gribam rakstīt universālu mūzikas vēsturi, tai 

jābūt Latvijas mūzikas dzīves un jaunrades vēsturei. Vai mūzikas kultūras vēsturei. 

(..) Periodizācijas jautājumi. Jābūt vismaz trīs sējumiem, ceturtais – latviešu mūziķi 

ārpus Latvijas kopš 19. gs. otrās puses (kopš sešdesmitajiem gadiem). 1 periods – no 

19.g. 60-tiem gadiem, tautiskais skatījums papildinās ar subjektīvāku skatījumu, 2 

periods – ar 1940., 3 periods – pēc 1940, viena robežšķirtne 1956, staļinisma 

sabrukums, 60-to vidus, kad pārstāja kā novatorisms dominēt ekspresionisms, ienāk 

Dambis un Imants Kalniņš ar folklorismu un neoromantismu. (..) Jautājums – vai ir 

viena nacionālā mūzikas kultūra? Latvijā objektīvi dalās cittautu un latviešu mūzikas 

un kultūras vēsture, vissenāk – vācieši ar savu auditoriju. (..) Vēl interesants ir 

jautājums par nacistu okupācijas laiku. (..) Vai vajadzīgs jauns diskurss jeb jauns 

izklāsta veids? Jauns būs tik daudz, cik katrs autors spēs un varēs pēc būtības un 

lakoniski ir pateikts. Žurnālistisku paņēmienu lietošana – šis laikmets iet uz beigām. 

Interesantas ir tās mūzikas vēstures, kurās lapai ir vietas piezīmēm un komentāriem, 

marginālijas.” 

 

Lolita Fūrmane: ”Bez Klotiņa kunga teiktā papildus gribētu teikt sekojošo. Mūzikas 

vēstures priekšmets ir kas vairāk, nekā tikai mūzika. K. Dālhauza Eiropas mūzikas 

vēsture ir veidota 3 sējumos. Liela uzmanība pievērsta mūzikas dzīvei, mazāk 

uzmanības jautājumiem par stilu, liela uzmanība personības jautājumam. Manuprāt, 

personības jautājumam ir milzīga nozīme. Mēs parasti aplūkojam ģeniālus 

skaņdarbus. Tomēr, ja tikai par ģeniāliem skaņdarbiem rakstītu vēsturi, būtu nedaudz 

ierobežojoši – ne katrs skaņdarbs atspoguļo tipisko un izkristalizēto (..) Aktuālas ir 

divas lietas. 1) Ārkārtīgi ir vajadzīgas monogrāfijas. Monogrāfijā iespējams pacelt gan 

lineāro aspektu, gan arī stāstu par pašu personību, konteksts. Tomēr šādi vispārinoši 

darbi iespējami tikai tad, kad ir izstrādāti kapitāli, izvērsti darbi par kādu personību un 

tās daiļradi. Mums tas trūkst. Pat mūsu izcilākā simfoniķa Jāņa Ivanova visas 

simfonijas nav izdotas ar komentāriem. Kā zināms, J. Ivanovs nerakstīja memuārus, 

diemžēl. J. Mediņš rakstīja, bet mums nav, ko nolikt tiem blakus. 2) Avotu studijas – 

tam jāvelta milzīga nozīme, jo bieži vien komponista izstāstītais stāsts ir viena, 

muzikoloģijas mītiskā puse. Tad kā ticībā – ticam, vai neticam. Pirmavotu studijas 

dod iespējamos kontrarguemntus. Klotiņa kungs pareizi runāja par drosmi, tas ir 

pareizi, jo jābūt maksimāli patiesam savā pētniecībā.” 

 



Laima Mūrniece: ”Vēlos akcentēt arī to, ka mūzikas kultūrā sen pastāv apzinātais 

modelis – komponists-atskaņotājs-klausītājs. Un skatījumā caur to arī iespējams 

daudz ko izdarīt mūzikas vēstures izpētē.” 

 

Armands Šuriņš: ”Vēlos arī pievērst kolēģu uzmanību tādam aspektam kā nacionālais 

un internacionālais Latvijas vai mūzikas vēsturē. Tas ir jautājums – vai kompleksa 

akadēmiska pētījuma izstrādē mēs ignorējam cittautiešu darbību vai arī aplūkojam. 

Mans viedoklis – neviens cits to bieži vien nedarīs.” 

 

 

Jānis Kudiņš: ” Es pilnīgi piekrītu, ka ir nepieciešams fundamentāls pētījums Latvijas 

mūzikas vēsturē, jo bez tā nevarēs arī rasties laba līmeņa mācību literatūra, kuras 

neesamība līdz pat šai dienai ir ļoti sāpīga problēma. Tomēr gribētu arī norādīt, ka 

varbūt auglīgāk sākumā būtu izstrādāt vienu koncentrētu pētījumu par muzikālās 

daiļrades vēsturi Latvijā, aptverot estētisko un stilistisko paradigmu un to nomaiņu 

raksturojumu. Tas būtu daudz lielāks stimuls arī pozitīvai kritikai un darbības 

izvēršanai fundamentālam daudzsējumu mūzikas kultūras pētījumam. Citādi mēs 

atkal varam gadiem turpināt runāt par šāda fundamentāla pētījuma neesamību, tas ātri 

neradīsies un saglabāsies tukša vieta – joprojām nebūs neviena pētījuma, kas kaut vai 

koncentrēti izgaismotu paša mūzikas mantojuma uztveri mūsdienās. Un ar to es 

nedomāju, ka vajag ieslīgt specifiskā, pagājušiem laikiem raksturīgā un dažkārt sausā 

skaņdarba analīzē. Mūzikas materiālā ietverto estētisko ideju un stilistisko koncepciju 

izvērtējums būtu uzmanības centrā šādā koncentrētā pētījumā. Lūk, piemēram, somu 

kolēģi ir nedaudz līdzīgā ievirzē strādājuši un viņiem ir tālākai aprobācijai nododams 

pētījums. Tāpat arī krievu muzikoloģijā mūsdienās ir veiksmīgi šādi koncentrēti 

pētījumi. Tā kā es būtu par izpētes darbu attīstīšanu abos virzienos.” 

 

Baiba Jaunslaviete: ”Pie kolēģu iepriekš teiktā gribētu piebilst jautājumā par 

periodizāciju Latvijas mūzikas vēsturē. Klotiņa kungs minēja 4 sējumu izdevumu, es 

savukārt paredzu fundmanetālu pētījumu 12 sējumos, lai gan var būt arī sējumi – 

nodaļas. 1) Vācbaltiešu mūzika līdz 1939. gadam; 2) latviešu mūzika līdz 19. 

gadsimta vidum; 3) latviešu profesionālās mūzikas kultūras pirmsākumi 19. gadsimta 

otrajā pusē;  4) latviešu profesionālās mūzikas kultūra 20. gadsimta sākumā un 1. 

Pasaules kara gados; 5) profesionālās mūzikas kultūra pirmajā brīvvalstī; 6) 

profesionālās mūzikas kultūra krasu politisko pārmaiņu procesā: 1940.-1949.;  7) 

profesionālās mūzikas kultūra 20. gadsimta 50-60 gados; 8) profesionālās mūzikas 

kultūra 20. gadsimta 70-80 gados. Par 9. un 10. pētījuma sējumu  – tur varētu būt 

dažādi, bet pagaidām – 9) profesionālās mūzikas kultūra 20. gadsimta 90 gados; 10) 

profesionālās mūzikas kultūra 21. gadsimta sākumā. 11. un 12. Sējumi varētu būt 

veltīti latviešu profesionālās mūzikas kultūrai ārpus Latvijas, t. s. trimdas periodā un 

ārzemju latviešu darbībā. Protams, par to var strīdēties, argumenti var būt dažādi, 

piemēram, arī par periodu līdz 1949. gadam. Vispār četrdesmitie gadi ir maz pētīti. 

Kādas tēmas katrā no sējumiem – daudz jau pateikts, bet – 1) laikmeta ietekme uz 

mūzikas dzīvi; 2) mūzikas institūcijas, mūzikas skolas un augstskolas, citu institūciju 

darbība; 3) paralēles ar ārpusmuzikālajām jomām citās mākslās, stilistiskās un 

mūzikas valodas attīstības tendences, mūzikas žanri; 4) atskaņotājmākslas vēsture; 5) 

mūzika zinātne un tās attīstība.” 

 

Valdis Muktupāvels: ”Pirmais. Par Latvijas mūzikas vēstures lauciņa definēšanu. 

Klotiņa kunga piedāvātā  koncepcija varētu būt šāda pētījuma centrā. Nācija kā tāda ir 



veidojusies vēstures posmā un atsevišķus gabalu raut ārā nevajag. Šobrīd Latvijas 

identifikācija kā nācijas ir ceļā no etniskās uz politisko identifikāciju. Mūzikas vēsture 

vienmēr bijusi konjunktūras vai konstruēšanas jautājums, līdz ar to, ja tas darbs iegūst 

praktisku realizāciju, politiskas nācijas nostādīšanu centrā būtu auglīga. Tas ir arī 

jautājums par vācbaltiešu mantojumu, kas no politiskās nācijas viedokļa ļoti organiski 

iekļaujas vispārējā mūzikas vēstures ainā tieši tāpat kā minoritāšu mūzika – 

vēsturiskās, tradicionālās minoritātes. Tāpat kā mūzikas dzīve, kas  saistīta ar 

latviešiem kā etnosu. Otra lieta – kā definēt pašu mūziku. Izvēlēties tikai elitāros, vai 

pēc Klotiņa – mūzikas dzīvi, kultūru veido vairāki komponenti. Tur ietilpst gan 

estētiskie jautājumi, mūzikas vēsture pragmatiskā un mītiskā, mūzikas sociālā 

organizācija, kas lielā mērā iet paralēli lielajām sociālajām organizācijām. (..) No 

praktiskā viedokļa – kas ir svarīgi, domājot par mūzikas kultūru? Par periodizāciju – 

paralēli lielajiem periodiem – pagānu, Livonijas ordeņa laiki, Krievijas impērijas laiki 

un Latvijas laiki.  Mūzikai ir dažādas funkcijas, ar to saistīti dažādi mūzikas veidi – 

sakrālā, izklaides utt.  Svarīgi pievērsties līdztekus akadēmiskajai arī sakrālajai. Tāpat 

arī liela nozare ir kormūzika, jo to nevar aplūkot tikai akadēmiskās ietvaros. 

Kordziedāšanas sfēras nozīmība iekodēta. Ļoti svarīga ir arī populārā mūzika. 

Folkloras kustība – prasās pēc īpaša izvērsuma. Jādomā arī dokumentējot  un papētot 

šīs lietas.” 

 

Oļģerts Grāvītis: ”Visi izvirza interesantas idejas sējumos. Atceros padomju laiku – 

paldies Dievam, ka toreiz uzsākto pētījumu attiecīgās ideoloģijas kontekstā neizdeva. 

Principi, ko izvirza Klotiņš un citi ir pareizi un labi. Gribētu vien piebilst, ka Latvijas 

mūzikas akadēmijā latviešu mūzikas vēsture jāmāca jau no 1. kursa. (..) Vispār 

sešdesmit gadus latviešu mūzikas vēstures pētījuma ideja tiek kalta un malta un mēs 

esam šeit vien tepat esam, bez pētījuma joprojām.” 

 

Dagmāra Beitnere: ”Svarīgs ir jautājums par metodoloģiju un stratēģiskām lietām. 

Mana pirmā specialitāte ir vēsture. Viens piemērs, kā rakstīt vēsturi, ir profesora 

Spekkes Latvijas vēsture. Par baltvāciešu mūzikas vēsturi – manuprāt,  lai to raksta 

baltvāciešu pēcteči, kuri ir labi ekipēti un pārstāvēti akadēmiskajā vidē, mūsu 

pētniecības lauks un uzdevums ir uzrakstīt latviešu mūzikas vēsturi.  Mums ir jāmācas 

aiziet no dievturīgā modeļa, ka tas nav latviešu, tas ir pienesums no malas. Mūsu 

uzdevums ir kultūras telpā, it īpaši no tā brīža, kad Latvija definējās kā vēstures 

subjekts, mācēt visus padarīt par saviem. Mūsu uzdevums ir nepieļaut divkopienu 

valsti, bet veidot politisko nāciju. Tas ir katra individuālā pētnieka gribas jautājums. 

Vai mēs skatāmies uz latviešu nāciju kā politisko nāciju, kurā gribam redzēt arī tos 

cilvēkus, kuriem ir cita etniskā izcelsme un šādi piemēri pasaulē ir pietiekoši daudz. 

20. gadsimta sākumā iezīmējot tikai atsevišķu grupu vēsturi, vēsture sašķīda, 

fragmentējās. Piecdesmitajos gados sākās jauns, naratīva virziens. Naratīvu pētniecība 

svin uzvaras gājienu, jo vairs neskata sadrumstalotas parādības, bet kopumā. 

Naratīvam ir izteikta moralizējoša daba. (..) Stradiņš arī deviņdesmitajos gados 

mēģināja orientēt, kā mēs rakstām vēsturi. Tendence – mums divdesmitajos 

četrdesmitajos gados dominējošā bija romantizējošā pieeja vēsturei. Padomju 

okupācijas periods atnesa stāstus, kurus šodien vēlamies aizmirst. Es izvēlētos 

skatīties uz procesiem tā, kā uz to skatās no Eiropas viedokļa. Es iesākumā redzu 

Spekkes apjoma grāmatu, jo 12 sējumiem orientēsimies ilgākā periodā.” 

 

Ilze Liepiņa: ”Mūsu apspriedei tuvojoties noslēgumam var rezumēt, ka izkristalizējas 

piedāvājums izpēti turpmāk mēģināt attīstīt divos virzienos. Kā tālāk attīstīsies šis 



process, to mēs redzēsim. Cerams, ka šodien izteiktās domas palīdzēs uzsākt 

pētījumus. Gribētu vien vēl piebilst, ka vienmēr vajag domāt ar sirdi un jūtām un ļoti 

vēlēties, lai šī vēsture taptu.” 
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