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IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI 
AISCGre Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano 

AMS   Antiphonale Missarum Sextuplex  

BzG  Beiträge zur Gregorianik, Regensburg 1985ff. 

CO  Communio 

Cod. Kath. 6 Hamburgas Sv. Katrīnas baznīcas misāle (ap 1450. g., atrodas Hamburgas  

  universitātes bibliotēkā) 

Cod. Petri 61  Hamburgas Sv. Pētera baznīcas antifonāle-graduāle (ap 1450. g., atrodas  

  Hamburgas universitātes bibliotēkā) 

EV  Editio Vaticana 

GR  Graduale Romanum 

GT  Graduale Triplex 

IN  Introitus 

JD  Jaunā Derība 

JVLMA Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija 

LiU  Liber Usualis 

LU  Latvijas universitāte 

LUB  Liv-, Esth- und Curländisches Urkundenbuch nebst Regesten. 12 sējumi, 

1853–1914. 	  

LU AB  Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka 

MGG  Die Musik in Geschichte und Gegenwart 

MR  Missale Rigense 

NHdMw Neues Handbuch der Musikwissenschaft 

OF  Offertorium 

Pal. Mus. Paléographie musicale. Les principaux manuscrits de chant    

  grégorien, ambrosien, gallican, publié en facsimilés par les    

  Bénédictins de Solesmes, Solesmes 1889ff; Serie 1: bis 1993   

  21 Bde; Serie 2: 2 Bde, 1900 und 1924. 

PsR  Psalterium Romanum 

TR  Tractus 

Vg  Vulgata 

VD  Vecā Derība 

VL  Vetus Latina (Psalterium Romanum) 
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IEVADS 
Gregoriskais korālis kā kultūrvēsturisks fenomens ieņem unikālu vietu pasaules 

mūzikas vēsturē. Pēdējo 50 gadu laikā ir notikusi tā strauja un intensīva renesanse, kas vēl 

joprojām turpina izpausties gan pētniecības, gan atskaņotājmākslas jomā, gan mūzikas 

ierakstu industrijas darbībā. Katrā no šīm jomām arī šodien – 21. gadsimtā – rodas aizvien 

jaunas izpausmes. Arī Latvijā interese par gregorisko tradīciju ir nemainīgi noturīga nu jau 

vairāk nekā divdesmit gadu, taču līdz šim tā vairāk aplūkota kā mūzikas vēstures fenomens, 

kurš norisinājies kaut kur tālu prom un ļoti senos laikos, lielākoties nesasaistot to ar Latvijas 

mūzikas vēsturi, tās attīstību un latviešu mūzikas identitātes meklējumiem1. Šai ziņā ir 

pienācis laiks atšķirt jaunu lappusi: šis promocijas darbs ir veltīts Rīgas lokālajai 

gregoriskajai tradīcijai, lai sniegtu informāciju par Latvijas mūzikas vēstures senākajiem 

notikumiem, sākot jau ar Livonijas valsts laikiem. Ir nozīmīgi aktualizēt un uzsvērt, ka 

Latvijas profesionālās mūzikas pirmsākumi ir atrodami jau viduslaiku Rīgas muzikālajās 

norisēs, kas cieši saistītas ar pasaules mūzikas vēsturē unikālo repertuāru – gregorisko korāli.    

Plašākā mūzikas vēstures kontekstā raugoties, gregoriskais korālis vispār tiek 

uzskatīts par profesionālās mūzikas sākumu Eiropā, jo tas ir pirmais repertuārs, kurš pilnībā 

dokumentēts rakstiski un līdz ar to var tikt pakļauts plašai analīzei un pētniecībai. Gregoriskie 

dziedājumi ir liturģiski fukcionāla mūzika, un tos nav iespējams analizēt un pētīt, izraujot ārā 

no to rašanās un lietošanas konteksta. To eksistence un veidols ir cieši saistīts ar Romas 

baznīcas liturģijas svinēšanas ārējo formu un kārtību, kā arī iekšējām norisēm un dinamiku. 

Visspilgtāk tas izpaužas faktā, ka dievkalpojumā lietotajiem tekstiem paredzēta dziedāta 

forma, kura savu izpausmi atrod caur gregoriskajiem dziedājumiem.  

Arī Livonijā pirmā rakstiski dokumentētā mūzikas liecība ir gregorisko dziedājumu 

pieraksti, kas atrodami Latvijas vēsturei tik nozīmīgajā grāmatā – Rīgas misālē (Missale 

Rigense)2, kas ir unikāla Latvijas mūzikas vēstures lappuse un atklāj faktus par viduslaiku 

Rīgas mūzikas dzīvi. Un, lai gan, sākot jau no viduslaikiem, šo repertuāru Eiropā cenšas pēc 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Nedaudzie pētnieciskie darbi latviešu valodā, kur minēts gregoriskais korālis, tuvāk apskatīti 1.3. apakšnodaļā.  
2 Šāds termins – Rīgas misāle (Missale Rigense) – nav atrodams kā nosaukums pašā manuskriptā, taču ir 
ieviesies un tiek lietots lielākajā daļā 20.–21. gs. publikāciju, kuros grāmata pieminēta. Arī LU AB katalogā tā 
reģistrēta ar nosaukumu Missale Rigense. Pēc šādas pašas analoģijas mūsdienās tiek sauktas arī citu viduslaiku 
pilsētu katedrāļu nozīmīgas misāles, piem., Lundas misāle (Missale Lundense) vai Turku misāle (Missale 
Aboense). Parasti šādos gadījumos misāle reprezentē konkrētu lokālu liturģisko tradīciju. Rīgas misāles 
gadījumā tā ir Rīgas liturģiskā tradīcija vēlīnajos viduslaikos, kas reprezentatīvi atklājas tieši Rīgas katedrālē 
lietotajā misālē. Jāpiebilst, ka citi tā laika Rīgas Doma vai citu Rīgas baznīcu liturģiskie manuskripti nav 
saglabājušies. Arī tāpēc šis dokuments ir uzskatāms par vienīgo avotu, kas vēsta par liturģisko dzīvi Rīgā 
viduslaikos, un to var saukt par Rīgas misāli, t.i., “Rīgas manuskriptu”.  
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iespējas unificēt, radošais moments, vajadzība radīt ko jaunu, ir prasījis savu un lielā mērā 

izpaudies dažādās lokālās tradīcijās, kur izņēmums nav bijusi arī viduslaiku Rīga. 

Kā katrs vēsturisks pētījums, arī šis darbs bija tieši atkarīgs no rakstiskajiem avotiem, 

to stāvokļa, kvalitātes un apjoma. Pārsvarā uz kristīgo kultūru orientētajos viduslaikos, kuru 

galvenie zinātnes un kultūras centri bija klosteri un katedrāles, mūzikas jomā pirmām kārtām 

tika pierakstīti dievkalpojumu dziedājumi, kurus regulāri atskaņoja liturģijas ietvaros. Tieši 

dažādas liturģiskās grāmatas ilgstošā laika posmā ir vienīgie rakstiskie avoti, kas saglabā 

liecību par tā laika mūzikas praksi un tradīcijām. Šī mūzika nebija pašmērķis, bet gan daudz 

lielāka organiska kopuma – liturģijas – sastāvdaļa, ar ko tiek saprastas visas kristīgās 

Baznīcas dievkalpojumu darbības. Līdz ar to šos dziedājumus nevar pētīt izolēti, bet gan tikai 

kopsakarā ar konkrēto liturģiju, tās vēsturi un tradīciju, kas stāsta par konkrēta liturģiska 

rituāla uzbūvi un salikumu kā par atsevišķa cilvēka vai cilvēku grupas radošu 

kultūrsasniegumu, kam ir liels pienesums gan attiecīgās grupas pašidentifikācijā, gan uz āru 

paustās identitātes aspektā. Tādējādi liturģijas dažādās izpausmes formas ir nepieciešams 

pētīt un analizēt kopumā. Tieši šis princips un plašāks lietu kopsakarības ietvērums kļuva par 

nozīmīgu atbalsta punktu šī pētījuma gaitā, kurā izzināts viduslaiku liturģisko dziedājumu 

priekšrakstītais atskaņošanas konteksts un interpretācijas nianses, taču netika aizmirsts, ka 

katra liturģija dod zināmas iespējas dievkalpojumu veidot brīvi, individuāli un radoši.  

 Mūzikas teorijas un atskaņošanas prakses mijiedarbes procesi, jau sākot ar 

viduslaikiem, visbiežāk noris šādi: no vienas puses mūzika tiek fiksēta un aprakstīta, 

izmantojot stingrus mūzikas teorijas rāmjus, no otras puses, praksē nemitīgi vērojama šo 

robežu pārkāpšana. Teorijas un prakses attiecības ir īpaši aktuāla tēma senajā mūzikā, kā arī 

visās mutiskajās tradīcijās, līdz ar to arī Rīgas misālē atrodamajos dziedājumos. Tas, vai 

vispirms bijusi spontāna muzicēšanas prakse un tikai tad teorija, vai arī sākumā tomēr ir jābūt 

kādai teorētiskai bāzei un tikai tad var sekot mūzikas prakse, ir mūžīgs jautājums (sal. 

Eggebrecht 2004: 12). Var droši sacīt, ka pētījumā apskatītie dziedājumi ietver sevī abus 

aspektus. Te atrodami lokāli iezīmīgi, visticamāk, spontānas muzicēšanas elementi, kas 

vienlaikus ļaujas analīzei ar šim laikmetam raksturīgu mūzikas teorijas instrumentāriju. 

Neapšaubāmi, teoriju un praksi mūzikas vēsturē vienu no otras atdalīt nav iespējams, tomēr 

īpaši interesanti kļūst tad, kad muzikālajā praksē tiek atrasti fenomeni, kuri neatbilst teorijas 

nereti šaurajiem rāmjiem un, visticamāk, pat apzināti cenšas tos pārkāpt. Šādus elementus 

ietvēra arī šī pētījuma objekts – 15. gadsimta Rīgas misāle – un līdz ar to padarīja pētniecības 

gaitu par ļoti aizraujošu procesu, kurā tika noskaidrots, vai arī Rīgas misāles dziedājumu 
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gadījumā ir iespējams runāt par konkrētu Rīgas lokālo tradīciju, kurai būtu sava vieta daudzu 

lokālo gregorisko tradīciju vidū viduslaiku Eiropā.  

 Jautājums par Rīgas misālē atrodamo dziedājumu lokālajām īpatnībām iegūst īpašu 

aktualitāti pētniecībā šodien, kad ne tikai senā sakrālā mūzika, bet arī daudzi reģionāli 

tradicionālās mūzikas repertuāri ir pastiprinātā pētnieku uzmanības lokā. Lokālās tradīcijas 

meklējumi viduslaiku Rīgas repertuārā pēc būtības ir neatņemama sastāvdaļa procesā, kurā 

tiek pētīta Latvijas mūzikas vēsture un tās vieta plašākā mūzikas vēstures kontekstā. Citiem 

vārdiem sakot, arī šis pētījums centās pietuvoties atbildei, kas tad ir tas īpašais, iezīmīgais 

latviešu mūzikā1, kas tās mūzikas vēstures mantojumu atšķir no citiem mantojumiem. Šādā 

aspektā ne Rīgas misāle, ne viduslaiku mūzikas tradīcija Livonijā vēl nekad nav pētīta, un 

latviešu mūzikas zinātnei šis jautājums ir uzskatāms par ļoti nozīmīgu, jo vispusīga un 

sistemātiska izpēte šai jomā nav notikusi. Rezultātā ne tikai sabiedrībai kopumā, bet arī 

dažādu līmeņu akadēmiskajā mūzikas izglītībā trūkst informācijas un skaidrības par 

viduslaiku Rīgas mūzikas kultūru, tās izplatīšanu un funkcionēšanu. Faktiski šis pētījums ir 

uzskatāms par pirmo mēģinājumu šo tēmu vispusīgi apskatīt. Var teikt, ka līdz šim mūzikas 

vēsturnieku skats viduslaiku mūzikas vēsturei Latvijā nav bijis pievērsts vispār, nemaz 

nerunājot par plašāku un padziļinātu pētniecību. Lielā mērā līdz šim senākais pētītais Latvijas 

mūzikas vēstures posms ir Rīgas vācbaltu mūzikas kultūra (īpaši, sākot ar 16.–17. gadsimtu), 

taču par viduslaikiem pētījumu nav. Tas arī saprotams: lai argumentēti runātu un pētītu Rīgas 

viduslaiku mūzikas mantojumu, ir tikai viens nozīmīgs dokuments, kura izpēte to var palīdzēt 

izdarīt – manuskripts Missale Rigense. Tāpēc jo svarīgāk ir tam pievērsties un izpētīt visu, 

kas tajā atrodams kā liecība par viduslaiku mūzikas dzīvi Rīgā.  

 Nevar gan sacīt, ka Rīgas misāle vispār nekad nebūtu nonākusi pētnieku uzmanības 

lokā. Tomēr pēdējo reiz tai nopietna zinātnieku uzmanība veltīta 19. gs. beigās – 20. gs. 

sākumā, kad tai pievērsās vācbaltu vēsturnieki Hermanis fon Bruinings2 (Hermann von 

Bruiningk) un Leonīds Arbuzovs juniors (Leonid Arbusow), gan nepiešķirot īpašu nozīmi 

misāles muzikālajai daļai un konkrētiem pielietojuma praktiskiem aspektiem. Īpaši jāizceļ 

Bruininga darbs Messe und kanonisches Stundengebet nach dem Brauche der Rigaschen 

Kirche im späteren Mittelalter3  (Bruiningk 1904), kurā sīki aprakstīta liturģiskā dzīve 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Šai gadījumā ar latviešu mūziku tiek saprasts visplašākais konteksts, kas sevī ietver visu, kas gadu simtos 
mūzikas jomā norisinājies vēsturiskajā Latvijas teritorijā.  
2 Hermann Baron von Bruiningk (Tartu 1849 – Rīga 1927), vācbaltu vēsturnieks, arhivārs un heraldikas 
speciālists, kurš pieder slavenās Bruininku dzimtas Livonijas atzaram. Strādājis kā vēstures profesors 
jaundibinātajā Latvijas Universitātē. 
3 “Mesa un kanoniskā stundu liturģija Rīgas baznīcas tradīcijā vēlīnajos viduslaikos.” 
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viduslaiku Rīgas Domā, kā avotu izmantojot arī Rīgas misāli ar tajā atrodamo informāciju. 

Svarīgi minēt arī Elmāru Arro (Elmar Arro)1, kurš vairākās publikācijās izsaka pieņēmumu 

par baltiešu gregoriskā korāļdialekta eksistenci viduslaikos. To viņš lielā mērā balsta uz 

Bruininga pētījumiem un norāda uz nepieciešamību analizēt Rīgas misāles muzikālo 

materiālu. Tomēr savas darbības laikā Arro dažādu iemeslu dēļ līdz dziedājumu analīzei un 

šīs domas apstiprinājumam nenonāk (sal. Arro 1931: 114–116, 1975: 13–19, 1981: 44–51). 

Atsevišķi fragmentāri mēģinājumi pievērsties Rīgas misālei ir bijuši arī vēlāk2, taču vispusīga 

izpēte un analīze nav notikusi. Jāsecina, ka kopš pēdējiem nopietniem pētījumiem pagājis 

vairāk nekā simts gadu, un ir pēdējais laiks šo tēmu aktualizēt, īpašu uzmanību pievēršot tieši 

dokumenta muzikālajai daļai un ar to saistītām lietojuma praktiskām detaļām. 

 

Pētījuma objekta raksturojums  

 Disertācijas pētījuma objekts ir unikālais 15. gadsimta manuskripts – Rīgas misāle – 

un tajā atrodamais mūzikas materiāls, kas uzskatāms par senāko Latvijas mūzikas vēstures 

liecību. Lai gan šis rokraksts tiks likts pētījuma centrā un ir visa apskatāmā materiāla kodols, 

tomēr ir nepieciešams to pētīt, analizēt un izvērtēt daudz plašākā reģionālā un universālā 

kontekstā. Līdz ar to promocijas darbs neaprobežojas tikai ar šī konkrētā manuskripta izpēti, 

bet meklē atbildes uz jautājumiem, kas ietver daudz izvērstāku muzikāli liturģisku tēmu loku, 

kas saistīts ar vēlīnajiem viduslaikiem. Tā kā Rīgas misālē ir atrodams divu veidu muzikāls 

materiāls – Baznīcas Iesvētīšanas mesas pieci tradicionālie Proprium dziedājumi un līdz šim 

pilnīgi neapgūtais un šī pētījuma jaunatklātais muzikālo margināliju 3  materiāls ar 83 

muzikāliem fragmentiem – tad ļoti apjomīgu pētījuma daļu aizņēma tieši abu materiālu 

salīdzinājums ar citiem tā paša laika liturģiskajiem manuskriptiem. Jāpiezīmē, ka tas ir 

raksturīgs paņēmiens mūsdienu viduslaiku mūzikas pētniecībā – izvērtēt un analizēt attiecīgo 

muzikālo materiālu salīdzinājumā ar citiem tā paša laika manuskriptiem. Tikai tas ļauj 

ieraudzīt konkrētā materiāla vietu un lokālo specifiku plašākā ģeogrāfiskā kontekstā un bieži 

atklāt pavisam jaunas likumsakarības. Missale Rigense šai sakarā tika salīdzināta ar virkni tā 

paša laikposma manuskriptu, īpašu uzmanību veltot viduslaiku Hamburgas manuskriptiem un 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Elmar Arro (Rīga 1899 – 1985 Vīne), igauņu izcelsmes vācu muzikologs, studējis Berlīnē un Vīnē. Līdz 1939. 
g. darbojies Tartu, pēc repatriācijas – Vācijā un Austrijā.  
2 Piem., Lolitas Fūrmanes disertācija Mūzikas izglītības vēsturiskie un teorētiskie aspekti Latvijā 19. gadsimtā 
un 20. gadsimta sākumā (Fūrmane 1994) un Ilzes Liepiņas disertācija Mūzikas kultūra Latvijā 15.–16. gs. 
Eiropas mūzikas kontekstā (Liepiņa 1997).  
3 Norādījumi un piezīmes uz lapu malām. 
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meklējot reģionālas kopsakarības Rīgas un Hamburgas liturģisko grāmatu muzikālajās 

liecībās. 

  Rīgas misāles materiāls atklāj arī ļoti plašu un saistošu informāciju par Rīgas 

katedrāles liturģisko dzīvi viduslaikos. Tas ietver gan Rīgas Domā lietoto liturģisko 

kalendāru, gan lielu apjomu dievkalpojumos lietoto liturģisko tekstu, gan ļoti smalkas 

norādes dievkalpojumu rituāla norisei, kas savu nospiedumu manuskriptā atstājušas daudzo 

teksta margināliju veidā. Arī šie fakti ir ārkārtīgi nozīmīgi, jo atklāj daudz plašāku kontekstu 

par to, kādi tolaik bija Rīgas katedrāles dievkalpojumi un to, kā šai kontekstā funkcionēja 

liturģiskā mūzika un dziedāšana. 

 Rīgas misālē atrodamas arī neskaitāmas norādes un zīmes, kas ļauj daudz ko uzzināt 

par cilvēkiem, kas šo manuskriptu izgatavoja un lietoja. Atklājas, ka misāles lietotāji nav vis 

kādas bezpersoniskas būtnes no senseniem laikiem, kāds priekšstats par viduslaiku cilvēku 

nereti var rasties, bet gan konkrēti cilvēki ar savu emocionālo pasauli un vēlmi kalpot 

Dievam. Šai sakarā tieši etnomuzikoloģiska pieeja palīdzēja piekļūt tuvāk gan dziedājumiem, 

kuru pieraksti atrodami misālē, gan pašiem dziedātājiem, kuriem misāles teksts nebija 

sastindzis un uz visiem laikiem fiksēts, bet reizēm tikai pieturas punkts, pie kura turoties 

iespējama gan improvizācija, gan variēšana. Faktiski šeit radās cieša saikne ar dziedājumu 

interpretācijas jautājumiem.  

Raugoties uz Rīgas misāles muzikālo materiālu, jāizsaka pieņēmums, ka tās lietotāji 

bijuši gan labi teorētiķi, gan praktiķi. Tas, kas no katra gregoriskā dziedājuma, sākot ar 9. gs., 

fiksēts rakstiski, bija tikai maza daļa no tā, kas atklājās tā muzikālajā norisē. Pieeja, kāda ir 

„universālajam” mūziķim viduslaikos, tiek plaši ieteikta arī šodien šī senā repertuāra 

pētniecībā, kur vienlīdz nepieciešama gan zinātniski analītiska, gan muzikāli praktiska pieeja 

(sal. Harnoncourt 2010: 23). Fakts, ka dziedājumu kompozīcija un forma bija tikai 

instruments, kas mutiskajā tradīcijā palīdzēja dzīvi pasniegt tekstu, ir noteikti jāņem vērā arī 

šodien, cenšoties tuvoties un izzināt gregorisko dziedājumu uzbūves likumsakarības. Šis 

princips dokumentēts arī Rīgas misālē, par ko visspilgtāk liecina daudzās muzikālās 

marginālijas, kas ir tikai daudzo dziedājumu sākuma intonācijas. Tālāk kantors "zināja, kā 

jādzied" un darīja to no galvas1. Acīmredzot, ļoti svarīgs aspekts dziedāšanas procesā šeit bija 

zināma pieredze un tradīcija, kas, savienojoties ar konkrētā brīža emocijām, rezultējās 

skanošā procesā.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Zīmīgs ir tam atbilstošais latīniskais izteiciens "ex corde" – "no sirds", kas precīzāk pauž būtību dziedāšanai 
pēc atmiņas. 
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 Līdzīgi principi attiecināmi arī uz korāļa notāciju vispār, kas nekad netika primāri 

saprasta kā iekonservēta informācijas nodošana nākamajām paaudzēm, bet gan tikai kā 

norāde interpretācijai laikabiedriem un to mācekļiem. Tā kā šī nepārtrauktā korāļprakses 

skolotāja – mācekļa tradīcija ir sen jau pārtrūkusi, tas nozīmē nopietnu izaicinājumu šodienas 

pētniekiem un interpretiem, kuriem no sākuma ir jāuzdod jautājumi: Kā šī notācija būtu 

lasāma un atšifrējama? Ko šīs nošu zīmes nozīmēja tālaika mūziķiem? Arī šeit, balstoties uz 

pieejamo materiālu, bija nepieciešams pēc iespējas rekonstruēt tālaika situāciju (ņemot talkā 

arī citus avotus), lai nonāktu iespējami tuvu dievkalpojumu muzikālās prakses dažādajiem 

aspektiem. 

 

Mērķis un uzdevumi  

Promocijas darba mērķis ir izpētīt Rīgas misāli, tās sociālo un kultūras kontekstu, kā 

arī, balstoties uz manuskriptā dokumentēto dziedājumu analīzi, salīdzinoši raksturot Rīgas 

gregorisko tradīciju viduslaiku Eiropas liturģiskās mūzikas kontekstā. 

 

Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti šādi uzdevumi:  

1. raksturot gregoriskā korāļa dažādās pētnieciskās pieejas pasaulē un iezīmēt to 

attīstības ceļu, akcentējot sistematizācijas un metodoloģijas aspektus;  

 2. atklāt pētniecības situācijas priekšnoteikumus Latvijā un problemātiku, kas 

 saistīta ar gregoriskā repertuāra robežu definēšanu;  

3. izveidot Rīgas misāles kodikoloģisko aprakstu un izpētīt, kāda ir manuskripta vieta 

Latvijas kultūras vēsturē un tā specifiskā loma Latvijas mūzikas vēstures senāko 

lappušu apzināšanā, kā arī iezīmēt Rīgas misāles funkcionālo kontekstu Rīgas Domā 

viduslaikos;  

4. raksturot un izvērtēt Rīgas misāles muzikālās notācijas specifiku, tās plašāko 

ģeogrāfisko kontekstu iepretī citām notācijas tradīcijām;  

5. atklāt Rīgas misāles dziedājumu melodiskās uzbūves specifiku un ģermāņu 

korāļdialektam raksturīgās iezīmes;  

6. uzrādīt dziedājumu teksta avotus ar tulkojumiem, veikt visu dziedājumu 

transkripciju un salīdzinošu analīzi, kā arī noskaidrot, vai Rīgas misāles materiāls 

dokumentē tikai Rīgai raksturīgu lokālo tradīciju;  

7. iezīmēt Rīgas misāles dziedājumu plašāku reģionālo un universālo kontekstu. 
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Pētījuma metodes un darba teorētiskā bāze 

 Darba procesa sākumā bija svarīgi apzināt svarīgākās mūsdienu teorētiskās iestrādes 

viduslaiku mūzikas pētniecībā pasaulē, kā arī aplūkot konkrētu gadījumu analīzes un 

aprakstus. Šai sakarā viena no galvenajām aktualitātēm bija solīda teorētiskā pamata un 

sistemātiskuma veidošana, kā arī terminoloģijas mūsdienīgums un precizitāte. Pētījuma 

objekta sakarā jāuzsver, ka muzikoloģija un medievistika ir cieši savienojami jēdzieni, kā arī 

medievistikai absolūti nepieciešamo starpdisciplināras attieksmes nozīmi, kas prasa atšķirīgu 

akadēmisku disciplīnu sintēzi un ļauj aplūkot pētījuma objektu no ļoti dažādām 

perspektīvām. Tā kā medievistika kā kultūrzinātnes fenomens runā par pārtrūkušu pieredzi, 

un vienīgā matērija šeit ir tekstu pasaule, vajadzīga liela iedziļināšanās, lai saprastu avotos 

atklāto informāciju. Šeit nepieciešams lietot antropoloģijas, lingvistikas, teoloģijas un 

etnoloģijas paradigmas, kur liela nozīme ir interpretācijas darbam. Jāpiezīmē, ka viens no 

izaicinājumiem šī procesa gaitā bija arī terminoloģijas latviskošana, jo daudzu viduslaiku 

mūzikas pētniecības jēdzienu latviešu valodā līdz šim nebija. Nākamais solis pēc priekšstata 

veidošanas par iepriekšējo zinātnisko pieredzi bija tās kritiska analīze, jo līdzšinējie 

pētnieciskie centieni nereti savstarpēji atšķiras ar ļoti dažādām pieejām un arī ar to 

mērķuzstādījumiem. Nozīmīgu pētījuma bāzi veidoja divi zinātniskie darbi: franču 

muzikologa Eižena Kardīna (Eugene Cardine) fundamentālais darbs Semiologia Gregoriana 

(Cardine 1979a), kas iezīmē veselu laikmetu un pētniecības skolu gregoriskā korāļa 

pētniecībā, un amerikāņu etnomuzikologa Pītera Džefrija (Peter Jeffery) pētījums Re-

Envisioning Past Musical Cultures (Jeffery 1995), kurš spilgti argumentē nepieciešamību 

izmantot arī etnomuzikoloģisku pieeju, pētot dažādus viduslaiku repertuārus un to mutiskās 

un rakstiskās transmisijas jautājumus. Tika izmantotas abos darbos lietotās pieejas – gan 

Kardīna salīdzinošā metode darbā ar manuskriptiem, gan Džefrija piedāvātie modeļi darbam 

ar agrīnajiem nošu pierakstiem, ņemot vērā mutiskās transmisijas un improvizācijas prakses 

klātesamību atskaņošanas procesā: 

  Salīdzinošās metodes būtība ir – nolikt blakus un salīdzināt vienu un to pašu 

dziedājumu dažādos rokrakstos; caur salīdzinošām, detalizētām avotu studijām un 

analīzi nonākt pie konkrēto avotu vēsturiskā konteksta, kā arī attiecīgās lokālās 

tradīcijas dziļākas izpratnes, kas ietver gan melodijas/teksta veidolu, gan informāciju 

par interpretāciju.  

  Etnomuzikoloģiskās pieejas galvenie jautājumi saistās ar lokālās mūzikas 

kultūras ietekmi uz korāļa dažādiem atskaņošanas un pieraksta aspektiem, kur svarīga 

vieta jāierāda mutiskās un rakstiskās transmisijas problemātikai, kuras dažādos 
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aspektus var saistīt ar fizioloģiskiem, psiholoģiskiem, akustiskiem un 

antropoloģiskiem fenomeniem.  

Nepieciešams priekšnoteikums Rīgas lokālās tradīcijas izpētei bija paša avota – Rīgas 

misāles – skaidra autorības identificēšana, jo pirms mēģinājuma noteikt manuskripta 

muzikālā materiāla lokālās iezīmes, bija svarīgi pierādīt, ka tas tiešām ir ticis lietots Rīgā. 

Šim nolūkam svarīgi bija divu nozīmīgu baltvācu vēsturnieku pētījumi: Hermaņa fon 

Bruininga grāmata Messe und kanonisches Stundengebet nach dem Brauche der Rigaschen 

Kirche im späteren Mittelalter un Leonīda Arbuzova juniora raksts Livlands Geistlichkeit 

vom Ende des 12. bis ins 16. Jahrhundert. Tā kā viena no nepārprotamākajām liturģisko 

grāmatu autorības iezīmēm ir tajās atrodamais liturģiskais kalendārs, kurš katrā viduslaiku 

pilsētā bija individuāls un atšķirīgs, tad salīdzināšanai ar Rīgas misāli lietots vēl kāds unikāls 

avots, kura piederība Rīgas katedrālei ir skaidra – 1513. gadā Amsterdamā izdotais breviārs 

Secundum ritum et usum sancte Rigensis ecclesiae, kurš nešaubīgi iespiests Rīgas Doma 

svinētās stundu liturģijas vajadzībām un uzrāda tieši to pašu liturģisko kalendāru, kāds tas ir 

atrodams arī Rīgas misālē. Nākošais solis bija pēc visiem viduslaiku pētniecības kanoniem 

izveidot Rīgas misāles kodikoloģisko aprakstu, kas sevī ietver visus nozīmīgākos 

manuskripta paleogrāfiskos parametrus, un līdz ar to prasīja rūpīgu kodeksa paleogrāfisko 

apstrādi. Šai procesā ar ļoti būtiskām konsultācijām un ekspertīzi piedalījās Hamburgas 

universitātē  studējušais latviešu medievists Dr. Andris Levāns, kā teorētiskais pamats lietots 

fundamentālais darbs par viduslaiku paleogrāfiju Kodikologie und Paläographie im digitalen 

Zeitalter – Codicology and Palaeography in the Digital Age (Rehbein 2009). Kopumā ļoti 

daudz laika tika pavadīts skrupulozā manuskripta izpētē LU Akadēmiskās bibliotēkas Reto 

rokrakstu un grāmatu nodaļā, kas rezultējās sīkā aprakstā ne tikai par grāmatas saturu, bet arī 

daudzajiem tehniskajiem parametriem, kas pētījuma gaitā sniedza neatsveramu un brīžiem 

pat pilnīgi negaidītu informāciju. 

Termins “tradīcija” promocijas darbā lietots, apzinoties jēdziena nosacītību. Tā izvēli 

noteica daudzi mūsdienās vai nesenā pagātnē veikti pētījumi par viduslaiku mūzikas lokāliem 

repertuāriem, kuros parasti apskatīts kāda klostera vai pilsētas gregoriskais repertuārs un tā 

prakse.1 Jāpiezīmē, ka pārsvarā šie pētījumi ir vācu valodā un pēc analoģijas ar citiem 

fenomeniem mūzikas vēstures izpētē, vācu un latviešu terminoloģija būs līdzīga. Taču arī 

pētnieciskās literatūras angļu valodā autori mēdz lietot šo pašu apzīmējumu un tas var tikt 

izmantots ļoti daudzveidīgā kontekstā. Tradīcija var nozīmēt mūzikas dialektu vai reizēm pat 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Skat., piemēram, Prassl 2011; Fischer 1994, 1996; Bardos 1975 u.c. 
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mūzikas kultūru un parasti ar to tiek saprasti relatīvi stabili vēsturiskās kontinuitātes aspekti, 

kas aptver ļoti dažādas attiecīgās mūzikas kultūras iezīmes (sal. Jeffery 1995: 51/Nettl 1982: 

3–4). Šajā pētījumā termins “tradīcija” attiecināts uz konkrētu mūzikas zinātnē definētu 

parametru kopumu, ko atklāj Rīgas misāles muzikālā reprezentācija. Tas ietver dziedājumu 

melodiku un modalitāti, ritmiku, melodijas un teksta attiecības, notācijas praksi, liturģiskā 

teksta variācijas, repertuāra satura aprises un tā specifisko lietojumu Baznīcas gada ritējumā, 

kā arī citas atskaņošanas prakses nianses. Visi minētie elementi, ciktāl avota materiāls tos 

ļauj atklāt, iezīmē īpašu un unikālu sintēzi, kas pētījumā saukta par “Rīgas gregorisko 

tradīciju”. Šādā pašā izpratnē jēdziens “tradīcija” lietots arī Hamburgas un citu lokālu 

gregorisko materiālu gadījumā.  

Pētījuma gaitā liela uzmanība pievērsta arī faktoloģiskā materiāla apkopojumam, kas 

ilustrē Rīgas katedrāles vēsturi un liturģisko dzīvi tās visplašākajā kontekstā. Jēdziens 

“sociālais un kultūras konteksts” šajā darbā lietots, balstoties uz folklorista un antropologa 

Ričarda Baumana (Richard Baumann) strukturēto konteksta jēdziena aprakstu, kur 

kontekstuāla izpēte nozīmē mēģinājumu izprast konkrētā fenomena individuālos, sociālos un 

kultūras faktorus (Baumann 1983: 362). Lai gan autors par to runā folkloras izpētes sakarā, 

taču tikpat aktuāls šāds uzstādījums ir arī viduslaiku mūzikas izpētē, kur tieši dažādu 

kontekstu izpēte var atklāt un izgaismot konkrētā teksta avota rašanās un lietojuma jēgu 

visplašākajā ietvērumā.1 Līdz ar to svarīgs aspekts šai procesā bija pēc iespējas izzināt, kāds 

bija domkapitula uzdevums viduslaiku Rīgas katedrālē, jo tieši šie cilvēki bija tie, kas 

diendienā Rīgas misāli lietoja. Tika mēģināts noskaidrot, kādā veidā notika dievkalpojumi, 

kam tajos pievērsta īpaša uzmanība, kā arī – ko iespējams noskaidrot par kantora uzdevumu 

pildītāju un dziedāšanu. Šis aspekts akcentēts visa pētījuma gaitā, jo darba mērķis nebija tikai 

šauri izpētīt specifiskas muzikāli tehniskas nianses, bet gan ielikt tās ļoti plašā viduslaiku 

Rīgas dzīves kontekstā.  

 Konstatējot Rīgas misālē atrodamo melodiju klāstu, kas dokumentē Rīgas katedrāles 

mesas repertuāru 15. gs. otrajā pusē, tika secināts, ka to nepieciešams apskatīt visdažādākajos 

griezumos – lietojot gan viduslaiku mūzikai piemērojamos formālos modalitātes, ritma un 

notācijas pētniecības kritērijus, gan meklēt individuālas lokālās nianses, kuras izskaidrot 

varēs, iespējams, tikai hipotētiskā ceļā apkopojot tieši lokālajai tradīcijai unikālo un īpašo. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Skat. šai sakarā arī Daces Bulas grāmatu Mūsdienu folkloristika. Paradigmas maiņa, kurā izvērsti raksturots 
koncepts par plašāka konteksta nepieciešamību konkrēta teksta avota pētniecībā un tā ieraudzīšanu attiecīgajā 
sociokulturālajā īstenībā (Bula 2011: 175–210). 
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Lai īstenotu uzstādīto uzdevumu – atrast Rīgas manuskripta muzikālajā materiālā lokālas 

iezīmes, darba pamatā lietota empīriskā pieeja, kur galvenais materiāla un informācijas 

ieguves veids bija diskursīva dažādu līdzšinējo pētījumu apzināšana un materiālu analītiska 

salīdzināšana. Taču, pirms izdarīt materiālu salīdzināšanu, bija nepieciešamas rūpīgas arhīva 

studijas, materiāla atlase un apkopošana. Kā pirmais solis šai procesā tika veikta Rīgas 

misāles muzikālā materiāla apgūšana un apkopošana, t.i., šis materiāls bija "jāizfiltrē ārā" no 

manuskripta (tas darīts, gan strādājot ar pašu manuskriptu, gan lietojot tā digitālos attēlus 

datorā un pēc vajadzības tos spēcīgi palielinot, lai nevienu fragmentu nepalaistu garām). Pēc 

tam tika veiktas arhīva studijas Grācas (Austrija) Universitātes bibliotēkas arhīvā un atlasīti 

14.–15. gs. manuskripti, kuru materiālu varētu salīdzināt ar Rīgas misālē atrodamajiem 

pieciem Baznīcas Iesvētīšanas mesas Proprium dziedājumiem. Rezultātā šim nolūkam atlasīti 

apmēram tai pašā laikā lietoti pieci viduslaiku liturģiskie manuskripti: Engelbergas 

(Engelberg) graduāle, Mosburgas (Moosburg) graduāle, Estergomas (Esztergom) misāle, 

Leipcigas Sv. Toma baznīcas graduāle un Pasavas (Pasau) graduāle. Plašākam kontekstam 

tika piesaistīti arī Sanktgallenas (St. Gallen) klostera 9.–11. gs. manuskripti, kuri dokumentē 

agrīnākos attiecīgo dziedājumu pierakstus, kā arī mūsdienu Vaticana izdevums (pievienojot 

arī pašu pēdējo revidēto, vēl oficiāli neapstiprināto versiju).  

 Pētniecības procesa gaitā atklājās, ka Rīgas misāle blakus zināmajam materiālam 

ietver vēl 83 muzikālo margināliju Ordinarium dziedājumu fragmentus, kas aktualizēja 

jautājumu par reģionāli lokālu kopsakarību meklēšanu. Tika pieņemts lēmums meklēt 

iespējamus avotus Hamburgā, jo tieši Hamburgas pilsētai, tās baznīcām un garīdzniekiem 

vēlīnajos viduslaikos bija aktīvi kontakti ar Rīgu. Sazinoties ar Hamburgas Universitātes 

bibliotēkas arhīvu, noskaidrojās, ka tur atrodami vairāki 15. gs. liturģiskie manuskripti ar 

notīm, kas atklāj tālaika Hamburgas liturģiski muzikālo tradīciju. Tā kā šo rokrakstu faksimili 

nebija pieejami, tika pasūtītas mikrofilmas, kurās atrodams mūs interesējošais Hamburgas 

materiāls1. Pēc laikietilpīgas mikrofilmu fotografēšanas, palielināšanas un printēšanas iegūts 

unikāls materiāls, kuru nu bija iespējams salīdzināt ar Rīgas misāles muzikālajām 

marginālijām.    

 Tālākā pētījuma gaitā, ko iezīmē darba 3. nodaļa, lietota metode, kuras izveidotājs 

franču muzikologs Eižens Kardīns ir uzskatāms par mūsdienu gregorikas pētniecībā 

nozīmīgās semioloģijas zinātnes pamatlicēju. Viņš pats to apraksta kā metodi, kuras mērķis ir 

detalizēta pievēršanās manuskriptiem, tajos fiksēto dziedājumu notācijas nozīmei un 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Jāpiebilst, ka, kā izrādījās, arī Hamburgas materiāls pats par sevi ir faktiski līdz šim ļoti maz pētīts. 
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iespaidam uz interpretāciju. Kā divi nozīmīgākie virzieni tiek minēti paleogrāfisko avotu 

studēšana 1  un dažādu manuskriptu notāciju salīdzinoša pētīšana, kas ir nozīmīgākais 

priekšnoteikums, lai spriestu gan par lokālajām tradīcijām un to popularitāti dažādos 

ģeogrāfiskajos reģionos, gan arī nonāktu pie autentiskas interpretācijas iespējām (Cardine 

1979b: 1–2). Sekojot Kardīna paraugam, arī šajā darbā kā analīzes metode izvēlēta viduslaiku 

mūzikas pētniecībā bieži lietotā salīdzinošā metode, kad attiecīgais dziedājums tiek 

salīdzināts vairākos paralēlos tā laika manuskriptos. Veicot mūzikas materiāla analīzi, tika 

izmantota deskriptīvā pieeja, ko viduslaiku manuskriptu pētniecībā ievieš un lieto Kardīns un 

vēlāk izmanto visi viņa skolnieki. Jāuzsver, ka pirms manuskriptos atrodamā materiāla 

analīzes bija jāveic ļoti laikietilpīgs visu aplūkojamo dziedājumu transkripciju izveides darbs, 

kas prasīja daudz uzmanības un studiju vēlīno viduslaiku mūzikas notācijas jomā, jo visi 

izmantotie manuskripti šai ziņā ir viens no otra atšķirīgi. Transkripciju procesa gaitā tika 

veidots pielikums ar kolāciju2 lapām, kurās visi dziedājumi kvadrātnotācijā pierakstīti viens 

virs otra. Tādējādi bija iespējams ērti veikt salīdzinošo analīzi, kā arī identificēt un apkopot 

nozīmīgākās atšķirības. Tā kā muzikālo margināliju gadījumā salīdzināti tikai Rīgas un 

Hamburgas manuskripti, tad šī transkripcija un analīze ērtības labad tika veikta apakšnodaļā 

par marginālijām, nevis atsevišķā pielikumā. Blakus tam kā pamata reference lietoti Editio 

Vaticana izdevumi, kas lielā mērā atklāj universāli lietotā liturģiskā repertuāra 

pamatvadlīnijas. Tā kā darbā bija nepieciešams iegūt maksimāli detalizētu izpratni par 

mūsdienu pētniecības procesiem un tajos sastopamo instrumentāriju, tad vienā epizodē lietota 

arī ekspertu intervijas metode, resp., Berlīnē tika veikta padziļināta daļēji strukturēta 

individuāla intervija (intervijas garums – trīs stundas) ar vienu no Kardīna skolniekiem – 

Heinrihu Rumphorstu, kurš varēja saistoši pastāstīt par manuskriptu pētniecības procesu, kurā 

vairākus gadu desmitus darbojās Kardīns ar saviem sekotājiem.3 Lai veiktu atsevišķus 

precizējumus, šai intervijai sekoja trīs īsas strukturētās intervijas epasta formā. 

Kā informatīvs Rīgas misāles muzikālo margināliju apkopojums izveidota 

dziedājumu tabula, kas sniedz kvantitatīvu4 materiāla raksturojumu, norādot, kādi dziedājumi 

cik bieži manuskriptā sastopami, un cik daudz tajos atrodami lokāli melodiju varianti. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Pats Kardīns mūzikas paleogrāfiju apraksta kā zinātni par dažādām notācijas formām, kuras tika izmantotas, 
lai skanošu mūziku padarītu redzamu grafiski. Plašākā nozīmē tā nodarbojas ar senām mūzikas rakstiskām 
liecībām, koncentrējoties uz to muzikālu rekonstruēšanu un interpretāciju. Šaurākā nozīmē tā koncentrējas uz 
dažādu mūzikas grafisku simbolu studijām: to formām, vēsturi un ģeogrāfisko izplatību. 
2 Lat. collatio – salikt kopā, apkopot, nolikt blakus. 
3 Intervijas atšifrējumu skat. 2. pielikumā. 
4 Tomēr šis kvantitatīvais raksturojums uzskatāms par nepilnīgu, jo pats Rīgas misāles margināliju materiāls ir 
spontāni veidojies un nevar tikt uzskatīts par pilnīgu tā laika dievkalpojumu muzikālā repertuāra atspulgu. 
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Runājot par manuskripta muzikālajām marginālijām un meklējot tajās lokālas tradīcijas 

iezīmes, tika lietoti trīs lokalitātes kritēriji, kas līdzīgi izmantoti šodienas dažādu lokālo 

mūzikas tradīciju pētniecības praksē: 1. dziedājumi, kas tiek lietoti universāli daudzās 

Eiropas vietās;  2. dziedājumi, kam ir lokāli reģionāls lietojums (piem., tie atrodami tikai 

Rīgas un Hamburgas materiālos); 3. dziedājumi, kam ir vienas vietas lokalitāte (šai gadījumā 

– Rīgas) un šādā versijā, pēc mūsu rīcībā esošās informācijas, tie nekur citur nav atrodami. 

  Aplūkojot Rīgas misāles margināliju melodijas un salīdzinot tās ar Hamburgas 

manuskriptos atrodamajiem attiecīgajiem dziedājumiem, lietota etnomuzikoloģiska pieeja, jo 

šeit nevar būt runa par vienu fiksētu dziedājumu gala versiju, bet gan ir jāapskata vairāki 

viena un tā paša dziedājuma varianti, kur ļoti nozīmīga loma ir mutiskās–rakstiskās 

transmisijas dažādajiem aspektiem. Svarīgi šeit bija ieraudzīt, ka liela daļa pierakstīto 

dziedājumu intonāciju dokumentē improvizācijas praksi, kas bieži notikusi jau konkrētajā 

atskaņošanas brīdī un devusi dziedātājiem zināmu brīvību interpretācijas un liturģiskā tekstā 

spilgtas pasniegšanas aspektā. 

Viss iepriekš minētais darīts, lai sasniegtu divus interpretatīvos līmeņus – no sākuma 

jāveic misāles paplašināta izpēte ar kodikoloģisko analīzi un jāapzina vēsturiski sociālais 

konteksts, pēc tam, balstoties uz iegūtajiem secinājumiem, bija iespējams analizēt un 

salīdzināt konkrēto repertuāru.  

Darbā uzmanība pievērsta arī gregoriskā korāļa dzīvās atskaņošanas prakses 

sinhronajiem (pašreizējās situācijas raksturojums) un diahronajiem (mūzika ilgākā, vairākas 

paaudzes ietverošā laika periodā) aspektiem. Lai to sekmīgāk paveiktu, neatsverama pieredze 

bija mans vairākus mēnešus pavadītais laiks Gerleves (Vācija) benediktīniešu klosterī, kurā 

vairākos aspektos tika veikts līdzdalības novērojums. Tā kā tieši benediktīniešu klosteri ir 

vieta, kur vēl joprojām vispilnīgāk autentiskā veidā tiek kopta gregoriskā korāļa prakse 

ikdienas liturģijā, svarīga pieredze bija vērot, kā notiek šo dziedājumu funkcionēšana. 

Daudzas lietas šai procesā ļāva daudz labāk saprast un veidot priekšstatu par to, kā tas varētu 

būt bijis arī Rīgas katedrāles liturģijā viduslaikos, jo lielā mērā tiek lietots tas pats repertuārs.  

 Vēl jāpiemin kāda būtiska tehniska nianse: lai tekstā veiksmīgi un uzskatāmi ieliktu 

visus muzikālo margināliju transkripcijas kvadrātnotācijā, speciāli šī promocijas darba 

vajadzībām iegādāta datorprogramma St. Meinrad, ar ko tika rakstīti visi muzikālie 

fragmenti. Procesa gaitā bija jāpārvar arī vairākas problēmas, kas saistās ar šo fragmentu 

ievietošanu teksta dokumentā un to izdrukas kvalitāti. 
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Darba struktūra  

 Pētījuma struktūru noteica tā mērķis un uzdevumi: to veido ievads, trīs nodaļas, 

nobeigums, glosārijs,nliteratūras un avotu saraksts, kā arī četri pielikumi (4. pielikums 

atsevišķā sējumā). 

Pirmajā nodaļā raksturota gregoriskā korāļa izpētes situācija pasaulē un ieskicētas 

dažādas pētnieciskās pieejas. Šeit aprakstīts 19. gadsimta otrajā pusē Solemas (Solesmes, 

Francija) klosterī aizsāktais gregoriskā korāļa restaurācijas darbs, īpaši apskatot tā spilgtākā 

pārstāvja Eižena Kardīna idejas un metodoloģiskās nostādnes. Minēti arī nozīmīgākie E. 

Kardīna sekotāji, kurus nesenā pagātnē un šodien pasaulē jāuzskata par vadošajiem 

pētniekiem gregoriskā korāļa izpētē – Luidži Agustoni (Luigi Agustoni), Johanness Berhmans 

Gešls (Johannes Berchmans Göschl), Nino Albaroza (Nino Albarosa), Heinrihs Rumphorsts 

(Heinrich Rumphorst) u.c. – un viņu pētījumu rezultāti, kas bija nozīmīgi šīs disertācijas 

uzstādījumiem. Līdzās tam tika pievērsta uzmanība arī etnomuzikoloģiskajai pieejai 

gregoriskā korāļa pētniecībā, kur akcents likts uz pilnīgi citiem problēmaspektiem, kā 

mutiskās–rakstiskās transmisijas u.c. jautājumiem, un sniegts ieskats Rietumu 

etnomuzikoloģikajā literatūrā, kur autori (kā Pīters Džefrijs, Leo Treitlers (Leo Treitler), 

Bruno Netls (Bruno Nettl), Helmūts Huke (Helmuth Hucke) u.c.) piedāvā vairākas pieejas 

minētajam jautājumam. Tika ieskicēta arī tradicionālās mūzikas pētniecībā lietotā pieeja, kas 

pēta dažādas improvizācijas prakses, un var būt noderīga arī gregoriskā korāļa šī paša 

fenomena izpētē. Nodaļā raksturota arī gregoriskā korāļa vēsture Latvijā, iezīmētas robežas 

un dažādā izpratne, runājot par jēdzienu "gregoriskais korālis", kā arī apskatīta pēdējo 20 

gadu pieredze Latvijā, kur pētniecība cieši saistās ar muzicēšanas praksi. 

 Otrajā nodaļā dažādos griezumos tiek pētīta Rīgas misāle, atklājot tās vietu Latvijas 

vēsturē, īpašu uzmanību pievēršot dokumenta muzikālajām liecībām. Tiek sniegts 

manuskripta kodikoloģiskais apraksts, kas ir neatņemama ikviena jaunatklāta viduslaiku 

manuskripta pētījuma sastāvdaļa, iezīmēts dokumenta funcionālais konteksts viduslaiku 

Rīgas Domā un pievērsta īpaša uzmanība manuskripta izcelsmes un autorības jautājumiem. 

Šai kontekstā īpaši nozīmīgu informāciju sniedza vairāku vācbaltu vēsturnieku (kā Hermanis 

fon Bruinings, Leonīds Arbuzovs juniors, Vilhelms Neimanis (Wilhelm Neumann), 

Konstantīns Metigs (Constantin Mettig), Nikolajs Bušs (Nicolai Busch)) pētījumi, kas 

lielākoties tapuši 19. gs. beigās – 20. gs. sākumā. Nozīmīgu informāciju sniedza arī latviešu 

medievista Andra Levāna pētījumi par viduslaiku Rīgu kā svētceļojumu pilsētu un dažādo 

liturģisko memoriju iedibināšanu, kam ir tiešs sakars ar Rīgas misālē atrodamajiem 

liturģiskajiem tekstiem. Apakšnodaļā "Rīgas misāles notācija un ģermāņu korāļdialekts" tiek 
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plašāk apskatīta gregoriskā korāļa tradīcija, kas raksturīga ne tikai viduslaiku Rīgai, bet arī 

daudz plašākam Centrāl– un Austrumeiropas reģionam. Šai sakarā kā nozīmīgs informācijas 

avots kalpoja Pētera Vāgnera (Peter Wagner) fundamentālais pētījums par ģermāņu 

korāļdialektu, kas īpaši raksturīgs vēlīnajiem viduslaikiem, un tā spilgtākajām iezīmēm 

iepretī citu Eiropas reģionu gregoriskā korāļa tradīcijām. 

 Trešā nodaļa veltīta sistemātiskai Rīgas misāles muzikālā materiāla analīzei, norādot 

uz specifiskām muzikālām detaļām, kuru kopums iezīmē Rīgas lokālo tradīciju. Nodaļas 

gaitā veikta salīdzinoša analīze ar veselu virkni citos manuskriptos atrodamu materiālu, kas 

ļauj spriest ne tikai par Rīgas lokālo tradīciju, bet arī tās iekļaušanos plašākā viduslaiku 

reģionāli lokālā kontekstā. 

 Pirmajā pielikumā sniegts kvadrātnotācijas skaidrojums, kas iecerēts kā palīgs 

lasītājam, lai varētu precīzāk orientēties kolāciju lapu un margināliju analīzes materiālā, kur 

pēc šodien vispārpieņemtas viduslaiku pētniecības prakses tiek lietota kvadrātnotācija. 

Otrajā pielikumā atrodama intervija ar Heinrihu Rumphorstu par gregoriskā korāļa 

pētniecību, kur īpaši iezīmēta metodoloģijas jautājumu problemātika.  

Trešajā pielikumā iekļauti visi kolāciju lapās izmantotie vēlīno viduslaiku faksimili, 

ar kuriem tika salīdzināta Rīgas misāle.  

Ceturtajā pielikumā A3 formātā apkopotas visas analīzē lietoto dziedājumu kolāciju 

lapas, līdz ar to tiek uzskatāmi ilustrēta pētījuma procesa gaita un parādīts viens no tās 

nozīmīgākajiem posmiem (skat. 2. sējumu). 

 

Promocijas darba aktualitāte un jaunpienesums  

 Promocijas darba aktualitāti un jaunpienesumu latviešu mūzikas vēstures izpētē un 

apgūšanā apliecina sekojošais: P i r m k ā r t ,  tā pētījuma objekts ir viduslaiku Rīgas lokālā 

gregoriskā tradīcija, kas līdz šim faktiski vispār nav pētīta. O t r k ā r t ,  pirmo reizi pētījuma 

galvenajā fokusā ir unikāls 15. gadsimta manuskripts – Rīgas misāle – un jo īpaši tajā 

atrodamais muzikālais materiāls, kas uzskatāms par senāko muzikālo liecību Latvijas 

mūzikas vēsturē.1 T r e š k ā r t ,  pirmo reizi Latvijā analizēta gregoriskā korāļa un tā lokālo 

tradīciju pētniecības metodoloģijas, sistematizācijas un terminoloģijas problemātika, 

piedāvājot jaunus, konkrētus risinājumus. C e t u r t k ā r t ,  promocijas darbā tiek veikta 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Promocijas darba ietvaros apkopoti, raksturoti un analizēti visi Rīgas misālē atrodamie dziedājumi – gan pieci 
Baznīcas Iesvētīšanas mesas Proprium dziedājumi, gan 83 muzikālo margināliju dziedājumu intonācijas, kas 
līdz šim pētniecībā vispār nebija apzinātas, analizētas un pētītas. Tieši muzikālo margināliju izpēte un to 
transkripciju veidošana, meklējot tikai Rīgai raksturīgu lokālo tradīciju, uzskatāma par šī pētījuma absolūtu 
novitāti un atklājumu. 
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salīdzinoša Rīgas misāles muzikālā materiāla analīze ar veselu virkni citos manuskriptos 

atrodamu materiālu, kas ļauj konstatēt ne tikai vienīgi Rīgai raksturīgu lokālo tradīciju, bet 

arī tās iekļaušanos plašākā viduslaiku reģionāli–lokālā kontekstā. P i e k t k ā r t ,  šeit apkopots 

liela apjoma materiāls par viduslaiku Rīgas katedrāles dzīvi, un izveidots Rīgas misāles 

kodikoloģiskais apraksts, kas līdz šim nebija izdarīts un līdz ar to ir nozīmīgs pienesums 

Latvijas vēstures pētniecībā vispār. S e s t k ā r t ,  šis pētījums plašākā kontekstā ir uzskatāms 

par jaunpienesumu Latvijas mūzikas vēstures pētniecībā, atklājot tajā jaunu lappusi – 

viduslaiku Rīgas sakrālās mūzikas mantojumu. Tas nodrošina šīs informācijas pieejamību 

gan mūsdienu sabiedrībai, gan konkrētiem senās mūzikas interpretiem, gan nākamajām 

paaudzēm. 

 Promocijas darbs ir p r a k t i s k i  i z m a n t o j a m s ,  veidojot lekciju kursus par 

Latvijas mūzikas senāko laiku vēsturi, arī kā bāze tālākiem pētījumiem par viduslaiku vēsturi 

Latvijā un Latvijas mūzikas senākā mantojuma iekļaušanos plašākā Rietumu mūzikas 

vēstures kontekstā. Tas var būt nozīmīgs avots arī senās mūzikas interpretiem, atklājot 

plašākam publikas lokam koncertos un koncertlekcijās Latvijas senāko mūzikas mantojumu.  

 Šis pētījums iecerēts ar nolūku radīt pārskatāmu priekšstatu par viduslaiku Rīgas 

mūzikas kultūras svarīgu sastāvdaļu – Rīgas misāles dziedājumiem un šī repertuāra unikālo 

lokālo praksi, kā arī veicināt tās atpazīstamību un iekļaušanos ne tikai Latvijas, bet arī 

starptautiskajā zinātniskajā apritē, kur šāda veida lokālas viduslaiku sakrālās mūzikas 

tematika ir pastāvīgs sistemātisku pētījumu objekts jau kopš 20. gs. sākuma. 
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1. GREGORISKĀ KORĀĻA PĒTNIECĪBAS STĀVOKLIS  

PASAULĒ UN LATVIJĀ  
 Mūsdienās gan pasaulē, gan Latvijā ir vispārzināms fakts, ka gregoriskais korālis ir 

plašs pētījumu objekts visdažādākajos aspektos. Mūzikas vēstures kontekstā raugoties, tas 

šodien nereti tiek uzskatīts par profesionālās mūzikas sākumu Eiropā, kā pirmais repertuārs, 

kurš pilnībā tiek dokumentēts rakstiski un līdz ar to var tikt pakļauts profesionālai analīzei un 

pētniecībai. Tieši šis ir viens no galvenajiem atskaites punktiem, kāpēc modernajā pētniecībā 

šim unikālajam repertuāram tiek pievērsta tik liela uzmanība. Turklāt gregoriskie dziedājumi 

līdz pat mūsdienām ir arī liturģiski funkcionāla mūzika un līdz ar to tos nav iespējams 

analizēt un pētīt ārpus to rašanās un funkcionēšanas konteksta. To izcelsme, eksistence un 

veidols ir cieši saistīti ar Romas baznīcas liturģiju, tās kārtību un iekšējo dinamiku. Arī šajā 

kopsakarībā pēdējās desmitgadēs pasaulē veikts ļoti daudz pētījumu.   

 Plašākai publicitātei Latvijā vēl līdz nesenai pagātnei nebija līdz galam apjausts fakts, 

ka līdzīgi kā daudzu citu tautu mūzikas vēsturē, arī Latvijas mūzikas vēsturē pirmā rakstiski 

dokumentētā mūzikas liecība ir gregorisko dziedājumu pieraksti, kas atrodami Latvijas 

vēsturei tik nozīmīgajā grāmatā – Rīgas misālē. Un, lai gan gregorisko korāli jau sākot no 9. 

gs. Eiropā centās unificēt un visur ieviest vienādu, kas savukārt zināmā mērā nozīmē radošā 

momenta sastingumu, vajadzība radīt ko jaunu prasīja savu un lielākā mērā izpaudās dažādās 

lokālās tradīcijās (sal. Musch 1993: 17–18). Kā jau minēts, nozīmīgs šīs disertācijas 

uzdevums ir, balstoties uz Rīgas misālē atrodamo muzikālo materiālu, uzrādīt lokālās 

īpatnības viduslaiku Rīgas gregoriskajā tradīcijā. Lai to paveiktu, nepieciešams ļoti plašs 

skatījums uz gregoriskā korāļa pētniecību pasaulē, tās vēsturi un attīstību. Arī viduslaiku 

Rīgas gregoriskās tradīcijas pētniecība ir jāsaista ar visā pasaulē uzkrāto gregoriskā korāļa 

pētniecības pieredzi, lai no vispārēja konteksta un kopīgajām iezīmēm varētu nonākt pie 

lokālajām īpatnībām un atšķirībām. Lai pētniecība iekļautos pasaules gregorikas pētnieciskajā 

diskursā, šajā nodaļā tiks apskatītas galvenās pieejas, kā mūsdienu muzikoloģijā pasaulē tiek 

strādāts, lai soli pa solim šādu tēmu izgaismotu, kam arī tiks veltīti turpmākie šīs nodaļas 

apakšpunkti. 

 Pirmā apakšnodaļa veltīta gregoriskā korāļa pētniecības aizsākumiem Eiropā, kas 

visciešākajā veidā saistīti ar Solemas klosteri Francijā un tajā iedibināto pētniecības skolu ar 

tās aizvien sazarotāko izpētes darbu līdz pat mūsu dienām. Otrajā apakšnodaļā atspoguļots 

process, kā īpaši pēdējās desmitgadēs aizvien vairāk viduslaiku pētniecībai pievērsušies 
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etnomuzikologi, lietojot no Solemas skolas atšķirīgu metodoloģiju un raugoties uz lietām sev 

raksturīgā diskursā. Šāda viduslaiku dziedājumu pētniecība no etnomuzikoloģijas 

skatupunkta īpaši 20. gs. beigās – 21. gs. sākumā ir pavērusi izpētes darbam pilnīgi jaunu 

horizontu, apskatot dažādus mutiskās transmisijas un lokālo tradīciju jautājumu lokus, kas 

ilgu laiku netika uzskatīti par aktuāliem un muzikoloģiski izzināmiem. Trešā apakšnodaļa 

veltīta situācijai Latvijā, kur jautājums par gregorisko tradīciju viduslaiku Livonijā uzskatāms 

par ļoti aktuālu, jo saistāms ar plašākiem Latvijas mūzikas identitātes jautājumiem, taču 

jaunākā pētniecības pieredze šeit iesākusies tikai aptuveni pirms 20 gadiem. Šī tēma 

raksturīga jebkuras lokālās tradīcijas izpētei un aizved pie jautājumiem, kas saistīti ar lokālo 

atskaņošanas praksi. Tas sevī ietver arī nozīmīgo jautājumu par viduslaiku dziedājumiem kā 

konkrētu repertuāru vai plašāku principu. 

 

1.1. Solemas klosterī aizsāktais darbs un tā sekotāji 
  

Līdzīgi kā daudzi citi mūzikas repertuāri un stili, kurus šodien pieskaitām pie senās 

mūzikas1, arī gregoriskais korālis pēdējo 20–30 gadu laikā ir piedzīvojis renesansi, kurai 

pamatā ir ne tikai emocionāla aizraušanās ar šo senlaicīgo, pat eksotisko tradīciju, bet gan 

daudz vairāk par to jāpateicas nepārtrauktai korāļa pētniecībai, kuras sistemātiski pirmsākumi 

jāmeklē jau pirms vairāk kā 100 gadiem. Lai saprastu pašreizējo situāciju pētniecībā, ir 

nepieciešams veikt atskatu tās vēsturē, jo daudzi impulsi un motivācija, kas likuši sākt pētīt 

gregorisko dziedājumu dažādos mākslinieciskos aspektus, palikuši nemainīgi un būtiskās 

lietas, ilgstoši saglabājot savu pamatuzstādījumu, tikušas tikai papildinātas ar arvien jaunāku 

pētījumu gūtajām atziņām un atklājumiem (sal. Musch 1993: 221–233). 

 Analizējot atšķirīgās pieejas un metodes, kas sastopamas gregoriskā korāļa (un citu 

senās mūzikas repertuāru) pētniecībā un vēlāka laika mūzikas izpētē, par galveno iemeslu, 

kāpēc aizvien vairāk nepieciešama diferencēta pieeja, kļūst interpretācijas prakse, kuras 

dažādu aspektu apzināšana pēdējos gadu desmitos spēcīgi ietekmējusi daudzus pētniecības 

virzienus. Par atskaņošanas prakses elementu būtisko nozīmi pētniecībā savā kopīgajā 

grāmatā runā šveiciešu muzikologs Luidži Agustoni un vācu gregoriskā korāļa pētnieks 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Te gan jāuzsver, ka arī vēl šodien pasaulē nav vienotas senās mūzikas definīcijas. Visbiežāk tiek uzskatīts, ka 
tā ir mūzika līdz J. S. Baham un viņa dēliem, taču citās tradīcijās, piem., Bāzeles Mūzikas augstskolā Šveicē, 
par seno mūziku tiek uzskatīts arī klasicisms (sal., piem., Prassl 2008).  
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Johanness Berhmans Gešls. Viņi uzsver domu, ka svarīgs nosacījums mūzikas  pētniecības 

pieejas izvēlē ir nepārtrauktas atskaņošanas prakses tradīcijas esamība vai arī tās iztrūkums:  

"[...] Jo ar šiem dziedājumiem, kas izveidojušies 8. un 9. gadsimtā pēc Kristus, mūs – 

šodienas cilvēkus vairs nesavieno dzīva nepārtrauktā tradīcija, kā tas, piemēram, ir ar 

V.A.Mocarta vai L.v.Bēthovena mūziku"1 (Agustoni 1987: 6). 

 Te arī meklējams skaidrojums daudziem gregorikas pētniecības pamatprincipiem, 

kuri krietni atšķiras no tādas mūzikas izpētes, kura rodas šodien vai arī, kuru ar šodienu 

savieno nepārtraukta atskaņošanas prakse. Savukārt gregoriskajā korālī pēc tā uzplaukuma 

laika (9.–10. gs.) iesākas gadsimtiem ilgs dekadences periods, kurš to attālina aizvien vairāk 

no tā pirmsākumiem. Pamazām šis process noved pie tā, ka maz kas ir saglabājies no 

pirmatnējās gregorisko dziedājumu mākslinieciskās vērtības ar visām tās smalkajām muzikāli 

ritmiskajām niansēm. Situāciju, sākot ar renesanses laiku līdz pat 19. gs., abi iepriekš minētie 

zinātnieki raksturo ar šādiem vārdiem:  

"Nekas vairs nav no tās mākslinieciskās iedvesmotības un vitalitātes, kura gregorisko 

korāli izceļ tā pirmsākumos"2 (Agustoni 1987: 6).  

Vēlākos gadsimtos ir sastopami jau pilnīgi citi dziedājumi, kuri salīdzinājumā ar 

oriģinālajiem (t.i., senākajiem) tika praktizēti pilnīgi atšķirīgā, muzikāli spēcīgi izmainītā 

veidolā. Tiem maz kas vairs ir kopīgs ar dziedājumu sākotnējo formu. Tas kļūst īpaši 

uzskatāms, aplūkojot un analizējot vēlāka laika dziedājumu muzikālos pierakstus. Visbeidzot, 

var apgalvot, ka gregoriskā korāļa autentiskā tradīcija bija faktiski pilnībā aprāvusies un 

apstājusies. Gregoriskais korālis tādā apjomā un veidolā, kā savos pirmsākumos, dzīvajā 

praksē vienkārši vairs neeksistēja. Tā vietā eksistēja gan spēcīgi transfomētas vienbalsīgo 

dziedājumu versijas, gan daudzbalsīgais repertuārs, kas pamazām gregoriskos dziedājumus 

liturģijā bija aizstājis (Musch 1993: 225–226, Prassl 2008). 

 Runājot par gregoriskā korāļa restaurāciju un pētniecību, kā ļoti nozīmīgs aspekts ir 

jāizceļ arī pētniecības attiecības ar dzīvo muzicēšanas praksi. Tas ir svarīgi, lai izprastu šī 

repertuāra izpētes pagātnes attīstību un realitāti šodien. Gregoriskais korālis vēl daudz 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 “Denn mit diesen Gesängen aus dem 8. und 9. Jahrhundert n. Chr. verbindet uns heutige Menschen keine 
ununterbrochene lebendige Überlieferung, wie das z .B. für Werke W. A. Mozarts oder L. v. Beethovens gilt.” 
(Šeit un turpmāk visi teksta tulkojumi ir mani. G.P.)  
2 “... nichts mehr von jener künslerischen Inspiriertheit und Vitalität, die den Gregorianischen Gesang der 
Ursprungszeit auszeichnete.” 
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izteiktāk nekā citi repertuāri nav vis l'art pour l'art1, bet vienmēr un visos laikos ir bijis 

izprotams tikai Romas katoļu baznīcas liturģijas kontekstā. Līdz ar to arī visbiežāk iniciatīva 

un ierosme pētniecībai ir nākusi nevis no akadēmisko mūzikas teorētiķu vidus, bet gan no 

Baznīcas, kura 19. gs. beigās ar jaunu izpratni atkal sāka apzināt savu liturģiski muzikālo 

mantojumu, kas lika ne tikai pētīt, bet arī aktualizēt tajā atrodamās augstās mākslinieciskās, 

liturģiskās un garīgās vērtības. Visskaidrāk šo domu pauž II Vatikāna koncila (1962‒1965) 

116. artikuls Par svēto liturģiju, kurā teikts, ka tieši "gregoriskais korālis ir Romas baznīcas 

dievkalpojumiem paredzētie dziedājumi – il canto proprio della Chiesa Romana"2 

(Hünermann 2004: 134). Taču šī pārliecība atdzima un konstatējums radās jau krietni agrāk.  

 Atgriežoties pie pētniecības pirmsākumiem, jāatzīmē vēl kāds ļoti nozīmīgs 

kultūrvēsturisks sasniegums, proti, 19. gs. vidū pēc ilgiem sastinguma gadsimtiem, kad 

gregoriskais korālis faktiski pilnīgi bija zaudējis savu nozīmi3, tika ievadīta un turpmākajos 

gadu desmitos arī lielā mērā īstenota gregoriskā korāļa restaurācija un tā atgriešana pēc 

iespējas pirmatnējā veidolā. Tas viss notika arī plašākā kultūras un reliģiskās dzīves atmodas 

kontekstā 19. gs. otrajā pusē, kad savu darbību atsāka arī daudzi benediktīniešu klosteri, kuri 

savā laikā tika slēgti pēc franču revolūcijas uzvaras gājiena un tās līdzatnestās klosteru 

sekularizācijas.  

 Par šo nozīmīgo veikumu, pirmkārt, ir jāpateicas neatlaidīgajam pirmatklājēju garam, 

kurš valdīja Solemas Sv. Pētera benediktīniešu klosterī (St. Pierre de Solesmes) Francijā 

(skat. 1. attēlu).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Fr. Māksla mākslas dēļ. 
2 “Gregorianischer Choral ist der eigene Gesang der Römischen Kirche – il canto proprio della Chiesa 
Romana.” 
3 Liturģiju šai laikā pārsvarā aizpildīja dažādu laikmetu daudzbalsīgā mūzika. 



	  

 

 

25 

 
1. attēls. Solemas Sv. Pētera benediktīniešu klosteris (Francija) 

Foto no publiskā arhīva http://www.all-free-photos.com 

Restaurācija un atjaunotne nebūtu bijusi iespējama tādā mērā, ja jau kopš paša sākuma 

nebūtu izvēlēta atbilstoša pieeja, kas pirmām kārtām jau ir atgriešanās pie agrīnajiem 

gregoriskā korāļa avotiem, proti, pie senākajiem tā muzikālajiem pierakstiem, kādi tie ir 

sastopami 10. un 11. gs. neimu rokrakstos. Daudzi no šiem rokrakstiem tika atklāti pilnīgi no 

jauna (nereti tie atrasti visneiedomājamākās vietās, piemēram, bieži senās pergamenta lapas 

kalpoja kā vēlāka laika grāmatu ievākojamais materiāls) un pamazām darīti pieejami mūzikas 

zinātniekiem un pētniekiem. Var teikt, ka Solemas klosterī 19. gs. aizsāktais restaurācijas un 

pētniecības darbs tiek nepārtrauktā procesā turpināts līdz pat mūsu dienām, tāpēc ir nozīmīgi 

apjaust un apzināt tā vēsturi, motivāciju un nozīmīgākos pieturpunktus. Tieši šī pētniecības 

konteksta apzināšanās ir nepieciešama ikvienam zinātniekam šodien, lai, balstoties uz jau 

zināmiem muzikoloģiskiem atklājumiem, varētu veidot savu skatījumu un izvirzīt savus 

pētnieciskos uzstādījumus. Lai nodrošinātu šādu disertācijas darbam nepieciešamu 

diskursivitātes pakāpi un skaidri iezīmētu pētījuma kontekstu, šīs apakšnodaļas turpinājumā 

sīkāk tiks apskatīti nozīmīgi jautājumi, kas cieši saistīti ar Solemas klosterī veikto pētniecības 

darbu. Tiks apkopoti nozīmīgākie fakti un minētas svarīgākās personas, kas saistītas ar 

Solemā aizsākto darbu. Tāpat īsumā tiks atklāta saikne starp gregoriskā korāļa pētniecību, 

ciešo saistību ar pirmavotu pieejamību un to izpēti, balstotoies uz paleogrāfijas1 un 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Sīkāk par paleogrāfiju – skat. glosāriju. 
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semioloģijas1 zinātņu jaunākajiem sasniegumiem. Nodaļas gaitā tiks raksturoti arī tādi svarīgi 

pētniecības aspekti kā gregoriskā korāļa restaurācijas process un tā problemātika, kā arī 

teksta analīzes pamatprincipi saistībā ar tekstu ekseģēzes2 praksi agrīnajos viduslaikos. 

 

1.1.1. Pētniecības vēstures priekšnoteikumi un avotu stāvoklis   
  

Lai labāk varētu saprast situāciju gregoriskā korāļa pētniecībā šodien un arī skaidrāk 

iezīmētu sākumpunktu pētījuma procesam, šajā apakšnodaļā tiks īsi ieskicēti un izvērtēti 

galvenie uzstādījumi un jautājumi pētniecības vēsturē 19. un 20. gadsimtā. Gregoriskā korāļa 

atdzimšanu hronoloģiski var iedalīt divos posmos. Pirmais posms tiešā veidā saistās ar 

Solemas mūkiem, kuri strādāja ar lielu aizrautību, taču viņu lietotās pieejas un metodes bieži 

vien bija vairāk intuitīvas un nekritiskas, viņu rīcībā vēl nebija pārbaudītu pētniecības 

mehānismu un līdz galam izkristalizētu paņēmienu, kā darboties. Galvenais pētniecības 

mērķis bija pēc iespējas īsā laikā nonākt pie praktiskiem risinājumiem. Iedomājoties tā laika 

situāciju, kad dzīvās atskaņošanas prakses tradīcija ir pārtrūkusi, tas ir labi saprotams. 

Nozīmīgs dokuments, kas pētniecības procesu veicināja, ir pāvesta  Pija X 1903. gadā rakstītā 

vēstule Motu Proprio. Šo nozīmīgo dokumentu saistoši raksturo latviešu teologs Ivo 

Grantiņš:  

"Motu Proprio, t.i., pēc pāvesta paša iniciatīvas, un tajā viņš ir vadījies pēc saviem 

apsvērumiem, nevis pēc kardinālu mudinājuma" (Grantiņš 2007: 9).  

Tajā pāvests aicina visu katoļu baznīcu, kura pieder Romas ritam, un ne tikai klosterus, no 

jauna apsvērt gregoriskā korāļa lomu baznīcas mūzikā. Vēstules otrajā nodaļā Sakrālās 

mūzikas dažādie veidi viņš cita starpā raksta:  

"Sakrālajai mūzikai visaugstākajā mērā būtu jāpiemīt kvalitātēm, kuras atbilst 

liturģijai, svētumam un formas perfekcijai. [...] Šīs kvalitātes vislielākajā mērā ir 

atrodamas gregoriskajā korālī, kurš ir Romas baznīcai tipisks dziedājums, kuru tā kā 

vienīgo ir pārmantojusi no sentēviem, rūpīgi glabājusi cauri gadsimtiem savos 

liturģiskajos manuskriptos, kuru tā liek priekšā saviem ticīgajiem un paredz to īpaši 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Sīkāk par semioloģiju – skat. skaidrojošo glosāriju. 
2 Ekseģēze (gr.: ἐξήγησις exēgesis = „interpretācija“, „izskaidrošana“) ir tekstu izskaidrošana, jēgas atklāšana. 
Tās mērķis ir atklāt un darīt pieejamu lasītājam teksta saturu, jēgu un galvenos struktūrelementus. Ikdienas 
lietošanā visbiežāk tiek minēta saistībā ar Svētajiem Rakstiem.  
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konkrētām liturģijas daļām, un, kuru nesenās studijas laimīgi ir atjaunojušas to 

vienotībā un skaidrībā"1 (Pius X 1903).  

 Savā rakstā, kas tiek iespiests jau dažus mēnešus pēc viņa stāšanās amatā, pāvests Pijs 

X parāda, ka baznīcas mūzika un īpaši gregoriskais korālis, kuru tas vēlas atkal ieviest visā 

baznīcā, ir viņam pašam personīgi ļoti svarīgs un tuvs. Baznīcas mūzika ir, kā viņš savā 

vēstulē turpina, neatņemama svinīgās liturģijas sastāvdaļa, kuras mērķis un jēga ir pagodināt 

Dievu, kā arī iedvesmot un stiprināt ticīgos. Citiem vārdiem sakot, tas nozīmē, ka liturģijas 

un līdz ar to arī baznīcas mūzikas mērķis ir vadīt ticīgos no profānās pasaules un tās ikdienas 

tuvāk Dievam, dodot tiem iekšēju spēku un prieku. Tāpat arī baznīcas mūzikas uzdevums ir 

vairot dievkalpojuma svinēšanas skaistumu un izteiksmību. Lai visus šos uzdevumus 

sasniegtu, gan pāvestam Pijam X, gan Solemas mūkiem bija skaidrs, ka pamatā nepieciešams 

tāds muzikālās izteiksmes veids, kas izceltu un padarītu spilgtāku liturģisko tekstu, kam 

nepieciešama melodija ar dziļu muzikālu izteiksmi. Šis parametrs, līdzās tādām universālām 

lietām kā svētums un mākslinieciskais līmenis, tika uzskatīts par galveno, kas nepieciešams 

baznīcas mūzikai. Balstoties uz šo izpratni, pāvests savā dokumentā tālāk raksta:  

"Pamatojoties uz to, gregoriskais korālis vienmēr ir ticis uzskatīts par paraugu un 

modeli sakrālajai mūzikai. Tādējādi ir iespējams formulēt šādu likumu: jo tuvāk kāda 

baznīcas mūzikas kompozīcija savā veidolā, iedvesmas avotā un noskaņā ir 

gregoriskajam korālim, jo vairāk tā kļūst sakrāla un liturģiska. Un, jo vairāk tā 

attālinās no iepriekš minētā parauga, jo mazāk tā ir cienīga ieņemt vietu svētnīcā. 

Tādējādi gregoriskajam korālim, no senām tradīcijam pārmantotam, būtu savu 

funkciju ziņā atkal jānonāk aktīvā dievkalpojumu lietošanā. Un ir jāakceptē realitāte, 

ka arī tad, kad dievkalpojumā atskan tikai šie dziedājumi, tas neko nezaudē no sava 

svinīguma"2 (Pius X 1903). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 “Sacred music should consequently possess, in the highest degree, the qualities proper to the liturgy, and in 
particular sanctity and goodness of form. [...] These qualities are to be found, in the highest degree, in 
Gregorian Chant, which is, consequently the Chant proper to the Roman Church, the only chant she has 
inherited from the ancient fathers, which she has jealously guarded for centuries in her liturgical codices, which 
she directly proposes to the faithful as her own, which she prescribes exclusively for some parts of the liturgy, 
and which the most recent studies have so happily restored to their integrity and purity.” 
2 “On these grounds Gregorian Chant has always been regarded as the supreme model for sacred music, so 
that it is fully legitimate to lay down the following rule: the more closely a composition for church approaches 
in its movement, inspiration and savor the Gregorian form, the more sacred and liturgical it becomes; and the 
more out of harmony it is with that supreme model, the less worthy it is of the temple. 
The ancient traditional Gregorian Chant must, therefore, in a large measure be restored to the functions of 
public worship, and the fact must be accepted by all that an ecclesiastical function loses none of its solemnity 
when accompanied by this music alone.” 
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 Lai visus šos nodomus īstenotu, pāvests Pijs X izveido speciālu komisiju, kurai ir 

jāsagatavo speciāli gregoriskā korāļa izdevumi. Lielā laika trūkumā laikposmā no 1905. līdz 

1912. gadam tiek izveidoti visu svarīgāko dziedājumu drukāti izdevumi, lai arī vēl nav 

izveidojusies skaidra metodoloģija, kā gregorisko korāli pētīt. Par komisijas vadītāju tiek 

iecelts Solemas mūks Doms Žozefs Puatjē (Dom Joseph Poithier). Komisijas darba rezultātā 

1905. gadā iznāk krājums Kyriale1. Tālāk seko Graduale Romanum (1908), Officium 

defunctorum (1909), Cantorinus seu Toni Communes (1911) un Liber Antiphonarius (1912) 

izdevumi. Visi šie krājumi, kuri balstās uz vairāku senāko adiastemātisko neimu rokrakstu2 

izpēti, ir nozīmīgi līdz pat mūsdienām un kopumā tos mēdz saukt par Editio typica, kuru 

drukāja un izdeva tipogrāfija Polyglotta Vaticana, dažkārt vienkāršoti saukta par Editio 

Vaticana3. Arī šodien gregoriskā korāļa izdevumus kvadratnotācijā (lai gan tie bieži jau ir 

koriģētās melodiju versijas) sauc par Vaticana izdevumiem, kuri vienmēr ir tālāku pētījumu 

atskaites punkts un bāze.  

 Otrs gregoriskā korāļa atdzimšanas posms (nosacīti no 1920. gada līdz mūsdienām) 

īpaši iezīmē melodiskas un tipogrāfiskas korekcijas, kā arī autentiskas interpretācijas izveidi, 

balstoties uz semioloģijas zinātni. Kā nozīmīga personība šeit noteikti jāmin Doms Eižens 

Kardīns (Dom Eugene Cardine, 1905‒1988)4. Šajā laikposmā iznāk vesela virkne ļoti 

nozīmīgu krājumu kā Antiphonale Monasticum (1941), Graduale Triplex (1979), Psalterium 

Monasticum (1981), Liber Hymnarius (1982) Graduale Novum (2011) un citi. Visu šo 

krājumu izdošanas gaitā tika aizvien uzlabota kvadrātnotācijas5 rakstība, cenšoties tai piešķirt 

aizvien lielākas ritmiskās dažādības pieraksta iespējas, kā arī Graduale Triplex un Graduale 

Novum gadījumā blakus tai notēti arī attiecīgo dziedājumu neimu pieraksti, lai interpretu 

apgādātu ar visu atskaņošanai nepieciešamo informāciju (Rumphorst 2012).  

 Lai mūsdienu pētniecības aina būtu pilnīga, ir jājautā, kāda šodien ir gregoriskā 

repertuāra avotu pieejamība, jo tikai balstoties uz tiem, iespējams uzsākt un īstenot nopietnu 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Tajā apkopoti visi mesas Ordinarium dziedājumi, tāpat arī pilnīga mirušo mesa, t.i., rekviēms. 
2 Adiastemātiskie neimu rokraksti – senākie neimu manuskripti, kuru notācija neietver norādes uz intervāliem. 
3 Editio Vaticana ir 19.–20. gs. mijā izveidotā gregorisko dziedājumu redakcija, kurā veikts melodiju 
unifikācijas mēģinājums. Šajā redakcijā atrodamie dziedājumi ir plaša un izvērsta dažādu kodeksu un tradīciju 
dziedājumu kompilācija, kura, sākot ar 1905. g., atrodama faktiski visos Baznīcas autorizētajos gregorisko 
dziedājumu izdevumos. 
4 Vairāk par Kardīnu skat. apakšnodaļā 1.1.3. par semioloģiju.  
5 Kvadrātnotācija ir radusies ap 1200. g. un gadsimtu gaitā ir kļuvusi par gregoriskā korāļa notācijas 
normālformu, kura lietota arī 1908. g. Editio Vaticana izdevumā. 
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pētniecības darbu. Bagātīgā skaitā pārmantotie viduslaiku gregoriskie manuskripti1 tiek 

iedalīti vairākās apakšgrupās. Senākie manuskripti (datēti, sākot ar 8. gs.2) satur tikai tekstus. 

Doms Renē-Žans Esbērs (Dom René-Jean Hesbert, Solema) ir sinoptiski salicis kopā sešus 

senākos pilnībā saglabājušos šāda veida manuskriptus krājumā Antiphonale Missarum 

Sextuplex (AMS)3. Kā to rāda datējumi, arī šīs pašas senākās tekstu rakstiskās liecības ir par 

apmēram 50–150 gadu jaunākas kā pirmais zināmais mēģinājums ap 752. gadu ieviest 

Franku impērijā gregorisko korāli. Tomēr šie teksti reprezentē ļoti nozīmīgu avotu, kas atbild 

uz jautājumu, kuri dziedājumi pieder (relatīvi) agrīnajam gregoriskajam repertuāram. Blakus 

tam, šis avots palīdz rast atbildes uz jautājumiem par dziedājumu tekstiem4 un liturģisko 

pielietojumu agrīnajos viduslaikos.  

 Kā norāda viduslaiku mūzikas pētnieks paleogrāfs Mihels Huglo (Michel Huglo), 

agrākās saglabājušās, muzikālas detaļas saturošās liecības nav vis manuskripti ar muzikālas 

notācijas pirmajiem mēģinājumiem, bet gan tā saucamie tonāri (sal. Huglo 2000: 77). Tie 

kalpo par norādi uz lielo modu sistēmas nozīmi gregoriskajā repertuārā viduslaikos. Tajos 

atrodamie dziedājumu sākuma iniciāļi nav sakārtoti liturģiskā secībā, bet gan secīgi pēc 

piederības astoņu modu sistēmai. Senākais mums zināmais tonārs no Sentrikvē (St. Riquier) 

abatijas Francijā visticamāk ir datējams ar 8. gs. beigām un līdz ar to ir vēl vecāks kā iepriekš 

minētie teksta manuskripti. Huglo min arī to, ka vēl vairāki citi agrīni tonāri ir datējami ar 9. 

gs. pirmo pusi (sal. Huglo 2000: 84–88).  

 Svarīgākie muzikālie avoti gregoriskā korāļa pētniecībā bez šaubām ir agrīnie 

adiastemātiskie neimu rokraksti, rokraksti ar dubultnotāciju (piem., neimu raksts un burtu 

raksts)5, ka arī senākie diastemātiskās notācijas rokraksti. Tikai pateicoties abiem pēdējiem 

rokrakstu veidiem, kļuva iespējama melodiju rekonstrukcija (tas attiecas gan uz Editio 

Vaticana izveidi 19.–20. gs. mijā, gan šajā izdevumā vēlāk veiktajām korekcijām), kamēr 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Vēlāk šajā nodaļā minētajam Editio Critica (t.i., pēc pēdējiem pētījumu rezultātiem veidotam visaptverošam 
kritiskam izdevumam, kurš vēl tiek tikai plānots) vien par pamatu kalpo ap 350 kodeksu. 
2 Jāsaka, ka par manuskriptu datējumu kā tādu ir ļoti maz pētījumu. Par šo problemātiku rakstījusi muzikoloģe 
Nensija Fillipa (sal. Phillips 2000: 429–433).   
3 Antiphonale Missarum Sextuplex (AMS) izdevis Renē-Žans Hesberts (Brisele, 1935). Šie manuskripti satur 
tikai tekstus: Modoetiensis (M) – Moncas Cantatorium (9. gs. 2. Trešdaļa); Rheinaugiensis (R) – Reinavas 
Graduale (ap 800. g.); Blandiniensis (B) – Mont-Blandīnas Graduale (8./9. gs.); Compendiensis (Cm) – 
Kompeņjē Graduale (9. gs. 2. puse); Corbiensis (K) – Korbī Graduale (pēc 853. g.); Silvanectensis (S) – Senlī 
Graduale (9. gs. 4. ceturtdaļa). Datējumi ir ņemti no: GT priekšvārda.  
4 Skat. 1.1.4. apakšnodaļu par tekstiem un atsaucēm uz ekseģēzi agrīnajos viduslaikos. 
5 Kodekss H 159 Montpellier, nejauši atrasts 1847. gadā, kļuva par izšķirošo atslēgu un impulsu adiastemātisko 
rokrakstu izpētē.   
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adiastemātiskie neimuraksti1 kā senākās saglabājušās liecības ir vistuvākās gregoriskā korāļa 

pirmsākumiem, kā arī dod vērtīgas norādes par pašiem dziedājumiem2, kuras krietni 

pārsniedz daudz vēlāk radušās kvadrātnotācijas iespējas. Trīs nozīmīgāko adiastemātisko 

rokrakstu neimas, kuras fragmentāri papildina arī citi Sanktgallenas skolas3 manuskripti, ir 

pievienotas dziedājumiem kvadrātnotācijā 1979. gadā Solemā izdotajā krājumā Graduale 

Triplex. Tādējādi Editio Vaticana kļūst par dubultnotāciju, kur sinhroni atrodamas gan 

kvadrātnotis, gan adiastemātiskās neimas4.  

 Kā tas pētniecībā sen zināms, jautājums par manuskriptu izcelsmi un to vecumu ir ļoti 

sarežģīts un bieži strīdu objekts. Precīzs datējums īpaši pirmajiem neimu rokrakstiem ir ļoti 

grūti noteicams (sal. Phillips 2000: 505). Iespējams, senākie saglabājušies fragmenti datējami 

ar 9. gs. pirmo pusi5, tātad, ir apmēram 50–100 gadu jaunāki nekā Romas dziedājumu 

ieviešanas sākumi Franku impērijā. Turpretī svarīgākie adiastemātiskie gregoriskā repertuāra 

rokraksti tika uzrakstīti agrākais 10. gs. pirmajā pusē (sal. Treitler 1991: 87). Jau 9. gs. beigās 

Hukbalds no Sentamānas (Hucbaldus Elnonensis, 840–930) savā traktātā De harmonica 

institutione šāda veida notāciju sauc par “iesākumā lietotām zīmēm”6 (BzG 7, 1989: 64) un 

min arī šo zīmju vājo vietu – nespēju parādīt melodiskās līnijas virzību. Vēl vairāk, viņš 

pazīst jau diastemātiskas notācijas modeļa dotās iespējas un liek priekšā veidot 

dubultnotāciju. 

 Šis fakts ļauj ar apmēram vienu un to pašu laiku datēt gan domājamo gregoriskā 

korāļa izcelsmi (att., redakciju) 8. gs. otrajā pusē Franku impērijā un neimu notācijas 

pirmsākumus. Par neimuraksta izcelsmi un transmisijas jautājumiem savukārt ir sastopams 

vesels spektrs dažādu teoriju7. Spilgts viedoklis šai ziņā ir ideja par jau gregoriskā korāļa 

tapšanas laikā esošu, ar neimām notētu dziedājumu arhetipu, kurš gan līdz mūsu dienām nav 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Rokrakstus sīki aprakstījis muzikologs Ruperts Fišers savā rakstu sērijā Handschriften vorgestellt (sal. Fischer 
1995a, 1995b, 1996). 
2 Skat. arī 1.1.3. apakšnodaļu par semioloģiju. 
3 Sal. ar GT priekšvārdu. 
4 Šie trīs nozīmīgākie adiastemātiskie rokraksti ir: Codex St. Gallen 359, datēts ar 922.–925. g. (visvecākais 
pilnībā saglabājies manuskripts, tajā atrodami visi Graduale, Tractus un Alleluia dziedājumi); Codex Laon 239, 
kurš ap 930. g. rakstīts Laonas katedrāles liturģiskajām vajadzībām un satur pilnu gregorisko repertuāru ar 
Mecas notāciju; Codex 121 Einsiedeln (10. gs. beigas – 11. gs. sākums) tāpat satur visu repertuāru 
Sanktgallenas notācijā. 
5 Sal. ar Leo Treitlera rakstu par mutisko un rakstisko transmisiju (Treitler 1991). 
6 Lat. consuetudinariae notae. 
7 Pārskats par dažādām neimu izcelsmes teorijām atrodams Nensijas Fillipas pētījumos (skat. piem. Phillips 
2000: 505–526). 
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saglabājies. To pārstāv muzikologs Kenets Levī (Kenneth Levy), kurš kā argumentu min 

Kārļa Lielā norādījumu manuskriptā Admonitio generalis (789. g.), ka jātiek izveidotām 

skolām, lai bērniem iemācītu lasīt: psalmus, zīmes, cantus [ar to saprotami gan dziedājumi, 

gan liturģiskās kārtības], aritmētiku, gramatiku. To visu jāmāca no uzlabotām katoliskām 

grāmatām, jo, lai arī visi gribētu lūgt Dievu labā un pareizā veidā, tie bieži sliktu grāmatu dēļ 

lūdz nepareizā veidā1 (Levy 1987a: 7). Otrs ļoti izplatīts viedoklis par adiastemātiskās neimu 

notācijas veidošanos ir, ka tas ir līdzeklis, lai ilgstoši mutiskā ceļā pārmantotais repertuārs 

neieslīgtu aizmirstībā. Šeit notācijas veidošanās ir liecinieks tam, ka agrīnais gregoriskais 

repertuārs atskaņošanas praksē jau nonācis zināmā nedrošībā, pat uz pagrimuma sliekšņa (sal. 

Agustoni/Göschl 1987: 30). 

 Lai arī kā dažādi pētnieki vērtētu neimu raksta izcelsmi, skaidrs ir tas, ka, tikai sākot 

ar vissenākajiem līdz mūsdienām nonākušiem neimu manuskriptiem, pētniecībā var tikt 

dokumentēta taustāma, secīga un pierādāma gregoriskā korāļa transmisijas tradīcija. Pie tās 

neapšaubāmi pieder arī vēlāka laika diastemātiskie rokraksti (pie kuriem pieder arī Rīgas 

misāle). Starptautiskajā pētniecībā par nozīmīgākajiem tiek uzskatīti 11., 12. gs. 

diastemātiskie manuskripti, kurus var pakļaut jau ļoti detalizētai muzikoloģiskai analīzei. 

Rezumējot jāsaka, ka starp gregorisko dziedājumu ieviešanas laiku Franku impērijā un 

pirmajiem adiastemātiskajiem rokrakstiem ir 150 gadu ilgs laikposms. Arī vācu medievists 

Heinrihs Rumphorsts uzskata, ka tas nebūt obligāti nenozīmē tik ilgu mutisko tradīciju, bet 

var nozīmēt arī kādu pirmatnējas notācijas esamību, kura gan līdz mūsu dienām nav 

saglabājusies (Rumphorst 2010). 

 Pie jau minētās problemātikas, kas veidojas, apzinoties laika diferenci starp 

dziedājumu tapšanas laiku un pirmajiem pierakstiem, klāt jāmin arī jautājums par gregorisko 

dziedājumu rekonstrukcijas (kopš 19. gs.) objektivitātes pakāpi. Editio Vaticana (1908) 

izdevums šai ziņā ir uzskatāms par ārkārtīgi lielu sasniegumu, kuram līdz pat mūsu dienām 

nav īstas alternatīvas. Tomēr jāatzīmē arī tā mīnusi un nepilnības. Tikai kvadrātnotācijas 

salīdzinājums ar Graduale Triplex atrodamajiem adiastemātiskajiem rokrakstiem vien atklāj 

daudzas atšķirības, kuras nav tik viegli novēršamas, jo arī pašu adiastemātisko rokrakstu 

starpā pastāv atšķirības. Šī iemesla dēļ jau Eižens Kardīns savā laikā aicināja veikt ne tikai 

uzlabojumus, bet arī veidot jaunu Graduale Romanum kritisko izdevumu (Cardine 1979: 23). 

Lai arī cik šī vēlme būtu pamatota, to bija grūti īstenot, jo pētnieku rīcībā 20. gs. vidū jau bija 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 “Et ut scholae legentium puerorum fiant. Psalmos, notas, cantus, computum, grammaticam per singularia 
monasteria vel episcopia, et libros catholicos bene emendatos; quia saepe dum bene aliqui Deum rogare 
cupiunt, sed per inemendatos libros male rogant” (PL 97, Sp. 177).   
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liels skaits manuskriptu. Tāpat nebija izvērtētas metodes un atsevišķu rokrakstu datējuma 

noteikšanas problemātika. 

 Solemas mūki 20. gs. 50. gados plānoja izdot kritisku izdevumu, balstoties uz 350 

viņu rīcībā esošiem manuskriptiem. Šis darbs tomēr ir palicis nepabeigts. No plānotajiem 

pieciem sējumiem izdoti tikai divi – otrais1 un ceturtais2. Ievērojamais vācu muzikologs 

Hartmūts Mellers (Hartmut Möller) šo darbu savā enciklopēdiskajā rakstā Gregoriskais 

korālis (Gregorianischer Choral) komentē, konstatējot zīmīgu kursa maiņu no sākotnējās 

idejas par pirmatnējās dziedājumu versijas rekonstruēšanu uz daudz plašāku gregoriskā 

korāļa transmisijas dažādo aspektu kompleksu atainojumu:  

"Kā priekšdarbs šim plānotajam vēsturiski kritiskajam izdevumam tika izvēlēti 350 

manuskripti, kuri tika grupēti pēc to melodiskajiem neimu variantiem (t.i., pēc 

rokrakstu fragmentiem, kuros viena un tā pati pamatneima izskatās atšķirīgi – G.P.). 

Kā šīs klasifikācijas rezultāts bija iecerēts izveidot manuskriptu ciltskoku un pēc tam 

arī sākotnēju Graduale izdevuma variantu, kurš uzrādītu „vislabāko” neimuteksta 

versiju [...]. Ir fascinējoši vērot, kā procesa gaitā sākotnējā rekonstrukcijas ideja tiek 

koriģēta un tiek nonākts pie daudz plašāka transmisijas situācijas attēlojuma. 

Visbeidzot veidojas secinājums, ka jau pašiem senākajiem manuskriptiem var 

konstatēt desmit pilnībā neatkarīgas, atšķirīgas neimu versijas. Tās ir atrodamas šādu 

ģeogrāfisku vietu pārstāvētos manuskriptos: Laona, Dižona, Klinī, Sendenī, Bretaņa, 

Akvitānija, Sanktgallena, Ehternaha, Ziemeļitālija, Benevento [...]"3 (Möller 2000: 

213–214).  

Šis secinājums pētniecības vēstures izvērtējumā ir ļoti zīmīgs un parāda, ka ir būtībā 

neiespējami reskonstruēt vienu, vissenāko dziedājumu versiju4. Līdz ar to arī vēlīnākas 

gregoriskā korāļa versijas, pie kurām jāpieskaita arī Rīgas misāli, iegūst savu noteiktu vērtību 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Les Sources, 1957. 
2 Le Texte Neumatique: Le groupement des Manuscrits, Relations généalogique des Manuscrits, 1960–62. 
3 “Als Vorarbeit zu dieser geplanten textkritischen Edition des Graduale wurden über 350 Handschriften auf 
der Basis von melodisch-neumatischen Varianten (Stellen, an denen Anzahl und Anordnung der Grundneumen 
variieren) gruppiert. Als Ergebnis dieser Klassifizierung war zunächst die Erstellung eines Stammbaums der 
Manuskripte und letztlich die Identifizierung eines „Urgraduale” anvisiert, welches die „beste” Fassung des 
Neumentextes bewahrt hatte [...]. Es ist faszinierend zu verfolgen, wie im Laufe der Untersuchung die 
ursprüngliche Rekonstruktionsidee zugunsten eines offeneren Überlieferungsbildes fallen gelassen werden 
musste; am Ende stand das Ergebnis, dass bereits bei den ältesten Handschriften zehn weitgehend unabhängige 
neumatische Versionen getrennt voneinander existierten: aus Laon, Dijon, Cluny, Saint Denis, der Bretagne 
und Aquitanien, aus St. Gallen und Echternach, Norditalien und Benevent [...].” 
4 Vairāk par šo problemātiku tiks runāts apakšnodaļā 1.2. par etnomuzikoloģiskajām metodēm. 
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un vietu Vakareiropas mūzikas mantojumā. Tomēr šis Solemā veiktais darbs ir uzskatāms par 

nozīmīgu palīglīdzekli, lai gūtu plašāku ieskatu dažādajos kodeksos un to ģenealoģijās.  

 Jaunākais mēģinājums veikt revidētu melodiju izdevumu ir aprakstīts AISCGre 

izdevuma Beiträge zur Gregorianik 21. numurā1. Sākot ar šo numuru, katrā izdevumā tiek 

publicēti konkrētu dziedājumu restitūcijas priekšlikumi, kuri reprezentē vairāk nekā 20 gadu 

ilgu pētniecības darbu. Tomēr šis izdevums nepretendē uz visaptveroša Editio critica lomu, 

"bet gan mēģina nonākt tik tuvu gregorisko melodiju oriģinālam, cik iespējams"2. Arī šī 

pētniecības darba analīzes daļā tiek izmantota dziedājumu Vaticana versija, kura ir koriģēta 

pēc šiem BzG minētajiem restitūcijas priekšlikumiem.                      

 

1.1.2. Gregoriskā korāļa restaurācija un tās problemātika 

  

Lai veiksmīgāk aprakstītu gregoriskā korāļa pētniecības jautājumus 19. un 20. gs., 

īpaši svarīgi būtu norādīt, ka tieši korāļa restaurācijas process ar konkrētajiem soļiem 

veidojies specifiskā vēstures kontekstā. Šo procesu var saukt par gana dramatisku, jo tas 

virzījies, saskaroties ļoti dažādām pētnieku motivācijām un vajadzībām, kas nereti izraisījis 

pat nopietnus konfliktus. Daudz vairāk nekā vienkārši vēsturiska interese sui generis3 šeit 

bieži pamatā bijuši pilnīgi citi ļoti spēcīgi darbošanās motīvi. 

 Ir svarīgi atcerēties, ka šīs pētniecības centrālo motivāciju lielā mērā ir ietekmējusi 

doma par restaurāciju, t.i., centieni nonākt pie iespējami pirmatnēja vai pat autentiska visa 

repertuāra veidola un tādā veidā to nodot atskaņošanai. Vēl precīzāk – nodot to lietošanai 

dievkalpojumu liturģijas vajadzībām. Lai to paveiktu, ir nepieciešams pētīt vēsturiskos 

avotus, kur tikai atsevišķu fragmentu apskate vairs nesniedz vajadzīgās atbildes, bet gan ir 

svarīgi vērtēt pēc iespējas plašu manuskriptu materiālu kopumu. Tālāk jāveic dažādo 

manuskriptu rakstības stilu analīzi, salīdzināšanu un iegūtās informācijas interpretēšanu 

viegli saprotamā, praksē izmantojamā veidā4. Šāda pieeja, kā arī autentiskuma meklējumi 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Sal. Vorschläge zur Restitution, BzG 21 (1996), 8. 
2 Turpat, 7. 
3 Sui generis – (lat.: „īpašs veids pats par sevi“) ir latīņu teiciens ar burtisko nozīmi „īpašs veids vai piegājiens, 
vienreizējs savā raksturā”. Šis jēdziens tika izveidots sholastiskajā filozofijā, lai ar to apzīmētu ideju vai 
patiesību, kas neiekļaujas visparīgākos konceptos. Tiesību zinātnēs tas ir terminus technicus, kas tiek lietots, lai 
aprakstītu objektu, kas neiekļaujas vispārējā formas tipoloģijā. 
4 Kā piemēru šeit var minēt neveiksmīgo mēģinājumu 20. gs. sākumā, balstoties uz agrīniem mūzikas teorijas 
traktātiem, veidot noteiktu, strukturētu korāļa ritmu, lai tādējādi dziedājumus darītu pieejamus vispārlietojamai 
praksei.    
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vēsturiskajā muzikoloģijā (un vēstures pētniecībā vispār) šodien tiek nopietni apšaubīti. Ja tas 

vēl kaut kur ir sastopams, tad visticamāk šeit vēl darbojas vēstures izpratne, kuras saknes 

meklējamas vēl 19. gs. Mellers to komentē šādi:  

"Šodienas pētniecības situācijā – kas plašāk attiecināms un ir simptomātisks visai ar 

mūziku saistītai viduslaiku pētniecībai – blakus ir nolikti veci un jauni priekšstati par 

gregoriskā repertuāra vēstures jautājumiem, kas nereti tiek diskutēti ļoti pretrunīgā 

veidā. No skaidri definētiem meklējumiem pēc gregorisko melodiju „autentiska” un 

„pirmatnēja” atskaņošanas veida šodien pētnieciskās intereses strauji pārvietojas uz 

jomu, kas visplašākajā nozīmē saistīta ar dziedājumu transmisijas jautājumiem"1 

(Möller 1991: 26).  

Šajā pašā kontekstā Mellers reflektē un izšķir dažāda veida viduslaiku recepcijas formas, 

kuras ļoti bieži nereflektēti tiek sajauktas kopā. Viņš, atsaucoties arī uz citu muzikologu 

pētījumiem, izšķir pavisam četras viduslaiku uztveres formas: 1. produktīva, t.i., radoša 

viduslaiku recepcija; 2. reproduktīva viduslaiku recepcija (viduslaiku darbi tiek rekonstruēti, 

ņemot vērā visu zināmo viduslaiku dzīves aspektu kontekstu, piemēram, tiek veikti mūzikas 

atskaņojumi); 3. zinātniska viduslaiku recepcija; 4. politiski ideoloģiska viduslaiku recepcija 

(viduslaiku darbi un tematika plašākā nozīmē tiek lietoti politiskiem mērķiem) (Möller 1991: 

28). Tālāk Mellers atzīmē, ka, neraugoties uz šādu ideāltipisku formu diferenciāciju, 

gregoriskā korāļa restaurācija nes visu četru minēto formu vaibstus. Pie pēdējo trīs formu 

veidiem to var konstatēt bez lielām grūtībām. Korāļa restaurācija ir reproduktīva, jo tā vēlas 

gregorisko repertuāru no jauna atskaņot; tā ir zinātniska savā avotu pētniecībā; tai pašā laikā 

tā reprezentē konkrētu baznīcpolitisku līdzekli, kura mērķis ir repertuāra atkalieviešana 

liturģiskajā praksē. Savukārt tās produktīvā un radošā puse, kas bija un ir absolūti 

nepieciešama, lai papildinātu fragmentārās zināšanas par visaptverošu vēsturisku 

atskaņošanas praksi, bieži vien tiek paslēpta aiz pretenzijas uz zinātniski vēsturisku pieeju 

(Möller 1991: 29).  

 Runājot par šo problemātiku, ļoti saistošu un būtisku domu izsaka Helmūts Huke:  

"Gregoriskā korāļa „oriģināla” meklējumi neved atpakaļ pie muzikāla opusa, kura 

pirmatnējais veidols atkal būtu atklājams un restaurējams, bet gan parāda gregorisko 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 “In der heutigen Forschungssituation – symptomatisch für die musikbezogene Mittelalterforschung – alte und 
neue Bilder von der Geschichte des Gregorianischen Gesangsrepertoires unvermittelt nebeneinander, wird eine 
Vielzahl „Gregorianischer Fragen” kontrovers diskutiert. Von der ausschliesslichen Suche nach der 
„Urgestalt” und den „originalen” Vortragsweisen der Gregorianischen Melodien verlagert sich das Interesse 
zusehends auf die Gesangsüberlieferung in all ihrer Vielschichtigkeit.”       
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korāli kā vienmēr no jauna citādāk saprastu pārmantoto materiālu [...]. Vēsturiski 

pareiza atskaņošanas prakse šeit nav iespējama"1 (Hucke 1995: 349).  

No cita leņķa raugoties, tomēr jākonstatē, ka tieši jaunākie pētījumi mūzikas zinātnes jomā 

apstiprina vienu no savulaik svarīgākajiem gregoriskās semioloģijas priekšnoteikumiem – 

pieņēmumu par tiekšanos pēc vienotiem interpretācijas principiem gregoriskā korāļa 

uzplaukuma laikā. Par to savā pētījumā raksta Fillipa:  

"Neraugoties uz dažādu neimu rakstības skolu atšķirībām, trīs agrīno neimu avotu 

savstarpējā līdzība tomēr ļauj secināt, ka kaut kas līdzīgs vienotai atskaņošanas praksei 

ir eksistējis – vai vismaz, ka 9. gs. beigās ir pastāvējusi tiecība pēc šādas vienotības"2 

(Phillips 2000: 367).  

 Blakus restaurācijas domai re-formas3 izpratnē, kam pamatā ir ideja par atgriešanos 

atpakaļ pie avotiem, pētniecības vēsturē tai pievienojies pretpols (ar ne mazāk spēcīgu 

pašapziņu) – tradīcijas apziņa, kas cenšas turēties pie status quo, kā arī to aktīvi aizstāvēt. Kā 

piemēri tam ir gan 16. gs. Feličes Anerio Romā izdotais krājums Editio Medicaea, gan šodien 

vēl dažviet atrodamā turēšanās pie Doma Mokuro (Dom Mocquereau) ritma melodijas 

principa4. Varētu teikt, ka šo abu divu uzskatu cīņa (t.i., starp reformistiem un 

tradicionālistiem) ir lielā mērā caurvijusi abu pēdējo gadsimtu pētniecības centrālos 

jautājumus. Tas noveda pie tā, ka gan pētniecība, gan diskusijas (īpaši baznīcas teoloģijas un 

mūzikas prakses, taču arī muzikoloģiskajā apritē) nereti pieņēma stipri apoloģētiskus vaibstus 

un pat reizēm uzrādīja tieksmi pēc ideoloģizācijas. 

 Svarīgi apzināties un minēt arī skaidrojumu tam, kāpēc abas kontraversās pieejas 

saduras tik intensīvi. Tas izskaidrojams ar faktu, ka paralēli meklējumiem pēc līdz galam 

nezināmā, vēsturiskā gregoriskā repertuāra darbojas arī reāli eksistējošā, no 19.–20. gs. 

interpretācijas tradīcijas nākusī prakse, kurai vēl joprojām daudzu acīs ir liela nozīme. Šī 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 “Die Suche nach der „Urfassung” des Gregorianischen Gesangs führt nicht auf ein musikalisches Opus 
zurück, dessen urspüngliche Gestalt wieder freizulegen und zu restaurieren wäre, sondern erweist den 
Gregorianischen Choral als eine immer wieder anders verstandene Überlieferung [...]. Eine historisch richtige 
Auffürrungspraxis kann es dabei nicht geben.” 
2 “Trotz der Unterschiede in der Gestalt der Neumen lässt die Ȁhnlichkeit der drei frühen Neumenquellen doch 
darauf schliessen, dass es so etwas wie eine gemeisame Aufführungspraxis gab – oder zumindest, dass am Ende 
des 9. Jahrhunderts eine solche Einheitlichkeit angestrebt wurde.”   
3 Reforma (lat.: re –  “atpakaļ” un formatio – “atjaunošana, veidošana”). 
4 Principa būtība ir: atskaņošanas praksē ērtības labad visas melodijas ielikt regulārākā ritma rāmī, kur visām 
skaņām ir savs vienots, unificēts garums. Īpaši šāda interpretācijas prakse vēl šodien ir sastopama Francijā. 
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bieži vien līdz galam neapjaustā spriedze starp mūzikas vēsturē ļoti senu repertuāru1 un tam 

nekādā ziņā ne identisku pašreizēju repertuāru, kurš tiek uzskatīts par vēsturiskā mantinieku, 

lielā mērā ir cēlonis daudzajiem strīdiem par un ap gregorisko korāli (Kohlhaas 2001: 126). 

Tas, ka šeit cita starpā tiek skartas arī vitālas un pat eksistenciālas reliģiozas intereses, ideāli 

un jūtas, nekādā ziņā nepadara situāciju vienkāršāku. Lai kā arī katra individuāla 

atskaņošanas prakse (vai Editio Medicaea variants, vai Editio Vaticana pēc Mokuro metodes, 

vai tā, kas balstās uz semioloģiskā ceļā gūtajām atziņām) tiktu uztverta – apstiprinoši vai 

noraidoši – cīņas notiek visbiežāk un lielākoties ap vēl dzīvajā  tradīcijā esošo 19.–20. gs. 

gregorisko korāli, nevis viduslaiku vēsturisko fosīliju (sal. Kohlhaas 2001: 126–127). 

Pozitīvs ir aspekts, ka motivācijas, kas slēpjas aiz visiem šiem strīdiem, ir kalpojušas kā 

neizsīkstošs dzinējspēks pirmām kārtām jau apjomīgam vēsturiski pētnieciskajam darbam2, 

kuram būtu grūti atrast ko līdzīgu.  

 Pats par sevi saprotams, ka vēsturiskā pētniecība vienmēr saskaras ar problemātiku, 

kur jautājumus, perspektīvas un interpretācijas ietekmē mūsdienu intereses. Šādā griezumā 

raugoties, jāsaka, ka arī vēsturiska objektivitāte labākajā gadījumā ir un paliek relatīva. 

Trāpīgi par šo problēmu runā medievists Andris Levāns, uzsvērdams recepcijas lomu ikvienā 

saskarsmē ar vēsturiskajiem tekstiem. Viņš ikvienu vēsturisku tekstu dēvē par dzīvu matēriju, 

kura atklājas pētniekam tikai konkrētā vēsturiskā un ģeogrāfiskā kontekstā. Šādā izpratnē 

teksts ir dzīvs un tā nozīme var mainīties (sal. Levāns 2011). Tādējādi arī pētījums par Rīgas 

misāli nevarēs būt pilnībā brīvs no šīs problēmas, taču tajā tiks mēģināts pilnībā balstīties uz 

mūsu rīcībā esošo (fragmentāro) informāciju par gregorisko korāli, tai skaitā Rīgas lokālo 

tradīciju viduslaikos.                    

 

1.1.3. Paleogrāfija, semioloģija un terminoloģijas jautājumi  
  

Lai sekmīgāk izsekotu gregoriskā korāļa pētniecības vēsturei un attīstībai ar tās 

daudzajiem līkločiem, īpaši jāņem vērā strauja divu zinātnes disciplīnu attīstība, kas ir ciešā 

saistībā ar dažādu viduslaiku repertuāru pētniecību – paleogrāfija un semioloģija. Šīs abas 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Šis senais repertuārs, neraugoties uz visiem neatbildētajiem jautājumiem un sakarā ar mūsu rīcībā esošo avotu 
stāvokli un apjomu arī nonoskaidrojamiem jautājumiem, ir saglabājies relatīvi vēlos rakstiskos fiksējumos, kuri 
paši per se savā informācijas apjomā ir fragmentāri. Tā bija problēma jau viduslaikos – rakstiski avoti pilnībā 
neatklāj principus nevainojamai interpretācijas sistēmai.  
2 Kā pats nozīmīgākais šeit jāmin Solemas mūku veikums paleogrāfijas jomā. Diez vai kāds cits vēsturisks 
viduslaiku repertuārs varētu lepoties ar tik sistematizētu vēsturisko avotu stāvokli, kāds tas ir gregoriskajam 
korālim.   
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disciplīnas ir plašas nozares, kuru izpētes centrā nav tikai viduslaiku mūzikas, bet arī dažādu 

cita veida (piem., literatūras) rakstisko avotu materiāli.  

  

Paleogrāfiju gregoriskā korāļa manuskriptu pētniecības gadījumā sauc par gregorisko 

paleogrāfiju. Jāpiebilst, ka pētniecības nozari, kas plašāk pēta dažādas vēsturiskās notācijas 

formas mūzikā, mēdz saukt arī par mūzikas paleogrāfiju. Eižens Kardīns savā fundamentālajā 

darbā Semiologia Gregoriana1 par paleogrāfiju mūzikas manuskriptu kontekstā raksta: 

"Analoģiski ir iespējams runāt arī par „mūzikas paleogrāfiju”, t.i., mācību par senajām 

notācijas formām, kuras tika izmantotas, lai grafiski attēlotu skanošu mūziku. Plašākā 

izpratnē tā nodarbojas ar senām mūzikas liecībām saistībā ar to muzikālo 

rekonstrukciju un interpretāciju. Šaurākā izpratnē tā šodien aprobežojas ar mūzikas 

notācijas simbolu studēšanu: ar to formām, vēsturi un ģeogrāfisko izplatību"2 (Cardine 

2003: 1).  

Līdz ar to jākonstatē, ka gregoriskā paleogrāfija ir neatņemama mūzikas paleogrāfijas 

sastāvdaļa. Protams, ka gregoriskā paleogrāfija papildus mūzikas notācijas analīzei loģiski 

pēc vajadzības integrē visus nepieciešamos klasiskos paleogrāfijas pētniecības elementus, kā 

burtu grafisko analīzi, dažādu detaļu analīzi (piem., pirmo burtu noformējums, cipari), kā arī 

materiālu, piem., pergamenta analīzi. Tieši šādā ceļā ir noteikts vecums un ģeogrāfiskā 

piederība ne vienam vien gregoriskajam manuskriptam, tai skaitā arī Rīgas misālei, un šai 

aspektā neapšaubāmi vienmēr ir nepieciešama starpdisciplināra zinātnieku sadarbība. Pēc 

viena no Latvijas Gregorikas nedēļu Latvijā iniciatoru – vācu profesora Gerharda Jingsta 

(Gerhard Jüngst) – vārdiem, izšķiroša nozīme gregoriskās paleogrāfijas attīstībā bija vēl 

kādam nozīmīgam tehniskam elementam – foto tehnikas attīstības straujajam uzvaras 

gājienam, kas iesākās 19. gs. pirmajā pusē. Viens no paleogrāfiskās pētniecības 

priekšnosacījumiem ir tas, ka pētāmie manuskripti atrodas vienā konkrētā vietā un tādējādi 

tos ir iespējams analizēt, pētīt un salīdzināt. Ar daudzajiem klosteros esošajiem viduslaiku 

manuskriptiem, kas bija ģeogrāfiski izkaisīti pa visu Eiropu, situācija bija tāda, ka šis 

priekšnoteikums faktiski nebija īstenojams. Īsta revolūcija šai situācijā veidojas līdz ar foto 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Vācu izdevums – Gregorianische Semiologie. 
2 “Analog lässt sich auch von einer „Paläographie der Musik” sprechen, von der Lehre der alten 
Notationsformen, die man verwendete, um klingende Musik graphisch sichtbar zu machen. Im weiteren Sinne 
befasst sie sich mit den alten Musikzeugnissen im Hinblick auf deren musikalische Rekonstruktion und 
Interpretation. Im engeren Sinne beschränkt sie sich heute auf das Studium der musikalischen 
Notationssymbole: ihrer Formen, ihrer Geschichte und ihrer geographischen Verbreitung.”  
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tehnikas ieviešanu. Tagad beidzot bija iespējams paleogrāfisku analīzi veikt, balstoties uz 

daudzo manuskriptu faksimiliem (sal. Jüngst 1995). Šis gregoriskās paleogrāfijas attīstības 

pavērsiens noved pie nākošā nozīmīgā soļa – visu svarīgāko manuskriptu faksimilu izdevumu 

sagatavošanas.  

 1889. gadā viens no Solemas mūkiem Doms Mokuro atklāja izdevumu sēriju 

Paléographie Musicale, kurā viņš citu pēc cita ar fotomehāniskās spiedes palīdzību izdeva 

nozīmīgākos neimu rokrakstus. Par šo pētniecības agrīno stadiju izsmeļoši raksta vācu 

mūzikas vēsturnieks Hanss Mušs (Hans Musch):  

"1889. gadā tika izdots pirmais sērijas sējums, kurā ir atrodams Sanktgallenas 

manuskripta N 339 faksimils. Šī arī ir uzskatāma par gregoriskās paleogrāfijas 

zinātnes dzimšanas stundu, jo tikai ar precīzu pirmatnējo avotu attēlu palīdzību, kāda 

beidzot bija iespējama ar fotogrāfijas tehnikas izmantošanu, bija iespējams ķerties pie 

seno rokrakstu muzikālo zīmju pētniecības un analīzes"1 (Musch 1993: 221).  

Sākotnēji izdevējs bija pats Solemas klosteris, vēlāk izdošanu uzņēmās izdevniecība Desclée 

Beļģijā. Kopš 1974. gada Paléographie Musicale izdod izdevniecība Peter Lang Bernē 

(Šveice) un līdz šim brīdim pavisam kopā iznākuši 22 sējumi, kuri vēl joprojām ir pamats 

ikvienam gregorikas pētniekam. Tagad beidzot ikvienam interesentam ir iespējams analizēt 

un salīdzināt daudzos neimu, kā arī kvadrātnotācijas un gotiskās notācijas rokrakstus, tos 

grupējot gan pēc reģiona, gan vecuma, gan muzikālās interpretācijas prakses principa.  

 Gregoriskā semioloģija ir nozīmīga disciplīna, kas spilgti raksturo, kā jau augstāk 

minēts, otro gregoriskā korāļa atdzimšanas posmu (nosacīti no 1920. gada līdz mūsdienām). 

Šo laika periodu precīzi raksturo Mušs:  

"Otrs restaurācijas posms ir īpaši iezīmīgs ar jaunas zinātnes atklājumiem, kura 

veidojās šī gadsimta [t.i., 20. gs. – G.P.]  50. gados: gregoriskā semioloģija. Tā, 

pirmkārt, pēta dažādās neimuzīmes, kas lietotas vienai un tai pašai melodiskajai 

kustībai un meklē iekšēju loģiku rakstītāja izvēlētajam grafiskajam zīmējumam. 

Tādējādi ir radīts priekšnoteikums, lai atšifrētu katras zīmes muzikālo nozīmi, kurai 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 “Im Jahr 1889 erschien der erste Band der Reihe Paléographie Musicale, der im Faksimile die Hs 339 von St. 
Gallen enthält: Das ist die Geburtsstunde der Wissenschaft der „Gregorianischen Paläographie”; denn nur mit 
Hilfe einer genauen Wiedergabe der ursprünglichen Quellen, wie sie die Photographie zuließ, konnte man an 
die Analyse und Erforschung der alten musikalischen Zeichen der Hss gehen.” 
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vēl ir nepieciešams skaidrs apstiprinājums arī caur salīdzinošām avotu studijām un 

estētisku analīzi"1 (Musch 1993: 230‒231).  

Par neapstrīdamu autoritāti 20. gs. gregoriskā korāļa pētniecībā ir jāuzskata gregoriskās 

semioloģijas izveidotāju Domu Kardīnu, kurš kļuva par Solemas klostera mūku 1928. gadā. 

No 1952.‒1984. gadam viņš bija gregoriskās paleogrāfijas un semioloģijas profesors 

Pontifikālajā Baznīcas mūzikas institūtā Romā. Pirmo reizi gregoriskās semioloģijas 

konceptu viņš izklāsta 1954. gadā notikušajā 2. Starptautiskajā Katoļu baznīcas mūzikas 

kongresā Vīnē savā referātā L’interpretation traditionelle du chant grégorienne un pamazām 

to noved līdz starpdisciplināra zinātnes atzara līmenim, kā to apraksta Doma Kardīna 

līdzgaitnieks Agustoni (sal. Agustoni 1980: 19–29). Kā zinātne par gregoriskā korāļa neimām 

un to nozīmi tā it kā met tiltu starp paleogrāfiju no vienas puses un estētiku un interpretāciju 

no otras puses. Doma Kardīna īpašais nopelns ir neimu grupēšanas nozīmes un dažādu nošu 

ritmisko vērtību atklāšana gregoriskajā korālī. Kā viņa lekciju auglis kopdarbībā ar 

skolniekiem Godehardu Jopihu (Godehard Joppich) un Rupertu Fišeru (Rupert Fischer) 

iznāca viņa apjomīgais darbs Semiologia Gregoriana (Roma, 1968). Bez šī darba nav 

iedomājami visu Kardīna skolnieku tālākie pētījumi, kuri tiek veikti visā pasaulē un ir 

nemitīgi augošs zinātnisks pienesums semioloģijas zinātnē. Šie pētījumi galvenokārt 

nodarbojas ar dažādu neimu un citu notācijas zīmju kritisku analīzi un cenšas atrast to 

pielietojumu interpretācijai.  

 Viens no gregoriskās semioloģijas galvenajiem centieniem ir norādīt un izcelt 

senākajos manuskriptos atrodamās norādes uz izteiksmes īpašajiem smalkumiem, kas pēc 

būtības jāuztver kā tiešas norādes interpretācijai. Vairākus gadsimtus līdz gregoriskās 

semioloģijas tapšanai bija izveidojusies tradīcija visas notis dziedājumu pierakstos notēt 

pilnīgi vienādas. Tādējādi gregoriskais korālis bija pārtapis par dziedājumu, kas arī ārēji nu 

atbilda tā nonivelētajam pierakstam. To atbilstoši šim procesam sauca par cantus planus, t.i., 

līdzeno (plakano) dziedājumu, kuram vairs nepiemita nekāda izteiksme. Cantus planus vēl 

šodien ir jēdziens, kas muzikoloģijā tiek lietots daudzās valodās un tādējādi vienlaikus sniedz 

aplamu šo dziedājumu raksturojumu. Lai šo neadekvāto stereotipu lauztu, semioloģija kā 

galveno instrumentu min bezkompromisa pievēršanos senākajiem manuskriptiem. Galveno 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 “Der zweite Abschnitt der Restauration ist besonders charakterisiert durch die Ergebnisse einer neuen 
Wissenschaft, die in den fünfziger Jahren dieses Jahrhunderts ans Licht trat: der Gregorianischen Semiologie. 
Sie erforscht zunächst die Vielfalt der Neumenzeichen für ein und dieselbe Tonfolge und sucht die innere Logik 
der vom Schreiber gewählten Graphie festzustellen. Damit ist die Voraussetzung gegeben, die musikalische 
Bedeutung der Zeichen zu erschließen, die dann aber noch der Bestätigung durch das vergleichende 
Quellenstudium und durch die ästhetische Analyse bedarf.” 
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metodi, kas šeit tiek izmantota, apraksta pats Kardīns savā darbā Semiologia Gregoriana. 

Viņš izceļ divus galvenos darbības principus:  

"Vispirms ir nepieciešams iepazīties ar dažādajām neimu paleogrāfiskajām formām un 

to melodisko nozīmi. Tad ir jāsper otrs solis, semioloģijas studijas: ir jāatrod 

pamatojums faktam, kāpēc virs vienas un tās pašas toņu kustības atrodas dažādas 

neimu zīmes. Tālāk tad ir iespējams no tā atvasināt pamatprincipus, kuri kļūst par 

noteicošo faktoru autentiskai un objektīvai interpretācijai. Tā nedrīkst apmierināties 

tikai ar balstīšanos uz šodien valdošu viedokli par estētiku un ritmu, kurš gregoriskā 

korāļa ziedulaikos būtu bijis pilnīgi svešs"1 (Cardine 1979b: 2).  

Kardīns arvien no jauna dažādos kontekstos ir uzsvēris domu, ka gregoriskā korāļa vēsturiski 

informētai interpretācijai daudz vairāk ir jāorientējas uz zīmju salīdzinošu studiju rezultātiem, 

kas arī ir skaniskās realizācijas galvenais priekšnoteikums. Šāda interpretācija arī ir 

uzskatāma par semioloģijas augstāko mērķi. Semioloģisko pētījumu rezultāti apstiprina 

domu, ka muzikālā notācija ir nepilnīga, ja tā atklāj tikai dziedājumu intervālisko pusi, kas 

sastāv no diastemātiski fiksētām intervālu secībām. Šo domu nav iespējams pateikt precīzāk 

par pašu E. Kardīnu, kurš māksliniecisko vērtību gregoriskajā korālī raksturo šādi:  

"Tikai un vienīgi starp atsevišķām skaņām esošās attiecības ir tās, kas nosaka, ka no 

dotā melodiskā materiāla, tā noteiktās skaņurindas, veidojas mūzika, tātad māksla"2 

(Cardine 2003: 1).   

 Šis bija tikai neliels ieskats Kardīna izveidotās gregoriskās semioloģijas 

pamatuzstādījumos, kuru centrā ir jautājums par dažādu neimu grafisko zīmju jēgu, nozīmi 

un tulkojumu muzikālajā interpretācijā. Kopš tās pirmsākumiem ir pagājuši jau vairāki gadu 

desmiti, kas diezgan skaidri iezīmē arī tālāko attīstības virzienu. Muzikologs Johanness B. 

Gešls min vairākas tēmas, kuras viņš sauc par semioloģijas zinātnes jaunajiem un 

perspektīvajiem virzieniem: I. Neimu diferencēto vērtību pētīšana; II. Neimās atrodamās 

norādes zilbju artikulācijai; III. Kustība kā gregorisko melodiju būtība; IV. Neimu 

grupēšanas loģika un to artikulācija; V. Teksta un neimas dziļākā kopsakarība – jautājums 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 “Es empfiehlt sich, zuerst die verschiedenen paläographischen Formen der Neumen und ihre melodische 
Bedeutung kennenzulernen. Dann beginnt, in einem zweiten Schritt, das Studium der Semiologie: Es muss nach 
dem Grund gesucht werden, der dazu geführt hat, dass über gleichen Tönen verschiedene Zeichen stehen 
können. Anschliessend ist es dann möglich, die grundlegenden Prinzipien abzuleiten, die für eine authentische 
und objektive Interpretation massgebend sind. Diese darf sich nicht damit begnügen, sich auf eine heute im 
Hinblick auf Ȁsthetik oder Rhytmus allein gültige, bestimmte Auffassung zu berufen, die derjenigen der Blütezeit 
des Gregorianischen Chorals fremd gewesen wäre.” 
2 “Das, was das Klangmaterial erst „formt” und bewirkt, dass die Folge bestimmter Töne Musik wird – und 
also Kunst –, ist die zwischen den einzelnen Tönen bestehende Beziehung.” 
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par neimu simboliku (Göschl 1985: 45–46). Jāsaka, ka kopš semioloģojas zinātnes sākumiem 

jau ir pagājuši vairāki aktīvi un radoši pētniecības gadu desmiti. Šai sakarā šobrīd viens no 

nozīmīgākajiem gregorikas pētniekiem muzikologs Štefans Klekners (Stefan Klöckner) ir 

nācis klajā ar novērojumu, ka mūsdienu semioloģijā ir attīstījušies dažādi, reizēm pat viens ar 

otru pretrunā esoši, virzieni, kas liek jautāt, vai mūsdienās vispār ir iespējams runāt par 

vienotu gregorikas semioloģisku pētniecību (sal. Klöckner 1998). Kā viens no būtiskiem 

skaidrojumiem šim apgalvojumam ir jāmin dažādās interpretācijas, kas vērojamas dažādu 

zinātnieku attieksmē pret senajiem neimu manuskriptiem. Šeit paveras itin plašs ideju 

spektrs: no apgalvojuma, ka iespējams precīzi rekonstruēt gregoriskā korāļa atskaņošanas 

praksi tādu, kāda tā bija viduslaikos, līdz pat jau minētajam Hukes apgalvojumam, ka šī 

repertuāra vēsturiska atskaņošanas prakse nav iespējama.  

 Šajā vietā būtu jāmin daži problēmjautājumi un konflikta zonas, kas, semioloģijas 

zinātnei attīstoties, ir veidojušies: 

 Pirmais ir atskaņošanas prakses jautājums. Šeit jāatzīmē, ka gregoriskā semioloģija 

vēsturiski tika nošķirta no paleogrāfijas zinātnes. Šai sakarībā Agustoni norāda uz pašu 

Kardīnu, kurš savā laikā ir nonācis pie šādas pārliecības: 

"[...] ir nepieciešams no paleogrāfijas atdalīt jomu, kura būtu veltīta tikai un vienīgi 

neimuzīmju nozīmes pētniecībai, kas kalpo interpretācijas veidošanai"1 (Agustoni 

1985: 15).  

Līdz ar to tiek uzsvērts, ka gregoriskā semioloģija pašos pamatos ir pietuvināta praksei, ko 

gan Kardīns kādā citā savā izteikumā nedaudz relativizē:  

"Semioloģija principā tiešā veidā neskar to, ko mēs saucam par mūzikas interpretāciju; 

tā tikai piegādā tai nepieciešamos elementus un priekšnoteikumus, taču šo elementu 

sakārtošanu un sintēzi tā atstāj dziedātāju ziņā"2 (Cardine 1979: 31).  

Ir jāsecina, ka arī pēc Kardīna uzskatiem gregoriskajai semioloģijai ir neatņemama loma 

“vēsturiski informēta atskaņojuma”3 veidošanā, taču katra konkrētā dziedājuma interpretācija 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 “[...] dass es notwendig sei, aus der Paläographie jenen Bereich auszugliedern, der der Erforschung der 
musikalischen Bedeutung der Neumenzeichen im Dienst der Interpretation vorbehalten sein sollte.” 
2 “An sich und direkt berührt die Semiologie das, was wir die musikalische Interpretation nennen, nicht; sie 
liefert nur Elemente dafür und stellēt Voraussetzungen klar, die Arbeit der Ordnung und Synthese dieser 
Elemente überlässt sie jedoch dem Sänger.” 
3 Tieši šis formulējums (ang. historically informed performance; vāc. historisch informierte Aufführungspraxis) 
mūsdienās gan Latvijā, gan pasaules mūzikas apritē ir kļuvis jēdzienu, kas pakāpeniski aizvietojis agrāko 
nekorekto formulējumu “autentisks atskaņojums”. 
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ir pašu mūziķu ziņā, kuri semioloģijas piedāvāto informāciju adaptē atbilstoši savai mūzikas 

izpratnei un mentalitātei. Tādējādi mēģinājumus no neimu notācijas attīstīt pilnīgu un 

absolūtu vēsturisku atskaņošanas praksi ir jāuzskata ne tikai par kontraproduktīviem 

zinātniskā aspektā, bet arī, cenšoties gregorisko korāli kopt liturģiskās dievkalpojumu, kā arī 

koncertdzīves prakses kontekstā. Tā vietā, lai pieliktu pūles korāļa restaurācijai1, daudz 

auglīgāks šeit būtu atvērts un eksperimentējošs process, kas meklē piemērotus interpretācijas 

ceļus mūsdienām. Mellers šai sakarā uzsver, ka te būtu jāsatiekas zināšanām par 

vēsturiskajiem datiem un to detaļām (neaizmirstot, ka vienas pareizās atskaņošanas prakses 

nav – G.P.) ar mūsdienu mūziķu interpretācijas izpratni. Viņš to trāpīgā veidā sauc par 

"kreativitātes un vēstures izpratnes savienojumu"2 (sal. Möller 1992: 126).  

 Otrs nozīmīgs problēmjautājums skar darbu ar senajiem gregoriskā repertuāra 

avotiem. Te jāuzsver, ka ikvienu avotu adekvātā veidā iespējams saprast, pētīt un interpretēt 

tikai saistībā ar tā vēsturiskā konteksta izpratni un zināšanām. Ja šādas zināšanas par 

kontekstu iztrūkst, tas ātri var novest pie kļūdainām interpretācijām un slēdzieniem. Lielā 

laika distance, kas mūs šķir no viduslaikiem, šai ziņā uzskatāma par īpaši sarežģītu faktoru. 

Lielākā problēma ir tā, ka nereti mūsdienu mūziķi un mūzikas pētnieki viduslaiku 

dziedājumu sakarā nereflektēti pārņem jaunāko laiku uzskatus par mūziku3 − problēma, kas 

skar ne tikai semioloģiju. Jau nedaudz orientējoties gregoriskajā repertuārā, kļūst redzams, ka 

konkrēti dziedājumi pēc to struktūras ir jāiedala dažādās kategorijās. Kardīns šai kontekstā 

runā par dažādām kompozīcijas tapšanas pieejām (sal. Cardine 1987: 15–18). Tiek izšķirti 

trīs veidu dziedājumi: oriģinālkompozīcijas, tipveida kompozīcijas un centonu tehnikā 

veidotas kompozīcijas. 18. gs. otrajā pusē novērojama tendence pēc konkrētās kompozīcijas 

tehnikas lietojuma spriest arī par dziedājuma oriģinalitātes pakāpi, kas gregoriskā korāļa 

sakarā nekādi neatbilst realitātei. Kardīns, aprakstot jau minētās trīs kompozīcijas tehnikas un 

to izvērtējumu mūsdienu profesionālo mūziķu acīm, pauž šādu domu:  

"Ir jāatzīst, ka šodienas mūziķis instinktīvi meklēs labākos gregoriskos meistardarbus. 

Viņš tos noteikti atradīs starp oriģinālkompozīcijām"4 (Cardine 1987: 18).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Šai gadījumā vārds restaurācija lietots „pareizas” vēsturiskas atskaņošanas prakses izpratnes kontekstā, kas 
jau pēc būtības sevī nes ideoloģizēšanas iedīgļus.   
2 Vāc. Verbindung von Kreativität und Vergangenheitsbezug.  
3 Par terminoloģiju skat. sīkāk apakšnodaļas turpinājumā. 
4 “Man muss zugeben, dass ein heutiger Musiker instinktiv nach den besten gregorianischen Meisterwerken 
suchen wird. Er wird sie sicherlich unter den Originalkompositionen finden.” 
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Pēc būtības tas nozīmē, ka, sākot ar 18. gs., daudz lielāks akcents tiek likts, meklējot mūzikā 

jauno, vienreizējo, oriģinālo. Vai tas var tikt attiecināts uz mūziku un laiku, kurš nepazīst 

individuāli zināmus komponistus un to vārdus? Būtu arī jājautā, kā šai gadījumā definēt 

oriģinalitāti – vai kā kaut ko vienreizēju un neatkārtojamu? Piemēram, vai iespējams saukt 

labi zināmo, izteiksmīgo Klusās nedēļas graduālu Christus factus est1 par mazāk oriģinālu 

tikai tāpēc, ka šī melodija repertuārā vairakkārt atkārtojas un izmanto tipveida kompozīcijas 

tehniku? Šis piemērs rāda, cik liela ir bīstamība nereflektēti apskatīt un vērtēt viduslaiku 

dziedājumus, balstoties uz populāriem jauno laiku kritērijiem. Jāuzsver, ka, lai vēsturiski 

adekvāti runātu par gregorisko korāli, ir nepieciešams lietot – cik tas vispār iespējams – 

pieeju, kas atbilst viduslaiku mūzikas izpratnei. Tas savukārt realizējams tikai, balstoties uz 

tā laika avotos atrodamo materiālu. 

 Kā kopsavilkums šim nelielajam ieskatam par gregorisko paleogrāfiju un semioloģiju 

(arī šīs disertācijas kontekstā) varētu kalpot šāds formulējums: tāpat, kā nav iespējams 

vēsturiski atbildīgi runāt par gregorisko korāli, nerespektējot senākajos neimu un 

kvadrātnotācijas rokrakstos atrodamo, paleogrāfiski un semioloģiski iegūstamo informāciju, 

tāpat to nevar darīt arī, neņemot vērā dažādu laiku pētījumus par viduslaiku mūziku un tās 

izpratnes dažādajiem aspektiem. Tikai summējot šīs zināšanas, iespējams pēc iespējas 

objektīvi spriest par tā laika mūzikas tapšanas visplašāko kontekstu un tās praksi.           

 

Terminoloģija  

 Runājot par terminoloģijas jautājumiem, jāsaka, ka daudzu viduslaiku mūzikas 

fenomenu terminoloģija latviešu valodā vēl tikai veidojas un šajā jomā sastopami nopietni 

izaicinājumi. Lai terminoloģija par un ap gregorisko korāli būtu atpazīstama, atbilstoša 

starptautiskajai pētījumu praksei un tai pašā laikā korektā latviešu valodā, ir jāpieliek ne 

mazums pūļu. Jāsaka arī, ka problēma ir daudz plašāka un skar faktiski visu senās mūzikas 

spektru, jo par daudzām senās mūzikas jomām latviski sākts rakstīt tikai pēdējā desmitgadē. 

Šis promocijas darbs ir arī centiens soli pa solim sakārtot terminus, kas būtiski nepieciešami, 

lai pētītu un latviešu valodā aprakstītu dažādos gregoriskā korāļa aspektus. 

 Vērīgi palūkojoties uz profesionālo literatūru nozīmīgākajās valodās, kurās regulāri 

top pētījumi par gregorisko korāli2, jākonstatē, ka arī šeit atrodams ne mazums neskaidrību 

un viedokļu atšķirību, kas parādās jau pašā nosaukumā. Ja vienā gadījumā ar jēdzienu 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 GT 148. 
2 Pirmām kārtām, tās ir – vācu, angļu, itāļu un franču valodas. 
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gregoriskais korālis tiek saprasts ļoti plašs dažādu baznīcas dziedājumu repertuārs 

viduslaikos, tad citā tam tiek piešķirta daudz konkrētāka nozīme, precīzi norādot uz avotiem, 

to izcelsmes laiku un vietu. Šai gadījumā blakus gregoriskajam korālim kā līdzās eksistējoši 

tiek minēti arī ambroziskais, mozarabiskais, gallikāņu un senromiešu korālis. Ar to tiek 

akcentēts, ka viduslaikos blakus gregoriskajam repertuāram aktīvā apritē bija arī citi 

repertuāri, kuri pavisam noteikti savā starpā mijiedarbojās. Blakus tam, ne tikai jēdziens 

liturģiskie dziedājumi būtu uzskatāms par pārāk vispārīgu un neprecīzu. Arī apzīmējums 

vienbalsīgs būtu jāvērtē kā atbilstošs tikai ierobežotā mērā. Latviešu muzikologs Ludvigs 

Kārkliņš savā Mūzikas leksikonā par gregorisko korāli raksta:  

“Gregoriskie dziedājumi – vienbalsīgi baznīcas mūzikas dziedājumi” (Kārkliņš 1990: 

78).  

Līdzīgus formulējumus var atrast arī citos līdzīga tipa leksikonos angļu, vācu un itāļu 

valodās. Taču jāsaka, ka šāda veida dalījums viduslaiku mūzikā – vienbalsīgs/daudzbalsīgs – 

slēpj sevī vairākas problēmas. Jo viennozīmīgi vienbalsīgi ir tikai rakstiskie šī repertuāra 

fiksējumi, turpretī dziedāšanas prakse, kā to apliecina arī viduslaiku traktāts Musica 

enchiriadis1, jau diezgan agri ir daļēji daudzbalsīga2.  

 Jāmin arī tas, ka latviešu valodā gregoriskā korāļa izpratnē viens pats vārds korālis 

pilnībā neizsaka jēdziena saturu, kā tas nereti vēl šodien ir sastopams, piemēram, vācu 

literatūrā. Mūzikas vēsturē pēc viduslaikiem šis vārds ir lietots tik daudzos un dažādos 

kontekstos, ka adekvātāk ir turētie pie skaidrākiem formulējumiem kā gregoriskais korālis, 

gregoriskie dziedājumi, gregoriskā psalmodija. Arī jēdziens žanrs gregoriskā korāļa 

kontekstā nebūtu veiksmīgākais risinājums, jo šeit dziedājumu melodisko uzbūvi, tehnisko 

sarežģītības pakāpi un formu primāri nosaka to liturģiski funkcionālais uzdevums.  

  Atgriežoties pie jau minētajiem jēdzieniem kā oriģinālkompozīcijas, tipveida 

kompozīcijas un centonu tehnikā veidotas kompozīcijas, jāpiezīmē, ka šajā darbā, lai 

izvairītos no nevajadzīgām ar jauno laiku muzikoloģiju saistītām vērtējošām gradācijām, šie 

termini netiks lietoti un tā vietā apzināti tiks runāts par formulām un melodiju modeļiem (sal. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Musica enchiriadis (lat.: Mūzikas mācības rokasgrāmata) ir 9. gs. traktāts, kurš pildīja rokasgrāmatas funkciju 
– kā dziedāt daudzbalsīgu organum. Šis krājums Vakareiropas daudzbalsības agrīnajā stadijā sniedz padomus, 
kā veidot organum, pievienojot gregoriskajai melodijas vienu, vēlāk vairākas balsis. Skaidri redzams, ka tas 
centās paskaidrot, kā klosteru dziedāšanas praksē pareizi veidot organum. 
2 Daudz pētījumu šai jomā veicis franču ievērojamais etnomuzikologs un ansambļa Organum vadītājs Marsels 
Peress (Marcel Pérès). Viņa veiktajos ierakstos, kam par pamatu vienmēr ir nopietns izpētes darbs, var dzirdēt 
gan brīvi veidota agrīnā organum paraugus, gan gregoriskā korāļa interpretāciju, kurā nereti izmantots arī 
burdona skanējums.  
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Schmidt 2004: 38–46, Zippe 2001: 21–28, Kohlhaas 2001: 45–48 u.c.). Arī no jēdziena 

kadence kā no ļoti bieži lietota un relatīvi jauna termina šajā darbā tiks mēģināts izvairīties, 

jo nav īsti atbilstoši to lietot gregoriskās melodijas noslēgumu veidošanas sakarā. Būtisku 

norādi vārda kadence lietošanas sakarā sniedz vācu muzikoloģe Emanuela Kolhāsa:  

"Par maz tiek apzināts, ka kadences jēdziens ir attiecināms uz daudz vēlāku mūzikas 

vēstures posmu, proti uz 17.–19. gs., kad mažora minora tonālajā mūzikā parādās 

krītošas kvintas kadences1 gājiens basā. Ar kadenci atšķirībā no senākām klauzulām 

jāsaprot nevis melodika, bet gan primāri harmonisks fenomens, kas līdz ar to pieder 

daudzbalsīgajai mūzikai. Ja šis jēdziens tomēr tiek lietots gregoriskā korāļa sakarā, tad 

ar to tiek domāts Finalis skaņas sasniegšanas fenomens dziedājuma beigās vai arī 

kādas citas atbilstošas skaņas dziedājuma struktūrdaļas noslēgumā, kas parasti notiek, 

lietojot tam atbilstošus melodiskus gājienus vai formulas"2 (Kohlhaas 2001: 48).  

Visu šo minēto argumentu dēļ turpmāk arī šajā pētījumā tiks runāts par beigu formulām vai 

cezūrformulām.  

 Runājot par dziedājumu modālo pusi, tiks runāts vienīgi par modiem vai psalmtoņiem 

un tie atbilstoši jaunākajai starptautiskajai muzikoloģiskajai praksei tiks nosaukti ar skaitļiem 

I.–VIII. mods vai ar grieķiskajiem terminiem autentiskais/plagālais Protus, Deuterus, Tritus, 

Tetrardus. Savukārt netiks lietots jēdziens senās skaņkārtas vai grieķiskie nosaukumi kā 

frīģiskā, doriskā utt., jo tie atbilst jau vēlākam mūzikas vēstures attīstības posmam. Arī 

īpašības vārda tonāls vietā konsekventi tiks lietots vārds modāls.  

 Ar minētajiem terminoloģijas piemēriem, kuri nebūt pilnībā neizsmeļ šo plašo un 

nozīmīgo jautājumu, tika mēģināts paradīt, cik svarīgs ir process, kura gaitā tiek veidots 

adekvāts, profesionāls un ērti lietojams terminoloģiskais leksikons. Tālākie šīs jomas 

problēmjautājumi tiks apskatīti darba gaitā katras konkrētās tēmas kontekstā. 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Lat. cadere – krist. 
2 “Es wird zu wenig bedacht, dass die Kadenz zu einer viel späteren Erscheinung der Musikgeschichte gehört, 
nämlich der sich durch Quintfall im Bass auszeichnenden Kadenz (cadere = fallen) der dur-moll-tonalen Musik 
vor allem des 17.–19. Jahrhunderts. Die Kadenz meint im Gegensatz zur älteren Klausel keinen melodischen, 
sondern einen primär harmonischen Vorgang und ist damit ein Phänomen der Mehrstimmigkeit. Wird dieser 
Begriff im Kontext des gregorisnischen Gesangs gebraucht, so wird damit jedoch schlicht in der Regel das 
Phänomen der Schlussbildung durch Erreichen der Finalis oder eines anderen geeigneten Tons  evtl. durch 
dafür charakteristische Tonfolgen oder Formeln bezeichnet.”  
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1.1.4. Teksti un atsauces uz ekseģēzi agrīnajos viduslaikos 
  

Tā kā gregoriskais repertuārs dažādos līmeņos ir vistiešākajā veidā saistīts ar tajā 

izmantotajiem tekstiem, vēl vairāk – būtībā nav nošķirams no šo tekstu uzdevuma un būtības, 

ir svarīgi ikviena ar šo repertuāru saistīta pētījuma ietvaros apskatīt arī jautājumu par tekstu 

avotiem un to veidošanās dinamiku viduslaikos. Šis jautājums ir daudz sarežģītāks nekā 

pirmajā brīdī varētu likties. Pamatā lielākā daļa tekstu – ar nedaudziem izņēmumiem1 – ir 

ņemti no Bībeles. Savā rakstā par dziedājumu tekstu avotiem gregoriskajā korālī2 

Rumphorsts nāk klajā ar tabulu, kura  apstiprina iespaidu, kas rodas jau pēc īsas gregoriskā 

repertuāra analīzes, proti, ka lielākā daļa tekstu ņemti no VD, bet visvairāk – no Psalmu 

grāmatas. Jau agrīnajos viduslaikos psalmi pakāpeniski bija kļuvuši par galveno dziedātās 

liturģijas teksta pamatu. Varētu sacīt, ka savā dubultajā funkcijā – kā liturģiska grāmata un 

privāta lūgšanu grāmata – psalmi, kas tika lietoti dienu no dienas, bija kļuvuši par viduslaiku 

populārāko tekstu kopumu. 

 Gregorisko dziedājumu teksta izvēlē labi pamanāms ir vēl kāds fakts: ļoti liels 

procents JD tekstu tiek lietoti Communio antifonos (66 no 161 iepretī 12 no 163 Introitus 

antifonos3). Pamatojums tam noteikti būtu jāmeklē dziedājumu liturģiskajā kontekstā, tāpat 

faktā, ka apm. 150 Graduale antifonu uzrāda tikai 5 JD tekstus, kurpretī 158 Alleluja panti – 

14 JD tekstus (Rumphorst 1992: 201).  

 Visu tekstu starpā īpaši zīmīgi ir tie, kuri neatbilst attiecīgo Bībeles tekstu oriģinālajai 

secībai, bet gan sarindo pantus citā secībā vai pat saliek tos kopā no dažādām Svēto Rakstu 

vietām. Šo paņēmienu, līdzīgi kā mūzikā, sauc par centonizāciju, kas viduslaikos bija ļoti 

izplatīts un vispārpieņemts paņēmiens, rīkojoties ar Bībeles tekstiem. Retos gadījumos var 

novērot arī praksi, kad Bībeles teksts tiek acīmredzami izmainīts. Šādi piemēri, tāpat kā 

centonizācijas paņēmiens, ir nozīmīgs liecinieks teksta izpratnei viduslaikos un līdz ar to arī 

melodijas un teksta attiecībām gregoriskajā korālī (sal. Rumphorst 1992: 204). Būtu tikai 

loģiski izdarīt pieņēmumu, ka, līdzīgi tekstam, arī dziedājumu melodijas tika veidotas ar 

vislielāko rūpību.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Lielākā daļa izņēmumu ir veidojušies vēlākā laikā, kad tika ieviesti jauni papildus svētki un bija nepieciešams 
repertuāru tam atbilstoši paplašināt, piemēram, teksti Svētās Trīsvienības svētkiem, kas jau esošam repertuāram 
tika pievienoti 9. gs. (sal. Cardine 1987: 31). 
2 Sal. Rumphorst 1992: 181–209. 
3 Skaitļi ņemti no GT. 
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 Īpaši grūts izrādās gregoriskajos dziedājumos izmantoto latīnisko Bībeles tulkojumu 

jautājums. Ja salīdzina gregoriskā korāļa tekstus un Vulgātas1 teksta versiju, ļoti drīz nākas 

konstatēt atšķirības. Neraugoties uz to, arī jaunākajos pētījumos vēl joprojām kā teksta avots 

tiek minēta Vulgāta. Rumphorsts savā pētījumā gan min iespēju, ka "antifonu tekstiem daļēji 

par pamatu blakus Vulgātai varētu būt arī vēl par Vulgātu senākais psalmu tulkojums, t.s. 

Psalterium Romanum"2 (Rumphorst 1992: 181), taču tuvāk šo versiju un tās pamatojumu 

nepaskaidro. Par šīs versijas ticamību pēdējās desmitgadēs ir izteikušies arī vairāki citi senās 

mūzikas pētnieki. Ir interesanti arī konstatēt, kāda attieksme gadsimtu gaitā iepretī 

dažādajiem tekstu variantiem valdījusi Romas katoļu baznīcā. Ja iesākumā priekšroka tiek 

dota senākajiem Psalterium Romanum tekstiem, tad pavisam drīz, jau 9. gs., katoļu baznīcā 

par saistošu kļuva Vulgātas teksts un vecākais teksts tika atmests. Tomēr atšķirīga situācija ir 

ar antifoniem un citām dziedātām melodijām (kā responsorijiem, procesionālēm u.c.), kuru 

pamatā ir psalmu teksti. Ja psalmodijā rečitētie teksti tiek koriģēti un parasti liturģijā tiek 

dziedāti jaunrevidētie latīņu psalmteksti3, tad antifonu teksti saprotamā kārtā nekad (!) netiek 

koriģēti. Antifonos vienmēr tiek saglabāts oriģinālais teksta variants, jo labojot, iespējams, 

būtu jāmaina arī dziedājuma melodiskais zīmējums (Rumphorst 1992: 193). 

 Visi Rīgas misālē atrodamo dziedājumu teksti, kas ņemti no psalmiem, ir vārds pa 

vārdam identiski Psalterium Romanum, tātad – vecākajam pieejamo latīņu teksta variantam. 

Arī centonizācijas tipa izmaiņas šajos tekstos nav konstatējamas. Lielākoties šajos 

konkrētajos tekstos Psalterium Romanum un Psalterium Gallicanum (Vulgāta) versijas ir 

identiskas. Līdz ar to nav nepieciešams noskaidrot antifonu tekstu konkrēto izcelsmi. 

Psalmos, no kā ņemti vairāki teksta fragmenti, abu tulkojumu nesakritības gadījumā Rīgas 

misāles antifonos konsekventi tiek lietota Psalterium Romanum versija. No tā var secināt, ka 

arī identisku tekstu gadījumā gregoriskā korāļa antifoniem par pamatu ņemts Psalterium 

Romanum teksta variants. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Par Vulgātu sauktais Bībeles tulkojums latīņu valodā, ko bija veicis Sv. Hieronīms (Hieronymus, apm. 347–
420), 800. gadā karolingu reformas gaitā kļuva par oficiālo Bībeles tekstu. Tā Hieronīma tulkojums nesatur 
psalmu tekstu, tad šai tekstā tika uzņemts franku impērijā lietotais un visiem labi pazīstamais Psalterium 
Gallicanum teksts. Pirms 800. g. Vulgāta bija tikai viens no iespējamiem tulkojumiem. Šodien lietotā Vulgāta 
(N.B. jāatšķir no Neo–Vulgātas!) tika apstiprināta Tridentes koncilā 1546. g., taču tās redakcija tika uzsākta jau 
13. gadsimtā Parīzes Sorbonas universitātē. Tas nozīmē, ka salīdzinot gregoriskā korāļa tekstus pēc iespējas 
būtu jāizmanto senāks 8./9. gs. Vulgātas teksta variants.   
2 “Dass dem Text der Antiphonen zum Teil die der Vulgata vorausgehende lateinische Psalmübersetzung, das 
sogenannte Psalterium omanum zugrunde liege.” 
3 Reizēm, salīdzinot dažādus liturģiskos izdevumus, jākonstatē nelielas atšķirības pat tik pazīstamos rečitējamos 
tekstos kā piem. Magnificat (senākā forma: recordatus misericordiae suae, mūsdienās lietotā Vulgātas forma: 
recordatus misericordiae). 
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 Visu minēto faktu sakarā noteikti vajadzētu rēķināties ar to, ka viduslaiku prakse, kā 

apieties ar tik centrālu tekstu kā Bībele, krietni atšķiras no šodien esošās prakses. Grūtības 

šeit sagādā ne tikai gregoriskā repertuāra teksta avotu identificēšana. Tikpat labi iespējams, 

ka arī teksta sākotnējos variantos jau eksistējuši vairāki līdzās esoši varianti, jo pats 

dziedājuma tapšanas process saistīts ar mutisko tradīciju. 20. gadsimta ievērojamais franču 

zinātnieks un benediktīniešu mūks Žans Leklerks (Jean Leclercq, 1911–1983) šo fenomenu 

izteiksmīgā veidā apraksta šādi:  

"Katrs vārds ir kā āķītis, pie kura ir pieķērušies viens vai vairāki vārdi un savstarpējā 

kombinācijā veido kopējo attēlu. Tā var attēlot arī avotu meklēšanas problēmu, kā to 

šodien sauc. Vai mūki citē pēc senākajām teksta versijām vai arī tie izmanto 

variantus? Visbiežāk viņi citē no galvas; vārdu citāti kā āķīši savelk kopā citātus viņu 

iztēlē un zem viņu rakstāmspalvas, tādējādi veidojot kā variācijas par vienu un to pašu 

tēmu"1 (Leclercq 1963: 85).  

Šādā izpratnē iespējams nosaukt dažādu teksta versiju mijiedarbību par savdabīgu dažādu 

tulkojuma variantu centonizāciju. Dažādi teksti tiek kombinēti, vadoties pēc konkrētās satura 

atklāsmes nepieciešamības. 

 Minētie piemēri izteiksmīgā veidā pēc būtības apstiprina pieņēmumu, ka gregoriskā 

repertuāra teksta avotu gadījumā runa ir par augsti attīstītu un rūpīgi reflektētu konstrukciju. 

Viduslaiku teoloģiskie teksti runā par dziedājumu autoru2, ar ko noteikti nav izolēti domāts 

teksta radītājs vai redaktors, bet gan kantors kā teksta un mūzikas komponētājs. Šajā 

kontekstā jēdzieni cantare3 un componere4 viens no otra pēc būtības nav nošķirami 

(Kohlhaas 2001: 178). Tas, ka teksta izveidošana ir kā daļa no komponēšanas, atbilst arī 

uzskatam, kas atrodams muzikoloģiskajā literatūrā. Vācu muzikoloģe Rute Štainere (Ruth 

Steiner) šai sakarā izsaka domu, ka gregoriskā korāļa teksti ir kā rezultāts nopietnai 

refleksijai un lielai meistarībai, visus fragmentus saliekot kopā. Viņasprāt, nekas tur nav 

noticis patvaļīgi (sal. Steiner 1991: 35). Var droši apgalvot, ka tekstu veidotāji ar lielu 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 “Jedes Wort ist gleichsam ein Haken. An ihm hängen ein oder mehrere Worte, die sich miteinander 
verknüpfen und so das Gebilde der Darstellung bilden. Daher erklärt sich die Schwierigkeit des 
Quellennachweises, wie man heute sagt. Zitieren die Mönche nach alten Textversionen oder gebrauchen sie 
Varianten? Am häufigsten zitieren sie aus dem Gedächtnis; durch die wie Haken wirkenden Worte verbinden 
sich die Zitate in ihrem Geist und unter ihrer Feder zu einem Ganzen wie Variationen über ein gleiches 
Thema.” 
2 Lat. auctor. 
3 Latv. dziedāt. 
4 Latv. komponēt. 
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godbijību un smalkumu savienoja daudzos teikumus un vārdus tā, lai teksta galveno domu 

paustu pēc iespējas dziļi un izteiksmīgi. 

 Blakus dziedājumu teksta pirmavotu apzināšanai ļoti nozīmīgs pētniecības aspekts ir 

arī viduslaiku ekseģēzes principi un to respektēšana – gan gregorisko dziedājumu analīzes, 

gan interpretācijas jomā. Pēc būtības, katrs gregoriskais dziedājums var tikt uzskatīts par 

nelielu ekseģēzes meistardarbu, kas konkrēto tekstu atklāj izteiksmīgā veidā un ar ļoti 

mērķtiecīgi veidotiem akcentiem. Citiem vārdiem, vienu un to pašu tekstu var pateikt daudz 

dažādos veidos un līdz ar to spēcīgi izmainīt sacītā jēgu. Kā piemēru šim apgalvojumam var 

minēt introita Omnes gentes  (GT 297, skat. 2. attēlu) pirmo posmu. Tas atklāj tekstu Omnes 

gentes plaudite manibus (latviskais tulkojums secīgi vārds pa vārdam – visas tautas, 

plaukšķiniet rokas). Pēc retorikas pamatprincipiem, arī šajā tekstā principā iespējams uzsvērt 

jebkuru no vārdiem, katru reizi iegūstot jaunu nokrāsu un akcentus. Pirmajā brīdī liktos, ka 

loģiskais akcents būtu liekams uz vārda gentes vai varbūt uz vārdu savienojuma plaudite 

manibus. Taču pats gregoriskais korālis atklāj pavisam ko citu: ļoti liels un izteikts akcents 

tiek likts uz pirmā vārda omnes, pirmo zilbi vien izdziedot uz 11 skaņu gara melisma. 

Neapšaubāmi, ka tas arī pašai teksta jēgai un nozīmei piešķir pilnīgi citus akcentus, kas kļūst 

skaidri tieši, pateicoties komponista veidotajai teksta muzikālajai ekseģēzei.       

    
2. attēls. Fragments no introita Omnes gentes 

(Graduale Triplex 1997: 297/4) 
Šis nelielais piemērs apliecina, ka gregoriskā korāļa pētniecībā nozīmīga ir ne tikai 

teksta avotu izcelsme un redakcija, bet arī skaidrojumi, ko viduslaiku autori ar ekseģēzes 

palīdzību piešķīra attiecīgajiem bibliskajiem tekstiem. Ņemot vērā eksegētisko iespēju 

horizontu, kļūst skaidrs, ka gregoriskā korāļa tekstiem paveras potenciāli ļoti plašas 

interpretācijas iespējas. Tā ir iespējams jebkura zīmīga un neparasta muzikāla paņēmiena 

faktu, piemēram, īpašu akcentu vai tā sagatavošanu, uzskatīt par izejas punktu tālākai 

interpretācijai. Dziedājuma melodiskā puse tādējādi modina dažādas asociācijas, kā arī sniedz 

impulsus tālākam teksta izpratnes virzienam. Nākošais interpretācijas līmenis jau attiecas uz 

teoloģiskām kategorijām. Kā tas lasāms jau minētajā Leklerka līdzībā, vārdi paši par sevi jau 

ir mozaīkas gabaliņi un dziedājuma muzikālā puse kopējo veidolu tikai paspilgtina. Atkarībā 
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no izvietojuma vietas, lieluma un formas šis mozaīkas gabaliņš var izraisīt dažādas 

interpretācijas (sal. Leclercq 1963: 85-86). 

 Ja par patiesu pieņem apgalvojumu, ka teksta avotu saturiskajai līnijai (vai pat tās 

interpretācijai) vajadzētu izpausties dziedājumu muzikālajā zīmējumā, tad ir pilnīgi skaidrs, 

ka tur vajadzētu izpausties nevis mūsu laika, bet gan viduslaiku teoloģijai. Klekners šai 

sakarā vērš uzmanību uz vēl līdz galam neatrisinātu problēmjautājumu, proti, ka gregorisko 

dziedājumu teoloģiskajām interpretācijām vēl ir nepieciešamas nopietnas karolingu laika 

teoloģijas un ekseģēzes vēstures tradīcijas studijas (sal. Klöckner 1998). Tas pēc būtības 

nozīmē, ka vēl ir daudz par maz pētīts, kāda Svēto Rakstu ekseģēzes metode šāda tipa 

pētījumos būtu lietojama. Šeit katrā ziņā būtu nepieciešams sīkāk analizēt gregoriskā korāļa 

tapšanas laika (att., rakstiskās fiksācijas laika) teoloģiskos rakstus, lai labāk izprastu autoru 

mentalitāti un teoloģiskos horizontus. Šis princips faktiski būtu attiecināms uz jebkuru 

pētījumu par attiecībām starp vārdu un melodiju gregoriskajā korālī, kurš pārsniedz tīri 

formālu pieeju šim aspektam. Tāpēc turpinājumā pavisam nedaudz tiks sniegti papildus 

skaidrojumi par viduslaiku biblisko tekstu interpretācijām, lai sniegt dziļāku ieskatu tā laika 

teoloģiskajās nostādnēs. 

 Tā, piemēram, vēsturnieks Ārons J. Gurjēvičs (Aaron J. Gurjewitsch) izteiksmīgā 

valodā runā par viduslaiku cilvēka dzīves ciešo saistību ar teoloģisku pasaules uzskatu:  

"Grūtības aptvert šī laika cilvēka garīgo dzīvi ir saistītas ne tikai ar to, ka tur atrodams 

daudz kas svešāds un mūsdienu cilvēkam nesaprotams. Viduslaiku kultūras materiālu 

vispār nav iespējams strukturēt līdzīgi principiem, kas tiek lietoti modernās kultūras 

studijās. [...] Pēc būtības, visas šī laika domātāju estētiskās mācības bija pilnā mērā 

orientētas uz dziļākiem Dieva, visu redzamo formu Radītāja, meklējumiem. Un tās 

savukārt netika uzskatītas par pašmērķi, bet gan tikai par līdzekli dievišķās būtības 

dziļākai atklāšanai"1 (Gurjewitsch 1997: 12).  

Šis teksts spilgti parāda, kādu svarīgu vietu teoloģija ieņem viduslaiku cilvēka domāšanā un 

dzīvesziņā – virziens, kas mūsdienās daudziem uzreiz nav aptverams. Šis fakts ir nozīmīgs 

arī šim pētījumam, jo iezīmē konsekvenci, ka visi svarīgākie apgalvojumi ir jāskata arī 

plašākā teoloģiskā kontekstā. Tieši tāpēc arī šī pētījuma gaitā tiks pievērsta uzmanība 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 “Die Schwierigkeit, das geistige Leben der Menschen dieser Epoche zu erfassen, ist nicht nur darauf 
zurückzuführen, dass dabei viel Fremdes und für den Menschen unserer Zeit Unverständliches gibt. Das 
Material der mittelalterlichen Kultur lässt sich überhaupt kaum so gliedern, wie wir es beim Studium der 
modernen Kultur gewohnt sind. [...] In der Tat waren die ästhetischen Lehren der Denker dieser Epoche 
ständig auf das tiefe Erfassen Gottes, des Schöpfers aller sichtbaren Formen, orientiert, die wiederum auch 
nicht ihrer selbst wegen, sondern nur als Mittel zur Erkenntnis des göttlichen Wesens existierten.”   
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nozīmīgiem teoloģiskiem izteikumiem par konkrēto laiku.1 Būtībā tas nozīmē, ka šāda veida 

viduslaiku mūzikas pētniecībā pēc iespējas būtu jāiekļauj arī viduslaiku cilvēka dzīves 

visdažādāko aspektu tvērums to antropoloģiskajā izpratnē, jo tikai tad analīzes rezultāti varēs 

pretendēt uz vispusīgu un maksimāli objektīvu realitātes atainojumu. Gurjēvičs šo domu 

turpina šādi:  

"Ja kā pētījuma objekts tiek izvēlēta mākslinieciskā daiļrade, tiesības, historiogrāfija 

vai citi viduslaiku cilvēka darbības atzari, tad noteikti nedrīkst šo konkrēto darbības 

sfēru izolēt no plašāka kultūrvēsturiskā konteksta; jo tikai šī visa veseluma rāmjos, ko 

mēs dēvējam par viduslaiku kultūru, tie vai citi komponenti var tikt saprasti pareizi"2 

(Gurjewitsch 1997: 12–13).  

 Kāda tad principā izskatās ekseģēzes tradīcija viduslaikos? Vācu teologs Arnolds 

Angenends (Arnold Angenendt) norāda uz lielo monastiskās tradīcijas3 ietekmi uz viduslaiku 

ekseģēzes teoloģiju. Viņš, atsaucoties uz Jāni Kasiānu4 kā šīs tradīcijas aizsācēju, runā par 

četrkāršo viduslaiku ekseģēzi, kura Bībeles tekstu skaidro no četrām dažādām perspektīvām: 

vēsturiskās, alegoriskās, tropoloģiskās un anagoģiskās. Turpinājumā īss skaidrojums katram 

no šiem līmeņiem. 

 Vēsturiskā ekseģēze: teksts bija jāsaprot no tā faktoloģiskās puses.  

 Alegoriskā ekseģēze: stāstījumā atrodamie fakti tiek skatīti kā kāda cita notikuma 

analoģija. Tādējādi, piemēram, notikumi, kuri ir aprakstīti Vecajā Derībā, blakus savai 

tiešajai jēgai iegūst arī citu, it kā aizklātu, alegorisku jēgu, kura jau norāda uz notikumiem, 

kas norisinās jaunajā Derībā. 

 Tropoloģiskā ekseģēze: tiek sniegts morāli pamācošs teksta vertējums, aprakstītais 

notikums iegūst morālisku pamācības jēgu.  

 Anagoģiskā ekseģēze: caur tekstā atrodamajiem notikumiem tiek atklāta dziļāka 

reliģiozi sakramentāla patiesība. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Jāpiezīmē, ka teoloģiskajam aspektam vairākkārt būs nozīmīga skaidrojoša loma visā promocijas darbā, 
sevišķi pētījuma muzikālās analīzes sadaļā. 
2 “Wenn man als Objekt der Analyse das künstlerische Schaffen, das Recht, die Historiographie oder andere 
Zweige der geistigen Tätigkeit der mittelalterlichen Menschen wählt, darf man die gegebene Sphäre dieser 
Tätigkeit nicht aus dem weit breiteren kulturhistorischen Kontext isolieren; denn nur im Rahmen dieser 
Ganzheit, die wir als mittelalterliche Kultur bezeichnen, kann diese oder jene ihrer Komponenten richtig 
verstanden werden.” 
3 Monastiskā tradīcija – klosterdzīves tradīcija (no gr. monos – viens, jo pirmajos gadsimtos p. Kr. mūki dzīvoja 
kā eremīti, t.i., vientuļnieki). 
4 Joannus Cassianus (360–435), baznīctēvs, mūks un rakstnieks. 
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 Četrkāršās viduslaiku ekseģēzes būtību labi atklāj viduslaikos labi zināmais 

izteikums: Littera gesta docet, quid credes allegoria, moralis quod agas, quo tendas, 

anagogia1 (sal. Angenendt 2005: 170).  

 Jau agrīnajos viduslaikos tika veidoti saraksti ar dažādām Bībeles tekstu skaidrošanas 

iespējam un to līmeņiem. Šeit jāpiezīmē, ka šī skaidrošana viduslaikos mazāk notika šodien 

pieņemtajā sistemātiski loģiskajā nozīmē, bet gan vairāk norisinājās asociatīvā līmenī, kuram 

tomēr arī piemita sava noteikta sistēma. Leklerks uzsver, ka viduslaiku monastiskajai 

ekseģēzei pietika ar asociāciju, līdzību un salīdzinājumu saspēli (sal. Leclercq 1963: 90). 

Daudzi viduslaiku ekseģētiskie teksti atklāj pārsteidzošu interpretācijas smalkumu un domas 

dziļumu, kas pauž fundamentālus kristīgās ticības apliecinājumus. Kā viens no svarīgākajiem 

aspektiem šeit atklājas tradīcija kristoloģiski skaidrot Veco Derību. Tas uzskatāmi redzams 

arī daudzos gregorisko antifonu tekstos, kur Vecās Derības (īpaši psalmu) un Jaunas Derības 

teksti viens otru skaidro un papildina. Angenends to traktē kā apliecinājumu izpratnei, ka 

Vecā Derība jau no pašiem sākumiem lielā mērā stāsta un ir vērsta uz Jēzu Kristu (sal. 

Angenendt 2005: 171), kas kā fundamentāls pamats atrodams arī gregoriskajā korālī.   

 Tādējādi jāsecina, ka tas prasītu ārkārtīgi apjomīgas zināšanas teoloģijā, patristikā un 

ekseģēzē, lai sistemātiski atklātu gregoriskajā korālī visus daudzslāņainās viduslaiku 

ekseģēzes nospiedumus. Skaidri kļūst redzams arī tas, ka teoloģisks interpretācijas līmenis 

principā bieži ir iespējams, taču konkrētajā muzikālajā veidolā nav tik skaidri identificējams 

un viennozīmīgs, ka to varētu lietot kā nopietnu zinātnisku pierādījumu. Pārāk nenoteikti ir 

kritēriji, lai konkrētos dziedājumos spriestu par īpašiem izņēmuma gadījumiem un normu. 

Pamatprincipi, kas, apskatot ekseģēzes saistību ar gregorisko repertuāru, iezīmējas, nevar arī 

tikt uzskatīti par absolūtiem un citas pieejas izslēdzošiem. Līdz ar to arī šeit nevar būt ne 

runas par mērķi – tuvoties pareizai interpretācijai. Tie vairāk uzskatāmi kā pierādījums 

faktam, ka gregoriskā repertuāra dziedājumu teksta atklāsmes līmenī līdz skanēšanai tiek 

novesta viduslaiku teoloģija, kas šai mūzikā atstājusi savas pēdas pavisam īpašā veidā.       

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Latv. Burts māca par lietām, kas jau bijušas; alegorija māca, kam mums ticēt; morāle rāda, ko mums darīt; 
anagoģija (t.i., garīgas interpretācijas metode – G.P.) mūs vada, kādā virzienā doties nākotnē. 
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1.2. Viduslaiku dziedājumu pētniecība no etnomuzikoloģijas skatpunkta 
  

Promocijas darba metodoloģijas kontekstā ļoti nozīmīgs ir jautājums, kas skar 

gregoriskā korāļa pētniecību un tās attiecības ar etnomuzikoloģiju un tās vairākām īpašām 

pieejām. Apskatot pēdējo gadu pētījumus viduslaiku mūzikas jomā, aizvien skaidrāk atklājas 

aina, ka ir ļoti daudzi aspekti un jautājumu uzstādījumi, kurus nevar analizēt, balstoties tikai 

uz tradicionālo vēsturiskās muzikoloģijas metožu kopumu. Arvien nozīmīgāku lomu spēlē 

pieejas, kas raksturīgas etnomuzikoloģijai, kas bieži paver ļoti daudziem pētījumu 

uzstādījumiem plašāku, reizēm pat pavisam negaidītu apvārsni un kontekstu. Lai to nedaudz 

ilustrētu, vispirms ir jāmin nozīmīgā 20. gs. amerikāņu etnomuzikologa un mūzikas 

antropologa Alana Meriama (Alan P. Merriam) izteiktās domas, kuras pirmoreiz koncentrētā 

veidā paustas viņa grāmatā Mūzikas antropoloģija (The Anthropology of Music). Viņa 

priekšlikums ir tāds, ka mūziku vajadzētu studēt trīs analītiskos līmeņos: mūzikas 

konceptualizācija, izturēšanās veidi saistībā ar mūziku, mūzikas skaņa. Meriams lielu akcentu 

liek uz mūzikas saistību ar antropoloģiju, kas ļauj iezīmēt plašāku kontekstu, runājot par 

mūzikas rašanos, un tādējādi arī daudz plašāk saprast skaņu rašanās cēloņu un iedarbības 

procesus. Nozīmīgu lomu pētniecībā ar šādu pieeju ieņem attiecīgās kultūras tehnoloģisko, 

ekonomisko, sociālo, politisko, reliģisko, māksliniecisko un lingvistisko kontekstu 

apzināšanās (Merriam 1964: viii, 4).  

 Gregoriskais korālis, vislabāk zināmais viduslaiku kristīgās monodijas repertuārs, 

aizvien biežāk tiek piesaukts kā krustceles, kur var satikties etnomuzikoloģija un Eiropas 

profesionālā mūzika (Jeffery 1995: 1). Taču tieši šajā punktā arī sākas problēmas, jo nereti 

katrs pētnieks šo ideju traktē pa savam un bieži – ļoti atšķirīgi. Daudzi mūziķi, kas 

skolojušies Rietumu klasiskajā mūzikas tradīcijā, uztver gregorisko korāli kā vissenāko un 

līdz ar to arī “primitīvāko” mūziku. Paralēles ir velkamas arī ar tradicionālās mūzikas uztveri 

daudzu muzikologu acīs, kas to nereti uzskata par “senu, vienkāršu, neizglītotās tautas masās 

atskaņotu mūziku” (sal. Jeffery 1995: 1–2).  

 Problemātisks ir arī uzskats, ka tradicionālā mūzika savā ziņā ir baznīcas mūzikas 

“degradēts pēcnācējs”, kur par pamatu tiek ņemta gan vienu, gan otru dziedājumu rakstiskā 

fiksējuma hronoloģija. Šī viedokļa pamatā ir tēze, ka rakstiskais avots ir neapstrīdams, 

savukārt mutiskā tradīcija – kļūdaina. Arī šai domai nav skaidru pierādījumu, katrā ziņā – ir 

daudz argumentu, kas liecina tieši par pretējo (Dobszay 1988: 237–238). 



 

 
54 

 Kopīgais neapšaubāmi ir tas, ka tradicionālā mūzika aizvien biežāk tiek pētīta un 

aprakstīta, izmantojot gregoriskā korāļa pētniecībā lietoto terminoloģiju, kā, piemēram, 

jēdzienus antifona un responsora dziedāšanas maniere, kā arī, aplūkojot teksta un melodijas 

daudzslāņainās attiecības (piem., Nettl 1983, Levy 1987b, Dobszay 1988, Boiko 2003 u.c.). 

 Detalizēti šī jautājumu loka problemātikai ir pievērsies amerikāņu muzikologs Pīters 

Džefrijs, kurš uzsver, cik ļoti nepieciešama šodienas viduslaiku mūzikas pētniecībā ir 

etnomuzikoloģiskā pieeja. Viņš konstatē, ka vēl joprojām viduslaiku dziedājumu kritiskās 

studijas lielā mērā ir atstātas vēsturisko muzikologu ziņā, jo šim darbam ir nepieciešamas ļoti 

specializētas zināšanas gan seno rokrakstu un notāciju ekspertīzē, gan seno latīņu un grieķu 

teorētiskajos konceptos, tāpat arī liturģijas vēsturē un teoloģijā. Šajā sakarībā Džefrijs pauž 

šādu novērojumu:  

"Bet tāpēc, ka etnomuzikologi ir novērsušies no gregoriskā korāļa pētniecības, ļoti 

daudzi jautājumi, kurus tie uzdotu jebkuras mūzikas tradīcijas izpētē, ir palikuši 

neuzdoti. Kā rezultāts ir tas, ka lielas korāļa pētniecības jomas, kuras etnomuzikologi 

ieraudzītu kā īpaši interesantas, ir palikušas ļoti vāji un maz aplūkotas"1 (Jeffery 1995: 

2).  

 Etnomuzikoloģiskas gregoriskā korāļa studijas ir nepieciešamas ne tikai tādēļ, lai 

korāļa praksi noliktu uz solīda starpkultūru salīdzinājuma bāzes, bet arī tāpēc, lai atklātu kaut 

ko tādu, kas ilgus gadus netika apzināts, runājot par šo seno un nozīmīgo mūzikas tradīciju, 

kas tika un tiek kopta visā pasaulē, dažādos kontinentos un valstīs. Tas savukārt iezīmē 

ārkārtīgi svarīgu pētniecības jomu, kam ir centrāla loma arī šajā pētījumā – lokālās mūzikas 

kultūras ietekmi uz korāļa dažādiem atskaņošanas un pieraksta aspektiem.  

 Džefrijs uzskata, ka etnomuzikoloģisko perspektīvu attīstīšana gregoriskā korāļa 

pētniecībā būtu liels ieguvums vēsturiskajā muzikoloģijā vispār. Šai sakarībā viņš pauž 

viedokli, ka "visuzskatāmākais piemērs tam ir fakts, ka pēdējās divas dekādes viens no 

visvairāk diskutētajiem objektiem korāļa studijās ir bijusi mutiskās un rakstiskās 

transmisijas problēma – aspekts, kas kādreiz viennozīmīgi tika pieskaitīts pie 

etnomuzikoloģijas izpētes jomas"2 (Jeffery 1995: 3).  

                                                
1 “But because ethnomusicologists have shied away from chant research, many very basic questions that they 
routinely raise about every musical tradition have gone virtually unasked. As a result, entire areas of chant 
study that ethnomusicologists would find especially interesting and useful are very poorly researched.” 
2 “The most obvious indicator of this is the fact that, for the past two decades, one of the most debated subjects 
in chant study has been the problemof oral and written transmission, a subject that was once regarded as the 
peculiar province of ethnomusicology.” 
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 Taču mutiskās un rakstiskās transmisijas problēma nav vienīgā, kur gregorisko korāli 

var aplūkot etnomuzikoloģijas griezumā. To nav iespējams nodalīt no visas pārējās muzikālās 

tradīcijas un studēt neatkarīgi. Būtībā tā pēc savas dabas skar ikvienu objekta izpētes aspektu. 

 Šāda jautājuma nostādne liek viduslaiku profesionālās mūzikas pētniecībai iziet ārpus 

tiem rāmjiem, kas to ilgus gadus klasificēja tikai kā viduslaiku mūzikas fenomenu. Taču šeit 

ļoti nepieciešama aizvien augoša dinamiska informācijas apmaiņa ar citām zinātnes nozarēm 

(ne tikai etnomuzikoloģiju), piemēram, liturģiku, viduslaiku un eklezioloģijas1 vēsturi, kā arī 

mūzikas kognitīvo procesu studijām. 

 Šādai pieejai nav īstas alternatīvas un pēc būtības tas nav nekas jauns: 

etnomuzikoloģisko perspektīvu izmantošana viduslaiku muzikoloģijā tiek aizstāvēta jau 

daudzus desmitus gadu (piemēram, ungāru un čehu muzikoloģijā).2 Šādas perspektīvas īpaši 

tiek lietotas vairāku ievērojamu Austrumeiropas zinātnieku darbos, kuros tradicionālā un 

profesionālā mūzika vienmēr uzlūkota kā vienlīdz cienīga pētniecībai. Īpaši šajā sakarā būtu 

jānorāda uz ungāru profesora akadēmiķa Lazlo Dobzaī (Laszlo Dobszay, 1935–2011) 

fundamentālajiem pētījumiem, kuru tēmu loks ietver ne tikai viduslaiku dziedājumus latīņu 

valodā, bet arī “ungāru gregoriku”, kurā manāma spēcīga tradicionālās mūzikas ietekme. 

Jāpiezīmē, ka Dobzaī nebija tikai teorētiķis, bet veicis arī neskaitāmus skaņu ierakstus ar 

savu ansambli Schola Hungarica. Viņa personības sakarā tikai loģisks šķiet fakts, ka viņš 20. 

gs. 90. gados vienlaikus bija Ferenca Lista Mūzikas akadēmijas (Budapešta) Tautas mūzikas 

nodaļas un arī jaundibinātās Baznīcas mūzikas nodaļas vadītājs.   

 Jautājums par transmisiju mūsdienu pētniecībā kļūst arvien aktuālāks, jo, lai to pētītu, 

nepieciešams pievērsties konkrētajam repertuāram no visdažādākajiem aspektiem. Par to 

savos darbos runā arī amerikāņu muzikoloģe Dženisa Klēmane (Janice Kleeman), kura 

uzskaita dažādos fenomenus, ar kuriem šīs izpētes gaitā jāsastopas:  

"Muzikālās transmisijas dažādie parametri noved pie fizioloģiskiem, psiholoģiskiem, 

akustiskiem un antropoloģiskiem fenomeniem, tāpat pie jautājumiem, kas tradicionāli 

tiek pieskaitīti pie mūzikas. Ir nepieciešams savienot dažādu disciplīnu auglīgus 

                                                
1 Eklezioloģija (gr. εκκλησία — sapulce, draudze)  ir sistemātiskās teoloģijas apakšnozare. Tā pēta visus ar 
baznīcas (draudzes) būtību, izpausmēm un pazīmēm saistītos jautājumus. 
2 Skat., piemēram, Bardos 1975; Dobszay 1971, 1988. 
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pienesumus, lai pētītu transmisiju, kas līdz šim bieži tiek ieraudzīta kulturāli pārāk 

šaurā perspektīvā"1 (Kleeman 1985–86: 1–22).  

 Turpinājumā mēģināšu aplūkot transmisijas problēmu kā tādu un arī nozīmīgākos 

korāļa pētnieku piedāvātos pieņēmumus, lai to risinātu. Un pēc tam,– kādas būtu 

priekšrocības, ja daži tipiski etnomuzikoloģiski risinājumi tiktu piemēroti gregoriskā korāļa 

studijām. Šī pieeja disertācijai būs īpaši nozīmīga, lai skaidrotu Rīgas misālē atrodamo 

muzikālo margināliju materiāla dažādo variāciju klātbūtni un atrastu atbildi uz jautājumu – 

cik lielā mērā 15. gs. Rīgas katedrāles muzikālajā dzīvē vēl var runāt par mutiskās 

transmisijas dinamiskajiem procesiem. 

 Antīkajiem laikiem noslēdzoties un iesākoties agrīnajiem viduslaikiem, kristiešu 

kopienu rituālos Eiropā, Ziemeļāfrikā un tuvajos Austrumos bija atrodama ļoti liela liturģisko 

dziedājumu dialektu dažādība. Laikposmā no 4.–8.gadsimtam p. Kr. katrai lielākai pilsētai 

vai reģionam, visticamāk, bija attīstīts sev raksturīgs lokāls tekstu un melodiju repertuārs. 

Tas, protams, neizslēdz faktu, ka zināma daļa materiāla bija pazīstama daudz plašāk, kaut ar 

variācijām, un atsevišķi teksti, kā Gloria in excelsis vai Te Deum bija pazīstami gandrīz 

visur. Taču pakāpeniski, dažādu iekšēju un ārēju impulsu rezultātā veidojās tendences, kas 

veda dažādos lokālos repertuārus unifikācijas virzienā. Rezultātā ietekmīgāko centru 

tradīcijas sāka spiest ārā vai arī sintezēties ar vājākajām tradīcijām (Dobszay 1988: 242).  

 Rietumos, kur valdīja latīņu valoda, lielākās Ziemeļrietumāfrikas, Itālijas, Dalmācijas, 

Gallijas, Īrijas un Spānijas pilsētas un klosteri visi reprezentēja plaukstošas liturģisko 

dziedājumu lokālās tradīcijas. Taču ap 8. gs. daudzas no šīm tradīcijām sāka zaudēt savas 

pozīcijas iepretī prestižajai Romas liturģijai, kuras dziedājumi arīdzan tika asociēti ar Romas 

pilsētu. Romas centrālā loma tikai pieauga, misionāriem paplašinot latīniskās pasaules 

robežas, tajās iekļaujot anglosakšu, ģermāņu, skandināvu, baltu, rietumslāvu, somu un ungāru 

zemes, veidojot no Romas tradīcijas atvasinātas liturģijas katrā no šīm zemēm. Un, līdzīgi kā 

Austrumos, notika aizvien pieaugošs un nenovēršams standartizācijas un centralizācijas 

process, kas noveda pie rakstītu dziedājumu tekstu kolekciju rašanās, liturģisko grāmatu 

(ordines) izveides, muzikālās notācijas izgudrošanas un, visbeidzot, pie, kaut daļējas, grieķu 

mūzikas teorijas un grieķu modālās sistēmas piemērošanas jau esošam repertuāram. 

                                                
1 “The parameters of musical transmission extend to phenomena physiological and psyhological, acoustical and 
anthropological, as well as to matters musical that we conventionally consider. It is necessary to interrelate the 
seminal contributions of various disciplinēs to the study of transmission, with the aim of broadening what has 
been, up to now, a too often culturally-biased perspective upon a topic too narrowly defined.”  
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 Tomēr vissenāko vēsturisko avotu korpusa stāvoklis un apjoms liedz pētniekiem 

viennozīmīgi akceptēt to, ka gregoriskā korāļa pirmsākumi būtu saistīti ar Romu. Senākās 

muzikālās liecības ir atrodamas 9. gs. rokrakstos Franku impērijas klosteros uz ziemeļiem no 

Alpiem, kamēr pašā Romā rakstītie pirmie rokraksti datējami ar 11. gadsimtu. Interesantā 

kārtā šajos rokrakstos nemaz nav sastopami gregoriskie dziedājumi, bet gan muzikāli 

atšķirīgi viduslaiku dziedājumi, kuru teksti gan pilnībā sakrīt ar gregoriskā korāļa tekstiem 

(Musch 1993: 211). Rodas jautājums: kā gan gregoriskais korālis var reprezentēt Romu, ja 

tur šis repertuārs nemaz nav sastopams? Šādi un līdzīgi jautājumi liek arī šodien viduslaiku 

mūzikas pētniekiem vairāk iedziļināties problēmas būtībā, kas skar lokālās tradīcijas, to 

pirmatnējo, variēto, mutisko izpausmes formu viduslaikos. 

 Par vienīgajiem senākajiem gregoriskā korāļa muzikālajiem informācijas avotiem ir 

jāuzskata viduslaiku liturģiskās grāmatas vai to fragmenti, kur atrodami dziedājumi ar 

muzikālo notāciju. Jāsaka gan, ka šie avoti ir jau pakāpeniska melodiju unifikācijas un 

standartizācijas procesa liecinieki. Lielākā daļa melodiju, kas pierakstītas agrīnākajos 

rokrakstos, ir melodijas, kas atspoguļo situāciju un mūzikas izpratni laikā, kad jau eksistē 

muzikālā notācija. Tās, visticamāk, nav vairs tās “tīrās melodijas”, kas saglabājušās no 

agrākajiem laikiem. Agrīnajos rokrakstos fiksētās melodijas jau lielā pārsvarā ir adaptējušas 

astoņu modu sistēmu, tā ka mums vairs nav pieejas tām „tīrajām” melodijām, kuras 

dokumentē laikmetu pirms tam. Un arī agrīnākās dziedājumu grāmatas (graduāles) ir 

traktējamas kā noslēgti darbi, nevis pagaidu kolekcijas, kuras dokumentētu kādu dzīvu, 

kustīgu procesu. Līdz ar to viena no lielākajām metodoloģiskajām problēmām ir mēģinājums 

ieskatīties laikā pirms pirmo dziedājumu rakstiskas fiksēšanas. Džefrijs pauž viedokli, ka šī 

uzskatāma par nopietnu problēmu, kuru risināt, iespējams, varēs tikai hipotētiskā veidā, jo 

nav iespējams restaurēt melodijas, kuras nekad nav fiksētas, jo tās bija apritē vēl pirms 

muzikālās notācijas rašanās. Šādā pieņēmumā noteikti jāiekļauj teorijas par mutiskās 

tradīcijas dabu un būtību, tāpat arī izpratni, kā mutiskā veidā melodijas tika saglabātas līdz 

brīdim, kad tās pierakstīja. Un visbeidzot – kādās attiecībās atradās mutiskie un rakstiskie 

procesi laikā, kad melodijas tika aktīvi pierakstītas (Jeffery 1995: 9–10). Izsacīt šādu 

pieņēmumu nebūtu sarežģīti, ja mutiskā tradīcija būtu relatīvi vienkāršs un labi izpētīts 

fenomens. Ja tas tā būtu, nebūtu problēmu visus pieejamos faktus piemērot agrīnajā periodā 

fiksētajām gregoriskā korāļa melodijām un pievērsties to interpretācijai. Tomēr jāsaka, ka 

šobrīd pasaules pētniecībā nav vienota teorētiskā modeļa, kā mutiskā tradīcija tiek apskatīta. 

Visnopietnākie pētījumi gregoriskā korāļa transmisijas jomā ir diviem ievērojamiem 



 

 
58 

muzikologiem – Leo Treitleram un Helmutam Hukem. Viņu viedokļu izvērtējums ir absolūti 

nepieciešams, lai turpinātu sarunu par šo fenomenu. 

 Turpmākajā tekstā tiks tuvāk apskatīti jautājumi par transmisiju un ar to saistītajām 

teorijām un uzskatiem, tiks aplūkots pieņēmums par t.s. Jauno vēsturisko viedokli, kā arī 

izvērtētas etnomuzikoloģiskā skatījuma dotās iespējas, kas sevī ietver gan starpkultūru 

salīdzinājuma nepieciešamību, gan mūziķu un viņu personības lomas nozīmi kopējā procesā. 

 

1.2.1. Dažādas teorijas un uzskati par transmisijas jautājumiem 

  

Šajā sadaļā tuvāk tiks runāts par vairākiem ar transmisiju saistītiem fenomeniem un 

izteiktajiem pieņēmumiem, kas aptver gan Jaunā vēsturiskā viedokļa konceptu, gan 

ģeneratīvās sistēmas klātbūtni viduslaiku muzicēšanas praksē, gan solista dziedājuma īpašo 

lomu transmisijas jautājumu kontekstā. Lai gan jau ļoti ilgu laiku tiek runāts par to, ka 

mutiskās transmisijas procesi noteikti kaut kādā mērā ir ietekmējuši gregoriskā korāļa 

repertuāra veidošanos, tā īsti zinātnisku diskusiju par šo jautājumu ir uzsākuši jau minētie 

divi pētnieki Treitlers un Huke, no kuriem viens savu pieņēmumu nosaucis par Jauno 

vēsturisko viedokli (The New Historical View, Hucke 1980), bet otrs pat par zinātnes 

revolūciju (Scientific revolution, Treitler 1984a: 46).    

 Arī Džefrijs pievērš uzmanību abu minēto pētnieku veikumam, rezumējot viņu 

būtiskāko domu, ka gregoriskais korālis savos pirmsākumos bija tīri mutiska tradīcija un, ka 

mutiskās tradīcijas praksē melodijas veidošanās procesi ir krietni atšķirīgi no tiem, kādi tie ir 

novērojami rakstiskā tradīcijā:  

"Rezultātā mutiskās muzicēšanas prakse, var sacīt, ir „atstājusi savu nospiedumu” 

melodijās, kas no tā laika saglabājušās. Tās vēl joprojām uzrāda savas mutiskās 

izcelsmes pēdas, kaut arī līdz mūsdienām ir saglabājušās tikai rakstītā formā"1 (Jeffery 

1995: 11).  

 Treitlers gadu gaitā attīsta šo domu tālāk un izsaka pieņēmumu, ka ikviena mutiskā 

tradīcija zināmā mērā ietver improvizācijas praksi un nosauc to par ģeneratīvo sistēmu. Viņš 

uzskata, ka mutiskās tradīcijas ģeneratīvās sistēmas tieši ietekmēja mūziku, kas tika veidota; 

melodiju mutiskie pirmsākumi ir saskatāmi caur rakstīto avotu un pēc būtības ir tā 

                                                
1 “As a result, the oral practice can be said to have „left ist mark” on the melodies that survive, so that they still 
reveal traces of their oral origin even though they are preserved only in written form.” 
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priekšgājēji (Treitler 1988: 569). Viņa uzskats ir, ka pat pēc plašas rakstīto avotu izplatīšanās 

atsevišķi mutiskās tradīcijas procesi aizvien vēl ir aktīvi un tie "...nekad nevar pilnīgi tikt 

izslēgti kā faktors muzicēšanas praksē"1 (Treitler 1988: 570).  

 Pēc būtības šeit iezīmējas doma, ka atslēga, kas palīdzētu saprast gregoriskā korāļa 

melodijas, ir izpratne par veidu, kā šī mūzika ir izveidojusies. Šis process lielā mērā 

izskaidrojams ar mutiskās tradīcijas uzliktajiem rāmjiem un tas savukārt mudina mēģināt 

saprast šīs mūzikas transmisijas procesus. 

 Treitlers arī uzskata, ka daudzu pētnieku nevēlēšanās pieņemt Jauno vēsturisko 

viedokli saistīta ar viņu atsacīšanos pieņemt faktu, ka kaut kad vēsturē, nav svarīgi pat – cik 

sen, Rietumu muzikālais mantojums ir aizsācies kā muzicēšanas mutiska prakse (Treitler 

1988: 575). 

 Pēc būtības taču ir skaidrs, ka dziedāšana kristīgajās baznīcās pirms notācijas 

izgudrošanas nevarēja būt nekas cits kā mutiskā tradīcija. Jautājums līdz ar to nav, vai šāda 

mutiskā tradīcija kādreiz ir eksistējusi, bet – kādā mērā rakstiskajos avotos saglabātās 

melodijas atspoguļo pirms tam esošo mutisko praksi. Proti, vai rakstītās melodijas 

uzskatāmas par precīzām mutisko melodiju transkripcijām?  

 Ja tas ir tā, tad – vai rakstītās melodijas atspoguļo viena konkrēta indivīda dziedājumu 

vai aina tomēr ir daudz sarežģītāka? Bet varbūt pierakstā esošas melodijas jau ir 

piedzīvojušas revīzijas, adaptācijas un izmaiņas un tādējādi uzrāda veidolu, kāds nebūt 

neatbilst mutisko melodiju oriģinālam.  

 Treitlera un Hukes darbu galvenais izaicinošais jautājums nav par to, vai korāļa 

melodijas savos pirmsākumos ir mutiskā tradīcija, bet gan par to, kādas hipotētiski varētu būt 

bijušas šīs mutiskās melodijas un, kādā veidā un mērā tās atspoguļojas rakstītajā tradīcijā.  

 Jaunais vēsturiskais viedoklis un tā koncepts par mutisko un rakstisko transmisiju sīki 

atspoguļots Treitlera darbos (piem., Treitler 1981, 1984b), kurš savos pētījumos par mutisko 

transmisiju velk paralēles starp mūziku (t.i., dziedājumiem) un literatūru. Līdzīga tipa 

fenomens, viņaprāt, vērojams arī episkajā poēzijā, ar to saprotot gan antīkās Grieķijas 

dzejnieka Homēra episko poēziju, gan episko dziesmu dziedāšanas tradīciju serbu un horvātu 

kultūrā līdz pat mūsu dienām. Galvenā ideja, kas uzrāda paralēles abos aspektos, ir formulu 

                                                
1 “The generative systems of the oral tradition [...] informed the music that was produced; the oral origin of the 
melodies is visible through the written surfaces that are its progeny. [...] never completely out of the picture as 
a factor in musical practice.” 
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klātbūtne šajos tekstos. Tas nozīmē, ka tekstā regulāri sastopamas vārdu grupas, kurām ir 

identiskas metriskas pazīmes (Treitler 1974: 355–356).  

 Tas savukārt norāda uz faktu, ka gan Homēra poēmās, gan serbu un horvātu 

varoņdziesmās līdzīgā veidā atrodams modelis, kā katrā priekšnesumā no jauna mutiski tiek 

rekonstruēts attiecīgā teksta materiāls, kas tam dod variācijas iespējas. Jo vairāk kādā tekstā 

sastopamas šādas formulas, jo vairāk tas var norādīt uz to, ka pierakstīšanas brīdī ļoti 

nozīmīgu lomu spēlējis tieši mutiskās transmisijas process (Jeffery 1995: 14).  

 Šīs paralēles loģiskā kārtā noved pie domas, ka arī gregoriskajā korālī atrodamie 

stereotipizētie melodiskie posmi un to savstarpējas kombinēšanas prakse, kas muzikoloģijā 

tiek saukta par centonizāciju, varētu tikt uzskatīta par atbilstošu literatūrā lietotajai praksei ar 

teksta formulām. Tas ir vēl viens apliecinājums tam, ka arī gregoriskā korāļa dziedāšanas 

praksē ļoti nozīmīgs ir mutiskās prakses elements (jo centonizācijas process liek domāt par 

melodisko posmu brīvu kombinēšanu, zināmā mērā improvizējot, kas, iespējams, liek vienam 

un tam pašam tekstam katru reizi izskanēt citādāk, tomēr iekļaujoties zināmā melodijas 

veidošanas shēmā). 

 Treitlera pētījumi par viduslaiku dziedājumu kompozīcijas un atskaņojuma procesa 

problemātiku jau 20. gs. 70. gados iezīmē ļoti nozīmīgu paradigmas maiņu (Treitler 1974, 

1975). Ja agrāk muzikoloģijā visbiežāk tika pieņemts, ka ikviens dziedājums (kamēr vēl 

neeksistēja rakstība) tika komponēts, tad iegaumēts atmiņā un, katru reizi atskaņojot, precīzi 

reproducēts, tad Treitlers nāca klajā ar jaunu pieņēmumu, kur katra atskaņošanas reize ir 

zināmā mērā uzskatāma arī par komponēšanu:  

"... Mēs varētu šeit domāt par atkārtotu atskaņošanas kompozīcijas procesu. Tas ir 

kaut kas pa vidu starp fiksētas, atmiņā esošas melodijas reproducēšanu un improvizētu 

jaunas melodijas izveidošanu. Es to sauktu par rekonstrukciju; dziedātājam vajadzēja 

izdomāt, kā attiecīgais dziedājums skan un tad aktīvi rekonstruēt atbilstoši tam, kā 

viņš to atcerējās"1 (Treitler 1975: 11).  

Manuprāt, to vajadzētu iztēloties šādi: dziedātājam vajadzēja pieturēties pie konkrētiem 

dziedājuma pirmsākumiem un tad dziedāt, mēģinot sasniegt zināmu muzikālu mērķi. 

Dodoties šai ceļā, pieturēšanās pie konkrēta atmiņā esoša dziedājuma niansēm notika nosacīti 

                                                
1 “...we might think of a repeated process of performance-composition – something between the reproduction of 
a fixed, memorized melody and the extempore invention of a new one. I would call it a „reconstruction”; the 
performer had to think how the piece was to go and then actively reconstruct it according to what he 
remembered.” 



 

 
61 

un dažādā precizitātes pakāpē. Atšķirīgi dziedājuma fragmenti dziedātāja atmiņā bija 

saglabājušies ļoti dažādā mērā. Atsevišķos brīžos dziedājums tika atkārtots "noti pa notij", 

bet citus fragmentus dziedātājs atskaņoja tā, kā pašam likās vislabāk vai arī, visai nosacīti 

pieturoties pie kādas konkrētas modālas attīstības, kas viņam bija saglabājusies atmiņā. 

Piemēram, viena melisma ietvaros bija skaidrs tikai tas, ar kādu skaņu tas sākās un ar kādu 

beidzās. Viss, kas bija pa vidu, jāuzskata par spontāni radušos improvizētu dziedāšanu. Ļoti 

iespējams, ka tieši šādā ceļā pamazām izveidojās jau iepriekš minētā tradīcija – lietot 

stereotipizētas, iepriekš fiksētas melodiskas formulas – centonus, kas varēja tikt izmantoti 

dažādās kombinācijās. Vairāki etnomuzikologi, piemēram, Helmuts Huke un Bruno Netls, 

uzskata, ka centonu loma viena dziedājuma ietvaros lielā mērā izšķiroši veicināja mutisku 

dziedājumu rekonstruēšanu katru reizi no jauna. 

 Taču tūlīt arī jāpiebilst, ka Treitlers nav pārliecināts par formulu lietošanu viduslaiku 

mūzikā tikpat burtiskā veidā kā literatūrā. Viņaprāt, tas notiek daudz smalkāk un variētāk. 

Šādu atskaņošanas praksi viņš sauc par ģeneratīvo sistēmu (Treitler 1984b: 150). Šis termins 

viņaprāt visprecīzāk atspoguļo zinātnieka uzskatu par mutiskās transmisijas fenomenu. Tā 

galvenā doma ir šāda: ģeneratīvā sistēma ir mūziķim labi zināms likumu kopums, kuru, 

izmantojot katrā dziedāšanas reizē, dziedājums it kā tiek radīts no jauna. Tas pats attiecināms 

uz katru reizi, kad dziedājums tiek pierakstīts. Treitlers ģeneratīvajā sistēmā ierauga 

variantus, kas paredzēti katram konkrētam dziedājumu žanram un modam. Viņaprāt, lai 

dziedātu vai pierakstītu ikvienu dziedājumu, bija jāpārvalda ģeneratīvā sistēma (Treitler 

1984b: 150). Viņš arī uzskata, ka mutiskā un rakstiskā transmisija pēc būtības nemaz ļoti 

neatšķiras, t.i., vai dziedājums tiek dziedāts, to atceroties “no galvas”, vai arī tas tiek 

pierakstīts, izmantojot muzikālu notāciju. Pilnīgi cita situācija veidojas tad, ja tiek dziedāts 

vai pierakstīts, balstoties uz jau iepriekš esošu rakstisku avotu. Šādā gadījumā vairs nevar 

runāt par ģeneratīvās sistēmas lietošanu, kas nosaka priekšnesuma detaļas, bet gan ir jārunā 

par literāro transmisiju (literate transmission), ar to saprotot veidu, kā viduslaiku mūzikas 

pētnieki piekļūst un strādā ar senajiem manuskriptiem. Muzikologs šai sakarā uzsver:  

"Taču pat tad, kad rakstītā transmisija kļuva vispārzināma blakus mutiskajai 

transmisijai, pagāja vairāki gadsimti, pirms tika veikts lēciens līdz literārās 

transmisijas posmam"1 (Treitler 1981: 482). 

                                                
1 “Even after „written transmission” had become common alongside oral transmission, it took many centuries 
to complete the shift to „literate transmission”.” 
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 Konkrētākām niansēm savos darbos pievēršas Huke, kurš cenšas atbildēt uz 

jautājumu, kādā veidā viduslaiku mūzikā darbojas kantors, schola cantorum un lielāks koris, 

kā arī dziedājumu pierakstītāji. Kāda viņu starpā varēja būt sadarbība? Viņš īpašu uzmanību 

pievērš dziedājumu solo pantiem, kuros viņaprāt visspilgtāk atklājas tas, kā darbojas 

ģeneratīvā sistēma. Solistam dziedot, piemēram, graduāla solopantu, bija jāseko vispārējam 

modelim un jāievēro konkrēti noteikumi, respektējot tekstu. Taču viņam bija dota arī 

pietiekama brīvība, lai demonstrētu savu mākslinieka talantu, katru individuālu tekstu 

iekļaujot vispārējā modelī. Jo vairāk solists šo tekstu uzskatīja par atšķirīgu no kopējā 

modeļa, jo vairāk viņš varēja izdarīt pats savus lēmumus, kā to nodziedāt. Huke šai sakarībā 

piezīmē:  

"Kad atskaņošanas prakse tika pierakstīta, plūstošo mutisko tradīciju vajadzēja fiksēt 

konkrētā melodiskajā formā. Rakstītājs nevarēja pierakstīt melodiju dziedāšanas 

likumus, viņam vajadzēja ņemt par piemēru viena kantora vai vienas autoritātes 

praksi"1 (Hucke 1980: 453–454).  

Viņš pauž viedokli, ka tieši gregorisko dziedājumu solo posmu notācija liecina par modeļu un 

dažādu likumu sistēmas klātbūtni tajos. Tā, no vienas puses, atspoguļo rakstītāja pieņemtus 

lēmumus, taču, no otras puses, pieļauj, ka dziedājumu iespējams atskaņot arī citādāk. Šī ideja 

iezīmē galveno domu, ka rakstītāji varēja pierakstīt vienu un to pašu dziedājumu dažādi un 

atšķirīgi (Hucke 1980: 460). Secinājums ir tāds, ka, neraugoties uz to, vai dziedātājs 

dziedājumu mācīja citam mutiskā ceļā vai to vienkārši atskaņoja, vai pierakstīja, tā nebija 

mūsu izpratnē „pabeigta, gatava melodija”, kas tika nodota tālāk, bet gan tikai zināšanas par 

modeli, kā šādu melodiju veidot. Pēc būtības tālāk tika nodota ģeneratīvā sistēma, kuru 

informēts mūziķis varēja lietot, lai veidotu melodijas. Iespējams, sistēma, pirmkārt, bija 

radīta, lai šādā veidā saglabātu tradīcijas, taču rezultāts bija arī oriģinalitātes un pat 

improvizācijas mākslas veicināšana. 

 Taču jāatzīst, ka, sākot ar laiku, kad melodijas sāka pierakstīt, iestājās arī mutiskās 

kompozīcijas pakāpenisks pagrimums. Atskaņošanas prakse aizvien mazākā mērā 

atspoguļoja ģeneratīvās sistēmas likumu pielietošanu un aizvien vairāk devās fiksētu 

melodiju (kas atbilda konkrētiem tekstiem) virzienā. Tas nozīmē, ka pierakstītās melodijas 

lielākoties jau tika uztvertas kā individuālas melodijas, nevis kā ideja par dziedāšanas veidu 
                                                
1 “When the performance practice was written down, a fluid tradition had to be frozen into a fixed melodic 
form. The notator could not write down the rules for singing the melodies, he had to exemplify them by 
following one cantor or one authority.” 
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un modeli. Tās vairs neatspoguļoja mutisku kompozīciju, bet daudz vairāk pietuvojās 

notācijas idejai, kas saglabāja konkrētu atmiņā esošu melodiju. Džefrijs pauž uzskatu, ka, 

neraugoties uz to, mutiskās tradīcijas “pārpalikumi” vēl joprojām ir atrodami rakstiskos 

avotos, kuri vēlākā laikā jau tika radīti, kopējot (t.i., pārrakstot) no viena avota otrā. 

Visvairāk to atklāj mutiskajai tradīcijai raksturīgo melodisko formulu klātbūtne, kas savukārt 

liecina par to, ka attiecīgā dziedājuma pirmsākumi ir meklējami mutiskajā tradīcijā (Jeffery 

1995: 17). 

 Turpinot pētīt gregoriskā korāļa ģeneratīvās sistēmas pieņēmumu, interesants šķiet 

Treitlera zīmīgais salīdzinājums, kas to dēvē par gregorisko dziedājumu gramatiku, kas 

savukārt obligāti būtu jānošķir no dziedājuma retoriskajiem aspektiem. Šī gramatika tiek 

definēta kā principu kopums, kuri nosaka – kā vajadzētu veidot korektu, spilgtu un atmiņā 

paliekošu melodijas izteiksmi. Šādi principi var attiekties uz dažādiem melodijas struktūras 

līmeņiem, sākot ar atsevišķiem melismiem un neimām un beidzot ar veselām melodijām. 

Visvairāk tie attiecas uz dziedājumu modālo uzbūvi, kontrastu veidojumu (caur dažādu 

intervālu un formulu blakusnostatījumu) un melodisko sintaksi (frāžu secībām, formulu 

hierarhijām). Dziedātājam vajadzēja izšķirt – kur ievietot konkrētu formulu vai cezūru, kad 

izmantot modālu kontrastu, kā iesākt jaunu melodijas frāzi (ar kādiem intervāliem vai 

formulām) un kā to noslēgt. Protams, ka šie elementi beigu beigās bija cieši saistīti arī ar 

melodijas retoriku (Treitler 1984a: 110). 

 Treitlers arī izsaka apgalvojumu, ka šādus gramatikas principus iespējams 

rekonstruēt, induktīvā ceļā studējot saglabājušās melodijas. Viņaprāt, ikvienas melodijas 

pirmsākumi ir saistīti ar tās teksta rečitēšanu, t.i., lasīšanu, kur melodijai ir tādi pati loma kā 

retorikā jau no viduslaikiem pazīstamajam punktācijas pierakstam1, kas būtībā parāda 

attiecīgā teksta rečitācijas uzbūvi (Treitler 1984a: 114). Te jāpiebilst, ka mūsdienās arī daudzi 

citi viduslaiku mūzikas pētnieki uzskata, ka pirmie neimu pieraksti radušies tieši, balstoties 

uz šiem punktuācijas pierakstiem (sal. Agustoni & Göschl 1987: 27–28). 

 Interesants ir arī jautājums, kā ģeneratīvā sistēma varēja palīdzēt saprasties dažādām 

dziedātāju grupām vai solistam ar dziedātāju grupu. Huke uzskata, ka tieši solopantu 

pierakstos mēs daudz vairāk varam atrast dažādu formulu pielietojumu nekā tas saistīts ar 

korim paredzētiem dziedājumu posmiem. Tas saistīts ar to, ka rakstītājam vajadzēja pārvaldīt 

ģeneratīvās sistēmas principus, lai pierakstītu to, ko dzied solists, jo katru reizi šis dziedājums 
                                                
1 Punktācijas pieraksts ir pazīstams jau viduslaiku retorikas mākslā. Tā galvenais uzdevums bija strukturēt 
tekstu un norādīt akcentētās un neakcentētās zilbes. 
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skanēja citādāk. Solists, t.i., kantors pilnīgi noteikti solopantos bija vairāk pakļauts mutiskās 

transmisijas un tās dažādo likumu tradīcijai nekā kora dziedājumos, kur viņa uzdevums 

vairāk kā skolotājam bija mācīt vienu un to pašu melodisko variantu. Korim rakstītā 

repertuāra dažādība vairāk saistīta ar rakstītāja fantāziju nevis dziedāšanas prakses dažādību, 

jo – lai koris varētu dziedāt “no galvas” vienu melodiju, tai atmiņā vajadzēja saglabāties 

nemainīgā formā (Hucke 1980: 453–454). Tas pēc būtības nozīmē, ka kora dziedājumos 

ģeneratīvās sistēmas improvizējoša dziedāšana ir daudz mazāk iespējama nekā to varētu 

iedomāties solista dziedājumos.  

 Džefrijs savā grāmatā pauž apkopojošu slēdzienu, ka Jauno vēsturisko viedokli šodien 

vēl joprojām jāuzskata par nepabeigtu un nepilnīgu, kur vēl jāiegulda ļoti liels darbs, lai 

veidotu precīzu metodoloģiju, kas palīdzētu atklāt gregoriskā korāļa uzbūves likumības. Tās 

savukārt palīdzētu tuvoties daudz niansētākai izpratnei par dziedājumu gramatiku un retoriku 

(Jeffery 1995: 21). Visloģiskākais veids, kā gregoriskā korāļa ģeneratīvo sistēmu veidot, 

manuprāt, būtu to darīt pēc modālā un žanriskā principa, kur katram modam tiktu atrastas 

savas ģeneratīvās sistēmas likumības un to pielietojums. Taču nedrīkst aizmirst arī to, ka ne 

visās melodijās šī sistēma ir klātesoša un pielietota. Liels darbs jāveic arī, lai atšķirtu, kuri 

dziedājumi ir izteikti individuāli un kuros atrodama modeļa principa klātbūtne.     

 

1.2.2. Jaunā vēsturiskā viedokļa koncepts un tā izvērtējums  

  

Svarīgākais jautājums, runājot par Jaunā vēsturiskā viedokļa konceptu, ir pieņēmums 

par muzikālajām formulām. Šeit rodas ļoti daudz jautājumu par šo formulu mutisko vai 

rakstisko dabu. Džefrijs, tuvāk apskatot viedokli par formulu klātbūtni viduslaiku mūzikā, 

atzīst, ka ir problemātiski piedēvēt šādu mūzikas modeli tikai mutiskās kompozīcijas praksei. 

Pēc būtības ir neiespējami formāli nošķirt kompozīcijas aspektus, kas raksturīgi tikai 

mutiskajai tradīcijai. Pat ja gregoriskajā korālī atrodam uzskatāmu formulu motīvu klātbūtni, 

tas pats par sevi vēl neliecina, ka tie radušies mutiskās tradīcijas kontekstā. Viņš uzsver:  

"...ja iespējams (un gregoriskā korāļa gadījumā tas varētu tā nebūt), attiecības starp 

mutisko tradīciju un formulām viduslaiku dziedājumos vajadzētu atklāt, ieskatoties 

sociāli vēsturiskajos procesos, kas šādai praksei piešķirtu jēgu"1 (Jeffery 1995: 24). 

                                                
1 “...if possible (and in the case of medieval chant it may not be possible), the nature of the connection between 
formulaicism and orality in medieval chant must first be determined, perhaps by investigating the socio-
historical processes through which they have become meaningful.” 
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 Šķiet, ka šeit ir runa par pieņēmumu, kuru līdz galam nav iespējams pierādīt. 

Vairākos no saviem darbiem Treitlers un Huke izdara pieņēmumus, kurus arī šodien līdz 

galam nevar apstiprināt (vai noliegt). Ir runa par to, kādā griezumā šodien iespējams apskatīt 

un tulkot mutiskos un rakstiskos procesus viduslaiku mūzikā. No tā atkal izriet veids, kā 

analizēt manuskriptus, jo tas šodien ir vienīgais avots, ar ko iespējams strādāt.  

 Šai kontekstā viens no centrālajiem ir jautājums par to, kā izskaidrot vienā laikā 

radušos manuskriptu līdzību. Vai pierakstītāji balstījās uz vienu un to pašu ģeneratīvo 

sistēmu un neatkarīgi viens no otra konkrēto dziedājumu pierakstīja ļoti līdzīgi? Otra versija 

ir tāda, ka tomēr šo dziedājumu pierakstiem par pamatu bija kāds senāks rakstisks avots, kas 

vienkārši ar nelielām atšķirībām tika kopēts. Manuprāt, visai loģisks būtu pieņēmums, ka 

variācijas dziedājumos (dažkārt nelielas, dažkārt diezgan būtiskas) liecina par mutiskās 

kompozīcijas klātbūtni. Savukārt, ja dziedājumos dažādos manuskriptos atrodama 

korespondence „līniju pa līnijai, formula pret formulu”, tad visticamāk jārunā par rakstiskās 

tradīcijas klātbūtni, kad manuskripti tika kopēti, t.i., pārrakstīti. 

 Apskatot sarežģītākas, bagātīgi ornamentētas melodijas, Džefrijs norāda uz līdzību, kā 

teksti tika retoriski punktēti ebreju Vecās Derības tekstos. Šī sistēma bija domāta, lai 

palīdzētu teksta publiskai deklamācijai, un tajā atrodamas ļoti smalkas nianses, kā strukturēt 

tekstu, lietojot dažādas nozīmes retoriskās pauzes. Protams, ka jautājumu nevar uzstādīt 

kategoriskā veidā, kas izšķirtu vai arī vienotu arhetipisku ģeneratīvo sistēmu, kas lietota 

vienam no otra neatkarīgi (gan Vecās Derības tekstos, gan viduslaiku sakrālajos 

dziedājumos), vai arī balstoties uz visiem zināmu senāku rakstisku avotu (Jeffery 1995: 35). 

Taču pagaidām vēl pietrūkst skaidras metodoloģijas, kas ļautu vienu veidu no otra skaidri 

atšķirt. Katrā ziņā vērā ņemams ir fakts, ka atrodamas līdzības dažādu laikmetu un kultūru 

pārmantotajos materiālos, kas liek nopietni apsvērt pieņēmumu par senāku, kopīgu izcelsmi.  

 Viss šis jautājumu kopums vēlreiz apliecina to, cik būtiski viduslaiku mūzikas 

pētniecībā ir orientēties arī jautājumos, kas skar viduslaiku filozofiju un teoloģiju. Tāpat kā 

jebkura cita laika perioda vai kultūras muzikālajā mantojumā saglabājušies materiāli var tikt 

pēc iespējas vispusīgi saprasti un vispusīgi analizēti, iepazīstot cilvēku garīgo pasauli, kuri 

mūziku radīja un lietoja. 

 Runājot par šiem jautājumiem, svarīgi ir arī apjaust ar tiem saistīto problemātiku 

metodoloģijas jomā un meklēt tai risinājumus. Galvenais aspekts ir – kā izveidot loģisku 

sistēmu šīs jomas pētniecībā. Šai ziņā vēl daudz kas paveicams. Ir sastopami daudzi viedokļi 

jautājumā par to, kāds varētu būt bijis komponēšanas process viduslaikos. Kā iztēloties šo 
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radošo procesu laikā, kad pirmā notācija tikai pamazām veidojās? Daudz par šīm lietām 

domājis Treitlers, kurš šai sakarā saka:  

"Gan izmantojot intuīciju, gan muzikoloģiskus pierādījumus, ir skaidrs, ka īpaši 

agrīnās notācijas laikos, par kuriem ir runa šajā pētījumā, visticamāk tā ir bijusi 

kombinācija, kuru veido precīza mūzikas materiāla kopēšana un spontāna 

pierakstīšana, kas atspoguļo to, kas norisinājās pierakstītāja galvā"1 (Treitler 1988: 

569).  

Lai ilustrētu šo domu, Treitlers izmanto analoģiju, aprakstīdams pats savu komponēšanas 

procesu. Parasti tas iesākas, pierakstot kādas pirmās idejas uz lapiņām, tikai pēc tam tās 

integrējot skaņdarba kopējā pierakstā. Transkribējot un veidojot kopējo versiju, bieži 

atsevišķās idejas tiek pierakstītas precīzi – “noti pa notij”. Taču citos gadījumos kopējais 

skaņdarba pieraksts tiek uztverts tikai kā viena iespēja un konkretizācija idejām, kuras 

komponists grib paust. Tas nozīmē, ka tīrraksta gala versijā tas viss vēl tiek pārstrādāts un 

beigās izskatās pavisam citādāk (Treitler 1982: 53–4).  

 Pēc šīs analoģijas līdzīgi varētu būt arī ar melodijām viduslaiku manuskriptos, kur tās 

var nozīmēt tikai vienu no konkrētās melodijas ideju variantiem, taču atskaņojumā vēl 

joprojām saglabājas variāciju iespēja. Un tādējādi kopētājam (t.i., pārrakstītājam) vai 

dziedātājam tiek dota iespēja pierakstīt vai dziedāt citu melodijas versiju. Šajā gadījumā tas 

nozīmē, ka oriģinālajā manuskriptā tiek dota tāda kā dziedājuma kopējā ideja ar struktūru, 

kura tad tālāk tiek individuāli formēta, izmantojot modeļus, kurus attiecīgā tradīcija uzskatīja 

par pieņemamiem (tas attiecas gan uz melodijas modālo zīmējumu, dažādajām formulām un 

arī sīkāku motīvu veidojumu). 

 Centrālais jautājums, kas skar dažādos manuskriptu variantus, ir: vai iespējams 

uzskatīt, ka katrai viduslaiku melodijai ir tikai viens, īstais un oriģinālais variants, bet visi 

pārējie pēc būtības ir tikai lielākas vai mazākas kopētāja kļūdas? Šādi pētniecībai piegāja 

daudzi 20. gs. pirmās puses pētnieki, kā arī vairāki vēsturiskajai muzikoloģijai piederoši 

pētnieki šodien. Taču pēdējā laika pētījumi, kā to uzsver Džefrijs, parāda, ka dažādie varianti 

muzikālajos manuskriptos nebūt nav uzskatāmi par kļūdām (vai apzinātām korekcijām), bet 

gan tieši otrādi – tie ir atslēga, lai labāk izprastu transmisijas, recepcijas un atskaņošanas 

                                                
1 “It is both intuitively and evidentially clear that writing down, especially in the early times that we are talking 
about here, can have been a mix of copying and putting down what was in the scribes head.” 
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procesus, kuri norisinājās konkrētā vidē un situācijā, kuru reprezentē katrs no manuskriptiem 

(Jeffery 1995: 43). 

 Apkopojot visu līdz šim minēto, jāsecina, ka transmisijas jautājumā nav iespējams 

rast skaidras atbildes, balstoties tikai un vienīgi uz tradicionālo tekstu kriticismu, kāds tas 

gadu desmitiem eksistējis vēsturiskajā muzikoloģijā. Iepriekš aprakstītās idejas ir būtiskas un 

pat izšķirošas, domājot par ikvienas lokālās tradīcijas veidošanos un procesiem, kas ar to 

saistīti. Šie jautājumi ir arī jāaplūko kontekstā ar atskaņošanas praksi šodien, kur t.s. Kardīna 

skolas1 pārstāvji nereti aizstāv vienu, „pareizo” atskaņošanas un interpretācijas variantu. 

Taču, izmantojot Džefrija paustās idejas, ir pilnīgi skaidrs, ka šāda veida pretenzija pēc 

būtības nav iespējama. Par vienu no pionieriem alternatīvas gregorisko dziedājumu 

atskaņošanas jomā uzskatāms ievērojamais franču viduslaiku mūzikas pētnieks Marsels 

Peress (Marcel Peres), kura ansamblis Organum veicis neskaitāmus ierakstus, kuros 

dzirdama ļoti atšķirīga un individuāla pieeja dažādiem viduslaiku dziedājumu lokālajiem 

repertuāriem. Ansambļa priekšnesumā (kas pirms 2006. g. bija dzirdams arī Senās mūzikas 

festivāla ietvaros Rīgā) dzirdami dziedājumi, kas pilni ar dažādiem tradicionālās mūzikas 

dziedājumu elementiem (piemēram, nelieli melismātiski priekšskaņi, ceturtdaļtoņu 

pielietojums, burdona klātbūtne u.c.). Šādas nianses nav atrodamas manuskriptos, taču kurš 

var argumentēti apstrīdēt to, ka tieši šī interpretācija reprezentē viduslaiku mutiskās 

kompozīcijas dzīvo praksi (kas no reģiona uz reģionu var ļoti atšķirties)? 

 Interesanta analoģija ar gregoriskā korāļa transmisiju ir saskatāma arī Jaunās Derības 

kritiskajā pieejā. Jaunās Derības dažādo tekstu korpuss un tā veidošanās vairākos aspektos ir 

salīdzināms ar gregoriskajām graduālēm un citām būtiskām dziedājumu kolekcijām. Abos 

gadījumos materiālam ir dažāda izcelsme un tās laiks. Tas ticis revidēts neskaitāmas reizes, 

pirms sasniedzis savu klasisko formu. Šādu tapšanas gaitu raksturo tas, ka tiek mazināta 

atsevišķu manuskriptu individuālo detaļu nozīme un lielāku nozīmi iegūst manuskriptu 

grupēšana pēc kopīgām pazīmēm. Līdzīga pieeja atrodama arī Gregoriskās Graduāles (t.i., 

tajā apkopoti visi Proprium Missae dziedājumi) kritiskajā izdevumā, kuru sagatavoja 

Solemas mūki 20.gs. vidū.2 Tajā viss apjoms balstīts uz materiāliem, kas sadalīti deviņās 

notācijas skolās un tiek izmantoti visi tolaik zināmie agrīnie manuskripti. Šo izdevumu (vai tā 

pēcnācējus) vēl joprojām izmanto lielākā daļa interpretu. Šajā darbā katra transmisijas 
                                                
1 Jēdziens Kardīna skola šajā darbā tiek lietots, ar to apzīmējot visus gregoriskā korāļa pētniekus, kuri turpina 
jau 19. gs. beigās Solemas klosterī aizsākto muzikālā materiāla pētniecības un rekonstrukcijas  procesu. Tā 
galvenais mērķis ir tiekties pēc viena, „autentiska” melodijas un interpretācijas varianta. 
2 Moines de Solesmes 1957–62. 
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ģeogrāfiskā un hronoloģiskā pakāpe bija vienlīdz nozīmīga un mērķis bija pēc iespējas 

rekonstruēt katra dziedājuma transmisijas vēsturi. 

 Džefrijs, summējot savas domas par Jauno vēsturisko viedokli, uzsver, ka galvenās 

apskatāmās problēmas ir trīs: gramatikas problēma (t.i., ģeneratīvās sistēmas), faktoloģiskas 

apstiprināšanas problēma un kriticisma problēma. Nozīmīgākā no tām ir tieši faktoloģiskas 

apstiprināšanas problēma, no kuras izriet arī abas pārējās. Tālāk muzikologs uzsver, cik 

svarīgi gregoriskā korāļa pētniekiem ir studēt mutiskās tradīcijas, kas būtībā ir tas pats, kas 

studēt etnomuzikoloģiju. Viņaprāt, tieši šīs pieejas klasiskajiem muzikologiem pietrūkst 

visvairāk (Jeffery 1995: 46–47). 

 Vēl vairāk, Džefrijs uzsver, ka etnomuzikoloģiska pieeja viduslaiku dziedājumu 

pētniecībā ir absolūti nepieciešama, lai varētu izprast un iedziļināties dažādos transmisijas 

aspektos. Viņš norāda uz Netla jau agrāk izteikto viedokli, ka mutiskā transmisija pēc būtības 

ir gandrīz jebkuras muzikālas kultūras daļa, līdz ar to ļaujot vispārināt vairākas lietas daudz 

ātrāk nekā daudzos citos mūzikas aspektos. Pēc būtības tas nozīmē pētniecībā izmantot pēc 

iespējas daudzus attiecīgās kultūras vēsturiskos aspektus (Jeffery 1995: 50/Nettl 1983: ix–x, 

9). Taču tas nebūt nenozīmē, ka tradicionālā viduslaiku dziedājumu vēsturiskā un 

paleogrāfiskā pētniecība būtu zaudējusi savu nozīmi. Tieši otrādi, tas nozīmē plašāku 

skatījumu uz to daudzveidību, kas atrodama cilvēces muzikālajās aktivitātēs pagātnē un 

tagadnē. Tas savukārt var palīdzēt ieraudzīt viduslaiku dziedājumu manuskriptus kā 

lieciniekus praksēm, kas vēl joprojām atspoguļojas arī mūsdienu klosteros un universitātēs 

(arhitektūrā, ceremonijās, studiju kursos). Arī mūzikā tādi koncepti kā diatoniskā skaņurinda, 

notācijas principi ir tiešā veidā atvasināmi no viduslaiku mūzikas prakses. Tomēr jāatzīst, ka 

daudzi no šiem principiem mūsdienu zinātniekam ir samērā sveši un prasa īpašu pieeju, lai 

tos varētu saprast un aktualizēt. Tieši etnomuzikoloģiskās pieejas, kas tiek izmantotas, 

mēģinot pētīt kultūras, kas nav mūsu dzimtās kultūras, šeit pētniecībā var sniegt būtisku 

pienesumu. 

 

1.2.3. Etnomuzikoloģiskā skatījuma dotās iespējas un konsekvences 
  

Pētot viduslaiku mūziku, izmantojot etnomuzikoloģiskas pieejas, nozīmīgs jautājums 

ir arī par terminiem un to pielietojumu. Ne vienmēr šādos pētījumos terminu lietojums un to 

konteksts atbilst vispārpieņemtajiem standartiem. Cenšoties pēc iespējas vispusīgi apskatīt 

Rīgas misālē atrodamo lokālo tradīciju vai dialektu, rodas terminoloģiskas dabas jautājumi 
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par to, kā visprecīzāk raksturot un apzīmēt dažādās pētāmā objekta šķautnes. Terminoloģiju 

nepieciešams precizēt, lai nerastos pārpratumi vai divdomīgi formulējumi, runājot par vienu 

vai otru fenomenu. Šim jautājumam savos darbos pievērsies arī Džefrijs, kurš visupirms 

uzskata par svarīgu izšķirt vārdu tradīcija un transmisija nozīmi, kas savos pirmsākumos 

latīņu valodā bijusi diezgan līdzīga. Kā viņš norāda, pēdējā laikā muzikoloģijā sastopama 

prakse, kad vārds transmisija tiek lietots šaurākā nozīmē, runājot par procesiem, kā mūzika 

tiek nodota tālāk. Vārds tradīcija tiek savukārt lietots daudz plašākā un daudzveidīgākā 

kontekstā. Tradīcija var būt transmisijas procesa produkts vai tā saturs. Tradīcija var arī 

nozīmēt veselu mūzikas dialektu vai pat kultūru, kurā norit transmisijas procesi. Džefrijs arī 

norāda uz Netla viedokli, ka ar tradīciju mūsdienās vairāk tiek saprasti relatīvi stabili 

vēsturiskās kontinuitātes aspekti, savukārt transmisija vairāk apzīmē mainīgus aspektus 

(Jeffery 1995: 51/Nettl 1982: 3–4). Tāpat Džefrijs uzskata par svarīgu izšķirt vārdu saturs un 

stils nozīmi, ar saturu saprotot attiecīgās mūzikas kultūras iezīmes, kuras ir absolūti 

nepieciešamas tradīcijas pilnīgai un korektai transmisijai, savukārt ar stilu saprotot vairāk 

pārejošas iezīmes, kurām nav obligāti jābūt muzikālās būtības raksturojošam aspektam. Tas 

var būt saistīts ar īpašu pievēršanos atsevišķām melodijas versijām, izpildītājiem, 

interpretācijām vai citiem mainīgiem fenomeniem (Jeffery 1995: 52). 

 Jāmin arī nianse, ka viduslaiku mūzikas pētniecībā, runājot par dažādām iezīmēm, 

nemaz tik skaidri nevar izšķirt, kuras būtu attiecināmas uz attiecīgās mūzikas saturu un kuras 

vairāk uz stilu. Nereti šo abu jēdzienu izpratne mainās ne tikai no kultūras uz kultūru vai no 

tradīcijas uz tradīciju, bet pat no paaudzes uz paaudzi vienas tradīcijas robežās.  

 Runājot par Rīgas misālē atrodamo lokālo tradīciju, iezīmīga šķiet lokālo 

korāļdialektu pētnieka Keneta Levī (Kenneth Levy) izteiktā doma: 

"Gregoriskā korāļa dialekti pieliek tikai sev raksturīgas stilizācijas jebkuram 

materiālam, ar ko tie saskaras"1 (Levy 1970: 210).  

Tieši šī doma ir viena no svarīgākajām atslēgām šī pētījuma turpinājumā. 

 

1.2.3.1. Starpkultūru salīdzinājumi un savstarpējais konteksts 

 Vēl viens nozīmīgs fakts, kas būtiski ietekmē viduslaiku dziedājumu pētniecību, ir 

tas, ka tā laika kultūru vairs nav iespējams pētīt tiešā, nepastarpinātā veidā. Lietojot 

etnomuzikoloģiskas pieejas, neizbēgami nepieciešams izmantot analoģijas, kas atbilst citām, 

                                                
1 “Chant dialects impose their own stylizations on whatever materiāls they contain.” 
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nesenākām kultūras tradīcijām, kas labāk saglabājušās. 20.–21. gs. viduslaiku mūzikas 

pētniecībā tas nav nekas jauns – eksistē ļoti daudz pētījumu, kuros gregoriskais korālis 

salīdzināts ar tradicionālo mūziku, ebreju profesionālo mūziku, kā arī citām sakrālās mūzikas 

tradīcijām.  

 Runājot par salīdzināšanas pamatprincipiem, Džefrijs, no vienas puses, brīdina, ka 

dažādu kultūru salīdzināšana nedrīkstētu notikt pārlieku vienkāršotā veidā, taču, no otras 

puses, atsaucoties uz Meriamu, atzīst, ka tā iespējama pavisam trīs leģitīmos veidos:  

"1. Gadījumā, ko var saukt par „secinošo vēsturi”, tas ir, mēģināt atjaunot kādas 

kultūras nerakstītu vēsturi, salīdzinot tās pašreizējo stāvokli ar kādas citas kultūras 

pašreizējo stāvokli, ar kuru tā kādreiz bijusi saistīta; 2. Studējot dziedājumu 

izplatīšanos un tipoloģiju, piemēram – mēģinot iezīmēt mūzikas stilus, kas atrodami 

kāda reģiona dažādās vietās; 3. Izmantojot to kā pamatu, lai veiktu vispārinājumus"1 

(Jeffery 1995: 53/Merriam 1982: 174–189). 

Salīdzinājumi gregoriskā korāļa studijās ir lietoti visos trīs nupat nosauktajos kontekstos, taču 

ne vienmēr pilnībā apzinoties problēmas, kas vienmēr rodas saistībā ar salīdzinošo pieeju. 

Tomēr nav cita alternatīva darba plāna, kā veikt pētniecību. Protams, ikviena salīdzināšana 

prasa daudz konkrētāku modeli, kā to veikt. Nepietiek tikai ar brīvi izvēlētiem piemēriem un 

to automātisku blakusnostatīšanu. Ir nepieciešamas ļoti plašas zināšanas vēsturē un konkrētā 

repertuāra rašanās un atskaņošanas aspektu pārzināšana, lai salīdzināšanu varētu veikt pēc 

būtības. Ja runā tieši par gregorisko korāli, tad viens no svarīgiem principiem šeit noteikti ir 

dažādu avotu grupēšana pēc reģionālā, notācijas skolas, lingvistiskā vai liturģiskā 

pielietojuma konteksta. Džefrijs uzsver, ka visām trim pieejām noteikti jātiek izmantotām 

mēģinājumos hipotētiski rekonstruēt situāciju, kurā viduslaiku dziedājumi ir parādījušies 

(Jeffery 1995: 53). Tieši šajā nozīmē bez mūzikas antropoloģijas piedāvātajiem pētniecības 

modeļiem neiztikt.  

 Protams, mēģinājumus aprakstīt mutiskās un rakstiskās transmisijas procesus 

agrīnajos viduslaikos var uzskatīt tikai un vienīgi par izsecinošu vēsturi, t.i., tā kā viduslaiku 

mutiskā tradīcija mums vairs nav tiešā veidā pieejama un pētāma, to iespējams lielās līnijās 

restaurēt, balstoties uz modeļiem, kas strādā citās kultūrās un tradīcijās. Lai veiktu 

salīdzināšanu un secinājumus, nepieciešams vispārināt modeļus, kas pie transmisijas procesa 

                                                
1 “1. for what was called „inferential history”, that is, the attemp to recover the unwritten history of a culture 
by comparing its present state with that of another culture to which it was once related; 2. For the study of 
distribution and typology, as when one attempts to map the musical styles found in different parts of a given 
region; 3. As a basis for suggesting generalizations or universals.” 
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ieraugāmi dažādās tradīcijās un repertuāros. Taču tai pašā laikā universālajiem principiem 

jāpakļaujas gregoriskā korāļa tipoloģijai. Nozīmīgu priekšlikumu šāda veida pieejai sniedz 

etnomuzikoloģe Marija Luīze Serafina (Mary Louise Serafine), kura uzsver, ka nepieciešams 

izšķirt dažādās kultūrās atrodamās vispārināmās parādības no parādībām, ko varētu saukt par 

"stila specifiskajiem procesiem"1, kuri savukārt atrodami tikai vienā, konkrētā kultūras 

tradīcijā. Tādējādi pēc iespējas tiktu nošķirti procesi, kas darbojas līdzīgi vairākās kultūrās, 

kuras lieto liturģiskos dziedājumus, no procesiem, kuri raksturīgi tikai un vienīgi vienai 

konkrētai kultūrai vai pat vēl šaurākai mūzikas tradīcijai (Serafine 1988: 33–42). Šāda veida 

principi ir ļoti lietderīgi, pētot arī mūzikas materiālu, kas atrodams Rīgas misālē. No vienas 

puses, pētījumu iespējams vispārināt, jo manuskriptā atrodamie dziedājumi Baznīcas 

Iesvētīšanas mesai viduslaikos lielās līnijās un ar nelielām atšķirībām bija unificēti visā 

Eiropā. Līdz ar to būtiski vispirms noskaidrot tieši kopīgo bāzi – gan tekstus, gan melodijas, 

gan pielietojuma kontekstu. Taču, no otras puses, Baznīcas Iesvētīšanas mesas svinēšana 

viduslaikos vairāk nekā kādi citi svētki iezīmē konkrētās pilsētas vai vietas lokālo tradīciju. 

Svētki, kurus svinēja katru gadu, tautā bija ļoti iemīļoti. Var izteikt pieņēmumu, ka katrā 

lokālā tradīcijā cilvēki centās tiem piešķirt sev tuvus, īpašus – tātad, lokālus vaibstus. 

Tādējādi kļūst redzams, ka minētā pieeja pētniecībā var palīdzēt ieviest daudz lielāku 

skaidrību: pēc vispārzināmiem un ģeogrāfiski plaši atpazīstamiem muzikāliem dziedājumu 

aspektiem iespējams koncentrēties tikai uz lokāli iezīmīgiem momentiem, kurus varbūt pat 

būs iespējams ieraudzīt arī lokālajai tautas mūzikas tradīcijai iezīmīgo elementu kontekstā. 

 Pašlaik eksistē viedoklis, ka pētniecības objekta spektrs jāver daudz plašāk, iekļaujot 

tajā arī citas kultūras un tajās sastopamos fenomenus dziedājumu transmisijas jomā. Ir vairāki 

mūsdienu pētnieki (piem., jau minētais Marsels Peress), kas salīdzinājumam ar gregorisko 

korāli pētniecībā meklē mūsdienās zināmus citus repertuārus, kuri pēc savas izcelsmes 

līdzinās tam liturģiski klerikālajam kontekstam, kurā baznīcas dziedājumi viduslaikos 

veidojās. Šādas muzikālas kultūras nav sarežģīti atrast, un tās visas atšķirīgā mērā un dažādos 

veidos uzrāda līdzību ar gregorisko korāli. Tomēr atšķirība ir tā, ka šeit ir runa par daudz 

lielāku mutiskās tradīcijas ietekmi (vai pat nepārtrauktu mutisku tradīciju) līdz pat mūsu 

dienām. Džefrijs nosauc vairākus no šiem iezīmīgajiem repertuāriem, kuru vidū ir mutiskie 

psalmtoņi no Osolas ielejas (Itālija), kurus savā daiļradē adaptējis Džuzepe Verdi, tāpat 

muzikālā tradīcija Korsikas salā. Šeit var atrast iezīmīgas viduslaiku un pēcviduslaiku 

                                                
1 “Style-specific processes.” 
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melodijas, kuras tiek atskaņotas ar vokālo ornamentāciju; blakus šai mutiskajai tradīcijai 

pastāv arī specifiska notācijas tradīcija. Vēl var minēt arī Dalmācijas mūzikas tradīciju, kura 

līdzīgi gregoriskajai eksistē jau kopš 9. gs. un tiek saukta par glagolītisko tradīciju. Šeit 

savdabīgais ir tas, ka Romas dievkalpojuma rits tiek noturēts, t.i., dziedāts senslāvu valodā un 

izceļas ar izteiktu ornamentāciju. Uzmanības vērtas ir arī armēņu un gruzīnu baznīcās 

izmantotās melodijas (Jeffery 1995: 55–57).  

 Taču, tā kā gregoriskā korāļa pamatu pamats ir teksta rečitācija, tad noderīgs var būt 

arī salīdzinājums ar citu reliģiju dziedājumiem, kuru pamatā arīdzan ir tas pats dziedāšanas 

princips – teksta vienbalsīga rečitēšana. Īpaši šai sakarībā jāmin jūdaisma, islāma un 

hinduisma monodiskie dziedājumi, kuru pamatā tāpat ir tekstu kantilācija, tai skaitā arī 

dziedātas lūgšanas, kurās tiek izmantoti mutiskajā tradīcijā pārmantoti rečitācijas modeļi. 

2010. gada janvārī man pašam bija izdevība vairākas nedēļas būt Marokā un konstatēt, ka 

daudzajiem dziedājumiem, kas kā aicinājums uz lūgšanām katru dienu atskan no 

minaretiem1, ir modeļa raksturs, t.i., tie pēc savas dziļākās būtības ir salīdzināmi ar kristīgo 

psalmodiju. Arī šeit saklausāmi vairāki noteikti rečitācijas toņi, kurus raksturo galvenā 

rečitācijas skaņa, kas tiek apvīta ar vairākiem teksta interpunkcijas funkciju pildošiem 

orientāliem melismiem. Diezgan droši var apgalvot, ka visi šie dziedājumi ir mutiskās 

tradīcijas produkts, kur vēl joprojām lielu lomu spēlē gan vēsturiskā mutiskā tradīcija, gan 

katra konkrētā dziedātāja improvizācijas talants.  

 Runājot par dažādu reliģiju mūzikas salīdzinājumu, noteikti kā galveno gregoriskā 

korāļa sakarā būtu jāmin salīdzinājumu starp liturģiskajiem dziedājumiem kristietībā un 

jūdaismā. Sinagogas psalmodijas tradīcijas paraugs bija kā pamats, uz kura veidojās kristīgās 

baznīcas dziedājumi, jo pirmie kristieši bija kristīti ebreji. Taču par to, cik lielā mērā 

iespējams abas tradīcijas salīdzināt, sastopami ļoti dažādi zinātnieku viedokļi. Viens 

viedoklis, kura galvenais pārstāvis un aizsācējs ir Ēriks Verners (Eric Werner), ir tāds, ka 

ebreju sinagogas un kristīgas baznīcas dziedājumiem ir ļoti daudz kas kopīgs, līdz pat 

radniecīgu intonāciju pielietojumam. Viņa izteikto domu turpina arī ievērojamais ebreju 

mūzikas pētnieks un interprets Joēls Koens (Joel Cohen), kurš apgalvo, ka abas tradīcijas 

viena ar otru daudz kur mijiedarbojušās un tikai tādējādi izskaidrojamas līdzības un pat 

intonāciju sakritības. Koens ar savu ansambli Boston Camerata pat veicis kompaktdiska 

                                                
1 Maroka ir zeme, kur galvenā reliģija ir islāms, taču tā cauri gadsimtiem vienmēr bijusi atvērta arī citu kultūru 
ietekmēm. Savas pēdas šeit atstājusi gan kristietība, gan jo īpaši jūdaisms. Vairākās lielākās Marokas pilsētās 
ebreju geto rajoni sastopami vēl joprojām. 
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ierakstu, kurā šo savu viedokli ilustrē. Īpaši interesants ir 114. psalma atskaņojums, kurā 

pantu pa pantam ansamblis demonstrē vienas un otras tradīcijas dziedājumu. Nevar noliegt, 

ka intonatīvi tiešām vērojamas daudzas līdzības, taču ir arī zīmīgas atšķirības – ebreju 

dziedājumam raksturīgs solista improvizēts orientāls skanējums, savukārt kristīgā psalmodija 

izpaužas vairāku dziedātāju unisona skanējumā, izmantojot tradicionālo psalmtoni Tonus 

peregrinus. Pats Koens pavadbukletā komentāram raksta:  

"... Šie abi – ebreju un kristiešu – psalma dziedāšanas veidi, kuri neatkarīgi viens no 

otra saglabājušies dažādās viduslaiku Eiropas tradīcijās, ir gandrīz identiski un līdz ar 

to tiem jābalstās uz viena kopīga, pirmskristīga oriģinālavota. Līdz ar to šo rečitācijas 

toni mēs varam datēt vēlākais ar 70. gadu pēc Kristus, kad ebreji tika padzīti trimdā no 

Jeruzālemes. Ļoti iespējams, ka tieši šo mūziku ir dzirdējis vēsturiskais Jēzus"1 

(Cohen 1990: 13). 

 Jāsaka gan, ka Koena apgalvojumu un ierakstā prezentētās versijas autentiskumu nav 

iespējams zinātniski pārbaudīt, jo netiek uzrādīti konkrētās ebreju tradīcijai piederīgās 

psalmodijas avoti. Iespējams, ir veikta hipotētiska dziedājuma rekonstrukcija, par pamatu 

ņemot labi zināmo kristīgās tradīcijas psalmtoni un to adaptējot ebreju dziedājumiem 

raksturīgā estētikā. 

 Otru viedokli, kas būtībā brīdina no pārsteidzīgas un reizēm pat spekulatīvas abu 

dziedājumu tradīciju salīdzināšanas, pārstāv Džefrijs. Viņš nepiekrīt viedoklim, ka ebreju un 

kristiešu liturģiskās mūzikas tradīcijas būtu ilgstošākā laikposmā viena otru ietekmējušas. 

Vernera grāmatas The Sacred Bridge recenzijā Džefrijs uzsver, ka nevajag pārsteigties ar 

tiešas līnijas novilkšanu starp ebreju un pirmkristīgo tradīciju. Vēl vairāk, viņš iesaka katru 

no šīm tradīcijām no sākuma apskatīt pilnīgi atsevišķi. Viņaprāt, abas tradīcijas līdzinās tikai 

visai virspusējā līmenī. Līdzība meklējama, pirmkārt, apstāklī, ka abu tradīciju dziedājumi 

lietoti līdzīgos kontekstos, lai sasniegtu līdzīgus mērķus, nevis tāpēc, ka tie bijuši viens no 

otra atkarīgi. Turklāt ebreju un kristīgā liturģiskā tradīcija daļēji lieto vienus un tos pašus 

tekstus, lai gan atšķirīgā veidā, atšķirīgās valodās un ar atšķirīgām melodijām (Jeffery 1987).  

 Arī man daudz pamatotāks šķiet Džefrija viedoklis, kas visiem apgalvojumiem par 

pamatu liek zinātniski pārbaudāmus argumentus, t.i., precīzi rekonstruējamu notikumu secību 

                                                
1 “...Preserved independently of each other in separate medieval European traditions, these two psalm-tones – 
Christian and Jewish – are nearly identical, and must therefore have a common, pre-Christian source. We can 
thus date this recitation formula from (at the latest) the period just preceding the exile of 70 A.D. In all 
likehood, this is music that the historical Jesus knew.” 
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vai arī divu tradīciju mijiedarbību. Ja tas šādi netiek darīts, tad diezgan ātri var nonākt pie 

kļūdainiem vai pat izteikti aplamiem apgalvojumiem un prakses. Diemžēl, kā vienu no 

piemēriem šādai apšaubāmai praksei jāmin latviešu ērģelnieka Andra Vītoliņa pagājušā 

gadsimta 90. gados Latvijā veiktās aktivitātes, kad latīniskie gregoriskie dziedājumi bez 

kritiskas pieejas tika tulkoti latviešu valodā. Rezultāts bija vesels dziedājumu kopums 

latviešu valodā, kas nav izdziedams savu nepareizo valodas akcentu dēļ. Galvenais Vītoliņa 

arguments bija tāds, ka melodijas šādi saglabājušās no ebreju sinagogas tradīcijas un līdz ar 

to nav ne par matu izmaināmas. Par nožēlu jākonstatē, ka tādējādi tika mākslīgi radīts 

repertuārs, kuram nebija nekādu izredžu tikt iedzīvinātam praksē. Lielākā kļūda šeit ir tā, ka 

izpalika kritiska, plašāka etnomuzikoloģiska analīze un situācijas izvērtējums, kas ļautu 

attiecīgo repertuāru tulkot pēc būtības uz citu valodas un kulturālo kontekstu. Tika pārkāpts 

galvenais kantilācijas princips: tai jāatspoguļo attiecīgajā valodā dzīvi pasniegts teksts. Ja tas 

nenotiek, tad mērķis netiek sasniegts. 

 Līdzās jau nosauktajām kultiskā rituāla mūzikas tradīcijām eksistē arī neskaitāmas 

neliturģiskas mūzikas tradīcijas, kas tāpat lieto teksta kantilācijas tehniku, kas ļoti raksturīga 

mutiskās muzicēšanas praksei. Šeit kā kopsaucējs ļoti pirmatnējā līmenī konstatējama teksta 

variēta, rečitēta pasniegšana, kas raksturīga arī daudzām tautas mūzikas tradīcijām. Kā 

norāda etnomuzikologs Mārtiņš Boiko, izņēmums nav arī latviešu tradicionālās mūzikas 

repertuārs, kurā atrodamās teiktās melodijas ir spilgts šādas arhetipiskas rečitācijas paraugs 

latviešu valodā (Boiko 2003: 75–76).   

 Viens no mūsdienu ievērojamākajiem etnomuzikologiem Bruno Netls akcentē to, cik 

liela nozīme mūsdienu viduslaiku mūzikas pētniekiem ir kritiskā veidā lietot informāciju, kas 

iegūta, pētot ne-Rietumu un ne-kristīgās dziedājumu tradīcijas. Tādējādi iespējams iegūt 

daudz plašāku bāzi secinājumiem, kā mutiskās transmisijas procesi varēja funkcionēt Eiropā 

pirms tūkstoš gadiem. Netls aicina pētniekus atstāt līdz šim ieņemto mūzikas vēstures nišu un 

paskatīties uz gregorisko korāli no daudz plašāka skatupunkta – ieraudzīt liturģisko 

dziedāšanu kā tīri cilvēcisku darbību, kurai daudz kas kopīgs ar to pašu aktivitāti citās 

kultūrās. Zinātnieks pat izsaka šādu, visai drosmīgu apgalvojumu:  

"Kamēr mēs nezinām, kā mutiskā transmisija darbojas, mēs visai maz esam sapratuši 

mūzikas vēstures kopsakarības"1 (Nettl 1981: 144).  

                                                
1 “Until we know how oral transmission works, we won’t know what music history is all about.” 
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Vēlreiz jāsecina, ka mūsdienās daudzas muzikoloģiskas iniciatīvas tiek veiktas, lai pēc 

iespējas plaši un salīdzinoši aplūkotu dažādu kultūru mutiskās muzicēšanas procesus un 

meklētu kopsakarības un varbūt pat modeļus, kas šādā salīdzināšanā atklājas. Protams, 

vienam pētniekam nav iespējams pārzināt visas mūzikas tradīcijas un tajās iedziļināties, 

tomēr ir iespējams palūkoties uz problēmām daudz plašāk un izmantot citu pētnieku 

principiālas atziņas par citām mūzikas tradīcijām un repertuāriem.   

 

1.2.3.2. Mūziķi un viņu dzīves 

 Ikvienas mutiskas tradīcijas izpratnē un pētniecībā viens no galvenajiem aspektiem ir 

dziedātāji un viņu personības. Varētu pat teikt, ka tas, kas rakstiskajā tradīcijā ir manuskripts 

kā galvenais informācijas avots, tas mutiskajā tradīcijā ir dziedātājs un viņa dzīves dažādās 

izpausmes. Rakstiskais avots var dzīvot savu dzīvi, reizēm tikt atstāts novārtā pat simtiem 

gadu un tikai tad atkal tikt aktualizēts, bet mutiskajā tradīcijā izšķirošs faktors ir dzīvā prakse, 

kas var notikt tikai, pateicoties konkrētiem dziedātājiem, viņu dzīves pārliecībai un tās 

ierastajam ritmam. Šajā sakarā Netls uzsver, ka, studējot viduslaiku dziedājumus, ir jāstudē 

arī viduslaiku dziedātājs un jāuzdod jautājumi par dziedātāju apmācību un atlasi, liturģisko 

kompetenci, individuālās karjeras iespējām (cik par to var runāt viduslaiku klostera kontekstā 

– G. P.). Šie visi ir jautājumi, kuri etnomuzikologam ir ārkārtīgi nozīmīgi. Savukārt atbildes 

uz tiem vedīs tuvāk pētījumam par to, kādā veidā radās melodijas un kā notika to transmisija 

– gan pirms, gan pēc neimu notācijas izveidošanas (Nettl 1981:144). Protams, ka lielākais 

izaicinājums ir tas, ka dziedātāji ir dzīvojuši pirms vairākiem simtiem gadu un viņus nav 

iespējams, piemēram, intervēt, kā to vajadzētu darīt ar dziedātājiem, kuru darbība norisinās 

šodien.  

 Viduslaiku sakrālās mūzikas attīstība un prakse norisinājās pilnīgi citā kontekstā nekā 

to iespējams novērot šodien, kad mūzika baznīcās tiek kopta lielākoties svētdienās. Lai labāk 

saprastu viduslaiku situāciju, jāapzinās, ka muzicēšana tad bija būtībā nepārtraukts process 

un psalmu dziedāšana Dieva godam bija viens no galvenajiem un nozīmīgākajiem klosteru 

eksistences mērķiem un uzdevumiem. Taču liturģisko dievkalpojumu svinēšana klosterī vai 

katedrālē sevī ietvēra arī daudzus citus tā laika cilvēka dzīvi aptverošus faktorus, kurus tāpat 

svarīgi apzināties. Var teikt, ka dziedošie mūki sevi primāri neuztvēra kā mūziķus. Džefrijs 

norāda, ka arī šeit etnomuzikologam paveras plašs izziņas lauks, kuram pēc iespējas 

vajadzētu aptvert visas viduslaiku klosterdzīves nianses, kas atklāj gan to, kā funkcionē viens 

klostera konvents kā veselums, gan arī indivīda garīgās dzīves dinamiku (sal. Jeffery 1995: 
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61). Rietumu kristietībā ordeņdzīve ar tās noteiktu kārtību un liturģiskajiem dziedājumiem 

būtībā centrējās vai nu ap klosteriem vai katedrālēm gan ar savām noteiktām kopīgām 

iezīmēm, gan arī atšķirībām1. Viduslaiku Rīgas mūzikas tradīciju, tad noteikti jāņem vērā, ka 

mūzikas dzīvi Rīgas katedrālē kopa kanoniķi2, kuru dzīves ritms atšķīrās no klasiska 

benediktīniešu ordeņa regulā noteiktās kartības. Tas, protams, atstāja tiešu iespaidu arī uz 

dziedāšanas praksi. Lai nonāktu pie konkrētākiem secinājumiem, ir jāatceras, ka kantori – 

gan no kanoniķu, gan klostermūku vidus – bija atbildīgi ne tikai par dziedāšanu un 

dziedāšanas mācīšanu citiem, bet arī par manuskriptu pārrakstīšanu un muzikālu korekciju 

veikšanu. Jo plašākas būs zināšanas par šo cilvēku dzīvi un darbību visplašākajā kontekstā, jo 

precīzāk būs iespējams rekonstruēt procesu, kura gaitā notikušas visas muzikālās norises.3 

  

1.2.3.3. Rakstiskie avoti un mutiski rakstiskās tradīcijas kontinuitāte 

 Aplūkojot tēmas problemātiku, tāpat nedrīkstētu apiet mutiskās un rakstiskās 

tradīcijas kontinuitāti, kas jāapskata kā vienots process. Etnomuzikologi jau kopš 20. gs. 

beigām pauž viedokli, ka mutiskā un rakstiskā tradīcija nevar tikt uztvertas kā polāri pilnīgi 

pretmeti, bet drīzāk tos jāuzlūko kā procesus, kuri pārklājas un līdz ar to iezīmē skaidru 

kontinuitāti (Treitler 1991, Levy 1998). Tai pašā laikā šim fenomenam nedrīkst pieiet 

vienkāršoti, to ieliekot vienā vienīgā modelī. Dziedājumu transmisijas fenomens var atšķirties 

dažādās mutiski rakstiskajās tradīcijās un prasa nopietnu iedziļināšanos, lai skaidrotu 

konkrētas muzikālās parādības dažādos to griezumos un dimensijās. Muzikologi nereti pauž 

atšķirīgus uzskatus, piešķirdami mutiskās tradīcijas aspektiem visai mazu vērību. Džefrijs 

uzskata, ka neeksistē krass lūzums, kas iezīmētu pāreju no mutiskas transmisijas fāzes uz 

rakstisko. Daudz reālistiskāk ir domāt, ka pāreja notikusi ļoti pakāpeniski, viena procesa 

dominancei pamazām nomainot nākošo (sal. Jeffery 1990: 11). Balstoties uz šo paradigmu, 

rodas daudz detalizētāks skatījums uz senajiem manuskriptiem, kuros rakstiski fiksētās 

melodijas nevar uzskatīt par vienas vienīgas ideālās versijas dokumentāciju, bet gan drīzāk 

par vienu no posmiem plašā un kompleksā procesā. Tādējādi nevienu lokālajos manuskriptos 

                                                
1 Nosacīti visu ordeņa kalpošanu viduslaikos var dalīt klosteros, kuros darbojās mūki, un katedrāles kalpošanā, 
kur par altāra un mūzikas kalpošanu bija atbildīgi kanoniķi, kuru galva bija diecēzes bīskaps ar sēdekli 
katedrālē, nevis klostera abats. Katedrāles gadījumā ikdienas kalpošanā pārsvarā piedalījās ordinēti priesteri, 
savukārt klosteros, kuri viduslaikos pārsvarā balstījās uz Sv. Benedikta regulu, dzīvoja gan ordinēti priesteri 
(patres), gan klosterbrāļi (fratres) (sal. Leidinger 1994: 4–6, Metz 1987).  
2 Vāc. Chorherren. 
3 Šai sakarā sīkāk par Rīgas domkapitulu un tā svarīgo lomu Rīgas katedrāles dzīvē tiks runāts pētījuma 2.2. 
apaksnodaļā. 



 

 
77 

atrodamo melodijas versiju nevar uzskatīt par kļūdu vai „novirzi no normas”, bet gan par ļoti 

individuālas, no daudziem apstākļiem atkarīgas lokālās mūzikas tradīcijas liecinieku. Tieši šī 

pieeja kļūs par Rīgas misāles muzikālā materiāla izpētes atslēgu, iezīmējot un uzsverot 

melodiju lokālās īpatnības un to lomu, rekonstruējot seno laiku Latvijas mūzikas vēsturi.   

 Taču, pirms šai sakarā pievērsties melodijām un to lokālajām versijām, svarīgi ir 

apskatīt arī dziedājumu liturģisko tekstu transmisijas aspektus1, kur nereti konstatējama 

vairāk vai mazāk nozīmīga Bībeles tekstu transformācija. Bībeles teksts neapšaubāmi ir 

avots, no kura ņemta lielākā daļa liturģisko dziedājumu tekstu fragmentu un parafrāžu. Lai 

gan viduslaikos visi Bībeles teksti bija pazīstami kā rakstiski avoti (kopš baznīctēva Sv. 

Hieronīma2, kurš gan koriģēja JD tulkojumu, gan veica VD tulkojumu latīņu valodā 393. 

gadā, izveidojot Vulgātu, t.i., Bībeli latīņu valodā), tomēr dziedājumu teksti bieži liecina par 

to, ka tie nav veidojušies kā rakstītas Bībeles citāti, bet gan daudz vairāk attīstījušies tādā 

pašā veidā, kādā tie pēc atmiņas tika citēti sprediķos un citos priekšnesumos. Džefrijs norāda, 

ka no bagātīgās 4. un 5. gs. sprediķu literatūras iespējams ļoti daudz uzzināt par to, kā psalmi 

un refrēni jau tajā laikā pēc ieraduma tika dziedāti saistībā ar konkrētiem svētkiem un to, ka 

atsevišķi psalmpanti kalpoja par refrēna tekstu, kuru draudze dziedāja pamīšus ar solista 

dziedātajiem solopantiem. Jau tolaik solistu tautā dēvēja par kantoru3 vai psalmistu4. Ļoti 

daudzos gadījumos 4. gs. psalmteksti un refrēni ir tie paši teksti, kas vēlāk parādās 

gregoriskajā un citos repertuāros, visbiežāk, kā mesas dziedājumi – Graduale, Tractus un 

Alleluia. Tikai pēc tam – apm. no 5.–7. gs. – dziedājumu tekstus sāka apkopot atsevišķās 

grāmatās (sal. Jeffery 1995: 63–64).  

 Raugoties uz dažādiem šodien rekonstruējamiem vēsturiskās kontinuitātes aspektiem, 

viens no nozīmīgākajiem elementiem, kas palīdz atsevišķu repertuāru un pat konkrētu 

dziedājumu transmisijas procesu izpratnē, ir hronoloģiskie parametri. Atsevišķiem tekstiem ir 

iespējams noteikt, kad apmēram tie ir iekļauti konkrētajā repertuārā. Tas cieši saistīts ar 

faktu, kur konkrētais teksts pirmo reizi sastopams – vai 4.–5. gs. sprediķu pierakstos, vai 

provizoriskajos 6.–7. gs. dziedājumu krājumos, vai pirmajās pilnu repertuāru uzrādošajās 8.–

9. gs. graduālēs, vai jau vēlāka laika kvadrātnotācijā veidotajos dziedājumu manuskriptos. 

Džefrijs šai sakarībā raksta:  

                                                
1 Šai sakarā skat. arī 1.1.4. apakšnodaļu par tekstu ekseģēzi. 
2 Sophronius Eusebius Hieronymus (347–420). 
3 Lat. cantor. 
4 Gr. psaltēs. 
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"Ja ievērojams skaits dažādu laika periodu tekstu gala rezultātā atrodami vienā un tai 

pašā melodiju grupā (t.i., repertuārā – G.P.), tie var kļūt par šīs meldodiju grupas 

muzikālās vēstures rekonstruēšanas pamatu. Piemēram, dažkārt ir iespējams noteikt 

kādas melodijas pamatveidolu, kurš ir noturīgi vienāds viena vai līdzīga datējuma 

tekstos, tai pašā laikā pilnīgi atšķirīgu melodijas uzbūvi citā laikposmā radušos 

tekstos"1 (Jeffery 1995: 65).  

Līdz ar to attiecīgs melodijas veidojums mums var atklāt kādas melodiju grupas vai pat 

vesela repertuāra kopuma attīstības stadiju laikposmā, kad apritē ienāca konkrēti dziedājumu 

teksti. Tādējādi tas kļūst par nozīmīgu aspektu gregoriskā korāļa individualizētā stila vēstures 

izpētē. Un visbeidzot, šāda pieeja kļūst potenciāli nozīmīga ikviena viduslaiku repertuāra 

transmisijas izpētē, kur vien attiecīgs dokumentāls materiāls ir saglabājies.  

Cits kontinuitātes aspekts, kas ir ārkārtīgi svarīgs un izceļams arī Rīgas misāles 

izpētē, ir izpratne par grāmatu lietošanu viduslaiku liturģijā. Šeit nepieciešams apzināt, kādās 

attiecībās atradās mutiskā un rakstiskā transmisija dažādos viduslaiku periodos. Sarežģītāk 

nekā hronoloģiskā kārtībā uzskaitīt liturģiskos dokumentus ir saprast, kādā veidā tie tika 

lietoti dažādajās liturģiskajās darbībās – gan mesā, gan stundu liturģijā, gan citās 

svētdarbībās. Proti, kādā veidā grāmata, kuru šodien visbiežāk stingrā uzraudzībā var apskatīt 

arhīvos, rituālā tika lietota laikposmā, kad tā tika izveidota un izmantota. Ir neiedomājami, ka 

liturģisko dziedājumu grāmata laikā, kad vēl nozīmīga loma bija mutiskās transmisijas 

dažādiem elementiem, būtu tikusi lietota kā mūsdienās profesionāļu rokās esošas notis, kad 

daudz kas tiek atskaņots "no lapas". Liela daļa liturģisko dziedājumu grāmatu pilnīgi noteikti 

liturģijā vairāk bija dievkalpojuma simbols, zīme, nevis konkrēts materiāls, pēc kura tika 

dziedāts. Jau kāds 4. gs. baznīcas koncils deklarēja:  

"Neviens cits nedrīkst dziedāt baznīcā kā vien oficiāli apstiprināti kantori, kuri dodas 

augšup pie pults un dzied no pergamenta"2 (McKinnon 1987: 118).  

8. gadsimta pirmās puses liturģisko kārtību grāmata Ordo Romanus I norāda skaidri 

uz to, ka kantora rīcībā esošais "pergaments" jau ir kļuvis par apjomīgu grāmatu, kuru mēdza 

saukt arī par Cantatorium. Tajā bija atrodami visi kantora dziedātie Graduale, Tractus un 

                                                
1 “When a significant number of texts from different periods ended up in the same melodic group, they can 
become the basis for reconstructing part of the musical history of the group. For instance, it is sometimes 
possible to detect melodic features that are consistent among texts of similar date, as well as features that are 
consistently different among texts of different dates.” 
2 “No others are to sing in church, except the official cantors, who ascend the ambo and sing from a 
parchment.” 
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Alleluia dziedājumu solopanti, kurus tas dziedāja, uzkāpjot pie paaugstinātās pults – ambona. 

Savukārt 10. gs. pat bija pazīstama kantora ordinācijas ceremonija, kurā viņš no priestera vai 

bīskapa rokām saņēma dziedājumu grāmatu, kas tika saukta par Antiphonarium (McKinnon 

1987: 119). 

 Spilgtu apstiprinājumu tam, ka viduslaikos Cantatorium grāmatai liturģijā bija vairāk 

simboliska nekā praktiska nozīme, var atrast viduslaikos nozīmīgā Mecas (Metz) 

benediktīniešu klostera mūka Amalārija (Amalarius Metensis, ca. 775–850) darbos. 

Amalārija darbi ir uzskatāmi par vieniem no šodien svarīgākajiem viduslaiku liturģijas 

aprakstiem, kas saglabājušies līdz mūsu dienām. Tajos vairākkārt atrodamas norādes par to, 

ka dziedātājiem dziedāšanas laikā grāmatas nebija nepieciešamas. Grāmatām arī pēc 

Amalārija komentāriem bija vairāk simboliska nozīme. Tās, novietotas labi redzamā vietā, 

bija Baznīcas liturģijas zīme un līdz ar to arī daudzu reliģisko patiesību metaforisks 

apliecinājums. Amalārijs lieto arī acīmredzot tajā laikā dziļi iesakņojušos alegoriju, kas 

salīdzina kantoru kristīgajā baznīcā, kurš tur savās paceltajās rokās Dāvida psalmu grāmatu, 

ar Vecās Derības levītiem1, kuri turēja rokās dažādus instrumentus, ko ķēniņš Dāvids tiem 

bija pavēlējis spēlēt (skat. VD 1. Laiku 25). Viņš šīs alegorijas simbolismu paplašina vēl 

vairāk, akcentējot Cantatorium veidojumu, kas sastāv no diviem ziloņkaula vākiem. Kad 

kantors tos atvērtā veidā turēja paceltus gaisā, tie ļoti atgādināja Mozus paceltās 10 baušļu 

plāksnes Vecajā Derībā (sal. Hanssens 1948–50/2: 303–304). 

 Tomēr Cantatorium nebija vienīgās liturģisko dziedājumu grāmatas viduslaikos. 

Daudz vairāk arī skaita ziņā saglabājušās viduslaiku graduāles. Šie manuskripti ir skaitāmi 

tūkstošos. Graduālēs ir apkopoti visi latīniskās mesas Proprium dziedājumi – gan solo 

dziedājumi, kas atrodami arī Cantatorium, gan kora dziedājumi, kas ir iekļauti tikai 

graduālēs. Taču pat šīs grāmatas nepildīja to uzdevumu, kādu tām sākumā varētu piedēvēt – 

kalpot par mūzikas materiālu dziedātājiem. Ir ļoti nopietns iemesls domāt, ka daudzas agrīnās 

graduāles nebija domātas lietošanai dziedātājiem liturģijas laikā, bet tās mesu noturēšanas 

laikā izmantoja garīdznieki. Tam pamatojums ir fakts, ka lielākā daļa agrīno graduāļu 

(izņemot atsevišķus saglabājušos fragmentus), kas saglabājušās kā veselas grāmatas, ir 

iesietas kopā vienā kodeksā ar divām citām mesu liturģiskajām grāmatām – sakramentāriju2 

                                                
1 Levīti – mūziķi un priesteri, kas kalpoja Jeruzālemes templī. 
2 Sakramentārijs – (lat. Sacramentarium) lūgšanu krājums garīdzniekam, kas tiek izmantots gan mesā, gan citās 
liturģiskajās darbībās. Liturģisko darbību nodrošināšanai papildus vēl nepieciešams lekcionārijs un graduāle, 
att., antifonāle.  
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un lekcionāriju1. Citiem vārdiem sakot, šīs graduāles bija pirmo vienkāršo misāļu kodeksu 

sastāvdaļa. Šajās misālēs – tāpat, kā tas tika praktizēts arī vēlāk – baznīcas gada secīgumā 

bija apkopotas lūgšanas, dziedājumi un lasījumi. Šādi darīts arī Rīgas misālē, līdz ar to 

turpmākajā pētniecības gaitā daudzus tajā atrodamus fenomenus var kontekstualizēt daudz 

plašāk. Džefrijs savā pētījumā par graduālēm un to tapšanu praksi, kur graduāle ir misāles 

sastāvdaļa, saista ar privāto mesu tradīcijas nozīmīgumu viduslaikos:  

"Ja misāle bija graduāles oriģinālā atrašanās vieta (kas visbiežāk tā ir, taču atsevišķos 

gadījumos nav pierādāms), tad ir skaidrs, ka šīs graduāles nepavisam nebija domātas 

dziedātājiem, bet gan priesteriem, kuri privātajās mesās, kurās nebija ne draudzes, ne 

dziedātāju, klusējot lasīja dziedājumu tekstus, tāpat arī lūgšanas un lasījumus"2 

(Jeffery 1983: 317).  

Šādā gadījumā grāmata maz ko varēs pastāstīt par to, kādā veidā dziedātāju vidū tika izplatīti 

paši dziedājumi. Grāmata, kas bija domāta priestera privātai rečitācijai, pilnīgi noteikti nevar 

sniegt informāciju par to, vai dziedātāji tolaik vispār lietoja grāmatas. Tāpat, vai dziedātāju 

grāmatas (ja tādas vispār eksistēja) tika lietotas mēģinājumiem vai priekšnesumam, un, vai 

tajās vispār bija atrodami melodiju pieraksti (sal. Treitler 1988: 567, 1984b: 145).  

 Taču situācija daudz skaidrāka nekļūst arī tad, kad praksē ieviešas muzikālā notācija.  

Tā bieži vien tiek izmantota lielajās dievkalpojumu misālēs, sākot ar 12. gadsimtu, lai gan šīs 

grāmatas galvenokārt kalpoja priesteriem, nevis dziedātājiem. Pie šīm misālēm jāpieskaita arī 

Rīgas misāle, lai gan vēl būtu jānoskaidro, kāpēc tajā ir tik maz dziedājumu muzikālo 

pierakstu. Tai pašā laikā ar dziedājumu muzikālo notāciju veidotās graduāles, kurās nav 

atrodami priesteriem domātie teksti, noteikti bija domātas dziedātājiem. Taču bieži tās izmēra 

ziņā bija pārāk mazas, lai varētu domāt, ka tās būtu izmantotas dievkalpojumā dziedāšanas 

laikā. Huke šajā sakarā pauž šādu domu:  

                                                
1 Lekcionārijs – (lat. Lectionarium, lasāmgrāmata) liturģiska grāmata, kurā apkopoti visi Bībeles lasījumi 
svētdienām, svētku dienām un piemiņas dienām baznīcas gada ritējumā. Lekcionāriju parasti lasot tur asistents 
vai arī tas atrodas uz pults (ambo), no kurienes tiek lasīti lasījumi. Sākotnēji tika lasīts tieši no Bībeles, taču 
kopš 5. gadsimta tika veidotas īpašas lasījumu kārtības (perikopes), kuras sakārtotas pēc baznīcas gada atradās 
īpašās tam domātās grāmatās. 
2 “If this was their original state (which often seems likely but in some cases remains to be demonstrated), then 
it is clear these gradualia were not meant for the singers at all, but for priests, who would read the chant texts 
quietly, along with the prayers and the readings, during private Masses at which there was no congregation and 
no singers.” 
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"Daudzas no šīm graduālēm bija iespējams lasīt tikai vienam indivīdam, turot grāmatu 

tuvu acīm; līdz ar to visticamāk tās tika lietotas mācību vai dziedājumu studiju 

nolūkam, nevis dziedājumu atskaņošanai liturģijas laikā"1 (Hucke 1980: 447).  

Tas tikai vēlreiz varētu liecināt par to, cik liela nozīme tika piešķirta dziedāšanai pēc 

atmiņas2, kur grāmata pildīja palīglīdzekļa uzdevumu, lai priekšnesumu pienācīgi sagatavotu. 

Vairākās viduslaiku tradīcijās kā viens no jauno dziedātāju apmācības veidiem bija 

dziedājumu manuskriptu pārrakstīšana, lai tos labāk iemācītos, taču pati dziedāšana notika 

pēc atmiņas. Grāmatu loma bija kalpot mācību un mēģinājumu procesā. Šāda prakse arī 

mūsdienās vēl joprojām tiek pielietota, piemēram, Etiopijas baznīcā (Hucke 1980: 449).   

Latīniskā rita baznīcā viduslaikos pāreja no agrīnajām miniatūrgrāmatām uz lielajām 

15. un 16. gs. kora grāmatām, no kurām viegli varēja dziedāt vesels koris, pilnīgi noteikti ir 

saistīta ar veidu, kādā šīs grāmatas tika lietotas liturģijā. Taču šodien nav skaidru atskaites 

punktu par to, kā tieši un kad šī pāreja ir notikusi. Ļoti iespējams, ka viens no galvenajiem 

iemesliem ir tas, ka pamazām dziedāšanu pēc atmiņas aizvietoja dziedāšana no notīm. Tā kā 

pergaments un vēlāk papīrs bija ļoti dārgs, tad risinājums bija nošu grāmatas izmēra 

palielināšana, lai visi varētu dziedāt no viena eksemplāra (Jeffery 1983: 321). Daudzo attēlu 

vidū, kas liecina par šādu praksi, kā viena no spilgtākajām liecībām par šādām lielām kora 

grāmatām uzskatāma glezna, kurā attēlots komponists Johanness Okegēms (Johannes 

Ockeghem, 1410–1497) ar saviem dziedātājiem (skat. 3. attēlu).  

                                                
1 “Many of these gradualia can only be read by one individual holding the book fairly close to his face; thus 
they are more likely to have been used for lerning or studying the chant rather than for actually performing it 
during the liturgy.” 
2 Šeit apzināti nelietoju latvisko formulējumu "no galvas", jo tas pēc būtības neatbilst viduslaiku dziedātāju 
izpratnei par dziedāšanu, kura noritēja "no sirds" (lat. ex corde), t.i., dziedāšana bija kaut kas iekšēji dziļi 
saprasts un pārdzīvots, pirms to pasniegt publiskā priekšnesumā. 
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3. attēls. Johanness Okegēms ar dziedātājiem dievkalpojumā 

(Ongaro 2003: 32) 

Attēls sniedz uzskatāmu priekšstatu par kordziedāšanas1 praksi vēlīnajos viduslaikos (tieši ar 

šo pašu laiku var datēt Missale Rigense lietošanu Rīgas katedrālē – ap 15. gs. otro pusi). Lai 

arī šķiet, ka dziedātāji attēlā dzied no vienas vienīgas pergamenta lapas, šeit labi redzama ir 

arī vēlīnajiem viduslaikiem raksturīga grāmatu pults, uz kuras no katras puses var novietot pa 

vienai grāmatai un tās pagriezt tad, kad mūziķiem liturģijā vajadzēja mainīt grāmatas. Zem 

pults labi saskatāma vieta, kur grāmatas tika uzglabātas. Šāda veida pultis ir saglabājušās līdz 

pat mūsu dienām vairākās lielās Eiropas katedrālēs, piemēram, Florences Domā, kur arī 

šodien ikvienam apmeklētājam tās ir iespēja apskatīt.2  

 Lai gan lielās pultis liecina par mūziķu kopīgu dziedāšanu, stāvot ap tām, Jēlas 

universitātes mūzikas profesors Kregs Raits (Craig Wright) tomēr norāda, ka nevajadzētu 

pārlieku rēķināties ar plaši izplatītu un vispārpieņemtu praksi dziedāt no lapas viduslaikos. Ir 

saglabākušies vairāki viduslaiku liturģijas un rituāla priekšraksti, kuri skaidri liecina par 

dziedāšanu no grāmatām tikai atsevišķos gadījumos un atsevišķās vietās. Vismaz līdz 16. gs. 

vairākās Eiropas katedrālēs saglabājušās liecības par noteikumiem, kas liek mūziķiem 

                                                
1 Drīzāk gan, no šodienas viedokļa raugoties, šeit ir runa par ansambļa dziedāšanu. 
2 Var piebilst, ka šādā izkārtojumā ap vienu pulti līdz pat mūsdienām dziedātāji dzied arī vecticībnieku 
dievkalpojumos. 
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dievkalpojumā dziedāt no galvas (sal. Wright 1989: 325–335). Līdz ar to var secināt, ka līdz 

pat šim laikam muzikālajai atmiņai, tāpat, iepējams, arī citiem mutiskās transmisijas procesa 

aspektiem, bija vēl joprojām nozīmīga vieta muzikālajā priekšnesumā. 

 Viss iepriekš minētais norāda uz vēl kādu vērā ņemamu jautājumu – atskaņošanas 

prakses kontinuitāti, kas iezīmē ļoti svarīgus mutiskās transmisijas problemātikas elementus. 

Pie šī jautājuma varētu pieskaitīt visus Rietumeiropas mūzikas tradīcijas mutiskos elementus, 

proti, "nerakstītos likumus", kā dziedātāji interpretē rakstītajos mūzikas avotos fiksēto 

informāciju. Jāuzsver, ka līdz pat 19. gadsimtam mūzikas rakstītie avoti pauda tikai 

mūziķiem nepieciešamo minimālo informāciju, kas bija nepieciešama atskaņojumam. Visu 

pārējo var saukt par atskaņošanas praksi, kas interpretiem bija zināma mutiskajā tradīcijā, 

pārņemot no iepriekšējās paaudzes mūziķiem mantotos atskaņošanas kanonus. Gregoriskā 

korāļa gadījumā interese par atskaņošanas prakses jautājumu un tā daudzajām, smalkajām 

niansēm pētnieku vidū pamodusies tikai pēdējās desmitgadēs.      

 

1.2.3.4. Lokalitāte un attiecīgās kultūras konteksta loma 

 Lai arī viduslaiku liturģiskie dziedājumi pirmkārt bija repertuārs, kuru radīja un 

lietoja mūki vai katedrāļu kanoniķi, tomēr neapšaubāmi saistība ar tiem bijusi arī lajiem1, 

kuri tos varēja dziedāt līdzi atsevišķos mesas dievkalpojumos, procesijās vai citos rituālos. 

Vispārzināms ir fakts, ka draudzes dalība dievkalpojumā un arī liturģiskajā dziedāšanā, sākot 

ar 4.–5. gadsimtu līdz pat viduslaiku beigām, ir bijusi ļoti epizodiska un ierobežota, taču ir 

atsevišķas lokālas norādes, ka dažviet tāda tomēr ir bijusi. Vairākas liecības par to 

saglabājušās ungāru viduslaiku liturģisko dziedājumu tradīcijā, kura arī šodien pasaules 

mūzikas vēstures pētniecībā ir īpaši pazīstama ar savu lokālo tradīciju (sal. Rajeczky 1984). 

Tieši šis ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc šī pētījuma 3.1. apakšnodaļā Rīgas misālē 

atrodamie dziedājumi tiks salīdzināti arī ar Estergomas (netālu no Budapeštas) misāli, kas 

pārstāv Estergomas katedrāles gregorisko dziedājumu lokālo tradīciju.  

 Pētniecībā vienmēr īpaši interesanti ir meklēt kopsakarības, kas apliecina gregoriskā 

korāļa un tam apkārt esošās lokālās mūzikas kultūras abpusēju ietekmi. Tāda pilnīgi noteikti 

ir bijusi jau minētajā Estergomas lokālajā gregoriskajā tradīcijā vismaz, sākot ar vēlīnajiem 

viduslaikiem un, domājams, šādai savstarpējai ietekmei vismaz kaut kādā mērā vajadzēja būt 

arī viduslaiku Rīgā. Tomēr to ir līdz galam iespējams pierādīt tikai tad, ja tiktu atrastas 

                                                
1 Lajs (gr. lāos – tauta) – 1. draudzes loceklis, kas nav priesteris vai diakons (t.i., nepieder garīdzniecībai); 2. 
brāļi laji – tādi ordeņa locekļi, kas devuši mūka zvērestu, bet nav saņēmuši priestera svētību. 
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modālas, melodiskas un poētiskas mūzikas formas kopsakarības viduslaiku sakrālajos 

dziedājumos un sekulārajā dziesmā. Arī Džefrijs, atsaucoties uz vairākām senām liecībām, 

uzsver ka šāda veida savstarpēju muzikālu ietekmi nesoša kopsakarība viduslaikos ir bijusi: 

"Ja šāda interakcija starp diviem repertuāriem ir pierādāma un patiesa, šķiet, ka tas rāda, cik 

nozīmīgu lomu liturģiskie dziedājumi ir spēlējuši visas mūzikas kultūras veidošanās procesā. 

Un, ļoti iespējams, ka šī ietekme darbojās abos virzienos, jo ir zināma vismaz viena liecība, 

kas stāsta par muzikālu ietekmi pretējā virzienā. Tas ir stāsts par mūziķi, kurš kādu zemnieku 

mīlas dziesmu ir pārveidojis par liturģisku sekvenci. Ir runa par sekvenci "Christe Deus 

Christe meus Christe Rex et Domine", kuras autors ir mūks Henriks Pizānijs (Henricus 

Pisanus), miris 1239. gadā"1 (Jeffery 1995: 71).  

 Vēl viena iespēja aplūkot sakrālās un sekulārās mūzikas mijiedarbību viduslaikos ir 

tuvāk pievērsties tām viduslaiku dzīves jomām, kurās mūzikai bija nozīmīga loma divu 

subkultūru – garīdzniecības un laju – savstarpējos kontaktos. Acīmredzama joma, kur 

viduslaikos šāds kontakts intensīvi un regulāri notika, bija tā laika izglītības sistēma un 

skolas, kuras, kā zināms, pārsvarā bija saistītas ar klosteriem vai katedrālēm. Šī tēma pati par 

sevi ir ļoti kompleksa, ar lielām atšķirībām starp dažādiem reģioniem un gadsimtiem. 

Noteikti jāmin fakts, ka viss 2011. gads bija 800 gadu jubilejas gads ne tikai Rīgas Domam, 

bet arī Rīgas Domskolai. Tādējādi arī Rīgas gadījumā pavisam skaidri iezīmējas saikne starp 

katedrāli un skolu jau no pašiem to pirmsākumiem (sal. Staris 2011: 36–45). Ir pilnīgi 

skaidrs, ka arī labāk izglītotiem lajiem bija iespēja apgūt kaut ko no mūzikas teorijas, tomēr 

nepievienojoties garīdznieku kopumā visnotaļ noslēgtajai subkultūrai. Taču ir diezgan maz 

informācijas un faktu par izglītības procesiem viduslaiku mūzikā, sevišķi, kas attiecas uz 

mūzikas atskaņošanas praksi. Daudz vairāk ir zināms par mūzikas traktātu lomu studiju 

procesā viduslaiku universitātēs (sal. Huglo 1990: 155–158), nekā par procesu, kurā tika 

izglītoti un trenēti dziedātāji. Slavenais austriešu diriģents un muzikologs Nikolauss 

Harnonkūrs kā viens no daudziem pētniekiem šajā sakarā norāda, ka viduslaiku mūzikas 

izglītībā bija dziļš bezdibenis starp mūzikas teorijas apguvi un liturģijas dziedātāju 

sagatavošanas procesu, kas izriet jau no vairākiem viduslaiku avotiem. Visbiežāk mūziķi tiek 

iedalīti divās lielās grupās – teorētiķos jeb studentos (musicus) un dziedātājos (cantor), kuri 

                                                
1 “If these perceived interrelationships are genuine, they would seem to show that liturgical chant played an 
important role in shaping the overall musical culture. And it may be that the lines of influence went both ways, 
for there is at least one medieval report of an adaptation in the opposite direction, in a story about a musician 
who turned a peasant love song into a liturgical sequence. The sequence “Christe Deus Christe meus Christe 
Rex et Domine” by Frater Henricus Pisanus, who died in 1239.” 
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bieži dziedāja bez dziļākas izpratnes. Tikai reizēm bija sastopams šo abu darbību 

apvienojums:  

"Viduslaikos dalījums starp mūziķiem teorētiķiem, mūziķiem praktiķiem un 

„universāliem” mūziķiem bija ļoti izteikts. Teorētiķis bija tas, kuram ir bagātīgs 

pārskats mūzikas konstrukcijā, taču viņš pats to neatskaņoja. Viņš nemācēja mūziku 

spēlēt, komponēt, bet saprata tās kopsakarības un teorētisko uzbūvi – un viņš savu 

laikabiedru vidū baudīja ļoti lielu cieņu un atzinību, jo tajā laikā mūzikas teorija tika 

uzskatīta par patstāvīgu zinātni, kura reāli skanošai mūzikai bieži nepiešķīra nekādu 

nozīmi.  

 Praktiķim savukārt nebija nekādas sapratnes par mūzikas teoriju, taču viņš pats spēja 

muzicēt. Viņa mūzikas izpratne bija vairāk intuitīva; kaut arī viņš teorētiski neko 

nemācēja izskaidrot un nepārzināja vēsturiskās kopsakarības, tomēr vienmēr bija 

gatavs atskaņot to mūziku, kura attiecīgajā brīdī bija nepieciešama. Šo fenomenu labi 

var ilustrēt ar valodas piemēru: Valodu pētniekam ir ieskats un informācija par 

valodas struktūru un vēsturi. Laikabiedram, cilvēkam uz ielas par to nav nekādas 

nojēgas, taču viņš spēj šo valodu labi un pārliecinoši runāt, jo tā ir viņa laika valoda. 

Tāda pat situācija ir ar dziedātājiem un instrumentālistiem tūkstoš gadu ilgā 

Vakareiropas vēstures gaitā: viņš nepārzin, bet prot un saprot nezinot. 

 Un tad vēl ir „universālie” mūziķi, kuri bija gan teorētiķi, gan praktiķi. Viņi zināja un 

saprata mūzikas teoriju, taču neuzlūkoja to par kaut kādu no prakses atdalītu lietu, 

kura ir pašpietiekama. Tie paši varēja arī komponēt un muzicēt, saprotot visas 

kopsakarības. „Universālais” mūziķis sabiedrībā baudīja vislielāko cieņu un atzinību, 

jo viņš pārvaldīja visas zinību un prasmju formas"1 (Harnoncourt 2010: 23).  

                                                
1 “Im Mittelalter war die Trennung in Theoretiker, Praktiker und „Gesamt”-Musiker sehr deutlich. Der 
Theoretiker war derjenige, der Einsicht in die Konstruktion der Musik hatte, der sie aber praktisch nicht 
ausführte. Er konnte sie nicht spielen, nicht komponieren, aber er verstand ihre Zusammensetzung und ihren 
theoretischen Aufbau – und er hatte bei seinen Zeitgenossen ein hohes Ansehen, weil man die Theorie der Musik 
als eine selbstständige Wissenschaft ansah, für die die real erklingende Musik eigentlich gar keine Bedeutung 
hatte. (Gewisse Parallelen zu dieser Einstellung finden wir heute gelegentlich bei Musikwissenschaftlern) Der 
Praktiker hingegen hatte überhaupt keine Einsicht in die Musiktheorie, aber er konnte musizieren. Sein 
Musikverständnis war ein instinktives; wenn er auch nichts theoretisch erklären konnte, wenn er auch keine 
historischen Zusammenhänge kannte, so war er doch jederzeit imstande, die Musik zu machen, die man 
brauchte. Um es an der Sprache als Beispiel zu illustrieren: Der Sprachforscher hat Einblick und Einsichten in 
die Zusammensetztung und Historie der Sprache. Der Mensch auf der Straße, der Zeitgenosse, hat davon keine 
Ahnung, er kann diese Sprache aber gut und überzeugend sprechen, weil es die Sprache seiner Gegenwart ist. 
Dies ist die Situation des Instrumentalisten oder des Sängers von tausend Jahren abendländischer Geschichte; 
er weiß nicht, aber er kann, und versteht, ohne zu wissen. 
 Dann gab es noch den „Gesamt-Musiker”, der sowohl Theoretiker als auch Praktiker war. Dieser 
kannte und verstand die Theorie, sah sie aber nicht als isolierte praxisferne Sache an, die sich selbst genug 
wäre, er konnte komponieren und Musik machen, indem er alle Zusammenhänge kannte und verstand. Er stand 
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Arī Harnonkūra teiktais apstiprina jau iepriekš minēto domu, ka tas, kas no katra gregoriskā 

dziedājuma (no 9. līdz pat 15. gs.) tika fiksēts rakstiski, bija tikai maza daļa no tā, kas atklājās 

tā muzikālajā norisē. Un pieeja, kāda ir „universālajam” mūziķim viduslaikos, tiek plaši 

ieteikta arī šodien šī senā repertuāra pētniecībā, kur vienlīdz nepieciešama gan zinātniski 

analītiska, gan muzikāli praktiska pieeja.  

 Nav arī īsti skaidrs jautājums par to, kā tika gatavoti jauni klosteru dziedātāji vai jauni 

dziedātāji no kleriķu vidus, cik daudz muzikālas izglītības tie bija saņēmuši kultūrā, kur bija 

izauguši. Vēsturnieks Andris Staris izsaka pieņēmumu, ka jaunie priesteri un mūki noteikti 

nebija tikai no Vācijas ieceļojušie, bet viņu vidū bija arī "latgaļu un lībiešu jaunekļi" (Staris 

2011: 44). Šis pieņēmums vismaz hipotētiski liktu domāt, ka vietējās mūzikas tradīcijas 

ietekmi arī Rīgas katedrāles liturģijā nevar izslēgt. Šāda veida procesus antropologi sauc par 

kultūras transmisiju un to pētniecība ietver jautājumus par to, kā cilvēks iemācās jaunas 

kultūras paradigmas, līdz pakāpeniski kļūst par tās pilntiesīgu locekli. 

 Tieši saistīts ar tautas mūzikas un liturģisko dziedājumu attiecību problemātiku ir 

jautājums par gregoriskā korāļa reģionālajiem dialektiem. Ar dažādiem avotu materiāiem (arī 

šajā pētījumā citētajiem) ir skaidri pierādāms, ka līdz pat 15. gadsimtam reģionālas atšķirības 

liturģiskajos dziedājumos ir bijušas. Bet šodien vēl joprojām nav precīzi zināms, kad šīs 

diferences vēsturiski vispirms ir veidojušās un, kādā mērā dziedājumu dialekti atspoguļo 

vietējo neliturģisko mūzikas kultūru, kā arī ļoti daudz var pastāstīt par pašiem dziedātājiem. 

Franču muzikologs Huglo uzsver, ka pirmās dialektu atšķirības vērojamas jau 9. gs. un 

uzsver arī vietējo valodu nozīmi dziedājumu dialektu veidošanās procesā:  

"Bez šaubām, paša agrīnākā perioda (9. gadsimta) neimu notācija jau eksistēja 

dažādos reģionālajos rokrakstos. Šie agrīnie rokraksti jau uzrāda arī repertuāra 

atšķirības, kas atklāj veselu virkni ar reģionālām īpatnībām dažādos ģeogrāfiskos 

punktos, sākot ar Austrumiem (zemes, kurās dominēja vācu un slāvu valodas) līdz 

Rietumiem (zemes, kurās runāja romāņu valodās), pa vidu aptverot arī "pārejas 

zonas", kas atrodas uz līnijas, sākot ar Angliju caur Elzasu līdz pat Ziemeļitālijai"1 

(Huglo 190:158–159).  

                                                                                                                                                  
höher im Ansehen als der Theoretiker und der Praktiker, weil er alle Formen des Könnens und Wissens 
beherrschte.”  
1 “Certainly the neumatic notation, from the very earliest period (the ninth century), already existed in different 
regional scripts. These earliest manuscripts aslo exhibit differences in repertory, reflecting a variety of 
recensions withon a broader geographic division between East (the countries where Germanic and Slavic 
languages are spoken), with "zones of transition" standing between them, on a line from England through 
Alsace to northern Italy.” 
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Šajā pašā pētījuma leņķī būs nepieciešams skatīt arī Rīgas misālē atrodamos dziedājumus un 

tos salīdzināt ar citu šī paša reģiona manuskriptos atrodamo mūzikas materiālu.  

 Balstoties uz iepriekš minēto, liturģiskā repertuāra lokālo veidošanos noteikti 

ietekmēja arī vietējā mūzikas kultūra, tomēr, runājot par visas tautas piedalīšanos 

dievkalpojuma dziedāšanā viduslaikos, šeit būtu jānovelk visai skaidras robežas. Arī franču 

jezuīts, muzikologs un komponists Jozefs Žilino (Joseph Gelineau, 1920–2008) vairākkārt 

savos pētījumos uzsver, ka gregoriskais repertuārs lielā mērā ir uzskatāms par draudzes 

dziedāšanai nepiemērotu un vairāk orientēts uz profesionāļiem:  

"Šī repertuāra melodijas, vienas no pašām apbrīnojamākām visā mūzikas vēsturē, ir 

pašas augstākās kvalitātes darbs. Tās radīja komponisti, kas pārzināja vokālās tehnikas 

iespējas, un tās bija domātas elites līmeņa dziedātājiem, kuri ļoti izteiksmīgā veidā 

varēja šos dziedājumus atskaņot... [...] Aktīva un apzināta visu ticīgo piedalīšanās 

rituālos kļuva aizvien reducētāka. Dziedāšanā tautu aizvietoja kantori vai kleriķi, kuru 

trenētās spēkpilnās balsis, dziedot no pults, no letnera vai altārtelpas, varēja sadzirdēt 

visā baznīcā. [...] Ja vērtējam ar kristīgās mākslas kritērijiem, šīs kategorijas 

dziedājumiem piemīt nemirstīgs skaistums; taču vērtējot no liturģijas funkcionālā 

aspekta, kur svarīga cilvēku aktīva līdzdalība, tas ir tālu no vēlamā"1 (Gelineau 1964: 

196–198).  

 Iemesli, kāpēc gregoriskais korālis ir tomēr uzskatāms par "repertuāru 

profesionāļiem", ir vairāki. Nevar uzskatīt a priori, ka tas izskaidrojams tikai ar mūzikas 

rakstura un tehniskās sarežģītības pakāpes maiņu. Kā tikpat svarīgs aspekts būtu jāmin 

aizvien lielākā kleriķu izolēšanās no lajiem viduslaikos, kas nevarēja neatstāt savas pēdas kā 

dziedājumu stilā ar tajā pieaugošo virtuozitāti, tā arī dievkalpojumu rituālajā praksē.  

 

1.2.4. Oralitāte, modeļi un ornamentika liturģiskajos dziedājumos    

 Ne muzikālo formulu lietojumu, ne citus muzikālus fenomenus nevar pieskaitīt pie 

tikai mutiskajai transmisijai raksturīgiem elementiem, jo tie bagātīgā klāstā un variācijās 

dokumentēti arī dažādos rakstiskos avotos. Tomēr ir vairākas muzikālas parādības, kuras 

šodien muzikologu vidū tiek pieskaitītas pie oralitātei ļoti tipiskām, piemēram, formulas, 
                                                
1 “For this repertoire of melodies, one of the most astonishing in the whole known field of music, is a work of 
the highest quality. It was created by specialists in vocal technique and was intended for elite singers so highly 
trained expressly to perform it...[...] The active and intelligent participation of the faithful in the basic rites then 
became more and more reduced. In the singing they were replaced by cantors or clerics whose powerful trained 
voices could now be heard from the ambo, the rood-screen or the choir. [...] Judged solely as Christian art, this 
category of chants possesses an immortal beauty; but judged according to the functional laws of liturgy 
implying the active and intelligent participation of the people, it is far from satisfactory.”  
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melodiju tipi, izrotājumi un spontāni mainīti vai pievienoti vārdi, vienbalsīga vai pat 

daudzbalsīga improvizācija. Iespējams, visi šie fenomeni var parādīties kontekstos, kur 

mutiskās transmisijas faktors muzicēšanas procesā pat nav pats noteicošākais (Jeffery 1995: 

86).  

 Atšķirīgās liturģisko dziedājumu tradīcijās mutiskā transmisija var izpausties tikai sev 

individuāli raksturīgā veidā, oralitātes procesus dzīvajā atskaņošanas praksē iespējams 

unificēt tikai zināmā mērā. Tomēr kā galveno faktoru šeit būtu jāmin viduslaiku dziedājumu 

modeļveida vai formulu raksturs. Tieši formulu klātbūtne viduslaiku mūzikā dažādos 

pētījumos visbiežāk tiek minēta kā realitāte mutiskās transmisijas procesos (sal. Jeffery 1995: 

87). Interesants jautājums šajā sakarībā ir par to, cik apzināti viduslaiku dziedātāji un 

komponisti ir lietojuši formulas. Netls šai sakarībā saka:  

"Bet varētu būt negodīgi uzstāt, ka formulas, kuras dziedājumos ir diagnosticējuši 

mūsdienu zinātnieki, tādā pašā mērā būtu aktuālas arī dziedātāju vai komponistu prātā, 

jo ļoti bieži notiek, ka atskaņotājiem/komponistiem kādas parādības paliek 

neapzinātas, kamēr muzikologam tās ir skaidri saskatāmas. Mērs, kādā improvizējošs 

mūziķis ievēro priekšrakstus un modeļus, var krietni pārsniegt viņa paša zināšanas par 

tiem"1 (Nettl 1983: 289).  

Šis interesantais fenomens noteikti nav asociējams tikai ar viduslaiku mūzikas praksi, bet 

tikpat labi bieži attiecināms arī, piemēram, uz džeza improvizāciju. Ir ļoti iespējams, ka 

formulu saturošas melodijas radīšanu, attiecīgi, reproducēšanu vismaz daļēji jāuzskata par 

neapzinātu procesu, kurā vadošo vietu ieņem cilvēka atmiņas psiholoģija un fizioloģija, un ne 

tik daudz apzinātas izvēles, kas pakļaujas konkrētiem likumiem un normām. Diemžēl 

jāsecina, ka līdz šim viduslaiku mūzikas izpētē šiem jautājumiem pievērsts visai maz 

uzmanības, kamēr tradicionālajā mūzikā formulu un improvizācijas jautājumiem pievērsušies 

daudzi akadēmiski pētījumi. Arī latviešu teiktajās dziesmās šie fenomeni ir zināma un 

izplatīta prakse, kā to savā grāmatā par latviešu teikto dziesmu melodiskā veidojuma 

tehnikām atklāj etnomuzikologs Mārtiņš Boiko:  

"Par vienu no teikto melodiju pamatīpašībām tiek uzskatīta variēšana. Kā to sevišķi 

pilnīgi atspoguļo vecākās – Jurjāna, pa daļai arī Melngaiļa – transkripcijas, izpildījuma 

                                                
1 “But it may be unfair to insist that the formulas detectable by modern scholars must have been equally distinct 
in the mind of the composer or singer, for it often happens that performers/composers are unaware of features 
that are clearly evident to a musicologist. The degree to which improvising musicians adhere to patterns may 
exceed their own knowledge.” 
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procesā vai ik melostrofa var nākt ar jaunu melodijas variantu. [...] Rečitācijas tonis, 

svārsta melodika utt. melodijas pirmajā pusē, attiecīgi ir nevis kāda pastāvīgi lietota, 

bet gan tikai viena no izpildījuma gaitā pārmaiņus izmantotām tehnikām. Citiem 

vārdiem, minētās u.c. tehnikas variēšanas procesā parādās kā variēšanas kategorijas" 

(Boiko 2003: 36).  

Arī šeit tiek iezīmēti tieši oralitātei raksturīgi fenomeni, kas tādā vai citādākā variācijā un 

salikumā raksturīgi gan konkrētai tradicionālajai mūzikai, gan arī viduslaiku liturģisko 

dziedājumu praksei.1  

 Šai sakarā vēl viens interesants jautājums ir par to, no kurienes dziedātājiem nākušas 

iemaņas un prasme dziedāt un improvizēt tieši attiecīgajā lokālajā stilā un manierē. Ja 

formulu un citu variēšanas tehniku lietošana bija vismaz daļēji neapzināta, tad to var skaidrot 

ne tikai ar individuālu mūziķu (komponistu un/vai dziedātāju) psiholoģiju un fizioloģiju, bet 

arī ar stilistisku idiomu2, kuru mūziķi iemācījās no saviem skolotājiem (Jeffery 1995: 90). 

Tieši šis aspekts, iemaņu pārņemšana no skolotāja, kopā ar viņu dziedot, ir viens no 

nozīmīgākajiem modeļiem, kā gan liturģiskajā, gan tradicionālajā mūzikā tiek pārmantotas 

lokālās tradīcijas, kuras gan konkrētajā gadījumā no gadsimta uz gadsimtu varēja vai nu 

saglabāties visnotaļ šauru, nerakstītu konvenciju ietvaros vai arī mijiedarboties ar citiem 

faktoriem un mainīties. 

 Ir vēl vairāki citi līdz galam neatrisināti jautājumi. Viens no tiem saistās ar 

terminoloģiju un provizorisko definīciju formulas, kas faktiski ir ņemts no literatūrzinātnes. 

Pēc būtības tas tikai daļēji spēj aprakstīt attiecīgo muzikālo fenomenu. Runājot par 

muzikālām formulām, jāsaka, ka tās līdz galam nav iespējams aprakstīt analoģijā ar tekstiem, 

bet tā vietā nepieciešams ļoti precīzs kritiski analītisks instrumentu kopums, kas vispusīgi 

aplūko konkrētās mūzikas formulveida fragmentus (sal. Jeffery 1995: 160). 

 Līdzīgi kritiski būtu jāuzlūko arī jēdziens centonizācija, ja tas tiek lietots sakarā ar 

melodijas formulu kombinēšanas praksi viduslaiku dziedājumos. Arī šis jēdziens 

pirmsākumos ticis lietots saistībā ar literatūrznātnē pazīstamo fenomenu, kad ar dažādu tekstu 

fragmentu kombinēšanu tiek veidota citātu mozaīka. Paši citāti tiek ņemti kā fragmenti no 

iepriekš zināmiem literatūras darbiem, kā Bībeles, Vergīlija vai citiem avotiem. Džefrijs šādā 

kontekstā atsaucas uz jau 9. gadsimtā tapušo pāvesta Gregora Lielā biogrāfiju, kuras autors ir 

                                                
1 Šai sakarībā var pieminēt faktu, ka ar formulu pētniecību latvju dainās īpaši nodarbojusies Latvijas 
eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga (skat., piem., Vīķis-Freibergs 1989). 
2 Lat.: idioma, "īpašs salikums", gr.: ἰδίωµα – idiōma, "īpašs veidojums, specifiska frāze". 



 

 
90 

Jānis Diakons (Johannes Hymonides, ? – 882). Biogrāfijā minēts, ka Gregors Lielais ir 

izveidojis antiphonarium cento, t.i., liturģisko dziedājumu tekstu krājumu veselam baznīcas 

gada ciklam, kuram par pamatu kalpojuši daudzi Svēto Rakstu citāti un to kombinācijas (sal. 

Jeffery 1984: 163–165). Tomēr pilnībā saistību starp teksta centonizācijas tehniku un 

mūzikas formulveida uzbūvi noraidīt nevar, jo arī liturģisko tekstu centonu raksturs ir 

skaidrojams ne tikai kā šauri literārs fenomens, bet vismaz daļēji arī kā mutiskās prakses 

rezultāts. 

 Formulu koncepta salīdzinošas studijas dažādās mūzikas tradīcijās vai kultūrās var 

novest pie fenomenu sarežģītības, jo specifiski formulām raksturīgās iezīmes un veids, kā tās 

tiek kombinētas vienā melodiskā līnijā, iespējams, pat ļoti atšķirsies dažādās tradīcijās un 

kultūrās (Jeffery 1995: 166).  

 Modeļi un formulas ne liturģiskajos dziedājumos, ne tradicionālajā mūzikā netiek 

lietoti bez kopsakarības, tieši otrādi – parasti tie darbojas veselas melodijas kontekstā vai arī 

vismaz garākas melodiskas frāzes kontekstā. Līdz ar to nav pietiekami apskatīt tikai 

atsevišķas formulas un to variācijas, bet svarīgi arī ieraudzīt to lietojumu veselas melodijas 

kopsakarībā. Fokusēšanās vairāk uz veselām melodijām nekā fragmentiem, iespējams, ir 

senākā etnomuzikoloģiskā pieeja, pētot mutisko transmisiju monofoniskajos repertuāros. 

Protams, ka tas ietver arī dažādu rečitācijas modeļu, to variācijas veidu un izrotājumu 

prototipu analīzi (sal., piem., Nettl 1983: 104–127; Boiko 2003: 21–28). 

 Variāciju un modeļu klātbūtne arī pašā gregoriskajā repertuārā ir novērojama ļoti 

dažādā mērā un salikumā atšķirīgos dziedājumos. Netls apgalvo, ka Proprium dziedājumos 

pašā pamatā variāciju iespējas bija krietni ierobežotākas nekā tas iespējams Ordinarium 

dziedājumos, kur vēlīnajos viduslaikos, it sevišķi tropu repertuārā, tiek sasniegta ļoti liela 

variāciju un improvizācijas prakses brīvība (sal. Nettl 1983: 193–200). Šis novērojums ir 

zīmīgs arī šim pēījumam, jo Rīgas misāle uzrāda gan Proprium dziedājumus, gan veselu 

klāstu ar Ordinarium dziedājumu intonācijām, kas fiksētas kā marginālijas. 

 Kā vēl vienu nozīmīgu aspektu mutiski rakstiskās transmisijas pētniecībā ir jāmin 

melodijas izgreznojumi un muzikālās ornamentācijas elementi, kuriem gan viduslaiku 

liturģiskos dziedājumos, gan arī tradicionālajā mūzikā ir svarīga loma. Arī tad, kad parādījās 

iespēja melodijas fiksēt rakstiski, vienmēr paliek jautājums, vai attiecīgais muzikālais 

pieraksts vispār spēj simtprocentīgi fiksēt visu to, kas skan reālajā atskaņojumā. Šī problēma 

šodien skar ļoti daudzus mūzikas stilus un novirzienus. Ir pat tradīcijas, kā grieķu 

pareizticīgās mūzikas repertuārs, kur paši grieķu muzikologi principā izslēdz iespēju pilnībā 
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veikt veiksmīgas transkripcijas mūsdienu notācijā, lai tās kaut cik spētu atainot to, kas praksē 

tiek dziedāts. Šeit īpaši tiek akcentēti nerakstītie atskaņošanas prakses likumi, kas sevišķi 

attiecināmi uz dziedājumu ornamentāciju (sal. Jeffery 1995: 110–111). Līdzīgi tas varētu būt 

arī ar citām viduslaiku dziedājumu tradīcijām, kur tieši dziedājumu ornamentika iezīmē 

katras atskaņošanas reizes īpašo, vienreizējo raksturu, kas, protams, bija saistīts arī ar 

dziedājuma liturģisko un sociālo kontekstu. Ir atsevišķas liecības un vēsturiski avoti, kas 

apliecina šādas ornamentēšanas prakses klātbūtni arī gregoriskajā korāli, it sevišķi, atsevišķās 

lokālajās tradīcijās, kā Toledo katedrālē Spānijā un vairākās Francijas katedrālēs, kā to 

norāda franču muzikologs un Solemas klostera ilggadēais kantors Žans Klērs (Jean Claire). 

Lai arī šāda gregoriskā korāļa ornamentēšanas prakse ir dokumentēta tikai, sākot ar 

vēlīnajiem viduslaikiem, kaut kas līdzīgs varētu būt pastāvējis arī agrāk, pat gregoriskā 

repertuāra veidošanās laikā (Claire: 1986: 278–280). Klēra minētais pieņēmums akcentē 

domu, cik piesardzīgi ir jāvērtē dažādi interpretācijas varianti, kuri balstīti tikai un vienīgi uz 

rakstiski fiksētiem avotiem, bet nereti pilnībā izslēdz faktu, ka arī improvizācija un 

dziedājumu ornamentēšana atskaņošanas procesā vēsturiski bija pašsaprotami klātesoša. 

 Un, lai arī mūsu rīcībā esošā Rīgas misāle nesniedz nekādus apstiprinājumus par 

iespējamu daudzbalsības praksi viduslaiku Rīgā, tomēr jāmin, ka arī Rietumeiropas mūzikas 

vēsturē agrākā dokumentētā daudzbalsības prakse saistīta tieši ar gregorisko korāli, kā tas 

aprakstīts ap 900. gadu Verdenas abatijā (šodien Vācija) tapušajā traktātā Musica 

Enchiriadis1. Faktiski šeit pirmo reizi tiek dokumentēta nerakstīta prakse (jo traktāts sniedz 

tikai norādes par daudzbalsīgas dziedāšanas pamatprincipiem) dziedāt gregorisko korāli, 

lietojot vienkāršas “nots pret noti” harmonizācijas. Pēc būtības tas atklāj faktu, ka 

daudzbalsīga dziedāšana ir tikpat sena kā paši agrīnākie gregoriskā korāļa neimu manuskripti. 

Un arī turpmāk, līdz pat 11. gs., galvenā mūsu rīcībā esošā informācija par polifoniju ir ne tik 

daudz gatavi, izrakstīti mūzikas piemēri, bet gan teorētiskas instrukcijas par to, kā 

daudzbalsību veidot, improvizējot atskaņošanas procesa laikā. Arī pēc tam, kad polifonās 

kompozīcijas jau tika pierakstītas ar menzurālās notācijas palīdzību, gregorisko korāli 

daudzviet vēl vēlīnajos viduslaikos un pat pēc tam turpināja dziedāt, lietojot vienkāršus, 

nerakstītus harmonizācijas modeļus. Tās bija tehnikas, kuras savas vienkāršības dēļ nebija 

                                                
1 Musica enchiriadis (latv. mūzikas rokasgrāmata) ir 9. gs. mācību traktāts par to, kā dziedāt daudzbalsīgu 
organum. Šī "rokasgrāmata" ir agrīnākais Vakareiropas mūzikas dokuments par daudzbalsīgu dziedāšanu. 
Organum nozīmēja, pievienot jau zināmām gregoriskām melodijām vienu, vēlāk vairākas balsis. Ir pilnīgi 
skaidrs, ka šis traktāts ir domāts kā praktiska instrukcija klostera dziedāšanas praksei, lai vingrinātos dziedāt 
"pareizu" organum. 



 

 
92 

nepieciešams pierakstīt (Sachs 1983: 166–183). Viduslaiku "improvizētās" daudzbalsības 

pētniecība katrā ziņā atklāj līdzīga tipa izaicinājumus gregoriskā repertuāra mutiskās 

transmisijas izpētei. Abos gadījumos nepieciešams izprast, cik lielā mērā mūzikas pieraksti 

bija saistīti ar mutisko tradīciju, lai, balstoties uz rakstiskiem avotiem, pēc iespējas 

rekonstruētu šīs prakses nianses.  

 Kopsavelkot šajā apakšnodaļā apskatītās pētnieciskās idejas, jāsecina, ka ir ļoti aktuāli 

un nozīmīgi, pētot jebkuru viduslaiku liturģiskā repertuāra aspektu, ņemt vērā mutiskās un 

rakstiskās transmisijas nozīmi dziedājumu tapšanā, kā arī to pierakstīšanā, veidojot rakstiskos 

avotus. Līdz ar to ir svarīgi arī gregoriskā korāļa pētniecībā lietot etnomuzikoloģijas metodes, 

tai pašā laikā neatmetot neko no tā, ko var sniegt klasiskā pētniecības pieeja. Galvenokārt tas 

nozīmē, ka blakus klasiskajai pieejai, kur lielākā uzmanība veltīta pašam tekstam (att. 

mūzikas materiālam) un tā analīzei, svarīgi ir jautājumi par teksta tapšanas apstākļiem un tā 

vietu konkrētajā sociokulturālajā īstenībā, kā arī mēģinājums modelēt mūzikas materiāla 

lietojumu konkrētās izpildījuma situācijās. Faktiski tas nozīmē – uz vairākiem fenomeniem 

paskatīties jaunā gaismā un uzdot jaunus jautājumus. Pirmām kārtām, tas ir jautājums par 

rakstiskā avota attiecību ar atskaņošanas procesu, kur, iespējams, liela loma ir bijusi arī 

mutiskajai transmisijai, melodijas modeļu un improvizācijas elementam. Citiem vārdiem 

sakot, viduslaikos rakstiski fiksētais dziedājums nav viennozīmīgi uzlūkojams kā “noslēgts 

skaņdarbs”, bet gan kā pieturas punkts atskaņotājam, ar kura palīdzību dziedājums katru reizi 

var izskanēt savādāk. Tāpat nozīmīgi ir jautājumi par dziedājumu lokalitāti un attiecīgās 

kultūras konteksta lomu, kā arī gan institucionālais, gan katra dziedātāja individuālais 

konteksts. 

Etnomuzikoloģiskas pieejas lietojums viduslaiku mūzikas pētniecībā nozīmē arī 

uzskatu maiņu par evolūcijas ideju senajā mūzikā, kur katrs vēlāka laika repertuārs būtu 

pilnīgāks un augstākas pakāpes kā iepriekšējais. Šeit tiek akcentēta doma, ka jebkura 

viduslaiku dziedājumu tradīcija, Austrumu un Rietumu, bija pilnīga mūzikas kultūra, tikpat 

intensīva un kontrastaina kā mēs to sagaidītu no jebkuras mūzikas kultūras šodien. Katrā no 

šīm kultūrām gan mutiskās, gan rakstītās transmisijas aspektā lomu spēlēja ļoti daudzi, 

vismaz daļēji unificējami muzikālie aspekti. Tomēr konkrētās aktivitātes, kā arī mutisko un 

rakstisko elementu mijiedarība dažādās ģeogrāfiskās vietās un laika periodos savstarpēji pat 

ļoti varēja atšķirties. Lai gan ikviens no šiem repertuāriem bija pašpietiekams, tomēr ļoti 

aizraujoši ir konstatēt to mijiedarbību ar citām, piemēram, neliturģiskām mūzikas tradīcijām. 

Tomēr, no otras puses, ar šo pieeju jābūt gana piesardzīgam, jo ne visus mutiskās transmisijas 
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procesus iespējams zinātniskā veidā pierādīt. Tāpat viduslaiku dziedājumu pētniecībā ir 

svarīgi aptvert arī individuālo dziedātāju un viņu klostera konventa dzīves, dziedāšanas 

treniņa procesus un visas citas atbildības. Pilnīgam skatam ir nozīmīgi izzināt, kādi bija 

muzikāli komunikatīvie procesi vienas komunitātes (klostera vai domkapitula) iekšienē, kā 

arī tās saistība un mijiedarbība ar viduslaiku sabiedrību un tās kultūru ārpus konkrētajiem 

baznīcas mūriem.   

 Tādējādi etnomuzikoloģiska pieeja sniedz jaunu, svaigu skatpunktu, aplūkojot arī šī 

pētījuma galveno objektu – Rīgas misāli un tajā atrodamo mūzikas materiālu – un vairākas 

šeit aprakstītās idejas tiks izmantotas darba turpinājumā: (1) manuskriptā atrodamais mūzikas 

materiāls tiks aplūkots ne tikai kā konkrēti analizējamas notis, bet arī kā daudz plašāka 

laikmeta mūzikas liecība, kuras tapšanā būtisku lomu spēlēja tādu faktoru klātbūtne kā 

mūzikas mutiskā un rakstiskā transmisija, kā arī improvizācijas prakse; (2) liela uzmanība 

tiks pievērsta manuskripta kultūras un sociālajam kontekstam, kas ietvers gan Rīgas Doma 

rituālās dzīves institucionālo aspektu, gan uzstādījumu, ka ikviena dziedājuma konkrēto 

izpildījumu noteica konkrēti mūziķi un viņu personības loma; (3) nozīmīgs būs arī jautājums 

par Rīgas misāles mūzikas materiāla lokālajām iezīmēm un tā salīdzinājums ar Hamburgas 

lokālo tradīciju; (4) manuskripta muzikālo margināliju materiāls tiks aplūkots gan no 

mnemotehnikas1 lietojuma skatpunkta, gan kā spilgts piemērs mutiskās transmisijas pārejai 

uz rakstisko, kur abi aspekti darbojas vienlaikus.  

 

 

                                                
1 Mnemotehnika (gr. µνήµη mnémē “atmiņa” un τέχνη téchnē “māksla”) māksla atcerēties, t.i., paņēmieni – kā 
vieglāk iegaumēt un atcerēties zināmus tekstus. 
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1.3. Pētniecības pieredzes veidošanās Latvijā 
  

Lai gan par sistemātisku pētniecību gregoriskā korāļa jomā Latvijā var runāt tikai, 

atskatoties uz pārdesmit gadu senu pagātni, tomēr nedrīkstētu nepieminēt to, ka jau krietni 

agrāk gregoriskais korālis tiek minēts vairāku nozīmīgu latviešu mūzikas klasiķu darbos, 

apcerēs un mūzikas vēstures lekcijās. Visbiežāk tas konstatējams, kad gregoriskais korālis 

tiek salīdzināts ar tautasdziesmu latviešu tradicionālās mūzikas pētniecības jomā vai arī, 

meklējot tīri muzikoloģiskus gregoriskā korāļa būtības izklāsta veidus, runājot par mūzikas 

vēsturi. Šai sakarā nozīmīgākie vārdi, kas jānocauc, ir Andrejs Jurjāns un Jāzeps Vītols.  

 Jau 1894. gadā latviešu komponists un folklorists Andrejs Jurjāns (1856–1922) 

nozīmīgajā tradicionālās mūzikas pētījumā Latvju tautas mūzikas materiāli runā par 

kopsakarībām, kas ir atrodamas starp latviešu, īpaši agrīnā slāņa, tautasdziesmām un 

viduslaiku baznīcas dziedājumiem. Īpaši šai sakarā tiek izcelts seno skaņkārtu izmantojums 

gan vienā, gan otrā repertuārā, un ar daudzu konkrētu mūzikas piemēru palīdzību uzsvērts, ka 

tās sakņojas jau antīkajā grieķu mūzikas teorijā (Jurjāns 1894: 11–13, 72–82). Vēl skaidrākas 

norādes uz paralēlēm, kas atrodamas latviešu tautasdziesmās un jūdu psalmu dziedāšanas 

tradīcijā1 atrodamas Jurjāna 1913. gada publikācijā mēnešrakstā Druva. Tajā viņš visupirms 

atsaucas uz jau 16. gs. tapušo Tērbatas Universitātes profesora Frīdriha Meina (Fridericus 

Menius) darbu Syntagma de origine Livonorum (1632), kurā, aprakstot latviešu dziedāšanu, 

stāstīts par īpašo dziedāšanas veidu, kas senāk bijis arī jūdiem – kā skaņā un saskaņā, tā arī 

teksta kompozīcijā un saturā. Šim 16. gs. grāmatas atstāstam Jurjāns pievieno arī savu 

secinājumu par šo jau senatnē zināmo latviešu tautasdziesmu dziedāšanas veidu:  

"Iemesls, kādēļ rakstītājs šo dziedāšanas veidu pielīdzinājis jūdu dziedāšanas veidam, 

meklējams tai apstāklī, ka teicēja vairāk deklamē vārdus noteiktā toņu augstumā nekā 

dzied, kas līdzinājās jūdu psalmošanai" (Jurjāns: 1913: 121–122).  

Šeit nepārprotami norādīts uz saistību, kas atrodama latviešu teiktajās dziesmās (šai gadījumā 

runājot par konkrētu latviešu dzīru dziesmu veidu ar saucēju, locītājām un vilcējām) un jūdu 

psalmodijā, kas kā modelis plaši tiek lietots arī gregoriskajos psalmtoņos un rečitācijā. Uz 

latviešu tradicionālās mūzikas saistību ar senajām skaņkārtām un gregoriskajām melodijām 

lakoniski norāda arī Jūlijs Sproģis. Viņš min vairākas viduslaiku himnas, kuru melodiskā 

uzbūve sasaucas ar konkrētām Jāņu dziesmu melodijām (sal. Sproģis 1941: 3–4, 25–31). 

                                                
1 Ar jūdu psalmu dziedāšanas tradīciju šai gadījumā jāsaprot arī repertuāri un tradīcijas, kas no tās vēlāk 
izveidojušies, tai skaitā arī gregoriskā psalmodija.  
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  Pirmajā Latvijas brīvvalsts laikā gregoriskais korālis bija arī neatņemama vispārējās 

mūzikas izglītības satura sastāvdaļa un vispārīga informācija par to atrodama visās tai laikā 

lietotajās mūzikas vēstures grāmatās.1 Tomēr šai sakarībā kā īpaši interesantu gribas izcelt 

faktu, ka laikposmā no 1926. līdz 1929. gadam, pēc tam vēl 1931./32. un 1935./36. mācību 

gadā paša sagatavotas lekcijas par baznīcas mūzikas vēsturi un gregorisko korāli ir lasījis 

Latvijas konservatorijas dibinātājs un pirmais rektors komponists Jāzeps Vītols (1863–1948). 

Zīmīgi, ka lekcijas netika lasītas vis J. Vītola vadītajā Latvijas Konservatorijā, bet gan 

Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē, kur viņš bija uzņēmies baznīcas mūzikas vēstures 

un teorijas ārštata profesora darbu (sal. Grauzdiņa 1993: 4–5/Siliņš: 2006: 13). Visas Jāzepa 

Vītola tolaik lasītās lekcijas saglabājušās piecās kladēs autora rokrakstā, kurās atrodami arī 

daudzi ilustrējoši piemēri (skat. 4. attēlu).  

 
4. attēls. Fragments no J. Vītola lekciju pierakstiem "Baznīcas mūzikas vēsturē"  

4. klade, 22. lpp., avots pieejams JVLMA Jāzepa Vītola piemiņas istabā. 

Unikālais materiāls atklāj, ar kādu rūpību J. Vītols gatavojies lekcijām, pievērsdamies visiem 

nozīmīgākajiem gregoriskā korāļa aspektiem. No teksta un nošu piemēriem redzams, ka 

autors labi orientējies ne tikai teorijā, bet arī gregoriskā repertuāra praktiskos atskaņošanas 

jautājumos.  

 Lai apskatītu jau konkrētākus soļus, kas skar gregoriskā korāļa pētniecības un prakses 

veidošanos Latvijā, ir nepieciešams atgriezties vairāk nekā 20 gadu senā pagātnē, t.i., 

                                                
1  Kā nozīmīgāko no tām jāmin Jēkaba Vītoliņa Mūzikas vēsturi, kur atrodama sistematizēta vispārēja 
informācija par gregoriskā korāļa dažādiem aspektiem, kas tiek ilustrēta ar vairākiem nošu piemēriem (Vītoliņš 
1934: 26–33). 



 96 

Latvijas neatkarības atjaunošanas laikā. Ir skaidrs, ka pirms tam ‒ padomju ideoloģijas 

apstākļos ‒ kā jau visiem sakrālās mūzikas žanriem, kas cieši saistīti ar baznīcu un tās 

vēsturi, arī gregoriskajam korālim netika pievērsta uzmanība. Vēl vairāk, tā nozīme mūzikas 

vēsturē, nemaz nerunājot par aktuālu praksi, tika ļoti ierobežota un padarīta par absolūti 

nesvarīgu faktu. Arī laikā, kad 80. gadu beigās mācījos Emīla Dārziņa speciālajā mūzikas 

skolā, gregorisko dziedājumu nozīme priekšmetā Kormūzikas literatūra tika limitēta un 

klasificēta kā a cappella kormūzikas agrīna stadija, kas muzikāli ir „diezgan neinteresanta un 

ritmiski vienmuļa”1.  

 Viens no pirmajiem pētījumiem pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, kurā jau 

nedaudz konkrētāk runāts par gregorisko korāli, ir muzikoloģes Lolitas Fūrmanes 1994. gadā 

aizstāvētā disertācija Mūzikas izglītības vēsturiskie un teorētiskie aspekti Latvijā 19. 

gadsimtā un 20. gadsimta sākumā. Lai gan pētījums galvenokārt atklāj ar mūzikas izglītību 

saistītas vēstures lappuses 19./20. gs. Latvijā un tās dažādus aspektus, tomēr darba sākuma 

daļā samērā izvērsti runāts arī par priekšvēsturi, sākot jau ar 13. gs. Livoniju. Runājot par 

Rīgas Domskolu viduslaikos, autore piemin arī Rīgas misāli un tajā atrodamos gregoriskos 

Ordinarium dziedājumus (Fūrmane 1994: 12–13). Jau nedaudz izvērstāku Rīgas misāles 

aprakstu sniedz muzikoloģe Ilze Liepiņa savā disertācijā Mūzikas kultūra Latvijā 15.–16. gs. 

Eiropas mūzikas kontekstā, kurā norādīts gan uz dokumentā atrodamajiem Ordinarium 

dziedājumiem, gan daudzajām muzikālajām marginālijām. Tāpat uzsvērta nekrologu ierakstu 

nozīme saistībā ar misāles datējuma noteikšanu un minēti vairāki manuskripta lietojuma 

aspekti (Liepiņa 1997: 31, 34–35). 

 Lai gūtu iespējami plašu kontekstu, aplūkojot gregoriskā korāļa pētniecības situācijā 

Latvijā, noteikti jāmin arī etnomuzikologa Mārtiņa Boiko pētījumi, kas tapuši laikposmā no 

1998. gada līdz mūsdienām. Lai gan šo darbu galvenais izpētes objekts nav gregoriskais 

korālis, bet gan latviešu tradicionālā mūzika, tomēr daudzi tajos izteiktie secinājumi ir 

radušies salīdzinājumā ar gregoriskajām melodijām un saprotami tikai viduslaiku sakrālās 

mūzikas tradīcijas kontekstā. Šai sakarā viena no nozīmīgākajām Boiko pētījumu tēmām 

daudzu gadu garumā ir psalmdziedāšanas tradīcija Latgalē, kas uzskatāma par unikālu tautas 

mūzikas un baznīcas mūzikas mijiedarbes formu. Publikācijas šai jomā ir uzskatāmas par 

nozīmīgu soli latviešu tradicionālās mūzikas izpētes procesā, kas skaidri parāda, ka arī 

sakrālajai mūzikai ir būtiska vieta latviešu tradicionālās mūzikas praksē. Tas nepārprotami 

iezīmē faktu, ka arī Latgales psalmu dziedāšanas tradīciju, ar ko primāri jāsaprot Mirušo 

                                                
1 Šādu formulējumu atradu, pārlapojot savus tā laika mācību pierakstus. 
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ofīcija regulāra dziedāšana, noteikti jāierauga kā neatņemamu daļu no universālās, 

gadsimtiem senās psalmu dziedāšanas prakses. Jāpiebilst, ka Boiko pētījumos daudzkārt 

uzsvērta spēcīgā saikne ar senbaznīcas dziedāšanas tradīciju un praksi. Piemēram, antifona 

dziedāšanas maniere, rečitācija un arī dziedājumu melodiskā uzbūve, kur katram dziedājuma 

tipam – antifonam, psalmam, kantikai, responsorijam utt. – ir savs noteikts (saturam un 

liturģiskajai funkcijai atbilstošs) melodiskais modelis un stils (Boiko 2001, 2011 u.c.). Lai 

gan dziedāšana pārsvarā balstās uz Latgales tradicionālajā mūzikā plaši izplatītās homofonas 

daudzbalsības pamatprincipiem, kur pamatā ir funkcionāla harmoniskā domāšana (īpaši 

dominē divbalsība), tomēr mirušo ofīcija ietvaros tiek lietoti arī vairāki senie modi, 

piemēram, 8. psalmtonis, kurš tautā tiek harmonizēts, sekojot funkcionālās harmonijas 

loģikai. Neraugoties uz vēlīna harmonijas modeļa lietojumu, ļoti skaidri identificējama šai 

gadījumā ir konkrētā psalmdziedājuma agrīnā izcelsme ap 800. gadu. Neraugoties uz spēcīgo 

transformāciju, ko dziedājums pieredzējis (gan teksta tulkošana, gan tā muzikālās izmaiņas 

gadsimtu gaitā), tomēr nepārprotami ir saklausāmas gregoriskās psalmodijas detaļas, kas 

liecina par materiāla seno izcelsmi un tā universālo lietojumu (skat. Boiko 1998, 1999, 2001, 

2002, 2004, 2005, 2006, 2010, 2012). 

 Otra nozīmīga Mārtiņa Boiko pētniecisko interešu lokā esoša tēma, kurā sastopas 

vairāki latviešu tradicionālās mūzikas un gregoriskā korāļa aspekti, ir latviešu teiktās 

dziesmas. Par šo tēmu ir tapis fundamentāls pētījums, kurš rezultējies grāmatā "Latviešu 

teikto dziesmu melodiskā veidojuma tehnikas" (Boiko 2003). Tajā autors veic sistemātisku 

salīdzinājumu starp gregorisko psalmodiju un latviešu teikto dziesmu melodiju rečitatīvveida 

uzbūvi, norādot uz daudzām acīmredzamām kopsakarībām. Kopumā ar gandarījumu 

jāsecina, ka, tieši pateicoties Boiko pētījumiem, ir ticis kliedēts Latvijā nereti pat mūsdienās 

uzturētais virspusējais pretnostatījums starp tradicionālo un baznīcas mūziku. Pētnieks šai 

sakarā pārliecina nevis emocionāli, bet ar fundamentāliem faktiem, to analīzi un 

secinājumiem.   

 Šodien, kad iespējama visplašākā pieeja resursiem, ir iespējams kvalitatīvi jauns solis 

gregoriskā korāļa izpētē un ir ļoti labvēlīga siatuācija, lai aptvertu visu saglabājušos 

viduslaiku sakrālās mūzikas mantojumu, kas saistās ar Livonijas vēsturi un atrodams Rīgas 

misālē. Turpinājumā tiks izklāstīta manas pētnieciskās intereses rašanās un tās attīstības ceļš 

līdz pat šim promocijas darbam, kur ļoti liela loma ir bijusi arī gregoriskā repertuāra 

dziedāšanas praksei. Būtībā var apgalvot, ka tieši šī prakse ir bijusi tā, kas rosinājusi 

pētniecību. 
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1.3.1. Šodienas situācijas priekšvēsture un šī pētījuma motivācija 
  

Pats par sevi saprotams, ka situācija gregoriskā korāļa pētniecībā un praksē1 strauji 

sāka mainīties pēc dzelzs priekškara krišanas, kad aizvien intensīvāk bija iespējams piekļūt 

dažādiem Rietumeiropas informācijas avotiem un kad arī uz Latviju arvien vairāk sāka 

braukt speciālisti no Rietumiem. Šis laiks bija izšķirošs arī man personīgi, izdarot izvēles, kas 

lielā mērā noteica visu manu turpmāko profesionālo darbību, kā to atklāj manis teiktais 

intervijā žurnālistei Inesei Cepleniecei:  

"Pirms kādiem piecpadsmit gadiem gregorika likās kaut kas tik tāls, netverams un 

noslēpumains... 1991. gadā Latvijā ieradās mācītājs profesors Gerhards Jingsts 

(Dortmundes Mūzikas augstskola), kurš Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē 

lasīja lekcijas par liturģiku un gregoriskajiem dziedājumiem. Pēc gada viņš atgriezās, 

lai lasītu šīs lekcijas arī Latvijas Mūzikas akadēmijā. Es toreiz biju students un, 

pateicoties labām vācu valodas zināšanām, man bija tas gods tulkot šīs lekcijas, 

tādējādi es tam visam biju ļoti tuvu klāt. Vēlāk, mācoties Vācijā, man bija iespēja trīs 

mēnešus dzīvot benediktīniešu klosterī un klātbūtnē pieredzēt to, kā šie dziedājumi 

tiek praktizēti klostera lūgšanu dzīvē" (Cepleniece 2004). 

 90. gadu sākumā Latvijā neskaitāmi cilvēki, kuri pārstāvēja dažādas paaudzes, ar lielu 

aizrautību un sajūsmu gribēja atklāt no jauna šo izteiksmīgo un senatnīgo repertuāru. 

Ieinteresēti bija gan profesionāli mūziķi, gan vienkārši interesenti no mākslinieku un dažādu 

konfesiju baznīcas aprindām. Tālāk attīstība norisinājās divos virzienos:  

1. gregoriskais korālis un tā izpēte kā akadēmiska disciplīna,  

2. gregoriskā korāļa iedzīvināšana praksē. 

 Līdz ar to pēc būtības arī Latvijā vismaz galvenajās vadlīnijās tiek saglabāts Doma 

Kardīna savulaik norādītais virziens – semioloģisku pētniecību savienot ar dzīvās 

atskaņošanas praksi. Jau sākot ar 1993. gada septembri man, tūlīt pēc atgriešanās no 

profesionālajām maģistra studijām Vācijā (kuru laikā arī pavadīti trīs mēneši benediktīniešu 

klosterī Gerleve), piedāvā pasniegt kursus Senā un baznīcas mūzika un Gregorika Latvijas 

Mūzikas akadēmijā, kuru ietvaros runa ir par visiem svarīgākajiem gregoriskā korāļa 

teorētiskajiem un arī dziedāšanas prakses aspektiem. Vēlāk tiek sākti kursi Viduslaiku 

mūzikas teorija un prakse un Senās mūzikas ansamblis, kuru uzdevums ir praktiski 

                                                
1 Plašāk to var attiecināt arī uz sakrālās mūzikas jomu kopumā.  
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iepazīstināt studentus ar dažādiem senās mūzikas repertuāriem1, tai skaitā arī gregoriku, un 

iedzīvināt šo mūziku praksē. Blakus šiem kursiem Latvijā tolaik vēl tikai Romas katoļu 

Garīgajā seminārā tika pasniegts priekšmets Liturģiskā dziedāšana, kurā jaunajiem 

priesteriem cita starpā (blakus liturģiskajiem dziedājumiem latviešu valodā) tika mācīti 

gregoriskie dziedājumi. Kursa pasniedzējs bija Romā izglītību guvušais priesteris Andris 

Solims. Pavisam nedaudz gregoriku savos Liturģikas un Himnoloģijas  kursos savā laikā 

skāra arī Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes pasniedzējs Vilis Kolms.  

 Gregoriskā korāļa iedzīvināšana praksē Latvijā nebūtu iedomājama bez Gregorisko 

nedēļu tradīcijas iedibināšanas, kas īpaši 20. gs. beigās – 21. gs. sākumā kļuva par nozīmīgu 

notikumu arvien vairāk cilvēkiem Latvijā. Pirmā doma par šādu nedēļu nepieciešamību radās 

profesoram Jingstam, lasot lekcijas Latvijas Universitātē. Jau iepriekš minētajā intervijā tiek 

stāstīts par laiku, kad pamazām ideja kļuva par realitāti:  

"Uz lekcijām Universitātē un Mūzikas akadēmijā nāca daudz un dažādi cilvēki, 

interese bija acīmredzama, un Gerhardam Jingstam radās doma, ka arī Latvijā varētu 

aizsākt gregorikas nedēļas, kuras citās pasaules valstīs jau tika praktizētas. Tā bija liela 

garīga gudrība. Viņš ieraudzīja, ka šāda veida nedēļas Latvijā var kļūt par kaut ko 

regulāru. Pirmā gada iniciators neapšaubāmi bija viņš, un es toreiz drīkstēju būt tur 

blakus. Sākot ar otro gadu jau es aktīvi pārņēmu gregorikas nedēļu organizēšanu. 

Gerhards Jingsts šo lietu diezgan apzināti nodeva mūsu pašu rokās un teica, ka mums 

ir jāmeklē pašiem savs ceļš un veids, kā organizēt šo nedēļu" (Cepleniece 2004). 

 Gregorikas nedēļu tradīcija Latvijā aizsākās 1993. gada augustā, kad pirmo reizi Cēsu 

rajona Āraišos ieradās aptuveni 30 jaunu cilvēku, kuriem bija liela interese par Latvijā līdz 

tam mazpazīstamajiem gregoriskajiem dziedājumiem. 

 Kopš tā laika gregorikas nedēļas ir kļuvušas par dzīvu un spēcīgu tradīciju un tajās 

katru vasaru piedalās ap 100 dalībnieku no visas Latvijas un arī ārzemēm. Nedēļu būtība ir 

iemācīt visiem dalībniekiem dziedāt psalmus un arī sarežģītākus gregoriskos antifonus, tos 

tūliņ pat praktizējot ikdienas psalmu lūgšanu ritmā vietējā baznīcā. Tiek lietotas 1000 gadus 

senas dievkalpojumu kārtības, kuras benediktīniešu klosteros tika izmantotas laikā, kad 

gregoriskie dziedājumi radās un piedzīvoja savu uzplaukumu. Blakus mēģinājumiem notiek 

arī lekcijas, kurās augsti kvalificēti lektori no Latvijas un ārzemēm iezīmē daudzpusīgo 

gregoriskā korāļa vēsturisko, liturģisko, muzikālo un garīgo kontekstu. Daudzi dalībnieki 
                                                
1 Vārds repertuārs šai kontekstā un arī turpmāk tiek lietots pēc viduslaiku mūzikas pētniecības terminoloģijas 
vācu un angļu valodā, ar to vairāk saprotot dažādas lokālās tradīcijas un to nianses viena stila ietvaros. 
Piemēram, dažādos klosteros tiek dziedāti vieni un tie paši liturģiskie teksti, taču muzikāli tie iezīmē dažādus 
repertuārus, katru ar savām individuālām iezīmēm. 
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brauc gadu no gada un uztver šo kopā pavadīto augusta nedēļu ne tikai kā kursus, bet arī kā 

garīgas rekolekcijas1. Visuzskatāmāk daudzpusīgās nedēļas aktivitātes ir ilustrējamas ar 

dienas kārtību, kura nu jau divdesmit gadu ir saglabājusies būtībā nemainīga. 

Gregorikas nedēļas dienas kārtība 

7.30 — LAUDES (Rīta lūgšana) 

8.30 — Brokastis  

9.30 — Lekcija, studijas (dažādu konfesiju garīdznieki un lektori) 

             Mēģinājums (kantors Guntars Prānis) 

11.45 — SEXTE (Pusdienas lūgšana) 

12.30 — Pusdienas 

Brīvais laiks, mēģinājumi, klusā stunda u.c. 

15.30 — Mēģinājums 

17.00 — VESPERA (Vakara lūgšana) 

18.00 — Vakariņas  

18.45 — Garīga uzruna (dažādu konfesiju garīdznieki) 

Talantu vakari, ierakstu klausīšanās vakari, brīvais laiks. 

21.30 — COMPLETORIUM (Nakts lūgšana) 

 Āraišos (vai Saldū un Mazirbē, kur gregoriskas nedēļas notiek dažus pēdējos gadus) 

daudzi cilvēki piedzīvo to, kas jau bija skaidrs benediktīniešu mūkiem viduslaikos: caur 

regulāriem psalmu un himnu dziedājumiem notiek gan repertuāra apgūšana, gan kopīgā 

dziedājuma kvalitātes celšana, gan iekšēja garīga attīrīšanās. Zīmīgi, ka it īpaši deviņdesmito 

gadu vidū gregorikas nedēļas Āraišos apmeklēja daudz ārzemnieku no bijušajām padomju 

republikām, cenšoties iegūt jaunu informāciju un kontaktus. Īpaši lielā skaitā ieradās 

interesenti no Igaunijas, Krievijas un Ukrainas. Vēlāk, 1997. gadā, tieši balstoties uz pieredzi, 

gūtu Latvijā, es kopā ar profesoru Jingstu uzsāku rīkot līdzīga tipa vasaras kursus Igaunijā, 

kuri piesaistīja ļoti plašu dalībnieku interesi. Vēlāk gan nodevām visu organizāciju pašu 

igauņu rokās, kuri šodien cenšas turpināt šo darbu pēc jau krietni izmainīta modeļa, orientējot 

to tikai šauram speciālistu lokam. Intervijā ar I. Ceplenieci esmu to formulējis šādi:  

"Jāsaka, ka Igaunijā tas tā nav iesakņojies, viņi to veido daudz elitārāk. Tur ir 

apmēram kādi 15 dalībnieki, kas tam pieiet ļoti dziļi, vairāk no zinātniskās puses, ar 

diezgan augstām maksām un augstu dzīves standartu. Viņi iet savu ceļu, bet mēs 

konsekventi turamies pie tā, ka gribam būt ļoti demokrātiski un vienkārši, atstājot šo 

                                                
1 Recollectio (lat. "iekšējā sakopošanās") – tas ir laika posms, kad cilvēks, atstājot ierastos darbus un dažādās 
rūpes, velta kādu laiku klusām pārdomām, pievēršot uzmanību savai garīgajai dzīvei. (pēc mājaslapas Jezuīti 
Latvijā) 
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nedēļu atvērtu ikvienam. Tieši tur mēs saskatām šo nedēļu lielo vērtību, tā ir pieejama 

jebkuram interesentam" (Cepleniece 2004).  

 Jāsaka, ka ar laiku Latvijas Gregorikas nedēļās mums ir izdevies rast diferencētu 

pieeju dažādiem cilvēkiem: katru gadu atsevišķi rīkojam lekcijas iesācējiem, savukārt tiem, 

kas vēlas apgūt teoriju un praksi padziļināti, meklējam iespējas piedāvāt papildu lekcijas, kas 

atbilstu viņu sagatavotības līmenim. Tomēr pats galvenais vienojošais aspekts, protams, ir un 

paliek tas, ka visiem ir jādzied un jātrenējas to darīt arvien labāk.  

 Atgriežoties pie pētniecības, jāsecina, ka visu šajā apakšnodaļā aprakstīto notikumu 

attīstība iezīmē pakāpenisku procesu, kas sagatavo augsni arī padziļinātai gregoriskā korāļa 

pētniecībai. Un, lai arī līdz šim ir bijuši vairāki fragmentāri mēģinājumi apskatīt vienu vai 

otru šaurāku ar šo repertuāru saistītu fenomenu, jāsaka, ka pēc būtības pētniecība Latvijā 

aizsākas tikai tagad, līdz ar šo darbu un publikācijām, kas tapušas pētījuma tapšanas gaitā.  

 

1.3.2. Gregorika: repertuārs vai princips?   
  

Arī runājot par situāciju Latvijā, ir jāapskata kāds jautājums, bez kura nevar līdz 

galam izprast gregoriskā korāļa prakses pamatuzstādījumus un izaicinājumus. Profesors 

Francs Karls Prasls (Franz Karl Prassl) šo problēmjautājumu definē sekojoši:  

"Vai gregoriskais korālis ir konkrēts repertuārs jeb princips?"  (Prassl 2008).   

Katrā zemē šis jautājums varētu tikt atbildēts nedaudz atšķirīgi, taču būtība ir viena: ko 

cilvēki šodien saprot ar jēdzienu gregoriskais korālis?  

 

1.3.2.1. Gregorika kā repertuārs ar paplašinājumiem 

Prasls norāda uz diviem iespējamiem skatupunktiem: Ja gregoriskais korālis tiek 

uztverts kā repertuārs, tad tas ir pēc būtības noslēgts sakrālās mūzikas kanons, kas 

lielākoties izveidots jau 9.–10. gs. Tie ir tā saucamie klasiskie gregoriskie dziedājumi latīņu 

valodā, kuri galvenokārt tika dziedāti Franku impērijas klosteros koptajā liturģijā. Šie 

dziedājumi pilnībā nodrošināja dievkalpojumā nepieciešamo mūziku visa baznīcas gada 

ritējumā, ieskaitot arī visus īpašos baznīcas svētkus, kas lokāli dažādos klosteros varēja arī 

atšķirties. Tomēr jāuzsver, ka radošo garu jau viduslaikos ar baznīcas kanoniem un 

noteikumiem vien apslāpēt nebija iespējams. Tas spilgti parādās faktā, ka gregoriskais 

repertuārs nemitīgi, sākot jau ar 10. gadsimtu, daudzās lokālās tradīcijās spontānā veidā tika 

paplašināts un papildināts. Tam bija vairāki iemesli, piemēram, radās daudzi jauni baznīcas 
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svētki, kuriem speciāli tika rakstītas jaunas melodijas vai arī – muzikālās domas attīstība lika 

rakstīt jaunas, no klasiskajām atšķirīgas, melodiskajā uzbūvē bagātīgākas melodijas (sal. 

Amèdèe 1913: 111–114). Pamazām veidojas vairāki jauni dziedājumu žanri, kuri pirmatnējā 

gregoriskajā repertuārā vēl nav sastopami. Stundu liturģijā parādās antifoni ar beigu 

atskaņām, kuri veidoti metriska panta formā. Šajā laikā (10. gs.) radušās melodijas uzrāda jau 

vēlīnu attīstības pakāpi. Vācu muzikologs Mušs vēlīnās izcelsmes melodijas apraksta šādi:  

"...tās aizvien vairāk ir tendētas uz motīvu atkārtošanos un ir tonālas mūzikas izjūtas 

iespaidā, kur galvenie struktūrelementi ir kvinta un oktāva"1 (Musch 1993: 217).  

Kā uzskatāmu piemēru šim fenomenam var minēt dziedājumu Kyrie IV ad libitum (skat. 5. 

attēlu). 

 

 

                                                
1 “...sie tendieren immer mehr zu Motivwiederholungen und sind geprägt von tonalem Empfinden, in dem Quint 
und Octav die bestimmenden Strukturelemente sind.” 
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5. attēls. Dziedājums Kyrie IV ad libitum  

(Graduale Triplex 1997: 787) 

 Šis ir arī laiks, kad savu uzplaukumu piedzīvo sekvences un tropi, kuros ļoti izteikta ir 

tikai lokāli pazīstamu un lietotu dziedājumu loma. Vēlāk gan Tridentes koncils (1545–1563) 

sekvences un tropus gandrīz pilnībā svītro no liturģijas. Vēl zīmīgs process, kas repertuāru 

jūtami paplašina, ir latīņu himnu un sekvenču tulkošana tautas valodā1, kas ar laiku jau 

viduslaikos veido veselu garīgo dziesmu repertuāru, kuru tikai nosacīti var pieskaitīt pie 

gregoriskā korāļa. Jau 12. gs. sastopams plašs, strukturēts viduslaiku dziesmu repertuārs 

dažādu tautu valodās. Šis process, varētu sacīt, līdz pilnībai tiek novests reformācijas laikā 

16. gs., kad ne tikai atsevišķas dziesmas, bet arī visa liturģija tiek ieviesta tautas valodā.  

                                                
1 Ar to saprotot, piemēram, viduslaiku vācu vai franču valodu. Tautas valoda kā saziņas līdzeklis, kurā sarunājas 
vienkāršie cilvēki, zināmā mērā iezīmē alternatīvu latīņu valodai, kas tiek lietota tikai liturģijā un daudziem 
neizglītotiem cilvēkiem nebija saprotama.  
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 Taču arī ar to repertuāra paplašināšanās process nenoslēdzas. Proti, 17.–18. gs. tiek 

radīta vesela virkne dziedājumu, kurus šodien dēvē par pseidogregoriskajiem dziedājumiem. 

Kā viens no tipiskākajiem pseidogregoriskajiem dziedājumiem uzskatāms antifons Salve 

Regina vienkāršajā tonī (skat. 6. attēlu). 

 
6. attēls. Antifons Salve Regina  

(Antiphonale Monasticum 1934: 180) 

 Minētais antifons ir populārs arī mūsdienās, tā autors ir Henrijs Dimons (Henry 

Dumont, 1610–1684). Šo tēmu savā laikā daudz pētījis vācu muzikologs Kārlis Gustavs 

Fellerers (Karl Gustav Fellerer), kurš raksta:  

"Henrijs Dimons un viņa līdzgaitnieki mēģināja radīt no jauna gregoriskas 

kompozīcijas (tā saucamo pseidogregoriku), balstoties uz viduslaiku likumībām un 

tomēr ejot līdzi sava laika izjūtām. 18. gadsimtā tad veidojās savi uzbūves principi, 

kuri arvien vairāk no gregoriskās tradīcijas attālinājās un paturēja tikai tās arēji 

atpazīstamo formu – kvadrātnotāciju"1 (Fellerer 1949: 120–121). 

                                                
1  “Henry Dumont und sein Kreis haben ihre gregorianischen Neukompositionen (die sogenante 
Pseydogregorianik) nach den mittelalterlichen Gesetzmäßigkeiten, wenn auch in zeitbedingten Auffasungen zu 



 105 

 Kopš 19. gs. beigām ir vērojama īpaša produktivitāte neogregorisku melodiju 

radīšanā. Pirmkārt, tās kalpo visām tām mesas kārtībām, kuras tikai nesen bija ieviestas. Šīm 

melodijām bieži raksturīgs īpaši romantisku intonāciju pielietojums. Kā tipisku piemēru šeit 

var minēt Kristus Karaļa svētku mesas repertuāru (GT 388–391), kur īpaši antifons Alleluia: 

Potestas eius (skat. 7. attēlu) uzrāda "skaistas", romantiskas intonācijas.  

 
7. attēls. Antifons Alleluia: Potestas eius  

(Graduale Tripex 1997: 389) 

 Interesantā kārtā neogregorisko dziedājumu radīšanas laiks sakrīt ar klasiskās 

gregorikas restaurācijas laiku. Šīs jaunās melodijas lielā mērā rakstītas ar mērķi veicināt 

gregorisko dziedājumu jaunu uzplaukumu, taču bieži atbilde uz jautājumu par to 

autentiskumu paliek pusceļā. Te tad arī sastopas uzstādījumi par gregoriskā korāļa 

autentiskumu, vai nu identificējot to kā noslēgtu repertuāru, vai arī (kā tas novērojams jau 

pseidogregoriskajos, tāpat neogregoriskajos dziedājumos) kā principu. 

 Šajā sakarā daudzi autoritatīvi mūsdienu gregoriskā korāļa teorētiķi, bet jo īpaši 

praktiķi, uzsver jautājumu par šo dziedājumu mērķi un uzdevumu šodien. Ja ir runa par 

                                                                                                                                                  
gestalten gesucht. Im 18.Jahrhundert entwickelten sich eigene Gestaltungsprinzipien, die sich immer weiter von 
der gregorianischen Tradition entfernten un vielfach nur noch die äußere Aufzeichnungsweise in 
Quadratnotation beibehielten.” 
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interpretācijas ideālu, vai tiešām augstākais mērķis ir "autentiskums"? Vācu muzikoloģe un 

benediktīniešu māsa Emanuela Kolhāsa (Emmanuela Kohlhaas) par to savā disertācijā 

raksta:  

"Vēsturiska autentiskuma ideāls nav pamatojams ne tikai zinātniski, bet būtu jāuzdod 

jautājums, vai tas vispār var būt jēgpilns mērķis. Vai tiešām baznīcas mūzikas praksei 

primāri būtu jāmeklē 10.–12. gs. gregoriskā korāļa "vēsturiski autentiska" 

atdzīvināšana vai arī daudz vairāk "autentiskums", ko var formulēt kā 21. gadsimtam 

atbilstošu atskaņošanas veidu, ko veido mūsdienīga domāšana un izjūta? Tas katrā 

ziņā būtu pavisam cita veida "autentiskuma" koncepts"1 (Kohlhaas 2001: 39).  

Jādomā, ka tieši šāda veida "autentiskuma" meklējumi praksē dažādos laikos ir noveduši gan 

pie gregoriskā repertuāra paplašināšanās, gan beigu beigās arī pie tā, ka top pavisam jauni 

dziedājumi dažādās valodās (ne tikai latīņu), kur vairāk vai mazāk ievēroti gregoriskā korāļa 

teorijas un funkcionēšanas pamatprincipi. Visu minēto ņemot vērā, jāsecina, ka skaidru 

robežšķirtni starp vienu un otru uzstādījumu (t.i., gregoriskais korālis kā repertuārs vai 

princips) nemaz novilkt nav iespējams. Precīzs vērtējums šeit vienmēr būs atkarīgs no 

konkrētiem uzstādījumiem un konteksta, kā arī tā – kā tiks salikti akcenti.  

 

1.3.2.2. Gregorika kā princips latviešu valodā 

 Ja gregoriskais korālis tiek uztverts kā princips, tad pie tā neapšaubāmi pieder daudz 

plašāks dziedājumu klāsts. Kā galvenais pamatprincips to uzbūvē noteikti jāmin runāts vārds 

(t.i., rečitācijai raksturīgie dabiskie vārda akcenti). Pēc šāda principa faktiski veidota visa 

liturģija dažādās valodās, sākot jau ar reformācijas laiku, kad Mārtiņš Luters (tūlīt pēc viņa 

arī Anglijas baznīca, att., angļu valodā) gan gregorisko psalmodiju, gan viduslaiku himnas un 

daudzas sekvences izveidoja vācu valodā. Faktiski var sacīt, ka, šādi raugoties, gregoriskie 

dziedājumi atrodami ļoti daudzās valodās un tradīcijās, kur tie vienmēr būs kontekstā ar 

attiecīgās tradīcijas dievkalpojumu praksi (piem., katolisko, anglikānisko, luterisko utt.) un 

atspoguļos konkrētās valodas lingvistiskās īpatnības. Šādi veidotas kompozīcijas visbiežāk 

                                                
1 “Das "Ideal" historischer "Authentizität" ist jedoch nicht nur wissenschaftlich unhaltbar, sondern es wäre 
auch zu fragen, ob es überhaupt ein sinnvolles Ziel sein kann. Wird denn wirklich für die kirchenmusikalische 
Praxis eine "historisch-authentische " Wiederbelebung des gregorianischen Gesangs des 10.–12. Jahrhunderts 
gesucht oder nicht viel mehr eine "authentische", d.h. dem Denken und Empfinden der Gegenwart angemessene 
Aufführungspraxis für das 21. Jahrhundert? Dies wäre allerdings ein ganz anderes Konzept von 
"Authentizität"“. 
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tiek veidotas, vai nu adaptējot dziedājuma sākotnējo latīnisko versiju1 un tās skanējumu 

piemērojot attiecīgajai valodai, vai arī liturģisko tekstu pilnībā jaunkomponējot. 

 Šādā griezumā ņemot, arī Latvijā dažādu laiku liturģiski muzikālajā repertuārā 

latviešu valodā gregoriskais korālis kā princips ticis izmantots gana plaši un daudzveidīgi. 

Vispusīgi un izvērsti šo fenomenu Latvijas kontekstā šī darba formulēto uzdevumu un 

ierobežotā apjoma dēļ nebūs iespējams apskatīt, taču par to pilnīgi noteikti varētu tapt 

atsevišķs, interesants pētījums. Tāpēc tālāk tiks sniegti vien atsevišķi spilgti un iezīmīgi 

piemēri, kas aptver gan 16.–17. gs. atstāto mantojumu, gan mūsdienas. 

 Pirmie saglabājušies liturģiskie dziedājumi latviešu valodā ir cieši saistīti ar latviešu 

drukātās grāmatas pirmsākumiem un tās attīstību 16.–17. gs. To savukārt tieši ietekmēja ar 

reformāciju saistītie notikumi, kad jaunās kustības vēsmas milzu ātrumā sasniedza arī tik 

attālu vāciskās kultūrtelpas nostūri kā Livoniju. Rīga kā Hanzas pilsēta jau iepriekš bija 

atvērta ne tikai materiālajām, bet arī garīgajām vērtībām – jau pirms reformācijas to bija 

sasnieguši dažādi humānistiski un citi strāvojumi. Par reformācijas sākumu Rīgā uzskatāms 

1521. gads, kad Andreass Knopkens (Andreas Knopken) noturēja savu pirmo evaņģēlisko 

sprediķi Sv. Pētera  baznīcā. Viņš arī tiek uzskatīts par pirmās Rīgas vācu dziesmugrāmatas 

(1529) sastādītāju, vairākas no tajā atrodamajām dziesmām vēlāk tiek tulkotas latviski. Šeit 

jāmin arī mācītāji Nikolauss Ramms (Nicolaus Ramm, bijis mācītājs Rīgas Sv. Jēkaba 

baznīcā) un Johanness Eks (Johannes Eck, iespējams, lībiešu izcelsmes), kuri ne tikai rūpējās 

par pirmajām latviešu un lībiešu draudzēm, bet bija arī dievkalpojumu tekstu un vairāku 

baznīcas dziesmu latviešu tulkojumu autori. Ņemot par paraugu M. Lutera Vācu mesu 

(1526), tika aktīvi strādāts pie luteriskā dievkalpojuma izveides latviešu valodā. Tāpēc 

nešķiet nemaz pārsteidzoši, ka pirmā latviešu luteriskā misāle tiek datēta jau ar 1525. gadu. 

Grāmata pati, zināma no citiem avotiem, gan diemžēl līdz mūsdienām nav saglabājusies (sal. 

Vanags 2000:14–19/Johansen 1959)2.  

 Pirms nedaudz tuvāk pievērsties pirmajām latviešu dziesmugrāmatām un citiem 

izdevumiem, jāuzsver, ka pirmā luteriskā Rīgas dziesmugrāmata lejasvācu valodā3 ir izdota 

                                                
1 Citos gadījumos par pamatu tiek ņemta jau adaptēta versija, piem., latviešu pirmajās dziesmugrāmatās kā 
atskaites punkts ir vācu gregorika, kas savukārt tika atvasināta no latīņu gregorikas.  
2 Valodniekiem un vēsturniekiem ļoti nozīmīgs ir Johansena raksts par domdekāna Johannesa Branda (Johannes 
Brand) protokoliem un dienasgrāmatām, kas radušās, pētot 16. gs. Lībekas vēsturi. Tajos atrasti konkrēti 
norādījumi par 1525. g. Lībekā apķīlātiem luteriskiem iespieddarbiem, kuru starpā bijušas mesas lībiešu, 
latviešu un igauņu valodā. Šis avots, ko agrāk maz lietoja, jo tas bija nesalasāms, ļauj ievērojami pabīdīt atpakaļ 
pirmā zināmā latviešu valodas iespieddarba gadu. 
3 “Kurtz Ordnung des Kirchendiensts Sampt eyner Vorrede von Ceremonien An den Erbarn Rath der löblichenn 
Stadt Riga ynn Lieflandt Mit etlichen Psalmen und Götlichen Lobgesengen die yn Christlicher versamlung zu 
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1530. gadā Rostokā. Tajā ietverta Rīgas dievkalpojumu liturģija, psalmi un dziesmas 

lejasvācu valodā, kā arī izsmeļošs priekšvārds literārajā vācu valodā. Par grāmatas autoru 

uzskatāms nozīmīgais Prūsijas reformators Johanness Brīsmanis (Johannes Briesmann). Šai 

grāmatai seko daudzi citi Rīgas vācu dziesmugrāmatu izdevumi (1537, 1548, 1559, 1567, 

1574, 1592, 1596) un daudzas šeit ietvertās dziesmas un dievkalpojumu kārtības ir kā 

paraugs arī pirmajām latviešu dziesmugrāmatām (1587, 1615) (Vanags 2000: 22).   

 Vēsturniece Ināra Klekere norāda uz vēl kādu interesantu aspektu pirmo latviešu 

izdevumu kontekstā. Viņa uzsver, ka lielu dinamiku šai procesā ienesa katolicisma un 

protestantisma savstarpējā cīņa, cenšoties palielināt savu ietekmi un tieši šis apstāklis bija 

galvenais motīvācijas dzinējspēks līdz pat 17. gs. sākumam. Protams, savu lomu spēlēja arī 

dažādās politiskās intereses (Klekere 2003: 2). Kā uzskatāms piemērs tam kalpo katoliskie un 

luteriskie izdevumi, kas tapuši poļu kontrreformācijas laikā Livonijā. Pateicoties jezuītu 

mūka Antonio Possevino iniciatīvai, 1585. g. Viļņā tika iespiests katoļu katehisms Īsige 

pamācīšen. Grāmata drukāta 1002 eksemplāros un lielākā daļa ekemplāru tika sūtīta uz Rīgu. 

Šis izdevums pēc būtības var tikt uzskatīts par pirmo latviešu masu izdevumu. Tomēr jāsaka, 

ka mazā lasītpratēju skaita dēļ (šai laikposmā trūkst arī datu pat jezuītu izglītošanas darbu 

latviešu vidū) un katoliskās tradīcijas klātbūtnes trūkuma dēļ latviešu iedzīvotāju vidū šī 

grāmata palika gandrīz neizmantota (Apīnis 1991: 31).  

 Kā jau minēts, pirmās latviešu luterāņu dziesmugrāmatas, kurās blakus pantu 

dziesmām var atrast arī pirmos latviešu gregoriskā korāļa paraugus, izdotas 1587. un 1615. 

gadā.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                  
Riga ghesungen werden. M.D.XXX.“ Drukāta Rostokā (Ludowich Dietz), 1530. gada 19. jūlijā. 
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1587. gada dziesmugrāmata: 

Vndeutsche Psalmen und geistliche Lieder oder Gesenge welche in den Kirchen des 

Fürstenthums Churland und Semigallien in Liefflande gesungen werden. M.D. LXXXVII1  

 

Šajā grāmatā (skat. 8. attēlu) atrodami 58 dziedājumi un tā daļēji atbilst vācu 1567. un 

1574. gada grāmatām, kuras savsparpēji ir ļoti radniecīgas. 

 
8. attēls. 1587. gada dziesmugrāmatas titullapa 

No publiskā arhīva www.korpuss.lv (šeit grāmata atrodama pilnā apjomā) 

Taču daudzos tekstos konstatējams, ka grāmata balstās uz daudz senākiem avotiem, 

t.i., uz 1530. un 1537. gada Rīgas vācu dziesmugrāmatām (tas īpaši redzams pie vairākām 

dziesmām un, salīdzinot dievkalpojuma kārtības) (sal. Vanags 2000: 32). Šīs grāmatas 

metiens, kurš tika drukāts Kēnigsbergā un ko apmaksāja Kurzemes hercogs Gothards Ketlers 

(Gotthard Kettler, 1517–1587), tika bez maksas izdalīts hercogistes macītājiem. Jāuzsver, ka 

1587. gada grāmatā atrodami tikai 12 dziedājumi ar notīm (t. sk., dziesmas, Ordinarium 

dziedājumi un liturģija). Vairāki no tiem ir uzskatāmi par pašiem pirmajiem latviešu 

gregorikas paraugiem. Kā pirmo piemēru jāmin, t.s., Vitenbergas Te Deum (skat. 9. attēlu), 

kuram par pamatu kalpojusi M. Lutera 1529. g. izdotā senbaznīcas himnas versija vācu 

valodā. Savukārt Te Deum dziedājuma latīniskais pirmveids tiek datēts ar 4. gs. un ir viens no 

pašiem pirmajiem dokumentētajiem Vakareiropas himnodijas fragmentiem.  

                                                
1 “Nevācu psalmi un garīgas dziesmas vai dziedājumi, kuri tiek dziedāti Kurzemes un Zemgales hercogistēs 
Livonijā. 1587.” 
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9. attēls. Fragments no Vitenbergas Te Deum latv. val.  

1587. g. dziesmugrāmata, 5. lpp. – www. korpuss.lv 
Tā kā šī dziedājuma teksts ir veidots prozas formā un sastāv no 29 dažāda garuma 

rindām1, tad uz to tiešā veidā attiecas teksta akcenta rečitācijas princips, kas raksturīgs 

gregoriskajai psalmodijai un katrā valodā ir atšķirīgs. Līdz ar to šeit iespējams analizēt, kā šis 

princips realizēts agrīnajā latviešu valodā. Fragmenta teksta transkripcija ir šāda: 

4: KVnx Dews thoew teitczam mhes / Kunx Dews 

5: mhes patteitczam thoew. Thoew Thews exkan mußige. 

6: Godhe ta passoule schurp vnde turp . Wuesse Engel vnde 

7: Debbes droudtcibe / vnd kas peder py touwe Gode. 

 Raugoties uz dziedājuma muzikālo risinājumu, jākontatē, ka melodija pilnībā respektē 

latviskā teksta akcentus un, lai melodija atbilstu teksta zilbju skaitam, salīdzinājumā ar vācu 

oriģinālu, šeit melodijai pievienotas vairākas neakcentētajām teksta zilbēm atbilstošas notis.2 

Var piebilst, ka 1587. gada dziesmugrāmatā Te Deum nodrukāts divās redakcijās: 

Vitenbergas un Rīgas. Vitenbergas redakcija, kura ietver arī notis, pēc Strauberga domām, ir 

pašu kurzemnieku tulkojums speciāli šim izdevumam. Rīgas redakcija (bez notīm), turpretim, 

ir tulkota latviešu valodā jau daudz agrāk un nodrukāta tikai tamdēļ, ka ne tikai Rīgā, bet arī 

citās latviešu draudzēs jau no seniem laikiem šo tekstu dziedāja un tas cilvēkiem bija 

pazīstams (Straubergs 1936: 8). 
                                                
1 Kā zināms, klasiskā baznīcas himna ir veidota strofu formā, kur teksts strukturēts, balstoties uz metriski vai 
ritmiski strukturētiem regulāriem teksta akcentiem (piem., populārā himna Veni Creator).    
2 Sal. ar Evangelisches Gesangbuch (1996), N 191.  
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 Kā otrs interesants latviešu gregorikas paraugs no šīs grāmatas ir jāmin Lieldienu 

Kyrie, t.i., Kyrie Paschale (skat. 10. attēlu), kas pārstāv šeit atrodamos Ordinarium 

dziedājumus (kopumā grāmatā atrodami divi Kyrie ar notīm un tiem atbilstošas divas Gloria 

intonācija ar notīm, kurām seko tikai Gloria teksts). 

 
10. attēls. Lieldienu Kyrie  

1587. g. dziesmugrāmata, 12. lpp. – www.korpuss.lv 
 Dziedājuma teksts ir divās valodās – grieķu oriģinālvalodā un latviešu1:  

6: Kyrie eleison. 

7: Christe esse mums ßeelix. 

8: O kunx / abßelo thoew paer mums. 

 Runājot par melodijas un teksta attiecībām, jāuzsver, ka šis ir melismātisks 

dziedājums, kura “iekārtošana” latviešu valodā ir daudz kompleksāka nekā sillabiska 

dziedājuma gadījumā. Par muzikālo pamatu, tomēr ar vairākām izmaiņām intervālikā un 

melismos, šeit kalpo latīniskajā gregorikā labi zināmais Kyrie I (Lux et origo, GT 710), kur 

gan (kā jau klasiskajā mesas tekstā oriģinālvalodā) ir daudz mazāk teksta zilbju kā šajā 

latviskajā variantā. Jākonstatē, ka latviskā teksta akcenti šeit saglabāti gana veiksmīgi, 

vienīgi vārdā “apžēlo” melisms ar akcentu likts uz otro zilbi. Jāatzīmē arī, ka šī specifiskā 

“tradīcija” ir saglabājusies latviešu luteriskajās draudzēs līdz pat mūsdienām, kad vēl 

joprojām, dziedot vārdu “apžēlojies”, tiek uzsvērta otrā zilbe, kas savukārt varētu tikt 

skaidrots ar ilgstošo vācu valodas ietekmi latviešu luteriskajā liturģijā2. 

                                                
1 Komentējot dziedājuma tekstā lietotās divas valodas, jāsaka, ka šāda prakse ir uzskatāma par īpaši Rīgas 
dziesmugrāmatās atrodamu fenomenu. Jau pirmajā luteriskajā Rīgas dziesmugrāmatā (izd. 1530. gadā Rostokā) 
atrodams Kyrie dziedājums trīs valodās – grieķu, latīņu un lejasvācu: Kyrie eleyson. Christe miserere. O Here 
erbarme dy unser. Šāds trīs valodās veidots Kyrie jau pirms tam bija pazīstams Kēnigsbergā un, iespējams, to 
uz Rīgu atveda grāmatas autors Johanness Brīsmanis. 
2 Vācu valodā vārdam “apžēlojies” atbilstošais “erbarme Dich” tiek dziedāts, uzsverot otro zilbi. 
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 Pie latviešu gregorikas šai grāmatā noteikti jāpieskaita arī psalmi un Magnificat, kuri 

tiek dziedāti bez antifona. Piemēram, 25. psalmam ar notīm pierakstīts tikai rečitācijas 

modelis ar 1. psalmpantu (skat. grāmatas 18. lpp.), kas turpmākajam dziedājumam kalpo kā 

paraugs un modelis un tam seko pārējais psalma teksts. Arī Magnificat gadījumā atrodams 

tikai pirmais pants ar rečitācijas modeļa notīm (skat. grāmatas 41. lpp.), tālāk seko tikai pantu 

teksts. 

 

1615. gada dziesmugrāmata: 

Psalmen und geistliche Lieder oder Gesenge welche in den Kirchen Gottes zu Riga und 

anderen örtern Liefflandes mehr in Lieffländifcher Pawrsprache gesungen werden. 

Gedruckt zu Riga in Liefflandt bey Nicolaus Mollin 16151 

  

Šī dziesmugrāmata, kurā atrodami 150 dziedājumi, ir krietni apjomīgāka nekā 1587. 

gada Kurzemes dziesmugrāmata – tā satur daudz vairāk dziesmu un liturģisko dievkalpojuma 

tekstu. Grāmatā ietverts faktiski viss Rīgas latviešu draudzē izmantotais liturģiskais 

materiāls, kurš ticis tulkots 16. un 17. gs. gaitā. Tā arī nav uzskatāma vienkārši par 

iepriekšējās grāmatas atkārtotu, paplašinātu izdevumu, jo iznāk citur un paredzēta citai 

teritorijai – Rīgai un Vidzemei. Vairāki tajā atrodamie teksti ir senākas izcelsmes, nekā tie, 

kas drukāti 1587. gadā.2 Salīdzinot vairākus šīs grāmatas dziesmu tekstus ar Rīgas vācu 

dziesmugrāmatām, kļūst redzams, ka tie tulkoti no pirmajiem 1530. un 1537. g. izdevumiem. 

Trīs dziesmu tulkojumu autori ir 16. gs. pirmās puses Rīgas latviešu draudzes mācītāji 

Nikolauss Ramms un Johanness Eks (sal. Vanags 2000: 32). Vēl zīmīgs ir fakts, ka šī 1615. 

g. izdotā otrā latviešu luterāņu dziesmugrāmata ir arī uzskatāma par pirmo Latvijas teritorijā 

iespiesto latviešu grāmatu. Ir zināms, ka daļa metiena tika izdalīta draudzes locekļiem, bet 

daļa bija paredzēta pārdošanai (Klekere 2003: 3). 

 Grāmatā, salīdzinot ar 1587. gada izdevumu, ir daudz apjomīgāks nošu materiāls, kas 

aptver 41 dziedājumu. Blakus draudzes pantu dziesmām atrodams arī vesels klāsts 

dziedājumu, kuri uzskatāmi par ārkārtīgi interesantiem un nozīmīgiem agrīnās latviešu 

gregorikas paraugiem. Šeit atrodami gan mesas Ordinarium dziedājumi (trīs Kyrie, viena 

Gloria intonācija, trīs Sanctus un trīs Agnus Dei), gan divi Te Deum, gan liturģija (piem., 

                                                
1 “Psalmi un garīgas dziesmas vai dziedājumi, kuri tiek dziedāti Dieva baznīcās Rīgā un citās Livonijas vietās 
pārsvarā livoniešu zemnieku valodā, izdevis Nikolauss Mollins Rīgā, 1615.” 
2 Piemēram, antifons Naatze swetais Gars Kunx Deews 1587. g. grāmatā ņemts no 1537. g. Rīgas vācu 
dziesmugrāmatas, turpretim  šī paša antifona teksts 1615. g. izdevumā ir vecāks un ņemts no pirmās Rīgas vācu 
dziesmugrāmatas (1530) un tā autors ir N. Ramms (Straubergs 1936: 8).  
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prefācijas lūgšanas, Mūsu Tēvs u.tml.). Īpaši jāuzver, ka šajā grāmatā (atšķirībā no 1587. g. 

izdevuma) atrodamas introitu, sekvenču un vairāku vesperu dziedājumu (piem., antifons, 

responsorijs un Caharijas slavasdziesma Benedictus) notis. 1587. g. izdevumā introiti nav 

sastopami tādēļ, ka sākot ar 1567. g. tie bija ievietoti atsevišķā pielikumā. 1615. g. grāmatas 

sastādītāji savukārt kā paraugu izmantojuši vecākas vācu dziesmugrāmatas, kurās bija 

iekļauti arī introiti (sal. Straubergs 1936: 8–9).  

 Spilgts latviešu gregorikas paraugs ir Ziemassvētkiem paredzētais Kyrie-tropus 

dziedājums (skat. 11. attēlu), kura latīniskais Kyrie (Kyrie fons bonitatis, GT 715) 

melismātiskais pirmveids tiek datēts ar 10. gs. 

 

 
11. attēls. Kyrie-tropus fragments  

1615. g. dziesmugrāmata, 15.–16. lpp., Ingas Mudules foto 

Tā kā Kyrie-tropus uzrāda daudz vairāk teksta nekā klasiskais Kyrie, tad šeit vērojams 

saistošs veids, kā latviešu sillabiskais teksts tiek pielāgots sākotnējai melismātiskajai 

melodijai. Taču tikpat labi iespējams, ka par pamatu ņemts jau tropēts dziedājums – Kyrie-

tropus latīņu vai vācu valodā. Jāpiezīmē, ka šajā gadījumā dziedājuma virsrakstā norādīts arī 

dziedājuma autors, t.i., tulkotājs, kas ir Rīgas Sv. Jāņa baznīcas un Babītes mācītājs Andreass 

Šurings (Andreas Schuring, ? – 1616) (Napiersky 1831: 275). Fragmenta teksta transkripcija 

ir šāda: 

8: O Thewes we~s auwotz tas Labbums Muse kras- 

9: neis Miletais no kattre wusse labbums py mu~s nack 

1: abselo thew par mu~s. Christe tu wenixs Dewe the- 

2: we peczimptz Dels / kattra~ no tas Ju~prows by peczimtam 
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Arī šeit, raugoties uz dziedājuma muzikālo risinājumu, jākontatē, ka melodija atspoguļo 

latviskā teksta akcentus un, lai melodija atbilstu teksta zilbju skaitam, salīdzinājumā ar vācu 

un latīņu versijām, tai pievienotas vairākas neakcentētajām teksta zilbēm atbilstošas notis. 

 Arī šajā grāmatā atrodams Lieldienu Kyrie (Kyrie Paschale, 17. lpp.), taču šoreiz 

dziedājuma teksts ir trīs valodās – grieķu, latīņu un latviešu: 

4: Kyrie eleison Chri- 

5: ste Myserere O Kunx Abselo 

6: thew par mums. God vnde slaw gir Dewam exkan 

7: auxte Debbes. 

Šī teksta versija ir daudz tuvāka un atbilst 1530. g. vācu grāmatai, kas vēlreiz apliecina, ka 

1615. g. izdevums ir balstīts uz senākiem avotiem. Savdabīgi ir tas, ka dziedājuma 

noslēguma daļā vērojama atkāpe no kanoniskā teksta, proti, teikums “Gods un slava ir 

Dievam iekš augstas debess” pauž Kyrie neraksturīgo slavas raksturu, kas skaidrojams ar 

Lieldienu svētku kontekstu un perfekti sagatavo tūlīt pēc tam sekojošo Gloria. 

 Un visbeidzot, kā uz salīdzinoši kompleksu latviešu gregorikas paraugu ir jānorāda uz 

Ziemassvētku introitu Viens bērns ir mums piedzimis (skat. 12. attēlu). 

 
12. attēls. Introita Viens bērns ir mums piedzimis fragments  

1615. g. dziesmugrāmata, 85. lpp., Ingas Mudules foto 

Dziedājumam atbilstošais latīniskais introits Puer natus est tiek pieskaitīts pie gregoriskā 

korāļa paša senākā slāņa, tā pirmās rakstiskās teksta liecības ir atrodamas jau 9. gs. Latviešu 

fragmenta teksts ir šāds: 

14: WEns berns gir mums peczims / Vnd 

15: wens Dees gir mums dotz / Kattram smirde gir vs 

16: souwe kammes / vnnd ta wartz gir brinums paddoms 
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Jānorāda, ka šajā gadījumā uzreiz identificējamas visas tās problēmas, kas rodas, kad no 

latīniskā melismātiskā (vai oligotoniskā1) repertuāra dziedājums tiek tulkots un pārveidots 

citā valodā. Arī šeit akcentētie vārdi vairs nesakrīt ar melodiju, kas tos latīniskajā variantā 

īpaši izceļ.2 Līdz ar to akcenti nu ir citur un tekstam jau ir pilnīgi citas nianses. Līdzīgi kā 

iepriekš, atsevišķo nošu skaits ir palielināts tā, lai tas atbilstu latviešu tekstam. Var piebilst arī 

to, ka intervālikā sastopami vēlīnajai gregorikai raksturīga melodika. Piemēram, vārdā 

“bērns” latīniskajā variantā atrodams motīvs re-mi-re-do, kurpretim šajā versijā tas izmainīts 

uz re-fa-re-do, kas raksturīgs vēlīnajam repertuāram, kurā izzūd skaņas mi un si, tās 

aizvietojot ar modāli spēcīgākajām do un fa.3 Vienlaikus tomēr jāuzsver, ka, lai gan šis ir 

viens no pirmajiem mēģinājumiem veidot gregoriku latviski, tā autori ir bijuši muzikāli labi 

izglītoti un arī ar visai smalku tā laika latviešu valodas izjūtu.    

 

1621. gada Elgera dziesmugrāmata: 

Geistliche Catholische Gesänge / von guthertzigen Christen / auß dem Lateinischen / 

Teutschen / vnd Polnischen Psalmen / vnd Kirchengesängen in Unteutsche sprach 

gebracht. Jetzt aber mit vielen schönen Liedern vermehret vnd in Druck verfertiget. Durch 

Georgium Elger Priester der Societet IESV. Gedrucke zu Braunsberg / Anno 1621.4 

 

Kā pirmo nozīmīgo katolisko krājumu, kur atrodami psalmi un himnas latviešu valodā, jāmin 

mūsdienās Latvijā maz apzināto jezuītu mūka, priestera Georga Elgera 5  izdoto 

dziesmugrāmatu Geistliche Catholische Gesänge (skat. 13. attēlu). 

                                                
1 Sillabisks ar atsevišķiem nelieliem 3–4 nošu melismiem. 
2 Arī šajā gadījumā pilnībā nevar izslēgt iespēju, ka latviskais variants ir veidots, par pamatu ņemot jau adaptētu 
variantu vācu valodā. 
3 Tuvāk šis fenomens apskatīts darba 2.3. apakšnodaļā par korāļdialektiem. 
4 “Katoļu garīgie dziedājumi / labsirdīgu kristiešu pārveidoti no latīņu, vācu un poļu psalmiem un baznīcas 
dziedājumiem uz nevācu valodu / Taču tagad jezuītu priesteris Georgs Elgers tos vēl ar daudzām skaistām 
dziesmām papildinājis un sagatavojis drukai. Izdots Braunsbergā 1621. g.” 
5  Georgs Elgers arī Juris Eļģers (vācu: Georg Elger; dzimis 1585. gadā Valmierā, miris 1672. gada 
30. septembrī Daugavpilī) bija latviešu izcelsmes katoļu priesteris, garīgo tekstu autors un lektors jezuītu 
koledžās. Pirmais apzīmējis zilbes intonāciju latviešu valodā. Savos darbos lietojis pēc poļu rakstības parauga 
veidotu latviešu valodas ortogrāfiju. Pirmās paplašinātās latviešu vārdnīcas autors. Dzimis luterāņu ģimenē, 
mācījies Rīgas Domskolā. Studējis Braunsbergā (Prūsijā), tad Polockā un Ņesvižā. Pārgājis katoļticībā, iestājies 
Viļņas jezuītu ordenī (1607). No 1615. gada bijis katoļu priesteris Rīgā, Cēsīs. Ilūkstē, Jelgavā. Kad zviedru 
valdība pēc poļu sakāves likvidēja jezuītu kolēģijas Rīgā un Cēsīs, Elgers devās uz Braunsbergu. No 1631. līdz 
1635. gadam Elgers darbojies Smoļenskā un 1636. gadā Oršā (Krievijā). 1637. vai 1638. gadā ieradies 
Daugavpilī, kur līdz mūža galam strādājis jezuītu kolēģijā. Apglabāts Daugavpils cietokšņa teritorijā. 
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13. attēls. 1621. gada Elgera dziesmugrāmatas titullapa 

Grāmata atrodas Viļņas Universitātes bibliotēkā. 

Šī grāmata, tāpat kā otrs Elgera darbs Agenda parva (1622), izdota Braunsbergā. 

Vienīgais zināmais grāmatas eksemplārs šodien apskatāms Viļņas Universitātes bibliotēkā un 

uzskatāms par unikālu bibliogrāfisku retumu. Šeit ievietoti gregoriski psalmdziedājumi, 

senbaznīcas himnas un litānijas, domājams, paša Georga Elgera tulkotas un adaptētas. 

Grāmatā atrodamas arī paša garīdznieka sacerētas dziesmas, kurās ievērota toniskā 

vārsmošanas sistēma, lietotas atskaņas un pat atsevišķi latviešu folkloras stilistikas 

paņēmieni. Kā uzskatāmu piemēru var minēt Magnificat dziedājumu latviešu valodā. Tā 

virsraksts ir vācu valodā – "Das Magnificat", taču seko tradicionālais liturģiskais teksts 

latviešu valodā "Manne dwaeßel dar lele to Kunge" (t.i., "mana dvēsele slavē to Kungu"). 

Pirmie divi panti ir uzrakstīti, notējot arī rečitīva modeli, kam seko tikai teksts, ko paredzēts 

dziedāt pēc tāda paša parauga (skat. 14. attēlu). 
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14. attēls. Fragments no Elgera dziesmugrāmatas latviešu Magnificat 
197. lpp., grāmata atrodas Viļņas Universitātes bibliotēkā. 

  Tāpat pie gregoriskajiem dziedājumiem kā principa pēc šīs loģikas nosacīti varētu 

pieskaitīt arī latgaliešu tradicionālajai mūzikai piederīgos psalmu dziedājumus (jeb saļmes), 

kas uzrāda gregoriskajai psalmu rečitācijai raksturīgus pamatprincipus un tekstus. 

 Arī šodienas baznīcu apritē Latvijā ik svētdienas gan katoļu, gan luterāņu baznīcās 

tiek dziedāta liturģija un psalmi latviešu valodā, kurus pēc principa varētu pieskaitīt 

gregoriskajiem dziedājumiem, jo šeit darbojas tās pašas muzikālās likumības (kā stils, 

mūzikas valoda un u.tml.). Protams, ka repertuāra izpratnē šos dziedājumus kā 9.–10. gs. 

gregoriku vērtēt nekādi nevar. Šeit jāuzsver, ka pēc principa pie gregorikas visbiežāk var 

pieskaitīt gan dažāda veida gregoriskā korāļa vēlāka laika adaptācijas, gan jaunkomponētas 

melodijas dažādās valodās, kuru autori ir piemērojuši izdziedāta vārda rečitācijas principu 

savai attiecīgajai valodai. Un, cik dažādas ir valodas, tikpat dažādi būtu jāskan to 

dziedājumiem. Savukārt ikviens mēģinājums tulkot tekstu no latīņu valodas uz mātes 

valodu1, saglabājot to pašu melodiju, visticamāk, lemts neveiksmei gluži vienkārši tā iemesla 

dēļ, ka katrā valodā ir savas skanējuma un akcentu īpatnības, kuras nekad nesakrīt ar citām 

                                                
1 Vācu valodā tiek lietots termins muttersprachige Gregorianik – gregorika mātes valodā. 
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valodām raksturīgo. Šajā kontekstā nevar piekrist komponistam un ērģelniekam Andrim 

Vītoliņam, kurš latviešu tekstu klasiskajiem gregoriskajiem antifoniem pielicis automātiski, 

tādējādi tos pat izkropļojot, jo bieži rezultātā neuzsvērtās zilbes latviešu valodā nu iegūst 

nedabiskus akcentus un otrādi1. Tas savukārt teksta saprašanu klausītājam vispār padara 

gandrīz neiespējamu. Šādus dziedājumus arī tīri praktiski ir gandrīz neiespējami dziedāt, jo 

šeit nedarbojas neviens loģisks formas un uz teksta akcentiem balstīts melodijas princips. 

Līdzīgus mēģinājumus ātri un automātiski adaptēt gregorisko korāli latviešu valodā pēdējos 

gados var novērot arī atsevišķās Latvijas Romas katoļu baznīcas draudzēs, piemēram, 

Kuldīgas Sv. Trīsvienības baznīcā (skat. 15. attēlu). Arī šeit diemžēl jākonstatē pilnīgu 

melodijas uzbūves un latviešu valodas dabisko akcentu nesakritību. Pieredze dažādās zemēs 

rāda, ka parasti šādi antifoni nav spējīgi "iedzīvoties" savas sarežģītās un samākslotās 

izdziedāmības dēļ. 

 

15. attēls. Fragments no Kuldīgas Sv. Trīsvienības Romas katoļu baznīcā lietotā  
introita antifona “Priecājieties Kungā” (tapis 2011. gadā) 

 Nākamajā piemērā (skat. 16. attēlu) ir redzams jaunkomponēts antifons latviešu 

valodā, kur gregoriskais korālis "darbojas" kā princips. Tas ir mēģinājums veidot dziedājumu 

kā jaunu veselumu, pilnībā respektējot latviešu valodā esošā teksta retorisko uzbūvi un to 

savienojot ar gregoriskajam korālim raksturīgo modoloģiski semioloģisko loģiku, kas 

vienmēr ir absolūtā vienībā ar teksta vārdu. 

                                                
1 20. gs. 90. gados komponists Andris Vītoliņš pēc savas atgriešanās Latvijā no trimdas Zviedrijā, nāca klajā ar 
veselu virkni muzikālu priekšlikumu luteriskajam dievkalpojumam Latvijas ev.-lut. baznīcās. Nozīmīga daļa šo 
priekslikumu bija tieši viņa paša adaptēti gregoriski psalmu dziedājumi latviešu valodā. Šodien, ar laika distanci, 
var konstatēt, ka nekur šie dziedājumi praksē nav iesakņojušies un tā arī palikuši ne sevišķi veiksmīga 
eksperimenta līmenī. 
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16. attēls. Adventa antifons “Redzi, tavs Ķēniņš nāk” ar 25. psalmu,  

Latvijas Gregorikas nedēļu Pusdienas lūgšanu burtnīca, (2001. g.) 
 

Šīs ļoti plašās tēmas īso ieskatu vēlos noslēgt ar atzinumu, ka kvalitātes ziņā (ar to 

saprotot tādus parametrus, kā vārda–melodijas attiecības, modalitātes atbilstību dziedājuma 

saturam, atmosfēru, kas gan vairāk ļaujas hermeneitiskai vērtēšanai, u.c.) tomēr neviens 

dziedājums tautas valodā nespēj tuvoties tām mākslinieciskajām virsotnēm un izteiksmei, 

kas sastopama un piedzīvojama vienīgi “autentiskajā” gregoriskajā korālī latīņu valodā. Visas 

adaptācijas, tulkojumi un pat jaunkompozīcijas dažādās valodās tomēr vairāk kalpo mūzikas 

funkcionālajai nepieciešamībai baznīcās šodien, kur liela aktualitāte ir teksta saprašanas 

aspektam. Kopumā to būtu jāvērtē tikai kā veiksmīgu vai mazāk veiksmīgu tuvošanos tiem 

augstajiem mākslinieciskajiem ideāliem, ko atklāj gregoriskā korāļa viduslaikos izveidotais 

pamatrepertuārs. No otras puses, jākonstatē, cik ļoti nozīmīgi un tālejoši ir impulsi, kurus 

sniedz senie latīniskie dziedājumi. Tie līdz pat mūsdienām turpina ietekmēt plašu un sazarotu 

procesu jaunu liturģisku dziedājumu tapšanā dažādās valodās – gan vienbalsīgi, gan 

daudzbalsīgi, gan nereti iesaistot dažādus pavadošos instrumentus. 
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1.4. Kopsavilkums un ieguvumi tālākai pētījuma gaitai 
  

Šīs nodaļas galvenais uzdevums bija iezīmēt kontekstu pētījumam par Rīgas misālē 

atrodamo gregorisko tradīciju. Lai vispusīgi spriestu par Rīgas misāli un tajā atrodamo 

muzikāli liturģisko materiālu, kas iezīmē unikālo Rīgas viduslaiku gregorisko tradīciju ar tās 

lokālajām īpatnībām, bija svarīgi aplūkot gan dažādas pētniecības tradīcijas ar to vēsturi un 

nozīmīgākajām atziņām, gan arī ieraudzīt šo materiālu Latvijas mūzikas vēstures fenomenu 

un to izpētes griezumā. Tādējādi visas vēlāk iegūtās atziņas, kas saistās ar vēstures faktiem, 

manuskripta specifiskajiem parametriem, salīdzinošo mūzikas analīzi un mutiskās tradīcijas 

klātbūtnes identificēšanu varēs izmantot, lai gūtu pēc iespējas plašu priekšstatu par 

viduslaiku Rīgas muzikālajām norisēm Eiropas mūzikas vēstures kontekstā. Jāuzsver 

mūsdienu zinātnē tik aktuālā starpdisciplinaritātes nozīme (un viduslaiku pētniecībai 

kopumā), kas prasa dažādu akadēmisku disciplīnu sintēzi un ļauj aplūkot pētījuma objektu no 

ļoti dažādām perspektīvām  (sal. Thompson Klein 1996: 2–7). 

 Lai precīzāk ieskicētu šī pētījuma vietu globālākā kontekstā, tika veidots iespējami 

plašs skatījums uz gregoriskā korāļa izpētes situāciju pasaulē, tās vēsturi un attīstību. 

Viduslaiku Rīgas gregoriskās tradīcijas pētniecība tika saistīta ar visā pasaulē uzkrāto 

gregoriskā korāļa pētniecības pieredzi, lai no vispārēja konteksta un kopīgajām iezīmēm 

varētu nonākt pie lokālajām īpatnībām un atšķirībām. Lai šī pētniecība iekļautos pasaules 

gregorikas pētnieciskajā diskursā, tika apskatītas galvenās pieejas – kā mūsdienu 

muzikoloģijā pasaulē tiek strādāts, lai soli pa solim šādu tēmu izgaismotu.  

Svarīgi bija aktualizēt gregoriskā korāļa pētniecības aizsākumus Eiropā, kas 

visciešākajā veidā saistīti ar Solemas Sv. Pētera benediktīniešu klosteri Francijā un tajā 

iedibināto skolu ar tās aizvien sazarotāko izpētes darbu līdz pat mūsu dienām, jo arī šis 

pētījums zināmā mērā būtu uzskatāms par šī darba turpinājumu. Atgriežoties pie pētniecības 

pirmsākumiem, tika iezīmēts vēl kāds ļoti nozīmīgs kultūrvēsturisks sasniegums, proti, 19. 

gs. vidū pēc ilgiem sastinguma gadsimtiem, kad gregoriskais korālis gan pētniecībā, gan 

praksē faktiski pilnīgi bija zaudējis savu nozīmi, tika ievadīta un turpmākajos gadu desmitos 

arī lielā mērā īstenota gregoriskā korāļa restaurācija un tā atgriešana pēc iespējas pirmatnējā 

veidolā. Tas viss notika arī plašākā kultūras un reliģiskās dzīves atmodas kontekstā 19. gs. 

otrajā pusē, kad savu darbību atsāka arī daudzi benediktīniešu klosteri, kuri savā laikā tika 

slēgti pēc franču revolūcijas uzvaras gājiena un tās līdzatnestās klosteru sekularizācijas. Par 

šo nozīmīgo veikumu, pirmkārt, ir jāpateicas pētniekiem, kuri darbojās Solemas klosterī. Šīs 
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nodaļas gaitā tika raksturots instrumentārijs, kas šodien ir aprobēts mūzikas medievistikā, kas 

plaši izmanto mūsdienu sasniegumus tādās nozarēs kā paleogrāfija un semioloģija. Tāpat tika 

aplūkots gregoriskā korāļa restaurācijas darbs un tā problemātika, ka arī noskaidroti svarīgi 

terminoloģijas jautājumi. Tika akcentēts, cik nozīmīgs ir darbs ar avotiem un to pieejamība, 

kas, pateicoties digitalizācijas laikmetam, kļūst arvien plašāka. Kā viens no nozīmīgākajiem 

aspektiem gregoriskā korāļa pētniecībā ir dziedājumu teksts kā atskaites punkts un teksta 

“ietērpšana” skaņās. Tika noskaidrots, ka tikai šādi iespējams tuvoties daudzām dziedājumu 

niansēm, kas aptver gan notācijas, gan interptetācijas jautājumus. Jāakcentē, ka vienīgi šāda 

pieeja “caur tekstu” bija raksturīga viduslaiku autoriem, dziedātājiem un pētniekiem, kuri 

bieži atsaucas uz ekseģēzes tradīciju agrīnajos viduslaikos. 

Tika akcentēts arī fakts, ka īpaši pēdējās desmitgadēs aizvien vairāk viduslaiku 

pētniecībai pievērsušies etnomuzikologi, lietojot no Solemas skolas atšķirīgu metodoloģiju 

un raugoties uz lietām sev raksturīgā diskursā. Viduslaiku dziedājumu pētniecība no 

etnomuzikoloģijas skatupunkta (īpaši, sākot ar 20. gs. beigām) ir pavērusi izpētes darbam 

pilnīgi jaunu horizontu, apskatot dažādus mutiskās transmisijas un lokālo tradīciju jautājumu 

lokus, kas ilgu laiku netika uzskatīti par aktuāliem un muzikoloģiski izzināmiem. Salīdzinoši 

jaunās atziņas un vairākas etnomuzikoloģijai raksturīgas pieejas sniedz neatsveramu 

pienesumu arī šī promocijas darba metodoloģijas kontekstā, jo jāstrādā ar materiālu, kurā 

nepārprotami konstatējama mutiskās tradīcijas klātbūtne. Līdz ar to paveras vairāki jautājumu 

uzstādījumi, kurus nevar atbildēt, balstoties tikai uz tradicionālo vēsturiskās muzikoloģijas 

metožu kopumu. Nozīmīgākais akcents, aplūkojot Rīgas misāles muzikālo materiālu un 

cenšoties to skaidrot, jāliek uz mutiskās tradīcijas klātbūtnes liecībām. Īpaši daudzās 

dziedājumu intonācijas, kur fiksēts tikai dziedājuma pats sākums, ir liecība par to, ka faktiski 

tika dziedāts “no galvas”. Tas savukārt ļauj izteikt pieņēmumu arī par zināmas improvizācijas 

prakses klātbūtni dziedājumos un par sava veida ģeneratīvas sistēmas lietošanu dziedāšanas 

procesā. Tādējādi bija nepieciešams apskatīt dažādas teorijas un uzskatus par transmisijas 

jautājumiem. Tieši etnomuzikoloģijas uzstādījumi šai sakarā ļauj apjaust, cik patiesībā 

kompleksi ir agrīno dziedājumu mutiskās–rakstiskās–literārās tradīcijas procesi un ļauj arī 

15. gs. Rīgas dziedājumus un to ikdienas praksi izgaismot daudz plašāk un pilnīgāk, lai arī 

vairāki izpētes aspekti nepietiekama avotu materiāla dēļ paliks tikai pieņēmuma līmenī. Kā 

svarīga detaļa tika uzsvērts arī mūzikas antropoloģiskais aspekts, īpašu uzmanību veltot 

konkrētu mūziķu personībām un viņu ikdienas dzīves niansēm, kas var sniegt daudzas 

atbildes uz jautājumiem par mūzikas universalitāti/lokalitāti un attiecīgā kultūras konteksta 

lomu. 



 122 

 Visbeidzot, tika iezīmēts un akcentēts fakts, ka gregoriskā korāļa pētniecībai, praksei 

un līdz ar to šim pētījumam arī Latvijā ir sava noteikta priekšvēsture un plašāks konteksts, 

kas izpaužas dinamiskos procesos arī šodien. Tādējādi īpaša uzmanība tika veltīta situācijai 

Latvijā, kur jautājums par mūzikas tradīciju viduslaiku Livonijā uzskatāms par ļoti aktuālu 

tieši mūsdienās, jo saistāms ar plašākiem Latvijas mūzikas identitātes jautājumiem, taču 

jaunākā pētniecības pieredze tikai nesen kā iesākusies. Lai gan par pētniecību gregoriskā 

korāļa jomā tās klasiskā nozīmē Latvijā var runāt tikai, atskatoties uz pārdesmit gadu senu 

pagātni, tomēr nedrīkstētu nepieminēt to, ka jau krietni agrāk gregoriskais korālis tiek minēts 

vairāku nozīmīgu latviešu mūzikas darbinieku darbos, apcerēs un mūzikas vēstures lekcijās. 

Šai sakarā kā nozīmīgākās personas tika minētas Andrejs Jurjāns, kurš gregorisko korāli 

salīdzina ar tautasdziesmu latviešu tradicionālās mūzikas pētniecības jomā, un Jāzeps Vītols. 

Tālāk šī tēma ved pie jautājumiem, kas saistīti ar lokālo atskaņošanas praksi, kas sevī ietver 

arī nozīmīgo jautājumu par viduslaiku dziedājumiem kā konkrētu repertuāru vai plašāku 

principu. Gregorika kā princips latviešu valodā atrodama gan reformācijas laikā, gan 

mūsdienās, kas savukārt liecina par zināmu procesa nepārtrauktību. Vairāki spilgti piemēri to 

palīdz nepārprotami ieraudzīt. 

 

   



 123 

2. MISSALE RIGENSE – SENĀKAIS DOKUMENTS LATVIJAS 

MŪZIKAS VĒSTURĒ 
 

 Šīs nodaļas uzdevums ir vispusīgi aptvert vienu no nozīmīgām Latvijas vēstures 

lappusēm – 15. gs. Rīgas misāli1, kura ir spilgts pierādījums tam, ka jau viduslaiku Rīgas 

kultūras norises ir cieši saistītas ar tā laika Eiropas mūzikas kultūras un reliģiskās dzīves 

apriti. Jāuzsver, ka šis ir viens no nedaudzajiem viduslaiku Livonijas rokrakstiem, kas 

saglabājies līdz mūsdienām, un līdz ar to pelnījis īpašu pētniecisku uzmanību. Ja runā par 

Livonijas muzikāli liturģisko mantojumu, tad šī ir faktiski vienīgā rakstiskā liecība (ja 

neskaita jau vēlāk – 1513. gadā iespiesto Rīgas diecēzes breviāru, kurā atrodami tikai teksti), 

kas cauri sarežģītajiem vēstures līkločiem ir saglabājusies un pieejama šodien. Pirmajā brīdī 

varētu likties, ka šim vēstures dokumentam nemaz nav tik liela vērtība, ja ņem vērā, ka no 

vēlīno viduslaiku vācu diecēzēm Eiropā ir saglabājušās daudzas misāles un breviāri. Taču 

spriedums būs pavisam cits, ja ņem vērā, ka Rīgas misāle un breviārs ir vienīgās liturģiskās 

grāmatas, kas stāsta par dievkalpojumu praksi un tās dažādajiem aspektiem viduslaiku 

Livonijā. Pavisam īpašs šis fakts ir, ja ņem vērā, ka abas grāmatas – Rīgas misāle un breviārs 

– ir vienīgie vēstures avoti, kas liecina par trīs gadsimtu ilgu laikposmu, kurā ir notikusi 

liturģijas attīstība Livonijas metropolē Rīgā. Un, lai gan 16. gadsimts Livonijā ienāk ar 

strauju protestantisma uzvaras gājienu, tomēr formāli var uzskatīt, ka abos avotos 

dokumentētā Rīgas liturģiskā tradīcija turpinās līdz pat Livonijas valsts sabrukumam 1561. 

gadā un tam sekojošajai Rīgas domkapitula likvidācijai 1566. gadā. Tālāk ilgāku laiku par 

Rīgas misāles likteni ziņu nav, līdz tā 18. gadsimtā parādās Rīgas pilsētas bibliotēkas 

krājumā un tiek fiksēta bibliotēkas katalogā (Bruiningk 1904: 25). Jāpiezīmē, ka tieši vairāki 

Rīgas pilsētas bibliotekāri savulaik ir tie, kuri vērš sabiedrības uzmanību uz unikālo 

dokumentu. Pirmais, kurš nopietni aktualizē unikālā manuskripta vēsturisko nozīmi, ir Rīgas 

pilsētas bibliotekārs un publicists Georgs Berkholcs (Georg Berkholz, 1817–1886). Viņš 

pirmoreiz 1874. gadā norāda uz unikālo vēstures avotu (Berkholz 1875: 13–23, 48–53). Var 

piebilst, ka tieši viņa laikā Rīgas bibliotēkā sāka valdīt nerimstoša vēstures pētniecības 

atmosfēra, tika reorganizēti katalogi un arī dibināta latviešu grāmatu nodaļa Lettica. Vēlāk 

īpašu uzmanību Rīgas misālei pievērsis arī Rīgas pilsētas bibliotekārs, vēsturnieks Nikolajs 

Bušs (1864–1933), kurš uzskata šo grāmatu par Rīgas baznīcu liturģijas vērtīgāko avotu. 

                                                
1 Misāle (lat. missale) – Romas katoļu baznīcas garīdzniekiem domāta grāmata, kurā apkopoti visas Baznīcas 
gada cikla lasījumu un lūgšanu teksti. Senākās misāles sastopamas jau agrīnajos viduslaikos, t.i., 6.–8. gs. 
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Viņš gan savos rakstos sniedz pretrunīgas ziņas par manuskripta datējumu, vienā vietā minot 

14. gs., bet citur – 15. gs. beigas (Busch 1937: 50, 79). Turpmākajās apakšnodaļās izvērstākā 

veidā uzmanība tiks veltīta arī citu nozīmīgu vācbaltu vēsturnieku pētījumu diskursam, kas 

saistās ar Rīgas Domu viduslaikos un tā nozīmīgāko rakstisko liecību – Rīgas misāli. 

Lai iezīmētu unikālā dokumenta vēsturisko nozīmi, svarīga mēraukla būs viens no 

vēsturnieku centrālajiem jautājumiem “ko mēs zinām un ko mēs nezinām?”, tāpat jāņem vērā 

apstāklis, ka viduslaiku teksti ir dzīva matērija (tāpat kā runa) un tie var mainīties, tos 

pārrakstot atbilstoši recepcijai. Arī Missale Rigense teksts ir atvērts teksts (par to liecina, 

piemēram, marginālijas), dogmatiskas shēmas ir jārespektē kā viens no aspektiem un 

jāatceras, ka viduslaikos zīmēm ir vairākas nozīmes. Missale Rigense ir ne tikai viens 

kultūras artefakts, bet liturģisks teksts, līdz ar to vajadzīgs vēsturiskais konteksts, lai redzētu, 

kā manuskripts tika lietots. To nepieciešams “atkodēt”, mēģināt rekonstruēt to, kas ar šo 

grāmatu ir noticis. Tikai tā ir iespējams tuvoties vēsturiskai īstenībai un mēģinājumam 

saprast, kāpēc tas ir noticis. Jāatzīst – tas ir ārkārtīgi grūts un daļēji neiespējams uzdevums, jo 

kodeksu nav iespējams ielikt kontinuitātes procesā: nav saglabājusies neviena Livonijas 

liturģiskā grāmata, kura būtu datējama un lietota no 13. gs. sākuma līdz 15. gs. vidum. 

Tā kā vēsturiskumam jēgu dod fakti par izcelsmes apstākļiem, vēstures dispozīciju un 

konkrēto laika nogriezni, tad šajā nodaļā tiks apzināti jautājumi, kas saistās ar manuskripta 

izcelsmi un datējumu, meklējot īpaši viduslaiku Rīgas tradīcijai raksturīgo. Aktuāls kļūs 

jēdziens relatīvais datējums, kur ir runa par amplitūdu, t.i., aptuvena iespēja noteikt laika 

robežas, kurās kas ir radies. Bieži vien tas ir saistībā ar pakāpenisko procesu, kad rakstība sāk 

aizstāt oralitāti vai nostājas tai līdzās, kā tas vērojams Rīgas misāles margināliju gadījumā, jo 

analizējot jebkuru matēriju, kura ir senāka nekā tagadne, vienmēr svarīgs ir jautājums par 

oralitātes un tekstualitātes attiecībām.   

Atbilstoši mūsdienu medievistikas praksei, pirmajā apakšnodaļā ir sniegts 

manuskripta kodikoloģiskais apraksts, kurš sistemātiskā veidā atspoguļo dažādus tā 

izcelsmes un tapšanas tehniskos aspektus un uzskatāms par atskaites punktu visam tālākajam 

manuskripta izpētes procesam.  

Lai plašā kontekstā ieraudzītu Rīgas misālē dokumentēto muzikālo materiālu, 

turpmākajās apakšnodaļās tiks apskatīti jautājumi, kas saistās ar manuskripta plašāko 

vēsturisko kontekstu, Rīgas Domu un tā dievkalpojumu apriti vēlīnajos viduslaikos, kā arī 

minēti unikālajā vēstures dokumentā atrodamie dziedājumi ar to specifiskās notācijas 

izcelsmes un lietojuma aprakstu. Tāpat tiks domāts par attiecībām starp tekstiem un 

personām, jo visi senie teksti un to datējumi ved pie cilvēkiem. Tāpēc īpaša uzmanība tiks 
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pievērsta Rīgas domkapitulam ar tā dalībniekiem, jo tieši viņi bija manuskripta lietotāji. Līdz 

ar to šīs nodaļas koncepts pēc būtības ir – izvirzīt galvenajā pētniecības fokusā Rīgas misāli 

un pēc tam secīgi no tās iegūt informāciju visdažādākajos vēstures izpētes aspektos, t.i., ļaut, 

lai unikālais dokuments “pats izstāsta stāstu” par laikiem, kad tas vēl bija aktīvā, funkcionālā 

apritē.  
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2.1. Rīgas misāles kodikoloģija 
 

Balstoties uz medievistikā aprobētu praksi, lai gūtu pēc iespējas plašu, objektīvu un 

pilnīgu priekšstatu par Rīgas misāli, svarīgi ir veidot manuskripta kodikoloģisko1 aprakstu, 

kurš sistemātiskā veidā atspoguļo dažādus tā izcelsmes un tapšanas tehniskos aspektus. Tas 

savukārt ļaus daudz vispusīgāk izgaismot jautājumus par šīs grāmatas darinātājiem un 

lietotājiem, kā arī par tās plašāko kontekstu salīdzinājumā ar citiem šī paša laika kodeksiem2. 

Ārkārtīgi svarīgi ir arī nonākt pie iespējami precīza misāles datējuma, balstoties uz 

konkrētiem kodikoloģiskiem parametriem un analoģiju ar citiem tāda paša tipa kodeksiem. 

Kodikoloģiskais apraksts tika veidots atbilstoši mūsdienu medievistikas tradīcijām, resp. 

prasībām, sniedzot pēc iespējas kompleksu faktoloģisku materiālu. Visi komentāri un 

problemātiskie aspekti tiks apskatīti un sīkāk iztirzāti tālāk tekstā (skat. 2.2., 2.3. 

apakšnodaļu). 

 

Kodikoloģiskais apraksts 
 

Uzglabāšanas vieta, signatūra3 un citi primārie parametri  

 Grāmata atrodas LU Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu krājumā 

(šifrs R 2665.), tās nosaukums – Rīgas misāle. Šāds nosaukums pašā grāmatā gan nav 

atrodams, tas loģiskā kārtā izriet no grāmatas satura, funkcijas un tās pielietojuma vietas. 

Priekšējās lapas fol. 1v augšmalā4 ap 18. gadsimtu veikta atzīme Missale lat. MSC. – misāle, 

latīņu manuskripts (skat. 17. attēlu). 

                                                             
 
1 Sīkāk par kodikoloģiju – skat. glosāriju. 
2 Kodekss (lat. codex) - grāmata, kurā apkopoti vairāki manuskripti, piem. kalenārs un misāle. Tie var būt divi 
žanriski atšķirīgi teksti vai arī divi radniecīgi teksti. Kodekss ir konkrētāka grāmatas forma nekā manuskripts, 
kas var būt arī viena vēstule vai pat viena atsevišķa lapa (sal. Bruckner 1983: 2197–2198). 
3 Signatūra (lat. signare, "apzīmēt, dot nosaukumu") ir ar roku rakstīts nosaukums, apzīmējums vai paraksts. 
4 Apzīmējums folium (lat. folium „lapa“, daudzskaitlī folia, bieži lietots arī ablatīva locījumā – folio "uz lapas") 
ir kodikoloģijā parasti lietotais kāda kodeksa papīra vai pergamenta lapas apzīmējums. Līdz pat 16. gadsimtam 
bija parasts grāmatās skaitīt nevis lappuses, bet gan lapas, katrai no tām dodot savu nummuru. Vārds folio, 
saīsināti f. vai fol., ir parasts vēl šodien visās zinātnēs, kas nodarbojas ar vēsturiskiem tekstiem. Piemēram,     
fol. 1r (izrunā: folio 1 recto) nozīmē „pirmās lapas priekšpuse“, fol. 1v (folio 1 verso) nozīmē “pirmās lapas 
aizmugure“. 
 



 

 127 

 
17. attēls. Signatūras atzīme, priekšējās lapas fol. 1v augšmala  

Manuskripta izgatavošanas vieta, visticamāk, ir Rīga, taču iespējams arī, ka tas tapis 

kādā Ziemeļvācijas pilsētā. Tāpat iespējams, ka lapas aprakstītas citur, bet iesietas Rīgā. 

 Rokraksta rašanās laika agrākais datējums, saskaņā ar Bruininga uzskatiem, varētu 

būt apmēram 1420. gads, vēlākais – 1460.–1480. gadi. Lietošanas laiks ir – sākot  ar 

(agrākais) 1440. gadu vai (vēlākais) ar 1470.–1480. gadiem, līdz pat 15./16. gadsimtu mijai 

(sal. Bruiningk 1904: 36–44). Mūsdienu paleogrāfiskā analīze liecina, ka kodeksa datējums ir 

15. gs. 60.–90. gadi. Dažas no misālē veiktajām piezīmēm ļauj izteikt pieņēmumu, ka tā 

bijusi lietošanā vēl 16. gs. pirmajā ceturksnī.1 

 Manuskripta tips – kodekss (jo manuskriptā atrodami divi teksti – kalendārs un 

misāle). 

 

Iesējums un stāvoklis 

 Iesējums kopumā ir bojāts un relatīvi slikti saglabājies. Grāmata iesieta ozolkoka 

vākos, kuri apvilkti ar brūnā krāsā krāsotu ādu. Grāmatas vākos ir iestrādāti divi slēģi, kas 

paredzēja, ka ar tiem tiek savienots priekšējais un aizmugurējais vāks, tādējādi fiksējot misāli 

aizvērtā stāvoklī. Slēģi līdz mūsdienām nav saglabājušies (skat. 18. attēlu).  

                                                             
 
1 Šī pētījuma kodikoloģiskā apraksta tapšanā ar paleogrāfiskās analīzes veikšanu nozīmīgu palīdzību sniedza 
medievisti Dr. Klauss-Joahims Lorencens-Šmits (Klaus-Joachim Lorenzen-Schmidt, Hamburga) un Dr. Andris 
Levāns. 
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18. attēls. Rīgas misāles iesējums 

Grāmatas vāku iekšpuses ir pārlīmētas ar aprakstītu pergamentu. Priekšējā vāka pergamenta 

lapa ielīmēta ar rakstu uz leju. Gan pats materiāls, gan ieraksti uz tā liecina, ka šīs 

pergamenta lapas ir vecākas nekā pārējā misāle un varētu būt ņemtas no cita, senāka 

manuskripta. Vāku iekšpusēs ielīmētās pergamenta lapas ir sliktākas kvalitātes nekā pārējā 

misāle, tās ir cietas un dzeltenīgi brūnas. Taču tas nav vienīgais arguments, kas liek domāt, 

ka šīs lapas ir krietni vecākas nekā pati misāle. Abu vāku ielīmētās lapas ir izmantotas tīri 

utilitārā veidā un, ja pieņem, ka Rīgas misāle tika darināta un iesieta Rīgā, tad arī šīs lapas 

tika ielīmētas Rīgā un, iespējams, tās ir ņemtas no kāda senāka Rīgas manuskripta, kas 

atradies Rīgas domkapitula kancelejā. Šīs vāku iekšlapas varētu būt kādas krietni senākas, 

nepabeigtas Rīgas misāles lapas. Nepabeigtas tāpēc, ka tekstā trūkst iniciāļu, kuriem 

nepārprotami turpat tekstā atstāta vieta. To datējums varētu būt ap 1230.–1260. gadu un, 

iespējams, tas ir kāda anonīma Lībekas notāra rokraksts, kas tolaik rakstīja Rīgas arhibīskapa 
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Alberta Zūrbēra1 vajadzībām. Vāka iekšlapu rokraksts: diplomātiskā minuskula raksts, kas ir 

tipisks 13. gadsimta beigām (skat. 19. attēlu).      

 
19. attēls. Aizmugurējā vāka pārlīmētās pergamenta lapas fragments 

   

Aprakstīšanai izmantotais materiāls 

 Misāles izgatavošanā lietotais pergaments2 ir labas kvalitātes, mīksts un padevīgs. 

Kopumā ņemot, tas ir labi saglabājies – vien nedaudz iedzeltējis un vietām nosmērēts. 

Atsevišķās pergamenta lapās ir novērojami plīsumi, kas varēja rasties teksta rakstīšanas un 

stiprināšanas gaitā (lapa pirms rakstīšanas tika nostiepta uz stingra pamata, tad tā varēja 

ieplīst). Vairākus, taču ne visus, bojājumus un plīsumus vēlākā laikā ir mēģināts sašūt un 

salabot (skat. 20. un 21. attēlu). 

                                                             
 
1 Alberts Zūrbērs (Albert II. Suerbeer, 12. gs. beigas Ķelnē – 1273. g. Rīgā) – Rīgas arhibīskaps no 1253.–1273. 
gadam; bijis ar lielu ietekmi gan Livonijā, gan citās viņam pakļautās bīskapijās (sal. Wolter 1980: 286). 
2 Līdz ar to kodekss klasificējams kā codex membranaceus, t.i., kodekss, kur teksts fiksēts uz pergamenta.  
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20. attēls. Fragments no fol. 23v 

 
21. attēls. Fragments no fol. 12v 

 Sākot ar 94. lapu, jākonstatē spēcīgāks lapu nolietojums, kas norāda, ka šī misāles 

daļa tika daudz vairāk lietota. Lapu apakšējie stūri ir dzelteni, spēcīgi nolietoti. Šeit lapu 

pergaments ir biezāks, līdz ar to arī stingrāks. Iespējamais pamatojums tam ir tāds, ka šī 

misāles daļa ir saistīta ar svēto pieminēšanu, kas bija ļoti nozīmīga un būtiska ikdienas rituāla 

sastāvdaļa. Atšķirībā no pārējās misāles, kura tika lietota atbilstoši liturģiskajam gadam, šī 

sadaļa tika paredzēta daudz biežākai un intensīvākai lietošanai, tāpēc arī jau, to izgatavojot 

lietots biezāks pergaments. 

 

Izmantotā tinte 

 Rakstīts ir pārsvarā ar melnu tinti, lietojot sarkano tinti mazākiem virsrakstiem vai 

iezīmējot svarīgu teikumu pirmos burtus. Zilā tinte, kas viduslaikos ir krietni dārgāka par 

abām iepriekš minētajām, tiek biežāk lietota tikai nozīmīgu pirmo burtu iezīmēšanā. Krietni 

retāk ir sastopama arī zaļā tinte, kas vairāk pilda ornamentiskas funkcijas (skat. 22. attēlu). 
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22. attēls. Fragments no fol. 9v, kurā redzams Ziemassvētku introita Puer natus sākums. 

 

Kodeksa formāts un apjoms 

 Kodeksa formāts – 360x270x100 mm (augstums x platums x dziļums), vāku un 

lappušu izmērs pēc būtības ir identisks. Apjoms – 192 lapas. 

 

Kodeksa kārtu1 struktūra un to salikums 

 Rīgas misāle sastāv no 14 kārtām, kur katrai no tām ir atšķirīgs lapu skaits. Jākonstatē, 

ka misālei trūkst beigu – starp pēdējo saglabājušos kārtu un aizmugures vāku ir vieta vēl 

vismaz vienai kārtai (apm. 16 lapām), kura iztrūkst.  

                                                             
 
1 Medievistikā kodeksa kārtas sauc arī par kvaternioniem (no lat. quaternio „četrkārtīgs“), kas nozīmē, ka 
tipiskā gadījumā viduslaiku kodeksa viena kārta sastāv no četrām dubultlapām, t.i., 16 lappusēm. Vācu valodā 
kārtai tiek lietots apzīmējums – Lage. 



 

 132 

 
23. attēls. Fragments no 180v apakšējās iekšmalas un aizmugures vāka.  

Var redzēt, ka pēdējā kārta (vai pat vairākas kārtas) šajā vietā ir izplēsta. Šo apgalvojumu 

apstiprina arī fakts, ka pēdējās lappuses teksts apraujas pusvārdā (skat. 23. attēlu), kā arī 

marginālijas teksts, kas atrodams fol. 154v. Tajā lietota atsauce uz lapu numur "188" (skat. 24. 

attēlu). Tā kā mūsu rīcībā esošās Rīgas misāles pēdējās lapas numurs ir "180", tad tas 

jāuzskata par vēl vienu pierādījumu faktam, ka sākotnēji kodeksa beigās ir bijusi vēl vismaz 

viena kārta.  

 

 
24. attēls. Fol. 154v marginālijas teksts ar norādi uz 188. lapu 

Lapu salikums kārtās veidojas šādi: 

1. kārta – 10 lapas 

2. kārta – 10 lapas 

3. kārta – 10 lapas 

4. kārta – 10 lapas 

5. kārta – 10 lapas 

6. kārta – 10 lapas 

7. kārta – 14 lapas 
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8. kārta – 16 lapas 

9. kārta – 16 lapas 

10. kārta – 16 lapas 

11. kārta – 16 lapas 

12. kārta – 16 lapas 

13. kārta – 18 lapas 

14. kārta – 20 lapas 

 

Lapu un lappušu numerācija 

 Kodeksam ir sava oriģinālā lapu numerācija, kas gan ir nepilnīga un pat uzrāda kļūdas. 

Atbilstoši viduslaiku tradīcijai, lapu nummuri ir pret katra atvēruma labajā pusē esošās lapas, 

t.i., recto lapas labās malas vidu un tas fiksēts ar romiešu cipariem gotiskajā rakstā (skat. 25. 

attēlu).  

 
25. attēls. 142. lapas numerācijas piemērs, fol. 142r  

 Pirmās četras lapas, kas ietver priekšlapu un trīs liturģiskā kalendāra lapas, nav 

numurētas. Numerācija sākas līdz ar misāles daļu – 1. Adventa svētdienas liturģiskajiem 

tekstiem. Šī lapa numurēta ar romiešu I (tātad, lappuses nummurs 1r, lapas otra puse ir 

attiecīgi 1v). Tālāk numerācija secīgi turpinās līdz pat 100. lapai, kur tā pārtrūkst. Seko 

septiņas lapas bez numerācijas un tad tā atkal ar 101r tiek turpināta līdz pat 147. lapai. Šeit 

jākonstatē, ka numurs "147" ir lietots divām recto lapām pēc kārtas, kas nozīmē 

nepārprotamu rakstītāja kļūdu. Tad numerācija atkal tiek turpināta līdz pat pēdējai recto lapai, 

kura uzrāda numuru "180". Vēl zīmīgs ir fakts, ka virs daudzu lapaspušu sarkanajiem 

numuriem ar melnu tinti uzskicēti tie paši numuri daudz mazākā izmērā (skat. 26. attēlu). Tas 

liecina par to, ka rakstītājs katru lapaspusi no sākuma sagatavoja kā melnrakstu, lai pēc tam 

to noformētu līdz galam un iekļautu misāles kopējā secībā.  
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26. attēls. 35. lapas numerācijas piemērs, fol. 35r 

Kopumā jāsecina, ka Rīgas misāle ir jau no paša sākuma mērķtiecīgi izgatavots kodekss, kur 

viss jau savlaicīgi tika plānots un paredzēts.  

 Lai vienkāršotu turpmāko pētniecības gaitu un izvairītos no pārpratumiem, kas varētu 

rasties dubultas numerācijas gadījumā, turpmāk maksimāli tiks izmantota misālē dotā 

oriģinālā numerācija, kas tiks papildināta tikai tur, kur tas skaidrības labad nepieciešams. 

Pirmajām četrām nenumurētajām lapām tiek  piešķirta šāda atsevišķa numerācija: 

Kalendāra priekšlapa, fol. 1r – 1v 

Kalendārs, fol. 2r – 2v 

Kalendārs, fol. 3r – 3v  

Kalendārs, fol. 4r – 4v 

Atsevišķi tiek numurētas arī septiņas nenumurētās lapas aiz fol. 100v, tām tiek secīgi piešķirta 

šāda numerācija: 

Fol. [100v – 1r]  

Fol. [100v – 1v]  

Fol. [100v – 2r]  

Fol. [100v – 2v] ... utt. līdz fol. [100v – 7v].  

Lapa, kurai misāles oriģinālā otro reizi tiek piešķirts numurs "147", savukārt tiek definēta 

attiecīgi kā lappuses fol. [147v – 1r] un fol. [147v – 1v]. 

 

Slejas un rindas  

 Katrai lappusei ir divas slejas (sleja a un sleja b), katrā slejā 32 teksta rindas. 

Izņēmumi ir lappuses, kuras nav pilnībā aizpildītas (piem. fol. [100v – 3v], kas nav parasta 

teksta lappuse, bet te ir veikts viens memorijas ieraksts) vai arī tās lappuses, kur teksts ir 

kombinācijā ar notīm (no fol. 166v – 167v). Vēl visai misālei raksturīgs elements ir katrai 

lappusei rūpīgi savilktas līnijas, uz kurām tika rakstīts teksts vai notētas melodijas. Līnijas ir 
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ļoti asas un precīzas, taču nav dominējošas. Lappusēs, kur rakstītas notis gotiskajā notācijā, 

katra rinda vēl tiek ar papildus līniju sadalīta uz pusēm, tādējādi iegūstot notīm nepieciešamo 

vietu. Katru lappusi pa vertikāli sadala četras līnijas, kas izveido nepieciešamās divas teksta 

slejas, atstājot atstarpi gan vidū, gan arī lappuses malās. Tas ir tā laika viens no 

izplatītākajiem kodeksu lappušu izkārtojuma standartiem. Lai līnijas savilktu absolūti precīzi, 

visas lapu malas ir iezīmētas ar caurumiņiem (to attālums vienam no otra – 0,9 mm), kuri 

pilnībā sakrīt ar vilktajām līnijām. Acīmredzot, no sākuma katrai lapai tika izdurti caurumi, 

tad pret tiem tika vilktas tekstam paredzētās līnijas (skat. 27. attēlu). Tādējādi tika sagatavota 

precīza vieta katras rindas tekstam, kas atkal liecina par labu kodeksa izgatavošanas 

plānošanu. 

 
27. attēls. Fragments no fol. 88r labās augšējās malas 

Tādi paši caurumi atrodami arī lapu augšā un apakšā, lai nodrošinātu precīzu vertikālo līniju 

novilkšanu, kas precīzi iezīmē raksta sleju atdalošo atstarpi. 

 

Rokraksts, iniciāļi un raksta izmērs  

 Lielākā daļa Rīgas misāles ir rakstīta viduslaikiem tik raksturīgajā gotiskajā rakstā, 

kas ir ļoti labi salasāms un rakstīts ar lielu rūpību. Gotiskajam rakstam var būt dažādas 

formas, šī kodeksa raksta tips – tekstūra (att., tekstūra quadrata), kas tiek lietots 14. un 15. 

gadsimtā (skat. 28. attēlu). Raksta izmērs ir, lielākoties, apm. 6 x 4 mm (augstums x platums).  
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28. attēls. Rīgas misālē atrodamā gotiskā raksta fragments no fol. 49v 

 Dažāds izmērs ir iniciāļiem – sākot ar 8x7 mm līdz pat 18x8 mm (neskaitot klāt 

piezīmētos ornamentu vijumus). 28. attēlā redzamie sarkanie un zilie iniciāļi, kas vienmēr 

iezīmē jaunas teksta sadaļas sākumu, tiek saukti par lombardiem un tie ir ļoti tipiski vēlīno 

viduslaiku kodeksiem. Iniciāļu izmērs neapšaubāmi saistīts ar konkrētā virsraksta, teksta vai 

rubrikas nozīmi; katrs iniciālis tiem piešķir atbilstošu izcēlumu. Iniciāļi pārsvarā ir sarkanā un 

zilā krāsā, atsevišķos gadījumos iniciāļos papildus izmantota arī zaļā krāsa. Īpaši nozīmīgu 

Rīgas misāles sadaļu (piem., Adventa, Ziemassvētku, Lieldienu u.c.) sākumos tiek lietoti pat 

trīs krāsās kolorēti iniciāļi. To izmērs atbilst astoņām teksta rindām un kā papildus ornaments 

tiek lietoti krāšņi, filigrāni vijumi, kas izstiepjas visas lappuses garumā un platumā (skat. 29. 

attēlu). Šādi tiek veidoti visi svarīgāko kodeksa sadaļu iniciāļi. 
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29. attēls. Iniciālis Pirmā Adventa introitam Ad te levavi un lapas kopskats, fol. 1r   

 Visas glosas1 un marginālijas ir rakstītas 15. gadsimta gotiskajā kursīvā vai tā 

saucamajā kancelejas rakstā (vēl to mēdz saukt par bastardas rakstu). Tas ir daudz smalkāks 

un mazāka izmēra (skat. 30. attēlu). Glosas ir daudz grūtāk izlasīt un atšifrēt, jo tās pārsvarā 

ir impulsīvas, emociju vadītas, ātri pierakstītas remarkas.  

 
 30. attēls. Glosas fragments gotiskajā kursīvā, fol. 100r lapas labā mala 

  
                                                             
 
1 Glosa – (no sengrieķu γλῶσσα, glóssa, „mēle, valoda“, latīniski glossa) ir kāda sarežģīta vārda vai teksta 
posma paskaidrojums uz lappušu malām. Plašākā nozīmē – jebkāda veida teksta komentārs vai skaidrojums, kas 
pievienots attiecīgajam tekstam. 
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 Runājot par Rīgas misālē atrodamo kancelejas rakstu, jāatzīmē vēl kāds nozīmīgs 

rakstisks avots, kas tieši kancelejas raksta kontekstā ļauj samērā precīzi runāt par manuskripta 

datējumu. Proti, ir runa par Rīgas Doma prāvesta Teodoriha Nāgela (Theodoricus Nagel) 

1463. gada 17. aprīlī rakstītu vēstuli, kurai pievienota arī piezīmju lapiņa1 kancelejas rakstā 

kā paskaidrojošs pielikums.2 Vizuāli salīdzinot to ar misālē atrodamo kancelejas rakstu, 

jākonstatē, ka tie ir gandrīz identiski. Nevar apgalvot, ka rakstījusi viena un tā pati roka, taču 

ir skaidrs, ka abu dokumentu izcelsme ir saistīta ar vienu ģeogrāfisku vietu, tradīciju un laiku. 

Tas ir viens no svarīgajiem argumentiem, apgalvojot, ka Rīgas misāles datējums ir saistīts ar 

15. gadsimta otro pusi (skat. Nāgela vēstules pielikuma fragmentu, 31. attēls). 

 
31. attēls. Caedula ad litterae 1463 Apr 17, Ego Thidericus Nagel 

 Atsevišķās vietās kodeksā atrodams arī viduslaikiem tik raksturīgais gotiskais 

diplomātiskais raksts (vai saukts arī par gotisko minuskulu). Šis raksts atšķirībā no gotiskā 

kursīva iezīmēja lielākas nozīmes un cieņas piešķiršanu attiecīgajam tekstam. Rīgas misālē 

gotiskajā minuskulā veikti, piemēram, svēto memoriju ieraksti (skat. 32. attēlu). 

 

  

                                                             
 
1 Lat. caedula. 
2 Piezīmju lapiņa šodien atrodas LU Akadēmiskās bibliotēkas Reto rokrakstu un grāmatu nodaļā (pagaidām bez 
šifra numura). 
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32. attēls. Gotiskā minuskula piemērs, 

fragments no Johannesam Kapistrani veltītās memorijas, fol. [100v – 3v]  

Manuskripta paleogrāfiskā analīze liecina, ka visi trīs rokraksti ir tipiski 15. gadsimta 60.–90. 

gadiem (arī citi kodikoloģiski parametri apstiprina, ka kodekss ir datējams ar šo laikposmu).  

 

Par rakstītājiem un raksta detaļām  

 Jākonstatē, ka kodeksā figurē vairāku rakstītāju rokraksti un visa teksta apjomu nav 

veikusi viena rakstītāja roka. Kalendāra daļu rakstījusi viena roka, savukārt pārējā misāle ir 

vēl vairāku roku darbs. Protams, ka vāku iekšlapās atrodamais rokraksts (kā jau augstāk 

minēts, šīs lapas radušās krietni senāk) pieder vēl kādam citam rakstītājam. Kancelejas rakstā 

veiktos paskaidrojumus (glosas), iespējams, veikuši līdz pat padsmit rakstītāji un šīs atzīmes 

varētu būt izdarītas, sākot ar vienu paaudzi pēc misāles izgatavošanas laika.1 Vairākas no 

veiktajām piezīmēm var attiecināt jau uz 16. gs. pirmo ceturksni. Kopumā jāsecina, ka Rīgas 

misāles rakstītāji ir pielikuši daudz pūļu, veidojot manuskriptu par mākslinieciski skaistu 

izdevumu, rūpīgi izzīmējot daudzu lapaspušu malas ar smalkiem ornamentiem vai veltot 

daudz uzmanības lapaspušu iniciāļu izzīmēšanā.  

 

Teksta satura grafiskais atveidojums  

 Teksta saturs kodeksā atveidots atbilstoši misāles kā liturģiska dokumenta tradīcijām, 

kas, pirmkārt, nodrošina grāmatas funkcionalitāti un, otrkārt, pievērš uzmanību tās 

estētiskajiem aspektiem. Viens no nozīmīgākajiem elementiem ir teksta materiāla ārkārtīgi 

precīzais strukturējums visā kodeksā, kur lielu lomu spēlē jau iepriekš minētie dažādu izmēru 

kolorētie iniciāļi. Skaidru un funkcionālu pārskatāmību kodeksa lietotājiem sniedz arī 

solopantu atzīmes sarkanā krāsā – pārsvītrots "V" kā simbols pantam2 (skat. 33. attēlu), kā arī 

                                                             
 
1 Viduslaikos misāles un citi šāda tipa funkcionāli kodeksi parasti tika izmantoti ne ilgāk kā 1–2 paaudzes.  
2 Lat. versum – pants (liturģiskajā mūzikā saprotams kā solopants). 
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kolorēti Evaņģēlija lasījumu pieteikumi sarkanā vai zilā krāsā, kas tiem piešķir īpašu 

izcēlumu tekstā (skat. 34. attēlu). 

  
            33. attēls. Simbols, kas norāda                 34. attēls. Jāņa evaņģēlija virsraksts                                
      uz solopantu, fol. 16r b slejas 11. rinda               (Johannes), fol. 16r b slejas 14. rinda 

Tāpat kodeksa rakstītājs lietojis arī daudzas tam laikam raksturīgas abreviatūras, kas liecina 

gan par taupīgo attieksmi pret pergamentu un tinti, gan arī par nenoliedzami klātesošo 

mutiskās transmisijas elementu misāles lietošanas brīdī. Kodeksa lietotājiem bieži pietika 

tikai ar nelielu saīsinājumu, teksta sākumu vai cita veida atgādinājumu, lai zinātu, kas tālāk 

lasāms, att., dziedams. Spilgti tas redzams arī misālē atrodamajos dziedājumos, piemēram, 

introita Terribilis est solopantam nav beigu (ne teksta, ne nošu), kas liecina par to, ka 

dziedātājs zināja no galvas, kas tālāk dziedams. Kā uzskatāmākos piemērus abreviatūrām šajā 

kodeksā var minēt katra Evaņģēlija sākumā atrodamos vārdus In illo tempore, kas visos 

gadījumos tiek saīsināti (skat. piemēru 35. attēlā), un dziedājuma tekstu Cantate Domino 

(skat. piemēru 36. attēlā).  

 

 
       36. attēls. Šeit redzamajā tekstā rakstīts     
            Cantate dño (t.i., Cantate Domino),  
                    fol. 87v b slejas 15. rinda 

       35. attēls. Šai gadījumā ir rakstīti vārdi  
       In ill. (t.i., In illo tempore), kā arī lietots  
         liels, grezns iniciālis I, fol. 27v b sleja. 
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Kalendārs  

 Kodeksa sākuma daļā atrodamais kalendārs aizņem sešas lappuses, kur katrā lappusē 

fiksēti divi mēneši ar visiem liturģiskajiem svētkiem un piemiņas dienām. Kalendārs sākas ar 

janvāra mēnesi un atbilst t.s. Jūlija kalendāra1 kārtībai (skat. 37. attēlu).   

 
37. attēls. Missale Rigense kalendāra fragments – janvāris, fol. 2r  

 Jau šis nelielais fragments liecina par konkrētu kalendāra specifiku un tā uzdevumu. 

Simboliskie burti "KL" nozīmē  saīsinājumu vārdam kalenda2, ar ko Jūlija kalendārā iesākas 

katrs jauns mēnesis. Visa pārējā informācija atbilst viduslaikiem tik tipiskajam svēto 

kalendāram, kurā līdz Gregora kalendāra ieviešanai nebija vienotu norāžu uz datumiem. Tiek 

dota arī norāde, ka janvārī ir 31 diena un tas, ka gada pirmā diena ir Jēzus Apgraizīšanas 

svētki – Circumcisio3. Kreisajā pusē tiek numurētas dienas, izmantojot burtus a – g. Kopumā 

jāsecina, ka Rīgas misālē atrodamais kalendārs ir praktiska norāde garīdzniekiem, kurā dienā 

                                                             
 
1 Jūlija kalendārs (lat. calendarium Iulianum) bija reformēts romiešu kalendārs, kuru 45. g. pirms Kristus ieviesa 
Jūlijs Cēzars. Pāvests Gregors XIII 1582. gadā izdeva pavēli par kalendāra reformu, to nosauca par Gregora 
kalendāru un līdz ar to tas kļuva par jauno stilu, bet Jūlija kalendārs – par veco stilu. 
2 Kalendas (lat. kalendae, "jauns mēness") romiešu kalendārā bija, att., katra mēneša pirmā diena, sākotnēji tām 
bija saistība ar mēness fāzēm. Kalenda apzīmēja jauna mēness cikla sākumu. Viss pārējais kalendārs tika 
veidots, balstoties uz visai sarežģītu kalendu, nonu un īdu sistēmu, kas balstījās dažādu mēness fāžu maiņā. 
Tāpat attiecīgā mēneša dienas netika secīgi numurētas, bet gan tika iezīmēti septiņu dienu nedēļas cikli, katrai 
dienai piešķirot secīgi kādu no burtiem no A līdz H. Pēc tam atkal sāka skaitīt no A. Tā tas tika iesākts katra 
gada 1. janvārī un visu cauru gadu turpināts. 
3 Viduslaikos bija sastopami dažādi kalendāra stili un gada sākums varēja tikt variēts no vienas dienas uz otru. 
Ja gads iesākās 1. janvārī, tad to sauca par Circumcisio stilu. Savukārt Rīgas misāles pamatteksts (fol. 1r) sākas 
ar 1. Adventu, kas jau ir cits kalendāra stils un, sākot ar vēlīnajiem viduslaikiem, tas kļūst par visizplatītāko 
liturģiskajos kalendāros. 
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kādi svētki svinami. Balstoties uz to, varēja ātri un jēgpilni lietot kodeksa pamatdaļā 

atrodamos dziedājumu, lasījumu un lūgšanu tekstus. 

 

Dziedājumi un mūzikas notācija 

 Rīgas misālē konstatējams salīdzinoši specifisks un citām Romas baznīcas misālēm 

netipisks fakts, kurš padara šo vēsturisko dokumentu īpaši saistošu mūzikas pētniekiem, proti, 

manuskriptā atrodami piecu gregorisko Proprium dziedājumu (In. Terribilis est, Gr. Locus 

iste, Al. Vox exultationis, Of. Domine Deus, Co. Domus mea) teksta un nošu pieraksti, kā arī 

83 muzikālās marginālijas. Līdz ar to manuskripts pieskaitāms tām misālēm, kurās iekļautas 

mesas Proprium dziedājumu notis un tiek dēvētas par Missale Notatum1. Šajā kodeksā blakus 

lūgšanu un lasījumu tekstiem atrodamie dziedājumu pieraksti veikti t.s. gotiskajā pakavnaglu 

notācijā (skat. kā piemēru 38. attēlu). 

 
38. attēls. Graduāla Locus iste sākuma fragments pakavnaglu notācijā, fol. 167r 

 

Glosas un muzikālās marginālijas 

 Kodeksā blakus no sākuma plānotajam misāles pamattekstam atrodamas ļoti daudzas 

marginālijas, kas liecina, ka manuskripts atradies ļoti dzīvā apritē un arī tajā atrodamais teksts 

ir bijis dzīvs teksts, kas ikdienas praksē nemitīgi ticis mainīts, koriģēts un slīpēts. Margināliju 

lielais skaits stāsta arī par to, ka manuskripts ilgāku laiku atradies viena cilvēka vai cilvēku 

grupas rīcībā. Savā dziļākajā būtībā visas marginālijas pilda papildinājuma, komentāra vai 

atgādinājuma funkciju. Viens no margināliju papildus rašanās iemesliem ir arī tas, ka misāles 

oriģinālajā tekstā ir daudz kļūdu (vismaz tās lietotāju izpratnē). Tie, kas šo tekstu ikdienā 

lieto, līdz ar to izdara korekcijas, lai tekstu tuvinātu iedomātai patiesai un ideālai liturģiskā 

teksta versijai.  

 Visas šajā kodeksā atrodamās marginālijas ir sadalāmas divās lielās grupās – glosās, 

kas attiecas uz kultu un rituālu, un muzikālajos fragmentos, kas tiešā veidā norāda uz lokālas 

                                                             
 
1 Missale Notatum – misāle ar izrakstītām notīm.  
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un dzīvas mūzikas tradīcijas klātbūtni kodeksa lietošanas kontekstā. Glosu skaita ziņā ir 

ārkārtīgi daudz – sākot ar vienu vai dažiem vārdiem un beidzot ar garākiem tekstiem vairākos 

teikumos (skat. kā piemēru 39. attēlu). 

 
39. attēls. Fragments no fol. 90r, augšējā lappuses malā redzams glosas teksts. 

Pie glosām pieder arī dažādas nota zīmes, kas ar grafiskas zīmes palīdzību norāda uz 

konkrētu vietu tekstā, kur glosas teksts būtu ievietojams (skat. 40. attēlu) vai arī – uz kuru 

vietu attiecīgais paskaidrojums attiecas (skat. 41. attēlu). 

 
40. attēls. Fragments no fol. 148v ar norādošo 

roku kreisajā lapas malā. 

 
41. attēls. Fragments no fol. 36v ar zīmi # , kas 
vienmēr notēta divreiz – pie glosas teksta un 

konkrētajā vietā tekstā, kur glosas teksts 
jāievieto. 

 

 Kodeksa marginālijās kopumā atrodami 83 muzikāli fragmenti (neskaitot jau iepriekš 

minētos piecus Proprium dziedājumus, kuriem kodeksā dots pilns teksts un muzikālā 

notācija). Lielākā daļa no tiem ir Kyrie eleison dziedājumu intonācijas, taču var konstatēt arī 

citu dziedājumu sākuma intonācijas (skat. kā piemēru 42. attēlu). 

 
42. attēls. Fragments no fol. 100v, šeit notētas Kyrie eleison un Gloria dziedājumu intonācijas. 
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Grāmatu miniatūras, groteskas un izgreznojumi 

 Lai gan šis kodekss neuzrāda citām šī paša laika misālēm raksturīgo izgreznojumu un 

grāmatu miniatūru krāšņumu un kvantitāti, tomēr arī šeit var minēt vairākas detaļas, kas 

stāsta par Rīgas misāles izgatavotāju gaumi. Nozīmīgākā miniatūra, kuras relatīvais datējums 

ir 15. gs. pirmā puse, ir Kristus pie krusta (skat. 43. attēlu). Tā tapusi, balstoties uz 14. 

gadsimta otrās puses ziemeļvācu grāmatu miniatūru paraugiem.1 Lietota sarkanā, zilā, zaļā, 

pelēkā un zelta krāsa. Miniatūrā attēlots krustā sistais Jēzus Kristus ar Dievmāti Mariju un 

apustuli Jāni. Jēzus noliecis galvu uz Marijas pusi un attēlotas arī viņa brūces (sāni, rokas, 

kājas), no kurām plūst asinis. Fonā lietota zilā – debesu krāsa, kā arī zaļā krāsa pie krusta 

pamatnes attēla apakšdaļā (zālē saskatāmi vairāki augi). Attēls ir divdimensionāls (15. gs. 

otrajā pusē šādās miniatūrās bieži vērojama jau daudz izteiktāka telpiska trīsdimensionalitāte). 

Topogrāfija tekstā: attēls atrodas fol. [100v - 3r] un ir uzskatāms par nozīmīgu paratekstu. 

Ļoti nozīmīgs ir veltījuma uzraksts otrā pusē (skat. fragmentu 32. attēlā), kas ir memorija 

Johannesam Kapistrāni2. Līdz ar to šī visa lapa, vai varbūt pat visa misāle, uzskatāma par 

memoriju (t.i., iedibinājumu). Attēla rašanās laiks var sakrist ar veltījuma uzrakstu lapas otrā 

pusē, taču var arī nesakrist. Tikpat iespējams, ka attēls tapis agrāk un kaut kad vēlāk veikts 

ziedojums un tiek veikts memorijas ieraksts. 

 

                                                             
 
1 Tas var tikt izskaidrots ar faktu, ka Livonija ilgu laiku dažādos avotos uzrāda tendenci turēties pie arhaiskiem 
elementiem. 
2  Johanness Kapistrāni (Johannes Capistranus, 1386–1456) – savā laikā slavens ceļojošs sludinātājs, 
karavadonis, inkvizitors. 1690. gadā Romas katoļu baznīca viņu iecēla svēto kārtā un pasludināja par visu 
advokātu patronu. Aktīvi darbojies ne tikai dzimtajā Itālijā, bet arī Silēzijā un Bohēmijā. Ir vēsturiskas liecības 
par to, ka pie viņa uz Breslavu devās cilvēki no visas Polijas, Saksijas un pat Livonijas, lai klausītos viņa 
iedvesmojošajā sludināšanā. 
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43. attēls. Miniatūra Kristus pie krusta, fol. [100v - 3r]  

 Kodeksā atrodami arī citi mākslinieciski izgreznojuma elementi – kolorēti sākuma 

iniciāļi ar vijumiem, citi ar vijumiem izgreznoti burti (skat. 44., 45. attēlu), 

 
44. attēls. Fragments no fol. 177r,  

b slejas 1. rinda 

 
45. attēls. Fragments no fol. 166v,  

b slejas 4. rinda 
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kā arī dažādas fizionomijas vai t.s. groteskas1. Ar fizionomijām un arī citām glosām spilgti 

parādās kodeksa lietošanas ieradumu ģenētika. Kopumā kodeksā atrodamas 20 groteskas 

(neskaitot izgreznotos burtus) – fizionomijas un citi motīvi (skat. 46.–48. attēlu). 

 
46. attēls. Fragments no 
fol. 37v, a slejas 1. rinda 

(monstra motīvs) 

 
47. attēls. Fragments no fol. 5r,  

b slejas 1. rinda  
(antropomorfa groteska) 

 
48. attēls. Fragments no 
fol. 58r, a slejas 1. rinda 

(zivs motīvs) 

 Groteskās bieži lietoti arī teiksmaini monstra motīvi, it kā simbolizējot visu Dieva 

radītās pasaules dažādību un kontrastus. Grotesku lietojums kodeksā noteikti ir saistīts ar 

emocionāli afektīvu stāvokli, rakstot tekstu un pēc tam to lietojot. Tas nav nejauši, kurās 

vietās groteskas tiek zīmētas. Parasti tie ir teikumu pirmie burti un tādējādi zīmējums arī 

pašam tekstam piešķir papildus jēgu un, iespējams, pat apslēptu nozīmi. Groteskas ir jāuztver 

kā daļa no teksta un tās ir iestrādātas konkrētās, apzinātās teksta vietās. Tās ir teksta 

ilustratīvi elementi, kuri atbilst konkrētajam tekstam un pastiprina tā jēgu, vizualizējot 

noteiktu emocionālo stāvokli.  

 

Kopējais kodeksa stāvoklis, labojumi, grāmatzīmes un nolietojuma pēdas 

 Kopumā kodekss ir spēcīgi nolietots, kas liecina par to, ka tas ilgstošu laiku atradies 

aktīvā liturģiskā lietošanā. Lietošanas gaitā veidojušās vairākas zīmīgas nolietojuma pēdas. 

Dažu lappušu iesējuma vietās saglabājušies sveču tauku atlikumi (liecība, ka misāle lietota 

sveču gaismā tiešā sveces tuvumā). Var konstatēt arī dzēsumus un labojumus, kas veikti, gan 

kasot pergamentu ar nazīti (skat. 49. attēlu), gan mēģinot pārrakstīt pāri ar biezāku tintes 

līniju (skat. 50. attēlu). Visi labojumi ir iejaukšanās uzrakstītajā tekstā un nošu materiālā. Tas 

liecina par to, ka šis ir atvērts teksts, kurš atrodas dzīvā procesā, pie kura pieder gan 

pārrakstīšanās, gan atcerēšanās – rakstiska piefiksēšana.  
                                                             
 
1 Groteskas (no it. grottesco, angļu val. apzīmējums – drolleries) – dekoratīvi margināliju zīmējumi viduslaiku 
kodeksos, īpaši populāri no apm. 1250.–1500. gadam. Tajos visbiežāk lietoti antropomorfi (attēlo cilvēku), 
zoomorfi (attēlo dzīvnieku), kā arī citi motīvi. Nereti attēlotas hibrīdas būtnes, kurās apvienojas kādi dzīvnieki 
un cilvēks vai dažādi dzīvnieki. Bieži zīmējumam ir tieša saistība ar tekstā pausto saturu. 
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49. attēls. Dzēsuma vieta kalendārā, 
kalendāra fol. 2r, b slejas 17. rinda 

 
50. attēls. Labojuma vieta nošu tekstā, 

fol. 167v, b slejas 15. rinda 
Kodeksa marginālijas arī ir liecinieces tam, ka daudzi teksti, zīmējumi un muzikālās 

intonācijas ir vēlāk pierakstīti teksti, kas liecina par aktīvu un impulsīvu lietošanas praksi. 

Vairākās kodeksa lapu malās atrodamas pat spalvas noslaucījuma pēdas, kas liecina par 

dažiem rakstītāju ieradumiem. Vairākām lapu malām ir pielīmētas ādas grāmatzīmes, kurām 

vajadzēja palīdzēt atrast īpaši bieži lietotus misāles tekstus (skat. 51. attēlu).  

 
51. attēls. Fragments no fol. [100v - 1r] . 

 
         52. attēls. Fragments no fol. [100v - 6v] . 

 Atsevišķām lapām pirkstu šķīruma vietām ir pārlīmēta āda, lai pasargātu lapu no 

saplīšanas ilgstošas lietošanas rezultātā (skat. 52. attēlu). Atsevišķi pergamenta fragmenti ir 

uz izplīšanas robežas. Iespējams, šajā kodeksa stāvoklī tas tika nomainīts ar jaunāku misāli. 

 

Provenience1 

 Rīgas misāles provenience nepārprotami saistās ar Rīgas Marijas Domu 15. gadsimtā 

un domkapitulu. Precīzāk, tā ir Rīgas arhibīskapa katedrāles Svētā Krusta altāra misāle. 

Misāles piederība, pirmkārt, ir pierādāma ar veltījuma ierakstu kalendāra priekšlapas fol. 1r 

labajā augšējā stūrī (skat. 53. attēlu). Tajā lasāms šāds teksts: 

 

 

                                                             
 
1 Provenience (no lat. provenire „parādīties, iznākt, izcelties“) dažādās valodās profesionālajā leksikonā tiek 
lietots kā nosaukums izcelsmes jēdzienam. Īpaši grāmatniecībā ar to tiek apzīmēta grāmatas izcelsme, tās autori, 
veidotāji un pirmie īpašnieki, kam grāmata tika darināta. Provenience iezīmē plašu jautājumu loku, kas saistās ar 
grāmatas autorību. 
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Istud missale pertinet ad 

altare sancte crucis in maiore 

ecclesia ante pedem chori subter 

ambonem ubi evengelium 

cum epistola leguntur. 

 
53. attēls. Missale Rigense veltījuma ieraksts,  

kalendāra priekšlapas fol. 1r labais augšējais stūris   
Tā tulkojums1:  

Šīs misāles vieta ir uz lielās baznīcas krusta altāra, kurš atrodas tieši pie ieejas altārtelpā, 

netālu no pults2, no kuras tiek lasīts Evaņģēlijs un vēstules.  

 Šajā ierakstā skaidri pateikts, kur ir misāles atrašanās vieta. Tā kā izteiciens majore 

ecclesia ir tipisks, runājot par katedrāli, tad tas uzskatāms jau par vienu nozīmīgu argumentu. 

Savukārt misālē atrodamie nekrologu ieraksti misāles kalendārā skaidri norāda Rīgas 

arhibīskapu Johannesa Ambundii (Johannes Ambundii, †1424), Henninga (Henning, †1448), 

Silvestra Stodevešera (Silvester Stodewescher, †1479), kanoniķa Heinriha Netelhorsta 

(Heinricus Nettelhorst, †1477) un Doma prāvesta Georgija Hollanta (Georgius Hollant, 

†1484) nāves gadus. Divi pirmie, tāpat divi pēdējie ieraksti ir veikti ar vienu un to pašu roku, 

kas liek secināt, ka rakstītāji piešķīruši saviem ierakstiem arī hronikas nozīmi. Pirmā 

rakstītāja rokraksts ar lielu iespējamību sakrīt ar rokrakstu, kas redzams augstāk minētajā 

veltījuma ierakstā. No šiem faktiem, pēc Bruininga domām, iespējams secināt, ka šī misāle, 

vēlākais kopš 1424. gada, ir lietota Rīgas Marijas Doma Sv. Krusta altārī (sal. Bruiningk 

1904: 36–44). 
                                                             
 
1 Šeit un turpmāk, ja nav atsevišķi norādīts, tulkojumi no latīņu valodas ir mani – G.P. 
2 Lat. ambo. 
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 Vēl viens pierādījums tam, ka šis kodekss patiesi pieder Rīgas tradīcijai, ir fakts, ka 

saglabājusies un mums pieejama ir cita unikāla grāmata – 1513. gadā Amsterdamā iespiestais 

breviārs (Breviarium secundum ritum et usum sancte Rigensis ecclesiae, 1513)1. Tā ir stundu 

lūgšanu grāmata, kas Amsterdamā iespiesta Rīgas katedrāles vajadzībām un ir uzskatāma par 

unikālu agrīnās drukas paraugu. Izpētot breviāra svēto kalendāru, atklājas pilnīga saderība ar 

Rīgas misālē atrodamo kalendāru. Tā kā viduslaikos katrā katedrālē bija savs, individuāls 

svēto kalendārs un liturģijas svinēšanas kārtība, tad tas sniedz vēl vienu pierādījumu, ka abas 

grāmatas lietotas vienā baznīcā un dokumentē vienu liturģisko tradīciju. 

 

Informācija par kodeksa saturu  

 Kodekss ir noformējies par vienu liturģisko tekstu, kurš rāda, kā tiek atspoguļotas un 

piefiksētas rakstiski arī mutiskās tradīcijas. Tas sastāv no kalendāra daļas un misāles daļas, 

kas ir tipiski lielākajai daļai viduslaiku misāļu. Kalendāra daļa ir strukturēta 12 mēnešos un 

uzrāda Rīgas katedrāles Svēto kalendāru, kā arī Rīgas arhibīskapu nekrologu ierakstus. 

Misāles daļa savukārt ietver visus lasījumu, lūgšanu un dziedājumu tekstus (daļa no tiem 

saīsinātā formā, norādot tikai Incipit2), kas sakārtoti pēc baznīcas liturģiskā gada kārtības ar 

nozīmīgākajiem svētkiem (Ziemassvētkiem, Lieldienām u.c.) kā galveno karkasu. Seko visas 

svēto piemiņas dienas ar attiecīgajiem liturģiskajiem tekstiem, kas apraujas līdz ar Sv. 

Barbaras dienu (4. dec.) misāles beigās un dažādiem Proprium lasījumu un lūgšanu tekstiem, 

jo trūkst pēdējās kodeksa kārtas. Faktiski, iztrūkst liturģiskio tekstu apmēram vienam 

mēnesim. 

 Sīkāk raugoties, arī manuskripta misāles daļu vēl var iedalīt sīkāk. Tieši no saturiskā 

viedokļa ir iespējams izskaidrot, kāpēc misāles vidū pēkšņi pārtrūkst lapu secīgā numerācija 

un tur atrodas septiņas nenumurētas lapas. Ja misāles lielākā teksta daļa, t.i., no fol. 1r – 180v, 

ir graduāle un lekcionārijs, tad nenumurētās lapas no fol. [100v – 1r] - fol. [100v – 7v] ir 

sakramentārijs, kas tiek lietots katrā mesā un līdz ar to lietošanas ērtības labad atrodas 

misāles vidū.3 Sakrametārijā blakus visiem lūgšanu, tai skaitā arī euharistiskās lūgšanas, 

tekstiem atrodami memoriju ieraksti, kuri katrā mesā tika nolasīti, tāpat arī miniatūra Kristus 

                                                             
 
1 Arī šī grāmata atrodas LU Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu krājumā. 
2 Latīņu vārds Incipit nozīmē „iesākas ar...“ (3. personas vienskaitlis darbības vārdam incipere „sākt, iesākt“). 
Ar Incipit apzīmē kāda literāra vai zinātniska darba teksta pirmos vārdus, nereti arī kāda dziedājuma pirmos 
vārdus, kas tad kalpo kā virsraksts. Incipit kalpo nosaukuma vietā kā attiecīgā antīkā, viduslaiku vai jauno laiku 
teksta identifikācija, ja šiem tekstiem nav viennozīmīga nosaukuma (vai eksistē dažādas nosaukumu versijas). 
3 Skat. sīkāk par misāles saturiski funkcionālo dalījumu arī 1.2.3.3. apakšnodaļā. 
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pie krusta. Missale Rigense sakramentārija ietvaros atrodams arī Kyriale teksts, t.i., 

Ordinarium dziedājumu teksti, kā arī viena Kyrie un viena Gloria in excelsis melodijas 

intonācija.1  

 Kodeksa pamatteksts, kā arī visu margināliju teksts ir latīņu valodā. Blakus 

pamattekstam misāle uzrāda pilnu piecu Proprium dziedājumu notis, kā arī 83 Ordinarium 

dziedājumu intonācijas kā lappušu marginālijas.  

 Atsevišķās Missale Rigense graduāles, lekcionārija un sakramentārija daļas ir 

sadalītas atbilstoši katras atsevišķās mesas formulāriem un ir izkārtotas konkrētās mesas 

norises secībā, kā tas tradicionāli misālē parasts. Tā kā gandrīz nevienam no Proprium 

dziedājumiem nav atrodamas notis, jāsecina, ka manuskripts domāts celebrantam, kurš visus 

tekstus varēja rečitēt neatkarīgi no kora klātbūtnes attiecīgajā mesā. 

 Misālē jākonstatē cieša kopsakarība starp margināliju rakstīšanu un kodeksa 

datējumu; margināliju datējums (balstoties uz rokrakstu īpatnībām un arī citiem kodeksu 

piemēriem) viennozīmīgi rāda, ka izgatavošanas laiks un margināliju tapšanas laiks sakrīt. 

Vēlreiz jāuzsver, ka kodekss ir datējams ar 15. gadsimta 60.–90. gadiem, jo uz lapu malām 

atrodamas šai laika nogrieznī tapušas marginālijas, par ko liecina rokraksta izpildījuma 

tehnika. Kodeksa margināliju paleogrāfiskās īpatnības rāda, ka misāli nevar datēt ar 14. gs. 

(kā tas sākotnēji hipotētiski tika pieņemts). Margināliju tapšana ir sinhrona ar attiecīgā teksta 

lietošanas laiku tūlīt pēc kodeksa izgatavošanas, jo marginālijas pavada lietošanas procesu un 

ir visdrošākais aktīvas praktiskas izmantošanas indikators. Šai gadījumā tas nozīmē, ka 

manuskriptam nav pārrāvuma starp izgatavošanu un lietošanu. Misāles producēšanas pamatā 

ir mērķis – tās liturģiska lietošana Rīgas katedrāles dievkalpojumos pie Sv. Krusta altāra. 

Balstoties uz kodeksā atrodamo materiālu, iespējams diezgan precīzi rekonstruēt 15. 

gadsimta liturģiskās kārtības Rīgas Marijas Debesbraukšanas Domā.  

 

                                                             
 
1 Par Ordinarium dziedājumiem un to marginālijām vairāk runāts 3.2.2.2. apakšnodaļā. 
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2.2. Vēsturiskais, liturģiskais un funkcionālais konteksts 
  

Par viduslaiku Rīgas baznīcas mūzikas dzīvi šodien zināms visai maz. Var izdarīt 

atsevišķus pieņēmumus, balstoties uz tā laika zināmiem faktiem par dominējošām tendencēm 

baznīcas mūzikas apritē Eiropā vispār.  

Lai gan gregorisko dziedājumu pirmsākumi meklējami 7.–8. gs., kad tos kā lūgšanas 

un Dieva slavinājumu dziedāja mūki klosteros, arī pēc tam vēl gadsimtiem ilgi tiem bija 

ievērojama loma Vakareiropas dievkalpojumu muzikālajā veidolā. Izņēmums nebūs bijis arī 

dievkalpojumi Rīgas Domā. Viena no galvenajām atbildēm tam, kāpēc gregoriskie 

dziedājumi visā Eiropā piedzīvo tādu izplatību un uzplaukumu, ir fakts, ka tie vēl nebijušā, 

augsti mākslinieciskā veidā piepilda Baznīcas mūzikas augstāko uzdevumu – pagodināt 

Dievu un novest līdz skanējumam Vārdu. Šim fenomenam pievērsušies ļoti daudz vēstures 

pētnieku, tai skaitā arī latviešu vēsturnieks un filozofs Andris Rubenis, kurš savā grāmatā 

Viduslaiku kultūra Eiropā raksta:  

“Viduslaikiem raksturīga ir vārda saistība ar skaņu. Tad arī dzirdēja „savādāk” un 

„vairāk”” (Rubenis 1997: 399).  

Vārda izteiksmīga dziedāšana un līdz ar to arī tā īpaša saklausīšana un piedzīvošana ir 

nozīmīgs arhetipisks fenomens, kas raksturīgs visai viduslaiku mūzikas kultūrai. Tieši 

dziedāta Vārda skanēšanas nianses bija tās, kas definēja attiecīgā teksta dziļāko saturu un tā 

nozīmi. Šī paša pamatprincipa klātbūtne atklājas arī, analizējot Missale Rigense atrodamos 

nošu pierakstus. 

Kaut arī jau 12. gadsimts iezīmē nozīmīgu robežšķirtni pārejā no vienbalsīgās 

mūzikas uz daudzbalsīgo1, tomēr maz ticams, ka arī viduslaiku Rīgā 13.–15. gadsimtā 

baznīcās jau bieži tika dziedāts daudzbalsīgi. Visticamāk, tie vēl joprojām bija gregoriskie 

dziedājumi, kuri nu jau vairāku gadsimtu gaitā sevi bija pierādījuši kā vispiemērotāko un 

izplatītāko repertuāru Vakareiropas baznīcas mūzikā. Kā apstiprinājums tam ir vienīgais tā 

laika dokuments, kas saglabājies – Missale Rigense. Latvijas mūzikas vēsturē tas ir unikāls 

fakts, ka līdz pat mūsu dienām ir saglabājies šis  ar 15. gs. 60.–90. gadiem datējamais 

manuskripts. 

                                                
1 12. gs. pirmā puse – Limožas katedrāles divbalsīgā dziedāšanas tradīcija; 12. gs. otrā puse – Parīzes Notre 
Dame skolas straujā uzplaukuma sākums. 



 

 

152 

 Apjomīgā grāmata aptver ļoti plašu informāciju par dievkalpojumu dzīvi Rīgas Domā 

15. gadsimtā. Tajā atrodams gan liturģiskais kalendārs ar tā laika Rīgai raksturīgo svētku 

ciklu, gan dažādas dievkalpojumu kārtības, gan lasījumu un lūgšanu teksti. Tas viss plaši 

dokumentē šī laika dzīvo dievkalpojumu praksi un tradīciju. Pavisam īpaši manuskriptam ir 

tas, ka tajā atrodami arī gregorisko dziedājumu nošu pieraksti. Līdz ar to tas uzskatāms par 

senāko avotu Latvijas mūzikas vēsturē, kas satur liecības nošurakstā.  

Pirms pētīt Rīgas misālē iekļautos dziedājumus un to šaurāko lietojuma kontekstu, ir 

nepieciešams saprast viduslaiku Rīgas gregorisko tradīciju un tās pirmsākumus kopumā, jo 

tikai tā būs iespējams izdarīt izsvērtus secinājumus par atsevišķām detaļām. Būtībā tas 

nozīmē īsi atskatīties uz kristietības vēsturi Latvijā un tās prakses dažādajiem aspektiem 

Rīgas Domā. Kā nozīmīgākie palīgi šīs tēmas izgaismošanā un pētniecībā ir jāmin Livonijas 

Indriķa hronika un vairāku vācbaltu vēsturnieku, piemēram, Leonīda Arbuzova seniora, 

Leonīda Arbuzova juniora, Vilhelma Neimaņa, Hermaņa fon Bruininga, Konstantīna Metiga 

un Rūdolfa Gulekes sarakstītie darbi par Livonijas vēsturi, kas pārsvarā izdoti 19. gs. beigās 

un 20. gs. sākumā.  

Ir būtiski uzsvērt, cik šim pētījumam nozīmīgs ir vācbaltu vēsturnieku pētījumos 

atrodamais faktu materiāls. Tas uzskatāms par saikni īpaši ar tiem agrāku laiku 

oriģināldokumentiem un hronikām, kuras līdz mūsdienām vairs nav saglabājušās. Daudzas šo 

vēsturnieku darbos atrodamās literatūras atsauces ļauj secināt par plašu materiālu klāstu, kas 

tiem bijis pieejams vēl 19. gs. beigās – 20. gs. sākumā, taču līdz mūsdienām diemžēl nav 

saglabājies un jāuzskata par pazudušu daudzajos Latvijas vēstures līkločos. Līdz ar to vēl jo 

svarīgāks ir viņu veikums, fiksējot daudzus nozīmīgus faktus. Par pētniecību mūsdienās 

jāpiebilst, ka pēdējā desmitgadē vairākas nozīmīgas publikācijas par Livonijas vēsturi ir, 

piem., LU profesoram medievistam Dr. Ilgvaram Misānam un Hamburgas universitātē 

studējušajam latviešu medievistam Dr. Andrim Levānam, kurš sniedza neatsveramu 

palīdzību šī pētījuma tapšanas procesā. 

Atgriežoties pie Rīgas misālē esošā mūzikas materiāla, galvenais jautājums ir šāds: 

kas tā ir par mūzikas tradīciju, kuras klātbūtni Rīgā dokumentē šis manuskripts? Ir skaidrs, ka 

viduslaiku katoļu baznīcā nozīmīgākais muzikālais repertuārs ir gregoriskie dziedājumi, kuri 

veido gan mesas, gan stundu lūgšanu muzikālo ietērpu. Vēl konkrētāk ņemot, tie bija dažādi 

mūku ordeņi, kuri dienu no dienas rūpējās par to, lai klosteros un katedrālēs tiktu svinēti 

mesas dievkalpojumi, kā arī tiktu noturētas psalmu lūgšanas. Šajā kontekstā izņēmums nav 

bijusi arī Rīgas pilsēta ar tās dievkalpojumu dzīvi, tāpēc turpinājumā tiks mēģināts iezīmēt 
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misāles lietošanas plašāko vēsturisko, liturģisko un funkcionālo kontekstu, kas cieši saistīts ar 

Rīgas pilsētas un tās katedrāles vēsturi. 

 

2.2.1. Livonija, Rīga un tās katedrāle viduslaikos 

 

Daudzi vēsturnieki uzsver Rīgas lomu tā laika Livonijā un tās nozīmīgo vietu 

politiskajos procesos. Leonīds Arbuzovs juniors dēvē Rīgu par Livonijas metropoli:  

"Rīga bija nodokļiem bagātākā pilsēta un arī nozīmīgākais punkts jūras satiksmei ar 

Vāciju, tāpat arī atslēga uz šo zemi no jūras puses, nemitīgs strīda ābols starp 

arhibīskapu, pilsētas sākotnējo pārvaldnieku, un Vācu ordeni. Jo Rīgas īpašumtiesības 

bija izšķirošas jautājumā par to, kam piederēs vara Livonijā"1 (Arbusow 1919: 21).  

Tieši 14. un 15. gs. bija laiks, kad Rīgā notika nikna cīņa par ietekmi starp Vācu ordeni un 

Rīgas arhibīskapu. Jo, kam bija teikšana Rīgā, tas pēc būtības valdīja visā Livonijā. Jāiebilst, 

ka šajās cīņās pati Rīgas pilsēta vienmēr nostājās arhibīskapa pusē un ar lielu 

neapmierinātību uzņēma jebkādus ierobežojumus no Vācu ordeņa puses, kurš atsevišķos 

laikposmos pat centās arhibīskapus no viņu pašu metropoles padzīt. Tomēr, sākot jau ar 15. 

gs. sākumu, Vācu ordenis un Rīgas arhibīskaps sāka meklēt savstarpējas kompromisa 

iespējas, jo citādi vairs nebija iespējams vienoties par steidzamiem ikdienas jautājumiem, kas 

skāra Rīgas pilsētu. Līdz galam šis nenoteiktais stāvoklis beidzās tikai ap 15. gs. vidu, kad 

Rīgas arhibīskaps Silvestrs Stodevešers un Vācu ordeņa mestrs 1452. gada 30. novembrī 

noslēdza t.s. Kirhholmas2 līgumu, kurš paredzēja ordeņa un arhibīskapa dalīto valdību pār 

Rīgu, kā arī aizliedza savstarpējas cīņas (Arbusow 1919: 22, 29, 32). 

Raksturojot šo laiku Livonijā nedaudz plašāk, jāuzsver, ka 14.–15. gs. Livonija 

atradās krietni atstatus no pasaules, kurā valdīja žilbinošais franču–burgundiešu dzīvesstils, 

un tas – ne tikai vārda ģeogrāfiskajā nozīmē. Tā atradās Romas ietekmē esošās Eiropas 

robežapgabalā. Tajā dominēja nevis kāds laicīgs valdnieks, bet gan 13. gs. krusta karu laikā 

ietekmi guvušais Vācu ordenis. Var sacīt, ka tā laika Livonijā noteicošais elements bija 

karadarbība, nevis kultūras dzīves dažādās izpausmes. Pēc zemes iekarošanas un 

kristianizēšanas Vācu ordeņa militārā loma nemazinājās: arī turpmāk ietekmes noturēšana 
                                                
1 “Riga war als die steuerkräftigste Kommune und namentlich als wichtigster Punkt für die Seeverbindung mit 
dem Mutterlande, wie als Schlüssel zum Lande selbst von See her, ein ständiger Zankapfel zwischen dem 
Erzbischof, dem ursprünglichen Stadtherrn, und dem Deutschen Orden. Denn der Besitz Rigas war 
entscheidend für die Frage der Vorherrschaft in Livland.”  
2 Vāc. Kirchholm (šodien – Salaspils). 
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bieži nozīmēja dažādus ar karadarbību saistītus izacinājumus (Misāns 2006: 49–50). Vācu 

ordenis tiecās pēc hegemonijas arī Livonijas iekšienē un Rīgas arhibīskaps ar saviem 

atbalstītājiem, pirmām kārtām – domkapitulu, tikai daļēji spēja šīs ambīcijas ierobežot. Var 

piebilst, ka arī sociālās kārtas Livonijā 14.–15. gs. vēl bija relatīvi jaunas. Kamēr 

Rietumeiropā lēņu laikmets un arī bruņinieku kultūras uzplaukums 13. gs. beidzās, Livonijā 

šai laikā tikai pakāpeniski sāka iedalīt pirmās lēņu zemes (sal. Huizinga 1975: 73). 

Tomēr neraugoties uz sarežģījumiem un grūtībām, paralēli politiskajām cīņām 

Livonijā vērojama arī kultūras dzīves aprite. Galvenokārt tā saistāma ar baznīcām un tajās 

notiekošajiem rituāliem. Šai ziņā īpaši jāizceļ Rīga, kas bija arhibīskapa sēdekļa atrašanās 

vieta. Rīgas kā metropoles vadošā loma Livonijā noteikti uzskatāma arī par labvēlīgu 

priekšnoteikumu aktīvai un regulārai dievkalpojumu apritei Rīgas katedrālē, kurā piedalījās 

gan pats arhibīskaps, gan domkapitula locekļi.  

Tā kā viduslaikos Rīgas katedrāles dievkalpojumu dzīves veidotāji – gan kā 

garīdznieki, gan dziedātāji – bija domkapitula mūki1, tad viņi līdz ar to arī jāuzskata par 

Rīgas misāles izgatavotājiem, lietotājiem un margināliju autoriem. Visos klosteru ordeņos 

viduslaikos (un arī vēlāk) tradīcijas mainījās ļoti lēni vai pat ilgākā laikposmā nemainījās 

vispār, jo klostera ikdienu noteica stingra regula. Ir pamats uzskatīt, ka daudzas lietas, kas  

tika iedibinātas pašos katedrāles sākumos, tika pārmantotas un saglabājās nemainīgas ilgu 

laiku. Šī iemesla dēļ ir vērts veikt nelielu atskatu par to, kā noritēja Livonijas metropoles 

Rīgas katedrāles celšana (jo tā ir vieta, kur norisinās visa ar Rīgas misāli saistītā darbība), 

domkapitula veidošanās un, kas par domkapitula dzīvi zināms vēlāk. Livonijas Indriķis savā 

hronikā raksta par to, kā bīskaps Meinards (ap 1130‒1196), būdams augustīņu ordeņa 

regulārkanoniķis no Zēgebergas klostera Holšteinā, pēc šīs pašas klostera regulas nodibinājis 

jaunu augustīņu klostera konventu Ikšķilē, Livonijā. Tas tika veltīts Svētajai Jaunavai Marijai. 

Kolīdz trešais Livonijas bīskaps Alberts, kurš pats pirms tam bija nozīmīgās ostas pilsētas 

Brēmenes Doma kanoniķis (Bartlett 1996: 236),  nodibina Rīgas pilsētu (1201), viņš pārceļ 

arī klosteri uz jauno vietu – Rīgu, kur tagad atrodas bīskapa sēdeklis un bīskapa katedrāli līdz 

ar visu Livoniju velta visusvētajai Dievmātei Marijai. Neilgi pēc tam, ap 1209.‒1210. gadu, 

Alberts šo klosteri pārveido par premonstriešu klosteri, kurš, pildīdams Doma kapitula 

uzdevumus, no šī brīža ir atbildīgs par mesu un stundu lūgšanu norisi Domā (Indriķa hronika 

1993: 65).  

 Par paša Rīgas Doma celšanu savos pētījumos raksta vēsturnieks Vilhelms Neimanis: 
                                                
1 Saukti arī par domkungiem (vāc. Domherren). 
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"Pirmais Doms, ko 1201. g. dibinot pilsētu, uzcēla bīskaps Alberts, laikam bija koka 

celtne, vai arī tā sienas, tāpat kā dzīvojamās ēkas pirmo pilsoņu dzimtenē, varēja būt 

taisītas no māla un žagariem, jumts noklāts ar gariem šķendeļiem, t.s. lubu jumts. Tā 

atrašanās vieta būtu jāmeklē bīskapa pils tuvumā, par kuru mēs zinām, ka bīskaps 

Nikolajs to ar 1234. g. rakstītu rīkojumu atstāja dominikāņiem klostera dibināšanai, 

par kura pastāvēšanu šodien vairs liecina tikai kādreizējā klostera baznīca – Sv. Jāņa 

baznīca, daži krustejas fragmenti un blakusceltnes. Pirmais Doms būs atradies pie 

Grēcinieku ielas, uz dienvidiem no Jāņa un Pētera baznīcām. Tas nodega kopā ar lielu 

pilsētas daļu 1215. g. marta sākumā – gavēņa laikā"1 (Neumann 1912: 2–3). 

Šis citāts sasaucas arī ar bīskapa Alberta hronista Livonijas Indriķa rakstīto par to, kas notiek 

pēc pirmās koka baznīcas nodegšanas:  

"... un pēc šīs baznīcas un pilsētas degšanas ārpus pilsētas mūriem Daugavas tuvumā sāka būvēt 

Sv. Marijas baznīcu un arī tur dzīvot"  (Indriķa hronika 1993: 125).  

Neimanis savos darbos arī atklāj kādu ļoti nozīmīgu faktu, pieminot būtībā vienīgo gadu un 

datumu, kas zināms viduslaiku Rīgas vēsturē – Rīgas Doma pamatakmens likšanas datumu:  

"1211. gadā apustuļa Jēkaba dienā (25. jūlijā) bīskaps Alberts ar lielu kleriķu svītu un 

tautu devās svētku procesijā ārpus pilsētas un Daugavas tuvumā iesvētīja daļēji lībiešu 

apdzīvotu vietu savas Doma baznīcas un Doma klostera celtniecībai. Šī laukuma 

robežas precīzi aprakstītas attiecīgajā dokumentā par vietas iesvētīšanu, un tam var labi 

izsekot pilsētas kartē"2 (Neumann 1912: 1).  

Autors piedāvā arī pašu karti (skat. 54. attēlu) un tās atšifrējumu: 
A – pirmā bīskapa māja ar apmetnes vietu līdz 1234. g., tad dominikāņu klosteris 
B – pirmais Doms, nodedzis 1215. g. 
C – pirmā zobenbrāļu ordeņa apmetnes vieta (kopš 1237. g. Vācu ordeņa) līdz 1297. g. 
D – pirmā Sv. Pētera draudzes baznīca 
E – jaunais Doms un Doma klosteris kopš 1211. g. 
F – Sv. Pāvila baznīca 
G – lielie pilsētas vārti 

                                                
1 “Der erste von Bischof Albert bei Gründung der Stadt im Jahre 1201 errichtete Dom war vermutlich ein 
Holzbau oder seine Wände mochten, wie die der Wohnhäuser in der Heimat der ersten Bürger aus Lehm und 
Strauchwerk ausgeführt, das Dach mit langen Schindeln, sog. Lubben, eingedeckt gewesen sein. Seine Lage 
wird man in der Nähe der ersten bischöflichen Pfalz zu suchen haben, von der wir wissen, daß sie Bischof 
Nicolaus im Jahre 1234 urkundlich den Dominikanern zur Gründung ihres Klosters überlies, von dessen 
Bestande heute nur noch die ehemalige Klosterkirche zu St.Johann und einige Kreuzgangreste und 
Nebenbauten zeugen. Südlich von dieser und der Petrikirche wird er an der Sünderstraße gestanden haben. Er 
ging Anfang März 1215 – in der Fastenzeit – mit einem großen Teil der Stadt in Flammen auf.” 
2 “Im Jahre 1211, am Tage des Apostels Jakobus (25.Juli) war Bischof Albert mit großem Gefolge von 
Klerikern und Volk, in feierlichen Prozessionvor die Stadt gezogen und hatte einen in der Nähe der Düna 
gelegenen zum Teil von Liven bewohnten Platz zum Bau seiner Domkirche und des Domklosters geweiht. Die 
Grenzen dieses Platzes sind in der die Platzweihe betreffenden Urkunde genau beschrieben und lassen sich auf 
dem Stadtplan gut verfolgen.”    
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H – vārti aiz Sv. Pāvila baznīcas 
I – jaunā bīskapa māja kopš 1234. g. 
K – Sv. Jēkaba baznīca 
L – Sv. Jēkaba cisterciešu māsu klosteris kopš 1259. g. 
M – Sv. Gara hospitālis līdz 1330. g., tad šai vietā tiek uzcelta jaunā ordeņa pils.  
 

 
54. attēls. Rīgas un Doma kompleksa plāns bīskapa Alberta laikā            

(Neumann 1912: 1) 

Kā noprotams no skopajām vēstures liecībām, celtniecības darbi pašreizējā Doma atrašanās 

vietā nesākās uzreiz pēc pamatakmens iesvētīšanas 1211. gadā, bet tas aktīvi tika veikts tūlīt 

pēc pirmā Doma nodegšanas 1215. gadā. 

Runājot par Rīgas pilsētas iedzīvotājiem, var minēt, ka jau 13. gs. pirmajās 

desmitgadēs lielākā daļa Rīgas ieceļotāju bija no Vestfālenes un vairākiem Saksijas 

apgabaliem, kuri pilsētā ieradās caur Lībeku un Visbiju. Tādējādi jau 1230. gados pilsētas 

iedzīvotāju skaits pieauga līdz 2000 – 3000. Bieži sastopami uzvārdi 14.–15. gs. pierāda, ka 

lielākā daļa iedzīvotāju cēlušies no Ziemeļvācijas, īpaši Vestfālenes: gandrīz viena piektdaļa 

uzvārdu liecina par dažādām Vestfālenes pilsētām. Īpašā ģeogrāfiskā atrašanās vieta ātri 

veicināja Rīgas iekļausanos starptautiskajā tirdzniecības apritē: pāri jūrai tās skats bija vērsts 

uz Visbiju un Lībeku, austrumu virzienā – uz daudziem krievu tirdzniecības centriem. Lielās 

jūras pilsētas bija pārtikuši, kosmopolītiski centri, kuri savienoja attālākos ziemeļu un 

dienvidu jūru reģionus tā, ka varēja savstarpēji apmainīties un salīdzināt jaunumus no 

Londonas un Rīgas vai no Valensijas un Trabzonas. Tādējādi viduslaiku Rietumu vienotība 
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lielā mērā veidojās caur tirdzniecības kontaktiem. Tomēr jāpiebilst, ka Rīga ar tās 

aizsargmūriem, baznīcām, tirdzniecības sakariem un lejasvācu valodu tikai pirmajā mirklī 

līdzinājās jebkurai citai ziemeļvācu hanzas pilsētai. Tai pašā laikā tā bija misijas bīskapijas 

un bruņieku ordeņa centrs. Šai ziņā pilsēta nepārprotami bija koloniālpilsēta vai viduslaiku 

izpratnē – “Dieva pilsēta” jeb svētā pilsēta1, līdzīgi Āhenei (Bartlett 1996: 238).  

Visai Livonijas baznīcai ir rīgcentrisks raksturs, kas nozīmē, ka baznīcas lokālais 

Dieva valstības iemiesojums ir Rīga, jo tā, veicot kristianizāciju, ir Dieva nodomu akcentētā 

īstenotāja (sal. Kalme 2011). Šai sakarā jāakcentē nozīmīgais personu migrācijas procesa 

elements, kas noteica daudzus procesus Rīgā. Īpaši svarīga loma šeit ir garīdzniekiem ar viņu 

profesionālajām kompetencēm un prasmēm, kuri tādējādi nodrošina ļoti ātru zināšanu pārnesi, 

kas ir absolūti nepieciešama, lai kaut ko radītu un arī, lai kaut ko skaidrotu (Levāns 2011). 

 

2.2.2. Rīgas arhibīskapi un domkapituls  
 

Tā kā Rīgas misāle iezīmē noteiktu laika amplitūdu, tajā summējas un atklājas gan 

Rīgas katedrāles liturģiskā pieredze, gan tradīcija plašākā nozīmē, gan pavisam konkrētu 

vēstures personāžu pieredze. Tāpēc svarīgi saprast, kas šodien par šiem cilvēkiem zināms. Kā 

jau iepriekš minēts, Rīgas Doma dievkalpojumu dzīves veidotāji – gan kā garīdznieki, gan 

dziedātāji – bija domkapitula mūki, kuri jāuzskata par Rīgas misāles lietotājiem un 

margināliju autoriem, kā arī, iespējams, par kodeksa izgatavotājiem.  

Rīgas domkapituls ir iegājis senās Livonijas vēsturē ne tikai, pateicoties savam 

savdabīgajam liktenim (vairākkārt dažādu vēsturisku apstākļu dēļ mainīta tā regula starp 

augustīņu un premonstriešu regulām ar to dažādām modifikācijām), bet arī kā ļoti nozīmīga 

arhibīskapa interesēm kalpojoša garīga institūcija, kas ietekmes ziņā tālu pārspēja līdzīgus 

kapitulus citās Livonijas bīskapijās, piemēram, Tērbatā un Hāpsalu. To var uzskatīt par 

senāko klosteri Livonijā, lai gan sākotnējā augustīņu regula nenozīmēja klosteri šī vārda 

šaurākajā nozīmē, bet gan drīzāk uz regulas balstītu domkungu garīgu apvienību. Savukārt 

laikā, kad domkapituls darbojās pēc premonstriešu regulas, tas daudz vairāk nozīmēja 

stingrāku, klosterim identisku garīgo dzīvi un sadzīvi, kā arī pilnīgu pakļaušanos savam 

bīskapam (Mettig 1880: 510–511, 519). Jau no pašiem pirmsākumiem bīskapa un 

domkapitula attiecības ir ārkārtīgi svarīgs šī un citu Livonijā līdz 1253. gadam producēto 

privāto tiesību tekstu analīzes un interpretācijas fokuss: bīskaps, apzinoties savu trauslumu 
                                                
1 Lat. sancta civitas. 
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vēl vājajā vietējā baznīcā, gribēja redzēt neatkarīgu un sev lojālu kanoniķu kopumu, kādēļ 

1210. gada nogalē izšķīrās par konvencionālu kanonisku praksi – nodot savu katedrālbaznīcu 

Rīgā ar visām tās tiesībām un neaizskaramības garantijām, kā arī tās īpašumus “tiem, kam 

dotas tiesības ievēlēt jaunu bīskapu”1 (Jähnig 2001: 60), un veicināt tam par labu zemju 

dāvinājumu politiku bīskapijas teritorijā. Dokumenti, kas apliecināja šādas tiesības un 

īpašumus un tika glabāti domkapitula arhīvā, ļāva tam konsolidēties kā kanoniskai kopībai ar 

specifisku grupas identitāti un konkrētu varu. Šiem pasākumiem vajadzēja kalpot tam, lai 

domkapituls funkcionētu kā bīskapa amata tiesību leģitimitātes faktors ar minimālām svešu 

interešu intervences iespējām un tiesiski kompetenta bīskapijas pārvaldes institūcija (Jähnig 

2001: 60–61). Arbuzovs juniors īpaši uzsver Rīgas domkapitula politisko ietekmi un plašās 

iespējas noteikt garīgos un laicīgos procesus visā Livonijā:  

”Sākotnēji arhibīskaps un bīskapi baznīcvalstīs bija suverēni valdnieki un noteicēji, 

kuru rokās bija gan diecēzes vadīšana, gan politika. Atbilstoši kanoniskajām tiesībām, 

tiem blakus šajā uzdevumā bija tikai viņu domkapituli – korporācijas, kuras veido 

domos un bīskapa katedrālēs kalpojošie priesteri. Livonijas kapituli sastāvēja no 12 

kanoniķiem (tikai Kurzemē bija 6), kuriem pēc baznīcas tiesību aktiem vakances 

gadījumā attiecīgajā bīskapijā vajadzēja ievēlēt jaunu bīskapu, kā arī no pašu vidus 

ievēlēt viņu pašu priekšstāvjus – prāvestu, dekānu, att., prioru un pārējos kapitula 

locekļus, kā mantzini, kantorus, skolotājus. Ja kāds no viņiem savu amatu atstāja, tad 

brīvās vēlēšanās tika ievelēti jauni locekļi. [...] Īpašos, visai diecēzei nozīmīgos 

jautājumos, bīskapiem bija saistošs kapitula viedoklis un piekrišana, tādējādi kapituls 

darbojās kā padomdodoša kolēģija, kas atbalstīja garīgo vadītāju un diecēzes lietās 

bija viņam kā zināms garīgais senāts“2 (Arbusow 1919: 30–31). 

 Domkapituls bija svarīgākā institūcija Livonijā ne tikai 13. gs., bet arī  14.–15. gs., un 

tam vēl joprojām bija liela teikšana par to, kurš būs bīskaps. Tā identitātes pamatā ir 

autonomijas ideja. Rīgas misāles lietošanas laiks 15. gs. otrajā pusē ir nozīmīgs Rīgas 
                                                
1 “denjenigen, die das Recht hatten einen neuen Bischof zu wählen.” 
2 “In den geistlichen Fürstentümern waren Erzbischof und Bischöfe ursprünglich souveräne Landesherren, in 
deren Hand Stiftsverwaltung und Politik lagen. Nach kanonischem Recht standen ihnen darin nur ihre 
Domkapitel zur Seite, Korporationen der an den Bischofskathedralen, den Domen, amtierenden Priester. Die 
livländischen Kapitel bestanden aus 12 Kanonikern (nur das kurländische aus 6), die nach dem Kirchenrecht 
beim Vakantwerden des Bistums den Bischof zu wählen hatten, auch ihre eigenen Vorsteher, Propst, Dekan bzw. 
Prior und die übrigen Kapitelsbeamten, wie Schatzmeister, Kantoren, Scholasten usw. aus ihrer eigenen Mitte 
wählten, ihren Bestand beim Ausscheiden vom Kapitelsgliedern gleichfalls durch freie Wahl ergänzten. [...] In 
bestimmten, für das ganze Stift wichtigen Angelegenheiten waren die Bischöfe an Rat und Zustimmung ihrer 
Domkapitel gebunden, die demnach als ein beratendes Regierungskollegium den geistlichen Landesherrn 
unterstützten und eine Art geistlichen Senats für das Stift darstellten.“  
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domkapitula atjaunotnes laiks, ko iezīmē centieni attālināties no Vācu ordeņa ietekmes, kas 

bija ļoti spēcīga (Levāns 2011). Rīgas misāle kā ļoti bagātīgs viduslaiku dokuments 

daudzslāņaini atklāj faktus par Rīgas domkungiem, kas bija intensīvi manuskripta lietotāji. 

Misāle, kā jebkurš teksts viduslaikos, savā veidā ir sociālo apstākļu radīts un ir šo apstākļu 

objektivizācija. Var sacīt, ka tā pati ir sociāls notikums, caur ko iezīmējas dažādu sociālo 

grupu attiecības – starp bīskapu, domkapitulu, pilsētu utml. Missale Rigense šai gadījumā ir 

atspoguļojums Rīgas domkapitula institucionālās lomas nepārtrauktai reprodukcijai un ar to 

saistītajiem sociālajiem apstākļiem. Būtībā, liturģiski teksti un ikonogrāfija atspoguļo ne tikai 

universālo/lokālo tradīciju, bet arī to, kā domkapituls redz pats sevi. Īpaši tas iezīmējas caur 

liturģisko sasaisti ar universālo baznīcu, kā arī savējo pieminēšanu, kas parādās memoriju 

ierakstos kalendārā.   

Pēc Arbuzova seniora fundamentāliem Rīgas hroniku pētījumiem kļūst redzams, ka 

Rīgas misāles rašanās un lietošana varētu tikt attiecināta uz vairāku Rīgas arhibīskapu 

valdīšanas laiku (skat. Arbusow 1904). Turpinājumā, balstoties uz šo pētījumu rezultātiem, 

tiks sniegti dati par 15. gs. Rīgas arhibīskapiem un personām, kas ieņēma nozīmīgākos Rīgas 

domkapitula amatus.1 Tā kā pirmie mums zināmie profesionālie mūziķi Rīgā bija kantori, 

tiem tiks pievērsta īpaša uzmanība, minot visus zināmos vārdus no 13.–15. gs.2 

Rīgas katedrāle un bīskapija 

Rīgas arhibīskapi 

Johannes V. (von Wallenrode) 1393‒1418 

Johannes VI. Ambundii 1418–1424 

Henning (Scharfenberg, Scharpenberg) 1424–1448 

Silvester (Stodevescher) 1448–1479 

Stephan Grube 1480–1483 

Michael Hildebrand 1484–1509 

Vikāri (bīskapu vietnieki) 

Conradus de Witinghof, mag. ord. Theut. 1408 

Petrus Walkenberg, decan 1412 

Johannes Orges 1482 

                                                
1 Visus avotus skat. turpat, ļoti plašu materiālu par šo tēmu var atrast fundamentālajos LUB sējumos. 
2 Visi vārdi minēti Arbuzova sniegtajā oriģinālrakstībā, tāpat gadaskaitļi, kas visbiežāk nozīmē darbošanās laiku 
“no – līdz”, simbols “+” savukārt nozīmē miršanas gadu. Tomēr vairākos gadījumos fiksēti atsevišķi gadaskaitļi 
(piem., kantors Egbertus Spegel 1407. 22. 35), kas tikai norāda, kad konkrētā persona vispār pieminēta hronikās 
vai citos reģistros (šajos gadījumos precīzs darbošanās laiks nav saglabājies). 
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Palīgbīskapi  

Heinricus Kuval 1395 

Johannes Scheffchen 1444–49 

Arhidiakoni 

Johannes Fenant 1435 

Sv. Marijas domkapituls 

Prāvesti 

Henningus Scharpenberg 1419–23 (kļūst par arhibīskapu) 

Andreas Patkul 1426–1429 

Arnoldus de Brinke 1429–1439 

Theodoricus Nagel1 1442–1462 [+68] 

Georgius Hollant 1472–84+ 

Heinricus Hilgenfeld 1484–89+ 

Jasper Notken 1489–1501+ 

Priori (tikai līdz 1374. g.) 

Dekāni (kopš 1374 g.)2 

Petrus Valkenberg 1399–1422 

Johannes Puster 1429–39 

Johannes Treppe 1442 

Heinricus Nettelhorst 1448.1449 

Johannes Treppe 1450–58 

Detmarus Roper 1460–79 

Martinus 1479.80 

Detmarus Roper 1484–88 

Ambrosius Korsener 1488–96 

Jasper Linde 1497–1509 (kļūst par arhibīskapu = 1509–24) 

 

                                                
1 Teoderihs Nāgels (1400 Hanovere – 1468–69 Rīga) sākotnēji ir skolotājs Sv. Pētera skolā (1420–1426), arī 
pilsētas rakstvedis, t.i., notārs un vēlāk tiek iecelts par domkapitula prāvestu. Laikā no 1446.–1449. gadam 
pārvalda Rīgas arhibīskapiju, kamēr ieceļ jauno arhibīskapu. Viņš ir jaunā arhibīskapa Silvestra Stodevešera 
uzticības persona un ietekmīgs padomdevējs. Nāgels 15. gs. vidū atgriežas pie historiogrāfiskās kultūras, viņš 
iedibina jaunu vēstures rakstīšanas paradigmu – rakstīt vēstures dokumentus hronoloģiski sakārtotā secībā ar 
konkrētu argumentāciju. Viens no Nāgela vēstures stāsta paradigmas elementiem ir Rīgas dibināšanas mīts. Viss 
šis materiāls ir saglabājies vēstuļu formā (Levāns 2011). 
2 Tas, ka kopš 1374. g. Rīgas domkapitula garīgais vadītājs ir dekāns, nevis vairs priors, izskaidrojams ar faktu, 
ka šajā gadā domkapituls reformējas un pārņem augustīņu regulu (Mettig 1880: 520). 
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Kantori Rīgas Domā (arī domkungi) 

Johannes 1239. 45  

Hermannus 1316 

Heinricus 1368 

Egbertus Spegel 1407. 22. 35  

Werner von Gilsen 1442. 51  

Martinus Ebbinkhusen 1473. 76. 78. 80. 85, senior et cantor  

Cisterciešu klosterī Daugavgrīvā: 

Theodericus 1263  

(Arbusow 1904: 245–256) 

 

Kapitula domkungiem bija ļoti dažādi uzdevumi, kuri pirmām kārtām aptvēra 

pienākumus katedrālē un domkapitula iekšienē. Visupirms tas nozīmēja regulāru dalību 

kanoniskajās lūgšanu stundās, kur kopā tika dziedāti psalmi, kā arī vadīt un asistēt 

arhībīskapa katedrāles mesās (Arbusow 1919: 39). Tomēr nereti blakus tam viņiem bija arī 

plašāks uzdevumu loks visā arhidiecēzē. Kā svarīgākos būtu jāmin šādus neatņemamus 

domkapitula amatus: prāvests, dekāns, saimniecības vadītājs1, mantzinis2, priesteris, draudzes 

mācītājs3 (tie bija priesteri, kuri noturēja mesas apkārtesošajās baznīcās, piem., Sv.Pētera 

baznīcā), skolotājs4, att., skolas vadītājs (Rīgas Domskolā), durvju sargs5 (kura pienākumos 

bija arī uzņemt viesus), kantors, sakristāns, ārsts (piem., Johannes de Osenbrugge, 1423–54, 

kurš vienlaikus bija arī ordeņa mestra rakstvedis), vicepriors. Jāpiebilst, ka kantora 

uzdevumos bija ne tikai būt priekšdziedātājam dievkalpojumos, bet arī dziedāšanas 

vingrinājumu organizēšana visiem domkungiem (Mettig 1880: 521, 523). Pie amatiem ārpus 

katedrāles var minēt mantzini, kurš pārvaldīja domkapitula īpašumus ārpus Rīgas, un 

prokuratoru, kurš rūpējās par baznīcas tiesību jautājumiem konkrētā apgabalā ārpus pilsētas. 

Ārpus kapitula, bet ciešā saistībā ar Rīgas katedrāles un visas pilsētas garīgo dzīvi var 

minēt: arhibīskapa kapelānus, kanclerus, sekretārus, notārus (notārs nereti veica arī kanclera 

un vikāra pienākumus), vikārus un citus kleriķus.  

                                                
1 Lat. cellarius. 
2 Lat. camerarius. 
3 Lat. plebanus. 
4 Lat. scholasticus. 
5 Lat. custos. 
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Var piebilst, ka arī pirmās Livonijas skolas nodibināšana ir cieši saistīta ar Rīgas 

katedrāli un domkapitulu, jo Rīgas Domskola ir uzskatāma par pirmo Livonijas mācību 

iestādi. Un, lai gan Rīgas domkapituls mainījis savu regulu četras reizes,1 visticamāk, visu šo 

laiku kopš darbošanās sākuma scholasticus2 vadībā darbojās arī Domskola, kuras audzēkņi – 

sākotnēji tikai zēni un jaunekļi – vēlējās sevi veltīt baznīcas kalpošanai. Blakus visiem 

kleriķiem nepieciešamai latīņu valodai viņi apguva mūziku un citus filosofiskus un 

teoloģiskus priekšmetus. Var diezgan droši apgalvot, ka Domskolas skolnieki – pēc 

analoģijas ar citiem viduslaiku klosteriem un katedrālēm – regulāri piedalījās dievkalpojumos 

Rīgas katedrālē, dziedot un lūdzot Dievu kopā ar domkungiem (Arbusow 1919: 77).  
  

2.2.3. Misāles izgatavošana, rokraksti, notis 

 

Runājot par kodeksa izgatavošanas vietu, nevar pilnībā izslēgt, ka tas radies ārpus 

Livonijas un ir uz Rīgu atvests, tomēr tikpat iespējams, ka tas ir izgatavots Rīgā. Taču 

svarīgākais ir fakts, ka tas Rīgā ir lietots. Nākošais nozīmīgais jautājums ir – kas ir tā 

izgatavotājs un pasūtītāji. Šai gadījumā, visticamāk, tā ir Rīgas katedrāle, kas pasūtīja misāli, 

lai nodrošinātu sociālo un rituālo atmiņu. Parasti rakstvedim, sākot rakstīt šāda apjoma un 

nozīmes kodeksu, bīskaps svinīgi pasniedza spalvu, t.i., līdz ar to viņš svinīgi tika ievests 

amatā 3 . Šādas nozīmes piešķiršana izskaidrojama ar faktu, ka misāle viduslaikos 

viennozīmīgi bija bīskapa statusa priekšmets (līdzīgi bīskapa sēdeklim, gredzenam, zīmogam, 

zizlim un mitrai). Lai gan visbiežāk par viduslaiku kodeksiem šādas nianses nav zināmas, 

lielākoties tos rakstīja vairāki cilvēki, katram no tiem bija savs uzdevums: sākumā rubrikators 

savilka līnijas un tad pie darba ķērās pārējie, rakstot iniciāļus, tekstu, notis – pienākumi tika 

dalīti. Misālē nepārprotami atrodami vairāku rakstītāju rokraksti un visa teksta apjomu nav 

veikusi viena rakstītāja roka. Kalendāra daļu rakstījusi viena roka, savukārt pārējā misāle ir 

vēl vairāku roku darbs, t.i., kodeksa pamattekstā ir vismaz divi rokraksti – lekcionārija un 

graduāles rokraksts mainās sakramentārija daļā, kur parādās cits, jaunāks rokraksts. Tas labi 

redzams, pēc paleogrāfijas metodes salīdzinot burtus “d” un “o”. Šie burti 15. gs. gaitā iegūst 

                                                
1 Reti kad kāds domkapituls ir tik bieži mainījis savu regulu un koppastāvēšanas noteikumus kā Rīgas 
domkapituls. No savas dibināšanas 1201. g., kad bīskaps Alberts Meinarda dibināto augustīņu konventu pārceļ 
no Ikšķiles uz Rīgu, līdz sekularizēšanai 1566. g. Rīgas domkapitula regula tiek mainīta četras reizes (Mettig 
1880: 509).   
2 Domkungs, kurš bija skolotājs un atbildīgs par izglītību, savā ziņā – skolas direktors. 
3 Lat. investitura per pennam. 
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vairāk liektas līnijas, kas ir tipiski tekstūrai1. Diezgan skaidrs ir, ka manuskripta izgatavošanā 

piedalījušies vairāki rubrikatori, t.i., vieni un tie paši burti niansēs atšķiras. Iespējams, misāle 

izgatavota vienā darbnīcā, kurā vienlaikus darbojušies vairāki notāri – katrs ar savu 

uzdevumu (Levāns 2011). 

Misāles izgatavotāja un lietotāju morāles avots un kvintesence ir – Dieva goda 

vairošana. Tajā brīdī, kad teksts tiek lasīts vai dzirdēts, notiek aizlūgums par pašu autoru, tas 

pēc būtības ir absolūti metafizisks process. Skaļa lasīšana vai dziedāšana tiek uztverta par 

meditatīvu procesu ar dziļu pašrefleksiju. Jebkurš rokraksts viduslaiku cilvēka uztverē ir 

vēstījums kā tāds. Tāpēc manuskripts izgatavots atbilstoši ļoti augstiem viduslaiku 

estētiskajiem ideāliem, autori ir centušies tiekties uz ideālu un sasniegt formas pilnību. Tomēr 

mērķis ir arī uzrunāt un personīgi sasniegt cilvēkus. Šai kontekstā Levāns atzīmē, ka “misāli 

veido cilvēki cilvēku dēļ” (Levāns 2011), jo visi liturģijas teksti mērķē uz to, lai aizsniegtu 

un iesaistītu cilvēkus. Rituāla un liturģiskie teksti tiek saprasti kā pamatprincipi, nevis 

dogmatiski, nemaināmi likumi, līdz ar to tie niansēs, bet ne galvenajā domā, var tikt mainīti. 

Šādi var skaidrot arī lokalitātes klātbūtni Rīgas misālē, kas atbilst konkrētā misāles lietotāja 

izjūtai, t.i., tās lietojums ir atbilstošs situācijai. Līdz ar to arī šai gadījumā parādās vēstures 

pētniecībā tik nozīmīgā saikne attiecībās starp lietām un cilvēkiem.  

Spontānā pieredze tika pierakstīta glosu (t.i., margināliju) formā, norādot, kā kas 

funkcionē. Tas nepārprotami liecina gan par rakstītāju profesionālu attieksmi iepretī tekstam, 

gan individuāli impulsīvu rīcību. Te jāuzsver, ka Missale Rigense ir jāvērtē kultūratmiņas 

fiksācijas kontekstā, uz tekstu nedrīkstētu raudzīties tikai burtiski, jo tas nepavēsta sociāli 

komunikatīvo elementu. Ir nozīmīgi apjaust, kas ar šiem tekstiem ir noticis un jāsecina, ka 

notikumu ir daudz. Par to liecina daudzās glosas, kas ļauj domāt, ka misāles lietošanai nav 

tikai reproduktīvs raksturs, bet gan, ka process ir dzīvs un teksts ir zināmā mērā atvērts. Par 

atslēgām uz misāles sociālo kontekstu visvairāk ir jāuzskata glosas, grotesku zīmējumi, 

krustāsišanas attēls un liturģiskais kalendārs ar ierakstiem. 

Manuskripts ir liecinieks sociāliem procesiem un urbānas kultūras fenomens ar visiem 

pilsētas ekonomiskajiem, sociālajiem, politiskajiem, kulturālajiem kontekstiem. Faktiski tas ir 

unikāls atmiņu kultūras priekšmets. Un jo īpaši Rīgas gadījumā jāuzsver, ka vēlu notiek 

pāreja no mutvārdu tradīcijas uz rakstiski fiksēto. 

                                                
1  Tomēr līdz galam par šo apgalvojumu skaidrību varētu viest skrupuloza visa teksta korpusa grafiski 
paleogrāfiskā analīze. 
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Kā jau kodikoloģiskajā aprakstā minēts, Rīgas misālē pavisam kopā atrodami piecu 

gregorisko Proprium dziedājumu pilni muzikālie pieraksti un 83 Ordinarium dziedājumu 

fragmenti, kur rakstiski fiksētas tikai dziedājumu sākuma intonācijas, kas pierakstītas kā 

marginālijas uz lappušu malām. Abi materiāli sniedz neatsveramu informāciju par 

dziedāšanas kultūru Rīgas Domā viduslaikos1. Misālē atrodami šādi Proprium dziedājumi: 

  INTROITUS:   Terribilis est 

  GRADUALE:  Locus iste 

  ALLELUIA:    Vox exultationis 

  OFFERTORIUM:   Domine Deus 

  COMMUNIO:   Domus mea 

Tie ir Baznīcas Iesvētīšanas mesas (In Dedicatione Ecclesiae) visi pieci tradicionālie 

Proprium dziedājumi, kuri viduslaikos izskanēja ne tikai attiecīgās katedrāles vai baznīcas 

iesvētīšanas svētkos, bet arī ik gadu svinot šīs dienas atceri. 

 Rīgas misāles nošu teksts fiksēts tā saucamajā pakavnaglu notācijā2, kas viduslaikos 

tiek lietota līdzās kvadrātnotācijai. Šī notācija pārsvarā tiek izmantota visās mesu antifonālēs 

ar vācisku izcelsmi, kurpretim itāļu un franču rokrakstos sastopama t.s. kvadrātnotācija. 

Rīgas misālei raksturīgs ļoti precīzs un nepārprotams nošu pieraksts, līdzīgi 14. gs. 

Leipcigas kodeksam. Kopumā var sacīt, ka Proprium dziedājumu materiāls lielās līnijās 

sasaucas ar šo dziedājumu 9.–10. gs. agrīnajām versijām. Arī pieraksta specifika sasaucas ar 

manuskripta tapšanas laikā ierastu notācijas praksi, piem., Do atslēgas līnija pēc analoga ar 

daudziem citiem viduslaiku manuskriptiem ir iezīmēta ar sarkanu krāsu. Var teikt, ka, 

neskatoties uz zināmām intonatīvām izmaiņām, tie ir tie paši gregoriskie dziedājumi, kurus, 

sākot no 9. gadsimta, baznīcas iesvētīšanas svētkos dziedāja visās nozīmīgās Vakareiropas 

katedrālēs. Misāles notis pakavnaglu notācijā (gan piecu Proprium dziedājumu, gan 

margināliju) vizuāli ir vairāk raksturīgas 14. gs., lai gan manuskripta datējums ir 15. gs. otrā 

puse. Tas varētu tikt izskaidrots ar to, ka Rīgas arhibīskapija tolaik bija katoļu baznīcas 

kultūras galējais ziemeļaustrumu punkts (līdz ar Rēveli un Tērbatu) un tekstu kultūras 

formējošie procesi Austrumbaltijā notiek krietni vēlāk nekā citur Eiropā. Pilnībā nevar izslēgt 

arī versiju, ka kāda bagātāka Ziemeļvācijas bīskapija uzdāvinājusi Rīgai vecāku misāli (14. 

gs.?) un tā tiek lietota kā paraugs, izgatavojot Rīgas misāli. 

                                                
1 Rīgas misāles muzikālā materiāla izpētei un analīzei veltīta šī pētījuma 3. nodaļa. 
2 Vāc. Hufnagel-Notation (tieši tulkojot – “pakavnaglu notācija”). 
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Runājot par Rīgas misāles izcelsmi un identitāti, jāsaka, ka tās datējumu un izcelsmi 

iespējams noteikt, gan salīdzinot ar citiem tā laika manuskriptiem, gan izpētot misālē 

atrodamos ierakstus, tai skaitā memoriju ierakstus. Ņemot vērā minētos aspektus, 

manuskripts būtu jāattiecina uz 15. gs. vidu – otro pusi.1 

 Jākonstatē, ka Rīgas misāles rakstītāji pielikuši daudz pūļu, veidojot manuskriptu par 

mākslinieciski skaistu izdevumu, rūpīgi izzīmējot daudzu lappušu malas ar smalkiem 

ornamentiem vai veltot daudz pūliņu iniciāļu izzīmēšanā. Rakstītāji lietojuši arī daudzas tam 

laikam raksturīgas abreviatūras. Šai sakarā var minēt, ka misāļu un dziesmugrāmatu rakstītāji 

viduslaikos gandrīz vienmēr bija klosteru vai domkapitulu mūki. Viņi strādāja klosteru 

skriptorijos2 un bija īpaši sagatavoti šim darbam, kas prasīja labas zināšanas gan mūzikā, gan 

liturģijā. Lielākoties viņi darbu veica ar ārkārtīgi lielu rūpību, un tāpēc daudzus senākos nošu 

manuskriptus var uzskatīt par īstiem mākslasdarbiem. Grāmatu izgatavošanai klosteros tika 

piešķirta ļoti liela nozīme un ir zināms, ka nereti ar to nodarbojās pats abats. Ļoti ticams, ka 

nošu rakstītājs bija cita persona nekā tekstu rakstītājs – dažkārt saglabājušos nepabeigtos 

manuskriptos redzamas tukšas vietas, ko tekstu rakstītājs atstājis notīm vai neimām, taču tās 

tur nav pierakstītas. Katrā ziņā, vispirms vienmēr tika pierakstīts teksts un tikai tad tika 

pievienotas notis. Kopš vēlīnajiem viduslaikiem bija sastopamas īpašas darbnīcas, kas par 

labu atlīdzību specializējās grāmatu, arī dziesmugrāmatu izgatavošanā. Piemēram, 

Dienvidvācijā 15. gs. bija pazīstama Augsburgas Sv. Ulriha klostera grāmatu darbnīca. No 

šādām ceļas daudzās, krāšņās 15.–16. gs. koru grāmatas. Tās prasīja milzīgu apjomu 

pergamenta un lielā formāta, izsmalcināto iniciāļu, kā arī nošu dēļ to izgatavošana prasīja 

daudz laika. Jo vairāk grāmatā bija krāsainu miniatūru un iniciāļu, jo augstāka bija to vērtība 

(Wagner 1970: 343). 

Atgriežoties pie Rīgas misāles, jāuzsver arī, ka tajā novērojams salīdzinoši specifisks 

un citām Romas baznīcas misālēm netipisks fakts, kurš padara šo vēsturisko dokumentu īpaši 

saistošu, proti, manuskriptā atrodami jau minēto piecu Proprium dziedājumu teksta un nošu 

pieraksti, kā arī 83 Ordinarium dziedājumu marginālijas. Atšķirībā no Rīgas misāles, daudzās 

citās tā laika un arī vēlākās misālēs nav sastopami mesas dziedājumu muzikālie pieraksti un 

tas uzskatāms par retumu. Tas izskaidrojams tādējādi, ka misāles primāri bija domātas 

garīdznieku vajadzībām un tajās tika apkopoti lasījumu un lūgšanu teksti visa baznīcas 

liturģiskā gada ritējumā. Jaunāku laiku tradīcijā nereti pie lūgšanu tekstiem misālēs klāt 
                                                
1 Daudz plašāk par manuskripta tehniskajiem aspektiem jau tika runāts 2.1. apakšnodaļā.    

2 Lat. scriptorium – telpa rakstīšanai (klosterī tajā tika izgatavotas visas grāmatas). 
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pievienotas arī notis, lai priesteris varētu tos rečitatīvi dziedāt. Savukārt kantora un dziedātāju 

vajadzībām jau no 8. gadsimta tradicionāli Romas baznīcā kalpo mesu antifonāles un 

graduāles. Vēlāk vēlīnajos viduslaikos gan šis princips vairs netiek tik strikti saglabāts un 

rodas dažādas starpformas kā Missale Notatum. Kā labs piemērs tam kalpo Estergomas 

(netālu no Budapeštas, Ungārija) misāle: Missale Notatum Strigoniense ante 1341 in Posonio 

(Szendrei & Rybarič 1982). Šajā misālē blakus lūgšanu un lasījumu tekstiem atrodami arī 

visu Baznīcas gada ciklā esošo mesas Proprium dziedājumu pieraksti pakavnaglu notācijā. 

 Analogi apskatot Rīgas misāli, kļūst redzams, ka arī šeit ir vērojamas Missale 

Notatum iezīmes, taču tam laikam nekonsekventi ar notīm tiek pierakstīta tikai viena mesa ar 

tās pieciem Proprium dziedājumiem – Baznīcas Iesvētīšanas mesa. Ar ko tas varētu būt 

izskaidrojams, tuvāk tiks apskatīts 2.2.5. apakšnodaļā.  

  

2.2.4. Par autorības jautājumu, memorijām un svētceļojumiem uz Rīgu  
 

Kā nākamais solis, lai aptveroši turpinātu šo pētījumu par Rīgas mūzikas vēsturi 

viduslaikos, ir pievērsties jautājumam, kas saistīts ar Rīgas misāles autorību. Tikai 

neapšaubāmi pierādījumi pieņēmumam, ka manuskripts tiešām dokumentē tieši Rīgas 

katedrāles liturģiskās mūzikas tradīciju, ļautu izdarīt apgalvojumus par šīs mūzikas lokālajām 

iezīmēm, saistot tās ar Livonijas metropoli Rīgu. Aplūkojot pašu misāli, jākonstatē, ka Rīgas 

vārds tajā nav atrodams, kas ir pamats arī vēl šodien sastopamajam viedoklim, ka Rīgas 

misāles piederība Rīgai nav skaidri zināma. Piemēram, muzikoloģe Zane Gailīte savā 

grāmatā Par Rīgas mūziku un kumēdiņu spēli izsaka domu, ka misālei nav zināms ne 

datējums, ne izcelsme (Gailīte 2003: 20). Taču jāuzsver, ka tieši šie aspekti ir ārkārtīgi 

būtiski tālākā misāles pētniecībā: pirms analizēt šī folianta dažādas nianses un runāt par īpašo 

Rīgas tradīciju, ir nepieciešams būt drošiem, ka manuskripts tiešām ir lietots Rīgā, nevis, kā 

nereti tiek uzskatīts, tikai nejauši kaut kad vēlākā laikposmā nonācis Rīgas pilsētas bibliotēkā. 

Cits viedoklis saka, ka, iespējams, misāle uzrakstīta un lietota citur un tikai tad pārņemta 

lietošanai Rīgas Marijas Domā1. Tomēr Rīgas misāles sakarībā ir pieejami pietiekoši daudz 

faktu, lai pierādītu, ka tas šai gadījumā neatbilst realitātei. Ir faktoloģiski pierādāms, ka Rīgas 

                                                
1 Teorētiski šāds scenārijs ir iespējams un aprakstīts pētījumos par vairākiem citiem, analogiem viduslaiku 
liturģiskajiem manuskriptiem. 
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misāles autorība patiešām nepārprotami saistās ar Rīgas Domu 15. gadsimtā.1 Precīzāk, tā ir 

Rīgas arhibīskapa katedrāles Svētā Krusta altāra misāle. Uzmanīgi aplūkojot šodien pieejamo 

faktoloģisko materiālu, gan jāsecina, ka citos vēsturiskos dokumentos jau kopš viduslaikiem 

nav atrodamas norādes par šī manuskripta lietošanas kontekstu vai tā atrašanās vietu. Var 

tikai minēt, vai tas gadsimtiem ilgi atradies Rīgas Domā un kāds bijis tā liktenis, piemēram, 

reformācijas laikā. Saskaņā ar Bruininga rakstīto, misāles esamība ir dokumentēta kopš 18. 

gadsimta (Bruiningk 1904: 25). No šī laika līdz pat šodienai tas tiek uzglabāts un pieejams 

apskatei Rīgas pilsētas bibliotēkā, šodien – Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas 

Rokrakstu un reto grāmatu krājumā. Tā kā citu senāku liecību nav, vienīgais ceļš ir mēģināt 

atbildēt ar autorību saistītos jautājumus, balstoties uz pašā misālē atrodamo materiālu un 

skatīt to kontekstā ar citiem tā laika manuskriptiem.  

 Ir nozīmīgi minēt arī to, ka līdz šim vienīgie pētnieki, kas nopietni un vispusīgi ar 

Rīgas misāli un tai saistītu tēmu loku nodarbojušies, ir vācbaltu vēsturnieki, īpaši Hermanis 

fon Bruinings. Vairākiem no viņiem Rīgas misāle bijusi īpaši svarīga kā informācijas avots ar 

tās nekrologu ierakstiem, tādējādi ļaujot restaurēt vairāku nozīmīgu personību dzīves datus. 

Savukārt misāles piederība, pirmām kārtām, ir pierādāma ar veltījuma ierakstu pirmās 

lappuses labajā augšējā stūrī: 

Istud missale pertinet ad 

altare sancte crucis in maiore 

ecclesia ante pedem chori subter 

ambonem ubi evengelium 

cum epistola leguntur. 

 Šeit atrodamais senlaicīgajā rokrakstā rakstītais teksts latīņu valodā ir unikāls, jo, 

iespējams, tas jāuzskata par vissvarīgāko atslēgu tālākiem pētījumiem. Tā tulkojums: "Šīs 

misāles vieta ir uz lielās baznīcas krusta altāra, kurš atrodas tieši pie ieejas altārtelpā, netālu 

no pults2, no kuras tiek lasīts Evaņģēlijs un vēstules". Tādējādi šeit skaidri pateikts, kur ir 

misāles atrašanās vieta. Tā kā izteiciens maiore ecclesia ir tipisks, runājot par katedrāli, tad 

tas uzskatāms jau par vienu nozīmīgu argumentu. Savukārt jau minētie nekrologu ieraksti 

misāles kalendārā skaidri norāda Rīgas arhibīskapu Johannesa Ambundii (†1424), Henninga 
                                                
1 Latvijas mūzikas vēsturē tas uzskatāms par īpaši nozīmīgu faktu, jo – salīdzinājumam – senākais pieejamais, 
pilnais muzikāli liturģiskais manuskripts, kas šodien apskatāms Igaunijā, ir ar 17. gadsimta sākumu datējamā 
Prēcas graduāle, kas atrodas Igaunijas Vēstures muzejā. Pie tam, šeit iet runa par manuskriptu, kas radies 
Ziemeļvācu benediktīniešu klosterī tā vajadzībām un tikai 17. gadsimta beigās līdz ar privātu grāmatu kolekciju 
nonācis Igaunijā, kur nemaz nav lietots. 
2 Lat. ambo. 



 

 

168 

(†1448), Silvestra (†1479), kanoniķa Heinriha Netelhorsta (†1477) un Doma prāvesta Georga 

Hollanta (†1484) nāves gadus. Šos datus kā vienu no avotiem noteikti būs izmantojis 

Arbuzovs savā pētījumā par Livonijas garīdzniecību (Arbusow 1904: 245–255). Ir skaidri 

redzams, ka divi pirmie, tāpat divi pēdējie nekrologu ieraksti misālē ir veikti ar vienu un to 

pašu roku, kas ļauj secināt, ka rakstītāji piešķīruši saviem ierakstiem arī hronikas nozīmi. 

Gandrīz droši var apgalvot, ka pirmā misāles rakstītāja rokraksts sakrīt ar rokrakstu, kas 

redzams augstāk minētajā, manuskriptā īpaši izceltajā veltījuma ierakstā. Ja pirmie divi 

nekrologa ieraksti (Johannes Ambundii, †1424; Henning, †1448), visticamāk, veikti krietni 

pēc šiem miršanas gadu datējumiem un uzskatāmi par viduslaikiem raksturīgām memorijām, 

tad pārējie ieraksti izdarīti tad, kad misāle jau atradās aktīvā lietošanā. Šo memoriju ieraksti 

pirmām kārtām nozīmē to, ka par visu minēto personu dvēselēm tika noturētas mesas (Busch 

1937: 79). Daudz kas liecina par to, ka kodekss tika lietots Rīgas Marijas Doma Sv. Krusta 

altārī, sākot ar 15. gs. sešdesmitajiem gadiem līdz pat gadsimta beigām. Šo faktu apstiprina 

arī vairākas mūsdienās veiktas paleogrāfiskās analīzes. Bruinings savulaik jau ir apkopojis 

vairākus paleogrāfiskas analīzes ceļā noskaidrotus faktus, šai sakarā paužot viedokli: 

"Kalendārs un misāles teksts ir viscaur vienas un tās pašas rokas rakstīts. Kodekss ļauj 

visur, bet īpaši nodaļā „Proprium de sanctis”, konstatēt ilgstošas lietošanas pēdas.[...] 

Kā vēl viena zīme ilggadīgai lietošanai ir uzskatāmas daudzās korektūras, pieraksti un 

izdzēsti vārdi, kas viss atrodams gan kalendārā, gan tekstos"1 (Bruiningk 1904: 26). 

Runājot par to, ka Rīgas misāles atrašanās vieta bija Rīgas Doma Sv. Krusta altāris, 

jāuzsver, ka medievistikā jebkura liturģiska satura avota pētniecībā un identifikācijā ļoti liela 

nozīme ir faktam par vietu, kur tieši tika svinēti dievkalpojumi. Tas bieži lielā mērā atklāj 

daudz precīzāk attiecīgā manuskripta tapšanas gaitu un kontekstu. Parasti liturģiskās 

grāmatas tika rakstītas un sagatavotas konkrētā skriptorijā konkrētam klosterim (ārpus 

klostera konteksta tā varēja būt arī, piem., arhibīskapa kanceleja). Tomēr jāuzsver, ka 

izgatavošanas un lietošanas vietai nebūt nav jāsakrīt. Viduslaikos principā katram baznīcas 

altārim tika paredzēta sava grāmata tur notiekošo dievkalpojumu noturēšanai, kurā nebūt 

nebija jābūt visiem antifonāles un graduāles tekstiem, bet gan tikai tiem, kuri tiešām tika 

lietoti un bija nepieciešami, piemēram, konkrētā altāra patrona svētku teksti vai kādas cunftes 

                                                
1 “Kalendarium und Missaltext sind fortlaufend von derselben Hand geschrieben. Der Kodex läßt überall, 
zumeist im Proprium de sanctis, die Spuren langjährigen Gebrauchs erkennen. [...] Als weiteres Anzeichen 
langjährigen Gebrauchs können im Kalendarium und im Texte die in Menge vorhandenen Rasuren, 
Korrekturen und Nachträge gelten.”  
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svētku dievkalpojuma teksti, kuri tika lietoti, kad attiecīgā cunfte pie šī altāra bija 

sapulcējusies dievkalpojuma svinēšanai (sal. Engels 2001: 33). Šis aspekts labi izskaidro 

faktu, kāpēc faktiski nav divu vienādu viduslaiku manuskriptu – ļoti daudz ko konkrēto 

manuskripta tekstu izvēlē noteica smalkas, lokālas dievkalpojumu prakses nianses, kuras 

varēja būt atšķirīgas ne tikai divu baznīcu starpā, bet pat starp diviem vienas baznīcas 

altāriem.    

 Vēl viens svarīgs aspekts, kas jāmin, runājot par jebkuras misāles piederību, ir svēto 

kalendārs. Kā zināms, katoļu baznīcā svēto kults viduslaikos spēlē ļoti lielu lomu un zīmīgas 

ir tieši daudzas lokālās tradīcijas. Būtībā svēto kalendārs šajā laikā ir tas, kas iezīmē 

liturģisko individualitāti katrā katedrālē un līdz ar to atšķir vienu lokālo tradīciju no otras. 

Dažādi lokālas nozīmes svēto svētki parāda būtiskas ģeogrāfiskas kopsakarības 1  un ir 

liecinieki arī tautas dievbijībai viduslaikos.  Šī pētījuma griezums neļauj šo ārkārtīgi plašo un 

interesanto tēmu skatīt plašāk, taču ir jāuzsver, ka arī viduslaiku Rīgā bija sava svēto 

kalendāra kārtība, kas atspoguļoja Rīgas lokālo tradīciju. Pēc Bruininga pētījumiem redzams, 

ka Rīgas kalendārs lielā mērā sakrīt ar Brēmenes Domā lietoto kalendāru. Iepretī daudziem 

Romas tradīcijas svēto kalendāriem, Rīgas svēto kalendāram pievienots daudz vairāk vācu un 

gallu–franku svēto vārdu (Bruiningk 1904: 36–44).  

 Izsķirošu pierādījums un apstiprinājumu tam, ka misāle patiesi pieder Rīgas tradīcijai, 

sniedz fakts, ka saglabājusies un Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā pieejama vēl kāda cita 

nozīmīga Rīgas liturģiskā grāmata – 1513. gadā Amsterdamā iespiestais breviārs2, kura 

ievadā var lasīt ļoti vērtīgas ziņas par 1502. gada Vācu ordeņa mestra Pletenberga uzvaru, 

cīnoties ar krievu karaspēku pie Pleskavas (Busch 1937: 80). Tā ir lūgšanu grāmata, kas 

Amsterdamā iespiesta Rīgas katedrāles vajadzībām un ir uzskatāma par unikālu agrīnās 

drukas paraugu. Aplūkojot breviāra svēto kalendāru, atklājas tā pilnīga saderība ar Rīgas 

misālē atrodamo kalendāru, tādējādi dodot pierādījumu, ka abas grāmatas lietotas vienā 

baznīcā un dokumentē vienu tradīciju. Ja misāle dokumentē Rīgas Domā noturēto mesu 

                                                
1  Ar to domāts, ka vienādi svēto kalendāra dati ar tajā dokumentētajiem svētkiem vairākās katedrālēs 
nepārprotami nozīmē to, ka šīs katedrāles viduslaikos bijušas cieši saistītas. Nereti, taču ne vienmēr, tā ir arī 
liecība par attiecīgā laika politiski ģeogrāfisko situāciju Eiropā. Piemēram, Rīgas misāles kalendārā atrodami Sv. 
Ludgera (742–809) svētki 26. martā. Sv. Ludgers bija misionārs, pirmais Minsteres bīskaps un līdz pat 
mūsdienām viens no tautā iemīļotākajiem svētajiem Vestfālenē un jo īpaši katoliskajā Minsterlandē (Vācija). Tā 
kā Sv. Ludgera diena ir reģionālas nozīmes, tad var vaicāt, kā šī diena varēja tikt svinēta arī viduslaiku Rīgā. 
Iespējamais izskaidrojums: daudzi Rīgas domkapitula locekļi bija ieradušies no Vestfālenes, kur šie svētki aktīvi 
tika svinēti, kā arī – kopš 14. gs. otrās puses Minstere pieder Hanzas pilsētu savienībai un arī šādā veidā starp 
abām pilsētām varēja veidoties dzīvi tirdzniecības un kultūras kontakti. 
2 Breviarium „secundum ritum et usum sancte Rigensis ecclesiae”. Amsterdama: Guilelmus Korver 8°, 1513. 
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kārtības, tad breviārs savukārt dokumentē kanoniskās stundu lūgšanas, kuras katedrālē katru 

dienu noturēja domkapitula mūki. Tādējādi Rīgas misāles autorības jautājums var tikt 

uzskatīts par atbildētu. Par to liecina šādi viens otru papildinoši fakti:  

• Veltījuma ieraksts pirmās lappuses labajā augšējā stūrī un tā nepārprotamā norāde uz 

misāles piederību katedrālei un tās Sv. Krusta altārim.  

• Rīgas arhibīskapu nekrologu ieraksti misāles kalendārā un to pilnīga sakritība ar 

informāciju, kas atrodama LUB reģistros un ko savā pētījumā par Livonijas 

garīdzniecību min vācbaltu vēsturnieks Arbuzovs seniors (kurš ir arī LUB pēdējā sējuma 

redaktors).  

• Paleogrāfisko analīžu rezultāti, kas šo kodeksu pieskaita 15. gs. vidum vai otrajai pusei.1  

• Manuskriptā atrodamā svēto kalendāra specifika un tā lielā līdzība ar Brēmenes Domā 

lietoto svēto kalendāra kārtību. 

• 1513. g. Amsterdamā iespiestais breviārs, kas drukāts Rīgas katedrāles vajadzībām. Tajā 

atrodamais svēto kalendārs pilnībā sakrīt ar Rīgas misālē atrodamo kalendāru, tādējādi 

sniedzot pierādījumu, ka abas grāmatas lietotas vienā un tai pašā baznīcā un dokumentē 

vienu tradīciju.  

Tagad tuvāk un detalizētāk mēģināsim aplūkot Missale Rigense atrodamo memoriju 

ierakstu nozīmi. Šis kodekss ir universāls un vienlaikus lokāls kultūras artefakts, ko lietoja 

Rīgas arhibīskapijas kleriķi – specifiska sociālā vide, kas izskaidro arī konkrēto kontekstu, 

kādā visi manuskripta teksti tiek lietoti un nodoti tālāk. Īpaši tas attiecināms uz visiem 

dokumentā atrodamajiem nekrologiem un memorijām. Nekrologa ieraksti misāles liturģiskajā 

kalendārā liecina par konkrēto personu (piem., Rīgas arhibīskapu) publisku pieminēšanu 15. 

gs. beigās. Šie ieraksti liecina arī par grāmatas lietotājiem vai lietotāju grupu – tas noteikti 

bija kāds no domkapitula, iespējams, domkapitula prāvests vai dekāns. Var teikt, ka 

memorijas bija domkungu saikne ar viņu priekšgājējiem un plašākā nozīmē veido apziņu par 

viņu izcelsmi. Tieši tas visā domkapitula darbībā paliek nemainīgs lielums un iezīmē 

domkungu pasaules redzējumu un pašapziņu – domkapituls publiski piemin savus aizgājējus 

un tas lielā mērā veido viņu identitāti. Tādējādi misāle nav tikai liturģisks, bet arī 

multifunkcionāls teksts – tā jēga ir daudz plašāka. 

Memorija kā liturģiska piemiņa vai kā atcerēšanās ieņēma ļoti nozīmīgu vietu 

domkapitula garīgajā dzīvē. Īpašu vietu manuskriptā ieņem memorija, kas veltīta Johannesam 

                                                
1 Skat. šai sakarībā arī 2.1. apakšnodaļu ar manuskripta kodikoloģisko aprakstu. 
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Kapistrāni un atrodas otrā pusē miniatūrai Kristus pie krusta. Tā kā Kapistrāni ir miris 1456. 

g., tad nevar izslēgt, ka memorijas iedibināšanu veicis dekāns Nāgels. Iespējams pat, ka visa 

misāle ir memorijas iedibināšana Johannesam Kapistrāni pēc viņa nāves. Šeit jāuzsver, ka 

liturģiskā nozīmē, kamēr kādu piemin (memorē), viņš ir dzīvs. Šādi spilgti izpaužas Baznīcā 

tik svarīgā communio sanctorum doma – visu ticīgo (aizgājušo un dzīvo) savienība.  

Visas misālē atrodamās memorijas ir saistāmas ar kolektīvās atmiņas jēdzienu. Šai 

gadījumā kolektīvā atmiņa piemīt grupai – Rīgas domkapitulam, kas atmiņas konstruē ar to 

paraugu palīdzību, kuri glabājas kolektīvās atmiņas “arhīvā” (Levāns 2005b: 14). Tas 

savukārt tiek aktualizēts katru reizi, kad liturģijā tiek pieminēti Rīgas domkapitula aizgājēji, 

un liturģiskā memorija kā kultūratmiņa palīdz atrast un “atcerēties” zināmus pagātnes 

personāžus un notikumus. Šis process pašiem domkungiem bija ārkārtīgi svarīgs un lielā 

mērā veidoja viņu identitātes apziņu, jo kultūratmiņa ir katrai sabiedrībai un katram 

laikmetam piemītošo savdabīgo atkārtoti lietojamo tekstu, attēlu un rituālu arsenālu, kurus 

“kopjot” tās nostiprina un dara citiem zināmu savu paštēlu (Levāns: 2005b: 16), paužot, 

piemēram, visiem grupas locekļiem vienādi pieejamas zināšanas par pagātni (Assmann 1988: 

15). Var piebilst, ka viduslaikos ars memoriae1 tradīcija vispār bija ārkārtīgi svarīga un tai 

piemita gan metafiziskā, gan teoloģiskā, gan kontemplatīvā dimensija. Atmiņa (memoria) ir 

nepieciešama, jo bez tās nav iespējama izziņa un zināšana (Levāns 2005a: 47). Un vēl kāds 

aspekts: memorijas publiskais raksturs nozīmēja ne tikai aizlūgumu par viņu dvēselēm, bet 

arī imagināru nosaukto personu klātbūtni konkrētajā brīdī. Priekšstats par viņu klātbūtni bija 

mentāls fenomens, kuru var izskaidrot tikai ar memorijas fenomenu kā kultūratmiņu (sal. 

Oexle 1994: 308). Kā raksta Levāns, sentēvu pieminēšana pēcnācējiem nozīmēja spēcīgu 

autoritātes argumentu, kam Livonijā, īpaši vēlīnajos viduslaikos, bija izteikta tradīcija, 

pieminot pirmos trīs bīskapus – Meinardu, Bertoldu un Albertu. Visi trīs bija apglabāti Rīgas 

katedrālē un, ļoti iespējams, ka memoriju teksti tika nolasīti tiešā viņu kapavietu tuvumā, kas 

memorijas veicējos radīja spēcīgu tuvības apziņu (Levāns 2001: 14, 20). Izteikta memorija ir 

arī bīskapa konsekrācija ar tai sekojošo mielastu, kā tas dokumentēts, piemēram, Rīgas 

arhibīskapa Silvestra Stodevešera gadījumā, kurš Rīgas Domā tika konsekrēts 1449. gadā. 

Dievkalpojuma svarīga sastāvdaļa bija arī jaunā bīskapa priekšgājēju pieminēšana, kas 

piešķīra svinīgajam rituālam savdabīgu politisku leģitimizāciju. Kad vēlāk svinīgajā mielastā, 

kurā bija klāt viss domkapituls, atkal ar vārdiem tika pieminēti pirmie bīskapi, tad imaginārā 

līmenī gan dzīvie, gan mirušie bija kopā pie galda (Oexle 1994: 315/Levāns 2001: 22–24).      
                                                
1 Latv. māksla atcerēties. 
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Vēlīnajos viduslaikos visur Eiropā kulmināciju sasniedz svēto godināšana. Baznīca 

veicināja šo tradīciju, pasludinot aizvien jaunus lokālas nozīmes svētos. Taču Livonijas 

iedzīvotāji šai ziņā bija pasargāti no vienas otras pārmērības, jo Rīgas baznīca bija ļoti 

konservatīva un visbiežāk atturējās akceptēt jaunus, vispārēji neatzītus svētos. Tādējādi šī 

viduslaiku tautas dievbijības forma Livonijā bija ielikta diezgan stingros rāmjos. Kā 

visspilgtākais piemērs tam ir fakts, ka netika ieviesta pat Livonijas apustuļu, pirmo bīskapu – 

Meinarda, martīra Bertolda un Alberta – atklāta godināšana. Rīgas baznīcas svēto kalendārā 

netika uzņemti pat tādi svētie, kas daudzkur citur vēlīno viduslaiku kristietībā bija atzīti1 
(Arbusow 1919: 94). Ciešā kopsakarībā ar svēto godināšanu ir jāmin arī relikviju godināšana, 

kas vēlīnajos viduslaikos sasniedza savas virsotnes. Tas saistāms ar cilvēku nepieciešamību 

pēc redzamām atgādinājuma zīmēm par pašu Jēzu Kristu un Dieva svētajiem (Bruiningk 

1904: 216, 258). Pie senākajām un visaugstāk godinātajām Rīgas relikvijām viduslaikos 

jāmin Svēto asiņu relikvija, kura atradās Rīgas Domā vēlākais kopš 14. gs. beigām. Augstajā 

korī zem bīskapa Meinarda kapa nišas tai bija iesvētīts altāris – Sv. Asiņu altāris. Pati 

relikvija atradās uz altāra novietotā zeltā un pērlēm rotātā monstrancē, kura speciāli šim 

mērķim bija izgatavota 1388. gadā un piedzīvojusi dažādus likteņa pavērsienus: arhibīskapa 

un domkapitula cīņās ar Vācu ordeni tā vairākkārt tika nolaupīta vai izvesta, taču pēc tam 

atkal atgriezās katedrālē (Arbusow 1919: 96). Otra nozīmīgākā relikvija Rīgas Domā bija 

svētā koka relikvija2, kas bija slavena visā Eiropā un bija novietota Sv. Krusta altārī kādā 

šķirstā vai monstrancē (Bruiningk 1904: 8). Relikviju godināšana kopumā bija ļoti nozīmīga 

katedrāles garīgās dzīves sastāvdaļa – liela tautas daļa no tuvienes un tālienes devās 

svētceļojumā, lai tās godinātu, to priekšā lūgtos un pienestu ziedojumus.  
Vairāki viduslaiku dokumenti norāda, ka Rīga laikposmā no 13. gs. vidus līdz 16. gs. 

vidum ir bijis biežs un populārs svētceļojumu mērķis, tālākie svētceļnieki ieradušies pat no 

Flandrijas, lielākā daļa – no tādām vācu pilsētām kā Rostoka, Vismāra, Hamburga, Lībeka, 

Ķīle. Pazīstama prakse ir bijusi arī atstāt testamentā novēlējumu, lai kāds cilvēks vietnieciski3 

dotos svētceļojumā uz Rīgu. Viena no vēstures liecībām ir Rīgas parādu grāmata4, kas runā 

                                                
1 Tomēr jāpiebilst, ka Rīgas baznīca īpaši vēlīnajos viduslaikos atbalstīja dažādu svēto, kuru godināšanai nebija 
paredzēti svētki oficiālajā baznīcas kalendārā, privātu godināšanu. Piemēram, Livonijā ļoti populārs bija Sv. 
Antonija kults, kura atsevišķas izpausmes bija sajaukušās ar vairākiem pagāniskiem elementiem. Latviešu un 
igauņu vidū ļoti populāra bija arī Sv. Anna, ar kuru bija saistītas vairākas tautiskas parašas (Arbusow 1919: 95). 
2 Tika uzskatīts, ka šis koka gabals ir daļa no Jēzus Kristus Golgātas krusta koka. 
3 Pēc viduslaiku teoloģiskās izpratnes, ja kāds ziedotājs novēl naudu svētceļojumam un kāds cits viņa vietā 
dodas uz norādīto svētceļojuma mērķi, tad līdz ar to novēlētāja dvēsele pēc nāves “gūst labumu”. 
4 Das Rigische Schuldbuch. 
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par naudas darījumu laikposmā no 1305.–1309. g., kurā iesaistīts kāds svētceļnieks no 

Lineburgas: kāds Rīgas pilsonis Konrāds Cella (Conradus Cella) Ziemassvētkos (in 

Nativitate Domini) ir aizņēmies naudu no Lineburgas svētceļnieka Johannesa (Johanni 

peregrino de Luneburg) – 15 markas un vēl nedaudz sīknaudas (Levāns 1998: 56–57)1. 

Tomēr galvenais jautājums ir – kāds ir šo svētceļojumus pamatojums un mērķis. Tā kā 

daudziem svētceļniekiem bija nepieciesamība ceļot uz Rīgu, ir skaidrs, ka tam jābūt 

pamatotam ar priekšstatu, ka šī pilsēta ir sakrāla vieta, t.i., svētā pilsēta. Viduslaikos nav 

konkrētas shēmas, pēc kā tas tika noteikts. Drīzāk, pilsēta kā sakrāla vieta varēja atklāties, 

pateicoties kristīgajai liturģijai un spiritualitātei (sal. Herbers 1995: 211–219). Rīgas 

kontekstā tam bija sava priekšvēsture, kura iesākās ar bīskapu Albertu, kurš veiksmīgāk kā 

viņa priekšgājējs centās panākt, lai Livonija būtu tāds pats svētceļotāju mērķis kā svētā zeme 

Palestīna (Levāns 1998: 59). Neraugoties uz fragmentāro informāciju, šodien no dažādiem 

tiesas dokumentiem, rēķiniem un testamentiem ir zināms, ka tieši Rīgas Marijas Doms bija 

svētceļnieku galamērķis. Livonijas gadījumā tas cieši saistīts ar Marijas godināšanu, kas 

iesākas jau 13. gs. un ļauj svētceļniekiem saistīt svētceļojumu ar grēku nožēlu, gandarīšanu 

un Dievmāti Mariju kā spēcīgu aizbildinātāju (Levāns 1998: 63–66). Kā jau iepriekš minēts, 

nozīmīgs iemesls un motivācija doties uz Rīgu ir arī katedrālē esošās divas īpašās relikvijas – 

Svēto Asiņu un svētā koka relikvijas, kuru apmeklēšana tiešā veidā tika saistīta ar dvēseles 

glābšanu (Bruiningk 1904: 319). Katrā ziņā, viduslaiku cilvēku priekšstats par Rīgu kā par 

svēto pilsētu ļauj ieraudzīt citā gaismā un mērogā gan pašu pilsētu, gan tās katedrāli, uz kuru 

devās neskaitāmi svētceļnieki no visas Eiropas, meklējot garīgu atjaunotni. 

2.2.5. Baznīcas Iesvētīšanas svētki un to svinēšana Rīgas katedrālē 

 

Šajā apakšnodaļā tiks mēģināts rast atbildi uz šādiem jautājumiem: Kāpēc Rīgas 

misālē pilnā apjomā iekļauti tikai šie Baznīcas iesvetīšanas (In Dedicationis Ecclesiae) 

svētku dziedājumi un ne citi? Ko tas varētu nozīmēt tā laika muzikāli liturģiskajai praksei 

Rīgas Domā?  

Dievnama iesvētīšana katrai kristiešu kopienai vēsturiski vienmēr ir bijis prieka un 

līksmes iemesls. Šai dienā un tās atcerē īpašā veidā cilvēki tiek aicināti pārdomāt dievnama – 

sakrālas celtnes – nozīmi. Dievkalpojumos lietoto liturģisko tekstu izvēle atklāj, ka visam, ko 

ārēji šajā templī cilvēks redz un apbrīno, ir jāsasaucas arī ar viņa iekšējo garīgo dzīvi. 

                                                
1 Skat. arī Hildebrand 1872: 22. 
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Tādējādi var teikt, ka katras baznīcas iesvētīšanas svētki un to atcere ir ļoti nozīmīga ne tikai 

šīs baznīcas vēsturei, bet ir arī svarīgs elements dzīvajā dievkalpojumu praksē. Savā ziņā tā ir 

kā baznīcas dzimšanas dienas svinēšana, kas nozīmīga katras baznīcas identitātes apziņai. 

Vēl vairāk, Baznīcas Iesvētīšanas svētki vienmēr ir ciešā saistībā ar pašas baznīcas vārdu. 

Viduslaikos parasti baznīcām tika izvēlēti dažādi svēto vārdi un iesvētīšana notika konkrētā 

svētā vai svētās atceres dienā. Līdz ar to, lai izskaidrotu Rīgas misālē atrodamo Proprium 

dziedājumu lietošanas laiku Baznīcas gada ritējumā un ieraudzīt to plašākā kontekstā, ir 

nepieciešams atgriezties pie Rīgas Doma pašiem pirmsākumiem – tā celšanas un iesvētīšanas, 

kas cieši saistīta ar šo dziedājumu ikgadēju atskaņošanu.    

Ja apskata Rīgas un Livonijas vēsturi, tad zināms, ka bīskaps Alberts jau 1202. gadā 

pārceļ savu klosteri uz Rīgu un iesvēta gan to, gan visu Livoniju Dievmātes Marijas godam. 

Ne velti arī šodien Latviju baznīcas leksikonā sauc par Māras zemi. Nav pārsteigums, ka ļoti 

daudzas baznīcas un klosteri Livonijā kopš tā laika tika iesvētīti ar Jaunavas Marijas vārdu. 

Izņēmums nav arī Rīgas Doms, kura iesvētīšanas datums ir jāmeklē kādos no daudzajiem 

Marijas svētkiem. Jau hronists Livonijas Indriķis runā par Marijas Domu, tomēr konkrētāk ne 

datumu, ne svētkus nenosaucot. Arī gads, kurā akmenī celtais Doms ticis iesvētīts, nav 

zināms. Pēc Bruininga rīcībā esošajiem datiem, zināms tikai tik daudz, ka jau 1226. gadā 

Domā ir varējis notikt svinīgais koncils, kurā piedalījies pāvesta sūtnis Modenas bīskaps 

(Bruiningk 1904: 327).  Līdz ar to var domāt, ka Rīgas Doma iesvētīšana notikusi 13. 

gadsimta divdesmito gadu pirmajā pusē. Kopš tā laika bieži Rīgas Doms vēstures 

dokumentos saukts par Sv. Marijas Domu vai Dievmātes Domu1, taču nekad netiek minēts tā 

specifiskais tituls. Taču jau Bruiningam ir izdevies atrast vēsturisku liecību par Rīgas Doma 

pilno nosaukumu viduslaikos, atsaucoties uz kādu 16. gadsimta dokumentu:  

"Pirmo reiz mēs to uzzinām no Dionīsija Fabriciusa, kurš, pieminot Doma baznīcas 

ugunsgrēku 1547. gadā, raksta: In cathedrali...ecclesia Rigae, Divae Virgini dicata 

sub titulo Assumptionis”2 (Bruiningk 1904: 327).  

Šeit pirmoreiz dokumentāli fiksēts nosaukums: Rīgas Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas 

Doms. Tātad, Rīgas Doms 13. gadsimta divdesmitajos gados ticis iesvētīts Jaunavas Marijas 

Debesīs uzņemšanas svētkos3, kas ilgus gadus latviešu valodā tika saukti arī par Marijas 

                                                
1 Attiecīgi vācu valodā – St. Marien vai Unser Lieben Frauen. 
2 Ihn lernen wir erst von Dionysius Fabricius kennen, der, des Brandes der Domkirche i.J. 1547 gedenkend, 
sagt: ”In cathedrali...ecclesia Rigae, Divae Virgini dicata sub titulo Assumptionis.”  
3 Latīniskais svētku nosaukums – In Assumptione beatae Mariae Virginis. 
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Debesbraukšanas dienu un jau kopš viduslaikiem pēc tradīcijas tiek svinēti katru gadu 15. 

augustā. Lai gan nosaukums pirmoreiz skaidri parādās tikai šeit, vairākas liecības Doma 

vēsturē jau pirms šī dokumenta norāda, ka tā nosaukums saistīts ar Marijas Debesīs 

uzņemšanu. Spilgti piemēri tam ir gan viduslaiku Rīgas arhibīskapu zieģeļi, kuros attēlots 

Marijas kronēšanas notikums, gan tikai 2010. gada septembrī atsegtā visas Baltijas mērogā 

unikālā viduslaiku freska Doma ziemeļu portālā (skat. 55. attēlu), kura pēc jaunākajiem 

atzinumiem datējama ar 13. gadsimta otro pusi – 14. gadsimta sākumu. Tajā redzama tā pati 

aina – Jēzus Kristus, stāvot pa vidu diviem praviešiem, kronē Jaunavu Mariju, to uzņemdams 

debesīs.  

 
55. attēls. Rīgas Doma ziemeļu portāls, freska Marijas kronēšana 

Ronalda Lūša foto 
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Ar to vēlreiz tiek pasvītrots, ka Rīgas Doma patronāta svētki ir 15. augusts. Pēc 

pastorālliturģiskā leksikona šo svētku pirmsākumi atrodami jau Jeruzālemes lekcionārijā (5. 

gadsimts, tulkojums armēņu valodā), kur 15. augusts nosaukts par Dievmātes Marijas dienu. 

Šie vairāk vispārīgie Marijas svētki drīz pārvēršas par Aiziešanas svētkiem1, ar to saprotot 

viņas došanos uz debesīm. Romā pirmo reizi Marijas Debesīs uzņemšanas svētki ir 

dokumentēti 7. gadsimta vidū. Pāvesta Hadriana I sūtītajā Romas sakramentārijā, kurš bija 

adresēts ķeizaram Kārlim Lielajam, šo svētku nosaukums ir – Marijas uzņemšanas svētki 

(Adam 1994: 334–335).  

 Lai noskaidrotu precīzu datumu, kurā tika dziedāti Rīgas misālē atrodamie dziedājumi, 

jāatbild arī uz jautājumu, vai viduslaikos Baznīcas Iesvētīšanas svētku dziedājumi katru gadu 

Rīgas Domā tika dziedāti 15. augustā un kādas ir attiecības starp šiem abiem svētkiem (t.i., 

Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētkiem un Baznīcas Iesvētīšanas svētkiem), jo pēc 

liturģiskās tradīcijas abu notikumu atcerei paredzēta ne tikai atsevišķa mesa, bet pat atsevišķa 

svētku diena. Vairākos liturģiskos pētījumos par Baznīcas Iesvētīšanas svētkiem norādīts, ka 

svinīga baznīcas konsekrācijas gadskārtas svinēšana, iespējams, veidojusies jau uz jūdu 

tempļa iesvētīšanas svētku un uz antīko tempļu svētku tradīciju pamata (Wegman 1994; 

Läpple 1996; Adam 1994). Pati senākā liecība par iesvētīšanas gadadienas svinēšanu parādās 

jau Vecās Derības Makabeju grāmatā, kur var atrast informāciju par to, ka jau tik senos 

laikos tiek kopta iesvētīšanas gadadienas svētku tradīcija2. Jau minētais pastorālliturģiskais 

leksikons vēsta, ka pirmā šāda liecība Jaunajā Derībā ir zināma pēc svētceļnieces Ēterijas 

apraksta par Jeruzālemes Martīru baznīcas Iesvētīšanas svētkiem 13. septembrī (ap 400. 

gadu). Šāda gadskārtas svinēšanas tradīcija jau 5. gadsimtā ir pazīstama Romā un citās 

Vakareiropas pilsētās. Ja kāda baznīca tika veltīta kādam svētajam, tad nereti vēlāk 

konsekrācijas diena kļuva arī par šī svētā piemiņas dienu. Īpaša nozīme ir katedrāles 

konsekrācijas dienai, kura kļūst par gadskārtējiem svētkiem ne tikai pašai katedrālei, bet arī 

visai diecēzei (Adam 1994: 262).   

 Šādos gadījumos, kur divi lieli svētki sakrīt, katoļu baznīcā jau viduslaikos visbiežāk 

tika ievērota šāda prakse: Baznīcas Iesvētīšanas svētki tika svinēti nākamajā dienā. 

Liturģiskajā tradīcijā šādu praksi sauc par okurrenci3. Tieši tā tas tika  darīts arī Rīgas Domā, 

                                                
1 Lat. dormitio. 
2 Makabeju grāmata 4: 59 – Jūda kopā ar brāļiem un visu Israēla tautu pieņēma lēmumu gadu no gada tai pašā 
laikā ar gavilēm svinēt altāra iesvētīšanas gadadienu. 
3 Lat. occurro – sastapties, nostāties pretī, atrisināt pretrunu. 
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par ko vēsta jau iepriekš minētais Rīgas breviārs, kurā, kā to norāda Bruinings: "... Baznīcas 

Iesvētīšanas svētkus sauc par Nākošo dienu pēc Debesīs uzņemšanas dienas"1 (Bruiningk 

1904: 226).  

 Acīmredzot, balstoties uz šo viduslaikos lietoto liturģisko svētku svinēšanas kārtību, 

Bruinings arī norāda, ka "ir nepārprotami noteikts, ka Baznīcas Iesvētīšanas svētki Rīgas 

Domā tika svinēti 16. augustā"2 (Bruiningk 1904: 226). Balstoties uz šiem faktiem, var 

secināt, ka 16. augusta svētkos tad arī tika dziedāti vienīgie Rīgas misālē ar nošu pierakstu 

notētie dziedājumi. Vēl interesanta viduslaiku tradīcija, par ko savā pētījumā runā Bruinings, 

ir tautas svētki, gadatirgus rīkošana tirgus laukumā katedrāles Iesvētīšanas dienā, kuros pēc 

svinīgās mesas svinēšanas piedalījās ļoti daudz cilvēku. Iespējams, šāda tradīcija bijusi arī 

viduslaiku Rīgā, kur tirgus laukums atradies tieši katedrāles priekšā (tagadējais Doma 

laukums). Šeit varētu piebilst, ka par tādas tradīcijas esamību Latvijas teritorijā, lai arī 

nedaudz vēlākā laikposmā, vēsta latviešu vēsturniece Daina Kraukle savā grāmatā Gadatirgi 

Latvijā:  

"Latvijas teritorijā gadatirgi tiek minēti jau 16. gadsimtā. Tie notika visos gadalaikos, 

tomēr pārsvarā rudenī, lielu publisku notikumu vietās. Parasti gadatirgus rīkoja pie 

baznīcām dažādu svēto piemiņas dienās. [...] Nereti baznīcas dibināšanas datums bija 

arī tās svētki, kad no visplašākās apkārtnes saplūda draudzes locekļi" (Kraukle 2010: 

7).  

Diezgan droši var izteikt minējumu, ka šī informācija ir attiecināma arī uz Rīgu un Doma 

laukumu, un to, ka tradīcija arī šeit aizsākas vēl viduslaikos (kā daudzās citās Eiropas 

pilsētās). 

  

2.2.6. Rīgas Doma arhitektūra, interjers un dievkalpojumu dzīve 
 

Lai iegūtu pēc iespējas pilnīgu ainu par to, kādā veidā viduslaikos ikdienā praktiski 

tika lietota Rīgas misāle, ir nepieciešams apskatīt arī jautājumus, kas saistās ar Rīgas Doma 

arhitektūru 14.–15. gadsimtā, Sv. Krusta altāra, uz kura bija novietota Rīgas misāle, atrašanās 

vietu un, kāda līdz ar to bija dziedātāju situācija un akustiskie priekšnoteikumi. Mūsdienās 

sastopamā Rīgas Doma arhitektūra ar tās ievērojamajiem apmēriem daudziem liksies kā 

pašsaprotams fakts, taču jāņem vērā, ka baznīca gadsimtu gaitā daudzkārt tikusi pārbūvēta un 
                                                
1 “Dedicationis ecclesie maioris, que est altera die Assumptionis.” 
2 “Es muss als feststehend gelten, dass das Dedikationsfest des Domes am Aug. 16 begangen wurde.” 
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paplašināta, sevī integrējot ļoti dažādus arhitektūras stilus. Ja mēģinām iztēloties, kāda bijusi 

Rīgas arhibīskapa katedrāle 14.–15. gadsimtā, tad jāapzinās, ka tās izskats, akustika un 

iekšējais interjers krietni atšķīries no šodien sastopamā. Kā nozīmīgs informācijas avots arī 

šeit jāmin vairāki viduslaiku dokumenti un vācbaltu vēsturnieku pētījumi. Nozīmīgākais no 

tiem ir Tērbatas arhitekta Reinholda Gulekes1 veikums, kurš, balstoties uz visu sev pieejamo 

informāciju, izdevis grāmatu ar ilustrācijām2, starp kuriem atrodami arī viduslaiku Rīgas 

Doma attēli. Īpaši būtisks ir zīmējums, kurā redzams Rīgas Doma plāns 1.–2. būvniecības 

periodā (skat. 56. attēlu).  

 

                                                
1 Reinholds Guleke (Reinhold Guleke, 1834–1927), nozīmīgs vācbaltu arhitekts, no 1881.–1906. g. bijis 
profesors Tartu universitātē. Projektējis daudzas nozīmīgas celtnes Igaunijā, piem., tagadējā Tartu Literatūras 
muzeja ēku. 
2 Visas ilustrācijas ir viņa paša zīmējumi. 
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56. attēls. Rīgas Doma plāns 1.–2. būvniecības periodā, iezīmēta iespējamā Sv. Krusta altāra, 
kora krēslu un dziedātāju atrašanās vieta rīta dievkalpojumu laikā (hipotētiskā atzīme – G.P.) 

(Guleke 1884: 13) 
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Attēlā redzams, ka Doms sākotnēji veidots tipiskā latīņu krusta formā, kas bija ierasta 

prakse viduslaikos, ceļot romāniskas baznīcas. Kā redzams, baznīcai vēl nav sānu kapellu un 

plašākā vieta ir transepts (vieta, kur krustojas vidusjoms un šķērsjoms). Tāpat redzams, ka 

vidusjoms nav paplašināts uz sāniem, kas tiek veikts vēlāk (15. gs. beigās), veidojot Rīgas 

Domu par tipisku bazilikas tipa celtni. Protams, ka visi šie arhitektoniskie elementi ietekmē 

arī baznīcas akustiku, kas tai laikā bijusi daudz konkrētāka un sausāka. Attēlā iezīmēta arī 

aptuvena Sv. Krusta altāra atrašanās vieta, uz kura glabājās Rīgas misāle. Šeit arī tika 

noturētas Doma rīta mesas (hipotētiskā atzīme attēlā – G.P.).1 

 Nākošajā zīmējumā redzams hipotētisks Rīgas Doma ziemeļu fasādes izskats (skats 

no Doma laukuma puses) 1.–2. būvniecības periodā (skat. 57. attēlu).  

 
57. attēls. Rīgas Doma ziemeļu fasāde (skats no Doma laukuma puses)  

1.–2. būvniecības periodā un atsevišķi kapiteļu interjerfragmenti 
(Guleke 1884: 16) 

Arī šajā attēlā redzams, ka 14.–15. gadsimta Doms bijis krietni mazāka izmēra un 

zemāks nekā šodien, pārsvarā balstīts romānikas stilā ar agrīnās gotikas elementiem. Tieši 

                                                
1 Arī Bruinings uzskata, ka, visticamāk, kora krēsli atradās šeit, jo augstajā korī sakramentam, bīskapam, 
kantoram un dziedātājiem vietas nebūtu pieticis, jo te atradās vēl vairāki altāri. Tāpēc kora krēsli laikam stāvēja 
kora pagarinājuma kvadrāta abās pusēs, kā tas ir bijis 17. un 18. gs., no kurienes jaunākos laikos tie tika pārnesti 
atpakaļ altārtelpā (Bruiningk 1904: 8). 
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šādu to vajadzētu iedomāties laikā, kad mesas dievkalpojumos aktīvi tika kopti gregoriskie 

dziedājumi un lietota Rīgas misāle. Arī no citiem dokumentiem zināms, ka Doma vissenākā 

daļa ir altārdaļa un austrumu šķērsjoms, kur vēl saglabājušās romāniskajam stilam raksturīgās 

masīvās sienas, krusta velves un pusaploces logu ailes. Gotiskais stils Rīgas Domā savukārt 

ienāk ar vieglākām konstrukcijām, smailloku arkām, lielākiem logiem un zvaigžņu velvēm. 

Domājams, ka 15. gs. beigās baznīcu atkal paplašināja, uzbūvējot sānu kapelas, kā arī 

paaugstinot telpas vidusjomu. 

Tā kā misālē minēts viens konkrēts Rīgas Doma altāris – Sv. Krusta altāris, uz kura, 

kā jau iepriekš pierādīts, atradusies Rīgas misāle, tad rodas loģisks jautājums par to, cik 

kopumā baznīcā bija altāru. Tādējādi daudz skaidrāk iezīmētos arī Sv. Krusta altāra atrašanās 

vieta un lietojuma konteksts. Jāsāk būtu ar skaidrojumu, ka viduslaiku katoļu baznīcas praksē 

katrā baznīcā, bet jo īpaši katedrālēs, atradās vairāki altāri. Parasti katrs no tiem bija veltīts 

kādam svētajam. Izņēmums nav bijis arī Rīgas Doms. Šajā jomā aktīvus pētījumus izdarījis 

Bruinings, kurš savā laikā lielu uzmanību veltījis Rīgas Doma kādreizējo altāru un kapelu 

iespējami precīza izvietojuma izdibināšanai. Viņš šai sakarā apgalvo, ka viduslaiku Domā 

bijuši vismaz 30 altāri, starp kuriem var minēt Sv. Marijas, Sv. Annas, Sv. Jāņa Evaņģēlista, 

Sv. Teklas, Sv. Ivo, Sv. Kristapa, Visu Svēto, Svētās Trīsvienības, Triju ķēniņu, Svētā Krusta, 

Svēto Asiņu u.c. altāri (Bruiningk 1902: 8–12). Altāriem Rīgas Domā viņš veltī apjomīgu 

rakstu, kurā cita starpā par Sv. Krusta altāri raksta:  

"Beidzot šeit būtu vietā dažas piezīmes par vietu, kur stāvēja Svētā Krusta altāris. Šis 

altāris pelna īpašu mūsu interesi, ņemot vērā to apstākli, ka līdz mūsu dienām 

saglabājusies viduslaiku Rīgas misāle, kas noteikti piederēja pie šī altāra inventāra"1 

(Bruiningk 1902: 10). 

Šeit jāpiezīmē, ka viduslaikos ikvienā katedrālē uz katra altāra bija sava misāle un lielākoties 

liturģiskie manuskripti bija dāvinājumi vai ziedojumi. Bieži bagāti cilvēki viduslaikos 

testamentā atstāja naudu, piemēram, misāles vai graduāles izgatavošanai (Levāns 2011). 

 Kā to savā aprakstā min 19. gs. vēsturnieks jezuīts Stefans Baisels (Stephan Beissel), 

Svētā Krusta altāri viduslaikos bija īpaši iemīļoti. Laikā, kad sievietēm, bet vairākās vietās 

pat visiem lajiem ieeja baznīcas augstajā korī bija aizliegta, tie bija domāti kā laju altāri.mSv. 

Krusta altāris, ja tam nebija nozīmēta īpaša kapela, tika novietots baznīcas vidū – četrstūrī, 

                                                
1 “Schliesslich mögen über die Stelle, wo der Altar des h. Kreuzes gestanden hat, einige Bemerkungen hier 
Platz finden. Dieser Altar verdient vorzüglich mit Rücksicht auf seine Lage, und dann weil der einzige uns 
erhaltene mittelalterliche Missalkodex nachweisbar zu seinem Inventar gehört hat, unser Interesse.“  
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kur krustojas vidusjoms ar sķērsjomu. Ienākot baznīcā, dievlūdzēji redzēja aiz altāra 

paceļamies milzīgu krustu. Pēc 12. gadsimtā aizsākušās tradīcijas to mēdza pakārt virs šī 

altāra un sauca par triumfa krustu. Ja altāris atradās šajā vietā un baznīca bija celta latīņu 

krusta formā, Sv. Krusta altāris simbolizēja mirstošā Pestītāja galvu. Aiz altāra, atdalot 

augsto kori no šķērsjoma, nereti atradās pults, kas viduslaikos bija veidota ar izteiktu 

paaugstinājumu (Beissel 1892: 19ff). 

 Kā tipisks piemērs iepriekš minētajam var kalpot arī Rīgas katedrāle, par kuru 

Bruinings šai sakarā savā pētījumā par altāriem raksta:  

"Tam ir tieši latīņu krusta forma un tas pat uzrāda tās novirzīšanos no ass, ar kuru tika 

simbolizēta Kristus galva pie krusta. Tas, ka Sv. Krusta altāris ir atradies šeit, tieši 

augstā kora priekšā un zem pults, norāda jau minētais misāles veltījuma ieraksts.1 Pie 

šī altāra katru dienu būs bijusi celebrēta rīta mesa. Tā notika ziemā pulksten piecos un 

vasarā – pulksten četros2 augstā kora priekšā zem pults"3 (Bruiningk 1902: 11).  

Arī pati Rīgas misāle apstiprina tās lietošanu rīta mesās, jo daudzviet uz misāles malām 

atrodami uzraksti kā prima vai prior missa4, kas skaidri to nošķir no dienas galvenās mesas – 

summa missa. Vēsturnieks norāda vēl uz kādu nozīmīgu faktu, proti, Sv. Krusta altāra priekšā, 

sākot ar 11. gs., parasti tika apglabāti paši cienījamākie ļaudis – bīskapi un baznīcas labdari. 

Šeit, piemēram, savā laikā apglabāts bīskaps Bertolds, nākošais Livonijas bīskaps aiz 

Meinarda, kurš pēc Livonijas Indriķa hronikas gājis bojā mocekļa nāvē 1198. gadā 

(Bruiningk 1902: 12). 

 Lūkojoties plašāk uz garīgo praksi viduslaikos, garīdznieka galvenie uzdevumi bija 

dvēseļkopšana un dievkalpojumi, kur nozīmīgākais bija mesa plkst. 9:00, kā to paredzēja 

kanoniskie likumi. Šo mesu draudzei svētdienās un svētku dienās vajadzēja apmeklēt obligāti. 

                                                
1 Veltījuma ierakstu skat. 2.2.4. apakšnodaļā. 
2 Dievkalpojuma laiks ziemā un vasarā mainījās saistībā ar laika izpratni viduslaikos, kas bija piesaistīta dienas 
un nakts maiņai, t.i., saullēktam un saulrietam. Naktī valdīja tumsa, kuru tikai ierobežotā veidā varēja apgaismot 
skala gaisma vai vaska sveces (tikai bagātnieku namos un baznīcā), līdz ar to daudzas aktivitātes nebija 
iespējamas. Ikdienas dzīve daudz vairāk saistījās ar dienu un dienasgaismu. Līdz ar to ikdienas dzīve vasarā bija 
krietni garāka nekā ziemā. Savu iespaidu tas atstāja arī uz baznīcu un klosteru lūgšanu dzīvi – mesām un stundu 
liturģiju –, kura ziemā sākās vēlāk kā vasarā, savukārt vakara lūgšana ziemā tika noturēta agrāk kā vasarā 
(Goetz 2002: 24–25). 
3 “Es zeigt genau die Form des lateinischen Kreuzes und lässt sogar jene Abweichung von der Axe erkennen, 
mit der man die Neigung des Hauptes Christi versinnbildlichen wollte. Dass hier der Altar des h. Kreuzes 
unmittelbar vor dem Chore und zwar unter dem Ambo gestanden hat, ergiebt sich aus der Widmung des 
erwähnten Missale. [...] An diesem Altar muss die Frühmesse celebriert worden sein. Sie fand im Winter um 5 
Uhr und im Sommer um 4 Uhr morgens statt und zwar „sub ambone ante chorum“.“  
4 Latv. pirmā mesa. 
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Baznīcās ar lielāku garīdznieku un skolotu dziedātāju skaitu, kā katedrālēs un klosterbaznīcās, 

šīs mesas tika noturētas, dziedot celebrantam un korim. Savukārt daudzskaitlīgās votīvmesas, 

par kurām tika ziedots, lai tās noturētu nodomā par mirušo dvēselēm vai citiem garīgiem 

mērķiem, nenoturēja mācītāji, bet gan speciāli šim mērķim nodarbināti vikāri, jo neviens 

priesteris nedrīkstēja dienā svinēt vairāk nekā vienu mesu. Pie katedrāles un klostera ikdienas 

piederēja arī lūgšanu stundas (Officium divinum), kuras vajadzēja ievērot visiem priesteriem 

un klosteru konventiem. Šīs lūgšanu stundas notika zināmos dienas un nakts laikos (pusnaktī, 

6:00, 9:00, 12:00, 15:00, 18:00 utt.), to galvenās sastāvdaļas bija psalmodija, lūgšanas, Sv. 

Rakstu lasījumi un dziedājumi. Taču tās nebija domātas kā lūgšanas un garīgs vingrinājums 

tikai garīdzniecībai – arī laji tika aicināti būt klāt šais lūgšanu dievkalpojumos. Īpaši tas 

attiecināms uz svinīgajām vesperēm sestdienu, svētdienu un svētku dienu vakaros, kad 

baznīcas bija atvērtas visiem un tika aizdegts daudz vairāk sveču nekā parasti. Pēc vesperu 

dievkalpojuma beigām parasti tika dziedāta Salve Regina, kas ar laiku kļuva par īstu tautas 

tradīciju, ikreiz ievadot svētvakaru. Salve Regina dziedājums (tā izcelsme datējama ar 11. 

gs.) Livonijā bija pazīstams jau kopš pirmo svētceļnieku ierašanās un īpaši šajā Marijai 

veltītajā zemē bija kļuvis par ļoti iemīļotu svētceļnieku dziesmu. Rīgas Domā tas tika 

dziedāts katru piektdienas vakaru pēc vesperēm, kad piedalījās ne tikai visi domkungi, bet arī 

lielas tautas masas (Arbusow 1919: 48–49). Taču arī darbdienu rītos t.s. vienkāršā tauta lielā 

skaitā apmeklēja mesas. Šī iemesla dēļ arhibīskaps Mihaels 1503. g. dievkalpojuma sākumu 

pārcēla uz agrāku laiku (Bruiningk 1904: 270). Savukārt runājot par daudzskaitlīgajām 

mirušo mesām vēlīnajos viduslaikos, daudzviet lielākās baznīcās un katedrālēs šim mērķim 

tika norīkoti pat vairāki garīdznieki, kuriem vajadzēja nodrošināt attiecīgo rekviēmu ar 

vajadzīgajiem lasījumiem, lūgšanām un dziedājumiem. 1463. g. Rīgas Domā šim 

uzdevumam tika dibināta speciāla kapela1 ar četriem priesteriem, kuriem vajadzēja noturēt t.s. 

dvēseļu mesas. Tā kā šo privāto mesu bija tik daudz, tās vajadzēja noturēt atdalīti no 

katedrāles ikdienas dievkalpojumu dzīves, kurā tās vairs nebija iespējams iekļaut (Arbusow 

1919: 105). 

Domājot par dziedāšanu Rīgas Domā 15. gadsimtā, var atrast vairākus pieturas 

punktus. Kādu zīmīgu apgalvojumu savos pētījumos, balstoties uz vairākiem viduslaiku 

avotiem, atkal sniedz Bruinings:  

                                                
1 Vāc. Seelmessenkapelle (šodien – Rīgas Doma kapitulzāle, kurā vēsturiski notikušas arī domkapitula sēdes). 
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"Bagātajās Rīgas draudžu baznīcās, klosterbaznīcās un Domā, kur nebija vērojams 

skolotu dziedātāju un citu vajadzīgo kalpotāju trūkums, bija visi priekšnoteikumi 

ikdienas svinīgās mesas svinēšanai"1 (Bruiningk 1904: 99).  

Kā tas pēc viduslaiku klosteru prakses pieņemts, tie būs bijuši vismaz 6–8 dziedātāji no Rīgas 

domkapitula, kuri bija atbildīgi par ikdienas mesā paredzētajiem dziedājumiem. Par viņu 

atrašanās vietu dievkalpojuma laikā var izteikt tikai pieņēmumu, jo, lai gan līdz mūsu dienām 

ir saglabājušies viduslaiku Doma dziedātāju kora krēsli, tomēr nav zināms, kurā vietā tieši tie 

bija novietoti. Visticamāk, ka analogi citām viduslaiku katedrālēm, tie atradās viens otram 

pretī, lai nodrošinātu antifonu dziedāšanu. Runājot par Rīgas Domu, ir zināms tikai tik daudz, 

ka kora krēsli vēstures gaitā ir vairākkārt mainījuši savu atrašanos vietu: sākotnēji tie bijuši 

augstajā korī (pie lielā altāra), taču vēlāk pārvietoti uz transeptu, kur atradās arī Sv. Krusta 

altāris.2 

 Runājot par akustiku, jāatzīmē vēl kāds apstāklis, proti, tā kā 14.–15. gadsimta Rīgas 

Doms ir izmēra ziņā krietni mazāks nekā vēlāka laika lielās katedrāles, tad var izteikt 

minējumu, ka dziedāšanas temps varēja būt krietni ātrs, lai nodrošinātu muzikāli mērķtiecīgu 

dziedājumu interpretāciju. Tam visticamāk nebija nekā kopīga ar vēlāka laika praksi dziedāt 

gregoriskos dziedājumus ļoti lēni, kas atbilda lielo baznīcu šalcošajai akustikai. Taču arī šis 

pieņēmums nav empīriski pierādāms. 

  

2.3. Notācija un korāļdialekts 
  

Lai raksturotu viduslaiku Rīgas lokālo gregorisko tradīciju, kas dokumentēta kodeksā 

Missale Rigense, jāsecina, ka, pirms iedziļināties konkrētu dziedājumu analīzes aspektos, ir 

nepieciešams iezīmēt šīs tradīcijas plašāku muzikālo kontekstu, kas ietver gan tā laika 

dažādas muzikālās tradīcijas, gan nozīmīgus notācijas jautājumus. Šeit būtiski uzsvērt, ka jau 

kopš pāvesta Gregora Lielā (540‒604) laikiem katoļu baznīcā ir vērojama aktīva un regulāra 

rīcība, kuras galvenais mērķis ir unificēt liturģiski muzikālo tradīciju un līdz ar to panākt pēc 

iespējas lielāku baznīcas vienotību. Gregors Lielais saprata, ka, dziedot vienus un tos pašus 

dziedājumus un svinot vienu un to pašu dievkalpojumu, iespējams saturēt kopā Baznīcu, kura 

                                                
1 “In den reichen rigaschen Kirchen Pfarrkirchen, in den Klosterkirchen und im Dom, wo an geschulten 
Sängern un an der erfordenlichen frequentia ministrorum kein Mangel war, waren die Vorbedingungen für die 
Feier der missa solemnis vorhanden.” 
2 Skat. 56. attēlu 179. lpp., kurā norādīta iespējamā kora krēslu atrašanās vieta. 
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ģeogrāfiski aizvien vairāk pletās plašumā. Tomēr jāsaka, ka pēc būtības līdz pat Romas 

Katoļu Baznīcas Tridentes koncilam (1543‒1563) šis mērķis tā arī netiek līdz galam 

piepildīts un daudzās baznīcās un klosteros līdz pat šim laikam vairāk vai mazāk tiek koptas 

lokālās tradīcijas, kuras vairāk vai mazāk atšķiras no Romā un citos nozīmīgos baznīcas 

centros koptajām tradīcijām. Šajā kontekstā jākonstatē, ka arī Rīgas lokālā tradīcija uzrāda 

konkrētas īpatnības, kas dokumentē Rīgas gregoriskajai tradīcijai raksturīgo. Tas attiecas gan 

uz manuskripta rakstības stilu kopumā, gan dziedājumu melodiskajām un ritmiskajām 

īpatnībām. Tomēr, lai izvērtētu tikai Rīgas misālei raksturīgo un unikālo, vispirms to 

nepieciešams skatīt plašākā reģiona kontekstā. Kā jau iepriekš minēts, Rīga kā tā laika 

Livonijas metropole lielā mērā iekļaujas ziemeļvācu gregoriskās tradīcijas kontekstā1, tomēr 

uzrādot arī vairākas interesantas, tieši Rīgai raksturīgas, savdabības. 

 Būtisks ikvienas viduslaiku mūzikas tradīcijas iezīmējošs aspekts ir notācija, kurā 

veikti attiecīgo dziedājumu pieraksti. Tas attiecināms arī uz Rīgas pergamentā lietoto notāciju, 

kas jāskata plašākā vēsturiskā kopsakarībā. Lai labāk izprastu notācijas vietu un lomu 

viduslaiku mūzikas attīstībā, veiksim nelielu atkāpi un atskatīsimies uz muzikālās notācijas 

tradīciju attīstību viduslaikos, balstoties uz jaunākajiem pētījumiem šai jomā, kurus veicis 

vācu muzikologs Āhims Dīrs (Diehr 2004). Pēc neimu notācijas uzplaukuma laika 10. 

gadsimtā bija vērojami neskaitāmi mēģinājumi veidot notāciju, kas pilnīgāk varētu atainot 

melodijas intervālisko pusi, t.i., izmantot līnijas, uz kurām rakstīt notis. Kā zināms, par līniju 

notācijas sistemātiska pielietojuma aizsācēju 11. gadsimta vidū šodien tiek uzskatīts Gvido 

d’Areco (992‒1050), kurš mēģināja novērst neimu raksta aptuvenību un novietoja katru 

skaņu uz līnijas vai arī starp līnijām. Taču ar to vēl nebija atrisināts jautājums par precīzu 

toņu un pustoņu apzīmēšanu. Gvido d’Areco priekšlikums bija iekrāsot divas līnijas ar 

krāsām un tās apzīmēt ar burtiem. Visbiežāk F līnija bija sarkanā krāsā un augstāk esošā C 

līnija – dzeltenā krāsā.2 Šādā veidā pirmoreiz pasaules mūzikas vēsturē bija iespējams precīzi 

nolasīt melodiju, vairs nebalstoties uz mutisko tradīciju kā galveno atskaites punktu. Pārējās 

līnijas varēja būt vai nu ar melnu tinti ievilktas vai arī ieskrāpētas, pēc skaita tās bija vai nu 

trīs vai četras. Jau septiņdesmit gadus vēlāk Gvido notācija bija tā izplatīta, ka kāds cits tā 

laika mūzikas teorētiķis – Johanness Afligemensis (Johannes Afflighemensis) – savā darbā 

                                                
1 Protams, ka to nav iespējams distancēt no plašāk skatāmas kultūras tradīcijas kopumā, kura sevī ietver gan 
mākslu, gan arhitektūru, gan liturģisko praksi, gan citus nozīmīgus kultūras tradīcijas aspektus.  
2 Īpaši vēlīnajos viduslaikos gan šī notācijas prakse tika daudzveidīgi variēta. Piemēram, Rīgas misālē gan F, 
gan C līnijas tiek fiksētas sarkanā krāsā; atsevišķos dziedājumu fragmentos, kur tiek lietota transpozīcija, 
sarkanā krāsā tiek iezīmēta arī G līnija. 
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De musica cum tonario (ap 1100. g.) „novecojušo” neimu notāciju bargi kritizē, jo, pēc viņa 

domām, tā funkcionē tikai tad, ja balstās uz eksistējošu kolektīvu muzikālo atmiņu. 

Afligemensis arī norāda, ka neimu pieraksts izrādījies pilnīgi nederīgs, lai iemācītos kādu 

nepazīstamu, tikai rakstiski fiksētu dziedājumu. Viņš turpina ar domu, ka tas, kurš priekšroku 

dod bezlīniju neimu notācijai, ir nosaucams par amator [...] erroris ac falsitatis1. Savukārt 

tas, kurš balstās uz Gvido d’Areco veidoto notāciju, ir devies pa patiesības un drošības ceļu 

(sal. Diehr 2004: 63–67). 

 Var piebilst, ka notācijas attīstības process, sākot jau ar Gvido d’Areco laikiem, ir 

atstājis lielu iespaidu arī uz dziesmugrāmatu izmēriem un nošuraksta izmēru. No tā brīža, kad 

katram dziedātājam bija sava nošu grāmata un dziedāšanas priekšnoteikums vairs nebija 

dziedājumu zināšana no galvas, rakstiskais materiāls ieguva daudz lielāku nozīmi; tādējādi 

izveidojās dziesmugrāmatas, kas kalpoja dziedātājiem atskaņošanas procesa gaitā. Ja senākie 

dziedājumu manuskripti pārsvarā bija A4, A5 vai vēl mazākā formātā, tad, sākot ar 13. gs., 

nošu rakstītāji centās palielināt grāmatu formātu un nošu izmēru tā, lai pēc iespējas daudzi 

dziedātāji varētu dziedāt no vienas grāmatas. Kopš tā laika ir sastopamas dziesmugrāmatas, 

kuras pakāpeniski ir sasniegušas folio izmēru2 vai ir pat vēl lielākas. Šādu svara ziņā smagu 

grāmatu vieta ir uz lielām, pamatīgām pultīm, kur lapas parasti atrodas acu augstumā un ap 

kurām pēc nepieciešamības ērti var izvietoties liels skaits dziedātāju. Līdz pat šodienai ir 

saglabājušās šādas lielas vēlīno viduslaiku kora grāmatas (Wagner 1970: 341)3, par kuru 

eksistenci liecina arī neskaitāmas tā laika ilustrācijas (skat. kā piemēru 58. attēlu), kurās ir 

redzams koris, kas dzied no liela, krāšņa folianta4. 

                                                
1 Latv. neīstā un nepareizā mīlētājs. 
2 Vertikāli apm. 40–45 cm. 
3 Ļoti ticams, ka šāda prakse un lielas kora grāmatas tika lietotas arī Rīgas Domā. Diemžēl nav saglabājušās 
vēstures liecības, kas to faktoloģiski varētu apstiprināt. 
4 Grāmatā redzams pants, kas parasti tika dziedāts stundu liturģijas noslēgumā: Benedicamus Domino – Deo 
gratias. 
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58. attēls. Gafurius, Practica Musicae, Venēcija, 1512. g. 

(Wagner 1970: 342) 

Gvido d’Areco iniciētā notācijas attīstība noved līdz situācijai 12.‒13. gadsimta mijā, 

kad Eiropā ir iezīmējušās divas galvenās notācijas skolas, pēc kurām tad arī visa viduslaiku 

mūzika (gregoriskie dziedājumi un tiem sekojošie repertuāri) tiek rakstiski fiksēta. Tās ir tā 

saucamā kvadrātnotācija un pakavnaglu notācija. Nosacīti varētu teikt, ka kvadrātnotācija 

reprezentē franču (vai rietumfranku), bet pakavnaglu notācija – ģermāņu (vai austrumfranku) 

notācijas tradīciju. 

 Franču nošu pierakstos jau kopš 11. gadsimta vērojama tendence, kas noved līdz 

kvadrātnotācijas izveidei. Sākotnēji neimas, kurām nav nošu galviņu (kā Pes vai Clivis), 

iegūst līniju paplašinājumus. Vēlāk tās grafiski izveidojas par kvadrātveidīgām nošu 

galviņām. Viens no nozīmīgiem iemesliem šīs notācijas izveidē ir arī slīpi apgrieztu zosu 

spalvu izmantošana rakstīšanā, kas padarīja rakstīšanu daudz ātrāku un vienkāršāku. Šī 

tendence vēlāk turpinās, uz kvadrātnotācijas grafiskās bāzes jau veidojoties menzurālnotācijai. 
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 Atgriežoties pie Rīgas manuskriptā atrodamās notācijas, kurā veikti visu misālē 

atrodamo dziedājumu pieraksti, jāsecina, ka šeit pielietotais notācijas tips ir vēlīns gotiskais 

nošu raksts, tā dēvētā pakavnaglu notācija, kura bija īpaši izplatīta visos vāciskajos apgabalos 

un tiek uzskatīta par pārejas posmu no neimas uz noti. Rīgas misālē lietotās pakavnaglu 

notācijas vēsture ir īpaši bagātīgi dokumentēta sākot ar 13. gadsimta sākumu. Arī šeit, līdzīgi 

kā kvadrātnotācijā, vērojama ieliektu līniju pārveidošana attiecīgi platākās horizontālās, 

vertikālās vai diagonālās līnijās. Šis process tiek saukts arī par nošuraksta gotiskošanu, un 

pēc tā pakavnaglu notācija bieži pētniecībā tiek saukta arī par gotisko nošurakstu vai 

lotringiešu gotisko nošurakstu. Atšķirībā no kvadrātnotācijas, kur viss notācijas pieraksts 

balstās uz kvadrātveida vai rombveida grafiskajām zīmēm, pakavnaglu notācijai vairāk 

raksturīgas viļņveida līnijas. Var teikt, ka pakavnaglu notācijā atrodama lielāka grafiska 

daudzveidība – piemēram, sastopami vairāki atšķirīgi rombveida figūras risinājumi. 

Pakavnaglu notācijas notis vēlīnajos viduslaikos iegūst samērā precīzi definētas formas, 

kuras redzamas neskaitāmos vēlīnos manuskriptos, kā arī ilgāku laiku atrodamas drukātajās 

liturģiskajās grāmatās. Tās, atšķirībā no kvadrātnotācijas, uzrāda tendenci vairākas 

melismātiskas neimas, kā Pes, Torculus, Porrectus, sadalīt atsevišķās detaļās. Piemēram, Pes 

tiek pierakstīts kā Punctum, kam labajā pusē pielikta klāt Virga zīme. Kā sillabiska 

pamatneima kā likums tiek izmantota Virga zīme. Punctum zīme atrodama daudz retāk un 

parasti tikai, lai attēlotu līniju sistēmas zemākās skaņas. Iespējams, tas ir tāpēc, ka biezai, uz 

leju vilktai līnijai (kā tas ir Virga gadījumā) šeit gluži vienkārši nepietika vietas. 

 Salīdzinot Rīgas misāles dziedājumus ar citiem 14.–15. gs. manuskriptiem gotiskajā 

notācijā un tajos fiksētajām lokālajām tradīcijām, kļūst skaidra vēl kāda likumsakarība.1 Proti, 

arī aplūkojot dziedājumu melodiku un modālās īpatnības, ir iespējams atrast kopsaucējus, kas 

raksturīgi vairākiem manuskriptiem, kuri reprezentē noteiktu viduslaiku Eiropas reģionu. 

Muzikoloģijā šo tradīciju mēdz saukt arī par ģermāņu korāļdialektu, kas nebūt šajā gadījumā 

nenozīmē tikai vācu izcelsmes manuskriptus, kā tas neapšaubāmi ir Rīgas misāles gadījumā, 

bet aptver arī šodienas Šveices, Austrijas, Ungārijas, Horvātijas, Slovēnijas, Čehijas, 

Slovākijas u.c. teritorijas. Šī termina autors, kurš ģermāņu korāļdialektam pretstata t. s. 

romāņu korāļdialektu, ir viens no nozīmīgākajiem 20. gadsimta viduslaiku mūzikas 

pētniekiem Pēters Vāgners (1865‒1931), kurš ģermāņu korāļdialektu definēja, pirmām 

kārtām, pēc konkrētas, vienotas un izmainītas intervālu struktūras, kas bija sastopama 

gregorisko dziedājumu melodijās. Galvenā intervālu izmaiņu būtība ir tā, ka pamazām 
                                                
1 Detalizēta salīdzinošā analīze atrodama pētījuma 3. nodaļā. 
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dziedājumos sāk izzust skaņas, virs kurām skaņurindā ir pustonis, proti, mi un si. Parasti tas 

notiek gadījumos, kad pirms šīm skaņām melodijā paredzēts lēcienveidīgs gājiens, piemēram 

re-la-si.  Īpaši zīmīgi tas ir si gadījumā, kur šī skaņa visbiežāk pārtop vai nu par si bemol vai 

do (skat. 59. attēlu).  

 
59. attēls. Melodijas agrīna versija        Romāņu korāļdialekts       Ģermāņu korāļdialekts 

(sal. Wagner 1970: 440) 

Tieši šāda veida melodiju intonatīvas izmaiņas muzikologs konstatējis, apkopojot un 

salīdzinot lielu skaitu vācu izcelsmes vēlīno viduslaiku manuskriptu. Šai fragmentā īpaši 

raksturīgs ģermāņu korāļdialektam ir gājiens re-la-do-la. Ļoti iespējams, ka iemesls šīm 

pārmaiņām ir arī intonatīva rakstura problēmas, kas var rasties, intonējot lielas sekundas 

gājienu pēc lielāka lēciena (piemēram, kvintas) vai arī pēc vairāku tercas intervālu secības. 

Šeit kārtējo reizi uzskatāmi redzams, ka viduslaiku mūzikā daudzas parādības veidojušās 

spontāni, regulāras atskaņošanas prakses procesā radušos grūtību vai citu mijiedarbību 

rezultātā, pie kurām jāpieskaita arī muzikālā gaume un tās dinamiskas pārmaiņas. Vēl vairāk, 

kā to apraksta Vāgners, šīs izmaiņas ir pamatojamas arī ar dzīvu attīstību kustībā:  

"Arī viduslaiku dziedājumu pārmantojamība ir pakļauta likumam, kam ir pakļauts 

visas cilvēces dzīvais radīšanas gars: kas dzīvo un plaukst, attīstās; tikai tas, kas ir 

miris un auksts, paliek sastindzis un nemainīgs. Virzošais spēks, kurš ir aktīvs visos 

laikos un kalpo mākslai, darbojas arī gregoriskā korāļa tradīcijā"1 (Wagner 1970: 435).     

 Vāgners savos pētījumos vēl daudz sīkāk pievēršas ģermāņu korāļdialektam, to 

raksturodams salīdzinājumā ar romāņu korāļdialektu. Pēc viņa domām, ģermāņu vēlīno 

viduslaiku manuskripti ieņem īpašu vietu visu viduslaiku manuskriptu kontekstā. Tas, kas 

franču un itāļu grāmatās jau sen ir pazudis, tiek ģermāņu tradīcijā saglabāts ar pārsteidzošu 

uzticību un precizitāti. Tajos sastopamie dziedājumu pieraksti, piemēram, iepretī tā paša laika 

franču un itāļu rokrakstiem, daudz vēlākā laikā vēl uzrāda ritmiskas nianses, kas labi redzams, 

aplūkojot Quilisma, Oriscus un Pressus nošu izsmalcinātās grafiskās formas, kuras 

                                                
1 “Dennoch war auch die mittelalterliche Gesangsüberlieferung nicht von dem Gesetzte ausgenommen, dem 
alles lebendige Geisteswerk der Menschheit unterworfen ist: was lebt und blüht, verändert sich, nur das Tote, 
Kalte ist starr und unveränderlich. Die treibenden Kräfte, die dem Fortschritt der Zeiten und der Kunst dienen, 
waren auch in der Choraltradition tätig.” 
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kvadrātnotācijas gadījumā faktiski vairs neatšķiras.1 Ja romāņu manuskriptos visos šajos 

gadījumos jau atrodamas standarta kvadrātnotis, tad daudzos ģermāņu manuskriptos senās, 

niansēm bagātākās notācijas zīmes tiek saglabātas ar pārsteidzošu uzticību (Wagner 1970: 

443). Loģiskā kārtā abu notāciju tradīciju spilgtās atšķirības liek domāt arī par atšķirīgu 

dziedāšanas praksi attiecīgajos reģionos, kur manuskripti tika lietoti. Gotiskā (jeb 

pakavnaglu) notācija, kas bagāta ar dažādām izsmalcinātām formām, nepārprotami norāda uz 

dzīvāku, kontrastaināku atskaņošanas praksi nekā latīniskā kvadrātnotācija, kura vairāk ļauj 

nojaust vienmērīga dziedājuma praksi. Tomēr nozīmīgākais starp visiem fenomeniem, kas 

atšķir romāņu un ģermāņu korāļdialektus, ir jau minētais fakts, ka ģermāņu korāļdialektā 

notiek konsekventa izvairīšanās no pustoņu gājienu intervālikas. Pēc būtības jāsecina, ka no 

šīm grūtībām dziedātāji vienkārši centušies izvairīties. Šī problēma ir pazīstama jau kopš 

seniem laikiem un šai ziņā var atrast neskaitāmus piemērus visas viduslaiku vienbalsīgo 

liturģisko dziedājumu vēstures gaitā. Jau pašos senākajos rakstiskajos avotos var konstatēt 

zināmu atturību, lietojot pustoņus diatoniskajā toņu skalā. Pat senākā liturģiskā dziedājumu 

forma – psalmodija – nav izņēmums. Apmēram 11. gadsimtā šeit vērojama rečitācijas skaņas 

izmaiņa III psalmtonī. Tā vietā, lai turpinātu rečitēt uz skaņas si  (kā to prasa oriģinālā, 

arhaiskā tradīcija), nu par rečitācijas skaņu ir kļuvis do. Atšķirīgā pieeja, kas konstatējama 

pustoņa gājiena lietošanā, visuzskatāmāk redzama, salīdzinot romāņu un ģermāņu 

korāļrokrakstus, kuri šai ziņā konsekventi uzrāda atšķirīgu pieeju un praksi. Proti, 

izvairīšanās no pustoņa vēlīnajos viduslaikos notiek atšķirīgi: ja romāņu kodeksi skaņu si 

augšupejošos gājienos koriģē uz si bemol, ģermāņu korāļdialekts (pēc būtības tā ir teritorija 

uz ziemeļiem no Alpiem) skaņu si koriģē uz do. Visbiežāk šī parādība melodikā vērojama tad, 

kad dziedājumos skaņa si veido melodisko virsotni. Tas redzams, aplūkojot viena un tā paša 

dziedājuma fragmentus abās tradīcijās, ko uzskatāmi ilustrē piemēri no dažādiem romāņu un 

ģermāņu korāļrokrakstiem (skat. 60. attēlu).   

 

 

 

 

 

                                                
1  Šeit gan jāpiebilst, ka, kopumā ņemot, gregoriskā korāļa manuskriptos atrodama tendence gadsimtu gaitā 
aizvien neprecīzāk fiksēt dziedājumu ritmiskās un modālās nianses. Līdz ar to melodijas arvien vairāk attālinās 
no to sākotnējā veidola. 
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        Romāniskā tradīcija                                     Ģermāniskā tradīcija 

 
Introits Ecce Advenit 
                Cod. Rosenthal, 12. gs.                                            Cod. Bohn, 13. gs. 

 
Introits De confessore 
                Cod. Rosenthal, 12. gs.                                            Cod. Bohn, 13. gs. 

 
                                                               Introits Terribilis est  
                                             (Cod. Bohn atbilst Rīgas misāles mel. versijai) 
               Cod. Rosenthal, 12. gs.                                            Cod. Bohn, 13. gs. 

60. attēls. Romāņu un ģermāņu korāļrokrakstu melodiju intervālikas piemēri 
(sal. Wagner 1970: 446) 

 Sevišķi skaidri šis fenomens vēlīno viduslaiku rokrakstos redzams salīdzinājumā pie 

tām akcentētajām zilbēm, kur romāņu tradīcijā ir Podatus nots ar gājienu la-si bemol, 

savukārt ģermāņu tradīcijā tam atbilst Podatus  ar gājienu la-do. Tātad, vienā gadījumā 

veidojas mazas sekundas, otrā – mazas tercas intervāls. Šo atšķirīgo modālo paņēmienu 

akcentu veidošanā var atrast pat lekciju toņos un lūgšanu rečitāciju modeļos, kā arī 

Ordinarium dziedājumos (skat. 61. un 62. attēlu).  
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     Romāniskā tradīcija                                             Ģermāniskā tradīcija 

 
II moda Introita psalmodijas beigu formula 

          Cod. lat. nouv. acquis. 1235, Parīze      Cod. 14965a, Bavārijas Valsts bibliotēka (Minhene) 

 
IV moda Introita psalmodijas pirmā daļa 

        Cod. lat. nouv. acquis. 1235, Parīze       Cod. 14965a, Bavārijas Valsts bibliotēka (Minhene) 

 
Tā paša IV moda psalmodijas beigu formula  

         Cod. lat. nouv. acquis. 1235, Parīze       Cod. 14965a, Bavārijas Valsts bibliotēka (Minhene) 

61. attēls. Piemēri psalmodijas modeļu atšķirībai romāniskajā un ģermāniskajā tradīcijā 
(sal. Wagner 1970: 447)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

193 

       Romāniskā tradīcija                                             Ģermāniskā tradīcija 

 
                         Cod. Rosenthal, 12. gs.                                            Cod. Bohn, 13. gs. 

62. attēls. Credo dziedājuma intervālikas piemēri abās tradīcijās 
(Wagner 1970: 445) 

Ja tiktu vaicāts, kurš no šiem abiem variantiem ir senāks, tad neapšaubāmi būtu 

jāatbild par labu romāņu melodijas versijai, kas pierādāms ar daudziem avotiem. Grūtāk 

atbildams ir jautājums par to, cik sena varētu būt ģermāņu melodijas versija. Tā atrodama ne 

tikai rokrakstos ar izteiktu gotisko notāciju, bet vēl senāk. Jau diastemātiskajos1 dokumentos 

12. gadsimta pirmajā pusē (piemēram, manuskriptā Cod. 807 Graz) atrodamas skaidras 

ģermāņu korāļdialekta iezīmes. Svarīgs, lai arī diskutabls, ir Vāgnera uzskats, ka ģermāņu 

korāļdialekts nav tikai 12. gadsimtā veidojies fenomens, bet gan, ka Centrāleiropā priekšroka 

lielākiem intervāliem tika dota jau krietni senāk (Wagner 1970: 434–448). Tas nozīmē, ka šīs 

intervāliskās izmaiņas nenotika, mainoties gregoriskā korāļa pieraksta veidam 11.‒12. 

gadsimtā, bet gan, ka ģermāņu korāļdialekta iezīmes vairāk skaidrojamas ar noteikta reģiona 

cilvēku mentalitāti un mūzikas izjūtu.   

 Par atšķirībām intervālikas izjūtā raksta arī Aribo Scholasticus 11. gadsimta beigās, 

kurš ģermāņiem piedēvē vairāk lēcienveida melodiku (rarior cantus), kurpretī lombardiešiem 

(itāļiem) tiek piedēvēta vairāk pakāpeniska melodijas attīstība (spissior cantus). 17. gadsimtā 

                                                
1 Diastemātiskā notācija – viduslaiku mūzikas notācija, kas sevī ietver, lai arī aptuvenas, jau norādes uz 
intervāliku. 
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Vācijā valdīja viedoklis, ka ģermāņu korāļdialekts ir saistīts tikai un vienīgi ar Maincas 

pilsētu un Dienvidvāciju1, taču, lai arī dienvidvācu klosteriem ir liela nozīme ģermāņu 

korāļdialekta dokumentācijā, pavisam drīz kļūst skaidrs, ka šis viedoklis attiecīgo teritoriju 

ierobežo daudz par daudz. Ģermāņu korāļdialekta izplatības robežas vēlīnajos viduslaikos 

varētu iezīmēt apmēram šādi: tā dienvidu robeža ir meklējama uz ziemeļiem no Alpiem, kur 

par galveno muzikāli liturģisko centru viduslaikos kļūst Sanktgallenas klosteris (šodienas 

Šveices teritorija); ziemeļrietumos tā ir Anglija ar tās bagātīgo sakrālās mūzikas tradīciju 

(kura gan ģermāņu korāļdialektu savā liturģijā uzņēma daļēji); rietumos tā ir vācu valodas 

robeža ar franču valodu; arī dienvidaustrumos korāļdialekta lietošana sniedzas līdz vācu 

valodas robežai, kur atrodas itāļu-slovēņu-vācu apgabals Friola ar tā seno Akvilejas 

patriarhātu; savukārt austrumos robežu iezīmē apgabali, kas robežojas ar slāvu zemēm, pie 

kuriem pieskaitāma arī viduslaiku Livonija, kā arī gandrīz visas Baltijas jūras zemes (sal. 

Hilkenbach 2009). Interesantā kārtā izņēmums, kā to norāda Tallinas Mūzikas akadēmijas 

profesors muzikologs Tomass Sītans, ir vairāki zviedru manuskripti, kuri atklāj gregoriskā 

korāļa pierakstu kvadrātnotācijā. Bet Zviedrijas arhīvos atrodamie vairāku igauņu viduslaiku 

manuskriptu fragmenti ir gotiskajā pakavnaglu notācijā, tāpat kā Rīgas misāle (Siitan 1994: 

119). 

  

Šajā nodaļā apkopotais faktu materiāls nepārprotami liecina par aktīvu muzikāli 

liturģisko dzīvi Rīgas katedrālē viduslaikos un tās daudzajām savdabībām. Kā jau pētījuma 

ievadā minēts, Rīgas misāles konteksts tika pētīts, ņemot vērā Ričarda Baumana konteksta 

jēdziena aprakstu un tā trijdalījumu. Lai atklātu visplašāko kontekstu, kas palīdzētu izgaismot 

konkrētā teksta avota rašanās un lietojuma jēgu iespējami vispusīgā ietvērumā, tika mēģināts 

atklāt manuskriptā atrodamo fenomenu (1) individuālos, (2) sociālos un (3) kultūras faktorus 

(Baumann 1983, 362). Tas palīdzēja ieraudzīt Rīgas misāli ne tikai kā unikālu dokumentu 

kopumā, bet arī kā liecību, kas stāsta par ļoti daudzām būtiskām un konkrētām niansēm 

smalki un detalizēti. Jāuzsver, ka minētais kontekstu dalījums nav uzskatāms par absolūtu un 

daudzu fenomenu gadījumā to nozīmes pārklājas. Līdz ar to turpinājumā veiktais 

uzskaitījums nepretendē uz noslēgtas sistēmas nozīmi, bet gan ir mēģinājums iezīmēt ar 

misāli saistīto kontekstu daudzveidību.  

 

                                                
1 Sal. Vircburgas ērģelnieka Kiliana Hellera Manudictio ad cantum Gregoriano-Moguntinum, 1672. 
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Individuālie konteksti 

 Runāt par individuāliem kontekstiem Rīgas misāles gadījumā tikpat kā nav iespējams, 

jo avots šādu specifisku informāciju neatklāj. Arī viduslaikos kopumā individualitātes 

jēdziens mūsdienu izpratnē vēl neeksistē, daudz lielāka nozīme bija tam, kādu sabiedrības 

kārtu cilvēks pārstāv. Tomēr tekstā ir norādīti vairāku personību vārdi, kuri cieši saistīti ar 

misāli un tās lietojumu dievkalpojumā (pirmām kārtām te jāmin Rīgas arhibīskapu memoriju 

ieraksti), kā arī mums zināmie arhibīskapi, katedrāles dekāni un kantori, kuri varētu būt 

manuskriptu lietojuši un, iespējams, piedalījušies grāmatas tapšanā.  

Sociālie konteksti 

Svarīgākais aspekts sociālo kontekstu izpētē bija pēc iespējas izzināt, kāds bija 

domkapitula uzdevums viduslaiku Rīgas katedrālē, jo tieši šie cilvēki bija tie, kas diendienā 

Rīgas misāli lietoja. Tika mēģināts noskaidrot, kādā veidā notika dievkalpojumi, kam tajos 

tika pievērsta īpaša uzmanība, kā arī – ko iespējams noskaidrot par kantora uzdevumu 

pildītāju un dziedāšanu. Saistoša tēma bija arī Rīgas arhibīskapa un domkapitula savstarpējās 

attiecības, kas iezīmē hierarhiskās robežas, kuru ietvarā notika visa katedrāles liturģiskā 

dzīve. Tika ieskicēta arī Rīgas domkapitula kā ļoti nozīmīgas arhibīskapa interesēm 

kalpojošas garīgas institūcijas vēsture kopš tā dibināšanas dienas. 

Kultūras konteksti    

Kultūras konteksti aptver ļoti plašu tēmu loku, pie tiem var pieskaitīt apjomīgu faktu 

kopumu, kas palīdz labāk ieraudzīt att. laikmeta, reģiona un dievkalpojumu prakses ietvaru, 

kurā tika lietota Rīgas misāle. Īpaši tika iezīmēti šādi aspekti: Livonijas un tās metropoles 

Rīgas vēsture viduslaikos, īpaši saistībā ar Rīgas Domu kā arhibīskapa katedrāli; Romas 

katoļu baznīca viduslaikos, liturģiskā dzīve klosteros un katedrālēs ar tās specifiku, 

dievkalpojumos izmantotās liturģiskās grāmatas – to izgatavošana, rokraksti, notis; grāmatu 

autorības jautājumi, memoriju tradīcija Rīgas Domā viduslaikos un plašākā reģionālā 

kontekstā; svētceļojumu tradīcija viduslaikos un Rīga kā viens no svētceļojumu mērķiem; 

Baznīcas Iesvētīšanas svētku tradīcija un nozīme viduslaikos, tās lokālās iezīmes Rīgas 

Domā; Rīgas katedrāles arhitektūra un interjers, to saistība ar dievkalpojumiem un 

dziedāšanu; viduslaiku muzikālās notācijas un to dažādās tradīcijas, korāļdialekti kā lokālo 

tradīciju reprezentanti, Rīgas misāles mūzikas materiāls un tā piederība ģermāņu 

korāļdialektam. Tādējādi tas varēja sniegt ļoti plašu priekšstatu par promocijas darba 

pētījuma objektu un ļāva pievērsties nākamajam pētniecības solim – kodeksa muzikālā 

materiāla transkripcijas un analīzei. 
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3. RĪGAS MISĀLES DZIEDĀJUMI, TRANSKRIPCIJA UN ANALĪZE 
 

Līdzšinējo nodaļu uzdevums bija iezīmēt Rīgas misālē atrodamā mūzikas materiāla 

kontekstu. Tas tika darīts sistemātiski, mēģinot aptvert visus kodeksā atrodamās informācijas 

aspektus, lai pēc iespējas izvairītos no fragmentarizēta, šauri specifiska skatījuma tikai uz 

manuskriptā fiksētajām melodijām. Turpinājumā, lai argumentēti runātu par iespējamu 

viduslaiku Rīgas gregorisko tradīciju, kuras faktiski vienīgais dokumentārais avots ir Rīgas 

misāle, ir nepieciešams veikt konsekventu visu dziedājumu vai dziedājumu fragmentu 

transkripciju un analīzi. Muzikālais materiāls ir precīzi jāizpēta, jāklasificē, jātranskribē un 

jāanalizē, ņemot vērā šodien pasaulē pieņemtus viduslaiku mūzikas pētniecības 

pamatprincipus. Tikai tad varēs izteikt argumentētu pārliecību par Rīgas tradīcijas esamību. 

Tāpēc analīzes gaitā pārskatāmības dēļ lietotais jēdziens “Rīgas gregoriskā tradīcija” ir 

jāsaprot kā pieņēmums. Pierādījumi par šādas tradīcijas eksistenci, uz kuriem pakāpeniski 

tiks iets, izrietēs no veiktajām analīzēm.  

 Jau daudzos viduslaiku mūzikas teorijas traktātos liela nozīme tika piešķirta modiem 

un gregorisko dziedājumu modālajam zīmējumam, tāpēc arī šajā pētījumā šim aspektam bija 

jāpievēršas, mēģinot katram dziedājumam un dziedājuma fragmentam piešķirt konkrēta 

moda atzīmi. Arī viduslaikos ļoti daudzi teksti runāja par mēģinājumiem aprakstīt konkrētu 

modu vai visu modu sistēmu. Viens no viduslaiku mūzikas teorētiķu svarīgiem jautājumiem 

bija censties definēt atsevišķus modus, to savstarpējās attiecības, kā arī visas modu sistēmas 

uzbūvi. Šis arī mūsdienās ir viens no svarīgākajiem gregoriskā korāļa pētniecības aspektiem, 

kuru nevar nepieminēt. Gandrīz visu šo mēģinājumu mērķis jau viduslaikos bija attīstīt 

loģisku un visaptverošu modu sistēmu, kurā viegli saprotamā veidā varētu iekļaut visu 

gregoriskā korāļa repertuāru. Vienlaikus tā sniegtu arī racionālu pamatu jaunu dziedājumu 

melodiju tapšanas procesā. Cieši ar to saistīti bija centieni izveidot arī praktiski lietojamu 

mūzikas notāciju, kurā šī modu sistēma varētu tikt attēlota. Šī procesa rezultāts bija modu 

sistēma, kurā tika apvienoti dažādas izcelsmes elementi. Tieši antīko un viduslaiku avotu 

elementu kombinācija kļuva par Vakareiropas mūzikas modālās sistēmas pamatu (Atkinson 

2000: 105)1. Vienlaikus šis ir arī jāuzskata par vienu no problemātiskākajiem viduslaiku 

mūzikas pētniecības aspektiem, jo daudzajos traktātos un to izteikumos atrodama ne viena 

vien pretruna un neskaidrība, kas astoņu modu sistēmas nozīmi gregoriskajā repertuārā 

                                                             
1 Sal. arī Meyer 2000: 139 ff. 
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vairākos gadījumos ļauj apšaubīt. Šīs tēmas daudzveidība un kompleksitāte ļauj to šeit 

izgaismot tikai skices līmenī. 

 Jau antīkajos laikos orientālajā kultūrā modu sistēmas principi, kā arī skaņu un 

intervālu aprēķināšana bija pazīstama (sal. Markovits 1977:13). Šie principi līdz ar grieķu 

mūzikas teorijas elementiem tika nodoti tālāk līdz pat viduslaikiem. Jautājums par astoņu 

modu sistēmas Octoechos pirmsākumiem un izveidošanos ir ļoti daudzslāņains. Šveiciešu 

muzikologs Mihaels Markovics (Michael Markovits) savā disertācijā uzsver, ka ceļš, kādā 

modi ir kļuvuši par sakārtotu astoņu modu sistēmu un gregoriskā repertuāra neatņemamu 

struktūrelementu, ir neskaidrs un līdz galam nenoskaidrojams. Iespējams, ka tās izcelsme ir 

jāsaista ar Bizantiju, kur to ir iespējams atrast senākajos liturģiskajos rokrakstos (Markovits 

1977: 75, 97). Taču ir arī versijas, kas to saista ar 6. gadsimta Palestīnu vai Aleksandrijas 

baznīcu Ēģiptē (Huglo 2000: 59). Jāpiezīmē, ka jau viduslaikos nereti iezīmējas nesakritība 

starp teoriju un atskaņošanas praksi. 

 Ņemot vērā dažādo teoriju kompleksitāti un to savstarpējo nesakritību, pēc Markovica 

domām, viduslaikos tomēr ir atrodama zināmā mērā vienota, praksē lietojama modu sistēma: 

 "Vakareiropas skaņkārtu sistēma veidojās konsekventi un secīgi, un nepieciešamībai 

atbilstošās skaņkārtas izveidojās praktiskas vajadzības dēļ, nevis haotiski. Astoņi modi 

kalpoja liturģisko dziedājumu sakārtošanai pēc to melodijām un skaņkārtu uzdevums 

bija – fiksēt šo melodiju intervālu attiecības"1 (Markovits 1977: 103).  

Tas gan neizslēdz jau agrīnajos viduslaikos pazīstamo problēmu, ka zināmu daļu gregoriskā 

repertuāra nevar viennozīmīgi iekļaut astoņu modu sistēmā. Jāsecina, ka praksē viennozīmīgs 

melodiju iedalījums astoņos modos ļoti bieži tiek pārsniegts (Huglo 2000: 60). Šādos 

dziedājumos bieži tiek minēti papildus modi, kur, piemēram, melodija iesākas vienā modā, 

bet beidzas citā, vai arī melodijas mazā apjoma dēļ vispār modu noteikt nav iespējams 

(Markovits 1977: 104f.). Šai sakarā rodas daudzi jauni problemātiski jautājumi, kas saistāmi 

ar gregoriskā korāļa izcelsmi, tā transformāciju gadsimtu gaitā un astoņu modu sistēmu, kuru 

risināšanā nepieciešama ļoti smalka un kompleksa pieeja. 

 Analīzes procesā svarīgi ņemt vērā arī formulu klātbūtni gregoriskajos dziedājumos. 

Latīņu vārds formula atrodams jau viduslaiku mūzikas teorijā un ar to tiek saprasts vienam 

modam raksturīgas, atpazīstamas un atkārtojamas melodiskas kustības fenomens, kurš parasti 

                                                             
1 “Die Konstruktion des abendländischen Tonartensystems verlief folgerichtig, und die für die Erfordernisse 
möglichst zweckmäßige Tonordnung entstand aus Notwendigkeit und keineswegs aus irgendeiner Konfusion. 
Die acht Modi dienten zum Ordnen der liturgischen Gesänge nach ihren Melodien, und die Tonleitern halfen, 
die Tonhöhenverhältnisse festzulegen.“  
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saistās ar konkrēta teksta fragmentu.1 Vairākkārt par šo vienādo vai līdzīgo melodijas 

fragmentu fenomenu runā Gvido d’Areco, neminot gan pašu terminu formula. Viņš ar to 

saprot estētiski pamatotu, muzikālu norisi dziedājumu komponēšanas procesā (Kohlhaas 

2001: 169). Formula viduslaiku avotos var attiekties uz ļoti plašas nozīmes spektru: tā var 

apzīmēt vienam modam raksturīgu melodijas kustību iepretī veselam teksta pantam vai arī 

melodijas fragmentu, kas atbilst vienam teksta vārdam. Tāpat ir atrodami melodijas 

fragmentu atkārtojumi, kuri nav saistāmi ar konkrētu tekstu. Pats par sevi saprotams, ka arī 

mūsdienu gregoriskā korāļa pētījumos tiek lietots vārds formula. Piemēram, Eižens Kardīns 

visus dziedājumus klasificē "oriģinālkompozīcijās", "centonizācijās" un "tipveida melodijās". 

Tā vietā, lai komponists kopētu veselu dziedājumu, viņš šur un tur izmanto formulas, tās par 

jaunu kombinējot un tā izveidojot jaunu veselumu (Cardine 1979: 16). Šai gadījumā ar 

formulu ir jāsaprot vairāk vai mazāk attīstīts muzikāls motīvs, kurš var tikt piemērots jaunam 

tekstam, taču saglabājot tā dabiskos akcentus. 

 Analizējot mūzikas materiālu un mēģinot tuvoties tā atskaņošanas prakses situācijai 

un apstākļiem viduslaikos, nozīmīgs ir arī vairākos viduslaiku mūzikas teorijas avotos, kā 

Micrologus un Musica Enchiriadis, minētais jēdziens imitatio 2 . Abi avoti liecina par 

viduslaikos klātesošo smalko izjūtu, kas saistās ar mūzikas diferencētu attiecību iepretī 

tekstam un tā afektu pilnajam saturam (sal. Kohlhaas 2001: 238). Šis aspekts atklāj kādu ļoti 

vērtīgu perspektīvu, kas iezīmē īpašu vārda–melodijas saitību gregoriskajā korālī un pilnīgi 

noteikti ir klātesošs arī Rīgas misāles materiālā. Jo, ja mūzika uzrāda tās pašas cezūras kā 

teksts, t.i., sakrīt ar teksta sintaksi vai, ja mūzika iezīmē tekstā esošos retoriskos vārda 

akcentus, tad te jau burtiskā nozīmē var runāt par imitatio fenomenu. Proti, tā ir kāda 

konkrēta teksta (formāla) "atdarināšana" ar muzikāliem līdzekļiem. Tādējādi imitatio 

turpmākajā analīzes daļā tiks saprasts kā viena no teksta atdarināšanas formām caur mūziku. 

Visām citām iespējamām pieejām – sevišķi teksta semantiskajam līmenim –, kā skaņu 

augstumiem, melodiskās kustības simbolikai, saturiskajiem akcentiem (caur zīmīgām ritma 

vai melodijas figūrām), rečitācijas skaņu maiņas likumsakarībām (formālām vai saturisku 

izmaiņu vēstošām) ir nepieciešama daudz lielāka interpretācijas piesardzība. Jo, neraugoties 

uz norādēm avotos par katru konkrētu gadījumu, ir ļoti sarežģīti objektīvā veidā fiksēt, kurš 

gadījums ir uzskatāms par apzinātu teksta izpausmes līdzekli un, kurā gadījumā – kas 

daudzkārt grūtāk apjaušams – ir runa par tīri muzikālu komponista/dziedātāja izjūtu un 

motivāciju. Jāuzsver arī, ka imitatio gadījumā dziedājumu rakstisks fiksējums ir iespējams 
                                                             
1 Par šo fenomenu jau tika runāts 1.2. apakšnodaļā.  
2 Atdarināšana. 
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ļoti ierobežotā mērā. Tieši afektu pārpilnā imitatio izpausmes amplitūda vienmēr krietni 

pārsniedz formālā pieraksta iespējas un līdz ar to tās ir tieši saistāmas ar interpretāciju un 

mutiskās tradīcijas klātbūtni. Jau vairāku viduslaiku autoru traktātos redzams, ka viduslaikos 

aktuālā imitatio ideja nekādā gadījumā netika uzskatīta par "mirušas tradīcijas vērtību". Tieši 

otrādi – ir fascinējoši redzēt, cik lielā mērā imitatio fenomens ir provocējis autorus uz aktīvu 

refleksiju un savstarpēju domu apmaiņu (Reckow 1991: 155). Praktisku norāžu trūkums, lai 

gan Micrologus un Musica Enchiriadis tādas cenšas dot, var tikt uzskatīts par zīmi, ka 

vienbalsīgajā repertuārā, it īpaši agrīnajos viduslaikos, formālā līmenī neeksistēja vispārēji un 

sistemātiski lietojami muzikālās retorikas līdzekļi. Visticamāk, šis vārda–melodijas attiecības 

līmenis bija atstāts katra konkrēta dziedājuma "komponista" prasmes, individuālās gaumes un 

kreativitātes ziņā, kā arī bija cieši saistīts ar atskaņotāja ekspresivitāti un balss dotībām. Ļoti  

bieži visas šīs lietas dubultā funkcijā apvienojās vienā personā – kantorā. Gregoriskajam 

repertuāram kopumā un arī tā dažādajām lokālajām praksēm tas nozīmē, ka dažādie imitatio 

piemēri, ja tos vispār iespējams identificēt, var izskatīties ļoti atšķirīgi un arī ļoti 

nevienmērīgi sadalīti visu dziedājumu kopumā. Arī izcilais viduslaiku mūzikas teorētiķis 

Fricis Rekovs (Fritz Reckow) savā aprakstā par imitatio konstatē, ka viduslaiku mūzikā var 

gan rēķināties ar konkrētiem piemēriem, "taču ar atrunu, ka viduslaikos imitatio netiek lietots 

kā nepieciešamība, bet gan – ad libitum – kā zināms izgreznojums, lai gan vienmēr no jauna 

kā ieteikts līdzeklis"1 (Reckow 1991: 171). Ir skaidrs, ka kritēriji, lai imitatio pilnībā 

identificētu, būtu vēl tikai jāizveido. Katrā ziņā, tas saistāms ne tikai ar avotos atrodamo 

rakstisko materiālu, bet arī ar dzīvo atskaņošanas praksi. Tieši šīs simbiozes aktualitāte būtu 

jāpatur prātā, aplūkojot turpmāko analīzes sadaļu, kas atklās ne tikai viduslaiku Rīgas 

dziedājumu dažādus tehniskos parametrus un to salīdzinājumu ar citām tradīcijām, bet arī 

aktualizēs subjektīvi emocionālus elementus, kas ir ciešā saistībā ar konkrētajiem Rīgas 

kantoriem un to personībām.  

 Viens no problemātiskiem aspektiem Rīgas misāles analīzes gaitā bija jēdziena 

“lokāla īpatnība” (vai “lokāla atšķirība”) lietojums. Uzreiz jāsaka, ka turpmākajās 

apakšnodaļās tas izmantots zināmā mērā nosacīti melodiskā materiāla ierobežotā apjoma dēļ. 

Tā kā Rīgas misāle ir vienīgais viduslaiku Rīgas lokālo gregorisko tradīciju dokumentējošs 

manuskripts, tad nav iespējams, piemēram, salīdzināt vienus un tos pašus dziedājumus 

vairākās Rīgas grāmatās, lai varētu izšķirt, kurš melodijas fragments uzskatāms par lokālu 

īpatnību/atšķirību (tātad – parādās vairākkārt) un kurš vienkārši par īpatnību/atšķirību 

                                                             
1 “... allerdings mit Vorbehalt, daß im Mittelalter dergleichen imitatio nicht aus necessitas gestaltet, sondern – 
ad libitum – als ornatus gepflegt, wenn auch immer wieder empfohlem worden ist.”  
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(parādās vienreiz un to var uzskatīt par nejaušību). Tā kā materiāls ir tik ļoti ierobežots, tad 

veikt šādu diferenciāciju nebija lietderīgi un iespējams. Tai pat laikā jāuzsver, ka vairākos 

gadījumos (īpaši muzikālo margināliju analīzē, jo vairāku melodiju sākumi atkārtojas) 

parādījās noteiktas melodiju un repertuāra lietojuma tendences, kas apstiprināja lokālu 

īpatnību klātbūtni Rīgas misāles dziedājumos.      
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3.1. Piecu Proprium dziedājumu analīze 
  

Šajā apakšnodaļā tiks veikta detalizēta Proprium mūzikas materiāla analīze, kā arī 

uzrādīti visi dziedājumu teksta avoti ar teksta tulkojumiem. Materiāls ietver visus piecus 

Rīgas misālē atrodamos Proprium dziedājumus, tie ir: Introits Terribilis est, Graduāls Locus 

iste, Alleluja ar pantu Vox exultationis, Ofertorijs Domine Deus, Komūnijs Domus mea. Kā 

metode tika izvēlēta viduslaiku mūzikas pētniecībā bieži lietotā salīdzināšanas metode 

(Cardine 1979a, Prassl 2008, 2011 u.c.), kad attiecīgais dziedājums tiek salīdzināts vairākos 

paralēlos attiecīgā laikposma manuskriptos. Tam tika likts klāt arī salīdzinājums ar šī 

dziedājuma senāko Sanktgallenas skolas rakstisko versiju, kura balstās uz diviem nozīmīgiem 

10. gadsimta neimu rokrakstiem. Veicot mūzikas materiāla analīzi, tika izmantota deskriptīvā 

pieeja, ko viduslaiku manuskriptu pētniecībā ievieš un lieto Eižens Kardīns un vēlāk izmanto 

visi viņa skolnieki. Būtībā jākonstatē, ka arī šodien vēl joprojām visi būtiskākie pētījumi tiek 

veikti, balstoties tieši uz šādu pieeju. Šī pētījuma analīzē īpaši esmu izmantojis pieredzi, kas 

pārņemta no AISCGre melodiju restitūciju grupas, kura mūsdienās pakāpeniski cenšas 

koriģēt visas dziedājumu melodijas pēc jaunākajiem zinātniskajiem atklājumiem. Pētījuma 

gaitā tiks meklētas lokālās īpatnības vai reģionālas likumsakarības modalitātes, ritma un 

notācijas jomā. 

 Rīgas misāles dziedājumu salīdzinošai analīzei tika izvēlēta virkne vēlīno viduslaiku 

gregoriskā repertuāra manuskriptu, kuri dokumentē ģermāņu korāļdialekta tradīciju un ir 

datējami ar laikposmu no 14. gs. otrās puses līdz 16. gadsimta sākumam. Zīmīgā kārtā bija 

jākonstatē, ka Rīgas manuskripta muzikālā notācija vairāk līdzinās vairākiem 14. gs. otrās 

puses manuskriptu muzikālās notācijas rokrakstu modeļiem, kas vēlreiz apliecina to, ka 

viduslaiku Livonijā visa kultūras dzīves attīstība norisinājās relatīvi vēlāk nekā citos tā laika 

Eiropas reģionos. Izvēlētie pieci vēlīno viduslaiku liturģiskie rokraksti satur tos pašus 

Proprium dziedājumus, ko Rīgas manuskripts. Šie kodeksi tika izraudzīti arī tāpēc, ka aptver 

pēc iespējas plašu teritoriju, kurā vēlīnajos viduslaikos tika lietots ģermāņu korāļdialekts, un 

katrs no tiem (līdzīgi Rīgas misālei) uzrāda zināmas lokālas īpatnības gan repertuāra 

salikuma, gan melodisko versiju aspektā. Izvēlētie pieci manuskripti ir šādi:1 

 

 

                                                             
1 Visus rokrakstu faksimilus skat. 2. pielikumā. 
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• Estergomas misāle1  

 Estergoma ir nozīmīgs viduslaiku centrs netālu no Budapeštas un no 10.–13. gs. tā 

bija Ungārijas galvaspilsēta. Pilsētas centrā atrodas katedrāle, kas vēl joprojām ir lielākā 

sakrālā celtne Ungārijā. Katedrāles dievkalpojumos lietotais manuskripts ir datējams ar 14. 

gs. vidu un dziedājumi tajā notēti gotiskajā pakavnaglu notācijā. 

• Leipcigas Sv. Toma baznīcas graduāle2 

 Šis manuskripts tiek uzskatīts par vienu no nozīmīgākajiem un pilnīgākajiem 

gregoriskā korāļa lieciniekiem vēlīnajos viduslaikos, jo daudzi dziedājumi vēl uzrāda 

smalkas ritmiskas nianses un salīdzinoši agrīnu melodiju veidolu. Kodeksa datējums ir 14. 

gs. beigas un dziedājumi tajā fiksēti gotiskajā pakavnaglu notācijā. 

• Pasavas graduāle3 

 Pasava bija ietekmīgs viduslaiku garīgais centrs ar tās Sv. Stefana katedrāli, kura celta 

jau 720. gadā (vēlāk daudzkārt pārbūvēta). Šī graduāle izdota 16. gs. sākumā un pieder pie 

pirmajiem drukātajiem liturģiskajiem krājumiem. To izdevis ievērojamais Vīnes burtlicis 

Johanness Vinterburgers (Johannes Winterburger) un grāmatā dokumentēta dienvidvācu un 

austriešu korāļa tradīcija. Izdevums, visticamāk, lietots ne tikai Pasavā, bet arī Vīnē (sal. 

Brunner 1985: 379). Dziedājumi fiksēti gotiskajā pakavnaglu notācijā.  

• Engelbergas manuskripts4  

Engelbergas benediktīniešu klosteris dibināts 1120. g. un atrodas šodienas Šveices 

teritorijā. Manuskripts ir ļoti bagātīgs muzikāli liturģisks dokuments, kas datējams ar 14. gs. 

beigām – 15. gs. sākumu. Tajā atrodami ne tikai gregoriskie dziedājumi gotiskajā pakavnaglu 

notācijā, bet arī Lieldienu mistērija, kā arī daudzbalsīgas motetes un lasījumi. 

• Mosburgas graduāle5 

 Mosburga ir viduslaikos dibināta pilsēta Ziemeļbavārijā. Manuskripts datējams ar 14. 

gs. otro pusi un, līdzīgi Rīgas misālei, dokumentē salīdzinoši iezīmīgu lokālo tradīciju, kas 

tika kopta pilsētas katedrālē. Dziedājumi fiksēti gotiskajā pakavnaglu notācijā.  

 

                                                             
1 Missale Notatum Strigoniense ante 1341 in Posonio. 
2 Das Graduale der St.Thomaskirche zu Leipzig (XIV.Jahrhundert). 
3 Graduale Pataviense (Wien 1511). 
4 Engelberg Stiftsbibliothek Codex 314. 
5 Moosburger Graduale, München, Universitätsbibliothek, 2° Cod.ms.156.  
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Plašākam kontekstam tika piesaistīti arī Sanktgallenas (St. Gallen) klostera 9.–11. gs. 

manuskripti, kuri dokumentē agrīnākos attiecīgo dziedājumu pierakstus, kā arī mūsdienu 

Vaticana izdevums (pievienojot arī pašu pēdējo revidēto, vēl oficiāli neapstiprināto versiju): 

• Ainzīdelnas manuskripts1 vai Cantatorium manuskripts2   

Kā neimu rokraksti tika izmantoti šādi divi viduslaiku kodeksi: Ainzīdelnas 

manuskripts atklāj Sanktgallenas tradīcijas neimu rokrakstu (ap 960.–970. g.), kurš tiek 

uzskatīts par senāko pilnīgo (t.i., tajā atrodams viss Baznīcas gada cikls un svētku dienas) 

mesas antifonāru neimu rakstā, savukārt Cantatorium rokrakstā (ap 922.–925. g.) apkopoti 

visi kantoram domātie mesas dziedājumi ar solopantiem.3  

• Vaticana4 

Vaticana redakcija ir autorizēta Romas katoļu baznīcas gregorisko dziedājumu visu 

izdevumu versija, kas izveidota, balstoties uz visiem nozīmīgākajiem viduslaiku avotiem un 

šodienas jaunākajiem pētījumiem; mūsdienu praksē un pētniecībā bieži tiek uzskatīta par 

melodijas autentiskāko etalonu, lai gan šī paradigma līdz ar lokālo repertuāru nozīmes 

pārvērtēšanu pakāpeniski mainās. Tā fiksēta kvadrātnotācijā, pēdējo reizi koriģēta 21. gs. 

sākumā līdz ar Graduale Novum (Graduale Novum 2011) izdevuma klajā nākšanu.  

Atbilstoši dažādu viduslaiku repertuāru mūsdienu pētniecības praksei, katra 

dziedājuma analīze tika veikta, izveidojot t.s. kolācijas5 lapu, kur katra dziedājuma dažādie 

lokālie varianti, kas atrodami faksimilos, tiek vienotā notācijā transkribēti un uzrakstīti 

paralēli uz vienas lapas un tad izvērstā analīzes procesā visos parametros „pa vertikāli” 

salīdzināti (blakus dziedājuma analīzes tekstam vienmēr skat. arī attiecīgo kolācijas lapu). 

Visi analīzē atklātie fakti tika izklāstīti secīgi pa punktiem. Katrs no šiem manuskriptiem ir 

nedaudz atšķirīgā rokrakstā, taču, lai atvieglotu salīdzināšanu, arī visi gotiskajā pakavnaglu 

notācijā fiksētie dziedājumi tika pārrakstīti kvadrātnotācijā. Izņēmums, protams, ir abi 

senākie izmantotie kodeksi – Ainzīdelnas manuskripts un Cantatorium manuskripts, kuri 

kolāciju lapās tika pārrakstīti identiski to oriģinālam – Sanktgallenas neimu rokrakstā. 

Tā kā gregorisko dziedājumu galvenā eksistences jēga ir teksta atklāsme caur 

izdziedātu vārdu, tad arī šajā pētījumā nopietna uzmanība jāpievērš analizējamo dziedājumu 

                                                             
1 Codex Einsiedeln, Stiftsbibl.121 (Paléographie Musicale IV). 
2 Codex Cantatorium, St. Gallen, Stiftsbibl. 359 (Paléographie Musicale deuxièmé série, II, 9. gs.). 
3 Visu neimu rokrakstu izrakstus skat. kolāciju lapās 3. pielikumā. 
4 Atrodams krājumā Graduale Novum (2011). 
5 Lat. collatio – apkopot, salikt kopā, apspriesties, diskutēt. 
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tekstiem1. Aplūkojot tādus gregoriskā repertuāra muzikālus aspektus, kā melodijas uzbūvi, 

ritmu, modalitātes lietojumu, vokālās grūtības pakāpi u.c., tieši tekstam visbiežāk ir izšķiroša 

loma, lai veiktu izsvērtus secinājumus. Visi minētie aspekti ir kā instrumenti viduslaiku 

dziedātāja arsenālā, kurus tas apzināti lieto, lai spilgtā veidā pasniegtu tekstu. Arī šī darba 

turpmākajā gaitā bieži tieši konkrētu vārdu, frāžu un teikumu veidošanas nianses būs tas 

aspekts, kurā vislabāk iespējams izskaidrot viena vai otra individuāla elementa lietojumu 

konkrētā dziedājuma modālajā vai ritmiskajā plāksnē. Minēto iemeslu dēļ turpinājumā katra 

Baznīcas Iesvētīšanas mesas Proprium dziedājuma analīzē sniegti arī teksti latīņu valodā un 

to tulkojumi. Par visu Baznīcas Iesvētīšanas mesas Proprium dziedājumu tekstu saturu 

kopumā var teikt, ka to tematika spilgti iezīmē šo svētku galveno būtību – tiek iesvētīts Dieva 

nams kā Viņa tautas – ticībā taisnoto – sapulcēšanās vieta un satikšanās vieta ar Dievu. Tiek 

iezīmēta arī doma, ka tas ir noslēpums un nav pragmātiskajam prātam līdz galam aptverams. 

Citiem vārdiem sakot, baznīcas rituālā gūstamā mistiskā pieredze ir saistīta ar paša Dieva 

klātbūtni savas tautas vidū. Vēl jāpiezīmē, ka pirmie četri dziedājumi izmanto Vecās Derības 

tekstus, kas ietver domu par templi un tempļa kalpošanas lomu Dieva izredzētajā tautā 

Israēlā, turpretī pēdējā, komūnija dziedājumā Domus mea tiek citēti Mateja un Lūkas 

evaņģēliji, kur ar poētiskām līdzībām dots apsolījums, ka katra ticīgā lūgšana tiks atbildēta. 

                                                             
1 Var gan arī vispārināt, ka ikviena vokāla skaņdarba analīze ir nepilnīga, ja tajā nav ietverts pilns skaņdarba 
teksts un, ja tas ir svešvalodā, tā tulkojums. Jo īpaši tas tomēr attiecināms uz gregorisko korāli, kur teksts un 
melodija veido vienu nedalāmu veselumu. 
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3.1.1. Introita Terribilis est analīze1  
  

II mods  

Teksts: c.f.2 1. Mozus 28: 17, 22; Ps. 84: 2 

Terribilis est locus iste: hic domus Dei 

est, et porta caeli: et vocabitur aula Dei. 

 

V. Quam dilecta tabernacula tua, Domine 

virtutum, concupiscit et deficit anima mea 

in atria Domini. 

Cik bijājama ir šī vieta, te tiešām ir Dieva 

nams, un še ir debesu vārti, saukti par 

Dieva mājokli.  

V. Cik mīlīgas ir Tavas māju vietas, ak, 

Kungs Cebaot! Mana dvēsele ilgojas un 

tvīkst pēc Tā Kunga pagalmiem.3 

 

 1. Pirmā iezīmīgā īpatnība, kas novērojama Rīgas misāles introitā Terribilis est, ir 

notācijas veids, kurš, pretstatā visiem pārējiem analīzē lietotajiem manuskriptiem, uzrāda 

pierakstu ar Do atslēgu, kur dziedājums iesākas ar skaņu la. Viduslaiku mūzikā šādu praksi 

sauc par transpozīciju, jo dziedājuma oriģinālpieraksts, kā to apstiprina gan Vaticana, gan 

visi pārējie manuskripti, atbilstoši II modam ir no skaņas re, atbilstoši lietojot Fa atslēgu. 

Veicot salīdzinājumu, jākonstatē, ka arī citi agrāka laika 12.–13. gadsimta diastemātiskie 

rokraksti visi kā viens notē Fa atslēgu un sākas ar skaņu re.  

 Līdz ar to šeit jānovēro jau pirmā izteiktā lokālā īpatnība, kas atrodama Rīgas misālē. 

Vienīgais viduslaiku manuskripts, kurš šai ziņā korespondē ar Rīgas misāli, ir ar 12.–13. 

gadsimtu datējamais, fragmentāri saglabājies manuskripts Berlin 6644, kurā arī notēts tiek no 

skaņas la, izmantojot Do atslēgu. Visticamāk, šis kodekss ir cēlies no kāda Reinas upes ielejā 

esoša augustīņu klostera.  

 Rīgas misālē esošā notācijas prakse ir ļoti netipiska un uzdod jautājumus par tās 

lietošanas argumentiem, kuri, iespējams, ir izteikti praktiskas dabas. Katrā ziņā, tieši notācija 

Fa atslēgā ir modāli "pareizākā", jo tā noslēdzas ar skaņu re, kā tam pēc visiem likumiem II 

modā būtu jābūt. Nozīmīga šeit arī kopsakarība ar II modam atbilstošo II psalmtoni (psalma 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Skat. faksimilu 63. attēlā (213. lpp.) un kolācijas lapu – 4. pielikumā. 
2 Latīniskais apzīmējums cantus firmus (c.f.) šajā gadījumā nozīmē, ka tas nav tiešs norādītā teksta citāts no 
Bībeles, bet gan brīvi formulēts teksts, kurš tikai lielos vilcienos pēc galvenās satura jēgas balstās uz 
attiecīgajiem pantiem. 
3 Šeit un visur citur darbā Proprium dziedājumu sakarā lietots latviešu valodā izdotās Bībeles (Londona, 1965) 
revidētais teksts. 
4 Berlin Ms.lat.qu.664 der Staatsbibliothek Berlin (112, 4). 
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rečitācijas modeli). Dažādos manuskriptos pēc antifona seko turpinājums ar rečitāciju II 

psalmtonī, visbiežāk – ar intonāciju do-re-fa  uz nākamajām trim zilbēm, taču nereti arī pēc 

antifona II modā pirmajā psalmtoņa modeļa pusē tiek lietota VIII psalmtonim raksturīgā 

intonācija1, kā tas bija sastopams arī Vaticana senākajā, nekoriģētajā versijā. Iemesls 

visticamāk ir tāds, ka II un VIII psalmtoņos sakrīt mediācijas2 formula (vai cezūrformula). 

Kā likums, terminācijas3 formula (beigu formula) tiek saglabāta II psalmtonim atbilstošā.  

 Nākamajā piemērā salīdzinājumam redzami abi – II psalmtonis un VIII psalmtonis ar 

to kopīgajām un atšķirīgajām modālajām iezīmēm: 

 

II psalmtonis 

 
VIII psalmtonis 

 
  

 Ļoti iespējams, ka Rīgas misāles rakstītāju tieši 1. psalmpanta sākums ir uzvedinājis 

uz domām dziedājumu Terribilis est iesākt Do atslēgā, jo tas ir veids, kādā tiek pierakstīti visi 

dziedājumi VIII modā, kura rečitācijas skaņa ir do  (kurpretim II psalmtoņa rečitācijas skaņa 

ir fa).  

 Jāsecina gan, ka šis nav tipisks transpozīcijas gadījums, kad visbiežāk melodija tiek 

transponēta par kvintu vai kvartu uz augšu, lai tādējādi izbēgtu no hromatisku skaņu 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Lat. initium. 
2 Lat. mediatio. 
3 Lat. terminatio. 
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rakstīšanas, kuras pēc teorijas bija aizliegtas, taču praksē tika lietotas un bija pat ļoti iemīļotas 

(piemēram, lai varētu notēt skaņu fa diēz, melodija tika transponēta par kvartu uz augšu, kad 

to ērti varēja notēt kā si). Gregoriskā korāļa notācijas praksē šādu gadījumu nav mazums (sal. 

Fischer 1994: 43 ff.).  

 Tas nozīmē, ka mūsu gadījumā Do atslēgas pielietojums gan atbilst viduslaiku 

transpozīcijas likumiem, taču šeit tam nav acīmredzamas nepieciešamības. Pēc vācu pētnieka 

Heinriha Rumphorsta domām, iespējams, mums ir darīšana vienkārši ar neprecizitāti 

pierakstā, jo šai gadījumā nav nepieciešams pierakstīt kādu hromatisku skaņu (Rumphorst 

2009). Taču hipotētiski var arī minēt, ka tam ir kāds kopsakars ar atskaņošanas praksi un 

absolūto skaņu augstumiem. Lai gan ir zināms, ka viduslaiku a cappella mūzikas tradīcijā 

absolūtie skaņu augstumi neeksistē, tomēr nevar noliegt arī to, ka katra dziedājuma reālais 

atskaņošanas augstums vistiešākā mērā ietekmēja dziedājuma veidoto tēlu un, protams, bija 

atbilstošs konkrēto dziedātāju balss tehniskajām iespējām. Par dziedājuma augstumu vienmēr 

rūpējās klostera kantors (priekšdziedātājs vai magister chori). Lai arī viduslaiku notācijai nav 

tieša sakara ar absolūtajiem skaņu augstumiem, tomēr šāds sakars var eksistēt asociatīvā 

līmenī, kas Rīgas misāles gadījumā liek izsacīt pieņēmumu, ka dziedājums Terribilis est tika 

dziedāts samērā augstā tesitūrā, kas ar Do atslēgu un tai atbilstošo rečitācijas skaņu do 

neapšaubāmi asociējas krietni vairāk nekā ar Fa atslēgu un tai atbilstošo rečitācijas skaņu fa, 

kas Octoechos astoņu modu sistēmā ir pati zemākā iespējamā rečitācijas skaņa. Šo domu 

apstiprina arī viens no jaunākajiem pētījumiem gregoriskās modoloģijas jomā, ko veicis 

šveiciešu muzikologs, Bāzeles Mūzikas augstskolas ilggadējs profesors Kristofers Šmits 

(Christopher Schmidt). Savā 2004. gada pētījumā viņš raksta:  

"...kas uz melodiju attiecas zemākā skaņkārtiskā apgabalā, var tikai daļēji attiekties uz 

augstāku pieraksta apgabalu; mēs nedrīkstam do skaņas intensitāti neatšķirt no miera 

pilnās noskaņas, kas raksturīga fa"1 (Schmidt 2004: 42).  

Varam izsacīt pieņēmumu, ka Rīgas dziedātājiem bijis nozīmīgi jau notācijā iekļaut niansi, 

kas tiem atgādinātu vienmēr no jauna šo dziedājumu dziedāt ar augstu intensitāti un 

ekspresiju.  

 2. Nākošā atšķirība starp Rīgas misāli un Vaticana  ir atrodama vārdā "locus", kur 

Rīgas misāles versija sakrīt arī ar Mosburgas graduālē atrodamo variantu. Šajā gadījumā ir 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 “...was im tieferen Bereich melodisch gilt, kann nur teilweise im höheren Bereich gelten; wir dürfen die 
Intensität von c  nicht mit der Ruhe von F verwechseln.” 



 

 

208 

runa par ritmisku fenomenu, kas gregoriskā korāļa terminoloģijā tiek saukts par repercussa1, 

proti, uz to norāda tā saucamā grupu neima, kas nozīmē vienas un tās pašas skaņas 

vairākkārtēju atkārtojumu uz tās pašas zilbes. Šāda veida skaņu atkārtojumi uz vienas zilbes 

ir bieži sastopami neimu rokrakstos, kuri savukārt var tikt interpretēti ļoti dažādi atkarībā no 

teksta nepieciešamības un melodiskās struktūras. Repercussa lietojums, galvenokārt, nozīmē 

ritmisku skaņu izkārtojumu, kuru mērķis ir vai nu vārda akcenta veidošana vai arī intensitātes 

kāpināšana, norādot uz kādu citu, tam sekojošu akcentu. Visbiežāk šādos gadījumos skaņas 

atkārtojums notiek unisonā, tikai retos gadījumos atrodama repercussa, izmantojot kādu 

intervālisku lēcienu. Vēl jāpiebilst, ka repercussa vienmēr uzdod jautājumu par autora 

motivāciju tās eksistencei. Tā katrā ziņā piešķir ikvienam dziedājumam neatkārtojamu krāsu 

un intensitāti, prasot arī no dziedātājiem īpašas tehniskas prasmes. Ir pilnīgi skaidrs, ka tā nav 

nejaušība kompozīcijas tehnikā, bet gan vienmēr kalpo dziļākai teksta izpratnei gan pašiem 

dziedātājiem, gan klausītājiem. Repercussa fenomens ir uzskatāms par vienu no 

raksturīgākajiem gregoriskā korāļa īpašajiem paņēmieniem. Ja tā tiktu ignorēta, dziedājumi 

izskanētu daudz vienveidīgāk un nedzīvāk, jo tā nodrošina dziedājuma aktīvu, iekšēji 

intensīvu skanējumu. Ilgus gadus repercussa loma netika atklāta un praksē lietota, lai gan tā 

kā neatņemams vokālā stila elements atrodama arī klasiskajā vokālajā polifonijā, piemēram, 

Klaudio Monteverdi mūzikā2. Kā daudzus citus paņēmienus vokālajā mākslā, arī repercussa 

vokālā tehnika ir jāapgūst, pacietīgi trenējoties, kur svarīga ir gan diafragmas pareiza darbība, 

gan balss aparāta adekvāts pielietojums. Tas, ka Rīgas misālē repercussa tehnika ir atrodama, 

norāda uz to, ka arī 15. gs. otrajā pusē Rīgas Doma dziedātājiem vēl bija šī smalko ritmisko 

un retorisko nianšu izjūta, jo vairākos citos manuskriptos (skat. Pasavas graduāli un 

Estergomas misāli) repercussa fenomens jau gandrīz pilnībā izzudis. Savukārt tas liecina par 

to, ka Rīgas dziedātāji bijuši augstā profesionālā līmenī un ar smalku interpretācijas izjūtu.  

 Vārdā "locus" vērojamās atšķirības ir šādas: Vaticana notē (kas sakrīt arī ar 

Ainzīdelnas kodeksu) vienu skaņu uz zilbes "lo-" un trīs skaņu repercussa uz zilbes "-cus", 

savukārt Rīgas misāle uzrāda divu skaņu repercussa uz zilbes "lo-" un vienu skaņu uz zilbes 

"-cus". Ja pirmajā brīdī liekas, ka atšķirība ir neliela, tad tuvāk izpētot atklājas, ka katrā no 

gadījumiem tiek izmantoti pilnīgi atšķirīgi repercussa veidi muzikāli retoriskajā teksta 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Lat. repercussa (latv. atkārtoti piesist) gregoriskajā korālī nozīmē īpašu skaņveides fenomenu, kad viena un tā 
paša augstuma skaņa tiek vairākkārt atkārtota, to pilnībā neatceļot. Tā tiek panākts īpaši spilgts izteiksmes 
efekts, kas parasti tiek lietots sevišķi nozīmīgos un izceļamos teksta vārdos. 
2 Monteverdi mūzikā šo paņēmienu sauc itāļu vārdā trillo, taču pēc būtības tas vokāli ir ļoti radniecīgs 
gregoriskā korāļa repercussa.  
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izveidē, kas būtībā parāda atšķirīgu teksta pirmā posma interpretāciju ar atšķirīgiem 

akcentiem. Vaticana un Ainzīdelna, lietojot repercussa uz zilbes "-cus", it kā izceļ zilbi, uz 

kuras tekstā nemaz nav akcenta. Taču šis neapšaubāmi ir gadījums, kas bieži sastopams arī 

retorikas mākslā, proti, kādas neakcentētas zilbes “pastiepšana” vai “iezīmēšana” nenozīmē 

vis akcentu, bet gan to, ka nozīmīgā zilbe ir nākošā zilbe, kā tas ir vērojams arī šajā 

gadījumā, kad svarīgākais pirmā posma vārds ir "iste". Līdz ar to šeit repercussa uz zilbes "-

cus" ir ar izteiktu sagatavošanas funkciju nākamajai zilbei. Atšķirīgu praksi uzrāda Rīgas 

misāle, kas repercussa lieto uz zilbes "lo-", kas šajā vārdā ir akcentētā zilbe un līdz ar to te 

iezīmējas it kā mūsdienu pieredzei konvencionālāks paņēmiens: repercussa ir nevis ar 

sagatavojošu funkciju, bet pati ir akcents.  

 Secinājums ir tāds, ka abi varianti pēc būtības dažādi strukturē pirmo teksta posmu 

"Terribilis est locus iste" (Cik bijājama ir šī vieta). Ja Vaticana  sagatavo akcentu uz vārda 

"iste", tad Rīgas misāle uzsvaru nepārprotami liek uz vārda "locus". Līdz ar to arī dziedājums 

abos gadījumos atšķirsies un šī noteikti uzskatāma kā Rīgas misālē atrodama lokālā iezīme. 

   3. Atšķirība vērojama arī vārdā "Dei", kur Vaticana uz zilbes "De-" uzrāda četru 

skaņu augšupejošu gājienu do-re-mi-fa, bet Rīgas misāles transponētā versija notē tikai trīs 

skaņas sol-la-do. Šeit tad arī uzskatāmi parādās jau iepriekš aprakstītais fenomens, kas tik ļoti 

raksturīgs ģermāņu korāļdialektam: ir izzudusi si  skaņa un līdz ar to arī pustoņa gājiens no si  

uz do. Interesanti, ka šajā dziedājuma fragmentā bez Rīgas misāles tikai vēl Engelbergas 

kodekss izvēlas līdzīgu risinājumu, kur izpaliek ne tikai fa, bet arī do skaņa. Visi pārējie 

manuskripti sakrīt ar Vaticana, tādējādi var teikt, ka Rīgas misāle šeit uzrāda savu, atšķirīgu 

pieeju.  

 Kāda tad veidojas atšķirība atskaņošanas praksē? Jāsecina, ka Vaticana atrodamā 

versija veido līdzenu balsvedību, kas subsemitonālo fa skaņu sasniedz bez lieliem akcentiem, 

pakāpeniski. Savukārt Rīgas misāles dziedājumu versijā balssvedība šo pašu skaņu do  

sasniedz ar tercas lēcienu, tādējādi piešķirot melodijas virsotnei daudz lielāku akcentu.  

 Secinājums: Rīgas lokālajā tradīcijā vērojama daudz artikulētāka pieeja tekstam, kas 

būtībā arī pilnībā atbilst šīs teksta vietas retoriskajai nepieciešamībai. Vēl viena interesanta 

nianse ir tā, ka tikai virspusēji aplūkojot šo gadījumu, var teikt, ka Rīgas misāle ir melodiju 

šai vārdā nonivelējusi un vienkāršojusi, atsakoties no vienas skaņas un līdz ar to no mazas 

sekundas gājiena. Taču, iespējams, ka šeit mums ir darīšana nevis ar vēlīnu melodijas versiju, 

bet gan tieši otrādi – Rīgas misāle uzrāda arhaiskajai modoloģijai raksturīgo. Kā to savos 

viduslaiku modoloģijas pētījumos norāda 20. gadsimta nozīmīgie gregorikas pētnieki 
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Agustoni un Gešls, sākotnēji skaņas fa un do nemaz nav bijušas subsemitonālas, bet zem tām 

ir bijis lielāks intervāls, kurš pēc šodienas diatoniskās skaņurindas atbilst mazai tercai. Tas 

savukārt pilnībā sakrīt ar pentatonisko skalu, kas augšupejoši izskatās sekojoši:  

do-re↑fa-sol-la, att., sol-la↑do-re-mi. Tieši šis lēciens pentatoniskajā skalā dod pakāpēm fa 

un do īpašu modālu spēku un nozīmību, kas bieži tiek izmantots kā spēcīgs muzikāls 

izteiksmes līdzeklis. Un tikai vēlāk šis tercas gājiens tiek „aizpildīts” ar mazāk solīdo, pat 

mainīgo skaņu (att., si vai si bemol). Tas, ka šī pakāpe līdz ar to ir strukturāli vāja, atbilst arī 

faktam, ka gregoriskajā korālī bieži uz skaņām mi un si tiek lietota Quilisma  nots, kura arī 

atskaņojumā jādzied ļoti labili un viegli (Agustoni 1987: 46).  

 Otrs secinājums ir: Rīgas misāles dziedājumi līdz ar šo gadījumu uzrāda saikni ar 

gregorisko melodiju pašiem sākumiem, kad to izcelsme, ietekmējoties no pentatonikas, ir 

īpaši skaidri redzama, kas atklājas, bieži dodot priekšroku akcentiem uz skaņām fa un do. 

 4. Vārdā "porta" vērojama līdzīga parādība kā analīzes 2. punktā apskatītajā "locus" 

gadījumā. Arī šeit Rīgas misāles versijā lietotā repercussa atšķiras no Vaticana atrodamās 

versijas. Zīmīgi, ka visos pārējos manuskriptos, izņemot Mosburgas graduāli, repercussa šai 

vārdā izzudusi vispār. Savukārt Mosburgas versija pilnībā sakrīt ar Rīgas versiju. 

 Vaticana  notē (kas sakrīt arī ar Ainzīdelnas kodeksu) vienu skaņu uz zilbes "por-" un 

divu skaņu repercussa uz zilbes "-ta", savukārt Rīgas misāle uzrāda divu skaņu repercussa uz 

zilbes "por-" un vienu skaņu uz zilbes "-ta". Principā, šis gadījums un no tā izrietošās sekas 

atskaņošanas praksē pilnībā sakrīt ar analīzes 2. punktā atrodamo "locus" gadījumu. Arī šeit 

repercussa uz zilbes "por-" vairāk iezīmē akcentu uz vārda "porta", savukārt Vaticana versija 

lielāku nozīmi piešķir akcenta sagatavošanai, kurš seko nākamjā vārdā "caeli". Arī šeit tas 

nozīmē mazliet atšķirīgu teksta retorisko pasniegšanu. Kopumā secinājums ir šāds: Rīgas 

misālē saglabājušās ritmiskās nianses, kas vairākos citos 14.–15. gadsimta manuskriptos jau 

izzudušas. 

 5. Vārdā "celi"1 ir novērojama kāda īpaši interesanta modoloģiska parādība, kas prasa 

izpētīt tās kontekstu. Proti,  ja Vaticana  versijā zilbe "-li" uzrāda skaņas fa-sol-fa-fa-re-mi-

re, kas pilnībā atbilst II modam raksturīgai formulai, kas noslēdzas uz Finalis skaņas un pēc 

būtības apspēlē abas II moda nozīmīgās pamatstruktūras skaņas re un fa, tad Rīgas misāle (un 

šajā gadījumā arī Pasavas graduāle, Leipcigas graduāle, Engelbergas kodekss un Mosburgas 

graduāle) notē skaņu secību do-re-do-do-sol-la-sol.  Šajā gadījumā jākonstatē pārsteidzoša 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Šādi tas atbilstoši izrunai tiek rakstīts Rīgas misālē, pareizi gramatiski būtu – "caeli", kā tas arī redzams 
Vaticana u.c. manuskriptos. 
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apstāšanās nozīmīgā formulā un teksta interpunkcijas vietā nevis uz pamatstruktūras skaņas 

la (att., transponēts re), bet gan uz interpunkcijas formulās ļoti reti lietoto subtoniku sol.  Lai 

arī no viduslaiku modoloģijas loģikas šādu variantu nevar formulēt kā nepareizu, tomēr tas 

uzskatāms par ļoti netipisku un uzdod jautājumu par šādas prakses iemesliem. Šķiet, ka 

atbilde šeit būtu jāmeklē apstāklī, kas tika minēts jau analīzes 1. punktā, proti, atsevišķas 

līdzības, kas piemīt II modam un VIII modam. Vēl vairāk tas eksponējas modiem 

atbilstošajos psalmtoņos.  

 Šmits uzsver, ka no rečitācijas toņu (psalmtoņu) salīdzināšanas viedokļa II tonis pēc 

būtības ir gandrīz konsonants ar VIII toni, ja tiek veikta neliela izmaiņa: Ja II psalmtoņa 

beigu formula tipiski nebeidzas uz Finalis skaņas re, bet tiek koriģēta uz do, tad pēc būtības 

transpozīcijā tas ir tīrs VIII psalmtonis. Līdzīgi, ja VIII psalmtoņa beigu formula tipiski 

nebeidzas uz Finalis skaņas sol,  bet tiek koriģēta uz la, tad pēc būtības transpozīcijā tas ir 

tīrs II psalmtonis. Tātad pēc būtības tikai viduslaiku mūzikas teorētiķa Hukbalda (840‒930) 

radītā modu klasifikācijas sistēma ir tā, kas neļauj šīm abām rečitācijas formulām saplūst 

vienai ar otru (Schmidt 2004: 43–44). Tieši šis fenomens novērojams Rīgas misāles versijā, 

kur attiecīgā formula nebeidzas uz skaņas la, kā tam pēc likuma būtu jābūt, bet gan uz skaņas 

sol, tādējādi pēc būtības nonākot jau VIII modā. Interesanti, ka šo divu modu dialogs var 

veidoties tikai caur to, ka tam ir gan kopīgi, gan atšķirīgi parametri, un tieši tā veidojas 

modāla spēle, kur šie modi vienā melodijā it kā satiekas. Protams, ka ļoti nozīmīgs aspekts 

šajā gadījumā ir arī teksts un pārdzīvojums, kādu dziedātāji ar to saista. Var labi iedomāties, 

kā viduslaiku Rīgas dziedātājs, izdziedot vārdus "porta caeli" (debesu vārti), vēlas šo 

izteikumu īpaši izteiksmīgi iezīmēt. Izdziedot rečitācijai tuvā manierē vārdus "porta caeli" uz 

skaņas do (kas ir rečitācijas skaņa gan II, gan VIII modā), viņš spontāni vēlas šos vārdus 

modāli izcelt un nostiprināt, kam vēl izteiktāk kā tercas intervāls atbilst kvarta. Rezultātā, tā 

vietā, lai atgrieztos uz II moda Finalis skaņas la, viņš la pēkšņi uztver kā blakus struktūras 

skaņu VIII modā1, un noslēdz posmu uz skaņas sol, kas ir VIII moda Finalis skaņa.  

 Secinājums: šajā gadījumā vērojama viduslaiku mūzikai raksturīga modāla spēle, kur 

satiekas vairāki modi, veidojot savstarpēji interesantas melodiskas kombinācijas. Tomēr 

jāteic, ka šāda modu saspēle netika veidota ar prātu reflektētā darbībā, bet noteikti 

pieskaitāma pie spontānās muzikāli retoriskās atskaņošanas prakses, kur teksta pasniegšana ir 

galvenais un augstākais uzdevums. Jāsecina arī, ka šai piemērā atrodamais melodijas variants 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Skaņa la  VIII modā ir bieži sastopama blakus struktūras skaņa iepretī do un kontrastējoša pakāpe blakus 
Finalis skaņai sol. 
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nav obligāti saistāms ar ģermāņu korāļdialektu, bet daudz vairāk iezīmē zināmu lokālās 

prakses īpatnības klātbūtni. 

 6. Pēdējā atšķirība, kas jāmin šai analīzē, ir divi beidzamie vārdi "aula Dei", kur 

atšķirības starp Vaticana un Rīgas misāli atrodamas posmā "-la Dei". Vaticana versijā 

melodija ir: la-do-do-sol-si-la-la-si-la-la.  Bet Rīgas misāle (kurai diezgan lielā vienprātībā 

piekrīt arī visi pārējie manuskripti gotiskajā pakavnaglu notācijā) uzrāda la-do-do-sol-do-la-

la-do-la-la.  Pēc būtības, atšķirība slēpjas pēdējo sešu skaņu secībā, kur Rīgas misāle labilo si 

ar divreiz tam sekojošu sekundas intervālu nomaina ar do, kam attiecīgi seko stabilākais 

tercas intervāls. Šeit atkal ir novērojams ģermāņu korāļdialektam raksturīgais moments, par 

ko runā jau iepriekš minētais vācu muzikologs Fellerers:  

"Melodijas versija romāniskajai melodikai raksturīgo sekundas gājienu nomaina ar 

vācu gregorikai raksturīgo tercas gājienu melodijas virsotnē, tāpat arī lejupejošā 

formulas gājienā"1 (Fellerer 1941: 114).  

 Kopumā ņemot, tikai šo pēdējo atšķirību no Vaticana var viennozīmīgi vērtēt kā 

melodijas modālu vienkāršošanu un zināmā mērā noplicināšanu, jo skaņa si šajā melodijas 

fragmentā neapšaubāmi piešķir tai pilnīgi citu, daudz noslēpumaināku atmosfēru, kas 

savukārt ļoti svarīga teksta atklāsmē. 

 Secinājums: Rīgas misāle šajā fragmentā nepārprotami uzrāda tās saskaņu ar citiem 

ģermāņu korāļdialekta manuskriptiem un tiem raksturīgiem modoloģiskajiem parametriem. 

 7. Vēl viena nianse, kas netika iekļauta analīzē, proti, antifonam sekojošais 

psalmpants. Tas Rīgas misālē notēts tikai nepilnīgi, visticamāk, papīra taupīšanas nolūkā. 

Otrās psalmpanta puses teksts ar notīm apraujas tieši vidū. Tomēr jāsaka, ka tas viduslaiku 

praksē nav nekas neparasts, jo viduslaiku mūki visus psalmus zināja no galvas un arī tiem 

atbilstošie astoņi psalmtoņu modeļi tika rečitēti katru dienu un līdz ar to arīdzan pārzināti no 

galvas. Rīgas misālē šeit atrodama vispārzināma prakse, kad tika notēts tikai psalmpanta 

sākums atgādinājumam, tālāk solists to vienkārši turpināja no galvas (skat. sekojošo 

faksimilu).  

  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 “Bei der Melodieversion werden statt der Sekundschritte der römischen Fassungen die für die deutsche 
gregorianische Tradition charakteristischen Terzsprünge des Torculus im melodischen Höhepunkt und in 
absteigenden Kadenzformeln bevorzugt.” 
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63. attēls. Rīgas misāles introita Terribilis est faksimils, fol. 166v b sleja 
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3.1.2. Graduāla Locus iste analīze1 
  

V mods  

Antifona teksts nav ņemts no Bībeles, pants: c.f. Dan. 3: 54, 55. 

Locus iste a Deo factus est, inaestimabile 

sacramentum, irreprehensibilis est. 

 

V. Deus, cui adstat angelorum chorus, 

exaudi preces servorum tuorum. 

Šo vietu ir veidojis Dievs,  

neizsakāms noslēpums,  

tas ir nevainojams. 

V. Dievs, kura priekšā stāv eņģeļu  

kori(s), uzklausi savu kalpu lūgšanas. 

 

 1. Vispirms jākonstatē, ka Rīgas misāles graduāla Locus iste notācijas pierakstā ir 

izmantotas vairākas nošatslēgas – Do atslēga un Sol atslēga.  Dziedājuma sākumā tiek lietota 

Do atslēga – tāpat kā visos pārējos kolācijas lapā apskatītajos manuskriptos. Var piebilst, ka 

Mosburgas un Pasavas rokrakstos papildus Do atslēgai vēl tiek notēta arī Fa atslēga, kas 

jāuzskata par visai izplatītu praksi tieši vēlīnajos visuslaikos tapušajos muzikālajos 

manuskriptos ar gotisko pakavnaglu notāciju.  

 Interesanti ir novērot, kā dažādo manuskriptu rakstītāji ir tikuši galā ar faktu, ka 

dziedājuma solopantā (sākot ar vārdiem "Deus, cui adstant...") melodijas diapazons, kā tas 

izvērstos solopantos īpaši V modā ir visai bieži sastopams, sasniedz skaņu sol, t.i., lielu nonu 

virs Finalis skaņas. Tā kā šādu melodijas apjomu četrās līnijās nav iespējams pierakstīt, tad 

visbiežāk viduslaiku notācijā tiek lietots paņēmiens pirms solopanta mainīt atslēgas 

novietojumu. Visizplatītākais veids ir pārvietot atslēgu vienu līniju zemāk, līdz ar to iegūstot 

papildus vietu augstajām solopanta notīm. Šādi tas tiek darīts Pasavas, Leipcigas un 

Mosburgas rokrakstos, kur atslēga Do tieši pirms solopanta tiek notēta vienu līniju uz leju. 

Taču citu praksi lieto Rīgas misāles, kā arī Engelbergas kodeksa rakstītāji, kuri atslēgu maina 

tieši tajā melodijas vietā, kur tas nepieciešams. Vēl vairāk, tieši Rīgas manuskripts no visiem 

aplūkotajiem manuskriptiem ir vienīgais, kur atslēga mainīta tieši vārda "chori" izvērstā 

melisma uz zilbes "-ri" vidū – tur, kur melodija sasniedz dziedājuma augstāko skaņu. Lai 

pievērstu solista uzmanību atslēgas maiņai, Rīgas misālē pāri visām līnijām tiek novilkta 

sarkana vertikāla svītra, Do atslēga tiek novietota vienu līniju zemāk, ar sarkanu tinti augšā 

tiek novilkta arī viena palīglīnija, uz kuras papildus tiek notēta gregoriskā repertuāra 

manuskriptos reti lietotā Sol atslēga. Līdz ar to jāsecina, ka šeit pierakstā pievērsta īpaša 

                                                             
1 Skat. faksimilu 64. attēlā (220. lpp.) un kolācijas lapu – 4. pielikumā. 
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uzmanība un lietoti vairāki līdzekļi, lai brīdinātu kantoru par atslēgas augstuma maiņu. 

Jāpiebilst, ka Sol atslēga vēl atrodama vairākos tieši vēlīnajos viduslaikos tapušos gotiskās 

pakavnaglu notācijas kodeksos, piemēram, Hamburgas rokrakstos, ar kuriem sastapsimies 

3.2.2.3. apakšnodaļā.   

 2. Šī dziedājuma pieraksts dažādos kodeksos ir uzskatāms piemērs tam, cik 

nekonsekventi vēlīnajos viduslaikos tika lietota alterācijas zīme si bemol: 

- Rīgas misālē vispār alterācijas zīmes nav atrodamas, līdz ar to rakstiski nav fiksēts – kuros 

gadījumos ir jādzied si bemol vai att. si bekar. 

- Leipcigas graduālē atrodams si bemol, taču nav līdz galam skaidrs, vai alterācijas zīme 

attiecas uz visu nošurindu. Tikpat labi iespējams, ka tā domāta tikai tuvākajam intervālam, 

kur atrodams si. 

- Pasavas graduāle savukārt konsekventi pie visiem si notē vai nu bemola vai bekara zīmi, tā 

sniedzot lielu skaidrību par modālo zīmējumu. Nav skaidrs, kāpēc bekars tiek notēts 

solopantā pirms vārda “tuorum”, jo si skaņa šeit neseko vispār. Tāpat var piezīmēt, ka ļoti 

brīvi ik pa fragmentam tiek mainīta atslēgas līnija. 

- Engelbergas kodekss jau notē 5-līniju sistēmā (plašā diapazona dēļ). Nav īstas skaidrības un 

konsekvences ar bemola un bekara lietojumu. Īpaši tas aktuāli solopanta vārda “chorus” 

beigās, kur līdz ar to nav viennozīmīgi skaidrs modālais zīmējums. 

- Mosburgas graduāle sākotnēji liek domāt, ka visi si bemol tiek notēti konsekventi tur, kur 

tie dziedot paredzēti. Visur citur “automātiski” būtu jādzied si bekar. Tomēr šo principu 

nevar attiecināt uz vārdu “inestimabile”, kur uz zilbes “-bi-“ noteikti ir vajadzīgs si bemol. Tā 

kā šai gadījumā alterācijas zīme nav atrodama, tad var domāt, ka rakstītājs to vienkārši 

aizmirsis notēt. 

- Estergomas misālē bemols tiek notēts konsekventi un, kā visos vēlīno viduslaiku 

manuskriptos, bemols attiecas tikai uz nākamo si vai arī uz visu nākamo vārdu, pēc tam 

zaudējot savu nozīmi. 

3. Dziedājumā vērojama kāda interesanta latīņu teksta variēšanas nianse, kas, 

iespējams, norāda uz vēlīnajos viduslaikos dziedātājiem svarīgu teksta teoloģiskās izpratnes 

dimensiju. Ja Sanktgallenas Cantatorium kodekss, Vaticana un Engelbergas kodekss notē 

"Deus, cui adstat angelorum chorus" ("Dievs, kura priekšā stāv eņģeļu koris"), tad visi pārējie 

analīzē lietotie rokraksti, ieskaitot Rīgas misāli, raksta "Deus, cui adstant angelorum chori" 

("Dievs, kura priekšā stāv eņģeļu kori"), proti, tiek akcentēts, ka Dieva priekšā ir daudzi 

eņģeļu kori, nevis tikai viens eņģeļu koris. Viens no ticamākajiem skaidrojumiem šīm teksta 
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izmaiņām ir vēlīno viduslaiku cilvēka dzīves izpratne, kuru izteiksmīgi savā grāmatā apraksta 

20. gs. nozīmīgais holandiešu viduslaiku pētnieks Johans Heizinga (Johan Huizinga):  

"Kad pasaule vēl bija par pusi gadu tūkstoša jaunāka nekā tagad, visiem notikumiem 

cilvēku dzīvē bija daudz asākas ārējās formas, nekā tas ir šodien. Starp ciešanām un 

prieku, starp nelaimi un laimi atstatums likās daudz lielāks nekā mums; visam, kas 

tika piedzīvots, piemita daudz lielāks tiešums un nepastarpinātība, kā tas vēl šodien 

priekos un bēdās ir redzams pie bērniem. [...] Un, kā pretstats starp vasaru un ziemu 

toreiz bija spēcīgāks nekā mūsu dzīvē, tā bija arī liela atšķirība starp gaismu un tumsu, 

starp klusumu un troksni"1 (Huizinga 1975: 1–2).  

Tieši šādu kontrastu un pārspīlējumu sakarā līdzīgi būtu jāiedomājas arī tas, kā cilvēki savā 

garīgajā dzīvē piedzīvoja Dieva mistēriju dievkalpojumā. Tas bija spēcīgi kontrastējošs 

piedzīvojums tām grūtībām, ar kurām viduslaiku cilvēkam bija jāsastopas ikdienas dzīvē. 

Nav grūti šai kontekstā iedomāties dziedātājus, kas dziedot par dziedošiem eņģeļiem debesīs, 

uzreiz grib dziedāt nevis par vienu, bet par daudziem, neskaitāmiem eņģeļu koriem 

("angelorum chori"). 

 4. Aplūkojot Rīgas misāles melodiju, jākonstatē vairākas lokālas īpatnības. Kā pirmā 

atšķirība no Vaticana jāmin vārds "iste" dziedājuma sākumā, kurā augšupejošajā gājienā uz 

zilbes "i-" iztrūkst si bemol skaņa. Šajā gadījumā faktiski visi mūsu rīcībā esošie vēlīno 

viduslaiku manuskripti sakrīt – si bemol nav atrodams nevienā no tiem un to var uzskatīt par 

melodijas vienkāršojumu, jo gājienā fa-sol-la-si bemol uz akcentētas zilbes tieši si bemol 

attiecīgajai zilbei piešķir spēku un izteiksmi. No sākuma kompozīcija sasniedz V modā 

svarīgo la skaņu un tad caur si bemol atkal atgriežas atpakaļ uz la. Gan Rīgas misālē, gan 

visos pārējos lokālajos manuskriptos šis modālais izteiksmes līdzeklis nav atrodams.  

 5. Nākamā atšķirība ir atrodama vārdā "factus", kur Rīgas misālē (un tieši tāpat arī 

Mosburgas graduālē) uz zilbes "fac-" melisma beigās ir atrodama repercussa uz skaņas la. 

Šajā gadījumā Rīgas misālē repercussa atbilstoši gregoriskā korāļa semioloģijai palīdz 

artikulēt akcentēto zilbi, kas tiek īpaši iezīmēta tieši, pateicoties atkārtotajai la skaņai. Vēl 

viens ieguvums ir tas, ka līdz ar to netiek uzsvērta nākamā, neuzsvērtā zilbe "tus", kas praksē 

bieži vien pēc garākiem melismiem neapzināti neviļus notiek. Jākonstatē, ka ne 10. gs. neimu 

rokrakstā, ne Vaticana šajā melodijas vietā šis paņēmiens netiek lietots, kas ļauj secināt, ka 
                                                             
1 “Als die Welt noch ein halbes Jahrtausend jünger war, hatten alles geschehnisse im Leben der Menschen viel 
schärfer umrissene äussere Formen als heute. Zwischen Leid und Freude, zwischen Unheil und Glück schien 
der Abstand grösser als für uns; alles, was man erlebte, hatte noch jenen Grad von Unmittelbarkeit und 
Ausschliesslichkeit, den die Freude und das Leid im Gemüt der Kinder heute noch besitzen. [...]Und wie der 
Gegensatz zwischen Sommer und Winter damals stärker war als in unserem Leben, so war es auch der 
Unterschied von Licht und Dunkel, von Stille und Geräusch.“     
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Rīgas misāles autori un dziedātāji labi orientējās viduslaiku mūzikas retorisko paņēmienu 

klāstā un brīvi lieto tā sniegtās iespējas, vienlaikus piešķirot arī šim fragmentam lokālas 

melodijas tradīcijas niansi.  

 6. Melodijas atšķirība salīdzinājumā ar Vaticana (un vairākiem citiem rokrakstiem) 

atrodama arī vārdā "inestimabile" uz zilbes "-bi-" melisma. Ja Vaticana notē nošu secību re-

do-do-la-si bemol, tad Rīgas misāle (tieši tāpat, kā šajā gadījumā arī Leipcigas graduāle) 

melismu iesāk ar četru lejupejošu skaņu figūru un tad atgriežas uz skaņu si bemol: re-do-si 

bemol-la-si bemol. Tas dziedājuma skanējumam neapšaubāmi piešķir lielāku mērķtiecību un 

plūdumu. Jāpiebilst, ka Rīgas misāle gan šajā vietā, gan konsekventi visos citos nošu 

fragmentos nelieto alterācijas zīmi si bemol. Tā šeit loģiskā kārtā izriet no modālās skaņu 

secības, bet nav notēta. Līdzīgi si bemol nav atrodams arī Estergomas misālē, visos pārējos 

manuskriptos šeit alterācijas zīme si bemol ir atrodama. Kopumā jāsaka, ka šis fenomens 

atbilst vēlīno viduslaiku mūzikas praksei, kurā nereti pustoņi la-si.bemol-si vairs netiek 

smalki izšķirti. Nereti no labilās si skaņas gan Rīgas misālē, gan daudzos citos vēlīno 

viduslaiku manuskriptos vispār atteicās, kā tas, piemēram, redzams introitā Terribilis est 

(skat. 3.1.1. apakšnodaļu). 

 7. Nākošā nelielā melodijas atšķirība atrodama vārdā "sacramentum", kur uz zilbes  

"-men-" atšķirībā no Vaticana (kā arī Leipcigas graduāles) iztrūkst pēdējā skaņa sol. Šis 

gadījums ir iezīmīgs, jo pēdējā melisma skaņa gan Sanktgallenas neimu rokrakstā, gan 

Vaticana redakcijā ir uzrādīta kā likvescence1, kas nozīmē, ka pēdējā skaņa būtu apzināti 

jānoslēdz, dziedot uz līdzskaņa "n". Līdz ar to šī pēdējā skaņa praksē mēdza būt ļoti viegla un 

gaistoša un daudzos vēlīnos manuskriptos tā ir izzudusi pavisam. Tieši šāds gadījums ir 

vērojams arī Rīgas misālē, kur pēdējā melisma skaņa vairs nav notēta.  

 8. Ar repercussa fenomenu ir saistīta atšķirība starp Rīgas misāli un citām 

dziedājumu versijām, kas atrodama vārdā "irreprehensibilis" uz zilbes "-hen-". Vaticana 

redakcijā repercussa ir divreiz atkārtota skaņa do, kas neimu rokrakstā notēta kā Bivirga. 

Savukārt Rīgas misāle šeit notē trīsreiz atkārtotu skaņu, pie tam tā nav unisonā, bet gan tercas 

gājienā la-la-do. Tieši šāda versija nav atrodama arī nevienā citā no analizētajiem 

rokrakstiem un ir uzskatāma par Rīgas misālei unikālu. Šajā gadījumā repercussa nav domāta 

kā akcentētas zilbes iezīmēšana, bet gan tai ir akcentētās zilbes sagatavojoša funkcija, jo 

akcentētā zilbe "-si-" ir tūlīt aiz repercussa kā nākošā zilbe. Arī citos kolācijas lapā 

                                                             
1 Apzīmējums semioloģijā radies no latīņu vārda liquesco (kust, plūst, palikt maigam) un gregoriskajā korālī tas 
tiek attiecināts uz konkrētiem gadījumiem vārda izdziedāšanas interpretācijā, t.i., visbiežāk ir runa par īpašu 
līdzskaņa izdziedāšanu, kas bieži kalpo arī konkrētās zilbes labākai artikulācijai. 
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apskatītajos manuskriptos tieši šajā dziedājuma fragmentā atrodamas daudzas smalkas 

variācijas. Jāpiezīmē, ka vārdam "irreprehensibilis" (nevainojams) visa antifona kontekstā ir 

ļoti svarīga loma un tieši repercussa palīdz šo vārdu īpaši izcelt. 

 9. Neliela atšķirīgā nianse ir atrodama vārdā "est", kur Rīgas misāle (tāpat kā  

Leipcigas graduāle un Estergomas misāle) pēdējās četras skaņas notē kā si bemol-sol-sol-fa. 

Savukārt gan Vaticana, gan visi pārējie vēlīno viduslaiku rokraksti notē la-sol-sol-fa. Šeit ir 

runa par V moda noslēguma formulu, kura dažādos rokrakstos ir atrodama ar šīm nelielajām 

atšķirībām. Abas versijas ir jāuzskata par pārliecinoši dokumentētām gan agrīnākos, gan 

vēlāka laika manuskriptos un šeit drīzāk ir runa par noteiktu muzikālo gaumi. 

 10. Sākot ar šo fragmentu, visas atlikušās lokālās atšķirības atrodamas solopantā. 

Vārdā "adstant" uz zilbes "ad-" Rīgas misāles versijā (tāpat kā Mosburgas manuskriptā) 

melisma noslēgumā atrodama repercussa uz skaņas do, kas visos pārējos ģermāņu 

korāļdialekta rokrakstos un arī Vaticana nav atrodama. Šajā gadījumā repercussa ļoti 

izteiksmīgā veidā iezīmē vārda akcentēto zilbi. Jau šobrīd jāsecina, ka Rīgas misāles 

lietotājiem bijusi īpaši niansēta uztvere, lietojot repercussa.    

 11. Vārdā "chori" Rīgas misālē (tāpat kā Engelbergas kodeksā) atrodama lokāli 

iezīmīga nianse melisma pēdējās deviņās skaņās, kas strukturējas trīs motīvos. Ja Vaticana 

variantā pirmie divi motīvi ir vienādi – mi-re-do un tad seko motīvs do-si-la, tad Rīgas 

misālē pirmais motīvs netiek otru reizi atkārtots, bet gan tiek variēts – mi-re-do-mi-re-si, kas, 

iespējams, liecina par improvizētas muzicēšanas prakses klātbūtni.  

 12. Vārda "exaudi" zilbes "-au-" melisma pirmās piecas skaņas visos kolācijas lapā 

atrodamajos vēlīno viduslaiku rokrakstos ir do-re-fa-re-do, turpretim Vaticana šai pašā 

fragmentā notē do-re-mi-re-do, kas nozīmē, ka šeit melodija savu virsotni sasniedz ar modāli 

labilo mi skaņu. Jau iepriekš tika rakstīts, ka tieši modāli nenoturīgās mi un si skaņas 

ģermāņu korāļdialektā bieži tika koriģētas uz subsemitonāli spēcīgajām skaņām fa un do. 

Tātad, arī šis gadījums ilustrē to, ka Rīgas misāle lielās līnijās iekļaujas vēlīnajam ģermāņu 

korāļdialektam raksturīgajos parametros.   

 Šī paša melisma beigās tikai Rīgas misālē atrodama nianse ir skaņas re izzušana. 

Visos pārējos manuskriptos tieši pirms zilbes "-di" atrodas locījums do-re, taču Rīgas misālē 

notēta tikai viena skaņa re. Šis gadījums skaidrojams ar to, ka re skaņa tika izpildīta kā 

likvescence un tieši likvescences skaņas nereti vēlīno viduslaiku manuskriptos ir izzudušas.  

 13. Vārdā "preces" zilbes "pre-" melisma pirmajās astoņās skaņās Rīgas misālē 

atrodama zīmīga atšķirība gan iepretim Vaticana, gan visiem pārējiem manuskriptiem. 

Vaticana notē šādu divu motīvu skaņu secību: la-si.bemol-la-sol / la-siibemol-la-fa, turpretī 
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Rīgas misāle šai pašā fragmentā abu motīvu sākumā notē repercussa unisonā uz skaņas si 

bemol: siibemol-si bemol-la-sol / siibemol-si bemol-la-fa. Šis ir vēl viens piemērs tam, ka 

Rīgas katedrāles dziedātājiem ir bijusi tendence izmantot repercussa paņēmienu pat tādās 

attiecīgā dziedājuma vietās, kur nevienā citā no atrodamajiem manuskriptiem tas nav 

sastopams. 

 Šai pašā vārdā Missale Rigense atrodamas vēl divas repercussa uz skaņas fa, kuras 

Vaticana redakcijā nav fiksētas – zilbes "pre-" devītā un piecpadsmitā skaņa. Arī tas liecina 

par dziedātāju vēlmi "izgreznot" antifonu ar repercussa palīdzību un tieši šādā veidā nevienā 

citā no manuskriptiem nav atrodams. 

 14. Solopanta pēdējā vārda "tuorum" noslēguma melisms uz zilbes "-rum" Rīgas 

misālē paliek nepabeigts, arī pēdējās misālē notētās skaņas nevieš skaidrību par to, vai tieši 

šādas skaņas tika dziedātas vai arī tā ir saīsinātā veidā fiksēta ideja par to, kam vajadzētu 

skanēt tālāk. Katrā ziņā kolācijas lapa rāda, ka Rīgas misāle ir vienīgais no manuskriptiem, 

kur dziedājums nav notēts līdz galam. Tas neapšaubāmi paver ceļu pieņēmumam, ka pēdējais 

melisms varēja tikt dziedāts brīvāk un, iespējams, kā improvizācija. Arī citos manuskriptos 

tieši pēdējā solopanta melismā novērojamas vislielākās atšķirības, kas liek domāt par iespēju, 

ka šeit (vismaz sākotnēji) tika improvizēts un līdz ar to šis fragments katrā lokālajā tradīcijā 

izskanēja (un vēlāk tika pierakstīts) atšķirīgi.     
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64. attēls. Rīgas misāles graduāla Locus iste faksimils, fol. 167r a sleja 
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3.1.3. Alleluja ar pantu Vox exultationis analīze1 
  

II mods 

Teksts: Ps. 118: 15 

Alleluia.  

V. Vox exultationis et salutis in 

tabernaculis iustorum. 

Alleluja. 

V. Gaviles un pestīšanas balss atskan 

taisno teltīs. 

 

 Baznīcas Iesvētīšanas (In Dedicatione Ecclesiae) mesas dziedājumu ciklā tieši 

Alleluja dziedājums ir tas, kurā atrodamas vislielākās variācijas. Atšķirībā no visiem citiem 

Proprium dziedājumiem, dažādos rokrakstos šeit atrodami atšķirīgi Alleluja dziedājumi. 

Jāatzīmē, ka tradicionālākais un arī Vaticana izdevumos notētais Alleluja dziedājums 

Baznīcas Iesvētīšanas mesai ir Alleluja: Adorabo ad templum, kas atrodams Sanktgallenas 

manuskriptā Cantatorium (53, 15). Tomēr arī Rīgas misālē atrodamais Alleluja: Vox 

exultationis atrodams šai pašā 11. gs. manuskriptā (Cantatorium 154, 9), kas liecina par to, 

ka abi dziedājumi pieder pie senā slāņa repertuāra. Alleluja: Adorabo ad templum gadījumā 

to vēl vairāk pasvītro fakts, ka šis dziedājums atrodams visos sešos 9. gs. Antiphonale 

Missarum Sextuplex teksta rokrakstos. Jāsecina, ka abi dziedājumi viduslaikos bija pazīstami 

un eksistēja dažādas prakses un tradīcijas attiecībā uz to, kurš no dziedājumiem konkrētā 

vietā un tradīcijā Baznīcas Iesvētīšanas mesā tika lietots. Ja aplūko visus kolācijas lapā 

apkopotos vēlīnos ģermāņu korāļdialekta manuskriptus, tad kļūst redzams, ka te pārsvarā 

ticis lietots Alleluja: Vox exultationis, tāpat kā Rīgas misālē. Vienīgais izņēmums ir 

Engelbergas kodekss, kurā atrodams mazāk izplatītais Alleluja: Erexit Jacob. Kopumā tas 

ļauj domāt, ka, reģionāli raugoties, teritorijās, kurās bija izplatīts ģermāņu korāļdialekts, 

vairāk bija izplatīts Alleluja: Vox exultationis. 

 Lai iegūtu pētniecības vajadzībām lietojamu restitūcijas versiju kolācijas lapai, šī 

pētījuma sakarā tika uzrunāts vācu muzikologs un gregoriskā korāļa pētnieks Heinrihs 

Rumphorsts, kurš aktīvi darbojas AISCGre restitūciju grupā un ir ar ļoti lielu pieredzi šai 

jomā. Tā kā šis dziedājums nav atrodams nevienā no Vaticana izdevumiem2, viņam tika lūgts 

veidot jaunu dziedājuma Alleluja: Vox exultationis restitūcijas variantu, balstoties uz visiem 

pētnieka rīcībā esošajiem manuskriptiem. Šai sakarā jāakcentē, ka restitūcija ir tikai viens no 

                                                             
1 Skat. faksimilu 65. attēlā (226. lpp.) un kolācijas lapu – 4. pielikumā. 
2 Graduale Romanum, Graduale Triplex, Graduale Novum u.c. 
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iespējamiem melodijas variantiem, kur balstoties uz precīzi metodoloģisku, hierarhiski 

sakārtotu rokrakstu analīzi (tās pamatbūtība lielās līnijās ir – dot priekšroku pēc iespējas 

senākiem manuskriptiem), tika izveidots jauns dziedājuma versijas variants. Tā kā restitūcijas 

autors šai gadījumā nav pētnieku grupa, kā tas ir visiem Vaticana redakcijā izdotajiem 

dziedājumiem, bet gan viens pats Rumphorsts, tad kolācijas lapā šī melodijas versija tika 

apzīmēta kā Secundum Heinrich Rumphorst. 

 Rumphorsts blakus melodijas restitūcijas variantam ir arī notējis ļoti vērtīgu analīzes 

pavadtekstu, kurā ir runa par dziedājuma modālajām (īpaši skaņas si bemol sakarā) un 

pieraksta īpatnībām dažādajos rokrakstos. Svarīgākā viņa paustā doma ir šāda:  

"Vesela virkne rokrakstu šo Alleluja notē ar Finalis skaņu sol. Tomēr to, ka šajā un arī 

dažās citās vietas valda neskaidrības, parāda vairāki rokraksti, kuri pilnībā ar Rīgas 

misāles melodijas versiju nesakrīt. Piemēram, rokraksts Berlin 664 (201v, 7) noslēdz 

dziedājumu uz sol skaņas (solopanta beigas nav pierakstītas); rokraksts Yrieix (176,11) 

arī noslēdz Alleluja uz sol (caurvilktā līnija apzīmē sol, solopanta beigas nav notētas), 

taču pirmajā fragmentā, kur Rīgas misālē parādās si bemol, notē tercas intervālu, 

atšķirīgais tercas intervāls ir arī pirms tam (kvartas vietā, kā tas ir pirms Porrectus 

figūras atrodams Rīgas misālē). Arī šajos manuskriptos – Verdun (234va, 16), 

Strigoniensis (201vb, 6), Berlin 664 (112v, 2; 149, 5); Albi (83, 1; 103v, 3/ar prozu) –  

šis pats Alleluja ir atrodams. Protams, ka visu šo rokrakstu melodijas versijas 

savstarpēji pilnībā nesakrīt; piemēram, vairākos manuskriptos, Alleluja sākuma 

intervāls un solopanta Vox exultationis sākuma intervāls ir viens un tas pats, nevis 

atšķirīgs, kā tas ir Rīgas misālē."1 (Rumphorst 2012).  

Šajā komentārā vēlreiz pārliecināmies, cik lielas un nozīmīgas varēja būt atšķirības starp 

daudzajiem rokrakstiem, kas neapšaubāmi liecina gan par lokālajām melodijas versiju 

īpatnībām, gan arī par dzīva transmisijas procesa klātbūtni ar visiem tā problemātiskajiem 

aspektiem. 

 Turpinājumā jau precīzākas norādes par kolācijas lapā esošajiem dziedājuma 

dažādajiem variantiem salīdzinājumā ar Rīgas misālē atrodamo Alleluja: Vox exultationis. 

 1. Pirmkārt, ir jāatzīmē dziedājuma pieraksta veids Rīgas misālē, kas ir atsķirīgs no 

                                                             
1 “Eine Reihe von Handschriften bezeugt dieses Alleluja mit Finalis g (sol). Daß aber an dieser und einigen 
anderen Stellen Unklarheiten herrschten, zeigen mehrere Handschriften, auch wenn sie nicht insgesamt mit dem 
Missale Rigense übereinstimmen: Berlin 664 (201v, 7) schließt das Alleluia auf sol, (Versschluß ist nicht 
notiert); Yrieix (176,11) schließt das Alleluia auch auf sol (durchgezogene Linie für sol, Versschluß nicht 
notiert), hat an der Stelle eine Terz, aber auch schon davor (statt der Quarte vor dem Porrectus in Riga). In 
folgenden Hss findet sich dieses Alleluja ebenfalls: Verdun (234va,16), Strigoniensis (201vb,6), Berlin 664 
(112v,2; 149,5); Albi (83,1; 103v,3 /mit Prosa). Natürlich stimmen die nicht alle untereinander völlig überein; 
z.B. ist das Anfangsintervall bei Alleluia und Vox manchmal das gleiche, nicht unterschiedlich wie im Rigense.” 
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visiem pārējiem maniskriptiem. Ja visos pārējos dziedājumos Do atslēga atrodas uz 4. 

nošlīnijas (skaitot np apakšas) un antifona Finalis skaņa ir sol, kas liecina par VIII modu, tad 

Rīgas misālē viss dziedājums ir pierakstīts transpozīcijā, t.i., tas ir transponēts kvartu uz 

augšu. Šai gadījumā tas nozīmē, ka Do atslēga ir uz 2. līnijas un antifona Finalis skaņa 

atbilstoši transpozīcijai kvartas intervālā ir skaņa do. Papildus Do atslēgai, līdzīgi kā graduālā 

Locus iste, Rīgas misālē vēl papildus tiek notēta Sol atslēga uz 4. nošlīnijas, kas vēl papildus 

pievērš dziedātāju uzmanību tam, ka dziedājums ir transponēts un toņu-pustoņu attiecības 

pēc šī pieraksta ir atšķirīgas. 

 2. Svarīgs Rīgas misāles melodijas pierakstā ir jautājums par precīzām toņu-pustoņu 

intervālu attiecībām un par alterācijas zīmēm (vai, att., par to iztrūkumu). Vissvarīgāk ir 

noskaidrot situāciju ar si un si bemol. Kopumā dziedājumā ir septiņas vietas, kur rodas 

pamatots jautājums par si bemol lietojumu, lai gan pašā nošu tekstā bemol zīme nav 

atrodama. Visos šajos dziedājuma fragmentos kolācijas lapā bemol zīme ir ielikta iekavās 

zem nošu teksta. Kopumā jāsaka, ka tieši pēc šī dziedājuma vislabāk ir konstatējams, kāda 

alterācijas zīmju sakarā ir Rīgas misāles notācijas prakse. Proti, faktiski nekur alterācijas 

zīmes netiek rakstītas, lai gan pēc melodiskās loģikas tās būtu absolūti nepieciešamas. 

Viduslaikos sastopama vesela virkne rokrakstu, piemēram, Serumas (Sarum), Rovenas 

(Rouen) un citi vēlīni kodeksi, kuri konsekventi attiecīgās melodijas vietās neraksta si bemol, 

bet kā pašu par sevi saprotamu pieņem, ka tas tur tiek dziedāts. 

 Pēc rūpīgas attiecīgo melodijas fragmentu analīzes ir jāizsaka nopietns pieņēmums, 

ka visās šajās vietās dziedājumā tika dziedāts si bemol (lai gan bemol zīme nekur nav notēta). 

Galvenais arguments tam ir fakts, ka VIII modā zem Finalis skaņas sol ir iespējams tikai 

vesela toņa gājiens – sol-fa. Tā kā Rīgas misālē dziedājums ir notēts transpozīcijā kvartu uz 

augšu, tad šeit attiecīgi Finalis skaņa ir do un zem tā konsekventi būtu lietojams tikai vesela 

toņa gājiens do-si bemol.  

 Vēl interesants lokāls modoloģisks melodijas fragments Rīgas misālē ir atrodams 

solopantā vārdā "salutis" uz zilbes "-lu-" 3.-4.-5. skaņu. Ja, piemēram, gan Rumphorsta 

restituētā melodija, gan Leipcigas misāle šeit viennozīmīgi paredz gājienu do-si-sol, t.i., 

mazas sekundas un lielas tercas gājienu, tad Rīgas misāle transpozīcijā to nemaz nevar notēt 

un līdz ar to raksta sol-fa-re, t.i., lielas sekundas un mazas tercas intervālu gājienu. Šai 

gadījumā līdz ar to melodija skan modāli atšķirīgi un šis fragments ir noteikti uzskatāms par 

lokālu īpatnību. Lai vērstu uz to uzmanību, kolācijas lapā Rīgas misāles versijā šeit tika 

pievienota bekar zīme pirms fa (kura, protams, oriģinālā nav atrodama, jo skaņai fa nav 

paredzēta alterācija).    
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 3. Rīgas misāles (un šai gadījumā arī lielākajai daļai pārējo ģermāņu korāļdialekta 

manuskriptu) melodijas versijai arī daudzos dziedājuma fragmentos raksturīga atteikšanās no 

skaņas mi tā vietā ietojot modāli daudz spēcīgāko fa. Tā kā Rīgas misāle ir pierakstīta 

transpozīcijā, tad pēc būtības šeit ir runa par skaņas do lietošanu modāli nestabilā si vietā, kas 

kā viens no pamatprincipiem raksturīgs visam ģermāņu korāļdialektam. Kā piemērs tam var 

kalpot jau pats dziedājuma sākums vārdā "alleluia" uz zilbes "-le-", kur Rumphorsta 

restitūcija ir – sol-sol-la-si-la-sol, savukārt Rīgas misālē notēts – do-do-re-fa-re-re-do. Pēc 

būtības šeit jāsecina, ka Rumhorsta restitūcijas versijā (kas reprezentē senākos diastemātiskos 

rokrakstus) tiek lietota modāli labilā VIII moda sekundārā struktūrskaņa si, bet Rīgas misāle 

notē pēc būtības do (šeit kvartas transpozīcijā fa), kas VIII modā ir pamatstruktūras skaņa un 

Tenor skaņa, kā arī vispār Octoeches modalitātē do ir modāli ļoti nozīmīga subsemitonāla 

pakāpe. Šis ir tikai viens no daudzajiem piemēriem, kur Rīgas misāles dziedājuma 

melodiskajā versijā atrodama šī vēlīnajam ģermāņu korāļdialektam raksturīgā modālā 

izmaiņa. 

 4. Šai pašā piemērā dziedājuma sākuma vārdā "alleluia" uz zilbes "-le-", kur 

Rumphorsta restitūcija ir – sol-sol-la-si-la-sol, savukārt Rīgas misālē notēts – do-do-re-fa-re-

re-do var novērot Rīgas misāles dziedātāju noslieci bieži izmantot repercussa. Ja 

Rumphorsta restitūcijas variantā repercussa nav atrodama un ir tikai viens la, tad Rīgas 

misālē šai pašā melodijas vietā atrodama repercussa, t.i., skaņas atkārtojums (uz re, jo 

pierakstīts kvartas transpozīcijā). Arī šo pamatprincipu var attiecināt uz vairākiem citiem 

dziedājuma fragmentiem. Jāsaka, ka šajā konkrētajā fragmentā līdzīgi repercussa izmanto arī 

Mosburgas, Pasavas un Leipcigas manuskripti.  

 5. Cita zīmīga repercussa Rīgas misālē atrodama uz solopanta pirmā vārdu "vox", kur 

atrodama vārda sākumā Trivirga un melodijas secība sol-sol-do. Līdzīgu repercussa var 

atrast vēl tikai Estergomas misālē. Arī šeit ir jākonstatē melodiski retorisku akcentu uz pašas 

pirmās vārda skaņas, kamēr Rumphorsta restitūcijas versijā repercussa ir atrodama uz otrās 

skaņas fa. Rīgas misāle līdz ar to uzrāda individualizētu pieeju nozīmīgā pirmā solopanta 

vārda akcentēšanā. 

 6. Interesants ir arī novērojums, ka Rīgas misāle ir vienīgais no apskatītajiem 

manuskriptiem, kur nesakrīt antifona un solopanta pirmais intervāla gājiens. Ja pārējie 

manuskripti abos gadījumos konsekventi lieto vai nu tercas (Rumphorsta restitūcijas versija) 

vai kvartas (Pasavas, Leipcigas, Estergomas un Mosburgas manuskripti) intervālu, tad Rīgas 

misālē antifona sākumā atrodams tercas gājiens la-do, bet solopanta sākumā – kvartas gājiens 

sol-do. Arī šeit var runāt par oriģinālu melodijas risinājumu, kur solopanta sākums ir modāli 
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atšķirīgs no antifona sākuma.  

 7. Un visbeidzot nianse, kas bieži raksturīga pieraksta veidam faktiski visos 

viduslaiku manuskriptos – Rīgas misālē, tāpat kā visos pārējos kolācijas lapā apskatītajos 

manuskriptos, nav notēts beigu melisms uz solopanta pēdējā vārda "iustorum", kur 

atskaņošanas praksē vienkārši tiek atkārtots antifona pēdējais melisms. Lai taupītu vietu uz 

pergamenta, tas otrreiz vairs netiek notēts.   
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65. attēls. Rīgas misāles Alleluja ar pantu Vox exultationis faksimils, fol. 167r a un b sleja 
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3.1.4. Offertorija Domine Deus analīze1 
  

VI mods  

Teksts: c.f. 1. Laiku grāmata 29: 17, 18 

Domine Deus, in simplicitate cordis mei 

laetus obtuli universa: et populum tuum, 

qui repertus est, vidi cum ingenti gaudio: 

Deus Israel, custodi hanc voluntatem, 

Domine Deus. 

Kungs Dievs, savas sirds vienkāršībā 

priecīgi esmu Tev pienesis visu: 

Un tavu tautu, kas šeit sapulcējusies, 

esmu redzējis ar pārpilnu prieku: Israēla 

Dievs, saglabā mums vienmēr tādu gribu, 

Kungs Dievs. 

 

 1. Gan Rīgas misālē, gan visos pārējos kolācijas lapā apskatītajos manuskriptos 

antifons ir notēts bez solopantiem, kas ir tipiski visiem vēlīnajiem manuskriptiem. Ja, 

piemēram, abos nozīmīgajos 10. gadsimta neimu rokrakstos Einsiedeln 121 un Laon 239 ir 

atrodams gan dziedājuma antifons, gan divi solopanti2, tad ne Rīgas misālē, ne citos kolācijas 

lapā transkribētajos rokrakstos tie vairs nav atrodami. Jāuzsver, ka šis apstāklis noteikti ir 

skaidrojams ar rituāla parašām, kur, acīmredzot, mesas upurēšanas ritāls (kura laikā ofertorijs 

tiek dziedāts) vairs nav tik garš metrāžas ziņā un līdz ar to vairs nav nepieciešami garie un 

izvērstie solopanti, kuri savas sarežģītības dēļ arī šodien pamatoti tiek uzskatīti par visa 

gregoriskā repertuāra vokālo virsotni. Jāpiebilst, ka šādu lietu attīstību var novērot jau krietni 

pirms 14.–15. gs. Jau pašā Laon 239 manuskriptā var atrast tendenci, ka ofertorija solopantus 

ar laiku vairs nedziedāja. Tam pierādījums ir tas, ka vairākās vietās šie panti ar īpašu 

šķidrumu tika pilnīgi vai daļēji izdzēsti. 

 2. Jau paša pirmā vārda "Domine" pirmā zilbe "Do-" Rīgas misālē uzrāda repercussa 

uz skaņas fa, kamēr ne neimu rokrakstā, ne Vaticana atkārtota skaņa nav atrodama. Jāuzsver, 

ka šajā gadījumā tieši šāda repercussa ir atrodama pilnīgi visos pārējos kolācijas lapas 

rokrakstos. 

 3. Vārdu salikumā "in simplicitate" uz zilbes "in" Rīgas misāle ir vienīgais 

manuskripts, kurā notēta likvescence unisonā. T.i., no sākuma jādzied vokālis "i" un tad tas 

jānoslēdz uz līdzskaņa "n". Tas liecina par Rīgas kantoru dziedāšanas manieri, kad liela 

nozīme tiek piešķirta legato dziedāšanai un balsīgo līdzskaņu lomai, lai to labāk sasniegtu. 

                                                             
1 Skat. faksimilu 66. attēlā (230. lpp.) un kolācijas lapu – 4. pielikumā. 
2 V.1. Fecit Salomon solemnitatem; V.2. Maiestas Domini aedificavit. 
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Arī uz zilbes "sim-" Rīgas misāle vienīgā notē tādu pašu likvescenci unisonā. Vaticana, 

Sanktgallenas, Leipcigas un Estergomas manuskripti uz šīs zilbes norāda divu skaņu 

locījumu ar likvescenci, šai gadījumā likvescence īstenojas mazas tercas gājienā. Savukārt 

Mosburgas manuskripts šeit notē divkāršu repercussa uz skaņas fa.  

 4. Vārdā "simplicitate" uz zilbes "-ta-" vērojams fenomens, kas raksturo ģermāņu 

korāļdialektu kopumā – ja Vaticana un arī Sanktgallenas rokraksts šeit lieto Quilisma neimu 

ar modāli nestabilo skaņu si, tad vairākos ģermāņu korāļdialekta manuskriptos kā Rīgas 

misālē, Engelbergas kodeksā un Leipcigas graduālē šī skaņa ir pilnībā izzudusi, tā vietā 

vēlreiz atkārtojot tonāli spēcīgo subsemitonālo skaņu do. Interesanti novērot, ka si skaņa šai 

gadījumā "tiek saglabāta" Estergomas, Pasavas un Mosburgas manuskriptos, kamēr 

Engelbergas manuskripts uzrāda skaņu si bemol. Šis gadījums ļauj secināt, ka ģermāņu 

korāļdialektā si skaņa tiek transformēta ļoti atšķirīgā veidā: atsevišķos rokrakstos tā tiek 

saglabāta, kamēr citi rokraksti uzrāda vai nu do vai si bemol. Visos gadījumos uz zilbes "-ta-" 

atrodams melisms, kas iezīmē vārda svarīgāko, akcenta zilbi. 

 5. Atšķirīgi tiek risināts gadījums vārdā "cordis" uz zilbes "-dis", kur Vaticana un 

Sanktgallenas manuskripts uzrāda Quilisma Scandicus neimu ar gājienu re-mi-fa. Arī šeit 

parādās modāli nestabilā skaņa mi, taču šajā gadījumā tā ir pilnībā izzudusi gan Rīgas misālē, 

gan visos pārējos kolācijas lapā apskatītajos manuskriptos un tiek notēts tercas intervāls re-

fa.  

 6. Vārdā "mei" faktiski visos manuskriptos, izņemot Rīgas misāli, ir atrodamas divas 

repercussa – viena uz pirmās, otra uz otrās zilbes. Rīgas misālē šai gadījumā atkārtotās 

skaņas fenomens nav atrodams, kas ļauj izdarīt secinājumu, ka arī šeit nevar runāt par pilnīgi 

konsekventu repercussa lietojumu visos šāda veida melodijas fragmentos Rīgas misālē un 

var runāt par individuālu un improvizētu risinājumu no gadījuma uz gadījumu. 

 7. Savukārt vārdā "universa" uz zilbes "-ver-" Rīgas misālē atrodama repercussa uz 

skaņas sol, kamēr Vaticana notē gājienu fa-sol-la-sol-fa. Rīgas manuskripts šeit abas pēdējās 

skaņas notē kā sol skaņas atkārtojumu. Līdzīgi tas atrodams arī Pasavas, Leipcigas un 

Mosburgas manuskriptos, kamēr Engelbergas un Estergomas rokrakstos melodija sakrīt ar 

Vaticana variantu. 

 8. Vārdā "populum" uz pirmajām divām zilbēm "popu-" gan Rīgas misālē, gan visos 

parējos ģermāņu korāļdialektu reprezentējošos rokrakstos var novērot melodijas vienkāršotu 

variantu iepretī Vaticana. Ja Vaticana notē melodiski spēcīgo gājienu fa-sol-la-si bemol-la, 

kur tieši skaņa si bemol kā palīgskaņa nostiprina VI moda Tenor skaņu la, tad visos pārējos 
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rokrakstos skaņa si bemol vairs nav atrodama un melodija, sasniegusi la skaņu, uz tās arī 

paliek.  

 9. Nākošā zīmīgā Rīgas misāles lokālā melodiskā varianta detaļa atrodama vārdā 

"qui", kur, atšķirībā no Vaticana, kas notē gājienu re-fa-sol, Rīgas misāle fiksē gājienu mi-fa-

sol. Šajā gadījumā jākonstatē nozīmīga izmaiņa modālajā jomā – ja Vaticana dod priekšroku 

pentatoniskajam gājienam re-fa-sol, tad Rīgas misāle spēcīgi iezīmē modāli labilo mi skaņu, 

kurai VI modā ir svarīga loma. Melodijas skanējumā tieši mi skaņa iezīmē VI moda līdisko 

modalitāti, to līdz ar to nošķirot no VII/VIII moda miksolīdiskās modalitātes, kur zem Finalis 

skaņas ir atrodams lielas sekundas gājiens. Arī visi pārējie manuskripti šeit atšķiras no Rīgas 

misāles – tie lielākoties notē gājienu no re, līdzīgi kā Vaticana. 

 10. Abi fragmenti – gan zilbe "-tus" vārdā "repertus", gan zilbe "-gen-" vārdā 

"ingenti" – Rīgas misālē tiek iezīmēti ar repercussa lietojumu, kamēr ne Vaticana, ne kādā 

citā kolācijas lapā esošajā manuskriptā repercussa netiek notēta. It seviški "ingenti" gadījumā 

var runāt par īpašu akcentetās zilbes izcēlumu, kas tieši saistāms ar smalku un niansētu vārda 

retorikas izjūtu. 

 11. Vārdā "gaudium" uz zilbes "gau-" Rīgas misāle ir vienīgais manuskripts, kur 

izzudusi modāli nestabilā skaņa si, savukārt nākamajā zilbē "-di-" Vaticana atrodamo si 

skaņu Rīgas misāle, tāpat kā visi pārējie vēlīnie manuskripti, "koriģē" par modāli svarīgo 

subsemitonālo skaņu do. 

 12. Arī vārdā "Deus" uz zilbes "-us" tikai Rīgas misālē atrodama repercussa uz 

skaņas sol, kas šajā gadījumā veido spēcīgu un individuāli veidotu vārda beigu artikulāciju. 

 13. Vārdā "hanc" Rīgas misāle uzrāda divas lokāli individualizētas iezīmes – kamēr 

Vaticana un visi pārējie manuskripti (kas atbilst arī Sanktgallenas neimu rokrakstam) uz 

skaņas fa uzrāda Bistropha ar divu skaņu repercussa, Rīgas misāle notē uz tās pašas skaņas 

fa trīs skaņu repercussa, tātad Tristropha. Tāpat vārda noslēgumā atrodama repercussa uz 

skaņas re, kas nav atrodams nevienā citā manuskriptā. 

 14. Antifona pēdējie divi vārdi "Domine Deus" Rīgas misālē, tāpat kā visos citos 

kolācijas lapas vēlīnajos manuskriptos (izņemot vienīgi Engelbergas kodeksu) nav notēti ne 

ar tekstu, ne notīm. Šāds pats fenomens ir atrodams jau 10. gs. Laon 239 neimu rokrakstā. 

Tas izskaidrojams ar fenomenu, ka antifona teksta pirmie divi un pēdējie divi vārdi "Domine 

Deus" sakrīt un noslēgumā tiek precīzi atkārtots tas pats melodijas fragments, kas sākumā. 

Šādi tiek taupīts papīrs, kā arī skaidri kļūst redzams mutiskās transmisijas klātbūtnes 

moments – dziedātāji vienkārši zināja, ka antifona beigās vēlreiz jāatkārto sākuma teksts un 

intonācijas.    
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66. attēls. Rīgas misāles offertorija Domine Deus faksimils, fol. 167v a sleja 
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3.1.5. Komūnija Domus mea analīze1 
  

V mods  

Teksts: c.f. Mateja ev. 21: 13; 7: 8; Lūkas ev. 11: 10 

Domus mea, domus orationis vocabitur, 

dicit Dominus: in ea omnis, qui petit, 

accipit, et qui quaerit, invenit, et pulsanti 

aperietur. 

Manam namam jātiek sauktam par 

lūgšanas namu, saka tas Kungs. Tajā 

katrs, kas lūdz – saņem, un kas meklē – 

atrod, un tiem, kas klauvē – tiek atvērts. 

  

 1. Lielākais izaicinājums Rīgas misāles transkripcijas gadījumā ir jautājums par 

skaņas si vai si bemol lietojumu šajā dziedājumā, jo manuskriptā alterācijas zīmes 

konsekventi netiek lietotas, kas savukārt liecina par mutiskās transmisijas klātbūtni 

atskaņošanas praksē. Lai gan arī citos šajā apakšnodaļā apskatītajos Proprium dziedājumos 

Rīgas misāles nošu pieraksts alterācijas zīmi – bemol pirms si skaņas nelieto, tomēr pēc 

modālajām likumsakarībām tur bija iespējams samērā skaidri noteikt, kura skaņa – si vai si 

bemol – tikusi lietota. Atšķirīgi tas ir šajā dziedājumā, kad teorētiski visos gadījumos ir 

iespējams gan viens, gan otrs variants. Interesants ir arī salīdzinājums ar citiem kolācijas 

lapas vēlīnajiem manuskriptiem, kur katrā var atrast savas nianses un praksi alterācijas 

lietojumam: Estergomas misāle si bemol notē jau pie atslēgas katrā rindā, bet si bekar – pie 

vārda "pulsanti", pēdējā rindiņā si bemol pie atslēgas nav notēts, jo vārdā "aperietur" tiek 

dziedāts si bekar; Leipcigas graduāle konsekventi visās vietās, kur nepieciešams, notē si 

bemol vai si bekar; Pasavas graduāle raksta si bemol visur, kur nepieciešams, pirms vārda 

"omnis" ir si bekar, kas gan attiecināma uz vārdu "accipit" un melodijas posmu pēc tā; 

Engelbergas kodekss si bemol notē pirmajā līnijkopā pie atslēgas, taču tālāk tikai tur, kur tas 

melodijā nepieciešams (piem. vārdā "accipit"); Mosburgas graduāle si bemol raksta visur tur, 

kur tas vajadzīgs. Atšķirīgā prakse liecina par to, cik vēlīno viduslaiku manuskriptos dažādi 

bija ieradumi, kā pierakstīt melodijas alterācijas. 

 2. Pirmais gadījums, kurā nav līdz galam skaidra melodijas modālā norise, ir antifona 

otrais vārds "mea", kurā Rīgas misālē divas reizes parādās skaņa si. Ja salīdzina ar Vaticana, 

tad arī šeit jautājumu līdz galam nevar viennozīmīgi atbildēt, jo agrākā versija uzrāda skaņu 

si, bet revidētā Vaticana versija2 (skat. kolācijas lapas apakšējo rindiņu) transpozīcijā pēc 

                                                             
1 Skat. faksimilu 67. attēlā (234. lpp.) un kolācijas lapu – 4. pielikumā. 
2 Vaticana melodiskā versija pēdējos gadu desmitos ir nopietni revidēta, balstoties uz visiem šodien pieejamiem 
manuskriptiem, šo darbu pakāpeniski veic AISCGre melodiju restitūciju grupa. 
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būtības notē si bemol. Arī pārējie manuskripti atklāj atšķirīgus melodijas gājienus un 

viennozīmīgu atbildi uz šo jautājumu nesniedz. Piemēram, Leipcigas graduāle abos 

gadījumos paredz si, bet Estergomas misāle abos gadījumos notē si bemol (jo si bemol notēts 

jau pie atslēgas rindiņas sākumā). Līdz ar to jāatzīst, ka Rīgas misālē teorētiski būtu 

iespējami abi varianti. 

 3. Antifona trešajā vārdā "domus" tikai Rīgas misāle notē gājienu sol-si-re, pārējie 

manuskripti pārsvarā uzrāda gājienu sol-do-re un līdz ar to izvairās no modāli nestabilās si 

skaņas lietojuma. Balstoties uz līdiskā V moda likumsakarībām, jāizsaka pieņēmums, ka 

Rīgas misāles mutiskajā tradīcijā šeit tika lietots si, nevis si bemol. 

 4. Atšķirīga situācija Rīgas melodiskajā versijā ir vārdā "vocabitur" uz zilbes "-tur" 

trīs skaņu melisma fa-sol-si. Šeit neiespējami būtu iedomāties tritona intonāciju, kas 

noslēdzas uz si. Daudz loģiskāk būtu pieņemt si bemol skaņas lietojumu, ko apstiprina gan 

Vaticana, gan Leipcigas graduāle, kas šeit nepārprotami norāda si bemol skaņas lietojumu. 

 5. Līdzīgs gadījums ir arī nākošajā vārdā "dicit", kur pēc modālajām likumsakarībām 

tāpat noteikti tika dziedāts si bemol, ko atkal apstiprina gan Vaticana, gan Leipcigas 

graduāle. 

 6. Vārdā "omnis" uz zilbes "om-" Rīgas misāle, tāpat kā visi pārējie vēlīnie 

manuskripti, izvairās no skaņas si. Ja gan Vaticana, gan revidētā Vaticana (šai gadījumā 

transpozīcijā) notē melismu la-sol-la-si bemol-sol, tad Rīgas misāle uzrāda la-sol-la-do-sol, 

kas ir tipisks ģermāņu korāļdialekta melodijas risinājums. 

 7. Vārdā "accipit" var tikai hipotētiski minēt, kādu melodisku risinājumu praksē 

izvēlējās Rīgas kantori. Uz pirmajām divām zilbēm skaņa si parādās divas reizes un, apskatot 

pārējos manuskriptus, jāsecina, ka izmantoti atšķirīgi melodiski gājieni. Ja abas Vaticana 

melodiskās versijas un Pasavas graduāle notē si (Pasavas kodeksā šeit īpaši tiek notēta bekara 

zīme), tad Leipcigas graduāle, Estergomas misāle un Engelbergas kodekss ļoti skaidri šeit 

uzrāda si bemol. Vēl interesantāks ir Mosburgas graduālē atrodamais melodiskais risinājums, 

kur uz zilbes "ac-" ir si, bet uz zilbes "-ci-" speciāli ir notēts si bemol – tātad šajā kompaktajā 

melodijas fragmentā modāli izmantota gan viena, gan otra skaņa. Šajā gadījumā var tikai 

minēt, kādu melodisko variantu atskaņošanas praksē izmantoja Rīgas kantori. 

 8. Vārdā "quaerit" uz zilbes "-rit" Rīgas misālē atrodams locījums si-do, arī visi citi 

manuskripti šeit viennozīmīgi apstiprina skaņu si, kas ir loģiski izriet arī no V moda līdiskās 

modalitātes. 

 9. Vārdā "invenit" uz zilbes "-ve-" Rīgas misālē atrodams melisms fa-sol-la-sol-la-si-

la un tieši šādā versijā tas nav atrodams neviena cita manuskripta melodiskajā versijā. 
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Jākonstatē, ka visi pārējie vēlīno viduslaiku manuskripti izvairās no modāli nestabilā si un 

melodiskā gājiena la-si vietā notē ģermāņu korāļdialektam raksturīgo la-do. Rīgas misāle ir 

vienīgais no apskatītajiem vēlīnajiem rokrakstiem, kas raksta la-si un šajā gadījumā tas 

nepārprotami – gan no modālās loģikas viedokļa, gan salīdzinot ar abām Vaticana melodijas 

versijām – ir la-si bemol. Jāpiebilst, ka skaņa si bemol V modā pēc Octoechos sistēmas 

modālās loģikas pārsvarā gadījumu ir saistīta ar skaņu la. Šis ir tieši šāds gadījums, kas ļauj 

apgalvot, ka Rīgas kantori šajā vietā dziedāja si bemol.   

 10. Atšķirīgs ir gadījums vārdā "pulsanti" uz zilbes "-san-", kur Rīgas misāle notē 

skaņu secību do-la-do-si-sol-la. Šeit savukārt noteikti arī Rīgas katedrāles muzikālajā praksē 

tika lietots si, nevis si bemol, ko apstiprina gan abas Vaticana melodijas versijas, gan faktiski 

visi vēlīno viduslaiku manuskripti. Estergomas manuskriptā šajā vietā var atrast bekara zīmi, 

kas vēl vairāk šo pieņēmumu apstiprina. Var piebilst, ka jau minētā melisma pēdējā skaņa la 

Rīgas misālē uzrāda repercussa, kas šādi vēl sastopama tikai Pasavas graduālē, un līdz ar to 

uzrāda izteikmīgu akcentētās zilbes retoriskās artikulācijas gadījumu. 

 11. Nav nepārprotamas skaidrības par pēdējā antifona vārda "aperietur" zilbes "-pe-" 

melodisko norisi Rīgas misālē, jo šajā vietā misālē ir izplūdusi tinte un to ir mēģināts arī 

koriģēt un labot. Ticamāka liekas versija, ka šeit, tāpat kā visos pārējos manuskriptos, ir 

skaņu secība sol-do-si-do (tieši tāpat tas atrodams arī abās Vaticana redakcijās). Tomēr 

pilnībā nevar izslēgt arī interpretāciju, ka Rīgas misāle šeit notē sol-si-la-do, kas šādā 

gadījumā noteikti nozīmē si bemol (tātad, viss melodiskais gājiens būtu – sol-si bemol-la-do) 

un būtu uzskatāma par izteiktu lokāli individualizētu Rīgas melodijas versiju.      
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67. attēls. Rīgas misāles komūnija Domus mea faksimils, fol. 167v b sleja 

 



 

 235 

3.1.6. Secinājumi 
  

Rīgas misālē atrodamo piecu Proprium dziedājumu analīze visai labi iezīmē un 

pozicionē viduslaiku Rīgas gregoriskā korāļa dziedāšanas tradīciju. Lai arī šeit nevar runāt 

par izteiktu, pilnīgi oriģinālu un no citiem variantiem atšķirīgu lokālo tradīciju, tomēr jāatzīst, 

ka tieši niansēs atklājas vairāki interesanti momenti, kas neapšaubāmi liecina par konkrētu 

Rīgas lokālo tradīciju, kā arī tā laika dziedātāju spontāno muzicēšanas prieku un profesionālo 

dziedātprasmi. Kā trīs galvenie aspekti šeit atklājas notācijas prakse, dziedājumu oriģināls 

ritmiskais risinājums, vairākas interesantas nianses melodikā un tās modālajā zīmējumā. 

Turpinājumā apkopotā veidā tiks uzskaitītas Rīgas misāles Proprium dziedājumu notācijas 

prakses, ritma un melodijas modālās nianses, caur kurām atklājas šo dziedājumu lokalitātes 

iezīmes. 

 

Melodika un modalitāte  

 1. Kopumā par visām Rīgas misāles Proprium dziedājumu melodijām (tas pats lielās 

līnijās attiecināms arī uz pārējiem kolācijas lapā apskatītajiem manuskriptiem) var teikt, ka 

tajās dažādās variācijās un intensitātē var konstatēt ģermāņu korāļdialektam1 raksturīgus 

intonāciju un melodisko figūru elementus. Galvenokārt ar ģermāņu korāļdialektam 

raksturīgām iezīmēm saprot gadījumus, kad melodijas skaņas toņu skalā, virs kurām atrodas 

pustonis – mi, si un la zem si bemol – bieži tiek mainītas uz augšu un kļūst attiecīgi par fa, do 

un si bemol. Pēc šīs melodijas izmaiņām bieži tā iegūst zināmu pentatonisku raksturu. Tāpat 

šajos dziedājumos vērojams līdzīgs fenomens, kas raksturo ģermāņu korāļdialektu kopumā – 

ja Vaticana un arī Sanktgallenas rokraksts lieto Quilisma neimu augšupejošā gājienā ar 

modāli nestabilo skaņu si, tad vairākos ģermāņu korāļdialekta manuskriptos, kā Rīgas misālē, 

Engelbergas kodeksā un Leipcigas graduālē, šī skaņa ir pilnībā izzudusi, tā vietā, piemēram, 

vēlreiz atkārtojot tonāli spēcīgo subsemitonālo skaņu do. Interesanti novērot, ka si skaņa šai 

gadījumā "tiek saglabāta" Estergomas, Pasavas un Mosburgas manuskriptos, kamēr 

Engelbergas manuskripts uzrāda skaņu si bemol. Šie gadījumi ļauj secināt, ka ģermāņu 

korāļdialektā si skaņa tiek transformēta ļoti atšķirīgā veidā: atsevišķos rokrakstos tā tiek 

saglabāta, kamēr citi rokraksti uzrāda vai nu do vai si bemol. Jāpiezīmē, ka ne Rīgas misālē, 

ne citos avotos šāda veida izmaiņas nav veiktas konsekventi un vienoti. Drīzāk jāsaka, ka tās 

savā veidā atbilda attiecīgā laika cilvēku muzikālajai izjūtai un tika ieviestas visai spontāni. 
                                                             
1 Vairāk par ģērmāņu korāļdialektu skat. 2.3. apakšnodaļā un profesionālajā literatūrā, piem., Wagner 1970: 
434–436. 
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Jāuzsver, ka nav sastopams viens vienots ģērmāņu korāļdialekta melodiju variants. Arī 

teritorija, kurā šis muzikālais dialekts tika lietots, bija ļoti plaša – pie tās jāpieskaita visas 

vāciski runājošās zemes, kā arī Lotringa un lielā mērā arī plašas Austrumeiropas teritorijas. 

Nevar izslēgt arī to, ka daļa no niansētajām atšķirībām starp dažādajiem manuskriptiem 

radusies tikai pierakstīšanas procesā, kad rakstiski tika fiksēta gadiem ilgi kopta mutiskā 

tradīcija.  

 Minētās melodiskās izmaiņas ir iespējams apskatīt atskaņošanas prakses kontekstā. 

Šai sakarā jāsecina, ka Vaticana melodiskās versijas uzrāda līdzenu balsvedību, kas 

subsemitonālās skaņas fa un do sasniedz bez lieliem akcentiem, pakāpeniski. Savukārt Rīgas 

misāles dziedājumu versijā balssvedība šīs pašas skaņas fa un do bieži sasniedz ar tercas 

lēcienu, tādējādi piedodot melodijas virsotnei daudz lielāku akcentu. Tas ļauj Rīgas lokālajā 

tradīcijā ieraudzīt daudz artikulētāku pieeju tekstam, kas bieži atbilst attiecīgā teksta vietas 

retoriskajai nepieciešamībai, iezīmējot akcentētu zilbi. Interesanta nianse ir arī tā, ka tikai 

virspusēji aplūkojot šo gadījumu, var teikt, ka Rīgas misāle ir melodiju šai vārdā nonivelējusi 

un vienkāršojusi, atsakoties no vienas skaņas un līdz ar to no mazas sekundas gājiena. Taču, 

iespējams, ka šeit mums ir darīšana nevis ar vēlīnu melodijas versiju, bet gan tieši otrādi – 

Rīgas misāle uzrāda arhaiskajai modoloģijai raksturīgo, proti, sākotnēji skaņas fa un do  

nemaz nav bijušas subsemitonālas, bet zem tām ir bijis lielāks intervāls, kurš pēc šodienas 

diatoniskās skaņurindas atbilst mazai tercai. Tas savukārt pilnībā sakrīt ar no antīkās mūzikas 

zināmo pentatonisko skalu. 

 

 2. Rīgas misālē atrodamas arī citas lokālas melodikas iezīmes. Vairākkārt tas saistīts 

ar modālām melodijas īpatnībām, kas Rīgas misāli bieži atšķir no Vaticana un citos 

manuskriptos atrodamajām melodijas versijām. Piemēram, introita Terribilis est vārdā "celi" 

ir novērojama kāda īpaši interesanta modoloģiska parādība: ja Vaticana  versijā zilbe "-li" 

uzrāda skaņas fa-sol-fa-fa-re-mi-re, kas pilnībā atbilst II modam raksturīgai formulai, kas 

noslēdzas uz Finalis skaņas un pēc būtības apspēlē abas II moda nozīmīgās pamatstruktūras 

skaņas re un fa, tad Rīgas misāle notē skaņu secību do-re-do-do-sol-la-sol.  Šajā gadījumā 

jākonstatē pārsteidzošā apstāšanās nozīmīgā formulā un teksta interpunkcijas vietā nevis uz 

pamatstruktūras skaņas la (att., transponēts re), bet gan uz formulās ļoti reti lietoto subtoniku 

sol.  Lai arī no viduslaiku modoloģijas loģikas šādu variantu nevar formulēt kā nepareizu, 

tomēr tas uzskatāms par ļoti netipisku un uzdod jautājumu par šādas prakses iemesliem. 

Šķiet, ka atbilde šeit būtu jāmeklē apstāklī, kas sīkāk aprakstīts Terribilis est analīzē (skat. 

3.1.1. apakšnodaļas pirmo secinājumu), proti, atsevišķas līdzības, kas piemīt II modam un 
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VIII modam. Vēl vairāk tas eksponējas modiem atbilstošajos psalmtoņos. Šis fenomens 

novērojams Rīgas misāles versijā, kur attiecīgā formula nebeidzas uz skaņas la, kā tam pēc 

likuma būtu jābūt, bet gan uz skaņas sol, tādējādi pēc būtības nonākot jau VIII modā. 

Interesanti, ka šo divu modu dialogs var veidoties tikai caur to, ka tam ir gan kopīgi, gan 

atšķirīgi parametri, un tieši tā veidojas modāla spēle, kur šie modi vienā melodijā it kā 

satiekas. Šajā gadījumā vērojama viduslaiku mūzikai raksturīga modāla spēle, kur satiekas 

vairāki modi, veidojot savstarpēji interesantas melodiskas kombinācijas. Tomēr jāteic, ka 

šāda modu saspēle netika veidota ar prātu reflektētā darbībā, bet noteikti pieskaitāma pie 

spontānās muzikāli retoriskās atskaņošanas prakses, kur teksta pasniegšana ir galvenais un 

augstākais uzdevums. Jāsecina arī, ka šai piemērā atrodamais melodijas variants nav saistāms 

ar ģermāņu korāļdialektam raksturīgo intervāliku, bet gan iezīmē zināmu lokālās prakses 

īpatnības klātbūtni. 

 Interesants, par lokālu muzicēšanas praksi liecinošs piemērs atrodams arī Alleluia: 

Vox exultationis dziedājumā. Rīgas misāle ir vienīgais no apskatītajiem manuskriptiem, kur 

nesakrīt šī dziedājuma antifona un solopanta pirmais intervāla gājiens. Ja pārējie manuskripti 

abos gadījumos konsekventi lieto vai nu tercas (Rumphorsta restitūcijas versija) vai kvartas 

(Pasavas, Leipcigas, Estergomas un Mosburgas manuskripti) intervālu, tad Rīgas misālē 

antifona sākumā atrodams tercas gājiens la-do, bet solopanta sākumā – kvartas gājiens sol-

do. Arī šeit var runāt par oriģinālu melodijas risinājumu, kur solopanta sākums modāli 

atšķiras no antifona sākuma. 

 Vēl viens piemērs Rīgas lokālajai tradīcijai melodijas modālajā aspektā ir atrodams 

offertorija Domine Deus dziedājumā, kur zīmīga Rīgas misāles lokālā melodiskā varianta 

detaļa atrodama vārdā "qui". Atšķirībā no Vaticana, kas šeit notē gājienu re-fa-sol, Rīgas 

misāle fiksē gājienu mi-fa-sol. Šajā gadījumā jākonstatē nozīmīga izmaiņa modālajā jomā – 

ja Vaticana dod priekšroku pentatoniskajam gājienam re-fa-sol, tad Rīgas misāle spēcīgi 

iezīmē modāli labilo mi skaņu, kurai VI modā ir svarīga loma. Melodijas skanējumā tieši mi 

skaņa iezīmē VI moda līdisko modalitāti, to līdz ar to nošķirot no VII/VIII moda 

miksolīdiskās modalitātes, kur zem Finalis skaņas ir atrodams lilas sekundas gājiens. Arī visi 

pārējie manuskripti šeit atšķiras no Rīgas misāles – tie lielākoties notē gājienu no re, līdzīgi 

kā Vaticana. 

 

Ritmika  

3. Ļoti zīmīgs elements, kas noteikti ir uzskatāms par vienu no tipiskākajām Rīgas 

lokālās gregoriskās tradīcijas iezīmēm, ir repercussa ritmiskā fenomena īpaša lietošana, kas 
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spilgti parādās vairākos Rīgas misāles Proprium dziedājumu fragmentos. Iezīmīgi ir tas, ka 

daudzkārt vienas skaņas vairākkārtējs atkārtojums Rīgas kodeksā atrodams tur, kur Editio 

Vaticana notē mazāk atkārtotu skaņu vai tādu nav vispār. Arī salīdzinot ar citiem 

manuskriptiem, jāsecina, ka tieši Rīgas misālē repercussa lietots vairāk un intensīvāk. Šis 

fenomens noteikti ļauj spriest arī par Rīgas kantoru muzikālo gaumi, kur repercussa, 

iespējams, liecina par īpaši emocionālu mūzikas uztveri, pasvītrojot īpašās repercussa skaņas 

daudz vairāk nekā citās tradīcijās. Tas varētu pat liecināt par atsevišķu dziedātāju īpašu 

temperamentu, kas liek dziedājumus veidot īpaši izteiksmīgi un kontrastaini. Viens no 

spilgtākajiem repercussa individualizētiem piemēriem Rīgas misālē, kur tas atšķiras no 

Vaticana versijas, ir atrodams vārdā "locus" introitā Terribilis est (skat. sīkāku aprakstu 

3.1.1. apakšnodaļā). Šajā gadījumā īpaši spilgti ir redzams šis iezīmīgais ritmiskais 

fenomens, uz ko norāda tā saucamā grupu neima, kas nozīmē vienas un tās pašas skaņas 

vairākkārtēju atkārtojumu uz tās pašas zilbes. Šāda veida skaņu atkārtojumi uz vienas zilbes 

ir bieži sastopami senākajos neimu rokrakstos, kuri savukārt var tikt interpretēti ļoti dažādi 

atkarībā no teksta nepieciešamības un melodiskās struktūras. Repercussa lietojums vienmēr 

nozīmē ritmisku skaņu izkārtojumu, kura mērķis ir vai nu vārda akcenta veidošana vai arī 

intensitātes kāpināšana, sagatavojot kādu citu, tam sekojošu akcentētu skaņu, vai arī 

pēcakcenta zilbes iezīmēšana. Visbiežāk arī Rīgas misālē skaņas atkārtojums notiek unisonā, 

tikai retos gadījumos atrodama repercussa, izmantojot kādu intervālisku lēcienu. Abu 

melodijas versiju – Rīgas misāles un Vaticana – būtība šai gadījumā ir tāda, ka abi varianti 

dažādi strukturē pirmo teksta posmu "Terribilis est locus iste" (Cik bijājama ir šī vieta). Ja 

Vaticana  sagatavo akcentu uz vārda "iste", tad Rīgas misāle uzsvaru nepārprotami liek uz 

vārda "locus". Līdz ar to arī dziedājums abos gadījumos atšķiras un šī noteikti uzskatāma kā 

Rīgas misālē atrodama lokālā iezīme. Savukārt graduāla Locus iste dziedājuma vārdā 

"preces" Missale Rigense melodijas variantā repercussa atrodama veselas četras reizes: 

vispirms divreiz notēta Bivirga uz skaņas si bemol (Rīgas misāle ir vienīgais no apskatītajiem 

manuskriptiem, kurā šeit vispār ir repercussa), bet pēc tam repercussa kā Bivirga divreiz 

atrodama uz skaņas fa (arī šajā gadījumā Vaticana redakcijā repercussa vispār nav fiksēta) – 

kā zilbes "pre-" astotā-devītā un četrpadsmitā-piecpadsmitā skaņa. Arī šis fragments spilgti 

liecina par īpašu Rīgas dziedātāju vēlmi "izgreznot" antifonu ar repercussa palīdzību un tieši 

šādā veidā nevienā citā no manuskriptiem tas nav atrodams.  

 Vēl jāpiebilst, ka repercussa lietojuma kontekstā vienmēr var uzdot jautājumu par 

autoru motivāciju tās eksistencei. Tā katrā ziņā piešķir ikvienam dziedājumam neatkārtojamu 

krāsu un intensitāti, prasot arī no dziedātājiem īpašas tehniskas prasmes. Ir pilnīgi skaidrs, ka 
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tā nav nejaušība kompozīcijas tehnikā, bet gan vienmēr kalpo dziļākai teksta izpratnei gan 

pašiem dziedātājiem, gan klausītājiem. Tas, ka Rīgas misālē repercussa paņēmiens ir tik 

daudz atrodams, norāda uz to, ka arī 15. gs. otrajā pusē Rīgas Doma dziedātājiem vēl bija šī 

smalko ritmisko un retorisko nianšu izjūta, jo vairākos citos manuskriptos (skat. Pasavas 

graduāli un Estergomas misāli) repercussa fenomens jau gandrīz pilnībā izzudis. Savukārt tas 

liecina par to, ka Rīgas dziedātāji bijuši augstā profesionālā līmenī un ar smalku 

interpretācijas izjūtu. 

 

 Notācijas prakse 

 4. Citas lokālas nianses Rīgas misālē atrodamas, aplūkojot muzikālās notācijas 

pieraksta veidu un tā savdabību. Kā pirmais aspekts šajā sakarā jāmin atšķirīgais nošatslēgu 

lietojums Rīgas misālē. Iezīmīgs gadījums atrodams introitā Terribilis est, kur, pretstatā 

visiem pārējiem salīdzinošajā analīzē lietotajiem manuskriptiem, Rīgas misāle uzrāda 

pierakstu ar Do atslēgu, kur dziedājums iesākas ar skaņu la. Viduslaiku mūzikā šādu praksi 

sauc par transpozīciju, jo dziedājuma oriģinālpieraksts, kā to apstiprina gan Vaticana, gan 

visi pārējie manuskripti, atbilstoši II modam ir no skaņas re, atbilstoši lietojot Fa atslēgu. 

Veicot salīdzinājumu, jākonstatē, ka arī citi agrāka laika 12.–13. gs. diastemātiskie rokraksti 

visi kā viens notē Fa atslēgu un sākas ar skaņu re. Līdz ar to šeit jānovēro jau pirmā izteiktā 

lokālā īpatnība, kas atrodama Rīgas misālē. Var izteikt arī pieņēmumu, ka tam ir kāds 

kopsakars ar atskaņošanas praksi un absolūto skaņu augstumiem. Lai gan ir zināms, ka 

viduslaiku a cappella mūzikas tradīcijā absolūtie skaņu augstumi neeksistē, tomēr nevar 

noliegt arī to, ka katra dziedājuma reālais atskaņošanas augstums vistiešākā mērā ietekmēja 

dziedājuma veidoto tēlu un, protams, bija atbilstošs konkrēto dziedātāju balss tehniskajām 

iespējām. Par dziedājuma augstumu vienmēr rūpējās klostera kantors (priekšdziedātājs vai 

magister chori). Lai arī viduslaiku notācijai nav tieša sakara ar absolūtajiem skaņu 

augstumiem, tomēr šāds sakars var eksistēt asociatīvā līmenī, kas Rīgas misāles gadījumā 

liek izsacīt pieņēmumu, ka dziedājums Terribilis est tika dziedāts samērā augstā tesitūrā, kas 

ar Do atslēgu un tai atbilstošo rečitācijas skaņu do neapšaubāmi asociējas krietni vairāk nekā 

ar Fa atslēgu un tai atbilstošo rečitācijas skaņu fa, kas Octoechos astoņu modu sistēmā ir pati 

zemākā iespējamā rečitācijas skaņa. Tomēr iespējams arī, ka šeit ir runa par notācijas 

neprecizitāti. 

 Savdabīga notācijas prakse jākonstatē graduāla Locus iste notācijas pierakstā, kur 

izmantotas vairākas nošatslēgas – Do atslēga un Sol atslēga. Dziedājuma sākumā tiek lietota 

Do atslēga – tāpat kā visos pārējos kolācijas lapā apskatītajos manuskriptos, taču izmaiņas 
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vērojamas dziedājuma solopantā (sākot ar vārdiem "Deus, cui adstant..."), kur melodijas 

diapazons, kā tas izvērstos solopantos īpaši V modā ir visai bieži sastopams, sasniedz skaņu 

sol, t.i., lielu nonu virs Finalis skaņas. Tā kā šādu melodijas apjomu četrās līnijās nav 

iespējams pierakstīt, tad visbiežāk viduslaiku notācijā tiek lietots paņēmiens pirms solopanta 

mainīt atslēgas novietojumu. Visizplatītākais veids ir pārvietot atslēgu vienu līniju zemāk, 

līdz ar to iegūstot papildus vietu augstajām solopanta notīm. Šādi tas tiek darīts Pasavas, 

Leipcigas un Mosburgas rokrakstos, kur atslēga Do tieši pirms solopanta tiek notēta vienu 

līniju uz leju. Taču citu praksi lieto Rīgas misāles autori, kuri atslēgu maina tieši tajā 

melodijas vietā, kur tas nepieciešams. Vēl vairāk, tieši Rīgas manuskripts no visiem 

aplūkotajiem manuskriptiem ir vienīgais, kur atslēga mainīta tieši vārda "chori" izvērstā 

melisma uz zilbes "-ri" vidū – tur, kur melodija sasniedz dziedājuma augstāko skaņu. Lai 

pievērstu solista uzmanību atslēgas maiņai, Rīgas misālē pāri visām līnijām tiek novilkta 

sarkana vertikāla svītra, Do atslēga tiek novietota vienu līniju zemāk, ar sarkanu tinti augšā 

tiek novilkta arī viena palīglīnija, uz kuras papildus tiek notēta gregoriskā repertuāra 

manuskriptos reti lietotā Sol atslēga. Līdz ar to jāsecina, ka šeit pierakstā pievērsta īpaša 

uzmanība un lietoti vairāki līdzekļi, lai brīdinātu kantoru par atslēgas augstuma maiņu. 

Jāpiebilst, ka Sol atslēga vēl atrodama vairākos tieši vēlīnajos viduslaikos tapušos gotiskās 

pakavnaglu notācijas kodeksos, piemēram, Hamburgas rokrakstos (vairāk par to – 3.2.2.3. 

apakšnodaļā).   

 Vēl viens tipisks transpozīcijas gadījums tieši Rīgas misālē atrodams Alleluja: Vox 

exultationis dziedājumā, kas ir atsķirīgs no visiem pārējiem manuskriptiem. Ja visos pārējos 

dziedājumos Do atslēga atrodas uz 4. nošlīnijas (skaitot np apakšas) un antifona Finalis 

skaņa ir sol, kas liecina par VIII modu, tad Rīgas misālē viss dziedājums ir pierakstīts 

transpozīcijā, t.i., tas ir transponēts kvartu uz augšu. Šai gadījumā tas nozīmē, ka Do atslēga 

ir uz 2. līnijas un antifona Finalis skaņa atbilstoši transpozīcijai kvartas intervālā ir skaņa do. 

Papildus Do atslēgai, līdzīgi kā graduālā Locus iste, Rīgas misālē vēl papildus tiek notēta Sol 

atslēga uz 4. nošlīnijas, kas vēl papildus pievērš dziedātāju uzmanību tam, ka dziedājums ir 

transponēts un toņu-pustoņu attiecības pēc šī pieraksta ir atšķirīgas. 

 

 5. Svarīgs Rīgas lokālās gregoriskās tradīcijas aspekts gan notācijas, gan muzicēšanas 

prakses kontekstā ir skaņu si un si bemol lietojums Rīgas katedrāles liturģiskajā repertuārā. 

Jāuzsver, ka Rīgas misālē konsekventi nekur (!) alterācijas zīme si bemol nav atrodama, kas 

liecina par mutiskas tradīcijas klātbūtni un pašsaprotamību, ar kādu dziedātāji attiecīgos 

melodijas fragmentos si bemol vienkārši dziedāja, jo "zināja", kur tam ir jābūt. Jāuzsver, ka 
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visos pārējos vēlīnajos manuskriptos dažādos veidos notētā zīme si bemol ir atrodama. Rīgas 

misālē savukārt zīme si bemol loģiskā kārtā izriet no modālās skaņu secības, bet nav notēta. 

Kopumā jāsaka, ka šis fenomens atbilst vēlīno viduslaiku mūzikas praksei, kurā nereti 

pustoņi la-si bemol-si vairs netiek smalki izšķirti. Nereti no labilās si skaņas gan Rīgas 

misālē, gan daudzos citos vēlīno viduslaiku manuskriptoso vispār atteicās, kā tas, piemēram, 

redzams introitā Terribilis est.  

 Piemēram, Alleluja: Vox exultationis dziedājumā ir veseli septiņi melodijas fragmenti, 

kuros rodas pamatots jautājums par si bemol lietojumu, lai gan pašā nošu tekstā bemol zīme 

nav atrodama. Jāsaka, ka tieši pēc šī dziedājuma vislabāk ir konstatējams, kāda alterācijas 

zīmju sakarā ir Rīgas misāles notācijas prakse. Proti, faktiski nekur alterācijas zīmes netiek 

rakstītas, lai gan pēc melodiskās loģikas tās būtu absolūti nepieciešamas. Viduslaikos 

sastopama vesela virkne rokrakstu, piemēram, Serumas (Sarum), Rovenas (Rouen) un citi 

vēlīni kodeksi, kuri konsekventi attiecīgās melodijas vietās neraksta si bemol, bet kā pašu par 

sevi saprotamu pieņem, ka tas tur tiek dziedāts. Šai gadījumā, pēc rūpīgas attiecīgo melodijas 

fragmentu analīzes ir jāizsaka pamatots pieņēmums, ka visās šajās vietās dziedājumā tika 

dziedāts si bemol (lai gan bemol zīme nekur nav notēta). Galvenais arguments tam ir fakts, ka 

VIII modā zem Finalis skaņas sol ir iespējams tikai vesela toņa gājiens – sol-fa. Tā kā Rīgas 

misālē dziedājums ir notēts transpozīcijā kvartu uz augšu, tad šeit attiecīgi Finalis skaņa ir do 

un zem tā konsekventi būtu lietojams tikai vesela toņa gājiens do-si bemol.  

 Atšķirīgs ir komūnija Domus mea gadījums, kas spilgti liecina par mutiskās 

transmisijas klātbūtni atskaņošanas praksē. Lai gan arī citos šajā apakšnodaļā apskatītajos 

Proprium dziedājumos Rīgas misāles nošu pieraksts alterācijas zīmi -  bemol pirms si skaņas 

nelieto, tomēr pēc modālajām likumsakarībām tur bija iespējams samērā skaidri noteikt, kura 

skaņa – si vai si bemol – tikusi lietota. Savukārt šajā dziedājumā gan tīri teorētiski, gan 

praktiski visos gadījumos ir iespējams gan viens, gan otrs variants (t.i., gan si, gan si bemol) 

un var izteikt tikai minējumus, kā katrā atsevišķajā gadījumā praksē rīkojās Rīgas katedrāle 

dziedātāji. 

 

 6. Rīgas misāle bez si bemol lietojuma (skat. iepriekšējo punktu) arī vairākos citos 

aspektos nepārprotami liecina par mutiskās transmisijas klātbūtni manuskripta lietošanas 

procesā. Tipiski ir gadījumi, kad dziedājumi netiek notēti līdz beigām, kas nozīmē to, ka 

dziedātāji tos pabeidza dziedāt no galvas. Tas nepārprotami liecina par mutisko tradīciju – 

viss, kas tiek dziedāts, niansēs netiek notēts. Visbiežāk šī prakse saistāma ar dziedājumu 

antifonu vai psalmpantu beigu melismiem. Piemēram, ofertorija Domine Deus antifona 
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pēdējie divi vārdi "Domine Deus" Rīgas misālē, tāpat kā visos citos kolācijas lapas vēlīnajos 

manuskriptos (izņemot vienīgi Engelbergas kodeksu) nav notēti ne ar tekstu, ne notīm. Šāds 

pats fenomens ir atrodams jau 10. gs. Laon 239 neimu rokrakstā. Tas izskaidrojams ar 

fenomenu, ka antifona teksta pirmie divi un pēdējie divi vārdi "Domine Deus" sakrīt un 

noslēgumā tiek precīzi atkārtots tas pats melodijas fragments, kas sākumā. Šādi tiek taupīts 

papīrs, kā arī skaidri kļūst redzams mutiskās transmisijas klātbūtnes moments – dziedātāji 

vienkārši zināja, ka antifona beigās vēlreiz jāatkārto sākuma teksts un intonācijas.  

 Līdzīgs piemērs atrodams arī Alleluja: Vox exultationis dziedājuma solopantā, kur 

Rīgas misālē, tāpat kā visos pārējos kolācijas lapā apskatītajos manuskriptos, nav notēts 

beigu melisms uz solopanta pēdējā vārda "iustorum", iztrūkst arī teksts. Ir pilnīgi skaidrs un 

viduslaikos tā ir ierasta mutiskā tradīcija, ka šeit atskaņošanas procesā vienkārši tiek vēlreiz 

atkārtots antifona pēdējais melisms. Lai taupītu vietu uz pergamenta, tas otrreiz vairs netiek 

notēts. Tomēr pilnībā nevar izslēgt arī iespēju, ka šajā vietā jau zināmais melisms nevis tika 

vienkārši atkārtots, bet gan notika improvizācija, kas no reizes uz reizi varēja but atšķirīga. 

 

Liturģiskais teksts 

 7. Pie Rīgas misāles Proprium dziedājumu lokālajām iezīmēm jāpieskaita arī kāda 

interesanta latīņu teksta variēšanas nianse, kas atrodama graduāla Locus iste solopantā. 

Iespējams, ka tā norāda uz vēlīnajos viduslaikos dziedātājiem svarīgu teksta teoloģiskās 

izpratnes dimensiju. Ja Sanktgallenas Cantatorium kodekss, Vaticana un Engelbergas 

kodekss notē "Deus, cui adstat angelorum chorus" ("Dievs, kura priekšā stāv eņģeļu koris"), 

tad visi pārējie analīzē lietotie rokraksti, ieskaitot Rīgas misāli, raksta "Deus, cui adstant 

angelorum chori" ("Dievs, kura priekšā stāv eņģeļu kori"), proti, tiek akcentēts, ka Dieva 

priekšā ir daudzi eņģeļu kori, nevis tikai viens eņģeļu koris. Nav grūti šai kontekstā 

iedomāties dziedātājus, kas dziedot par dziedošiem eņģeļiem debesīs, uzreiz grib dziedāt 

nevis par vienu, bet par daudziem, neskaitāmiem eņģeļu koriem ("angelorum chori"). 
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3.2. Rīgas misālē atrodamās marginālijas  
  

Rīgas misālē blakus no sākuma plānotajam misāles pamattekstam, līdzīgi kā arī citos 

viduslaiku kodeksos, atrodamas ļoti daudzas marginālijas. Klasiskā izpratnē marginālija1 ir 

piezīme, kas rakstīta uz kādas grāmatas vai manuskripta lapas malas. Tās saturs parasti var 

būt komentārs, norāde, piebilde, papildinājums vai korektūra tekstam, uz ko konkrētā 

marginālija attiecas. Bieži pie marginālijas ir notēta kāda zīme vai simbols (piemēram, zīme 

#), ar kuras palīdzību tiek parādīts, uz kuru teksta vietu attiecīgais piezīmes teksts attiecas 

(skat. piemērus 2.1. apakšnodaļā). Tas tiek panākts, otru šādu pašu zīmi ierakstot attiecīgajā 

pamatteksta vietā.  

 Antīko un viduslaiku manuskriptu marginālijas, kas visbiežāk tiek rakstītas ļoti 

smalkā rokrakstā ar tintes un rakstāmirbuļa palīdzību, tāpat kā cita veida glosas, ļoti bieži 

pētniecībā ir nozīmīgs palīgs izpratnei par pašu pamattekstu, kā arī par to, kā šis teksts laikā, 

kad tapa konkrētās marginālijas, tika uztverts un lietots. Nereti sastopamas arī marginālijas, 

kas vairāk uztveramas kā attēli un izgreznojumi bez tieša sakara ar tekstu. Tās var tikt 

uztvertas kā ornamenti vai pat "stāstīt" pašas savu stāstu. Dažkārt manuskriptu malas tiek arī 

lietotas, lai vingrinātos rakstīšanā. Rīgas misālē gan nav konstatējama šāda prakse, bet pāris 

vietās var diagnosticēt, ka rakstītājs lapas malā ir noslaucījis rakstāmirbuļa tinti. Tas liek 

domāt, ka daudzas marginālijas radušās ļoti spontānā procesā. Marginālijas arī vienmēr 

parāda, kas tā autoram vai autoriem ir licies īpaši svarīgs un uzmanības vērts. Marginālijas ir 

manuskripta paratekstuāls līmenis, Missale Rigense atrodamas pat submarginālijas (t.i., 

marginālijas skaidro citu margināliju). 

 Marginālijas tomēr nebūt nav atrodamas visos viduslaiku manuskriptos. Piemēram, 

Hamburgas manuskripti, ar kuriem Rīgas misāle tiks salīdzināta šī darba 3.2.2.3. 

apakšnodaļā, ir ļoti "tīri" manuskripti, kuros margināliju nav vispār. Iespējams, tie tika lietoti 

īsāku laiku nekā Missale Rigense un lietotājiem nebija nepieciešamības neko piebilst vai 

koriģēt. Varbūt arī, ka šo manuskriptu izgatavotāji tapšanas procesā daudz rūpīgāk un ilgāk 

bija izvērtējuši, visas nepieciešamības tā, ka nav lielas nepieciešamības vairs ko papildināt. 

Rīgas misāle savukārt ir pilna ar dažāda veida marginālijām, kas visas ir jāsaprot manuskripta 

liturģiskās lietošanas kontekstā. Daudzo margināliju klātbūtne kodeksā liecina, ka 

manuskripts atradies ļoti dzīvā apritē un arī tajā atrodamais teksts ir bijis dzīvs teksts, kas, 

ikdienas praksē nemitīgi ticis, mainīts, koriģēts un slīpēts. Margināliju lielais skaits stāsta arī 
                                                             
1 Lat. margo – mala, apmale, marginalis – kaut kas, kas piederīgs malai (šai gadījumā lapas malai). 
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par to, ka manuskripts ilgāku laiku atradies viena cilvēka vai cilvēku grupas rīcībā. Savā 

dziļākajā būtībā liela daļa margināliju noteikti pilda atgādinājuma funkciju, proti, tas, kas 

principā mutiskajā tradīcijā bija zināms un pazīstams, tiek rakstiski fiksēts, lai to neaizmirstu 

ne pats rakstītājs, ne arī viņa potenciālais pēctecis. Viens no margināliju rašanās papildus 

iemesliem ir tas, ka misāles oriģinālajā tekstā ir daudz kļūdu (vismaz, tās lietotāju izpratnē). 

Tie, kas šo tekstu ikdienā lieto, līdz ar to izdara korekcijas, lai tekstu tuvinātu iedomātai 

"patiesai un ideālai" liturģiskā teksta versijai.  

 Visas šajā kodeksā atrodamās marginālijas ir sadalāmas divās lielās grupās – teksta 

marginālijās, kas attiecas uz kultu un rituālu, un muzikālajos fragmentos, kas tiešā veidā 

norāda uz lokālas un dzīvas mūzikas tradīcijas klātbūtni kodeksa lietošanas kontekstā. Darba 

turpinājumā tiks apskatīti un komentēti atsevišķi tipiski Rīgas misāles teksta margināliju 

fragmenti, sistemātiski izvērtēts muzikālajās marginālijās atrodamais materiāls un 

paskaidrots tā muzikāli liturģiskais konteksts, tad tas tiks salīdzināts ar Hamburgas 

manuskriptos atrodamo muzikālo materiālu un visbeidzot izdarīti secinājumi, kas sniegs 

kopskatu par margināliju melodijām un to lokālajām iezīmēm.  

 

3.2.1. Teksta marginālijas 
  

Skaita ziņā teksta margināliju Rīgas misālē ir ārkārtīgi daudz – sākot ar vienu vai 

dažiem vārdiem un beidzot ar garākiem tekstiem vairākos teikumos. Margināliju ieraksti ir 

veikti visa manuskripta teksta garumā, sākot ar pirmajām un beidzot ar beidzamajām lapām. 

Pat kalendāra lapās kodeksa sākumā ir atrodamai vairāki margināliju ieraksti, kā arī ar nazīti 

veikti teksta dzēsumi, kas liecina par to, ka arī Rīgas katedrāles kalendārs bijis niansēs 

mainīgs teksts. Teksta marginālijas Rīgas misālē atrodamas lapas visdažādākajās vietās – uz 

lapas malām, atstarpē starp teksta slejām lapas vidū, kā arī nereti iespiestas starp teksta 

rindiņām. Viss liecina par to, ka ieraksti veikti ļoti spontāni, nedomājot par vizuālām 

konsekvencēm vai kādu noteiktu sistēmu. Viss ir pakārtots konkrētā gadījuma vajadzībai. 

Saturiski visi margināliju teksti ir ieraugāmi dievkalpojumu liturģiski rituālajā kontekstā, kas 

sevī ietver arī muzikālo aspektu. Tie uzrakstīti, lai līdz niansēm paskaidrotu, kā Rīgas 

katedrāles mesās visam jānotiek. Visas teksta marginālijas ir latīņu valodā, jo tā viduslaikos 

ir vienīgā Rietumu baznīcā lietotā valoda. Un, lai gan visas marginālijas var uztvert kā 

pēkšņas, impulsīvas, emocionāli vadītas remarkas, šie ieraksti liecina arī par garīdznieka 

pieredzi un to, ka tās ir profesionāli veiktas piezīmes. Savukārt motivācija, kāpēc ieraksts 
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veikts, varētu būt, lai nostiprinātu un fiksētu lokālo tradīciju, kas veidojusies atkārtošanas 

pieredzē. Turpmākie piemēri ir tipiski un ilustratīvi Rīgas misāles teksta margināliju paraugi, 

kas lielā mērā ļauj spriest par margināliju uzdevumu manuskriptā kopumā.  

 Pirms apskatīt atsevišķus tipiskus margināliju fragmentus, jānorāda, ka marginālijas 

nav vienīgais instruments, ar kura palīdzību kodeksā tiek dotas norādes liturģijai un rituālam. 

Paskaidrojumi par liturģisko norisi un rituālu atrodami arī pašā kodeksa pamattekstā – starp 

lasījumiem, lūgšanām un dziedājumiem. Piemēram, fol. 71v a slejas apakšā, aiz virsraksta In 

cena Domini (Zaļā ceturtdiena) atrodams teksts: "Ad missam non cantatur Gloria Patri nec 

Gloria in excelsis nisi episcopus celebraverit"1, kas paskaidro konkrētu dziedājumu lietošanu 

(vai izlaišanu) attiecīgajā mesā (skat. 68. attēlu).  

 
68. attēls. Teksta fragments ar liturģisku norādi, fol. 71v, a slejas apakšmala 

 Taču ļoti daudzos gadījumos pamtteksta norādes rituālam nav bijušas pietiekošas vai 

arī laika gaitā apzināti mainītas. Liels teksta margināliju skaits ir skatāms kontekstā ar 

muzikālajām marginālijām, kad tiek paskaidrots, kur lietojamas daudzās Kyrie u.c. 

intonācijas. Bieži paši svētku teksti nemaz misālē nav atrodami, skat. piem. 13r augšmalu, 

kur margināliju teksti norāda gan uz vairākiem svētkiem (Jēzus vārda došanas svētkus, 

Sv.Stefana dienas oktāvu, Sv. apustuļa Jāņa dienas oktāvu un Sv. Nevainīgo bērnu dienas 

oktāvu), gan to, kādas melodijas attiecīgajās mesās ir jādzied (skat. 69. attēlu).  

 
69. attēls. Marginālijas ar muzikāli liturģiskām norādēm, fol. 13r, lapas augšmala 

Šajā gadījumā skaidri redzams, ka sākotnēji šo svētku teksti un dziedājumi lielā mērā tika 

lietoti, balstoties uz mutisko tradīciju, un tikai vēlāk radās nepieciešamību šo tradīciju fiksēt 

                                                             
1 “Mesā nav jādzied ne “Gloria Patri”, ne “Gloria in excelsis”, izņemot gadījumus, kad celebrē bīskaps.” 
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rakstiski. Bruinings šai sakarā uzsver, ka Ziemassvētku laikā liturģija ir pārbagāta ar dažādas 

nozīmes svētkiem, kuri visi nemaz netika pierakstīti, jo katrā viduslaiku katedrālē tie tiek 

izvērsti atšķirīgā kombinācijā un bieži tas notiek salīdzinoši improvizēti1 (sal. Bruiningk 

1904: 94). 

 Vēl viens tipisks piemērs – marginālija fol. 85r, lapas apakšā, zem b slejas, 

piektdienas mesa pēc Baltās svētdienas (Dominica in Albis, skat. 70. attēlu). Šajā gadījumā 

ļoti precīzi tiek regulēta Alleluia dziedājumu lietošana dievkalpojumos. Teksts latīniski: 

"Notandum: In sextis feriis, si sunt ix lecciones, canitur pro 2o Alleluia Nonne cor. Si autem 

nullum sit festum canitur solum Alleluia Dicite in conventibus. Omni autem sabbato quociens 

tunc cantatur de Da vel de quolibet festo novem leccionum, secundo loco Alleluia erit 

Surrexit pastor bonus, vel Christus resurgens"2.  

 
70. attēls. Teksta marginālija, fol. 85r, lapas apakšmala, zem b slejas 

 Kā tipisku piemēru var minēt fol. 89v atrodamo teksta margināliju, kas paredzēta Sv. 

Marka dienas mesai 25. aprīlī (skat. 71. attēlu). Teksts latīniski: "Solum hoc Alleluia dicitur 

hodie [scil. fer. II] et cras et feria quarta ad primam missam"3. Marginālijas teksts ir 

attiecināms uz attiecīgās dienas dziedājumu Alleluia: Confitemini un tiek precīzi 

priekšrakstīts, cik ilgi šis dziedājums kādās mesās ir lietojams. Par Sv. Marka dienas 

svinēšanas liturģiskajām īpatnībām Rīgas katedrālē savā pētījumā raksta arī Bruinings (skat. 

Bruiningk 1904: 104).  

                                                             
1 Protams, ka šeit neiet runa par augstajiem svētkiem kā Ziemassvētkiem vai Epifāniju. Drīzāk ir domātas 
daudzās svētku oktāvas dienas, kuras tiek atzīmētas jau daudz brīvāk. 
2 “Ņemiet vērā: Piektdienās, kurās ir deviņi lasījumi, kā otrs “Alleluia” ir jādzied “Alleluia: Nonne cor”. Ja 
tomēr nav svētki, tad ir jādzied tikai viens pats “Alleluia: Dicite in conventibus” dziedājums. Bet, ja vismaz 
vienreiz nedēļā ir svētki ar deviņiem lasījumiem, tad kā otrais “Alleluia” ir jādzied vai nu “Alleluia: Surrexit 
pastor bonus” vai “Alleluia: Christus resurgens”.” 
3 “Šodien ir jādzied tikai šis “Alleluia” [tas ir, pirmdien] un rīt, un līdz pat trešdienas pirmajai mesai.” 
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71. attēls. Teksta marginālija, fol. 89v, lapas kreisā mala 

 Līdz šim apskatītie margināliju ieraksti ir bijuši apjoma ziņā salīdzinoši plaši, taču 

citos gadījumos tiek lietoti burtiski viens – divi vārdi, lai teksta lietotājiem atgādinātu par 

kādu noteiktu liturģisku niansi. Šādu gadījumu reprezentē teksta marginālija, kas paredzēta 

Vasarsvētku dienas mesai (skat. 72. attēlu: teksta marginālija virs pirmās teksta rindas). 

Marginālijas teksts ir tieši aiz Alleluia dziedājuma teksta un pirms Evaņģēlija lasījuma, tas 

norāda, ka šajā vietā ir jādzied Vasarsvētku sekvence Sancti Spiritus (adsit nobis gracia). 

Acīmredzot šī sekvence bija tik pazīstama, ka pietika ar pirmajiem vārdiem, lai visi zinātu, 

kas jādzied tālāk. Šī ir kārtējā norāde uz to, cik spēcīga misāles lietošanas laikā vēl bija 

mutiskā tradīcija.   

 
72. attēls. Teksta marginālija, fol. 94v, lapas augšmala, virs b slejas 

 Un, lai gan misāle kā grāmata primāri ir domāta garīdznieku lietošanai, tomēr liturģijā 

visas lietas ir ļoti saistītas. Šajā sakarā Rīgas misālē interesantā kārtā arī atrodama 
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marginālija, kurā minēts kantors un viņa veicamais uzdevums (skat. 73. attēlu). Fol. 79v 

atrodami vārdi "ipso a cantori"1, kuri attiecīgajā kontekstā atgādina, kāds ir kantora veicamais 

uzdevums. Pilnībā nevar izslēgt arī iespēju, ka kantors varēja būt kāds no ordinētajiem 

katedrāles priesteriem, kurš šādu marginālijas norādi misālē ir izdarījis kā atgādinājumu pats 

sev.  

 
73. attēls. Teksta marginālija, fol. 79v, lapas kreisās malas vidus 

 Un visbeidzot, nākamais piemērs ir izteikti komplekss, kurā var atrast vairākus 

margināliju elementus, kas, lietoti zīmīgā savstarpējā kombinācijā, ietver gan teksta norādes, 

gan melodiju fragmentus, gan norādošas zīmes, gan teksta labojumus (skat. 74. attēlu). 

Norādes paredzētas mesai Vasarsvētku oktāvā. Pirms teksta notētā zīme # parāda attiecīgo 

vietu tekstā, uz kuru attiecas marginālija. Nosvītrotais saīsinājums offi (t.i., officium) liecina, 

ka sākotnēji notārs šeit gribēja rakstīt attiecīgās dienas stundu liturģijas tekstus, bet pēc tam 

nosvītrojis un Vasarsvētku dienas oktāvas mesas teksti iesākas bez virsraksta. Uz konkrēto 

lietošanas vietu norāda pati marginālija, kuras teksts latīniski ir šāds: "In octava penthecostes 

prior missa Spiritus etc. Kyrieleison. Ymas. Gloria in excelsis. [notis] Sola coll., sed si festum 

fuerit tres coll. dicuntur, secundo loco de festo, 3o Propiciare vel Concede"2. Pašā tekstā 

primāri uzmanība tiek pievērsta dziedājumiem3 un lūgšanu tekstiem, kas kodeksa lietotājiem 

atgādina niansēs, kas izmantojams "pareizai" Vasarsvētku oktāvas mesas svinēšanai. 

 

                                                             
1 “Tas jādzied kantoram”. 
2 “Vasarsvētku oktāvas pirmajā mesā jādzied introits “Spiritus” utt., “Kyrie, Ymas, Gloria in excelsis”. [notis] 
Ir viena kolektes lūgšana, taču otrkārt, tā kā ir svētki, varētu būt arī trīs kolektas, treškārt jālieto noslēguma 
lūgšana “Propiciare” vai “Concede”.”  
3 Tā kā šis dziedājuma intonācijas aspektā ir ļoti specifisks gadījums, tam īpaši detalizēta uzmanība tiks 
pievērsta 3.2.2.2. apakšnodaļā.  
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74. attēls. Dažādas marginālijas savstarpējā kombinācijā, fol. 99r, lapas apakšmala, zem a slejas 

 

3.2.2. Muzikālās marginālijas  

  

Ļoti nozīmīgs materiāls Rīgas lokālās mūzikas tradīcijas konstatēšanai ir ne tikai pieci 

Proprium dziedājumi ar notīm (par kuriem jau runāts 3.1. apakšnodaļā), bet arī kodeksā 

atrodamās 83 muzikālās marginālijas. Līdz šim šis unikālais materiāls nav dziļāk pētīts un 

analizēts (Bruinings tikai īsi piemin par tāda esamību Rīgas misālē, skat. Bruiningk 1904: 

81). Līdz ar to tas pamatoti uzskatāms par šī pētījuma atklājumu un novitāti. Muzikālās 

marginālijas kā fenomens vēlīno viduslaiku manuskriptos nav nekas pārsteidzošs, tomēr to 

klātbūtne dažādos kodeksos ir konstatējama ļoti atšķirīgā mērā. Tas noteikti ir saistāms ar to, 

cik ilgi konkrētais manuskripts atradās apritē. Jo ilgāk tas lietots, jo vairāk atrodami dažādi 

margināliju ieraksti, to skaitā arī ar notīm izrakstītas dziedājumu intonācijas. Savukārt, ja 

manuskripts liturģiskajā apritē atradās salīdzinoši neilgu laiku, tas var vispār neuzrādīt 

nevienu margināliju piezīmi, jo manuskripta lietotāji tajā atrodamo tekstu uzskatīja par 

"pareizu" un apjoma ziņā pilnīgi pietiekamu, lai piedalītos liturģijā. Ļoti svarīgs aspekts ir arī 

konkrētas personības un to rakstura iezīmes, kas nosaka, kādā veidā ir veiktas margināliju 

norādes un pierakstīta informācija. Var teikt, ka pētot margināliju īpatnības, arī šodien mums 

ir iespēja būt daudz tuvāk klāt cilvēkiem un viņu dzīves uztverei, kas uz manuskripta lapu 

malām šos pierakstus veica. Šajā sakarā etnomuzikologs Netls uzsver, ka, studējot viduslaiku 

dziedājumus, ir jāstudē arī viduslaiku dziedātājs un jāuzstāda jautājumi par šo dziedātāju 

apmācību un atlasi, liturģisko kompetenci, individuālās karjeras iespējām utt. (Nettl 1981: 

144). Šie visi ir jautājumi, kas vedīs tuvāk arī atbildei par to, kādā veidā melodijas tika 

lietotas un kā notika to transmisija – gan rakstiskā veidā, gan tur, kur mutiskā un rakstiskā 

transmisija viena otru papildina. Lielākais izaicinājums šeit ir tas, ka dziedātāji ir dzīvojuši 



 250 

pirms vairākiem simtiem gadu un viņus nav iespējams, piemēram, intervēt, kas būtu 

iespējams ar mūziķiem, kuru darbība norisinās šodien. Un tomēr, arī ar daudzu gadsimtu 

atstarpi ir jūtams, ka šo dziedājumu lietotāji un kopēji ir dzīvas personības ar savu 

emocionālo pasauli un uzskatiem. 

  Rīgas misāles gadījumā jāsaka, ka tā ir pilna ar dažādiem margināliju ierakstiem, tai 

skaitā 83 nošu piemēru ar dziedājumu intonācijām, kas mums liek domāt, ka tā ilgāku laiku 

bijusi lietošanā un līdz ar to mums šodien sniedz neatsveramu informāciju par viduslaiku 

Rīgas katedrāles liturģiski muzikālo tradīciju un paradumiem. Lai labāk saprastu kodeksā 

atrodamo margināliju muzikālo informāciju un līdz ar to arī to lietošanas kontekstu 

viduslaiku Rīgas katedrālē, jāapzinās, ka tajos laikos muzicēšana bija būtībā nepārtraukts 

process un psalmu dziedāšana Dieva godam bija viens no galvenajiem un nozīmīgākajiem 

klosteru eksistences mērķiem un uzdevumiem. Taču liturģisko dievkalpojumu svinēšana 

katedrālē sevī ietvēra vēl daudzus citus tā laika cilvēka dzīvi aptverošus faktorus, kurus tāpat 

nozīmīgi apzināties. Būtībā var sacīt, ka dziedošie mūki sevi primāri neuztvēra kā mūziķus. 

Džefrijs norāda, ka šai ziņā paveras plašs muzikāli antropoloģisks izziņas lauks, kuram pēc 

iespējas vajadzētu aptvert visas viduslaiku klosterdzīves nianses, kas atklāj gan to, kā 

funkcionē viena klostera komunitāte kā veselums, gan arī indivīda garīgās dzīves dinamiku 

(sal. Jeffery 1995: 61). Var droši apgalvot, ka arī Rīgas misāles margināliju intonācijas 

norāda uz viduslaiku Rietumu tradīcijas universālās baznīcas kopību, kas lielā mērā izpaužas 

tieši caur kopīgi koptu liturģiju un tajā atrodamo mūzikas repertuāru. Taču tai pašā laikā 

jākonstatē, ka, rakstot marginālijas, dziedātājs ir bijis ļoti spontāns un radošs, tādējādi atstājot 

daudzās intonāciju versijās savu individuālu muzikālu nospiedumu. Tā kā šai laikā gan 

dziedātājs, gan rakstītājs atrodas uz mutiskās un rakstiskās transmisijas sliekšņa, tad ir 

ārkārtīgi interesanti konstatēt, ka, piemēram, pat viens un tas pats dziedājums misāles 

ietvaros atrodams vairākos variantos. Tomēr jāuzsver, ka vēl joprojām dziedāšanas praksē 

šeit ir konstatējama ļoti spēcīga mutiskās tradīcijas klātbūtne. Jebkura no Rīgas misālē 

atrodamajām intonācijām dokumentē praksi, kad mazs melodijas intonācijas fragments ir 

pietiekošs, lai pēc tam jau dziedājumu turpinātu dziedāt pēc atmiņas, t.i., bez rakstisku 

materiālu palīdzības. Šeit arī lielā atšķirība starp Ordinarium un Proprium dziedājumiem. Ja 

Ordinarium dziedājumi Rīgas misālē fiksēti tikai kā margināliju intonācijas, tad Proprium 

dziedājumi, kuri mainījās katru svētdienu un svētku dienu, jau daudz agrāk tika apkopoti 

īpašās šim nolūkam veidotās grāmatās – graduālēs. Savukārt Ordinarium ir dziedājumi, kas 

vienmēr no jauna atkārtojās un līdz ar to daudz ilgāk saglabājas mutiskā tradīcijā nekā 

Proprium. Arī margināliju intonācijas ir apliecinājums tam, ka ar nelielu motīvu pilnīgi 
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pietika, lai tālāk šos dziedājumus dziedātu pēc atmiņas. Jākonstatē, ka šeit tiek lietota 

mnemotehnika, t.i., paņēmieni – kā atcerēties, kur nozīmīgu lomu spēlē komunikatīvā 

atmiņa. Melodiju fragmenti misāles lietotājiem kalpojuši, lai atsauktu atmiņā nepieciešamo 

dziedājumu, kas konkrētajā rituāla situācijā bija jāizpilda. Savukārt atceras konkrēta cilvēku 

grupa (šai gadījumā domkapituls), kas vienīgā spēj šīs marginālijas interpretēt un atskaņot.  

 Runājot par turpmākajām analīzes apakšnodaļām, vēlreiz jāuzsver, ka Rīgas misālē 

atrodami tikai dziedājumu sākuma fragmenti, tādējādi analīzes salīdzinājumā ar citos avotos 

atrodamo materiālu nevar simtprocentīgi apgalvot, ka tie ir vieni un tie paši dziedājumi. 

Varētu domāt, ka, ja jau dziedājumu sākumi sakrīt, tad droši vien arī turpinājums varētu 

sakrist. Analīzes sadaļā vienkāršības labad lietots formulējums “dziedājumi sakrīt”, taču šis 

apgalvojums ir pieņēmuma formā un nozīmē, ka dziedājumu turpinājums vai nu sakrīt, vai 

lielos vilcienos varētu būt līdzīgs.  

 

3.2.2.1. Kyriale un lokālās tradīcijas   

 Pirms veikt Rīgas misāles muzikālo margināliju transkripciju un analīzi, ir svarīgi 

noskaidrot, kas tas ir par repertuāru, kas šeit ir fiksēts un kāds ir tā lietošanas universālais 

konteksts un priekšvēsture. Tikai apzinoties plašākas kopsakarības, būs iespējams noteikt 

lokālu iezīmju klātbūtni šai materiālā.  

 Visi Missale Rigense atrodamie margināliju dziedājumi ir mesas Ordinarium 

dziedājumi – Kyrie eleison, Gloria in excelsis, Sanctus un Agnus Dei1. Visi šie gregoriskie 

Ordinarium dziedājumi nu jau daudzus gadsimtus ir apkopoti liturģiskā grāmatā Kyriale, 

kura 19.–20. gs. kļuva par lielo mesas liturģisko dziedājumu krājumu Graduale Romanum un 

Liber Usualis sastāvdaļu un sevī ietver 18 mesas ciklus (katrs no tiem sastāv no Kyrie 

eleison, Gloria in excelsis, Sanctus un Agnus Dei), sešus Credo un vairākus ad libitum 

dziedājumus kā Asperges me, Benedicamus Domino u.c. Kā tautā aktīvi dziedāts un kopts 

repertuārs Kyriale dziedājumi salīdzinoši vēlu tika fiksēti viduslaiku manuskriptos – tikai 

12.–13. gs. Kyriale repertuārs ļoti ilgu laiku tika dziedāti tikai pēc muzikālās atmiņas, pat pēc 

neimuraksta izveidošanās 9. gs. Pirmās atsevišķās muzikāli rakstiskās liecības ir saglabājušās 

tikai kopš 11. gs., tātad, veselu gadsimtu pēc pirmajiem mesu antifonāriem. 

 Atšķirībā no mesas Proprium dziedājumiem, kur vērojama daudz lielāka līdzība 

dažādo lokālo versiju variantos, Kyriale ir izceļama tieši dažādo tradīciju un melodiju 
                                                             
1  Tipiski, ka starp šiem dziedājumiem nav Credo dziedājums, jo tas mesas Ordinarium sastāvā ienāca 
salīdzinoši vēlu, kā arī – tas muzikāli veidots ļoti vienkāršs, faktiski balstoties uz vienu rečitācijas toni. Credo 
gadījumā vienā konkrētā baznīcā, klosterī vai katedrālē tika lietota tikai viena muzikāla versija, līdz ar to tā 
ilgstoši varēja atrasties mutiskajā transmisijā, kuru nebija lielas nepieciešamības fiksēt rakstiski.  
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variantu daudzveidības dēļ (sal. Melnicki 1955). Jebkuram no krājumā atrodamajiem Kyrie 

dziedājumiem bez lielām pūlēm dažādos viduslaiku avotos ir iespējams atrast līdz pat 

septiņdesmit, atsevišķos gadījumos pat simt, melodiju variantiem. Šī muzikālā bagātība un 

daudzveidība ir primāri izskaidrojama ar Kyriale repertuāra ārkārtīgi spēcīgo mutisko 

tradīciju un tās ilgtspēju. Šādā griezumā šis repertuārs pētniecībā rada specifiskus 

izaicinājumus. 

 Pateicoties savam īpašajam muzikālajam veidolam un raksturam, Kyriale laika gaitā 

ir ieguvusi noteiktu autonomiju iepretī Proprium dziedājumiem. Bieži tā pat tiek pielīdzināta 

ar graduāli saistītajiem papildrepertuāriem (piemēram, sekvencēm, prozu un tropiem). Vēl 

vairāk, Kyriale dziedājumi pat ir visciešākā veidā saistīti, piemēram, ar tropiem, jo ļoti bieži 

tieši Ordinarium dziedājumi tiek lietoti kā izejmateriāls daudzveidīgajam tropu repertuāram. 

Mūzikas zinātnē Ordinarium tropi (Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus) tiek saukti par "lielajiem 

tropiem", kurpretī Proprium tropi (kā Introitus, Offertorium u.c.) – par "mazajiem tropiem" 

(sal. Dennery 1989). Ar laiku Kyriale kļūst par neatkarīgu grāmatu, tādu, kādu mēs to šodien 

pazīstam. 

 Kyriale repertuāra daudzie un kompleksie izveidošanās aspekti ir jāskata latīnisko 

liturģisko dziedājumu vēstures kontekstā, kur nozīmīgus impulsus pētniecībā sniedz arī 

mūzikas antropoloģijas pieejas un akcenti (sal. Jeffery 1995). Nozīmīgu pētījumu par Kyriale 

tapšanas gaitu ir veicis Solemas benediktīniešu mūks, muzikologs Olivjē Gijū (Olivier 

Guillou), kurš par tās vēsturi raksta:  

"Vatikānā izdotais Kyriale sevī ietver 18 mesu ciklus, 6 Credo dziedājumus, kā arī 

papildus izvēlei vēl 11 Kyrie, 4 Gloria, 3 Sanctus, 2 Agnus dziedājumus. Šī krājuma 

sakarā ir runa gandrīz par mūsdienās tapušu veidojumu: kopējo secību izveidoja Doms 

Mokoro 1904. gadā, par pamatu ņemot sava priekšgājēja Doma Potjē starp 1883.–

1895. gadiem publicēto Kyriale, kas bija krājuma Liber Gradualis sastāvdaļa. Tāpēc 

Kyriale šībrīža veidols nedrīkstētu maldinātn – tas sevī slēpj ļoti daudzslāņainu 

vēsturisku īstenību"1 (Guillou 2003: 34).  

Faktiski Kyriale tapšanu var iedalīt trīs lielos posmos: 

                                                             
1 “Das Vatikanische Kyriale umfasst ein Korpus von 18 "Messen", mit zusätzlich 6 Credo und 20 Stücken ad 
libitum (11 Kyrie, 4 Gloria, 3 Sanctus, 2 Agnus). Es handelt sich hier um eine fast zeitgenössische SchöpfungÖ 
die allgemeine Abfolge wurde ab 1904 von Dom Mocquereau festgelegt, auf der Basis des Kyriale des Liber 
Gradualis, das sein Vorgänger Dom Pothier zwischen 1883 und 1895 publiziert hatte. Deshalb darf die 
derzeitige Zusammenstellung des Kyriale nicht täuschen: sie verdeckt eine sehr verschiedengestaltige 
historische Wirklichkeit.“     
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1. priekšvēstures periods, kurā Kyriale noteicošie elementi parādās kā atsevišķas 

 doksoloģiskas aklamācijas, kuru tālāknodošanas veids ir mutiskā transmisija: 1.–10.   

 gs., 

2. veidošanās periods, kurā Kyriale sāk manifestēties dažādos rokrakstos, tie ir  

 pirmie sistemātiskie Kyriale: 10.–14. gs., 

3. nostiprināšanās periods, kur Kyriale pamazām sāk ieņemt tādu veidolu, kādu mēs 

 to pazīstam šodien: 14.–17.gs. (sal. Guillou 2003: 34). 

 Runājot par pašiem pirmsākumiem, jāsaka, ka šai laikā (t.i., līdz 10. gs.) Kyriale kā 

grāmata vienkārši neeksistē. Eksistē vienīgi konkrētie dziedājumi mutiskajā tradīcijā – Kyrie, 

Gloria, Sanctus un Agnus dziedājumi – un katram no tiem ir sava vēsture ar tās daudzajiem 

faktoriem. Šajā stadijā mūzika pēc definīcijas tiek nodota tālāk mutiskā veidā, jo gan 

antīkajos laikos, gan pirmajā gadu tūkstotī pēc Kristus mutiskā tradīcija ir "normālais" 

kultūras tālāknodošanas veids. Īpaši tas attiecināms uz liturģiskajiem dziedājumiem, kur vēl 

nav nekādas sistēmas, kas ļautu mūziku pierakstīt1. Dziedājumi tiek nodoti tālāk tikai un 

vienīgi mutiskās transmisijas ceļā, kur nozīmīga loma ir improvizācijai, kas balstīta uz 

noteiktām liturģiskām un melodiskām shēmām2. Līdzīgi mēs šo procesu varētu iedomāties arī 

viduslaiku Rīgas katedrāles dievkalpojumu praksē, kur tāpat Kyriale dziedājumi dzīvo 

mutiskajā praksē un balstās tikai uz īsām intonāciju norādēm. 

 Vēl jāpiebilst, ka visi Ordinarium dziedājumi savos pirmsākumos balstās uz litānijas 

vai dziedātas prozas prototipu, abas ir tipiskas agrīnās baznīcas liturģiskās formas. Tādējādi 

Sanctus, Gloria un Credo  pašos pamatos ir identificējami kā himnas, savukārt Kyrie un 

Agnus ir jāpieskaita litānijas prototipam (sal. Wagner 1970: 44–47). 

 Visvairāk Missale Rigense muzikālajās marginālijās atrodamais dziedājums ir Kyrie 

eleison, tāpēc tam tagad pievērsīsim īpašu uzmanību. Kopš 5. gadsimta Kyrie dziedājums 

atrodams mesas sākumā kā autonoms dziedājums, kas tiek dziedāts kopā ar litāniju, kuras 

noslēgumu tas veido. Šādā veidā tas ir ticis pārņemts pēc Austrumu baznīcas tradīcijas. 

Ievērojamais franču liturģijas pētnieks Pols de Klerks (Paul de Clerck) šajā sakarībā raksta: 

                                                             
1 Izidors no Seviļas, De Musica, c. XV, PL 82, col. 163: "Ja mūzikas skaņas nesaglabājas cilvēka atmiņā, tās 
izgaist, jo tās nav iespējams pierakstīt". 
2 Hipolīts no Romas, Traditio apostolica, Ch. 9, ed. B.Botte, SC 11bis, Paris, Le Cerf, 1968, 65. lpp.: "Bīskaps 
lai saka pateicību. Tomēr nav nepieciešams, ka viņš šos vārdus izrunā [...] viņam tomēr jācenšas tos no galvas 
izdziedāt pateicības lūgšanā [...] taču katram ir jālūdz atbilstoši savām iespējām". 
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"5. gadsimta beigās vai 6. gadsimta sākumā Vakareiropā ieviestais Kyrie dziedājums ir 

neatkarīgs dziedājums, kas seko litānijai un vēlāk pat kalpos kā viens no litāniju 

refrēniem. Taču iesākumā šis dziedājums nebija litānijas refrēns"1 (Clerck 1977: 295).  

Vairāki Kyrie dziedājumi, kā Vaticana 15, 16 un 18, varētu pat būt ar tikpat senu izcelsmi 

(5.–6. gs.). Kā viena un tā paša muzikālā moduļa do–re–mi–mi (transpozīcijā: sol–la–si–si 

vai fa–sol–la–la) melodiskas variācijas tās nepārprotami liecina par arhaisko modalitāti MI 

(skat. 75. attēlu). 
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75. attēls. Dziedājums Kyrie eleison, Editio Vaticana 16  

(Graduale Romanum 1974: 763) 

Gan šis, gan abi pārējie minētie Kyrie dziedājumi līdz ar to ir uzskātami par izteiksmīgiem 

piemēriem ar mutisko tradīciju saistītas "regulētas" improvizācijas fenomenam: melodijā tiek 

improvizēts ar dažādiem izrotājumiem un palīgskaņām, taču pamata melodiskā kustība do–

re–mi saglabājas nemainīga. Jāpiebilst, ka tieši šis Kyrie (EV 16) daudzkārt sastopams arī 

Rīgas misāles marginālijās, turklāt dažādos melodiskos variantos, kas liek secināt, ka šāda 

improvizēta prakse tika kopta arī viduslaiku Rīgā. 

 Lai arī par Ordinarium dziedājumu izcelsmi ap 5.–6. gadsimtu vēl eksistē faktu 

interpretācijas iespējas, pavisam droši ir, ka Romas mesas Ordinarium ir izveidojies 7. 

gadsimtā, par ko liecina no tā laika saglabājušies mesu formulāri. Arī muzikāli kopš tā laika 

melodijas ir piedzīvojušas pārmaiņas un, balstoties uz avotiem, var konstatēt, cik ļoti 

savstarpēji saistīta ir liturģisko un muzikālo formu mainība. Vienas formas attīstība un 

izvēršana neizbēgami noved arī pie otras izmaiņām. Tādā veidā Ordinarium repertuārs 

mainās no arhaiskas uz jau kompleksu modalitāti, kura nu jau katrā dziedājumā iezīmē 

vairākas nozīmīgas modālās pakāpes (kurpretī arhaiskā modalitāte primāri saistīta ar vienas 

skaņas modālo dominanci): rezultāts ir pirmkārt jau dziedājumu diapazona apjoma 

palielināšanās. Tomēr šī attīstība notiek ļoti organiski, t.i., arhaiskie modālie elementi turpina 

                                                             
1 “Das im Abendland gegen Ende des 5. oder am Anfang des 6. Jahrhunderts eingeführte Kyrie ist ein 
autonomes Gesangsstück, das nach den Litaneien kommt und später sogar als Respons auf einige unter ihnen 
dienen wird. Anfangs war diese Anrufung aber kein Litanei-Refrain.” 



 255 

dziedājumos eksistēt un bagātināt vēlākā repertuāra māksliniecisko izteiksmi  (Guillou 2003: 

37). 

 Atgriežoties pie Kyrie dziedājuma, jākonstatē, ka jau pāvesta Gregora Lielā (590–

604) laikā pilnā litānija vairs netiek lietota, kā vienīgi augstos svētkos. Par litānijas lietošanu 

Gregora vēstulēs ir atrodami šādi norādījumi:  

"Ikdienas mesās mums labāk ir kaut ko noklusēt, ko bija ierasts sacīt (t.i., dziedāt – 

G.P.); mēs sakām tikai Kyrie eleison un Christe eleison, lai līdz ar šiem vārdiem mūsu 

domas ilgāk kavējas lūgšanā. [...] kleriķi to runā un tauta atbild (šeit jau tiek runāts par 

svētkiem – G.P.)"1 (Gregorius 1982: 587).  

Romas dievkalpojumu kārtības rāda, ka tai laikā Kyrie dziedājuma ekskluzīva tiek uzticēta 

kantoram ar kori, faktiski tas kļūst par profesionāļu dziedājumu. Var pieņemt, ka arī Rīgā tas 

nav bijis citādi, lai gan pilnībā nevar izslēgt iespēju, ka dziedājumā piedalījās visi klātesošie 

mūki vai pat visa tauta, ieskaitot svētceļniekus, jo Ordinarium jau no paša sākuma tiek 

uztverti un lietoti kā visas tautas dziedājumi.  

 Kopumā ņemot, visa Ordinarium dziedājumu analīze (muzikālā struktūra, modālās un 

melodijas likumsakarības) ļauj domāt, ka šis repertuāra kopums komponēts salīdzinoši vēlu – 

apm. laikposmā no 9.–13. gadsimtam. Protams, ir arī atsevišķi izņēmumi (Agustoni 1987: 

64). Faktiski jāsaskata arī likumsakarība starp gregoriskā korāļa paradīšanos 8. gadsimtā un 

to, ka sākot ar šo laiku iesākas jauna muzikāla radošuma ēra, kuru nosaka gan Octoechos 

modalitāte, gan tropēšanas tehnikas un prakses straujā izplatība un attīstība. Tieši šo 

fenomenu ietvaros arī vajadzētu saprast lielākās daļas Ordinarium dziedājumu tapšanu. Tas 

iezīmē jaunu muzikālu kontekstu, kurā ļoti liela loma ir korim2: liturģiskais koris ienes 

dziedāšanas praksē daudzslāņainas iespējas, tropēšanas praksi ieskaitot, repertuārā, kur tas 

faktiski ir kļuvis par muzikāli vadošo spēku. Olivjē Gijū šai kontekstā raksta:  

"Liels skaits dievkalpojumu kartību jau 7. un 8. gadsimtā skaidri parāda, ka 

Ordinarium dziedājumi tiek nodoti kora vai schola cantorum rokās. 9. un 10. gadsimtā 

                                                             
1 Gregorius 9, 26: "In cotidianis autem missis aliqua, quae dici solent, tacemus, tantum modo Kyrie eleison et 
Christe eleison dicimus, ut in his deprecationis vocibus paulo diutius occupemur. [...] a clericis dicitur et a 
populo respondetur." (587). 
2 Lat. schola; viduslaikos ar kori saprot apm. 6–8 dziedātāju grupu un to nedrīkst salīdzināt ar kora izpratni 
mūsdienās. 
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liturģiskais koris spēlē nozīmīgu lomu daudzu mūsdienu repertuāra dziedājumu 

radīšanā" 1 (Guillou 2003: 42).  

Solemas klostera benediktīnietis un muzikologs Daniels Solnjē (Daniel Saulnier), 

turpinot šo domu, par Ordinarium rašanos apgalvo, ka ap 12. gadsimtu visi nozīmīgākie 

Ordinarium dziedājumi ir sakomponēti. Taču, neraugoties uz to, šis repertuārs atrodas 

nemitīgā mutiskās tradīcijas ietekmē un kustībā līdz pat 17. gadsimtam, kas īpaši attiecināms 

uz atsevišķiem Agnus Dei dziedājumiem (Saulnier 1995: 99). 

 Līdz ar nošuraksta rašanos 9. gs., kurš tad tika sistematizēts 10.–11. gs., faktiski 

notiek muzikāla un liturģiska revolūcija: neimas rakstiski fiksē balss kustību. Ir runa par 

fundamentālu pāreju no mutiskās uz rakstisko mūzikas kultūru. Šis fenomens pirmām kārtām 

attiecas uz visu plašo mesas Proprium repertuāru, kamēr šajā pārejas posmā Ordinarium kā 

izteikts "tautas repertuārs" turpina savu ceļu mutiskajā tradīcijā2.  

 Pirmie Kyriale krājuma elementi parādījās 10. gs. beigās diva veida manuskriptos – 

tropāros un graduālēs. Jau ļoti agri tika veidoti tropu krājumi, kur īpaša vieta ir atvēlētiem 

Ordinarium dziedājumiem. Pirmais vēlākā Kyriale krājuma svarīgāko pamatelementu 

kopums ir atrodams 10. gadsimta krājumā Troparium-Prosarium3, kurā var atrast gan "tīrus" 

tropu dziedājumus, gan Ordinarium dziedājumus ar tiem pievienotiem attiecīgajiem tropiem. 

Kas attiecas uz graduālēm, tad tajās pārsvarā atrodami tikai atsevišķi Ordinarium dziedājumu 

(īpaši Kyrie un Gloria) elementi, bieži tikai kā Incipit ar pirmo dziedājumu vārdu 

intonācijām. Tie lielākoties atrodami liturģijas pašos senākajos posmos – pārsvarā Lieldienu 

laikam paredzētajās vietās (Guillou 2003: 42). Šāda tipa prakse vērojama arī daudzos vēlāka 

laika manuskriptos līdz par vēlīnajiem viduslaikiem un par tipisku piemēru tai uzskatāma arī 

Rīgas misāle. Kaut gan Rīgas misāle nav graduāle kā kantora krājums ar dziedājumu 

tekstiem un notīm, tomēr Ordinarium dziedājumu pieraksts marginālijās Incipit veidā 

perfekti atbilst tam pašam stilam un pieredzei. 

 Daudz konkrētāk un sistemātiskāk Kyriale noformējas kā krājums laikposmā no 11.–

15. gs. Visbiežāk Ordinarium dziedājumi šeit atrodami Graduale-Troparium krājumā4 vai arī 

graduālēs, kur Kyriale daļu visbiežāk var atrast krājuma beigu daļā – kopā ar sekvencēm un 
                                                             
1 “Eine grosse Anzahl von Ordines zeigt schon klar im 7. und im 8. Jh, dass die Ordinariums-Gesänge in die 
Hände des chorus oder der schola cantorum wechseln. Im 9. und 10. Jh spielt die schola gewiss eine 
wesentliche Rolle für die Schaffung zahlreicher Stücke des heutigen Repertoires.“ 
2 Par fenomeniem, kas saistīti ar mutiskās un rakstiskās transmisijas jautājumiem, vairāk tiek runāts šī darba 1.2. 
apakšnodaļā. 
3 Oxford, Bodleian Libr., Bodl. 775; Paris BnF, lat. 1118. 
4 Graduāle krājums ar tam pievienotu Troparium daļu (t.i., tropu repertuāru). 
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prozu, nereti arī ar Ordinarium dziedājumiem atbilstošiem tropiem. Var uzskatīt, ka Kyriale 

ir nostabilizējusies kā konstanta graduāļu sastāvdaļa jau 13. gs. Šai laikā Kyriale ir relatīvi 

autonoma liturģiska grāmata, kura nereti ir atrodama arī misāles ietvaros. 

 Šajā veidošanās procesā, kas vērojams laika nogrieznī starp 11. un 13. gs., Kyriale 

krājums tiek sakārtots un organizēts, balstoties uz diviem pamatpricipiem: 

1. Kyriale tiek sistematizēts nevis pēc mesu cikliem, bet gan pēc dziedājumu veida, t.i., 

pēc to liturģiskās piederības: krājumā pēc četrām pamatkategorijām tiek grupēti vsi 

Kyrie, visi Gloria, visi Sanctus un visi Agnus Dei. Šī sistematizēšana var būt izvērsta, 

ietverot pilnīgi visus Ordinarium dziedājumus1 vai arī tikai fragmentāra: tādā gadījumā 

te var atrasties tikai saraksts ar visiem Kyrie un dažiem Gloria2. 

2. Kyriale tiek veidots kā mesas ciklu krājums, kur katrā ciklā ir iekļauts noteikts Kyrie, 

noteikts Gloria, noteikts Sanctus un noteikts Agnus Dei dziedājums. Taču arī šeit ir 

iespējamas variācijas: vienā ciklā atrodams vai nu pilns mesas cikls, kurā atrodami visi 

četri nosauktie Ordinarium dziedājumi3, vai arī tikai t.s. "pusmesa", proti, kad vienā 

ciklā iekļauts tikai Kyrie un Gloria dziedājums4.  

Šis uzskaitījums, protams, ir vairāk vai mazāk shematisks, realitātē vienā un tai pašā 

manuskriptā ir iespējamas dažādas klasifikācijas kombinācijas un to varianti. Jāsaka arī, ka 

ap 12.–13. gs. tomēr vēl nevar konstatēt pilnīgi izkristalizējušos, nemainīgus mesas ciklus. 

Lai gan daudzi grupējumi jau ir uzskatāmi par klasiskiem, daudz kas vēl joprojām atrodas 

salīdzinoši brīvā un arī lokāli regulētā apritē, kā to, piemēram, var redzēt arī Rīgas misāles 

margināliju materiālā, kurš ir pat vēl vēlākas izcelsmes. 

 Jākonstatē arī, ka pamazām Kyriale krājumos aizvien vairāk nostabilizējas sistēma, 

kurā dziedājumi tiek sakārtoti pēc mesas cikliem. Lielā mērā tas notika, pakļaujoties daudzo 

franciskāņu graduāļu izplatībai pēc 1250. gada. Faktiski, tieši pateicoties franciskāņu misāļu 

un graduāļu lielajai autoritātei 13. gadsimtā, arī daudzos citos ordeņos un katedrālēs šai laikā 

tiek pārņemti tie paši sistematizācijas principi (Guillou 2003: 44). Lai gan Rīgas misāle pēc 

pēdējiem pētījumiem noteikti ir datējama ar 15. gs. 60.–90. gadiem, tomēr Ordinarium 

dziedājumu marginālijas interesantā kārtā drīzāk liek domāt par senāka laika praksi, jo mesas 

cikli šeit iezīmējas visai nosacīti. Iespējams, ka Rīgā šai laikā vēl saglabājusies senāka laika 

                                                             
1 Paris, BnF lat. 903 (11. gs.); München, Clm 14083 (11. gs.) u.c. 
2 London, Brit. Libr., Cotton Alig. A XIV (11. gs.); Rome, Bibl. Vatic., Borgia lat. 359 (11. gs.) u.c. 
3 Monza, Bibl. capit., c-13/76 (11. gs.); Ivrea, Bibl. capit. 91 (11. gs.) u.c. 
4 Porrentruy  Coll. s. n. (12. gs.); Roma, Bibl. Vat., Ross. 76 (13. gs.) u.c. 
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prakse, kurpretim daudzviet Vakareiropā 15. gadsimts tiek jau saistīts ar pakāpenisku 

tendenci orientēties uz iespiesto grāmatu fiksēto tradīciju un tās specifiku. 

 Līdz ar grāmatu drukas ieviešanu Eiropā 15. gs. vidū, arī Kyriale krājums 15.–17. gs. 

piedzīvo jaunu attīstības pakāpi, kas lielā mērā ir raksturojama ar jau "gatava" un 

"nemainīga" krājuma rakstisku fiksēšanu. Tomēr šī šķietamā krājuma unifikācija līdz ar 

grāmatu druku nedrīkstētu radīt pārāk vienkāršotu iespaidu: Kyriale kā tradicionāli reģionāls 

repertuārs dažādos klosteros un baznīcās atrodams izteikti variētās versijās – to spilgti ilustrē 

17. un 18. gs. drukātās graduāles. Pat 19. gs., kad notiek vesela atjaunotnes kustība, ko 

raksturo atgriešanās pie unificētas Romas liturģijas, lokālo melodiju tradīcija turpina dzīvot. 

Tikai 1905. gada Editio Vaticana izdotais Kyriale ir vēsturiski pirmais krājums, kurā ir 

realizēta Romas rita universālās baznīcas dziedājumu unifikācija. Jāuzsver, ka šajā krājumā 

atrodamie dziedājumi ir plaša un izvērsta dažādu kodeksu un tradīciju dziedājumu 

kompilācija. 

 19. gadsimtā Solemas klosterī veiktā benediktīniešu monasticisma reforma Francijā 

sev līdzi nesa arī gregoriskā korāļa reformu. Saistībā ar mesu tas noved pie Doma Potjē 

vadībā publicētā Liber Usualis krājuma 1883. gadā1, 1895. gadā tas ar pielikumiem un 

korektūrām tika izdots vēlreiz. Tas arī pēc būtības ir jāuzskata par avotu un aizsākumu 

Kyriale Romanum krājumam, ko izdevnecība Typografia Polyglotta Vaticana izdeva 10 

gadus vēlāk – 1905. gadā. 1908. gadā šo Kyriale versiju bez īpašām izmaiņām tad iekļāva 

gregoriskā mesas repertuāra visaptverošajā Graduale Romanum krājumā. Editio Vaticana 

izdotais Kyriale no Solemas klostera Kyriale galvenokārt atšķīrās niansēs – pirmkārt jau ar 

to, ka tas gan melodiju vaiantos, gan dziedājumu sakārtojumā balstījās uz citiem 12.–16. 

gadsimtā tapušiem krājumiem.2  

 1908. gadā Editio Vaticana izdotais Kyriale tika veidots, balstoties uz ļoti nopietniem 

Doma Mokoro un viņa līdzstrādnieku veiktiem pētījumiem un skrupuloziem dažādo 

melodijas versiju kolāciju salīdzinājumiem. Pirms krājuma izdošanas tika veikts gadiem ilgs 

avotu studiju darbs. Tā visa Kyriale krājuma melodiskās restitūcijas izveides gaitā tika 

izmantoti vairāk kā 120 manuskripti, kas kopumā nozīmē vairāk nekā 50 manuskriptu uz 

vienu dziedājumu. Kyriale dziedājumu muzikālo avotu izcelsmes laiks izstiepjas piecu 

gadsimtu garumā. Senākie manuskripti ir datējami ar 10. gs., jaunākie – ar 16. gs. Atsevišķos 

                                                             
1 Liber Gradualis... in usum Congregationis Benedictinae Galliarum praesidis ejusdem jussu editus Tornaci 
Nerviorum, Typis Societatis Sancti Joannis Evang. Desclée, Lefevre et Sociorum. M.DCC.LXXXIII. 
2 Plašāk par Solemas klostera īstenoto gregoriskā korāļa restaurācijas gaitu skat. 1.1. apakšnodaļā. 
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gadījumos Doms Mokoro pat ir izmantojis 17.–19. gadsimtā tapušus drukātos avotus. 

Daudzos Kyriale mesu ciklos kā nosaukums tiek lietots attiecīgā Kyrie dziedājuma tropa 

Incipit teksts (Guillou 2003: 47–48). Šai kontekstā var secināt, ka arī EV nav kāds abstrakts 

dziedājumu "vienīgā pareizā" vai "oriģinālā" varianta reprezentants, bet ar nopietnu pētījumu 

palīdzību ir radīts krājums praktiskai lietošanai.1 Tādējādi var uzsvērt, ka, piemēram, arī 

atskaņošanas praksei šodien (dievkalpojumos vai pat koncertos) Rīgas misāles melodiskie 

varianti nav nekādā ziņā mazāk leģitīmi kā Editio Vaticana atrodamā versija. Lai saprastu, 

cik viduslaikos varētu būt viena un tā paša dziedājuma variantu, par piemēru izmantosim 

Kyrie EV 1, Lux et origo (skat. 76. attēlu), kurš lokālajā melodijas variantā atrodams arī 

Rīgas kodeksā. Editio Vaticana izdotajā Kyriale šim dziedājumam par pamatu ņemtas 

veselas 72 dažādu Eiropas reģionu manuskriptos atrodamās šī konkrētā dziedājuma lokālās 

versijas. Dziedājuma restitūcijai tika izmantoti 10.–16. gs. tapuši manuskripti (sal. Melnicki 

1955: 39).  

 

















 
76. attēls. Dziedājums Kyrie eleison, Editio Vaticana 1, Lux et origo  

(Graduale Romanum 1974: 710) 

 Protams, tas nenozīmē, ka visos 72 manuskriptos atrodamas ļoti iezīmīgas atšķirības, 

tomēr ļauj spriest par viduslaiku Ordinarium repertuāra būtību, kur katru lokālo versiju 

nosaka daudzu vietēja mēroga apstākļu (mutiskā transmisija, dziedātāju mentalitāte, izglītība 

u.c.) kopums. Arī šis fakts vēlreiz apstiprina pieņēmumu, ka viduslaikos Ordinarium 

dziedājumi eksistē ļoti dažādās lokālajās versijās, kur Rīgas misālē atrodamie melodiju 

varianti ir viens no šādiem lokalitātes paraugiem un ir spilgts piemērs viduslaiku Rīgā 

                                                             
1 Šeit noteikti arī jāmin, ka Credo dziedājums ne vienmēr klasiski tiek pieskaitīts pie Kyriale repertuāra. Tas ir 
salīdzinoši visvēlāk radies un eksistē neskaitāmās melodiskajās versijās, kuras visas pārsvarā balstās uz 
vienkāršāku rečitācijas tonim tuvu melodijas modeli. Graduale Romanum atrodamie Credo dziedājumi ir 
daudzo melodisko versiju zināma sintēze. 
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koptajai lokālajai gregoriskajai tradīcijai. Lai nonāktu pie konkrētiem secinājumiem, 

turpinājumā tiks analizēti visi Missale Rigense atrodamie muzikālo margināliju paraugi. 
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3.2.2.2. Oriģināli, transkripcijas ar analīzi un komentāriem  

 Šajā apakšnodaļā secīgā kārtībā tiek apskatītas Rīgas misālē atrodamās 83 muzikālās 

marginālijas. Katra marginālija no sākuma uzrādīta oriģinālā faksimilveidolā, tad sniegta tās 

transkripcija1 kvadrātnotācijā2 (atbilstoši viduslaiku mūzikas pētniecībā pieņemtajai praksei) 

un visbiedzot sniegta īsa attiecīgā fragmenta analīze un komentārs par dziedājuma muzikālo 

veidolu un tā liturģisko atrašanās vietu manuskriptā (cik to bez sarežģītas papildus 

ekspertīzes bija iespējams noteikt).  

 

1. muzikālā marginālija (skat. 77.a un 77.b attēlu) 

 
               77.a attēls. Muzikālā marginālija, fol. 10v, lapas kreisās malas vidus 

 
          77.b attēls. Transkripcija kvadrātnotācijā3   

Komentārs: Šeit atrodamais Kyrie ir identificējams4 kā EV 4, Cunctipotens genitor Deus (GR 

725). Tas misālē paredzēts Sv. Stefana piemiņas dienas (Stephani prothomrt.) mesā 26. 

decembrī. Rīgas misālē novērojama specifiska lokāla atšķirība – melodijā ir novērojams 

repercussa melodiski ritmiskā elementa lietojums uz skaņas la (iezīmēts ar sarkanu), kas 

Editio Vaticana versijā nav atrodams. EV versijā tur ir tikai viena la skaņa. 

                                                
1 Identiskām Rīgas misāles marginālijām transkripcija veikta 1 reizi, turpmākajos fragmentos sniegta norāde uz 
attiecīgo transkripciju iepriekš.   
2 Kvadrātnotācijas atšifrējumu skat. 1. pielikumā. 
3 Šīs un arī visu pārējo transkripciju autors ir Guntars Prānis, turpinājumā tas vairs atsevišķi netiks norādīts. 
4 Turpmāk visos gadījumos tiks norādīts (kur tas iespējams) attiecīgās melodijas numurs un nosaukums pēc 
Editio Vaticana (EV: Graduale Romanum 1974).  
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2. muzikālā marginālija (skat. 78.a un 78.b attēlu) 

 
             78.a attēls. Muzikālā marginālija, fol. 11v, lapas augšmala, virs b slejas 

zZzzzgzzzzzzygzzygzzzz4xxx#@vvscc
      y - ri -             e...

    VIII

K
 

      78.b attēls. Transkripcija kvadrātnotācijā 

Komentārs: Šis Kyrie nav atrodams Editio Vaticana krājumā, tomēr tas ir līdzīgs un, 

iespējams, lokāla versija no EV 14, Iesu redemptor (GR 757). Tas marginālijā fiksēts ar zīmi 

♯, kura precīzi norāda uz vietu misālē tā lietošanai – Nevainīgo bērnu dienas (Sanctorum 

innocentum) mesā (29. decembris). Vilktas tikai 3 līnijas. Salīdzinājumam – fragments no 

Kyrie eleison dziedājuma EV 14, Iesu redemptor (skat. 78.c attēlu). 

zBzzzzghgvygvgvsbbbbvzSTvFgv$#@vc
      y -        ri - e...

    VIII

K
 

       78.c attēls. Kyrie eleison dziedājuma EV 14, Iesu redemptor sākuma intonācija 
                                          (Graduale Romanum 1974: 757) 
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3., 4. muzikālā marginālija1 (skat. 79.a, 79.b un 79.c attēlu) 

 
           79.a attēls. Muzikālās marginālijas, fol. 12r, lapas labās malas apakšdaļā 

zZbbbfbvvbbbbbGhbbbbbbbbvy¥fvvv5vchcvvbbb
      y -  ri -  e - lei - son

    III

K  
          79.b attēls. 3. muzikālās marginālijas transkripcija kvadrātnotācijā  

Komentārs: Šeit atrodamais Kyrie ir identificējams kā EV 16 (GR 763). Tas misālē paredzēts 

1. svētdienai pēc Ziemassvētkiem. Interesants un viduslaiku liturģiskajiem dziedājumiem 

raksturīgs fenomens ir tas, ka teksts "Kyrie eleison" ir rakstīts ar vienu "e" teksta vidū un tika 

izteikti dziedāts kā "Kyrieleison". To pasvītro vēl tas, ka vidējam "e" notīs lietots clivis, kas 

nozīmē locījumu2. 

zBbbbbbbbbjbbbbbijbbbbbbhbbbbbjbbbbbbijbbbbbbygbbbbbbbbhvbbvvbbbjcvvbbb
      y -     ri -        e - lei - son

    IV

K
 

        79.c attēls. 4. muzikālās marginālijas transkripcija kvadrātnotācijā 
Komentārs: Šis Kyrie nav atrodams Editio Vaticana krājumā, tomēr tas ir līdzīgs un, 

iespējams, ir EV 15, Dominator Deus (GR 760), lokāla versija. Tas misālē, tāpat kā 

iepriekšējā marginālija, paredzēts 1. svētdienai pēc Ziemassvētkiem. Pirms tā marginālijas 

teksts norāda, ka 1. mesā pirms šī dziedājuma ir dziedams introits Puer natus. 

                                                
1 Šeit un turpmāk ērtības un pārskatāmības labad visos gadījumos, kad vairākas muzikālās marginālijas atrodas 
cieši blakus manuskriptā, tās tiks uzrādītas vienā faksimilattēlā, tikai pēc tam sniedzot katra atsevišķa fragmenta 
transkripciju un komentārus. 
2 Šis fenomens vērojams arī turpmākajos piemēros, tomēr speciāli vairs netiks pieminēts un izcelts. 
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Salīdzinājumam – fragments no Kyrie eleison dziedājuma EV 15, Dominator Deus (skat. 79.d 

attēlu). 

zVvGYbbbvvbTbbvbbvtfzzzzz5v$#zvfvvvgvvvgvcbbb
    y -  ri -  e    e -    le - i - son

    IV

K
 

     79.d attēls. Kyrie eleison dziedājuma EV 15, Dominator Deus sākuma intonācija 
                                                 (Graduale Romanum 1974: 760) 
 

5., 6. muzikālā marginālija (skat. 80. attēlu) 

 
      80. attēls. Muzikālās marginālijas, fol. 13r, lapas augšmala, virs a slejas 

  

Komentārs par 5. margināliju (transkripciju skat. 77.b attēlā): Šis Kyrie ir identificējams kā 

EV 4, Cunctipotens genitor Deus (GR 725). Pierakstītais Incipit ir vēl īsāks nekā 1. 

marginālijā. Tas misālē paredzēts Kunga vārda došanas svētkiem 1. janvārī (Circumcisio 

Domini). 

  

Komentārs par 6. margināliju (transkripciju skat. 79.c attēlā): Šis Kyrie nav atrodams Editio 

Vaticana krājumā, tomēr tas ir līdzīgs un, iespējams, ir EV 15, Dominator Deus (GR 760), 

lokāla versija. Misālē dziedājums (kā to norāda teksta marginālija), paredzēts Sv.Stefana 

dienas oktāvai1 (Octava St. Stephani) 2. janvārī. 

 

 

 

 
                                                
1 Oktāvas svinēšana pēc senas liturģiskas tradīcijas nozīmē atzīmēt svētku 8. dienu. 
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7. muzikālā marginālija (skat. 81.a un 81.b attēlu) 

 
            81.a attēls. Muzikālā marginālija, fol. 13r, lapas augšmala, virs b slejas 

zXbbbdbbbbbbbbbbfbzzbbbbbbbbtfvrdbbbbb7z7xxxxxx^xx%xx$xxxxxxxxdbbbbbbbbbb
      y - ri - e ...

    VIII

K  
         81.b attēls. Transkripcija kvadrātnotācijā 
Komentārs: Šis Kyrie ir identificējams kā lokāla versija Editio Vaticana krājumā 

atrodamajam EV 12, Pater cuncta (GR 751). Teksta marginālija dod skaidru norādi tā 

lietošanai Sv. Jāņa Evaņģēlista dienas oktāvas (Octava St. Johannis ew.) mesā 3. janvārī. 

Vilktas tikai 3 līnijas. Salīdzinājumam – fragments no Kyrie eleison dziedājuma EV 12, Pater 

cuncta (skat. 81.c attēlu).  

zVbbbbbbbbdbbbbbbbbbbfbzzbbbbbbbbt†dbbbbb7xxxxxx^xx%xx$xxxxxxxxdbbbbbbbbbb
      y - ri - e ...

    VIII

K  
           81.c attēls. Kyrie eleison dziedājuma EV 12, Pater cuncta sākuma intonācija 
                                              (Graduale Romanum 1974: 751) 

 

8. muzikālā marginālija (skat. 82.a un 82.b attēlu) 

 
                   82.a attēls. Muzikālā marginālija, fol. 13r, lapas augšmalas labais stūris 
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bbXbbbbGh7bbbbbbygvvrdbbbbbbbbfvvbbbbbvgbbbbbbbbbbbb
       y - ri - e - lei - son

    IV

K  
         82.b attēls. Transkripcija kvadrātnotācijā 
Komentārs: Šis Kyrie nav atrodams Editio Vaticana krājumā, tomēr tas ir līdzīgs un, 

iespējams, lokāla versija no EV 3, Deus sempiterne (GR 718). Teksta marginālija dod skaidru 

norādi tā lietošanai Sv. Inocenta dienas oktāvas (Octava St. Innocentum) mesā 4. janvārī. 

Vilktas tikai 3 līnijas, marginālija saskatāma visai neskaidri. Salīdzinājumam – EV 3, Deus 

sempiterne sākuma posms. Izskatās, ka Rīgas misāles lokālajā versijā vienkārši veikts 

saīsinājums pārsvarā uz visu melismu rēķina (skat. 82.c attēlu, kur ar sarkanu iezīmēta 

Missale Rigense versija). 

 
          82.c attēls. Kyrie eleison dziedājuma EV 3, Deus sempiterne sākuma intonācija 
                                                  (Graduale Romanum 1974: 718) 
 

9. muzikālā marginālija (skat. 83.a un 83.b attēlu) 

 
                        83.a attēls. Muzikālā marginālija, fol. 13r, lapas labās malas vidus 

zZbbbfbvvbbbbbgbbbbbbbvy¥fvvv5vchcvvbbb
      y -  ri -  e - lei - son

    III

K  
           83.b attēls. Transkripcija kvadrātnotācijā 
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Komentārs: Šeit atrodamais Kyrie ir identificējams kā EV 16 (GR 763). Tas misālē paredzēts 

Epifānijas svētku vigīlijas mesai (naktī no 5. uz 6. janvāri). Salīdzinot ar 3. margināliju, kur ir 

šis pats materiāls, vērojama atšķirība uz zilbes (Ky)-ri-(eleison). Šajā marginālijā, atšķirībā 

no locījuma 3. marginālijā, ir tikai viena skaņa. Tas liecina par brīvu un improvizētu 

atskaņošanas praksi viduslaikos Rīgas Domā, kur liela nozīme oralitātei. Vēl šajā faksimila 

fragmentā vērojams tipisks elements vēlīno viduslaiku pakavnaglu notācijas tradīcijai – 

vienlaikus viena virs otras tiek lietotas gan Do, gan Fa atslēgas. Šeit noteikti jāmin arī fakts, 

ka tieši Rīgas misāles teksti un dziedājumi Epifānijas svētku vigīlijas mesai gandrīz pilnībā 

atšķiras no šī paša mesas formulāra tā paša laika Romas misālē. Sakrīt vienīgi Evaņģēlija 

teksts un Communio dziedājuma teksts. Arī šis moments runā par labu viedoklim, ka 

vēlīnajos viduslaikos dažādās Eiropas pilsētu katedrālēs – tai skaitā arī Rīgā – valdīja visai 

liela liturģiska brīvība, kas izpaudās atšķirīgu tekstu un dziedājumu lietošanā (sal. Bruiningk 

1904: 95). 

 

10. muzikālā marginālija (skat. 84.a un 84.b attēlu) 

 
84.a attēls. Muzikālā marginālija, fol. 13v, lapas augšmala, virs b slejas 

zZbbbfbvbbbvbbfbbbb\bbbbbGhbv7v^%$vbbbbgh†sbbbbbbbcvvbbb
      y -  ri -  e ...

    VIII

K  
          84.b attēls. Transkripcija kvadrātnotācijā 

Komentārs: Šis marginālijas Kyrie ir identificējams kā EV 5, Magnae Deus potentiae (GR 

728). Tas misālē paredzēts Epifānijas svētku dienas mesai 6. janvārī, marginālijā tas fiksēts 

ar zīmi ♯, kura precīzi norāda uz vietu misāles tekstā tā lietošanai – tūlīt aiz Epifānijas dienas 

introita Ecce advenit Dominator Dominus. Vilktas tikai trīs līnijas, attēls ļoti neskaidrs. Rīgas 

misālē atšķirībā no EV izdevuma, kur redzama Do atslēga, lietota Fa atslēga. 
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11. muzikālā marginālija (skat. 85. attēlu) 

 
            85. attēls. Muzikālā marginālija, fol. 14v, lapas kreisās malas vidus 

Komentārs (transkripciju skat. 81.b attēlā): Šis Kyrie ir identificējams kā lokāla versija Editio 

Vaticana krājumā atrodamajam EV 12, Pater cuncta (GR 751). Tas misālē paredzēts 

Epifānijas dienas oktāvas mesai 13. janvārī. Precīzi redzama vieta misāles tekstā tā lietošanai 

– tūlīt aiz Epifānijas oktāvas introita Ecce advenit Dominator Dominus. Vilktas tikai 3 līnijas, 

attēls ļoti neskaidrs. Rīgas misālē atšķirībā no EV izdevuma, kur redzama Do atslēga, lietota 

Fa atslēga (skat. kontekstam arī 7. marginālijas komentāra EV piemēru). 

 

12. muzikālā marginālija (skat. 86.a un 86.b attēlu) 

 
         86.a attēls. Muzikālā marginālija, fol. 24r, lapas labās malas apakšdaļā 

bbXbbbbbbGhbbbbbbbbbfvbbbvrdbbbbbbbbfvvbbbbbvgbbbbbbbbbbbb
       y - ri - e - lei - son ...

    IV

K  
       86.b attēls. Transkripcija kvadrātnotācijā 
Komentārs: Šis Kyrie nav iekļauts Editio Vaticana krājumā, bet interesantā kārtā ir atrodams 

Liber Usualis izdevumā, kas Romas katoļu baznīcas liturģiskajā apritē reprezentē Tridentes 
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mesu1 (LiU 1857). Dziedājums misālē paredzēts Pelnu trešdienas mesā un seko tūlīt aiz pelnu 

rita2 antifoniem un kolektas lūgšanām. Zīmīgi, ka šis Kyrie dziedājums LiU atrodams kā 

slavenās Loreto litānijas3 sākuma intonācija, kas liek domāt, ka arī Rīgas katedrāles tradīcijā 

šai mesas vietā netika lietots tikai Kyrie dziedājums, bet gan vesela litānija, kas arī pilnībā 

atbilstu Pelnu trešdienas liturģiskajam raksturam. Vilktas tikai 3 līnijas, attēls ļoti neskaidrs. 

Rīgas misālē atšķirībā no LiU izdevuma, kur redzama Do atslēga, lietota Fa atslēga. 

 

13. muzikālā marginālija (skat. 877. attēlu) 

 
   87. attēls. Muzikālā marginālija, fol. 29v, lapas kreisās malas apakšdaļā 
Komentārs (transkripciju skat. 86.b attēlā): Šis Kyrie nav iekļauts Editio Vaticana krājumā, 

bet atrodams Liber Usualis izdevumā, kas Romas katoļu baznīcas liturģiskajā apritē 

reprezentē Tridentes mesu (LiU 1857). Dziedājums misālē paredzēts ceturtdienai pēc Gavēņa 

laika 1. svētdienas Invocabit un mesā seko tūlīt aiz šīs dienas introita dziedājuma 

Reminiscere miserationum. Tā kā arī šis Kyrie dziedājums LiU atrodams kā slavenās Loreto 

litānijas sākuma intonācija, tad var izteikt pieņēmumu, ka Rīgas katedrāles tradīcijā visās 

Gavēņa laika mesās šai dievkalpojuma vietā netika lietots tikai Kyrie dziedājums, bet gan 

vesela litānija, kas būtībā ir ļoti atbilstoši Gavēņa laikam, kur dievkalpojumos pastiprināta 

akcents tiek likts uz lūgšanām un aizlūgšanām. Notācijā vilktas tikai 3 līnijas, attēls ļoti 

                                                
1 Tridentes mesa latīņu valodā Romas katoļu baznīcā tika lietota daudzus gadsimtus (sākot ar Tridentes koncilu, 
kas notika no 1545.–1563. gadam) līdz pat 2. Vatikāna koncilam (1962.–1965. g.), kurš veica nozīmīgas 
dievkalpojuma reformas un paredzēja iespēju svinēt mesu tautas valodā. 
2 Pelnu rits (Ritus cinerum) pirmo reizi dokumentēts jau 11. gadsimtā, kad 1091. gadā pāvests Urbāns II Pelnu 
trešdienā lika sadedzināt iepriekšējā gada Palmu svētdienā lietotos palmu zarus un tos mesas sākuma daļā kaisīt 
krusta formā ticīgajiem uz galvas, kas bija kā zīme grēku nožēlai un pazemībai. Vēlāk veidojās tradīcija visus 
ticīgos ar pelniem apzīmēt ar krusta zīmi uz pieres. Pelnu kaisīšana uz galvas kā grēku nožēlas zīme atrodama 
jau daudzviet Vecajā derībā. 
3 Loreto litānija (lat. Litaniae Lauretanae) ir viena no tautā iemīļotākajām litānijām Dievmātei Marijai, kuras 
pirmsākumi, iespējams, meklējami 12. gadsimtā Parīzē. Vēlāk tā tiek saistīta ar Marijas svētceļojumu centru 
Loreto pilsētā Itālijā, no kurienes arī tās nosaukums. 
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neskaidrs. Missale Rigense atšķirībā no LiU izdevuma, kur redzama Do atslēga, lieto Fa 

atslēgu. 

14. muzikālā marginālija (skat. 88. attēlu) 

 
    88. attēls. Muzikālā marginālija, fol. 32r, lapas labās malas vidus 
Komentārs (transkripciju skat. 86.b attēlā): Dziedājums misālē paredzēts sestdienai pēc 

Gavēņa laika 1. svētdienas Invocabit un mesā seko tūlīt aiz šīs dienas introita dziedājuma 

Intret oratio mea (par muzikālo un liturģisko kontekstu skat. 12. un 13. marginālijas 

komentārus). Zīmīgi, ka sākot ar Gavēņa laiku Rīgas misāle ļoti precīzi, uzrāda mesu 

formulārus katrai dienai. 

 

15. muzikālā marginālija (skat. 89.a un 89.b attēlu) 

 
89.a attēls. Muzikālā marginālija, fol. 71v, lapas kreisās malas apakšdaļā 
                                 (sal. arī ar 4. margināliju, 78.a attēls) 

 
                  89.b attēls. Transkripcija kvadrātnotācijā  
Komentārs: Šis Kyrie Rīgas misālē paredzēts Zaļās ceturtdienas (In cena Domini) mesai  

Klusajā nedēļā pirms Lieldienām un seko tūlīt aiz Zaļās ceturtdienas introita Nos autem 

gloriari. Dziedājums nav atrodams nevienā izdevumā, tomēr tam ir līdzība ar diviem 

dziedājumiem, kuru lokāla versija tas varētu būt. Pirmkārt, tas ir līdzīgs Liber Usualis 
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izdevumā atrodamajam Loreto litānijas Kyrie (LiU 1857). Iepriekšējā transkripcijā sarkanajā 

ierāmējumā iezīmēta LiU versija un skaidri redzams, ka Rīgas misāle to papildina tikai ar 

dažām skaņām un locījumiem (vairāk informācijas – 12. marginālijas komentārā). Otrkārt, 

iespējams, šī ir EV 15, Dominator Deus (GR 760), lokāla versija. Arī šeit Missale Rigense 

lieto Fa atslēgu, bet EV – Do atslēgu. Salīdzinājumam – fragments no Kyrie eleison 

dziedājuma EV 15, Dominator Deus (skat. 89.c attēlu). 

zVvGYbbbvvbTbbvbbvtfzzzzz5v$#zvfvvvgvvvgvcbbb
    y -  ri -  e    e -    le - i - son

    IV

K
 

  89.c attēls. Kyrie eleison dziedājuma EV 15, Dominator Deus sākuma intonācija 
                                                    (Graduale Romanum 1974: 760)  
Blakus muzikālajam pierakstam faksimiluzņēmumā redzama arī svarīga un paskaidrojoša 

teksta marginālija, kas skaidro attiecīgā dziedājuma lietošanas kontekstu, kā to savā pētījumā 

norāda arī Bruinings. Tieši pirms muzikālā Kyrie eleison [notācija] pieraksta atrodami vārdi 

"Dominicaliter dicitur", kas acīmredzot nozīmē t.s. svētku vai svētdienas toni (tonus 

dominicalis) iepretī ikdienas tonim (tonus ferialis), kas noteikti pilnībā vēl atradās mutiskā 

apritē (Bruiningk 1904: 98). Jādomā, ka marginālijas rakstītājs gribēja uzsvērt un atgādināt 

tradīciju, ka Zaļajā ceturtdienā mesā jādzied svinīgie svētku, att., svētdienas Ordinarium 

dziedājumi. 

 

16., 17. muzikālā marginālija (skat. 90.a, 90.b un 90.d attēlu)  

 
    90.a attēls. Muzikālās marginālijas, fol. 71v, lapas kreisais apakšējais stūris 
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zXbbbdbbbbbbbbbbfbzzbbbbbbbbtfvrdbbbbb7z7xxxxxx^xx%xx$xxxxxxxxdbbbbbbbbbb
      y - ri - e ...

    VIII

K  
     90.b attēls. 16. muzikālās marginālijas transkripcija kvadrātnotācijā 
Komentārs: Šis Kyrie ir identificējams kā lokāla versija Editio Vaticana krājumā 

atrodamajam EV 12, Pater cuncta (GR 751). Arī šis Kyrie dziedājums Rīgas misālē paredzēts 

Zaļās ceturtdienas (In cena Domini) mesai, teksta marginālija virs tā dod skaidru norādi, ka 

tas (un arī pēc tam notētais Sanctus) lietojams mesā, kurā bīskaps svētī svētās eļļas un šajā 

gadījumā ir jādzied arī dziedājums Gloria in excelsis1: "Si episcopus celebraverit crisma 

consecrando dicitur Gloria in excelsis". Šeit Rīgas lokālā tradīcija atšķiras no Romas misāles 

kārtības. Ja Romā Zaļās ceturtdienas mesā Gloria dziedājums tiek stingri priekšrakstīts visos 

gadījumos, tad Missale Rigense to paredz tikai, ja bīskaps svētī eļļas. Notācijā izmantotas 

tikai 3 līnijas. Salīdzinājumam – EV 12, Pater cuncta sākuma intonācija (skat. 90.c attēlu).  

zVbbbbbbbbdbbbbbbbbbbfbzzbbbbbbbbt†dbbbbb7xxxxxx^xx%xx$xxxxxxxxdbbbbbbbbbb
      y - ri - e ...

    VIII

K  
      90.c attēls. Kyrie eleison dziedājuma EV 12, Pater cuncta sākuma intonācija 
                                                    (Graduale Romanum 1974: 751) 

bbVbbbbbbdƒgvvvrdvvbbbbbbbbbb
     an - ctus ...

         IV

S  
  90.d attēls. 17. muzikālās marginālijas transkripcija kvadrātnotācijā 
Komentārs: Šis ir pirmais Sanctus dziedājums (vai precīzāk – Sanctus intonācija), kas 

parādās starp Missale Rigense muzikālajām marginālijām. Arī to varētu skaidrot ar Zaļās 

ceturtdienas īpašo liturģisko raksturu, kuram atbilst īpaša, iespējams, reti dziedāta Sanctus 

melodija. Taču šis Sanctus neatbilst iepriekš dotajam Kyrie pēc Editio Vaticana krājumā 

atrodamā EV 12, Pater cuncta mesas Ordinarium cikla. Un līdz ar to jāsecina, ka arī 

                                                
1 Tā ir vispārizplatīta tradīcija jau no viduslaikiem, ka Gloria in excelsis, kas citādi Gavēņa laikā netiek dziedāts, 
svinīgi izskan Zaļajā ceturtdienā. 
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viduslaiku Rīgas liturģiskajā tradīcijā, visticamāk, vienas mesas Ordinarium daļas tika 

izvēlētas visai brīvi un varēja veidot pavisam citus cikliskus salikumus nekā tas vēlāk 

atrodams Editio Vaticana izdevumos1. Un, lai gan šī Sanctus intonācija precīzi neatbilst 

nevienam EV atrodamajam dziedājumam, var izteikt hipotēzi, ka tā ir ņemta no EV 1 mesas 

(GR 710–714). Šeit gan Missale Rigense atrodamā intonācija vairāk atbilst otrajam "sanctus" 

izsaucienam kā pirmajam (skat. 90.e attēlu, piemērā iezīmētas Missale Rigense intonācijā 

izmantotās skaņas). 

 
   90.e attēls. Sanctus dziedājuma EV 1 sākuma intonācija 
                           (Graduale Romanum 1974: 714) 
 

18., 19. muzikālā marginālija (skat. 91.a, 91.b un 91.c attēlu) 

 
91.a attēls. Muzikālās marginālijas, fol. 79r, teksta vidū, virs a slejas 30. un 31. rindiņas 

 
91.b attēls. 18. muzikālās marginālijas transkripcija kvadrātnotācijā 
Komentārs: Šis marginālijas Kyrie ir identificējams kā EV 1, Lux et origo (GR 710), taču ar 

lokālām īpatnībām. Tas misālē paredzēts Lieldienu nakts vigīlijas (In vigilia pasche) mesai. 

                                                
1 Ordinarium prakse viduslaikos sīkāk apskatīta 3.2.2.1. apakšnodaļā par Kyriale un lokālajām tradīcijām.  
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Pirms šī dziedājuma atbilstoši Lieldienu vigīlijas īpašajai kārtībai ir jādzied tractus 

dziedājums Sicut cervus jāsaka Concede lūgšana. Runājot par muzikālām īpatnībām, 

jāatzīmē, ka Missale Rigense versijā uz zilbes (Ky-ri)-e tiek lietota četru skaņu repercussa, 

kamēr GR attiecīgi tiek lietots tikai divu skaņu atkārtojums. Transkripcijas piemērā ar 

sarkanu iezīmētas tās skaņas, kuras ir tikai Rīgas misālē, bet nav atrodamas GR. Vēl šai 

marginālijai ir īpašs tas, ka notis ir rakstītas starp teksta rindiņām un nav vispār lietotas nošu 

līnijas. Acīmredzot piezīme veikta ļoti spontāni un varbūt pat steigā, jo visas pārējās 

intonācijas ir rakstītas uz lapas malām un lietojot līnijas.  

 
    91.c attēls. 19. muzikālās marginālijas transkripcija kvadrātnotācijā 
Komentārs: Šī Gloria marginālija ir identificējama kā EV 5, Magnae Deus potentiae (GR 

728), taču ar lokālām īpatnībām, tā liturģijā seko tūlīt aiz iepriekšējā Kyrie (skat. iepriekšējās 

marginālijas komentāru). Izskaidrojums tam, ka Gloria šeit fiksēts aptuvenu nošu veidā, 

varētu būt arī apstāklis, ka Lieldienu nakts vigīlijā Gloria liturģijā atgriežas pēc 40 dienu 

gavēņa laika un loģiskā kārtā melodijas intonācija ir atgādinājums dziedātājiem, kura 

melodija šeit būtu jādzied. Arī šis dziedājums uz pirmās zilbes Glo-(ria) uzrāda divu skaņu 

repercussa, kurpretī EV variantā šeit ir tikai viena skaņa. Līdz ar to repercussa sāk iezīmēties 

kā lokāli tipisks Rīgas misālē atrodams muzikāls elements. 

 

20. muzikālā marginālija (skat. 92.a un 92.b attēlu) 

 
    92.a attēls. Muzikālā marginālija, fol. 81v, lapas augšmala, virs b slejas 
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zZbb\bbbbbHjbbbbbbbbbbygbbbbv¥†h†sbbbbbFgbbb6b6bb%$#@bbbbbbbcvvbbb
         y - ri - e ...

    I

K  
            92.b attēls. Transkripcija kvadrātnotācijā 
Komentārs: Šī Kyrie marginālija ir identificējama kā lokāla versija no EV 11B, Orbis factor 

(GR 748). Tā misālē paredzēta Lieldienu oktāvas trešdienas mesai un seko tūlīt aiz šai dienai 

paredzētā introita Venite benedicti Patris. Lokālā īpatnība melodijā ir neliela, taču ļoti 

iezīmīga vēlīnajiem viduslaikiem – melismā uz zilbes (Ky-ri)-e skaņa si bemol ir kļuvusi par 

skaņu la (skat. 92.c attēlu, kurā redzams Kyrie eleison pirmais posms no EV 11B, Orbis 

factor ar iezīmēto skaņu, kas Rīgas misālē ir mainīta). 

 
        92.c attēls. Kyrie eleison dziedājuma EV 11B, Orbis factor pirmais posms 
                                                    (Graduale Romanum 1974: 748) 
 Jāpiezīmē arī, ka Rīgas misālē ļoti nekonsekventi tiek lietota bemol zīme pie skaņas 

si. Ir skaidrs, ka praksē nebija šaubu, kur si bemol lietojams, taču notācijā tam netiek 

piešķirta nozīme. 

 

21., 22. muzikālā marginālija (skat. 93.a, 93.b un 93.c attēlu) 

 
    93.a attēls. Muzikālās marginālijas, fol. 84v, lapas augšmala, labais stūris un virs a slejas 
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zZbbbfbvvbbbbbgbbbbbbbbvy¥fvvv5vchcvvbbb
      y -  ri -  e - lei - son

    III

K
 

93.b attēls. 21. muzikālās marginālijas transkripcija kvadrātnotācijā 
Komentārs: Šeit atrodamais Kyrie ir identificējams kā EV 16 (GR 763) lokāls variants. Šai 

gadījumā uz zilbes (Ky)-ri-(eleison) ir tikai viena skaņa sol. Citur Missale Rigense un arī EV 

uz šīs zilbes ir locījums sol-la (sal. ar 3. marginālijas transkripciju un komentāru). 

Dziedājums misālē paredzēts 1. svētdienai pēc Lieldienām vai t.s. Baltajai svētdienai un seko 

aiz tipiski šai dienai paredzētā introita Quasi modo geniti. Pirms nošu fragmenta lasāma 

teksta marginālijas norāde: "Ad primam missam dicitur"1, kas nozīmē, ka šis Kyrie ir 

dziedams šīs svētku dienas pirmajā, t.i., agrajā mesā2. 

zBbbbbbbbbGhbbbbbbbˆigbbbbygbbgbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbesvvbbb
      y -            ri -   e ...

    VIII

K  
     93.c attēls. 22. muzikālās marginālijas transkripcija kvadrātnotācijā 
Komentārs: Šis Kyrie nav atrodams EV izdevumā un līdz ar to ir uzskatāms par tikai Missale 

Rigense raksturīgu lokālas melodijas fragmentu. Arī šis dziedājums misālē paredzēts 1. 

svētdienai pēc Lieldienām vai t.s. Baltajai svētdienai un seko aiz tipiski šai dienai paredzētā 

introita Quasi modo geniti. Pirms nošu fragmenta lasāma ļoti izvērsta marginālijas norāde, 

kuras pēdējie vārdi ir "Ad summam missam dicitur"3, kas nozīmē, ka šis Kyrie ir dziedams 

šīs svētku dienas galvenajā dienas mesā, kura pēc tradīcijas tiek saukta arī par summu (sal. 

Bruiningk 1904:103). 

 

 

 

 

 

                                                
1 “Šis ir jādzied pirmajā mesā.” 
2 Jau sākot ar viduslaikiem katoļu baznīcā ir parasts augsto svētku dienās svinēt vismaz trīs publiskās mesas – 
pusnaktī (In nocte), rītausmā (In aurora) un dienā (In die). 
3 “Šis ir jādzied “summas” mesā.”  
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23.–25. muzikālā marginālija (skat. 94.a, 94.b un 94.d attēlu) 

 
94.a attēls. Muzikālās marginālijas, fol. 85r, lapas apakšmala, zem b slejas 
23. muz. marginālijas transkripciju skat. pie 21. marginālijas (93.b attēls). 

Komentārs: Šī bagātīgā teksta un muzikālā marginālija (23.–25. muz. marginālija) atrodama 

piektdienas pēc Baltās svētdienas (Dominica in albis) mesas tekstu ietvaros. Teksta 

marginālijas pēdējās rindas teksts, kas cieši saistīts ar klāt pievienotajām dziedājumu 

intonācijām, ir šāds: "Notandum eciam, quod a festo pasce usque ad octavam Trinitatis 

nullum feriale Kyrieleison, nec Sanctus, nec Agnus Dei cantabitur, sed hoc: [notis] 

Kyrieleison, Sanctus, Sanctus, Agnus Dei"1. Šī norāde ļoti dzīvā veidā atklāj nepieciešamību 

atgādināt sev un citiem dziedātājiem "īstos" un "pareizos" dziedājumus, kuri attiecīgajā 

dievkalpojumā būtu jādzied. Acīmredzot, kādreiz tika pieļautas kļūdas, kuras ar margināliju 

norāžu palīdzīgu centās koriģēt. Šeit atrodamais Kyrie ir identificējams kā EV 16 (GR 763) 

lokāls variants. Šai gadījumā uz zilbes (Ky)-ri-(eleison) ir tikai viena skaņa sol. Citur Missale 

Rigense un arī EV uz šīs zilbes ir locījums sol-la (sal. 3. marginālijas transkripciju un 

komentāru). 

zBbbbbbbbbbGhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbjbbbbbbbbbb[bbbbbbbbjbbiUbbbbbbbbbbbbbbYbbbbbbbbbcvvbbb
      anc - tus, * sanc - tus ...

             VIII ?

S  
   94.b attēls. 24. muzikālās marginālijas transkripcija kvadrātnotācijā2 
Komentārs: Šis ir viens no diviem Sanctus dziedājumiem, kas atrodams Rīgas misāles 

muzikālajās marginālijās, un to var identificēt kā lokālu versiju no EV 15 (GR 762). Zīmīgi ir 

arī tas, ka marginālija ietver divus "sanctus" vārdus, kas liecina par to, ka bija svarīgi 

                                                
1 “Jāatzīmē vēl arī, ka no Lieldienu svētkiem līdz pat Trīsvienības svētku oktāvai nav jādzied ne darbadienu 
(nedēļas dienu) “Kyrieleison”, ne “Sanctus”, ne “Agnus Dei”, ne arī dziedāt, bet gan šie:” (seko notis). 
2 Šeit un visās turpmākajās transkripcijās jautājuma zīme pie moda atzīmes nozīmē, ka modu mūzikas 
fragmenta ierobežotā apjoma dēļ viennozīmīgi nav iespējams noteikt. 
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piefiksēt gan kantora intonāciju (pirmais "sanctus"), gan arī draudzes atbildes pirmās notis 

(otrais "sanctus"). Tas, acīmredzot, vēl izskaidrojams ar specifisko dziedājumu izvēli 

liturģiskajā laikā pēc Lieldienām (papildus informāciju par liturģisko kontekstu u.c. detaļām 

skat. 23. marginālijas komentārā). Editio Vaticana versija no Missale Rigense pēc būtības 

atšķiras vien dažos melodijas locījumos, kā arī ar atkārtotu skaņu uz pirmās zilbes, kas 

Missale Rigense versijā jau ir vienkāršots un izzudis (skat. 94.c attēlu, kur redzams Sanctus 

dziedājuma EV 15 sākums). 

zBbbbbbbbbbgbbGhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbb[bbbbbbbbbJkbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbYbbbbbbbbbcvvbbb
      anc - tus, * sanc - tus ...

            II 

S
 

        94.c attēls. Sanctus dziedājuma EV 15 sākuma fragments 
                              (Graduale Romanum 1974: 762) 

zBbbbbbbbsbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbœ™´dvbbbbbbbbbdvcbbb
     -g - nus    De -  i ...

       I

A  
       94.d attēls. 25. muzikālās marginālijas transkripcija kvadrātnotācijā 
Komentārs: Šis ir vienīgais Agnus Dei dziedājums Missale Rigense muzikālajās marginālijās 

un identificējams kā intonācija dziedājumam no EV 15 Dominator Deus mesas (GR 762). 

Līdz ar to var secināt, ka Missale Rigense atrodamais Ordinarium dziedājumu cikliskais 

salikums brīžiem daļēji sakrīt ar EV atrodamajiem salikumiem (papildus informāciju par 

liturģisko kontekstu u.c. detaļām – skat. 23. marginālijas komentāru). 

 

26. muzikālā marginālija (skat. 95. attēlu) 

 
                 95. attēls. Muzikālā marginālija, fol. 89v, lapas kreisās malas augšdaļa 

26. muz. marginālijas transkripciju skat. pie 3. marginālijas (79.b attēls). 
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Komentārs: Šeit atrodamais Kyrie ir identificējams kā EV 16 (GR 763). Tas misālē paredzēts 

25. aprīlim, Sv. Marka dienai. Īpaši jāmin šeit ir fakts, ka Missale Rigense šai dienai dod 

nosaukumu - Letania maiores1, kas ir jau pāvesta Gregora laikā ieviesta lielā lūgšanu diena, 

kurā tauta lūdza Dievam pēc pasargāšanas un bagātīgas ražas. Interesants un viduslaiku 

liturģiskajiem dziedājumiem raksturīgs fenomens ir tas, ka teksts "Kyrie eleison" ir rakstīts ar 

vienu "e" teksta vidū un tika izteikti dziedāts kā "Kyrieleison". To pasvītro vēl tas, ka 

vidējam "e" notīs lietots clivis, kas nozīmē locījumu. Tā kā šis Kyrie ir veidots izteikti kā 

litānijas refrēns (t.i., tas ir īss un taitai labi atmiņā paliekošs), tad nevar izslēgt iespēju, ka arī 

Rīgas katedrālē šajā dievkapojuma vietā viduslaikos tika noturēta garāka Kyrie-litānija2. 

 

27. muzikālā marginālija (skat. 96. attēlu) 

 
  96. attēls. Muzikālā marginālija, fol. 90r, teksta vidū, starp a un b slejām 

27. muz. marginālijas transkripciju skat. pie 3. marginālijas (79.b attēls). 

Komentārs: Šeit atrodamais Kyrie ir identificējams kā EV 16 (GR 763). Tas Rīgas misālē 

paredzēts vigīlijas mesai Kunga Debesbraukšanas svētkos (In Vigilia Ascensionis Domini), 

t.i., četrdesmitajā dienā pēc Lieldienām, kas vienmēr iekrīt ceturtdienā (sīkāk par melodiju 

skat. 3. muz. marginālijas komentāru). Šajā mesā tas seko tūlīt aiz introita Omnes gentes 

plaudite manibus. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 “Lielā litānija.” 
2 Jāmin, ka jau no pašiem pirmsākumiem Kyrie eleison dziedājums tika dziedāts izvērstas litānijas formā un 
tikai laika gaitā tas tika saīsināts, atstājot tikai vēlāk kanonizēto refrēna tekstu: Kyrie eleison. Christe eleison. 
Kyrie eleison. (sal., piem., Jungmann 1964: 429–446). 
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28. muzikālā marginālija (skat. 97.a un 97.b attēlu) 

 
97.a attēls. Muzikālā marginālija, fol. 90v, lapas kreisās malas vidus 

zZbbbfbvbbbvbbfbbbb\bbbbbGhbv7v^%$vbbbbgh†sbbbbbbbcvvbbb
      y -  ri -  e ...

    VIII

K  
       97.b attēls. Transkripcija kvadrātnotācijā 
Komentārs: Šis marginālijas Kyrie ir identificējams kā EV 5, Magnae Deus potentiae (GR 

728). Tas Rīgas misālē paredzēts dienas mesai Kunga Debesbraukšanas svētkos (In Die 

Ascensionis Domini), t.i., četrdesmitajā dienā pēc Lieldienām, kas vienmēr iekrīt ceturtdienā. 

Šajā mesā tas seko tūlīt pēc introita Viri galylei. Vilktas tikai 3 līnijas, attēls ļoti neskaidrs. 

Rīgas misālē, atšķirībā no EV izdevuma, kur redzama Do atslēga, lietota Fa atslēga. 

 

29. muzikālā marginālija (skat. 98.a un 98.b attēlu) 

 
        98.a attēls. Muzikālā marginālija, fol. 91r, lapas labais augšējais stūris 
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zBbbbbbbbbjbbbbbijbbbbbbhbbbbbjbbbbbbijbbbbbbygbbbbbbbbhvbbvvbbbjcvvbbb
      y -     ri -        e - lei - son

    IV

K
 

              98.b attēls. Transkripcija kvadrātnotācijā 
Komentārs: Šis Kyrie nav atrodams Editio Vaticana krājumā, tomēr tas ir līdzīgs un, 

iespējams, ir EV 15, Dominator Deus (GR 760), lokāla versija. Tas misālē paredzēts vigīlijas 

mesai svētdienā pēc Debesbraukšanas dienas svētkiem (Dominica Infra Octave Ascensionis). 

Pirms tā marginālijas teksts norāda, ka vigīlijas mesā pirms šī dziedājuma ir jādzied introits 

Viri Galylei (sīkākai melodijas analīzei un informācijai – salīdzināt ar EV 15, Dominator 

Deus (GR 760) sākuma intonāciju; skat. arī 4. muz. marginālijas komentāru). 

 

30. muzikālā marginālija (skat. 99.a un 99.b attēlu) 

 
                     99.a attēls. Muzikālā marginālija, fol. 91r, lapas labās malas augšdaļa 

Transkripcija 

 
      99.b attēls. Transkripcija kvadrātnotācijā 

Komentārs: Šīs marginālijas Kyrie ir identificējams kā EV 1, Lux et origo (GR 710), taču ar 

lokālām īpatnībām. Tas misālē paredzēts dienas mesai svētdienā pēc Debesbraukšanas dienas 

svētkiem (Dominica Infra Octave Ascensionis). Pirms tā marginālijas teksts norāda, ka 

vigīlijas mesā pirms šī dziedājuma ir jādzied introits Viri Galylei, šai pašā marginālijā arī 

lasām, ka agrajā rīta mesā savukārt ir jādzied introits Exaudi Domine. Tas liecina par 

smalkām gradācijām repertuāra izvēlē vienas svētku dienas dažādajos dievkalpojumos. 

Interesants novērojums ir arī tas, ka krājumā Graduale Romanum mesas dziedājumu cikls 
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Lux et origo (GR 710–715) ir tipisks Lieldienām un Lieldienu laikam (Tempore Paschali), 

kamēr Missale Rigense tas pirmoreiz parādās tikai šeit, svētdienā pirms Vasarsvētkiem. 

Runājot par muzikālām īpatnībām, jāatzīmē, ka Missale Rigense versijā uz zilbes (Ky-ri)-e 

tiek lietota četru skaņu repercussa, kamēr GR attiecīgi tiek lietots tikai divu skaņu 

atkārtojums. Transkripcijas piemērā ar sarkanu iezīmētas tās skaņas, kuras ir tikai Rīgas 

misālē, bet nav atrodamas GR. Arī šī uzskatāma par smalku, bet zīmīgu lokālās tradīcijas 

iezīmi. 

 

31. muzikālā marginālija (skat. 100.a un 100.b attēlu) 

 
         100.a attēls. Muzikālā marginālija, fol. 94r, lapas labās malas apakšdaļā  

 
              100.b attēls. Transkripcija kvadrātnotācijā 
Komentārs: Šeit atrodamais Kyrie ir identificējams kā EV 2, Fons bonitatis (GR 715). Tas 

Rīgas misālē paredzēts Vasarsvētku dienas mesai (In Die Pentacostes ), t.i., Svētā Gara 

izliešanās svētkiem. Šajā mesā tas seko tūlīt aiz tradicionālā Vasarsvētku introita Spiritus 

Domini, kurš misālē iesākas ar lielu ornamentētu S burtu (skat. 100.a attēlā). Šī Kyrie 

melodija ir jāuzskata par vienu no populārākajām viduslaikos, kura sastopama dažādās 

lokālās versijās, kā arī daudzveidīgos agrīnās daudzbalsības veidolos. Rīgas misālē tā pēc 

mums pieejamās informācijas Vasarsvētkos parādās pirmoreiz un, iespējams, Rīgas tradīcijā 
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tādējādi iezīmē īpaši Vasarsvētkiem paredzēto repertuāru. Šeit vērojama arī neliela lokāla 

melodijas iezīme, kas atkal izpaužas kā repercussa. Transkripcijā ar sarkanu iezīmētā skaņa 

nav atrodama EV, bet ir tikai Missale Rigense variantā. 

 

32. muzikālā marginālija (skat. 101.a un 101.b attēlu) 

   
101.a attēls. Muzikālā marginālija, fol. 95r, lapas augšmala, virs a slejas 

zzBxxxxxxxxxxxhbbbxxxxbbbbygzzzzzzhzzzzzz8z&^%zzzhzzzzzzzzzzzzzz
y - ri - e ...

    IV

K  
      101.b attēls. Transkripcija kvadrātnotācijā 
Komentārs: Šeit atrodamais Kyrie ir identificējams kā EV 4, Cunctipotens genitor Deus (GR 

725). Tas misālē paredzēts pirmdienas pēc Vasarsvētkiem (feria seconda) mesā un seko aiz 

introita dziedājuma Cibavit eos.  

 

33. muzikālā marginālija (skat. 102.a un 102.b attēlu) 

 
  102.a attēls. Muzikālā marginālija, fol. 95v, lapas kreisās malas vidus 
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zXbbbbbbjbbbijvvijvbv6bbb%$bbbbbfbbbbbbbF¨jbbjbbbbbbHjbb^%$bbbbbbbbb
       y -           ri -   e ...

    IV

K  
           102.b attēls. Transkripcija kvadrātnotācijā 
Komentārs: Šis Kyrie nav atrodams Editio Vaticana krājumā, tomēr tas ir līdzīgs un, 

iespējams, lokāla versija no EV 14, Iesu redemptor (GR 757). Tas misālē paredzēts otrdienas 

pēc Vasarsvētkiem (feria tercia) mesā un seko aiz introita dziedājuma Accipite iucunditatem. 

Vilktas tikai 3 līnijas. Ja salīdzina ar 2. margināliju, tad jāsecina, ka šai gadījumā ievada 

intonācija ir izrakstīta garāka un līdz ar to sniedz vairāk muzikālas informācijas. Pirmkārt, 

jāuzsver vairāku repercussa fragmentu klātbūtne uz zilbes (Kyri)-e. Salīdzinājumam – 

fragments no EV 14, Iesu redemptor (skat. 102.c attēlu). 

zBzzzzghgvygvgvsbbbbvzSTvFgv$#@vc
      y -        ri - e...

    VIII

K  
  102.c attēls. Kyrie eleison dziedājuma EV 14, Iesu redemptor sākuma intonācija 
                                             (Graduale Romanum 1974: 757) 

Analizējot atšķirības, jāsecina, ka Missale Rigense galvenā lokālā šīs melodijas īpatnība 

(blakus repercussa fenomenam) slēpjas melodiskā gājiena sol-re aizpildīšanā uz zilbes (Ky-) 

ri (-e). Ja EV šeit uzrāda kvartas lēcienu, tad Missale Rigense attiecīgi atrodoma līdzena 

sekundu fa-mi-re kustība.  

 

34. muzikālā marginālija (skat. 103.a un 103.b attēlu) 

 
103.a attēls. Muzikālā marginālija, fol. 96r, lapas augšmala, virs a slejas 

 

 

 



 

 285 

 
            103.b attēls. Transkripcija kvadrātnotācijā 
Komentārs: Šis marginālijas Kyrie ir identificējams kā lokāla versija no EV 11B, Orbis factor 

(GR 748). Tas misālē paredzēts trešdienas pēc Vasarsvētkiem (Missale Rigense pēc 

viduslaiku tradīcijas runā par trešdienu Vasarsvētku oktāvā) mesā un seko aiz introita 

dziedājuma Deus dum egredereris. Lokālā īpatnība melodijā ir neliela, taču iezīmīga un 

apstiprina Missale Rigense vērojamo noslieci labprāt lietot repercussa. Arī šeit atkārtotā fa 

skaņa ir atrodama tikai Rīgas versijā, bet nav lietota EV. 

 

35. muzikālā marginālija (skat. 104.a un 104.b attēlu) 

 
  104.a attēls. Muzikālā marginālija, fol. 96v, teksta vidū, starp a un b slejām 

 
     104.b attēls. Transkripcija kvadrātnotācijā 
Komentārs: Šī Kyrie marginālija ir identificējama kā EV 1, Lux et origo (GR 710), taču ar 

lokālām īpatnībām. Tā misālē paredzēta ceturtdienas pēc Vasarsvētkiem (feria quinta) mesā. 

Šai gadījumā introita teksts vispār nav pierakstīts, ir tikai introita solopants. Tas liek domāt, 

ka tika dziedāts kāds no iepriekšējās dienās lietotajiem introita dziedājumiem. Lokālā 

īpatnība arī šeit Missale Rigense versijā ir vērojama uz zilbes (Ky-ri)-e, kur tiek lietota četru 

skaņu repercussa, kamēr GR attiecīgi tiek lietots tikai divu skaņu atkārtojums. Transkripcijas 
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piemērā ar sarkanu iezīmētas tās skaņas, kuras ir tikai Rīgas misālē, bet nav atrodamas GR 

(skat. arī 30. marginālijas komentāru). 

 

36. muzikālā marginālija (skat. 105. attēlu) 

 
 105. attēls. Muzikālā marginālija, fol. 97r, teksta vidū, starp a un b slejām 
36. muz. marginālijas transkripciju skat. pie 35. marginālijas (104.b attēls). 

Komentārs: Arī šis marginālijas Kyrie, tāpat kā iepriekšējais, ir identificējams kā EV 1, Lux et 

origo (GR 710), un arī te vērojamas tās pašas lokālās īpatnības. Dziedājums misālē paredzēts 

piektdienas pēc Vasarsvētkiem (feria sexta) mesā un seko aiz introita dziedājuma Repleatur 

os meum. Šai gadījumā četru skaņu repercussa intonācijas beigās, kā tas bija redzams 35. 

marginālijā, nav notēta (pierakstītas tikai divas skaņas), taču tas neizslēdz iespēju, ka tā tur 

tomēr tika dziedāta kā Rīgas lokālās tradīcijas raksturīgs muzikāls elements. 

 

37.–39. muzikālā marginālija (skat. 106.a, 106.b, 106.c un 106.e attēlu) 

 
                 106.a attēls. Muzikālās marginālijas, fol. 99r, lapas apakšā, zem a slejas 

zZbbbfbvvbbbbbGhbbbbbbbbvy¥fvvv5vchcvvbbb
      y -  ri -  e - lei - son

    III

K  
          106.b attēls. 37. muzikālās marginālijas transkripcija kvadrātnotācijā 
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Komentārs: Šeit atrodamā Kyrie intonācija ir identificējama kā fragments no Kyrie eleison 

EV 16 (GR 763). Tas un arī abi pārējie marginālijas muzikālie fragmenti misālē paredzēti 

Vasarsvētku oktāvas (t.i., 1. svētdienas pēc Vasarsvētkiem) mesai. Šis ir ārkārtīgi interesants 

liturģisks gadījums, kādu viduslaikos nav mazums. Proti, divi nozīmīgi svētki iekrīt vienā 

dienā, kas šajā gadījumā nozīmē, ka vienā dienā tiek svinēta gan Vasarsvētku oktāva, gan. 

Sv. Trīsvienības svētki. Bieži šādos gadījumos vieni no svētkiem tiek vai nu anticipēti (t.i., 

pārcelti uz iepriekšējo dienu), vai arī pēc okurrences1 principa svinēti nākamajā dienā. Tomēr 

marginālijas teksts šeit skaidri norāda, ka Vasarsvētku oktāvas mesa ir jāsvin kā svētdienas 

pirmā mesa (prior missa), savukārt Sv. Trīsvienības svētku mesa tiek svinēta kā otrā 

svētdienas mesa. 

zZbbbbbbbbbAsbbbbbbbbbbbbbSdbbbbr®svvbbb
   y -  mas ...

 
     106.c attēls. 38. muzikālās marginālijas transkripcija kvadrātnotācijā 
Komentārs: Šis piemērs ir uzskatāms par unikālu starp visām Rīgas misāles muzikālajām 

marginālijām, jo dokumentē ārkārtīgi retu un interesantu parādību viduslaiku repertuārā – 

kanoniskajam tekstam "Kyrie eleison" tiek pievienots vēl viens vārds – "ymas". Lai saprastu, 

ko šis fenomens nozīmē, nepieciešama nedaudz lielāka atkāpe. Kyrie eleison2, kā zināms, ir 

vienīgais Missa Ordinarium dziedājums, kura teksts nav latīņu, bet gan sengrieķu valodā. Šai 

gadījumā vārdiem "Kyrie eleison" – "Kungs, apžēlojies" tiek pievienots vēl vārds "ymas" - 

"par mums", kas ar to pašu nozīmi viduslaiku dziedājumos sastopams arī tādās versijās kā 

"hemas" vai "hymas" (sal. Hoppin 1978: 133-134). Uzreiz jāsecina, ka Editio Vaticana šādus 

pielikumus liturģijā uzrāda tikai vienreiz – Lielās piektdienas liturģijā, kur Impropēriju 

(apsūdzību) dziedājuma ietvaros (kurā lietoti arī vairāki citi sengrieķu valodas vārdi) 

sastopams fragments ar tekstu "Hagios Athanatos, eleison hymas"3 (skat. 106.d attēlu). 

                                                
1 Lat. ocurro (nākt pretī, palīdzēt, satikt); liturģikā okurrence nozīmē principu, kad kādi no vienā dienā 
iekrītošiem svētkiem tiek pārcelti uz nākamo dienu vai kādu citu noteiktu dienu, tādējādi saglabājot abu svētku 
nozīmi. 
2 Sengrieķu valodas oriģinālrakstībā – Κύριε ἐλέησον. 
3 “Svētais, Nemirstīgais, apžēlojies par mums.” 
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                106.d attēls. Lielās piektdienas liturģijas fragments  
                                   (Graduale Romanum 1974: 177)  

Teksta tulkojums ir: "Svētais, Nemirstīgais, apžēlojies par mums". Taču, atgriežoties pie 

Missale Rigense gadījuma, ir svarīgi izprast, vai marginālijā notētais "ymas" ir atsevišķs 

dziedājums vai arī Kyrieleison dziedājuma pielikums. Balstoties uz vairākām analoģijām, 

jāsaka, ka abi varianti ir iespējami. Austriešu jezuītu priestera un himnologa Klemensa 

Blūmes izdotās enciklopēdiskās grāmatu sērijas Analecta hymnica 47. sējumā, kas veltīts 

viduslaiku tropiem1, tiek minēti vairāki uz viduslaiku avotiem balstīti fakti par dažādiem 

Kyrie teksta papildinājumiem un atskaņošanas praksi: "Dziedājumu noslēdz Kyrie ar garu un 

melismātisku beigu vokāli e un ar eleison ymas. Pēc šīs prakses, viena kora daļa dziedāja 

Kyrie, bet otra kora daļa – tropu tekstu."2 Tekstā minēti arī daži viduslaiku kodeksi, kur šādas 

dziedājumu versijas ir dokumentētas – Minhenes (Codex Monacensis, 12. gs.) un Sv. 

Emmeramas klostera (Troparium manuscriptum Emmeramense, 12. gs.) kodeksi (Blume 

1905: 149). Pēc Analecta hymnica atrodamā materiāla var spriest, ka "ymas" varētu būt 

pilnīgi autonoms tropu dziedājums, kuru pēc "Kyrie" dziedājuma noklausīšanās dziedāja otrs 

koris, kas pilnībā atbilstu viduslaiku antifonajai dziedāšanas praksei. Šajā gadījumā Rīgas 

misālē notētais "ymas" ir kāda garāka dziedājuma sākuma intonācija. Tomēr ir gana daudz 

                                                
1 Tropi (no grieķu val. tropos – veids, izteiksme) ir plašs viduslaiku dziedājumu repertuārs. Jau kopš 9. gadsimta 
praksē ieviešas paņēmiens zem kāda melismātiska gregoriskā dziedājuma parakstīt apakšā tekstu, kurš ir domāts 
kā sava veida paskaidrojums dziedājuma oriģināltekstam. Tā izveidojas jauns žanrs – tropi. Šo vārdu var 
skaidrot arī kā liturģiskā teksta skaidrošanas veidu. Tropu teksti rodas, lai apmierinātu vajadzību skaidrot un 
papildināt liturģiskos tekstus, kā arī darīt dziedājumus pieejamus plašākam dziedātāju lokam. Līdz ar sillabiska 
teksta pievienošanu (šo procesu sauc par tropēšanu) melismātiskai melodijai, tropētā melodija iegūst pavisam 
jaunu raksturu, kur atsevišķām skaņām nu ir daudz lielāks svars. Līdz ar teksta pievienošanu dziedatājiem nu ir 
iespējams labāk un precīzāk izdziedāt dažus franku dziedātāju balsīm īpaši grūtus melismus. Tā kā šajā laikā 
melodiju pieraksts tikai veidojās, tad vēl viens ieguvums bija iespēja melodijas ar pievienotajiem tekstiem labāk 
iegaumēt atmiņā.  
Neapšaubāmi, tropi bija repertuārs, kurš dziedāšanu daudz pieejamāku darīja arī vienkāršajai tautai, kura 
sarežģītos melismus nespēja iegaumēt un dziedāt līdzi. Tropi tika veidoti uz dažādu mesas dziedājumu bāzes, 
ļoti bieži viduslaikos sastopami Kyrie-tropi, kuri tautā bija ļoti populāri. 
2 “Der Gesang schliesst sich mit Kyrie, mit einen neumenreichen e Schlussvokal des Kyrie und mit "eleison 
ymas". Demnach sang der eine Teil des Chores das Kyrie, während der andere den Tropentext zum Vortrag 
brachte.” 
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pamata (skat. 106.d attēlu) arī domāt, ka "ymas" ir tikai īss pielikums izsaucienam "Kyrie 

eleison" un tādējādi nevar tikt uzskatīts par patstāvīgu dziedājumu. Par labu šādai versijai 

runā 15. gadsimta Hamburgas antifonāru Cod. Kath. 6 un Cod. Petri 61 atrodamā šī paša 

Kyrie dziedājuma versija, kura faktiski pilnībā sakrīt ar Missale Rigense atrodamo materiālu. 

Te var uzskatīt, ka tas, kas Missale Rigense ir iezīmēts tikai kā fragments, Hamburgas 

manuskriptos pierakstīts pilnībā. Hamburgas manuskriptu kontekstā jāsecina, ka Rīgas 

manuskripts šeit notē dziedājuma sākuma intonāciju un dziedājuma beigas, kuras līdz ar 

vārdu "ymas" acīmredzot ir pietiekoši specifiskas, lai būtu nepieciešams tās speciāli 

pierakstīt. Šis fragments arī ļoti spilgti apstiprina uzskatu, ka viduslaikos dažādi kultūras, kā 

arī tirdznieciskie un politiskie kontakti starp Rīgas un Hamburgas pilsētām bija ārkārtīgi 

intensīvi un dzīvi.1  

 Vēl svarīgs jautājums šai gadījumā būtu, kā Rīgas misālē atrodamā lokālās tradīcijas 

specifiskā iezīme ar "ymas" var sasaukties tikai ar divu dienvidvācu kodeksu (Minhenes un 

Sv. Emmeramas) un Hamburgas materiālu. Vienīgā loģiskā atbilde ir, meklēt šeit migrācijas 

un zināšanu pārneses fenomena iezīmes, jo savādāk šo sakritību nevar izskaidrot. Tas 

nozīmē, ka, iespējams, kāds no Rīgas domkapitula locekļiem ir cēlies no Dienvidvācijas vai 

Hamburgas (kas liekas vairāk ticami) un "atvedis" šo konkrēto tradīciju sev līdz. Arī fakts, ka 

"ymas" fiksēts Rīgas misāles marginālijā, t.i., tika pierakstīts vairāk vai mazāk spontāni un 

jau pēc misāles izgatavošanas, šī pieņēmuma ticamību tikai pastiprina.  

zZbbbb\bbbbbHjbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbfbbbvbbbgbbbbbbcv
         lo - ri - a  in  ex- ...

       IV ?

G
 

     106.e attēls. 39. muzikālās marginālijas transkripcija kvadrātnotācijā 
Komentārs: Par šī dziedājuma liturģisko atrašanās vietu runāts jau 37. marginālijas 

komentārā. Interesanti piezīmēt, ka šāda Gloria in excelsis intonācija nav atrodama nevienā 

EV dziedājumā un līdz ar to var pamatoti runāt par Rīgas lokālajai tradīcijai raksturīgu 

dziedājuma melodisko versiju. 

 

 

 

                                                
1 Vairāk par Hamburgas tradīcijas manuskriptiem un to salīdzinājumu ar Rīgas misāli skat. 3.2.2.3. apakšnodaļā, 
kur konkrētāk apskatīts arī šis pats gadījums Hamburgas tradīcijā. 
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40. muzikālā marginālija (skat. 107.a un 107.b attēlu) 

 
  107.a attēls. Muzikālā marginālija, fol. 99v, teksta vidū, starp a un b slejām 

zZbbbfbvbbbvbbfbbbb\bbbbbGhbv7v^%$vbbbbgh†sbbbbbbbcvvbbb
      y -  ri -  e ...

    VIII

K  
        107.b attēls. Transkripcija kvadrātnotācijā 
Komentārs: Šis marginālijas Kyrie ir identificējams kā EV 5, Magnae Deus potentiae (GR 

728). Tas misālē paredzēts Sv. Trīsvienības svētkiem (De Sancta Trinitate) un seko tūlīt pēc 

introita Benedicta sit Sancta Trinitas. Kā jau iepriekš minēts, Sv. Trīsvienības svētku mesa 

bija otrā šīs svētdienas mesa (pirmā tika veltīta Vasarsvētku oktāvas svinēšanai). Notīs 

vilktas tikai 3 līnijas, attēls ļoti neskaidrs. Missale Rigense atšķirībā no EV izdevuma, kur 

redzama Do atslēga, lietota Fa atslēga. Tāpat, šajā gadījumā nav rakstīta bemol zīme pie 

skaņas si. Atkal jāsecina, ka Missale Rigense ļoti nekonsekventi lietota bemol zīme pie 

skaņas si. Tas nozīmē, ka Rīgā misāles lietošanas laikā spēcīga ir mutiskā tradīcija un precīzs 

toņu-pustoņu melodijas pieraksts nav tik aktuāls (sal. ar 10. margināliju, kur bemol zīme tiek 

notēta). 
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41.–45. muzikālā marginālija (skat. 108.a, 108.b, 108.d, 108.e, 108.g un 108.h attēlu) 

 
                 108.a attēls. Muzikālās marginālijas, fol. 100r, lapas labās malas vidus 

zBbbbbbbbbjbbbbbijbbbbbbhbbbbbjbbbbbbijbbbbbbygbbbbbbbbhvbbvvbbbjcvvbbb
      y -     ri -        e - lei - son

    IV

K
 

       108.b attēls. 41. muzikālās marginālijas transkripcija kvadrātnotācijā 
Komentārs: Šis Kyrie nav atrodams Editio Vaticana krājumā, tomēr tas ir līdzīgs un, 

iespējams, ir EV 15, Dominator Deus (GR 760), lokāla versija. Salīdzinājumam – fragments 

no Kyrie eleison dziedājuma EV 15, Dominator Deus (skat. 108.c attēlu). 

zVvGYbbbvvbTbbvbbvtfzzzzz5v$#zvfvvvgvvvgvcbbb
    y -  ri -  e    e -    le - i - son

    IV

K
 

    108.c attēls. Kyrie eleison dziedājuma EV 15, Dominator Deus sākuma intonācija 
                                                 (Graduale Romanum 1974: 760) 

Dziedājums misālē, tāpat kā pārējās intonācijas (t.i., 41.–45. muzikālā marginālija), paredzēti 

Vissvētākā Sakramenta svētku (In festo Corporis Christi) mesām vai šo svētku oktāvas 

mesai. Rīgas misālē lietotais svētku formulējums latīniski – De Corpore Christi. Bruinings 

savā pētījumā par dievkalpojumu dzīvi Rīgas katedrālē Vissvētākā Sakramenta svētku sakarā 

sniedz šādu komentāru:  

"Vissvētākā sakramenta svētki, festum Corporis Christi, noslēdz misāles Proprium de 

tempore kalendārā visu augsto svētku sarakstu un ir šajā sarakstā paši jaunākie svētki. 

Balstoties uz mūķenes Juliānas no Kornillonas kalna pie Ljēžas atklāsmi, iesākumā šie 
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svētki 1264. gadā tika ieviesti tikai Ljēžas diecēzē, bet vēlāk Vjennas (Francija) koncilā 

1311. gadā paredzēti visai Vakareiropai, kas ar bullu tika paredzēts arī kanoniskajā 

tiesību grāmatā. [...] Šī bulla tika uzrakstīta pāvesta Urbāna IV uzdevumā ju 1264. gadā, 

taču nestājās spēkā, jo pāvests tūliņ pēc tam nomira. Svētku liturģiskos tekstus izveidoja 

Sv. Akvīnas Toms. [...] Jau 1356. gadā par šiem svētkiem kādā dokumentā runā arī 

Rīgas ordeņa mestrs, rakstot vārdus "infra oct. corporis Christi". Taču nav apšaubāmi 

tas, ka šie svētki Livonijā bija pazīstami jau krietni agrāk un bija Rīgas arhibīskapa 

katedrāles liturģiskās dzīves sastāvdaļa"1 (Bruiningk 1904: 113).  

 Visi attēlā redzamās marginālijas dziedājumi ir jādzied tūlīt aiz Vissvētākā 

Sakramenta svētkiem paredzētā introita Cibavit eos, kas atrodams misāles pamattekstā tieši 

blakus marginālijai. Tieši marginālijas teksts, piem., fragments "Per octavas corporis Christi 

dicitur Kyrieleison. Sequentia Ecce Petrus. Cetera ut in die sancto"2, skaidri norāda par 

dziedājumu lietošanu svētku mesā vai svētku oktāvas mesā. 

 
        108.d attēls. 42. muzikālās marginālijas transkripcija kvadrātnotācijā 
Komentārs: Šis marginālijas Gloria ir identificējams kā EV 12, Pater cuncta (GR 752). 

Fragmentā notēts pilns EV pirmais teikums, sarkanajā ierāmējumā ir redzams Missale 

Rigense redzamais intonācijas materiāls. Papildus informāciju par lietošanas kontekstu skat. 

41. marginālijas komentārā. 

 

 

 

 

                                                
1 “Das Fronleichnamsfest, festum Corporis Christi, schliesst im Proprium de tempore die Reihe der hohen 
Feste, unter denen es das jüngste ist. Durch eine Vision der Nonne Juliana von Mont Cornillon bei Lüttich 
veranlasst, wurde es 1246 zuerst in der Diözese Lüttich eingeführt und auf dem Konzil von Vienne (1311) für 
das ganze Abendland rezipiert, wonächst die bezügliche Bulle in das kanonische Rechtsbuch aufgenommen 
wurde. [..] Das Offizium ist im Auftrage Urbans IV., der das Fest bereits 1264 angeordnet hatte, aber 
unmittelbar danach verstarb, so dass die Bulle zunächst nicht wirksam wurde, vom Hl. Thomas von Aquino 
verfasst. [..] Schon 1356 datiert der Ordensmeister in Riga "infra oct. corporis Christi". Dass die liturgische 
Feier schon vorher in Livland verbreitet und namentlich in der erbischöflichen Kathedrale eingeführt war, ist 
nicht wohl zu bezweifeln.“ 
2 “Vissvētākā Sakramenta oktāvas mesā jādzied “Kyrie eleison”, sekvence “Ecce Petrus”. Tālāk viss tāpat, kā 
svētajā dienā (t.i., Vissvētākā Sakramenta svētkos).” 
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bbZbb\vHjvvygvvtfvvvgvvvvhbbbbbbbbbbb
        y - ri - e -  lei - son

    IV

K   
108.e attēls. 43. muzikālās marginālijas transkripcija kvadrātnotācijā 
Komentārs: Šis Kyrie nav atrodams Editio Vaticana krājumā, tomēr tas ir līdzīgs un, 

iespējams, šī ir lokāla versija no EV 15, Dominator Deus (GR 760). Arī šeit Missale Rigense 

lieto Fa atslēgu, bet EV – Do atslēgu. Salīdzinājumam – EV 15, Dominator Deus (GR 760) 

sākuma intonācija, ar sarkanu ierāmēta Missale Rigense versija, kurā atšķiras arī teksta zilbju 

dalījums un atslēga pierakstam (skat. 108.f attēlu). 

 
      108.f attēls. Kyrie eleison dziedājuma EV 11B, Orbis factor pirmais posms 
                                        (Graduale Romanum 1974: 760) 
Sal. šo gadījumu arī ar 4. margināliju, kur vērojama liela melodiska līdzība, tāpat papildus 

informāciju par liturģisko kontekstu skat. 41. marginālijas komentārā. 

bXbbbbbfbbvvbbhbbbbbvbbHjbbbbbbbjbbbbbbbvvbjbbbbbhbbbbvvbbjbbbbvbbhbbbbvvbbfbbbbbb}
      lo - ri - a  in  excel - sis De - o.

       IV 

G
 

      108.g attēls. 44. muzikālās marginālijas transkripcija kvadrātnotācijā 
Komentārs: Šis Gloria ir simtprocentīgi identificējams ar Gloria intonāciju no EV 15, 

Dominator Deus (GR 760). Papildus informāciju par liturģisko kontekstu skat. 41. 

marginālijas komentārā. 

 
    108.h attēls. 45. muzikālās marginālijas transkripcija kvadrātnotācijā 
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Komentārs: Šeit atrodamais Kyrie ir identificējams kā EV 2, Fons bonitatis (GR 715) 

intonācija. Šī Kyrie melodija viduslaikos ir sastopama dažādās lokālās versijās, kā arī 

daudzveidīgos agrīnās daudzbalsības veidolos. Rīgas misālē tā pirmoreiz parādījās 

Vasarsvētkos. Šeit vērojama arī neliela lokāla melodijas iezīme, kas atkal izpaužas kā 

repercussa. Transkripcijā ar sarkanu iezīmētā skaņa nav atroama EV, bet ir tikai Missale 

Rigense variantā. Papildus informāciju par liturģisko kontekstu skat. 41. fragmenta 

komentārā. 

 

46. muzikālā marginālija (skat. 109.a un 109.b attēlu) 

 
  109.a attēls. Muzikālā marginālija, fol. 100v, lapas augšmala, virs a slejas 

 
         109.b attēls. Transkripcija kvadrātnotācijā 
Komentārs: Šī Kyrie marginālija ir identificējama kā EV 1, Lux et origo (GR 710), taču ar 

lokālām īpatnībām. Tā, kā tas arī pašā marginālijas tekstā izlasāms, misālē paredzēta 

Vissvētākā sakramenta oktāvas mesā. Lokālā īpatnība arī šeit Missale Rigense versijā ir 

vērojama uz zilbes (Ky-ri)-e, kur tiek lietota četru skaņu repercussa, kamēr GR attiecīgi tiek 

lietots tikai divu skaņu atkārtojums. Transkripcijas piemērā ar sarkanu iezīmētas tās skaņas, 

kuras ir tikai Rīgas misālē, bet nav atrodamas GR (skat. arī 30. fragmenta komentāru). 
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47.–48. muzikālā marginālija (skat. 110.a, 110.b un 110.d attēlu) 

 
  110.a attēls. Muzikālās marginālijas, fol. 100v, b slejas vidū starp teksta rindām 

zBbbbbSfGhbbbbbbbbbbtfbbbbbbesbbbbb4bb@!bbbbbbbsbbbbbbbbAsbbbbbbbbbfbbbbFgbbbbbbbbbbbfcb
     y -  ri - e -                  lei - son

       I

K  
   110.b attēls. 47. muzikālās marginālijas transkripcija kvadrātnotācijā 
Komentārs: Līdz ar šo misāles lapu iesākas misāles sakramentārija daļa un tāpēc var uzskatīt, 

ka tieši šīs Kyrie un Gloria melodijas ir bijušas kā pamatmelodijas Rīgas katedrālē 

noturētajās mesās. Sakramentārija teksti tika lietoti katrā mesā un līdz ar to šīm melodijām 

jāpiešķir izcelta loma. Marginālijā jākonstatē fakts, ka nosākuma melodijas nebija notētas, ir 

skaidri saskatāms sākotnēji rakstītais teksts "Kyrieleison. Christeleison. Kyrieleison." Taču 

vēlāk tas daļēji svītrots, lai augšā pierakstītu arī Gloria intonāciju ar pirmā teikuma tekstu. 

Arī šis piemērs rāda, ka misāles teksts ir dzīvs un veidojas lietošanas procesa laikā. Šis 

marginālijas Kyrie ir identificējams kā EV 9, Cum iubilo (GR 741), taču ar lokālām īpatnībām 

intonācijas noslēguma formulā. Kamēr EV sākuma intonāciju noslēdz ar 1. modam raksturīgo 

Finalis skaņu RE, tikmēr Missale Rigense šo pašu intonāciju noslēdz uz skaņas FA, kas, 

iespējams, liecina jau par citu modalitāti. Salīdzinājumam – EV 9, Cum iubilo sākuma 

intonācija, kurā ar sarkanu iezīmēts posms, kas no Missale Rigense atšķiras (skat. 110.c 

attēlu). 
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       110.c attēls. Kyrie eleison dziedājuma EV 9, Cum iubilo sākuma intonācija 
                                                  (Graduale Romanum 1974: 741) 

 
     110.d attēls. 48. muzikālās marginālijas transkripcija kvadrātnotācijā 
Komentārs: Arī marginālijas Gloria ir identificējams kā EV 9, Cum iubilo (GR 742), līdz ar 

to uzrādot to pašu mesas cikla salikumu kā EV. Vienīgā lokālā īpatnība šai gadījumā ir si 

skaņas iztrūkums uz zilbes (ex)-cel-(sis). EV uzrāda: 

 
Šis fenomens (t.i., pustoņa gājiena iztrūkums) ir ļoti raksturīgs ne tikai Rīgas misāles 

dziedājumu melodiskajām versijām, bet vispār vēlīno viduslaiku ģermāņu korāļdialekta 

tradīcijai (sīkāk par to skat. 2.3. apakšnodaļā par ģermāņu korāļdialektu). 

 

49. muzikālā marginālija (skat. 111.a un 111.b attēlu) 

 
111.a attēls. Muzikālā marginālija, fol. 129v, starp a un b teksta slejām, pie lielā iniciāļa S 
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     111.b attēls. Transkripcija kvadrātnotācijā 
Komentārs: Līdz ar šo intonāciju visas atlikušās margināliju intonācijas paredzētas misāles 

Poprium de Sanctis1 svētku un piemiņas dienām. Rīgas misāle liecina par to, ka viduslaiku 

Rīgas katedrālē bija ļoti izvērsta svēto kalendāra svētku un piemiņas dienu svinēšana (sal. 

Bruiningk 1904: 347 ff.). Šis dziedājums paredzēts Sv. Nikolaja dienai 6. janvārī un mesā 

seko tūlīt aiz introita Statuit ei Dominus. Šis marginālijas Kyrie ir identificējams kā lokāla 

versija no EV 11B, Orbis factor (GR 748). Interesantā kārtā, šī marginālija un tā melodijas 

lokālās iezīmes atšķiras no 20. marginālijas varianta, kas liecina par noteiktu improvizācijas 

un variēšanas klātesamību ikdienas dziedāšanas praksē. Šajā gadījumā ir nācis klāt viens 

locījums (transkripcijā iezīmēts ar sarkanu), kas EV versijā nav atrodams. To var traktēt kā 

savdabīgu izrotājumu, atkārtojot to pašu motīvu otrreiz, ko savā intonācijā ir iekļāvis Rīgas 

katedrāles kantors. Tieši šāda tipa izrotājumi var liecināt arī par zināmu orientālu elementu 

klātesamību dziedāšanas praksē, kā tas pēc analoģijas atrodams tradīcijās, kur līdz mūsu 

dienām saglabājusies spēcīga un nepārtraukta mutiskā tradīcija. 

 

50. muzikālā marginālija (skat. 112.a un 112.b attēlu) 

 
   112.a attēls. Muzikālā marginālija, fol. 130v, lapas kreisās malas augšdaļā 

zBbbbbbbbbjbbbbbijbbbbbbhbbbbbjbbbbbbijbbbbbbygbbbbbbbbhvbbvvbbbjcvvbbb
      y -     ri -        e - lei - son

    IV

K
 

           112.b attēls. Transkripcija kvadrātnotācijā 

                                                
1 Misāles daļa, kurā atrodami visi teksti un dziedājumi, kas attiecas uz svēto un mocekļu svētku un piemiņas 
dienām. 
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Komentārs: Šis dziedājums paredzēts Sv. Tomasa no Kenterberijas (†1170) piemiņas dienai 

29. decembrī. Kyrie nav atrodams Editio Vaticana krājumā, tomēr tas ir līdzīgs un, 

iespējams, ir EV 15, Dominator Deus (GR 760), lokāla versija. Šajā gadījumā raksts ir īpaši 

smalks un gandrīz mikroskopiski mazs (skat. arī 41. muz. marginālijas komentāru). 

 

51. muzikālā marginālija (skat. 113.a un 113.b attēlu) 

 
   113.a attēls. Muzikālā marginālija, fol. 130v, lapas kreisās malas apakšējā daļa 

bbXbbbbbbGhbbbbbbbbbfvbbbvrdbbbbbbbbfvvbbbbbvgbbbbbbbbbbbb
       y - ri - e - lei - son ...

    IV

K  
    113.b attēls. Transkripcija kvadrātnotācijā 
Komentārs: Dziedājums paredzēts Sv. Silvestra dienai 31. decembrī (par melodiju skat. 12. 

muz. marginālijas komentāru). 

 

52. muzikālā marginālija (skat. 114.a un 114.b attēlu) 

 
   114.a attēls. Muzikālā marginālija, fol. 130v, lapas augšmala, virs b slejas 

zZbbbfbvvbbbbbGhbbbbbbbbvy¥fvvv5vchcvvbbb
      y -  ri -  e - lei - son

    III

K  
         114.b attēls. Transkripcija kvadrātnotācijā 
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Komentārs: Dziedājums paredzēts Sv. Fēliksa dienā 14. janvārī un precīza vieta misāles 

tekstā tiek paradīta ar # zīmi (par melodiju skat. 3. muz. marginālijas komentāru). 

 

53. muzikālā marginālija (skat. 115.a un 115.b attēlu) 

 
   115.a attēls. Muzikālā marginālija, fol. 132r, lapas labās malas augšdaļa 

zBzzzzghgvygvr#@vsbbbzSYvc
      y -      ri - e ...

    VIII

K  
         115.b attēls. Transkripcija kvadrātnotācijā 
Komentārs: Šis Kyrie nav atrodams Editio Vaticana krājumā, tomēr tas ir līdzīgs un, 

iespējams, lokāla versija no EV 14, Iesu redemptor (GR 757). Dziedājums tika dziedāts Sv. 

apustuļa Pāvila atgriešanās svētkos (Conversio Pauli) 25. janvārī, tūlīt aiz šai dienai 

paredzētā introita Scio cui credidi (skat vairāk par melodiju 2. muz. marginālijas komentārā). 

 

54. muzikālā marginālija (skat. 116.a un 116.b attēlu) 

 
116.a attēls. Muzikālā marginālija, Fol. 134r, starp a un b teksta slejām 

 
    116.b attēls. Transkripcija kvadrātnotācijā 



 

 300 

Komentārs: Šeit atrodamais Kyrie ir identificējams kā EV 2, Fons bonitatis (GR 715). Tas 

Rīgas misālē paredzēts tautā iemīļotajiem Kunga prezentācijas templī svētkiem (latīniskais 

nosaukums - Purificatio St. Mariae) jeb Sveču dienai, kas tiek svinēta 2. janvārī. Dziedājums 

seko tūlīt aiz šai dienai paredzētā introita Suscepimus Deus. Tomēr, atšķirībā no citiem 

svētkiem, šeit īpašais ir tas, ka pirms introita dziedājuma vēl pierakstīti vairāki procesiju 

antifonu teksti, kas liecina par šo svētku lielo nozīmi viduslaiku Rīgas katedrālē. Acīmredzot, 

pirms mesas sākuma vēl noturēta plaša procesija katedrāles krustejā, kā tas viduslaiku 

katedrālēs un klosteros parasts. Šeit vērojama arī neliela lokāla melodijas iezīme, kas atkal 

izpaužas kā repercussa. Transkripcijā ar sarkanu iezīmētā skaņa nav atrodama EV, bet ir tikai 

Missale Rigense variantā.  

 

55. muzikālā marginālija (skat. 117.a un 117.b attēlu) 

 
  117.a attēls. Muzikālā marginālija, fol. 138v, starp a un b teksta slejām 

 
     117.b attēls. Transkripcija kvadrātnotācijā 
Komentārs: Šis marginālijas Kyrie ir identificējams kā EV 1, Lux et origo (GR 710), taču ar 

lokālām īpatnībām. Tas misālē paredzēts Sv. mocekļa Georga dienas mesai 23. aprīlī. Pirms 

šī dziedājuma ir jādzied introits Protexisti me. Runājot par muzikālām īpatnībām, jāatzīmē, 

ka Missale Rigense versijā uz zilbes (Ky-ri)-e tiek lietota četru skaņu repercussa, kamēr GR 

attiecīgi tiek lietots tikai divu skaņu atkārtojums. Transkripcijas piemērā ar sarkanu iezīmētas 

tās skaņas, kuras ir tikai Rīgas misālē, bet nav atrodamas GR  (sal. ar 30. muz. marginālijas 

komentāru).  
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56. muzikālā marginālija (skat. 118. attēlu) 

 
  118. attēls. Muzikālā marginālija, fol. 139r, starp a un b teksta slejām 
56. muz. marginālijas transkripciju skat. pie 55. marginālijas (117.b attēls). 

Komentārs: Dziedājums misālē paredzēts Sv. evaņģēlista Marka dienas mesai 25. aprīlī. 

Pirms šī dziedājuma ir jādzied introits Protexisti me (par melodiju skat. 30. un 55. 

marginālijas komentāru). Vēl Sv. Marka dienas formulāram īpašs ir tas, ka mesā paredzēta 

lielā litānija (Letania maior), kuras teksts šeit ir izrakstīts. 

 

57. muzikālā marginālija (skat. 119.a un 119.b attēlu) 

 
  119.a attēls. Muzikālā marginālija, fol. 139v, lapas kreisās malas augšdaļa 

zZzzzgzzzzzzygzzygzzzz4xxx#@vvscc
      y - ri -             e...

    VIII

K
 

      119.b attēls. Transkripcija kvadrātnotācijā 
Komentārs: Dziedājums misālē paredzēts Sv. apustuļu Filipa un Jēkaba svētkiem 1. maijā 

(mūsdienās Romas katoļu baznīca šos svētkus svin 3. maijā). Pirms šī dziedājuma ir jādzied 

introits Exclamaverunt ad te. Šis Kyrie nav atrodams Editio Vaticana krājumā, tomēr tas ir 

līdzīgs un, iespējams, lokāla versija no EV 14, Iesu redemptor (GR 757), kurš vairākkārt ar 

nelielām atšķirībām Missale Rigense jau lietots (skat vairāk par melodiju 2. muz. 

marginālijas komentārā). 
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58. muzikālā marginālija (skat. 120.a un 120.b attēlu) 

 
   120.a attēls. Muzikālā marginālija, fol. 140r, lapas augšmalas  labajā stūrī 

zzBxxxxxxxxxxxhbbbxxxxbbbbygzzzzzzhzzzzzz8z&^%zzzhzzzzzzzzzzzzzz
y - ri - e ...

    IV

K  
      120.b attēls. Transkripcija kvadrātnotācijā 
Komentārs: Šeit atrodamais Kyrie ir identificējams kā EV 4, Cunctipotens genitor Deus (GR 

725) intonācija. Dziedājums paredzēts Sv. Krusta atrašanas svētkos 3. maijā (Inventio St. 

Crucis) un seko introitam Nos autem gloriari. Šī mesa misālē un visa Baznīcas gada 

kalendārā ieņem īpašu vietu, jo pati misāle atradās uz Rīgas katedrāles Sv. Krusta altāra.  

 

59. muzikālā marginālija (skat. 121.a un 121.b attēlu) 

 
  121.a attēls. Muzikālā marginālija, fol. 144r, lapas labās malas augšdaļa 

zZbbbfbvbbbvbbfbbbb\bbbbbGhbv7v^%$vbbbbgh†sbbbbbbbcvvbbb
      y -  ri -  e ...

    VIII

K  
         121.b attēls. Transkripcija kvadrātnotācijā 
Komentārs: Šis marginālijas Kyrie ir identificējams kā EV 5, Magnae Deus potentiae (GR 

728). Tas misālē paredzēts Sv. Jāņa Kristītāja piedzimšanas svētku (In Nativitate S. Ioannis 

Baptistae) dienas mesai 24. jūnijā (misālē atsevišķs formulārs paredzēts arī vigīlijas mesai) 

un seko tūlīt aiz introita De ventre matris meae. Arī šajā gadījumā nav rakstīta bemol zīme 
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pie skaņas si (sal. ar 10. margināliju, kur bemol zīme tiek notēta), lai gan mutiskā tradīcijā, 

visticamāk, tā tika lietota (lai neveidotos tritona intervāls, kas gregorikā sastopams ārkārtīgi 

reti). 

 

60. muzikālā marginālija (skat. 122.a un 122.b attēlu) 

 
  122.a attēls. Muzikālā marginālija, fol. 145v, starp a un b teksta slejām 

zBbbbbbbbbGhbbbbbbbˆigbbbbygbbgbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbesvvbbb
      y -            ri -   e ...

    VIII

K  
      122.b attēls. Transkripcija kvadrātnotācijā 
Komentārs: Šis Kyrie nav atrodams EV izdevumā un līdz ar to ir uzskatāms par tikai Missale 

Rigense raksturīgu lokālas melodijas fragmentu (pirmoreiz tas parādās 22. muz. marginālijā). 

Misālē tas paredzēts Sv. apustuļu Pētera un Pāvila svētku dienas mesā 29. jūnijā un seko aiz 

tipiski šai dienai paredzētā introita Nunc scio vere. Arī šiem svētkiem Missale Rigense ir 

paredzēts speciāls formulārs vigīlijas mesai. 

 

61. muzikālā marginālija (skat. 123.a un 123.b attēlu) 

 
   123.a attēls. Muzikālā marginālija, fol. 146r, lapas labās malas apakšdaļā 
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zZzzzgzzzzzzygzzygzzzz4xxx#@vvscc
      y - ri -             e...

    VIII

K
 

      123.b attēls. Transkripcija kvadrātnotācijā 
Komentārs: Šis Kyrie nav atrodams Editio Vaticana krājumā, tomēr tas ir līdzīgs un, 

iespējams, lokāla versija no EV 14, Iesu redemptor (GR 757). Misālē tas paredzēts Sv. 

apustuļa Pāvila pieminēšanas svētkos (Commemoratio S. Pauli) 30. jūnijā un seko aiz introita 

Scio cui credidi (sīkāk par melodiju skat. 2. muz. marginālijas komentāru).  

 

62. muzikālā marginālija (skat. 124. attēlu) 

 
 124. attēls. Muzikālā marginālija, fol. [147v - 1r], lapas apakšmala, zem a slejas 

62. muz. marginālijas transkripciju skat. pie 61. marginālijas (123.b attēls). 

Komentārs: Misālē šis Kyrie paredzēts Sv. apustuļu Pētera un Pāvila svētku oktāvas mesā 6. 

jūlijā un seko aiz tipiski šai dienai paredzētā introita Sapientiam sanctorum. Šai gadījumā 

norādīti tikai pirmie introita vārdi un tad # zīme norāda, ka šeit ir jādzied marginālijā notētais 

Kyrie (sīkāk par melodiju skat. 2. muz. marginālijas komentāru). 

 

63. muzikālā marginālija (skat. 125.a un 125.b attēlu) 

 
      125.a attēls. Muzikālā marginālija, fol. 148r, lapas labās malas apakšdaļā 
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      125.b attēls. Transkripcija kvadrātnotācijā 
Komentārs: Dziedājums paredzēts Sv. Margaretas dienai 13. jūlijā un mesā seko tūlīt aiz 

introita Loquebar de testimoniis. Šīs marginālijas Kyrie ir identificējams kā lokāla versija no 

EV 11B, Orbis factor (GR 748). Interesantā kārtā, šis fragments un tā melodijas lokālās 

iezīmes atšķiras gan no 20., gan 49. marginālijas variantiem, kas atkal liecina par noteiktu 

improvizācijas un variēšanas klātesamību ikdienas dziedāšanas praksē. Šajā gadījumā ir nācis 

klāt viens locījums (transkripcijā iezīmēts ar sarkanu) uz zilbes (Ky)-ri-(e), kas EV versijā 

nav atrodams. To var traktēt kā savdabīgu izrotājumu, atkārtojot to pašu motīvu otrreiz, ko 

savā intonācijā ir iekļāvis Rīgas katedrāles kantors. Tieši šāda tipa izrotājumi var liecināt arī 

par zināmu orientālu elementu klātesamību dziedāšanas praksē, kā tas pēc analoģijas 

atrodams tradīcijās, kur līdz mūsu dienām saglabājusies spēcīga un nepārtraukta mutiskā 

tradīcija. Gan arī ir sastopama repercussa uz zilbes (Kyri)-e (atzīmēta ar sarkanu), kas tāpat 

EV nav atrodama. 

 

64. muzikālā marginālija (skat. 126. attēlu) 

 
  126. attēls. Muzikālā marginālija, fol. 148v, lapas kreisās malas augšdaļa 

64. muz. marginālijas transkripciju skat. pie 61. marginālijas (122.b attēls). 

Komentārs: Misālē šis Kyrie paredzēts Visu divpadsmit apustuļu svētku mesā 15. jūlijā un 

seko aiz šai dienai paredzētā introita Mihi autem nimis. Šai gadījumā atkal # zīme norāda, ka 

šeit ir jādzied marginālijā notētais Kyrie (sīkāk par melodiju skat. 2. muz. marginālijas 

komentāru). Vēl interesanta ir norāde zem Kyrie intonācijas, kur notēts tikai viens vārds 
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"alia"1. Šai gadījumā tas, acīmredzot, vērš misāles lietotāju uzmanību, ka šeit jādzied ir "cits" 

Kyrie, nevis tas, kas iepriekšējā mesā. Otra iespēja šo norādi interpretēt ir - "cita iespēja", kas 

šādā gadījumā dod kantoram izvēles iespēju. Tas liecina par skaidri strukturētu kārtību un 

praksi, kādi dziedājumi kad bija jādzied un arī par to, ka nereti bija zināma izvēles brīvība. 

 

65. muzikālā marginālija (skat. 127.a un 127.b attēlu) 

 
 127.a attēls. Muzikālā marginālija, fol. 148v, teksta vidū, starp a un b slejām 

zzBxxxxxxxxxxxhbbbxxxxbbbbygzzzzzzhzzzzzz8z&^%zzzhzzzzzzzzzzzzzz
y - ri - e ...

    IV

K  
      127.b attēls. Transkripcija kvadrātnotācijā 
Komentārs: Šeit atrodamais Kyrie ir identificējams kā EV 4, Cunctipotens genitor Deus (GR 

725). Tas misālē paredzēts Sv. Marijas Magdalēnas svētku mesā 22. jūlijā un seko aiz introita 

dziedājuma Gaudeamus omnes. 

 

66. muzikālā marginālija (skat. 128.a un 128.b attēlu) 

  
     128.a attēls. Muzikālā marginālija, fol. 149v, lapas kreisās malas augšdaļa 

 

                                                
1 “Cits.” 
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zZzzzgzzzzzzygzzygzzzz4xxx#@vvscc
      y - ri -             e...

    VIII

K
 

      128.b attēls. Transkripcija kvadrātnotācijā 
Komentārs: Šis Kyrie nav atrodams Editio Vaticana krājumā, tomēr Missale Rigense 

sastopams bieži, kas liecina par šīs melodijas popularitāti Rīgas katedrāles rituālā. Melodija ir 

līdzīga un, iespējams, lokāla versija no EV 14, Iesu redemptor (GR 757). Misālē šis 

dziedājums paredzēts Sv. apustuļa Jēkaba svētku dienas mesai 25. jūlijā un seko aiz introita 

Mihi autem nimis (sīkāk par melodiju skat. 2. muz. marginālijas komentāru). Par šo svētku 

nozīmīgumu Rīgā liecina tas, ka misālē notēts – lai gan ar saīsinājumiem – arī Sv. Jēkaba 

dienas vigīlijas mesas formulārs. Jāatceras, ka 1211. gada 25. jūlijā tika likts Rīgas Marijas 

Debesīs uzņemšanas katedrāles pamatakmens  

 

67. muzikālā marginālija (skat. 129.a un 129.b attēlu) 

 
     129.a attēls. Muzikālā marginālija, fol. 153v, teksta vidū, starp a un b slejām 

 
      129.b attēls. Transkripcija kvadrātnotācijā 
Komentārs: Šeit atrodamais Kyrie ir identificējams kā EV 2, Fons bonitatis (GR 715). Tas 

misālē paredzēts Rīgas katedrāles patronāta svētkiem – Vissvētākās Jaunavas Marijas 
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uzņemšanas debesīs svētkiem (In Assumptione beatae Mariae Virginis) 15. augustā1. Arī 

šiem lielajiem svētkiem ir paredzētas vairākas mesas, sākot jau ar priekšvakara vigīlijas 

mesu. Marginālijā atrodamais Kyrie domāts svētku dienas mesai. Dziedājums seko tūlīt aiz 

šai dienai paredzētā introita Gaudeamus omnes. Šeit vērojama arī neliela lokāla melodijas 

iezīme, kas atkal izpaužas kā repercussa. Transkripcijā ar sarkanu iezīmētā skaņa nav 

atrodama EV, bet ir tikai Missale Rigense variantā.  

 

68. muzikālā marginālija (skat. 130.a un 130.b attēlu) 

 
 130.a attēls. Muzikālā marginālija, fol. 154r, lapas augšmalas labais stūris 

zBbbbbSfGhbbbbbbbbbbtfbbbbbbesbbbbbcb
     y -  ri - e ...

       I

K
 

 130.b attēls. Transkripcija kvadrātnotācijā 
Komentārs: Šis marginālijas Kyrie ir identificējams kā EV 9, Cum iubilo (GR 741). Misālē šis 

dziedājums paredzēts Sv. Laurencija svētku oktāvas dienas mesai 17. augustā un seko aiz 

introita Probasti, Domine. Tā kā intonācija ir ļoti īsa, tad nav iespējams noteikt, vai tika 

lietota EV versija vai arī Missale Rigense lokālais variants (skat. arī 47. muz. marginālijas 

transkripciju un komentāru). 

 

 

 

 

 

                                                
1 Tāpēc pilnais Rīgas katedrāles nosaukums viduslaikos ir Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Doms. Tātad, 
Rīgas Doms 13. gadsimta divdesmitajos gados ticis iesvētīts Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētkos, kas 
ilgus gadus latviešu valodā tika saukti arī par Marijas Debesbraukšanas dienu un jau kopš viduslaikiem pēc 
tradīcijas tiek svinēti katru gadu 15. augustā. 
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69. muzikālā marginālija (skat. 131.a un 131.b attēlu) 

 
     131.a attēls. Muzikālā marginālija, fol. 154v, teksta vidū, starp a un b slejām 

zZzzzgzzzzzzygzzygzzzz4xxx#@vvscc
      y - ri -             e...

    VIII

K
 

      131.b attēls. Transkripcija kvadrātnotācijā 
Komentārs: Šis Kyrie nav atrodams Editio Vaticana krājumā, tomēr Missale Rigense 

sastopams ļoti bieži, kas liecina par šīs melodijas popularitāti Rīgas katedrāles rituālā. 

Melodija ir līdzīga un, iespējams, lokāla versija no EV 14, Iesu redemptor (GR 757). Misālē 

šis dziedājums paredzēts Sv. apustuļa Bartolomeja svētku dienas mesai 24. augustā un seko 

aiz introita Mihi autem nimis (sīkāk par melodiju skat. 2. muz. marginālijas komentāru). Par 

šo apustuļu svētku nozīmīgumu Rīgā liecina tas, ka misālē notēts – lai gan ar lieliem 

saīsinājumiem – arī Sv. Bartolomeja dienas vigīlijas mesas formulārs. 

 

70. muzikālā marginālija (skat. 132.a un 132.b attēlu) 

 
     132.a attēls. Muzikālā marginālija, fol. 155r, lapas labās malas apakšdaļā 
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zBbbbbbbbbGhbbbbbbbˆigbbbbygbbgbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbesvvbbb
      y -            ri -   e ...

    VIII

K  
     132.b attēls. Transkripcija kvadrātnotācijā 
Komentārs: Šis Kyrie nav atrodams EV izdevumā un to varētu uzskatīt par tikai Rīgas misālei 

raksturīgu lokālas melodijas fragmentu. Melodija manuskriptā sastopama vairākkārt. 

Dziedājums misālē paredzēts Sv. Augustīna dienas mesai 28. augustā un seko aiz šai dienai 

paredzētā introita In medio Ecclesiae. 

 

71. muzikālā marginālija (skat. 133.a un 133.b attēlu) 

 
  133.a attēls. Muzikālā marginālija, fol. 155v, teksta vidū, starp a un b slejām 

 
     133.b attēls. Transkripcija kvadrātnotācijā 
Komentārs: Šis Kyrie dziedājums paredzēts Sv. Jāņa Kristītāja galvas nociršanas piemiņas 

dienai (Decollationis Johannis Baptistae) 29. augustā un mesā seko tūlīt aiz introita In virtute 

tua. Šis marginālijas Kyrie ir identificējams kā lokāla versija no EV 11B, Orbis factor (GR 

748). Interesantā kārtā, šis fragments un tā melodijas lokālās iezīmes atšķiras no 18. muz. 

marginālijas varianta, kas liecina par noteiktu improvizācijas un variēšanas klātesamību 

ikdienas dziedāšanas praksē. Šajā gadījumā, tāpat kā 49. marginālijā, ir nācis klāt viens 

locījums (transkripcijā iezīmēts ar sarkanu), kas EV versijā nav atrodams. To var traktēt kā 

savdabīgu izrotājumu, atkārtojot to pašu motīvu otrreiz, ko savā intonācijā ir iekļāvis Rīgas 

katedrāles kantors. Tieši šāda tipa izrotājumi var liecināt arī par zināmu orientālu elementu 

klātesamību dziedāšanas praksē. 
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72. muzikālā marginālija (skat. 134.a un 134.b attēlu) 

 
134.a attēls. Muzikālā marginālija, fol. 156v, teksta vidū, starp a un b slejām 

zZbbbfbvbbbvbbfbbbb\bbbbbGhbv7v^%$vbbbbgh†sbbbbbbbcvvbbb
      y -  ri -  e ...

    VIII

K  
       134.b attēls. Transkripcija kvadrātnotācijā 
Komentārs: Šis marginālijas Kyrie ir identificējams kā EV 5, Magnae Deus potentiae (GR 

728). Tas misālē paredzēts Sv. Jaunavas Marijas dzimšanas dienas (In Nativitate S. Mariae) 

mesai 8. septembrī un seko tūlīt aiz introita Gaudeamus in Domino. Arī šajā gadījumā nav 

rakstīta bemol zīme pie skaņas si (sal. ar 10. muz. margināliju, kur bemol zīme tiek notēta), 

lai gan, visticamāk, tā mutiskajā tradīcijā tika lietota (lai neveidotos tritona intervāls, kas 

gregorikā sastopams ārkārtīgi reti). 

 

73. muzikālā marginālija (skat. 135.a un 135.b attēlu) 

 
135.a attēls. Muzikālā marginālija, fol. 157v, teksta vidū, starp a un b slejām 
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zBbbbbbbbbGhbbbbbbbˆigbbbbygbbgbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbesvvbbb
      y -            ri -   e ...

    VIII

K  
     135.b attēls. Transkripcija kvadrātnotācijā 
Komentārs: Šis Kyrie nav atrodams EV izdevumā un to varētu uzskatīt par tikai Missale 

Rigense raksturīgu lokālas melodijas fragmentu. Melodija Rīgas misālē sastopama vairākkārt, 

sevišķi misāles beigu daļā. Dziedājums misālē paredzēts Sv. Krusta pagodināšanas svētku (In 

exaltatione Sancte Crucis) mesai 14. septembrī un seko aiz šai dienai paredzētā introita Nos 

autem gloriari. 

 

74. muzikālā marginālija (skat. 136.a un 136.b attēlu) 

 
136.a attēls. Muzikālā marginālija, fol. 158v, teksta vidū, starp a un b slejām 

zZzzzgzzzzzzygzzygzzzz4xxx#@vvscc
      y - ri -             e...

    VIII

K
 

        136.b attēls. Transkripcija kvadrātnotācijā 
Komentārs: Šis Kyrie nav atrodams Editio Vaticana krājumā, tomēr Missale Rigense 

sastopams ļoti bieži, sevišķi misāles beigu daļā apustuļu svētkos. Melodija ir līdzīga un, 

iespējams, lokāla versija no EV 14, Iesu redemptor (GR 757). Misālē šis dziedājums 

paredzēts Sv. apustuļa Mateja svētku dienas mesai 23. septembrī un seko aiz introita Os justi 

(sīkāk par melodiju skat. 2. muz. marginālijas komentāru). Arī par šo apustuļu svētku 
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nozīmīgumu Rīgā liecina tas, ka misālē notēts – lai gan ar lieliem saīsinājumiem – arī Sv. 

Mateja dienas vigīlijas mesas formulārs. 

 

75. muzikālā marginālija (skat. 137.a un 137.b attēlu) 

 
  137.a attēls. Muzikālā marginālija, fol. 159r, teksta vidū, starp a un b slejām 

zBbbbbbbbbGhbbbbbbbˆigbbbbygbbgbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbesvvbbb
      y -            ri -   e ...

    VIII

K  
     137.b attēls. Transkripcija kvadrātnotācijā 
Komentārs: Šis Kyrie nav atrodams EV izdevumā un līdz ar to ir uzskatāms par tikai Missale 

Rigense raksturīgu lokālas melodijas fragmentu. Melodija Missale Rigense beigu daļā 

sastopama daudzkārt. Dziedājums misālē pierakstīts Sv. Maurīcija dienas un Sv. Maurīcija 

biedrības svētku mesai 22. septembrī un seko aiz šai dienai paredzētā introita Multae 

tribulationes. 

 

76. muzikālā marginālija (skat. 138.a un 138.b attēlu) 

 
138.a attēls. Muzikālā marginālija, fol. 159v, lapas kreisās malas apakšdaļā 

zzBxxxxxxxxxxxhbbbxxxxbbbbygzzzzzzhzzzzzz8z&^%zzzhzzzzzzzzzzzzzz
y - ri - e ...

    IV

K  
      138.b attēls. Transkripcija kvadrātnotācijā 
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Komentārs: Šeit atrodamais Kyrie ir identificējams kā EV 4, Cunctipotens genitor Deus (GR 

725). Tas misālē paredzēts Sv. erceņģeļa Miķeļa dienas (De sancto Michaele) svētku mesā 

29. septembrī un seko aiz introita dziedājuma Benedicite Domino. 

 

77. muzikālā marginālija (skat. 139.a un 139.b attēlu) 

 
139.a attēls. Muzikālā marginālija, fol. 162r, teksta vidū, starp a un b slejām 

 
      139.b attēls. Transkripcija kvadrātnotācijā 
Komentārs: Šis Kyrie dziedājums paredzēts Vienpadsmit tūkstoš jaunavu un mocekļu dienai 

(Undecim millium virginum) 21. oktobrī un mesā seko tūlīt aiz introita Gaudeamus omnes. 

Marginālijas Kyrie intonācija ir identificējama kā lokāla versija no EV 11B, Orbis factor (GR 

748). Interesantā kārtā, šis fragments un tā melodijas lokālās iezīmes atšķiras no 20. 

marginālijā esošā varianta, kas liecina par noteiktu improvizācijas un variēšanas klātesamību 

ikdienas dziedāšanas praksē. Šajā gadījumā, tāpat kā 49. un 71. marginālijā, ir nācis klāt 

viens locījums (transkripcijā iezīmēts ar sarkanu), kas EV versijā nav atrodams. To var traktēt 

kā savdabīgu izrotājumu, atkārtojot to pašu motīvu otrreiz, ko savā intonācijā ir iekļāvis 

Rīgas katedrāles kantors.  
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78. muzikālā marginālija (skat. 140.a un 140.b attēlu) 

 
140.a attēls. Muzikālā marginālija, fol. 162r, lapas labās malas apakšdaļā 

zZzzzgzzzzzzygzzygzzzz4xxx#@vvscc
      y - ri -             e...

    VIII

K
 

      140.b attēls. Transkripcija kvadrātnotācijā 
Komentārs: Šis Kyrie nav atrodams Editio Vaticana krājumā, tomēr Missale Rigense 

sastopams ļoti daudz, sevišķi misāles beigu daļā apustuļu svētkos. Melodija ir līdzīga un, 

iespējams, lokāla versija no EV 14, Iesu redemptor (GR 757). Misālē šis dziedājums 

paredzēts Sv. apustuļu Sīmaņa un Jūdas svētku dienas mesai 28. oktobrī un seko aiz introita 

Mihi autem nimis (sīkāk par melodiju skat. 2. muz. marginālijas komentāru). Arī par šo 

apustuļu svētku nozīmīgumu Rīgā liecina tas, ka misālē notēts – lai gan ar lieliem 

saīsinājumiem – arī Sv. Sīmaņa un Jūdas dienas vigīlijas mesas formulārs. 

 

79. muzikālā marginālija (skat. 141.a un 141.b attēlu) 

 
141.a attēls. Muzikālā marginālija, fol. 162v, teksta vidū, starp a un b slejām 
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    141.b attēls. Transkripcija kvadrātnotācijā 
Komentārs: Šeit atrodamais Kyrie ir identificējams kā EV 2, Fons bonitatis (GR 715). Tas 

Rīgas misālē paredzēts tautā iemīļotās Visu svēto dienas (Omnium sanctorum) dienas mesai, 

1. novembrī. Dziedājums seko tūlīt aiz šai dienai paredzētā introita Gaudeamus omnes. Rīgas 

misālē pirms tam atrodams arī svētku vigīlijas mesas formulārs. Šeit vērojama arī neliela 

lokāla melodijas iezīme, kas atkal izpaužas kā repercussa. Transkripcijā ar sarkanu iezīmētā 

skaņa nav atrodama EV, bet ir tikai MR variantā.  

 

80. muzikālā marginālija (skat. 142.a un 142.b attēlu) 

 
142.a attēls. Muzikālā marginālija, fol. 163v, teksta vidū, starp a un b slejām 

 
   142.b attēls. Transkripcija kvadrātnotācijā 
Komentārs: Šis Kyrie dziedājums paredzēts Sv. Mārtiņa no Tūras piemiņas dienai 11. 

novembrī un mesā seko tūlīt aiz introita Statuit ei Dominus. Marginālijas Kyrie intonācija ir 

identificējama kā lokāla versija no EV 11B, Orbis factor (GR 748). Interesantā kārtā, šī 

marginālija un tās melodijas lokālās iezīmes atšķiras no 20. marginālijas varianta, kas liecina 

par noteiktu improvizācijas un variēšanas klātesamību ikdienas dziedāšanas praksē. Šajā 

gadījumā, tāpat kā 49. un 71. marginālijā, ir nācis klāt viens locījums (transkripcijā iezīmēts 

ar sarkanu), kas EV versijā nav atrodams.  
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81. muzikālā marginālija (skat. 143. attēlu) 

 
143. attēls. Muzikālā marginālija, fol. 164r, lapas labās malas  

81. muz. marginālijas transkripciju skat. pie 80. marginālijas (141.b attēls). 

Komentārs: Šis Kyrie dziedājums paredzēts Sv. Elizabetes piemiņas dienai 17. novembrī un 

mesā seko tūlīt aiz introita Gaudeamus omnes. Šis marginālijas Kyrie ir identificējams kā 

lokāla versija no EV 11B, Orbis factor (GR 748) (vairāk informācjas par melodiju - 49. 

fragm. komentārā xx. lpp.).  

 

82. muzikālā marginālija (skat. 144.a un 144.b attēlu) 

 
 144.a attēls. Muzikālā marginālija, fol. 165r, teksta vidū, starp a un b slejām 

zBbbbbbbbbGhbbbbbbbˆigbbbbygbbgbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbesvvbbb
      y -            ri -   e ...

    VIII

K  
    144.b attēls. Transkripcija kvadrātnotācijā 
Komentārs: Šis Kyrie nav atrodams EV izdevumā un līdz ar to ir uzskatāms par tikai Missale 

Rigense raksturīgu lokālas melodijas fragmentu. Melodija manuskripta beigu daļā sastopama 

daudzkārt. Dziedājums misālē pierakstīts Sv. Katrīnas dienas svētkiem 25. novembrī un seko 

aiz šai dienai paredzētā introita Gaudeamus omnes. 
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83. muzikālā marginālija (skat. 145.a un 145.b attēlu) 

 
145.a attēls. Muzikālā marginālija, fol. 166r, teksta vidū, starp a un b slejām 

zZzzzgzzzzzzygzzygzzzz4xxx#@vvscc
      y - ri -             e...

    VIII

K
 

    145.b attēls. Transkripcija kvadrātnotācijā 
Komentārs: Šis Kyrie nav atrodams Editio Vaticana krājumā, turpretim Rīgas misālē 

sastopams ļoti daudz, sevišķi misāles beigu daļā apustuļu svētkos. Melodija ir līdzīga un, 

iespējams, lokāla versija no EV 14, Iesu redemptor (GR 757). Misālē šis dziedājums 

paredzēts Sv. apustuļa Andreja svētku dienas mesai 30. novembrī un seko aiz introita Mihi 

autem nimis (sīkāk par melodiju skat. 2. muz. marginālijas komentāru). Arī par šo apustuļu 

svētku nozīmīgumu Rīgā liecina tas, ka misālē notēts – lai gan ar lieliem saīsinājumiem – arī 

Sv. Andreja dienas vigīlijas mesas formulārs. 

  

 Līdz ar to tika apkopoti, analizēti un transkribēti visi Missale Rigense atrodamie 

muzikālo margināliju melodiju fragmeti. Sekojošā tabula (skat. nākamo lpp.) atklāj 

repertuāra kopskatu, kas atklājas, apskatot šo Rīgas mūzikas vēsturē unikālo materiālu. Tajā 

parādīts, cik daudz un kādi dziedājumi sasaucas ar Editio Vaticana atrodamajem 

dziedājumiem (ieskaitot arī lokālas melodiju versijas), kā arī tikai Rīgas katedrālei 

raksturīgās melodijas. 
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Rīgas misāles muzikālo margināliju melodiju tabula 

 
EV, LiU vai MR nummurs1   MR fragm. No   Piezīmes 

EV 1, Kyrie Lux et origo   18, 30, 35, 36, 46, 55, 56 lv2 

EV 2, Kyrie Fons bonitatis   31, 45, 54, 67, 79   lv 

EV 3, Kyrie Deus sempiterne   8    lv 

EV 4, Kyrie Cunctipotens genitor Deus 1, 5, 32, 58, 65, 76  lv 

EV 5, Kyrie Magnae Deus potentiae  10, 28, 40, 59, 72 

EV 9, Kyrie Cum iubilo   47, 68    lv 

EV 11B, Kyrie Orbis factor   20, 34, 49, 63, 71, 77, 80, 81 lv (varianti variējas) 

EV 12, Kyrie Pater cuncta   7, 11, 16   lv 

EV 14, Kyrie Iesu redemptor   2, 33, 53, 57, 61, 62, 64, 66, lv 

      69, 74, 78, 83 
EV 15, Kyrie Dominator Deus  4, 6, 15, 29, 41, 43, 50  lv (varianti variējas) 

EV 16, Kyrie     3, 9, 21, 23, 26, 27, 37, 52 lv (varianti variējas) 

LiU 1857, Kyrie    12, 13, 14, 51 

MR 1, Kyrie     22, 60, 70, 73, 75, 82 

MR 2, Kyrie ymas    37–38 

EV 5, Gloria Magnae Deus potentiae  19    lv 

EV 9, Gloria Cum iubilo   48    lv 

EV 12, Gloria Orbis factor   42 

EV 15, Gloria Dominator Deus  44 

MR 1, Gloria     39 

EV 1, Sanctus     17    lv 

EV 15, Sanctus    24 

EV 15, Agnus Dei Dominator Deus  25 

 

 Jāsecina, ka kopā Rīgas misāles muzikālajās marginālijās atrodama 14 Kyrie, 

5nGloria, 2 Sanctus un 1 Agnus Dei melodija. Darba turpinājumā šis materiāls tiks 

salīdzināts ar 15. gadsimta Hamburgas manuskriptiem, lai meklētu pēc reģionālām materiālu 

paralēlēm, un pēc tam veikts kopsavilkums ar secinājumiem. 

                                                
1 EV dziedājumiem uzrādīta Graduale Romanum lietotā mesu ciklu numerācija, LiU gadījumā norādīts lappuses 
nummurs, bet tikai Rīgas misālē atrodamie lokālie dziedājumi tiek numurēti augošā secībā atsevišķi. 
2 Lokāls melodijas variants. 
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3.2.2.3. Salīdzinājums ar Hamburgas kodeksos atrodamo materiālu 

 Jau šobrīd, aplūkojot Rīgas misāles muzikālo margināliju transkripcijas, ir skaidrs, ka 

tajās atrodamas gan tikai Rīgai raksturīgas liturģiskās melodijas (kuras nelīdzinās nevienai no 

EV ietvertajām melodijām), gan iezīmīgi EV atrodamu melodiju lokālie varianti, gan 

melodijas, kas sakrīt ar EV atrodamo materiālu. Lai spētu izdarīt secinājumus par Rīgas 

lokālo gregorisko tradīciju, kas balstīti uz šī materiāla analīzes rezultātiem, nozīmīgi ir arī 

saprast, kāda ir situācija, aplūkojot liturģiskās mūzikas tradīciju plašākā reģionālā kontekstā. 

Šai gadījumā, īpaša uzmanība tiks pievērsta Ziemeļvācijas metropoles Hamburgas vēlīno 

viduslaiku muzikālajam mantojumam. Tieši Rīgas un Hamburgas viena un tā paša laika 

muzikālo materiālu salīdzinājums varētu sniegt jaunas atziņas gan par reģionam kopīgām 

muzikāli liturģiskām kopsakarībām, gan katrai tradīcijai unikālo.1  

 Vēlīnajos viduslaikos starp daudzajām Hanzas pilsētām eksistēja ļoti aktīvi 

tirdzniecības un kultūras kontakti, kas rezultējās ne tikai rosīgā ekonomiskā sadarbībā, bet arī 

savstarpēji saistītā kultūras mantojuma izveidē. Tā laika Rīga līdz ar Hanzas attiecībām bija 

saistīta ar tādām pilsētām kā Hamburga, Lībeka, Vismāra, Rostoka, Brēmene, Danciga u.c. 

Vēl vairāk, var apgalvot, ka laikā no 13.–15. gs. tieši no nosauktajām pilsētām uz Rīgu notika 

ievērojama zināšanu un vērtību pārnese, kas norisinājās ļoti dažādās jomās un līmeņos. Šajā 

laikā uz Rīgu dzīvot pārcēlās ne tikai daudzi tirgotāji, kuri šeit meklēja jaunus noieta tirgus, 

bet arī garīdznieki un dažādu garīgo ordeņu locekļi. Tas rezultējās situācijā, ka 15. gs. Rīga 

kļuva par ievērojamu Eiropas reliģiozās dzīves centru ar visām no tā izrietošām iezīmēm (sal. 

Spārītis 2001: 252). Viena no svarīgākajām ietekmēmi nācai noi Hamburgas2, kas jau 12.–13. 

gs. bija kļuvusi ne tikai par nozīmīgu ekonomisku, bet arī zinātnes un kultūras centru. Hanzas 

savienības ietvaros Hamburga visaktīvāk sadarbojās ar Lībeku. Austriešu medievists Stefans 

Engels (Stefan Engels) savukārt norāda, ka jaunās daudzbalsīgās mūzikas, kuras centrs bija 

Parīzes Notrdamas katedrāle, izplatība Eiropā, šķiet, Hamburgas mūzikas dzīvi īpaši 

neietekmēja. Ja citur agrīnā daudzbalsība pamazām aizvien vairāk tika integrēta baznīcā un 

tās liturģijā, tad saglabājušies Hamburgas viduslaiku muzikālie manuskripti par šādu tendenci 

neliecina. No šī laika nav saglābājies arī neviens instrumentālās mūzikas paraugs (Engels 

2001: 32–33). Ļoti līdzīgi Rīgai, arī viduslaiku Hamburgas reliģiozajā tradīcijā nozīmīgu 

                                                             
1 Hamburgas manuskripti tika izvēlēti tāpēc, ka šīs pilsētas liturģiskā tradīcija vēlīnajos viduslaikos ir nozīmīga 
un reprezentatīva visa reģiona kontekstā. Jāpiebilst arī, ka neviena cits reģiona vai pilsētas materiāls, kas būtu 
noderīgs salīdzinājumam, nav saglabājies. Izņēmums varētu būtu vienīgi Lībekas liturģiskās grāmatas, ko 
Lībekas pilsēta tikai nesen atguva no Krievijas kā “kara mantojumu”, taču tās vēl nav ne sistematizētas un 
digitalizētas, ne pētītas.  
2 Pilsētu jau 9. gadsimtā dibinājis Sv. Ansgars, kurš 834. gadā kļuva par Hamburgas arhibīskapu. 
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lomu spēlēja Jaunavas Marijas kults. Dievmāte Marija kopš 1228. gada bija Hamburgas 

pilsētas patronese. Te jāmin, ka tieši 15. gs. viduslaiku Marijas kults, kurš sākotnēji bija 

izaudzis no 11.–12. gs. klosteru spiritualitātes, bija plaši izplatīts visā Eiropā. Tas 

visdažādākajos veidos atstāja savus nospiedumus gan baznīcas liturģijā, gan mūzikā, gan 

sakrālajā mākslā. Nozīmīga loma tam bija arī dažādu tautas dievbijības formu veidošanās 

procesā. Marijas kulta ietekme ir novērojama arī abos tālāk apskatītajos Hamburgas 

manuskriptos. Un visbeidzot, arī Hamburgā, tāpat kā Rīgā, pilsētas augstāko garīgo autoritāti 

un reliģiskās dzīves centru reprezentēja tieši Marijas Doms (sal. Bracker 2006: 247). 

Jāpiezīmē, ka pie katedrāles esošā Doma skola abās pilsētās daudzus gadsimtus pildīja arī 

zinātnes un izglītības centra nozīmīgās funkcijas. 

 Tomēr, neraugoties uz Hamburgas Doma lomu pilsētas garīgajā un kultūras dzīvē 

viduslaikos, līdz mūsu dienām diemžēl nav saglabājies neviens liturģiskais manuskripts, kas 

dokumentētu tieši šīs baznīcas dievkalpojumu dzīvi. Līdz ar to Rīgas misāles muzikālais 

materiāls tiks salīdzināts ar divu citu Hamburgas baznīcu viduslaiku liturģiskajiem 

manuskriptiem – Cod. Kath. 6, kas dokumentē Sv. Katrīnas baznīcas mūzikas dzīvi, un Cod. 

Petri 61, kas tika lietots Hamburgas Sv. Pētera baznīcā.1 Abām baznīcām bija ievērojama 

ietekme viduslaiku Hamburgas garīgajā dzīvē: Sv. Pētera baznīca, kas atrodas blakus 

Hamburgas Domam, ir uzskatāma par vecāko pilsētas draudzes baznīcu, par ko liecina pirmie 

hroniku ieraksti jau 1193./1195. gadā, savukārt Sv. Katrīnas baznīca bez konkrētāka 

datējuma hronikās vairākkārt minēta 13. gadsimtā (Engels 2001: 33–34). 

 Pirms salīdzinošās analīzes jāmin vēl vairākus šodien zināmus faktus par Hamburgas 

muzikāli liturģisko dzīvi viduslaikos. Tas īpaši svarīgi tāpēc, ka par Rīgu šai sakarā zināms 

ārkārtīgi maz. Līdz ar to Hamburgas informācija pēc analoģijas ļauj izteikt pieņēmumu, ka 

līdzīgi tas varētu būt bijis arī viduslaiku Rīgā (jo abas pilsētas neapšaubāmi pieder vienai un 

tai pašai ziemeļvācu muzikāli liturģiskajai tradīcijai). Vācu mākslas vēsturnieks Georgs 

Siamkens (Georg Syamken) savā pētījumā par Hamburgas pilsētu šai sakarā uzskaita 

vairākus nozīmīgus faktus: Hamburgas Domā bez galvenā altāra bija vēl daudzi blakus altāri, 

pie kuriem regulāri savus dievkalpojumus svinēja daudzās viduslaiku brālības un cunftes. 

Visā Hamburgā kopā viduslaikos bija 170 altāru, proti, 43 – Domā, 22 – Sv. Pētera baznīcā, 

24 – Sv. Nikolaja baznīcā, 18 – Sv. Katrīnas baznīcā un 20 – Sv. Jēkaba baznīcā. Tos visus 

kopumā apkalpoja 250 "ne-monastisko" priesteru, kā arī dominikāņi un franciskāņi. Vairāki 
                                                             

1 Abu manuskriptu oriģināli atrodas Hamburgas Karla fon Osecka Valsts un Universitātes bibliotēkā (Staats- 
und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky). 
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viduslaiku avoti liecina par to, ka Hamburgā lietoti ļoti daudzi liturģiskie manuskripti – gan 

antifonāles, gan misāles. Iespējams pat, ka eksistējuši vairāki pilsētā darbojošies skriptoriji. 

Tomēr līdz mūsdienām kopumā saglabājušies salīdzinoši nedaudz manuskriptu, svarīgākie no 

tiem dokumentē 15. gs. Sv. Katrīnas un Sv. Pētera baznīcu muzikāli liturģisko dzīvi. Tam par 

iemeslu galvenokārt ir fakts, ka reformācijas laikā liela daļa vairs nevajadzīgo liturģisko 

grāmatu tika iznīcināta (Syamken 1999: 64–65). 

 Ir zināmi arī daži zīmīgi fakti par dziedāšanas norisi dievkalpojumos viduslaiku 

Hamburgā. Visus dievkalpojumus Hamburgas baznīcās muzikāli veidoja dziedātāju kori1, 

kurus veidoja kleriķi un skolnieki (kur pie baznīcas bija skola). Domā dziedātāju koris pirmo 

reizi ir dokumentēts jau 1227. gadā. Lielākā daļa kantoru bija ordinēti priesteri. Sv. Pētera 

baznīcā 1487. gadā tika algoti 6 profesionāli kantori (priesteri un vikāri), kuru galvenais 

uzdevums bija dziedāt visos Marijas dievkalpojumos, kas sevī ietvēra visu Marijas svētku 

dienu mesas un stundu liturģiju. Kopš 1517. gada šādi Marijas dievkalpojumi notika katru 

dienu. Šai laikā atrodamas ziņas arī par zēniem, kas dziedāja dievkalpojumos. Tāpat arī Sv. 

Katrīnas baznīcā katru dienu tika dziedāts Marijas dievkalpojumos, kas tika finansēts ar 

Hamburgas Marijas brālības līdzekļiem. Liturģisko dziedājumu izgreznošanai 

dievkalpojumos tika lietotas vispirms jau ērģeles, tad citi instrumenti, un visbeidzot 

saglabājušos manuskriptos ir atrodami arī daži agrīnās daudzbalsības paraugi. Kādā 1336. 

gada dievkalpojuma kārtībā jau tiek minētas ērģeles, kuras dievkalpojumā tiek lietotas pēc 

t.s. alternatim2 prakses. 15. gadsimtā jau visās Hamburgas baznīcās ir dokumentēts ērģeļu 

lietojums dievkalpojumos (Leichsenring 1922: 4–9). Lai gan Rīgas gadījumā šāda veida 

informācija nav mūsu rīcībā (jo gandrīz neviens avots par viduslaiku baznīcas mūzikas dzīvi 

līdz mūsdienām nav saglabājies), tomēr viduslaiku Hamburgas muzikālās dzīves apraksti 

sniedz plašāku kontekstu, kurā noteikti iespējams iedomāties arī Rīgas muzikāli liturģisko 

dzīvi un līdz ar to arī labāk aptvert un interpretēt Rīgas viduslaiku avotos (vispirms jau Rīgas 

misālē) atrodamo informāciju.  

 No agrīnajiem viduslaikiem faktiski nav saglabājies gandrīz neviens Hamburgas 

liturģiskais manuskripts ar muzikālo notāciju. Nozīmīgākie saglabājušies avoti ir 15. gs. un 

16. gs. sākuma Hamburgas muzikāli liturģiskie manuskripti, kas šim pētījumam ir īpaši 

nozīmīgi, jo tiem ir apmēram tas pats datējums, kas jāpiešķir arī Rīgas misālei. Turpinājumā 

                                                             
1 T.i., schola cantorum. 
2 Alternatim prakse – pamīšus dzied koris un spēlē ērģeles; ļoti populāra šāda prakse bija, dziedot psalmodiju un 
kantikas, kur vienu pantu dzied dziedātāji, bet otru spēlē ērģeles (klātesošie tai laikā attiecīgo tekstu "domāja 
līdzi"). 
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tuvāk tiks aprakstīti un izmantoti divi no šiem manuskriptiem, kuri šajā darbā tika izvēlēti 

tāpēc, ka tajos atrodamo materiālu ir iespējams salīdzināt ar Rīgas misālē atrodamo muzikālo 

materiālu. Tie ir: 

• Cod. Kath. 6 – misāle, kas dokumentē Hamburgas Sv. Katrīnas baznīcas 

mūzikas dzīvi, datējums – ap 1450. g. 

• Cod. Petri 61 – antifonāle-graduāle BMV1 (Marijas mesas un ofīciji), kas 

dokumentē Hamburgas Sv. Pētera baznīcas mūzikas dzīvi, datējums – 15. gs. 

beigas. 

  

Cod. Kath. 6 Missale  

Šī ir tipiska 15. gs. misāle, kas sastāv no 206 pergamenta lapas (410 x 310 mm), kur netipiski 

tiek numurētas verso lappuses. Tās sākumā atrodams liturģiskais kalendārs, tad seko 

Proprium de tempore daļa, visi Kyriale dziedājumi (ar notīm pakavnaglu notācijā), 

prefācijas, Proprium de sanctis2 teksti, votivmesu un mirušo mesu teksti. Līdz ar to kodeksā 

kopumā pārsvarā atrodami dziedājumu, lūgšanu un lasījumu teksti bez notīm. Atsevišķās 

graduāles, lekcionārija un sakramentārija daļas ir sadalītas atbilstoši katras atsevišķās mesas 

formulāriem un ir izkārtotas konkrētās mesas norises secībā, kā tas tradicionāli misālē 

parasts. Tā kā nevienam no Proprium dziedājumiem nav atrodamas notis, jāsecina, ka 

manuskripts domāts celebrantam, kurš visus tekstus varēja rečitēt neatkarīgi no kora 

klātbūtnes attiecīgajā mesā. Muzikālais materiāls pakavnaglu notācijā atrodams tikai Kyriale 

daļai un prefācijām manuskripta vidū. Balstoties uz kodeksā atrodamo materiālu, iespējams, 

diezgan precīzi rekonstruēt 15. gs. liturģiskās kārtības Hamburgas Sv. Katrīnas baznīcā (sal. 

Engels 2001: 36–45). 

  

Cod. Petri 61 Antiphonale-Graduale BMV 

Kodekss sastāv no 71 pergamenta lapām (315 x 235 mm) un tajā atrodami Marijas ofīciji un 

mesas. Manuskriptā atrodamas divas daļas – antifonāle un graduāle. Antifonāles daļā 

atrodami psalmodēšanas modeļi ar notīm un visi nepieciešamie teksti (daļa no tiem ar notīm) 

ofīciju noturēšanai – psalmi, psalmu antifoni, kantikas, kantiku antifoni, himnas, lūgšanas utt. 

Savukārt graduālē atrodami Kyriale dziedājumi ar notīm (kopumā četri pilni Ordinarium 

cikli), kā arī Proprium dziedājumi un sekvences – daļa no tiem arī ar notīm. Ar šī kodeksa 

                                                             
1 Lat. Beatae Mariae Virginis. 
2 Mesas teksti, kas atbilst pēc svēto kalendāra svinamajām mesām.  
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palīdzību bija iespējams katru gada dienu svinēt mesu Marijas godam un noturēt Marijas 

ofīcijus (sal. Engels 2001: 49–53). Psalmu teksti ir vai nu pilnībā izrakstīti vai arī pierakstīts 

tikai tekstu sākums Incipit veidā. Ir atrodami visi antifoni Nunc dimittis dziedājumam. 

Daudzās teksta norādes un komentāri liecina par to, ka dievkalpojumu svinēšanai bija 

nepieciešamas arī citas liturģiskās grāmatas. Kodeksā ir iespējams arī noteikt vairāku 

rakstītāju rokrakstus, kas, iespējams, liecina par spontānu manuskripta tapšanas gaitu. Vēl 

interesants fakts par šo konkrēto manuskriptu ir, ka tas vismaz zināmā mērā bijis lietošanā 

vēl pēc reformācijas Hamburgā 1522. gadā un senie latīniskie dziedājumi ir atraduši vietu 

dievkalpojumā līdz pat 17. gadsimta sākumam. Citos gadījumos to melodiskais materiāls ir 

kalpojis kā izejmateriāls jaunu dziedājumu tapšanā (Engels 2001: 68). 

  Cod. Kath. 6 un Cod. Petri 61 atšķiras – ja Cod. Kath. 6 gadījumā Kyriale daļa sastāv 

tikai jo Kyrie un Gloria dziedājumiem, tad Cod. Petri 61 attiecīgajā antifonāles-graduāles 

sadaļā var atrast bez abiem nosauktajiem arī Sanctus, Benedictus un Agnus Dei dziedājumus. 

Tas liecina par to, ka stingru standartu viduslaikos pat vienas pilsētas un tradīcijas ietvaros 

nebija. Acīmredzot viss tika pakārtots praktiskai nepieciešamībai. Atšķirībā no Rīgas misāles, 

abos šeit minētajos manuskriptos ir atsevišķa Kyriale daļa, kur vienkopus ir notētas visas 

Ordinarium dziedājumu melodijas pilnā apjomā. Jākonstatē arī, ka Ordinarium dziedājumu 

dalījums ciklos abos kodeksos pilnībā sakrīt, ko uzskatāmi var redzēt pie abos avotos 

atrodamajām Kyrie un Gloria kombinācijām. 

 Tā kā lielākā daļa abu Hamburgas manuskriptu Kyriale dziedājumu sakrīt un tie 

melodiskās uzbūves ziņā ir vienādi, tad tie tiks uzrādīti un transkribēti tikai vienreiz. Tālāk 

tiks notēti visi Hamburgas manuskriptu melodiju fragmenti, kurus ir iespējams salīdzināt ar 

tās pašas melodijas lokālo versiju Rīgas misālē. No sākuma tiks dots faksimilattēls, tad veikta 

tā melodijas transkripcija un salīdzināta ar attiecīgās Missale Rigense melodijas transkripcijas 

variantu. Jāpiezīmē, ka transkripcija tiks veikta tikai pirmajam dziedājuma posmam, kas 

atbilst Rīgas misālē atrodamās marginālijas apjomam. Tomēr atsevišķos gadījumos ļoti 

vērtīgu informāciju sniegs arī pilna Hamburgas melodijas apjoma aplūkošana, tādējādi ļaujot 

spriest par plašākam reģionam raksturīgām melodijas uzbūves īpatnībām. 

 

 

 

 

 



 325 

1. fragments (skat. 146.a un 146.b attēlu) 

EV 2, Kyrie fons bonitatis 

 

                           146.a attēls. Hamburgas misāle Cod. Kath. 6, fol. 110r, a sleja 

bBbbbgbbbbbbbbbbbbbHjbbbbbbbbbbbj.bbbbbbbbbbbHkbbb&bb%<bbbbbbhbb6bb%$#@vvbbb
    y -  ri - e ...

      III

K  
          146.b attēls. Transkripcija kvadrātnotācijā  

Salīdzinājumam – tas pats Kyrie eleison dziedājums Rīgas misālē, kas kopumā atrodams 

piecās manuskripta muzikālajās marginālijās (skat. 146.c attēlu). 

 

     146.c. attēls. Rīgas misāle, 31., 45., 54., 67., 79. muz. marginālija 
Komentārs: Abas melodijas versijas atšķiras minimāli. Missale Rigense versijā iezīmējas 

repercussa atkārtotā skaņa la (apvilkta), kamēr Kath.6 sakrīt ar EV versiju. Savukārt Kath.6 

melodijas variantā lejupejošajā gājienā no augstākās skaņas do iztrūkst la skaņa, kamēr 

Missale Rigense šis gājiens ir aizpildīts, tāpat kā EV. 
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2. fragments (skat. 147.a un 147.b attēlu) 

EV  9, Gloria 

 
                 147.a attēls. Hamburgas misāle Cod. Kath. 6, fol. 110r, a sleja 

Transkripcijas 

bBbbbgbbbbbbbbbbbbbDgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbHjbbbbbbbbbbbbbb8b&^%bbbbgbbgbbybbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbdbFgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbb}
    lo - ri - a  in  ex - cel -         sis   De -  o.

       VII 

G
 

      147.b attēls. Transkripcija kvadrātnotācijā  

Salīdzinājumam – tas pats Gloria in excelsis dziedājums Rīgas misālē, kas atrodams vienā 

muz. marginālijā (skat. 147.c attēlu). 

bBbbbghgbbbbbbFgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbHjbbbbbbbbbbbbbbkbbbbbbbbbbbbbbygbbbbbbbbdbFgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbb}
    lo - ri - a  in ex - cel - sis De -  o.

       VII 

G
 

              147.c. attēls. Rīgas misāle, 48. muz. marginālija  

Komentārs: Šis ir ļoti savdabīgs gadījums, kur Hamburgas melodijas versija krietni atšķiras 

no EV 9, kamēr Missale Rigense atšķirības ir minimālas. Vēl vairāk, Hamburgas dziedājuma 

turpinājums būtībā ir pilnīgi cits dziedājums, kas faktiski nemaz nav līdzīgs ar EV. Var tikai 

izteikt minējumu, kuru melodijas versiju lietoja Rīgā, jo mūsu rīcībā ir tikai dziedājuma 

intonācija. 
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3. fragments (skat. 148.a un 148.b attēlu) 

EV 14 (lv), Kyrie Iesu Redemptor 

 
                   148.a attēls. Hamburgas misāle Cod. Kath. 6, fol. 110r, b sleja 

 
             148.b attēls. Transkripcija kvadrātnotācijā 

Salīdzinājumam – tas pats Kyrie eleison dziedājums Rīgas misālē, kas kopumā atrodams 

veselās divpadsmit manuskripta muzikālajās marginālijās (skat. 148.c attēlu). 

 
148.c. attēls. Rīgas misāle, 2., 33., 53., 57., 61., 62., 64., 66., 69., 74., 78., 83. muz. marginālija 

Komentārs: Šajā salīdzinājumā atklājas vairāki ļoti interesanti un zīmīgi fakti. Pirmkārt, gan 

Hamburgas, gani Rīgas melodijas versijas ir gandrīzi identiskas un abas krietni atšķiras no 

EV 14 melodijas. Tas ļauj izdarīt secinājumu, ka abās pilsētās viduslaikos tika lietotas tikai 

šim reģionam raksturīgas melodijas, ko nosacīti varētu saukt par ziemeļvācu lokālo tradīciju. 
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Otrkārt, skaidri parādās tas, ka niansēs tomēr abas melodijas versijas atšķiras, kas liek 

secināt, ka plašākas reģionālas tradīcijas ietvaros tomēr katrai pilsētai (att., katrai baznīcai vai 

klosterim) ir un var būt sava lokāli iezīmīgas dziedāšanas tradīcija. Šajā gadījumā tā spilgti 

reprezentējas ar repercussa paņēmiena lietošanu melodijā uz zilbes (Kyri)-e (skat. iezīmēto 

melodijas fragmentu Rīgas misāles mel. varianta transkripcijā). Ja Hamburgas variantā 

atkārtota ir tikai skaņa sol, tad Rīgas variantā atkārtota gan re, gan sol skaņa. Tas vēlreiz 

apstiprina pieņēmumu, ka Rīgas katedrāles dziedātāji īpaši bagātīgi melodijās izmantoja 

repercussa fenomenu. Treškārt, interesants ir novērojums, ka šis Hamburgas Kyrie 

dziedājums noslēdzas ar vārdu "ymas", t.i., dziedājuma pēdējā posma teksts ir "Kyrie eleison 

ymas". Tas daudz vairāk paskaidro jautājumu, kas radās, aplūkojot Rīgas misāles muzikālo 

margināliju 37.–38. fragmentu, kur arī atrodams vārds "ymas".1 Hamburgas materiāls skaidri 

parāda, ka šeit nav runa par kādu garāku teksta iestarpinājumu, bet gan par vienu vārdu 

"ymas", kas pievienots tradicionālajam Kyrie tekstam. Tomēr iespējams, ka tas ir 

pārpalikums no kādreiz šeit dziedāta garāka tropa teksta. Katrā ziņā, ir interesanti piezīmēt, 

ka šis fenomens ir novērojams gan pie Hamburgas, gan Rīgas dažādu Kyrie dziedājumu 

versijām un tādēļ pamatoti ļauj spriest, ka šeit atkal ir runa par plašāku ziemeļvācu 

dziedājumu tradīcijas specifisku elementu, kas daudzu citu Eiropas reģionu vēlīno viduslaiku 

manuskriptos vispār nav novērojams.  

 

4. fragments (skat. 149.a un 149.b attēlu) 

EV 4 (lv), Kyrie 

 
        149.a attēls. Hamburgas misāle Cod. Kath. 6, fol. 110r, b sleja 

 
149.b attēls. Transkripcija kvadrātnotācijā / arī Rīgas misāles 1., 5., 32., 58., 65., 76. muz. marg. 

                                                             
1 Skat. izvērstu komentāru par šo gadījumu arī 3.2.2.2. apakšnodaļā. 
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Komentārs: Šī Kyrie intonācija abos manuskriptos – gan Rīgas, gan Hamburgas – ir 

identiska. Savukārt atšķirība ar EV ir vērojama repercussa klātbūtnē uz skaņas la (skat. 

ierāmējumu. Tātad, šeit atkal var runāt par reģionāli kopīgām melodijas iezīmēm. Hamburgas 

pilnajā dziedājuma versijā ir atrodamas vēl daudzas interesantas lokālas iezīmes1, kuras 

hipotētiski varētu attiekties arī uz Rīgas tradīciju. Tomēr, tā kā tas faktoloģiski nav 

pierādāms, tad šajā darbā šis virziens tālāk netiks attīstīts. 

 

5. fragments (skat. 150.a un 150.b attēlu) 

EV 12 (lv), Kyrie Pater cuncta 

 
              150.a attēls. Hamburgas misāle Cod. Kath. 6, fol. 110v, a sleja 

 
            150.b attēls. Transkripcija kvadrātnotācijā 
Salīdzinājumam – tas pats Kyrie eleison dziedājums Rīgas misālē, kas atrodams trīs 

manuskripta muz. marginālijās (skat. 150.c attēlu). 

zXbbbdbbbbbbbbbbfbzzbbbbbbbbtfvrdbbbbb7z7xxxxxx^xx%xx$xxxxxxxxdbbbbbbbbbb
      y - ri - e ...

    VIII

K  

         150.c. attēls. Rīgas misāle, 7., 11., 16. muz. marginālija 

Komentārs: Hamburgas un Rīgas dziedājuma versijas uzrāda gandrīz identiskas atšķirības no 

EV versijas. Vienīgā nenozīmīgā atšķirība ir uz zilbes (Ky)-ri-(e), kur Rīgas misālē ir viena 

                                                             
1 Piemēram, tiek aizpildīti tercas lēcieni la-do (ar skaņu si) un mi-sol (ar skaņu fa). 
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skaņa, bet Hamburgas misālē atrodams locījums (skat. transkripciju). Līdz ar to arī šeit tiek 

apstiprināts pieņēmums par reģionālām kopsakarībām melodiju lokalitātē.  

 

6. fragments (skat. 151.a un 151.b attēlu) 

EV 1 (lv), Kyrie lux et origo 

  
             151.a attēls. Hamburgas misāle Cod. Kath. 6, fol. 110v, a un b sleja 

 
 151.b attēls. Transkripcija kvadrātnotācijā 

Salīdzinājumam – tas pats Kyrie eleison dziedājums Rīgas misālē, kas kopumā atrodams 

septiņās manuskripta muzikālajās marginālijās (skat. 151.c attēlu). 

bBbbbbbbGhbbbbbbb8bbbbbbbhbbbbbbbbbbbHkbbbbkbbbbbb8b8bbbbb&bb%bbbbbbbb
     y -    ri - e ...

       VIII

K  
   151.c attēls. Rīgas misāle, 18., 30., 35., 36., 46., 55., 56. muz. marginālija 
Komentārs: Šajā melodijas fragmentā vislielākās atšķirības vērojamas iezīmētajā posmā, kur 

Hamburgas misāle lieto tikai trīs repercussa skaņas un turpinājumā uzrāda lejupejošu kvartas 

lēcienu do-sol, kamēr Missale Rigense melodijā lēciens tiek aizpildīts ar skaņu si. Diemžēl 

Missale Rigense mums dod iespēju spriest tikai par intonācijas posmu, tālāk melodiskais 

materiāls nav fiksēts. Dziedājuma turpinājums Hamburgas misālē ir krietni atšķirīgs no EV 

(gan melodijas uzbūvē, gan modalitātē), taču iespējams tikai izsacīt minējumu, vai arī Rīgas 

tradīcijā melodija tikpat izteikti uzrādīja lokālus vaibstus. 
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7. fragments (skat. 152.a un 152.b attēlu) 

EV 15 (lv), Kyrie Dominator Deus 

 
    152.a attēls. Hamburgas misāle Cod. Kath. 6, fol. 111r, a sleja 

bbXbbbbgbbbbbybbbgbbvfbbbbbbgbbbbbbbygbbbbbbvrdbbbbbbbbfvvbbbbbvgbbbbbbbbbbbb
       y -     ri -          e - lei - son ...

    IV

K  
152.b attēls. Transkripcija kvadrātnotācijā / arī Rīgas misāles 4.,6.,15.,29.,41.,50. muz. marg. 

Komentārs: Arī šis dziedājums Rīgas un Hamburgas manuskriptos ir identisks (izņemot 43. 

muz. margināliju no Missale Rigense, kura nedaudz atšķiras un līdz ar to iezīmē zināmu 

improvizācijas praksi). Šī darba 3.2.2.2. apakšnodaļā tika izteikts viedoklis, ka šī Missale 

Rigense intonācija ir līdzīga un varētu būt lokāla versija diviem dziedājumiem – Liber 

Usualis izdevumā atrodamajam Loreto litānijas Kyrie (LiU 1857) un EV 15, Dominator Deus 

(GR 760). Raugoties uz visu dziedājumu kopumā Hamburgas manuskriptā, jāsecina, ka tas 

tomēr ir izteikti oriģināls un nelīdzinās nevienam no nosauktajiem dziedājumiem. Līdz ar to, 

ja pieņem, ka arī Rīgas tradīcijā tika lietota tā pati melodiskā versija, kas Hamburgā, var 

apgalvot, ka šeit ir uzskatāms piemērs plašākam, oriģinālam, reģionāli lokālam (ziemeļvācu) 

repertuāram.  

 

8. fragments (skat. 153.a un 153.b attēlu) 

EV 12, Gloria Pater cuncta 

  
  153.a attēls. Hamburgas misāle Cod. Kath. 6, fol. 111r, a sleja 
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bBbbbbSh†bbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbb5bb$#bbbbsbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbb6b6b%$#bbbbdbbbbbbbbbb}
    lo - ri - a    in ex - cel - sis De -    o.

       IV 

G
  

    153.b attēls. Transkripcija kvadrātnotācijā / arī Rīgas misāles 42. muz. marginālija 
Komentārs: Arī šajā gadījumā Hamburgas misāles un Missale Rigense melodijas sakrīt. 

Atšķirībā no dažiem iepriekšējiem piemēriem, šī melodija gandrīz pilnībā (ar nelielām 

novirzēm, piemēram, repercussa lietojumu Hamburgas versijā) sakrīt arī ar EV atrodamo 

melodijas variantu. Tas ļauj spriest, ka šī melodija bija teritoriāli daudz plašāk pazīstama un 

aktīvi lietota ļoti dažādos Eiropas reģionos. 

 

9. fragments (skat. 154.a un 154.b attēlu) 

EV 11B, Kyrie Orbis factor 

 
 154.a attēls. Hamburgas misāle Cod. Kath. 6, fol. 111r, a sleja 

zZbb\bbbbbHjbbbbbbbbbbygbbbbv¥†h†sbbbbbFgbbb6b6bb%$#bbbSdbbbbbbbbabbbbbbbbbbbbbsbbbbbbbb}
         y - ri - e -                 lei - son.

    I

K
 

   154.b attēls. Transkripcija kvadrātnotācijā / arī Rīgas misāles 20. muzikālā marginālija 

Komentārs: Rīgas un Hamburgas melodijas varianti šai gadījumā sakrīt. Savukārt no EV 

melodijas versijas tie krietni atšķiras. Jāuzsver, ka Rīgas misālē daudzos gadījumos šis pats 

melodijas intonācijas materiāls tiek variēts (skat. fragmentus No 34,49,63,71,77,80,81). Arī 

Hamburgas dziedājuma turpinājumā var saskatīt līdzīgu variēšanas modeli, kas EV nav 

atrodams. 
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10. fragments (skat. 155.a, 155.b, 155.c un 155.d attēlu) 

EV 16, Kyrie 

 
                        155.a attēls. Hamburgas misāle Cod. Kath. 6, fol. 111r, b sleja 

 
155.b attēls. turpinājums: Hamburgas misāle Cod. Kath. 6, fol. 111v, a sleja 

 
                       155.c attēls. Hamburgas misāle Cod. Petri 61, fol. 54v 

 
            155.d attēls. Transkripcija kvadrātnotācijā 

Salīdzinājumam – tas pats zīmīgais Kyrie eleison dziedājums Rīgas misālē, (skat. 155.e un 

155.f attēlu). 
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zZbbbfbvvbbbbbGhbbbbbbbbvy¥fvvv5vchcvvbbb
      y -  ri -  e - lei - son

    III

K
  

zZbbbbbbbbbAsbbbbbbbbbbbbbSdbbbbr®svvbbb
   y -  mas ...

 
          155.e attēls. Rīgas misāle, 37. muz. marg.          155.f attēls. Rīgas misāle, 38. muz. marg. 
Komentārs: Šis noteikti ir uzskatāms par pašu interesantāko un savdabīgāko Hamburgas un 

Rīgas liturģiskās tradīcijas paraugu, kas iezīmē vairākus iezīmīgus analīzes aspektus. Šajā 

gadījumā parādīti abu mūsu rīcībā esošo Hamburgas kodeksu faksimilattēli, kuros melodijas 

pilnībā nesakrīt – Cod. Petri 61 gadījumā melodija notēta saīsinātā veidā, trūkst vairāku 

skaņu un repercussa fragmentu. Tranksripcijā tika lietota garākā un pilnīgākā Cod. Kath. 6 

versija. Pirmkārt, ir pilnīgi skaidrs, ka gan Hamburgas, gan Rīgas dziedājuma versijas norāda 

uz vienu un to pašu dziedājumu un tā atskaņošanas tradīciju. Līdz ar to ārkārtīgi vērtīgs ir 

Hamburgas manuskriptu materiāls, kurš atklāj šo dziedājumu visā pilnībā. Ar diezgan lielu 

pārliecību var teikt, ka arī Rīgas tradīcijā tika dziedāta tieši šī dziedājuma pilnā versija, jo 

materiāls, kuru iespējams salīdzināt (t.i., dziedājuma sākuma intonācija un dziedājuma beigas 

ar vārdu "ymas"), pilnībā sakrīt. Otrkārt, lai gan Rīgas misālē tikai vienā no astoņiem 

gadījumiem, kur fiksēts EV 16 (fragmenti No 3, 9, 21, 23, 26, 27, 37, 52), ir lietots nobeigums 

ar "ymas", var pieņemt, ka šī dziedājuma versija kā Rīgas (un arī Hamburgas) tradīcijai 

tipiska tika lietota katru reizi, taču tā rakstiski fiksēta tikai vienreiz. Treškārt, Hamburgas 

manuskripti atklāj vēl kādu viduslaiku mūzikai tipisku fenomenu, kas saistās ar melodijas 

pierakstu. Nereti mutiskajā tradīcijā melodijas intervālika tika lietota tā, kā rakstiski to nebija 

iespējams fiksēt. Protams, ka šeit iet runa par toņu un pustoņu atrašanās vietu diatoniskajā 

skaņurindā. Hamburgas melodiskās versijas transkripcijas pēdējais posms (skat. iezīmēto 

posmu) atklāj problēmu, ka melodiju nepieciešams notēt transpozīcijā, lai paredzētu iespēju 

lietot gan si bemol, gan si bekar1. Abas zīmes manuskriptā nav atrodamas, tomēr praksē tās 

noteikti tika lietotas. Si bemol noteikti tika lietots, jo tā to prasa melodijas frīģiskā modalitāte 

(un to apstiprina arī EV melodijas versija), savukārt si bekar lietojums noslēgumā uz vārda 

"ymas" jau liecina par dorisko modalitāti. Par labu šim noslēguma variantam liecina arī 

Missale Rigense melodijas versija, kur lietots gājiens do-re-re-mi-fa-re. Tā kā šeit skaņa mi 

bemol nav iespējama, tad arī transpozīcijā Hamburgas melodijā nav vis si bemol, bet gan si 

bekar.  

 
                                                             
1 Si bemol gregoriskajā korālī ir vienīgā iespējamā alterācijas zīme. 
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11. fragments (skat. 156.a un 156.b attēlu) 

Cod. Kath. 6 1, Gloria 

 
         156.a attēls. Hamburgas misāle Cod. Kath. 6, fol. 111v, a sleja 

Transkripcijas 

zXbbbbbbbbbbbbbbGhbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbGhbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbdbbbbv}
         lo - ri - a  in  ex - cel - sis De - o.

          VIII ?

G
 

  156.b attēls. Transkripcija kvadrātnotācijā 

Salīdzinājumam – tas pats Gloria in excelsis dziedājums Rīgas misālē, kas atrodams vienā 

muz. marginālijā (skat. 156.c attēlu). 

zZbbbb\bbbbbHjbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbfbbbvbbbgbbbbbbcv
         lo - ri - a  in  ex- ...

       IV ?

G
 

     156.c attēls. Rīgas misāle, 39. muz. marginālija 

Komentārs: Šis dziedājuma fragments dokumentē gadījumu, kur Hamburgas un Rīgas 

melodiju sākuma intonācijas pilnībā sakrīt, bet dziedājums vispār nav atrodams EV 

izdevumos. Var pieņemt, ka, ja melodiju sākumi ir vienādi, tad droši vien arī turpinājums 

varētu sakrist. Tas savukārt būtu apliecinājums plašākai reģionāli lokālai Rīgas–Hamburgas 

viduslaiku repertuāra eksistencei. Pēc šī nelielā intonācijas posma nav iespējams 

viennozīmīgi noteikt dziedājuma modu. Raugoties uz Hamburgas dziedājuma pilnās versijas 

beigu formulu, tas būtu jāpieskaita 1. modam, taču visa dziedājuma gaita liecina par 

polimodalitāti, kas bieži sastopama viduslaiku repertuārā.1 

                                                             
1 Apliecinājums tam, ka dziedājumu autori un atskaņotāji maz rūpējās par repertuāra piederību skaidrai 
teorētiskai sistēmai. Dziedājumi bieži radās spontānā mutiskā tradīcijā un tikai vēlāk mūzikas teorētiķi centās 
iedalīt konkrētos dziedājumus pēc to modiem (kas ļoti bieži konsekventi nemaz nav izdarāms).  
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12. fragments (skat. 157.a un 157.b attēlu) 

Cod. Kath. 6 1, Kyrie (sal. arī ar EV 3, Deus sempiternae) 

 
157.a attēls. Hamburgas misāle Cod. Kath. 6, fol. 111v, a sleja 

bbB\bbbbbHjbb8bbbbbbbuhbbbbbbbtfbbbbvbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbb}
       y -  ri - e -   lei - son

    IV

K
 

      157.b attēls. Transkripcija kvadrātnotācijā 

Salīdzinājumam – tas pats Kyrie eleison dziedājums Rīgas misālē, kas atrodams vienā muz. 

marginālijā (skat. 157.c attēlu). 

bbXbbbbGh7bbbbbbygvvrdbbbbbbbbfvvbbbbbvgbbbbbbbbbbbb
       y - ri - e - lei - son

    IV

K
 

       157.c attēls. Rīgas misāle, 8. muz. marginālija  

Komentārs: Līdzīgi iepriekšējam gadījumam, arī šeit Hamburgas un Rīgas melodijas versijas 

(cik daudz to no Missale Rigense intonācijas var spriest) pilnībā sakrīt, bet dziedājums vispār 

nav atrodams EV izdevumos. Tā sākuma intonāciju var salīdzināt ar EV 3 (skat. arī 8. muz. 

marginālijas komentāru 3.2.2.2. apakšnodaļā), taču aplūkojot pilnu Hamburgas misālē 

atrodamo dziedājuma melodiju, kļūst skaidrs, ka tā ir cita melodija, kas nelīdzinās EV 3 un 

atrodama tikai Rīgas un Hamburgas manuskriptos. Tātad, vēl viens apliecinājums plašākai 

reģionāli lokālai Rīgas–Hamburgas viduslaiku repertuāra eksistencei. 
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13. fragments (skat. 158.a un 158.b attēlu) 

EV 15, Gloria Dominator Deus 

  
        158.a attēls. Hamburgas misāle Cod. Kath. 6, fol. 111v, a un b sleja                         

bXbbbbbfbbvvbbhbbbbbvbbHjbbbbbbbjbbbbbbbvvbjbbbbbhbbbbvvbbjbbbbvbbhbbbbvvbbfbbbbbb}
      lo - ri - a  in  excel - sis De - o.

       IV 

G
 

  158.b attēls. Transkripcija kvadrātnotācijā / arī Rīgas misāles 44. muzikālā marginālija 

Komentārs: Šī Gloria intonācija ir simtprocentīgi identiska gan Rīgas misāles, gan 

Hamburgas misāles variantā (atšķiras vienīgi notācija: Missale Rigense lieto Fa atslēgu, bet 

Hamburgas kodeksā lietota Do atslēga), tā ir arī identificējama ar Gloria intonāciju no EV 15, 

Dominator Deus (GR 760). Ja aplūko Hamburgas manuskripta versiju kopumā un to 

salīdzina ar EV 15, tad jāsecina, ka tas tiešām ir viens un tas pats dziedājums. Hamburgas 

melodiskā versija atšķiras no EV lielākoties tikai ar nelielām niansēm, piemēram, vairākos 

gadījumos ir izzudusi modāli "vājā" skaņa mi un tā ir aizvietota ar skaņu fa.1 

 

14. fragments (skat. 159.a un 159.b attēlu) 

Cod. Kath. 6 2, Kyrie (sal. LiU 1857 Kyrie no Loreto litānijas) 

 
                            159.a attēls. Hamburgas misāle Cod. Kath. 6, fol. 111v, b sleja 
                                                             
1 Skat. par šo fenomenu vairāk 2.3. apakšnodaļā par ģermāņu korāļdialektu. 
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bbBbb\bbbHjbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbb}bbbbbbbbbbbbbkbbbbbbbbbbbbbbkbbbbbbbbbtfbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbb}bbbbb\bbbHjbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbgbbbbbbbbbhbbbbbb
       y - ri - e - lei - son.  Chri - ste -    lei - son.    Ky - ri - e - lei -

bBbbbbbbbhbbbbbbbbb}bbbbbbb\bbbHjbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbt†dbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbesbbbbbbbbbb}
                        son.     Ky - ri - e - lei - son.

       I

K
 

                                     159.b attēls. Transkripcija kvadrātnotācijā 

Salīdzinājumam – tas pats Kyrie eleison dziedājums Rīgas misālē, kas kopumā atrodams 

četrās manuskripta muzikālajās marginālijās (skat. 159.c attēlu). 

bbXbbbbbbGhbbbbbbbbbfvbbbvrdbbbbbbbbfvvbbbbbvgbbbbbbbbbbbb
       y - ri - e - lei - son ...

    IV

K  

         159.c. attēls. Rīgas misāle, 12., 13., 14., 51. muz. marginālija  
Komentārs: Šajā gadījumā Hamburgas un Rīgas melodijas versijas (cik daudz to no Missale 

Rigense intonācijas var spriest) pilnībā sakrīt, bet dziedājums vispār nav atrodams EV 

izdevumos. Tā sākuma intonāciju var salīdzināt ar fragmentu no LiU 1857,1 taču aplūkojot 

pilnu Hamburgas misālē atrodamo dziedājuma melodiju, kļūst skaidrs, ka tā ir cita melodija, 

kas nav vis posms no LiU 1857 atrodamās Loreto litānijas (kā tas sākotnēji tika pieņemts), un 

atrodama tikai Rīgas un Hamburgas manuskriptos. Tātad, vēl viens apliecinājums plašākai 

reģionāli lokālai Rīgas–Hamburgas viduslaiku repertuāra eksistencei. Arī šajā gadījumā 

Rīgas un Hamburgas versijās atšķiras notācijas nianses (att., tiek lietotas atšķirīgas atslēgas). 

Transkripcijā redzamā pilnā Hamburgas dziedājuma versija lika arī koriģēt sākotnēji 

pieņemto dziedājuma modalitāti. Ja Missale Rigense intonācija vairāk liek domāt par 

hipofrīģisko IV modu, tad Hamburgas kodekss ļoti skaidri atklāj I modam raksturīgo dorisko 

krāsu. 

 

 

 

 
                                                             
1 Skat. Rīgas misāles 12. muz. marginālijas analīzi ar komentāru 3.2.2.2. apakšnodaļā. 
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15. fragments (skat. 160.a un 160.b attēlu) 

EV 15, Sanctus Dominator Deus 

 
  160.a attēls. Hamburgas misāle Cod. Petri. 61, fol. 55r 

zBbbbbbbbbbGhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbjbbbbbbbbbb[bbbbbbbbjbbiUbbbbbbbbbbbbbbYbbbbbbbbbcvvbbb
      anc - tus, * sanc - tus ...

             VIII ?

S
 

   160.b attēls. Transkripcija kvadrātnotācijā / arī Rīgas misāles 24. muzikālā marginālija 

Komentārs: Šis ir viens no diviem Sanctus dziedājumiem Missale Rigense muzikālajās 

marginālijās un īpaši jāatzīmē ir tas, ka tas nav atrodams EV izdevumā, taču ir atrodams 

Hamburgas antifonālē-graduālē Cod. Petri 61. Hamburgas un Rīgas melodijas versijas 

pilnībā sakrīt. Tātad arī šeit var runāt par reģionāli Hamburgai un Rīgai raksturīgu 

dziedājumu. 

 

16. fragments (skat. 161.a un 161.b attēlu) 

EV 15, Agnus Dei Dominator Deus 

 
      161.a attēls. Hamburgas misāle Cod. Petri. 61, fol. 55v 
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zBbbbbbbbsbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbœ™´dvbbbbbbbbbdvcbbb
     -g - nus    De -  i ...

       I

A  

  161.b attēls. Transkripcija kvadrātnotācijā / arī Rīgas misāles 25. muzikālā marginālija 

Komentārs: Hamburgas antifonāles-graduāles Agnus Dei šai gadījumā pilnīgi sakrīt ar 

vienīgo Rīgas misāles muzikālo margināliju Agnus Dei dziedājumu un šis dziedājums ir 

identificējams kā lokāla versija dziedājumam no EV 15 Dominator Deus mesas (GR 762). Ja 

apskata Hamburgas dziedājuma pilnu versiju, tad jāsecina, ka tas vairākās detaļās (locījumos 

un arī modālo nianšu ziņā) atšķiras no EV. Visticamāk, šāda versija skanēja arī viduslaiku 

Rīgā un arī šis ir piemērs plašākam reģionālam repertuāram. Kas attiecas uz Ordinarium 

dziedājumu ciklisko salikumu, tad jāsecina, ka gan Rīgas, gan Hamburgas manuskriptos 

tikko apskatītie Sanctus un Agnus atrodas vienā ciklā, tāpat kā EV. Savukārt Kyrie un Gloria 

dziedājumi šai ciklā nesakrīt ar EV. Var secināt, ka ir novērojamas universālas cikla salikumu 

tendences, tai pašā laikā tās tiek kombinētas arī ar lokālām iezīmēm. 

 

Īss kopsavilkums par Hamburgas manuskriptiem  

Šeit ir atrodams plašs klāsts ar  Ordinarium melodijām, kas sniedz skaidru ieskatu par 

viduslaiku Hamburgā lietoto repertuāru. Daļa no melodijām nav EV sastopamas, tās nesakrīt 

arī ar Rīgas misālē atrodamajām melodijām (jākonstatē unikāls reģionāls repertuārs, kas 

raksturīgs tikai Hamburgai). Ir arī dziedājumi, kas ir vienādi Hamburgā un Rīgā, bet EV nav 

sastopami – tas liecina par plašāku reģionāli lokālu repertuāru, kas, iespējams, varētu iezīmēt 

Hamburgas–Rīgas tradīciju.1 Un visbeidzot, ir dziedājumi, kuri faktiski (vai ar nelielām 

modifikācijām) sakrīt gan EV, gan Hamburgas, gan Rīgas tradīcijā. Līdz ar to šeit jārunā par 

plašāku universāli visā Eiropā lietotu dziedājumu repertuāru.  

Salīdzinot Hamburgas manuskriptu Ordinarium dziedājumu sadalījumu mesu ciklos2 

ar Rīgas misāles Ordinarium cikliem (ciktāl margināliju apjoms par to ļauj spriest), 

jākonstatē, ka Rīgas tradīcija visbiežāk uzrāda citas cikla kombinācijas, kuras turklāt var 

mainīties, vienu un to pašu dziedājumu izmantojot dažādās kombinācijās ar citiem 

dziedājumiem. Ir arī dziedājumu kombinācijas (īpaši Kyrie – Gloria), kas abās tradīcijās 
                                                             
1 Var izteikt pieņēmumu, ka pie šīs reģionālās tradīcijas piederēja arī citas pilsētas kā Lībeka, Brēmene, Rostoka 
u.c. Avotu nepieejamības vai to iztrūkuma, kā arī darba ierobežotā apjoma dēļ to šeit tuvāk noskaidrot nebija 
iespējams. 
2 Ar to domāts klasiskais Ordinarium cikls: Kyrie eleison – Gloria in excelsis – Sanctus – Agnus Dei (parasti 
vienā baznīcā viduslaikos tika lietots tikai viens vai divi Credo, kas līdz ar to bieži pie cikla netika pieskaitīts). 
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sakrīt. Jāsaka arī, ka, lai gan abos Hamburgas manuskriptos ir Kyriale sadaļa (2 lapu apjomā) 

un uzrādīti fiksēti cikli, nevar izslēgt, ka arī šeit praksē dziedājumi tika lietoti daudz brīvāk 

dažādās kombinācijās.  

 Hamburgas misālē Cod. Kath. 6 atrodami arī divbalsīgi dziedājumi tenora (tenor) und 

discanta (discantus) balsīm. Šādus piemērus Missale Rigense nedokumentē. Interesanti 

Hamburgas manuskriptos arī novērot lituģisko tekstu ortogrāfiskas īpatnības. Piemēram, 

vārds "Kyrie" Hamburgas manuskriptos tiek rakstīts kā "Kirie", t.i., tā, kā tas tika izrunāts 

(att., izdziedāts).  

 Diemžēl Hamburgas materiālā nav atrodami Baznīcas Iesvētīšanas mesas (In 

Dedicatione Ecclesiae) visi pieci tradicionālie Proprium dziedājumi, kurus ar muzikālo 

notāciju uzrāda Rīgas misāle. Tādējādi šeit salīdzinājums starp Rīgas un Hamburgas 

tradīcijām nebija iespējams un bija jāaprobežojas ar abu tradīciju Ordinarium dziedājumu 

melodisko materiālu analīzi. 
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3.2.2.4. Secinājumi  

 Pēc Rīgas misāles muzikālo margināliju materiāla transkripcijas un analīzes, kā arī tā 

sistemātiska salīdzinājuma ar Hamburgas manuskriptos atrodamo repertuāru var izdarīt 

daudz būtisku secinājumu, kas attiecas uz Rīgas katedrālē lietoto repertuāru viduslaikos un tā 

lokālajām iezīmēm. Hamburgas manuskriptos atrodamais materiāls savukārt ļauj apjomīgāk 

spriest par dziedājumu kopīgajām iezīmēm plašākā reģionālā kontekstā. Turpinājumā tiks 

sistemātiski uzskaitītas visas šai sakarā veidojušās atziņas un secinājumi, kā arī minēti vairāki 

Ordinarium repertuāra veidošanās un lietošanas pamatprincipi viduslaiku Rīgā. 

 

Melodika un modalitāte 

 • Par visām Rīgas misāles muzikālajās marginālijās atrodamajām melodijām (to pašu 

var sacīt arī par Hamburgas materiālu) var teikt, ka tajās dažādā intensitātē konstatējamas 

ģermāņu korāļdialektam1 raksturīgas melodijas versijas. Ar to, pirmkārt, saprot gadījumus, 

kad melodijas skaņas toņu skalā, virs kurām atrodas pustonis – mi, si un la (zem si bemol) – 

bieži tiek mainītas uz augšu un kļūst attiecīgi par fa, do un si bemol. Pēc šīs melodijas 

izmaiņām bieži tā iegūst zināmu pentatonisku raksturu. Taču jāpiezīmē, ka ne Rīgas misālē, 

ne citos avotos šāda veida izmaiņas nav veiktas konsekventi un vienoti, drīzāk – spontāni. 

Nav sastopams viens vienots ģērmāņu korāļdialekta melodiju variants, arī teritorija, kurā šis 

muzikālais dialekts tika lietots, bija ļoti plaša – pie tās jāpieskaita visas vāciski runājošās 

zemes, kā arī Lotringa un lielā mērā arī plašas Austrumeiropas teritorijas. Nevar izslēgt arī to, 

ka daļa no niansētajām atšķirībām starp dažādajiem manuskriptiem radusies tikai 

pierakstīšanas procesā, kad rakstiski tika fiksēta gadiem ilgi kopta mutiskā tradīcija.  

 • Pētījuma procesā daudzi sākotnēji priekšstati par Missale Rigense marginālijās 

atrodamo materiālu mainījās un bija būtiski jākoriģē. Daudzi sākotnēji uzstādījumi izrādījās 

neprecīzi un bija jāpapildina vai jālabo. Kā spilgtākais piemērs šeit jāmin mēģinājums, 

balstoties uz Missale Rigense muzikālu margināliju fragmentiem, censties noteikt šo 

dziedājumu atbilstību Editio Vaticana atrodamajiem dziedājumiem. Vairāki dziedājumi, kas 

sākumā Rīgas misālē izskatījās līdzīgi EV melodiju versijām, tomēr izrādījās pilnīgi citi (!) 

dziedājumi – uz to norādīja Hamburgas manuskriptu materiāls, kur attiecīgās reģionālās 

melodijas ir atrodamas pilnā apjomā (piem. Missale Rigense 8. vai 12., 13., 14., 51. fragm.). 

Tikai pēc salīdzinājuma ar Hamburgas materiālu atklājās, ka tie ir pilnīgi citi dziedājumi kā 

tie, kas atrodami Editio Vaticana izdevumos. Tieši šajos gadījumos unikālā kārtā 

                                                             
1 Vairāk par ģermāņu korāļdialektu skat. 2.3. apakšnodaļā.  
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apstiprinājās versija par reģionālu Hamburgas–Rīgas repertuāru. Abi materiāli tika pētīti 

paralēli un, lai gan no sākuma nešķita, ka veidojas kopīgas likumsakarības, vēlāk izpētes 

procesā analīzes rezultāti izveidoja vienotu skatījumu. 

 

Ritmika  

• Ļoti zīmīgs elements, kas noteikti ir uzskatāms par vienu no tipiskākajām Rīgas 

lokālās gregoriskās tradīcijas iezīmēm, ir repercussa ritmiskā fenomena īpaša lietošana, kas 

dokumentēta vairākos Rīgas misālē atrodamos dziedājumos. Daudzkārt vienas skaņas 

vairākkārtējs atkārtojums Rīgas kodeksā atrodams tur, kur Editio Vaticana notē mazāk 

atkārtotu skaņu. Spilgts piemērs tam ir Kyrie lux et origo EV 1 dziedājums (GR 710), kurš 

Rīgas misāles marginālijās atrodams septiņas reizes ar nelielām izmaiņām, tomēr konsekventi 

klātesošs visos gadījumos ir repercussa ritmiskais elements ar 3–4 reizes atkārtotu skaņu Do 

(skat., piem., 35. muz. margināliju 3.2.2.2. apakšnodaļā), kurpretim EV melodijas versijā 

skaņa tiek atkārtota tikai divas reizes. Šis fenomens noteikti ļauj spriest arī par Rīgas kantoru 

mentalitāti un gaumi, kur repercussa liecina par īpaši emocionālu mūzikas uztveri, 

pasvītrojot īpašās repercussa skaņas daudz vairāk nekā citās tradīcijās. Tas varētu arī liecināt 

par atsevišķu dziedātāju īpašu temperamentu, kas liek dziedājumus šādi veidot izteiksmīgi un 

emocionāli. 

 

Atskaņošanas prakse 

• Pieņēmums par diezgan izteiktu spontānas muzicēšanas praksi Rīgas katedrālē var 

tikt pamatota ar Rīgas misālē atrodamo muzikālo margināliju materiālu, kas atklāj, ka 

vēlīnajos viduslaikos Rīgas Domā eksistē desmitiem dažādu Ordinarium dziedājumu lokālo 

melodisko versiju (skat. 3.2.2.1. un 3.2.2.2. apakšnodaļu). Šāds fenomens kā princips ir 

novērojams vairākos nozīmīgos vēlīno viduslaiku manuskriptos, kur Rīgas misāle ir tikai 

viens no uzskatāmiem piemēriem. 

• No iepriekš sacītā izriet, ka dziedāšanas procesā nozīmīga loma bija variēšanai un 

improvizēšanai, kā tas, piemēram, uzskatāmi redzams pie Kyrie orbis factor EV 11B (GR 

748) dziedājuma Rīgas misālē (skat., piem., 20. un 49. muz. margināliju 3.2.2.2. 

apakšnodaļā). Manuskriptā notētie melodiju varianti norāda uz dzīvu atskaņošanas praksi, 

kur melodiju varianti lielās līnijās sakrīt, bet atšķirības liecina par interpretācijas 

improvizatorisku brīvību. Jāsecina, ka pierakstītā melodija nav viss unificēts "oriģināls", pie 

kura dziedātājam turēties, bet gan spilgta dokumentācija tam, ka dažādie melodijas varianti 

praksē eksistē jau pirms to rakstiskas fiksācijas. Jāpiebilst arī, ka viduslaikos cilvēki daudz 
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ceļo un pārvietojas (tas attiecas arī uz Rīgas arhibīskapiem un domkungiem), tāpēc lokalitātei 

manuskriptos neapšaubāmi piemīt arī zināma nejaušības deva. 

• 83 muzikālo margināliju klātbūtne Rīgas misālē liecina par ļoti izteiktu to praktisku 

nozīmi rituāla vajadzībām. Kodeksa teksts atklājas kā "dzīvs" teksts, kurš atrodas kustībā un 

laika gaitā var arī mainīties. Par to liecina viena un tā paša dziedājuma vairākas melodiskās 

versijas. Tāpat daudzās teksta marginālijas, kas galvenokārt domātas precīzai rituāla 

noturēšanai, liecina par "dzīvu" liturģisku tradīciju, kura niansēs visu laiku mainās. Tas 

saistīts arī ar daudzajiem memoriju ierakstiem misāles kalendārā un citviet manuskriptā, 

kuriem baznīcas liturģiskā gada ritējumā atbilda daudzi svētki un piemiņas dienas, kas katrā 

liturģiskajā tradīcijā un pat katrā vienas pilsētas baznīcā bija niansēs atšķirīgi. Varētu teikt, ka 

visas marginālijas kopumā kalpo perfektas un nevainojamas liturģijas svinēšanai Rīgas 

katedrālē, taču priekšstati par to, kādai jābūt ideālai liturģijai, laika gaitā mainās. Jāpiezīmē, 

ka, piemēram, Hamburgas manuskripti marginālijas faktiski neuzrāda un sniedz ļoti "tīru" 

liturģisko tekstu. Tas savukārt nozīmē, ka šo materiālu liturģiski muzikālā teksta izmaiņu un 

attīstības aspektā nevar pētīt. 

 • Līdz ar muzikālajām marginālijām misāles lietotāji izmanto mnemotehniku, t.i., 

paņēmienus – kā atcerēties, kur nozīmīgu loma ir sociālajai un komunikatīvajai dimensijai. 

Melodiju fragmenti misāles lietotājiem kalpojuši, lai atsauktu atmiņā nepieciešamo 

dziedājumu, kas konkrētajā rituāla situācijā bija jāizpilda. Savukārt atceras konkrēta cilvēku 

grupa (šai gadījumā domkapituls), kas vienīgā spēj šīs marginālijas interpretēt un atskaņot. 

 

Melodijas un teksta attiecības  

 • Rīgas misāle ir arī uzskatāms piemērs Kyrie eleison dziedājuma interpretācijas 

fenomenam viduslaikos, kur būtiskākais aspekts ir zilbju dalījums iepretī notīm. Visos 

kodeksā notētajos dziedājumos pirmie divi dziedājuma vārdi ir rakstīti kopā – "Kyri–e–

leison" – un vidū savienoti ar vienu "e". Tas skaidri liecina par to, ka Missale Rigense tiek 

pierakstīts tā, kā dzied, proti, ar vienu savienojošo zilbi, nevis diviem "e", kā tas ierasts 

daudzās vēlāka laika kompozīcijās (skat., piem., 3. muz. margināliju 3.2.2.2. apakšnodaļā). 

Vairākos Kyrie dziedājumos zilbei "e" atbilst pat locījumi, kas vēl vairāk atbilstoši 

pakavnaglu notācijas pierakstam uzsver, ka jādzied tikai viens patskanis un nekādā ziņā nav 

jāatkārto. Otrs interesants fakts šai sakarā ir zilbei "lei", kurai bieži atbilst tikai viena skaņa. 

Arī tā ir norāde interpretācijai, proti, ka zilbe "lei" ir jādzied kā divskanis un abi patskaņi 

nekādā gadījumā viens no otra nav jāatdala. Arī šai aspektā interpretācijas un kompozīcijas 

prakse laika gaitā ir mainījusies. Lai arī šis nav fenomens, kas dokumentēts tikai Rīgas 
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misālē un, pēc būtības, ir raksturīgs visiem gregorisko dziedājumu manuskriptiem 

viduslaikos (un līdz ar to arī universālai viduslaiku interpretācijas praksei), tomēr jāpiezīmē, 

ka Rīgas viduslaiku repertuārā šis aspekts dokumentēts īpaši uzskatāmi un skaidri. 

 

Liturģiskais teksts 

 • Ļoti savdabīgs gadījums Rīgas misāles materiālā ir Kyrie eleison dziedājuma 

intonācija, kas noslēdzas ar šī dziedājuma kanoniskajam tekstam nepiederošo vārdu "ymas" 

(skat. 37.–38. fragmentu 3.2.2.2. apakšnodaļā). Šai sakarā radās vairāki jautājumi, kas saistīti 

ar šī dziedājuma teksta un melodijas izcelsmi un pilnu versiju. Neatsverams palīgs, šo mīklu 

risinot, kļuva Hamburgas manuskriptu materiāls, kurā atrodama pilna šī dziedājuma versija. 

Hamburgas manuskriptos kļuva skaidri redzams, ka tas ir Kyrie eleison dziedājums EV 16, 

kurš arī noslēdzas ar vārdu "ymas". Šeit kļuva redzams, ka pilns dziedājuma pēdējā posma 

grieķu teksts ir "Kyrie eleison ymas" un šeit nav pa vidu vēl kāds papildus teksts, kas 

hipotētiski tika pieļauts, apskatot Rīgas misālē atrodamo šī paša dziedājuma fragmentu. Tieši 

Hamburgas materiāls šajā gadījumā pēc būtības atbild uz jautājumu, kas radās, apskatot 

Missale Rigense muzikālo margināliju, kur arī atrodams vārds "ymas". Hamburgas materiāls 

skaidri parāda, ka šeit nav runa par kādu garāku teksta iestarpinājumu, bet gan par vienu 

vārdu "ymas", kas pievienots tradicionālajam Kyrie tekstam (skat. 3. fragmenta analīzi un 

komentāru 3.2.2.3. apakšnodaļā). Tomēr iespējams, ka tas ir pārpalikums no kādreiz šeit 

dziedāta garāka tropa teksta. Katrā ziņā, šis fenomens ir novērojams gan pie Hamburgas, gan 

Rīgas EV 16 Kyrie dziedājumu versijām un tādēļ pamatoti ļauj spriest, ka šeit atkal ir runa 

par plašāku ziemeļvācu dziedājumu tradīcijas specifisku elementu, kas daudzu citu Eiropas 

reģionu vēlīno viduslaiku manuskriptos vispār nav novērojams. Vēl vairāk – lai gan Rīgas 

misālē vārds "ymas" Kyrie EV 16 dziedājumā parādās tikai vienu reizi, tomēr, ļoti iespējams, 

ka tas tika dziedāts katru reizi, kad tas tika lietots Rīgas liturģijā, t.i., Missale Rigense tas ir 

fiksēts astoņas reizes (skat. 3., 9., 21., 23., 26., 27., 37., 52. muz. margināliju 3.2.2.2. 

apakšnodaļā). Jāpiebilst, ka šī Kyrie dziedājuma versija ar pēdējo teksta rindiņu "Kyrieleison 

ymas" izrādījās par vienu no spilgtākajiem Rīgas–Hamburgas reģionālā repertuāra 

piemēriem, jo faktiski gandrīz nevienā citā viduslaiku manuskriptā 1  šāda savdabīga 

dziedājuma versija nav atrodama. 

 

 

                                                             
1 Ar diviem izņēmumiem: skat. 37.–38. muz. marginālijas komentāru 3.2.2.2. apakšnodaļā. 
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Repertuāra saturs un lietojums  

• Ja runā par Rīgas misāles Ordinarium dziedājumu sadalījumu mesu ciklos1, tad 

jākonstatē, ka tie pārsvarā nesakrīt ar EV, izņēmums ir EV 9 Cum jubilo, kas ar Missale 

Rigense sakrīt (skat. 47., 48. muz. margināliju 3.2.2.2. apakšnodaļā, kur Kyrie un Gloria 

sakrīt ar EV ciklisko dalījumu). Arī iepretī Hamburgas manuskriptiem Rīgas tradīcija uzrāda 

citas cikla kombinācijas, kuras turklāt bieži mainās, vienu un to pašu dziedājumu izmantojot 

dažādās kombinācijās ar citiem dziedājumiem. Arī šeit Rīgas misāle sniedz unikālu iespēju 

rast priekšstatu par to, kā citkārt tikai vienreiz misāles Kyriale sadaļā notētie dziedājumi tika 

lietoti praksē. Arī šeit jāidentificē liela brīvība un improvizācija, dažādos svētkos kombinējot 

dažādus Ordinarium dziedājumus, līdz ar to katram liturģiskam notikumam veidojot savu, 

oriģinālu muzikālo ietērpu. 

 • Pateicoties tam, ka Rīgas misālē nav klasiska Kyriale daļa (kā, piemēram, 

Hamburgas misālēs), bet gan visi muzikālo margināliju fragmenti ir fiksēti konkrētā misāles 

dievkalpojuma vietā, mums ir daudz plašāka informācija par to, kādos dievkalpojumos, cik 

bieži un ar kādām niansēm šie Ordinarium dziedājumi Rīgas katedrālē viduslaikos tika 

dziedāti. Ja Hamburgas manuskriptos ir fiksēts tikai viens, "ideālais un īstais" melodijas 

variants, tad Rīgas misāle mums atklāj vienas melodijas dažādas variēšanas iespējas un 

variantus, kas ir daudz tuvāk reālajai dziedāšanas praksei. No otras puses, Rīgas misāles 

muzikālās marginālijas, kā spontāni veidojies materiāls, nesniedz sistemātisku pārskatu par 

visiem Rīgas katedrālē lietotajiem Ordinarium dziedājumiem (savukārt to sistemātiskā veidā 

par Hamburgas tradīciju vēsta Hamburgas manuskriptu Kyriale materiāls). Ļoti iespējams, 

kāda daļa Rīgas liturģiskajā tradīcijā lietoto dziedājumu tā arī rakstiski kā marginālijas netika 

fiksēti. Šī iemesla dēļ nebija lietderīgi kvantitatīvi salīdzināt Rīgas un Hamburgas materiālus, 

jo nav zināms, vai līdz ar Rīgas misāli mūsu rīcībā ir viss Rīgā dziedātais Ordinarium 

repertuārs. 

 • Kopumā Missale Rigense izvērstā analīze atklāj šādu rezultātu: šajā kodeksā 

atrodama 14 Kyrie, 5 Gloria, 2 Sanctus un 1 Agnus Dei melodija. Turpretī mūsu rīcībā 

esošajos Hamburgas manuskriptos atrodama 12 Kyrie, 7 Gloria, 1 Sanctus un 1 Agnus Dei 

melodija. 

 • Tādējādi var secināt, ka viss Rīgas misālē atrodamais ar muzikālajām marginālijām 

iezīmētais repertuārs, cik to atļauj melodiju intonāciju ierobežotais apjoms, uzrāda trīs 

dziedājumu grupas: 

                                                             
1 Ordinarium cikls: Kyrie eleison – Gloria in excelsis – Sanctus – Agnus Dei (visbiežāk Credo viduslaikos pie 
cikla netika pieskaitīts). 
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– Tikai viduslaiku Rīgai raksturīgs unikāls lokāls repertuārs. Melodijas nav EV 

sastopamas, tās nesakrīt arī ar Hamburgas kodeksos atrodamo materiālu.  

– Plašāks reģionāli lokāls repertuārs, kas ir vienāds Hamburgā un Rīgā, bet EV nav 

sastopams. Tas liecina par iespējamu Hamburgas–Rīgas tradīciju.  

– Universāls repertuārs, kas tiek lietots visā Eiropā. Dziedājumi, kuri faktiski (vai ar 

nelielām modifikācijām) sakrīt gan EV, gan Hamburgas–Rīgas, gan Rīgas tradīcijā.  

 

Lai gan pētījumā nebija lietderīgi izmantot kvantitatīvus salīdzinājumus, jo Rīgas 

misālē atrodamās spontāni veidojušās marginālijas, visticamāk, neatklāj pilnu Rīgas 

liturģiskajā tradīcijā lietotu repertuāru, tomēr nosacīti var runāt par proporcijām, kas atklājas 

pēc materiālu analīzes un salīdzinājuma. Nosacīti tas ir arī tāpēc, ka Rīgas materiāls nesniedz 

pilnu dziedājumu apjomu, bet gan tikai dziedājumu sākuma intonācijas. Tas norāda uz to, ka 

lielākā daļa Rīgas misālē atrodamā Ordinarium repertuāra sasaucas ar Editio Vaticana 

notētajiem dziedājumiem, tai pašā laikā uzrādot daudzus lokālus melodiju variantus un 

intonācijas. Neliela daļa melodiju liecina par Rīgas–Hamburgas reģionālu repertuāru, kas 

raksturīgs tikai šo pilsētu muzikāli liturģiskajai tradīcijai un visbeidzot – trīs piemēros var 

runāt par tikai viduslaiku Rīgai raksturīgu repertuāru. Jāuzsver, ka Rīgas materiāla melodiju 

nepilnā apjoma dēļ arī starp šīm trim repertuāra grupām skaidras robežas novilkt nav 

iespējams. Vairākos gadījumos nav līdz galam iespējams noteikt, vai ir runa par oriģinālu 

melodiju, vai spēcīgi izmanītu EV atrodamas melodijas variantu. 

  

Analīzes gaitā ļoti daudzi secinājumi varēja tapt, balstoties uz 1.2. apakšnodaļā 

apskatītajiem uzstādījumiem par etnomuzikoloģijas lomu mūzikas izpētē. Tādējādi daudz 

labāk varēja izskaidrot, piemēram, margināliju rašanās sociālos kontekstus un uzzināt 

saistošu informāciju par recepcijas procesiem Livonijas metropolē Rīgā. Arī šajā nodaļā tika 

mēģināts ieraudzīt lietas plašā tvērumā, pēc iespējas ņemot vērā jau iepriekš aprakstīto 

kontekstu trijdalījumu.1  

Individuālo kontekstu misāles pētniecībā var nojaust, tomēr tai tuvoties liedz lielā 

laika distance un pārtrūkusī tradīcija. Līdz ar to kā individualitāti iezīmējošu elementu var 

minēt vien spontāno margināliju tapšanu, kas atklāj konkrētas melodijas dažādas variēšanas 

iespējas un variantus, kas ir daudz tuvāk reālajai dziedāšanas praksei. Arī ne vienmēr labi 

salasāmais rokraksts liecina par personu, kura centās savu spontāno domu ātri fiksēt rakstiski. 

                                                             
1 T.i. – individuālie, sociālie un kultūras konteksti (sal. Baumann 1983: 362). 
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Par sociālo kontekstu liecina margināliju intonāciju nelielie motīvi, ar ko pilnīgi pietika, lai 

tālāk šos dziedājumus dziedātu pēc atmiņas. Jākonstatē, ka šeit tiek lietota mnemotehnika un 

komunikatīvā atmiņa. Melodiju fragmenti dziedātājiem kalpojuši, lai atsauktu atmiņā 

nepieciešamo dziedājumu, kas konkrētajā rituāla situācijā bija jāizpilda. Savukārt atceras 

konkrēta cilvēku grupa – domkapituls, kas vienīgā spēj šīs marginālijas interpretēt un 

atskaņot. To mūsdienās varētu salīdzināt ar kori, kurš iestudējis programmu, daudzkārt to 

dziedot kopā, un ar dažādām variācijām un nelielām izmaiņām to ir gatavs atkal atskaņot. Pie 

kultūras konteksta noteikti var pieskaitīt visus ar repertuāru saistītos jautājumus, kas ietver 

gan universāli lietoto gregorisko repertuāru baznīcas gada ritējumā, gan īpašos svētkus un 

lokālās tradīcijas, kad dziedājumi vai to nianses lokāli dažādos klosteros vai pilsētās varēja 

atšķirties. Šajā pētījumā iezīmējās Rīgas misāles repertuāra lokāli reģionālais konteksts, kas 

nosacīti ļāva visus dziedājumus grupēt Rīgas lokālajā repertuārā, reģionālā Hamburgas–

Rīgas repertuārā un universāli lietotā gregoriskajā repertuārā. Tāpat kultūras kontekstā var 

ieraudzīt arī visas pārējās Rīgas misāles dziedājumos atrodamās lokālās īpatnības. 

Tādējādi var sacīt, ka arī manuskripta muzikālais materiāls un tā analīze atklāj ļoti 

plašu izziņas lauku kā arī to, ka Rīgas gregoriskā tradīcija iezīmējas ļoti plašā un 

daudzveidīgā kontekstā. 
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NOBEIGUMS 

 

Promocijas darba nolūks bija izpētīt unikālo Latvijas vēstures dokumentu – Rīgas 

misāli – un salīdzinoši raksturot Rīgas gregorisko tradīciju Eiropas viduslaiku mūzikas 

kontekstā, izmantojot un analizējot manuskriptā atrodamo muzikālo materiālu. Līdz ar to šis 

ir pirmais pētījums, kas vispusīgi un detalizēti apskata viduslaiku Rīgas mūziku, balstoties uz 

vienīgo līdz mūsdienām šai jomā saglabājušos avotu un tajā atrodamo muzikālo informāciju. 

Jautājums par to, kā savijas kopā Latvijai individuāli raksturīgais un Rietumeiropas 

kopīgais mantojums un identitāte, īpaši pēdējā laikā ir kļuvis aktuāls visdažādākajās kultūras 

dzīves sfērās. Citādāk tas nav arī, domājot par Latvijas mūzikas vēsturi, kur vēsturiski 

iespējams atrast gan tikai Rīgai raksturīgas mūzikas lappuses, gan arīdzan mūziku, kura 

uzskatāma par visas Eiropas kopīgo identitātes nesēju. Gregoriskais korālis gan līdz šim 

vairāk saistījies ar mūzikas tradīciju, kas pamatā raksturīga Rietum– un Centrāleiropas 

mūzikas dzīves apritei ar tās plaukstošajiem klosteriem viduslaikos. Taču Rīgas misāle 

pierāda, ka gregoriskajiem dziedājumiem bijusi nozīmīga loma arī viduslaiku Rīgas mūzikas 

dzīvē. Tieši šīs saiknes atklāšana ir uzskatāma par šī darba vienu no galvenajiem veikumiem, 

noskaidrojot vairākus nozīmīgus gregoriskā korāļa analīzes aspektus, apzinot šīs mūzikas 

pētniecības attīstību pasaulē un Latvijā, un visbeidzot, pētot un analizējot senāko Latvijas 

mūzikas vēsturē pieejamo dokumentu – Rīgas misāli.  

Visi darba ievadā izvirzītie uzdevumi tika fokusēti tā, lai novestu pie galvenā 

jautājuma – Rīgas misāles un tās vietas izzināšanas gan viduslaiku liturģiskās mūzikas 

dažādo tradīciju kontekstā Eiropā, gan viduslaiku Rīgas kultūras dzīves griezumā. Izpētes 

procesā tika atklāti daudzi interesanti fakti par dievkalpojumu praksi Rīgas Domā 

viduslaikos, ieraugot to Latvijas kristietības vēstures kontekstā, un Rīgas misālē atrodamo 

dziedājumu notācijas īpatnībām, visbeidzot nonākot pie apstiprinājuma būtiskākajam 

uzstādījumam – Rīgas lokālās gregoriskās tradīcijas esamībai, kas dokumentēta Rīgas misālē. 

 Veicot mūzikas materiāla analīzi, kā metodi izvēlējos viduslaiku mūzikas pētniecībā 

bieži lietoto salīdzināšanas metodi, kad attiecīgais dziedājums tiek salīdzināts vairākos 

paralēlos tā laika manuskriptos. Tika izmantota deskriptīvā pieeja, ko viduslaiku manuskriptu 

pētniecībā ievieš un lieto Doms Eižens Kardīns un vēlāk šo praksi turpina visas vadošās 

viduslaiku mūzikas pētniecības skolas līdz pat mūsu dienām. 

Iesākot darbu, nebiju īsti drošs, vai lokālās tradīcijas klātbūtne Rīgas misāles 

dziedājumos būs skaidri iezīmējama. Tāpēc pēc visa ietilpīgā analīzes procesa un Rīgas 
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misāles salīdzināšanas ar citiem viduslaiku manuskriptu faksimiliem jāuzsver, ka Rīgas 

misāle dokumentē savu lokālo tradīciju, kura varbūt neatšķiras no citām radikālā veidā, bet 

tomēr ir pietiekoši iezīmīga un īpaši interesantu matēriju sniedz līdz ar tās muzikālajām 

marginālijām. Darbā tika arī noskaidrots, ka viduslaiku Rīgas Domā kūsāja aktīva mūzikas 

dzīve, kuras veidotāji bija augsti izglītoti mūziķi ar smalku mūzikas nianšu uztveri, kas 

kalpoja galvenajam uzdevumam sakrālajā mūzikā – izteiksmīgā veidā pasniegt liturģijā 

lietotā teksta saturu.  

Viens no darba izaicinājumiem bija pētīt jautājumus par oralitāti senajās tradīcijās, 

kam pētniecībā Latvijā pievērsta ļoti maza uzmanība, jo attiecības starp mutisko un rakstisko 

ir ļoti sarežģītas. Nozīmīgs atklājums bija konstatēt mutiskās tradīcijas klātbūtni Rīgas 

misāles nošu pierakstos, kas savukārt norāda uz Rīgas Doma mūzikas dzīves lokalitāti. Tas 

liek redzēt konkrēto fenomenu tā mainībā, kur atšķirība no prototipa ir tas interesantākais. 

Jautājums par to, kā konkrētais objekts savā formā un saturā ir mainījies, nosaka spēju runāt 

par lokālo tradīciju, jo vienu un to pašu tekstu dažādos laikos lasīja/dziedāja un saprata 

dažādi. Ar laiku mainās arī morfoloģija, izruna un izpratne. 

Pētījumā iegūtie rezultāti sniedz ne tikai jaunus, saistošus vēstures faktus par senāko 

Latvijas mūzikas vēstures lappusi tās plašākajā kontekstā, bet arī ļauj izmantot iegūto 

materiālu, gatavojot autentisku, Rīgas lokālajai tradīcijai atbilstošu dziedājumu muzikālu 

interpretāciju. Darbs pēc būtības nāk klajā ar jaunu apgalvojumu: līdz ar Rīgas misāli mūsu 

rīcībā ir manuskripts, kas ir senākā apzinātā Latvijas mūzikas vēstures liecība nošu pierakstā 

un ļauj runāt par tikai Rīgai raksturīgu lokālu sakrālās mūzikas tradīciju. 

 Var droši sacīt, ka Rīgas misālē dokumentētie pieci mesas Ordinarium dziedājumi un 

83 Proprium dziedājumu marginālijas ir tikai neliela daļa no tā laika Rīgas katedrāles 

mūzikas dzīves. Dziedājumu izsmalcinātais pieraksts, kā arī to vokālā sarežģītības pakāpe ir 

uzskatāms pierādījums tam, ka viduslaiku Rīga ir bijis plaukstošs kultūras centrs un Marijas 

Domā atskaņoti dziedājumi, kas tajā laikā skanēja visos nozīmīgākajos Eiropas garīgās 

mūzikas centros – klosteros un katedrālēs.  
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Pētījuma rezultāti 

1. Raksturotas gregoriskā korāļa dažādās pētnieciskās pieejas šodien pasaulē, iezīmēta to 

lietojuma argumentācija un plašākais konteksts;  

2. Sniegts ieskats gregoriskā korāļa pētniecībā pasaulē, akcentējot sistematizācijas, 

metodoloģijas un terminoloģijas aspektus;  

3. Apkopoti pētniecības situācijas priekšnoteikumi Latvijā un atklāta problemātika, kas 

saistīta ar gregoriskā repertuāra robežu definēšanu, par pamatu ņemot piemērus no 

Latvijas mūzikas vēstures;  

4. Izveidots Rīgas misāles kodikoloģiskais apraksts, kas ir jauns solis gan manuskripta 

paleogrāfiskās, gan visaptverošas analīzes jomā; 

5. Iezīmēta Rīgas misāles vieta Latvijas kultūras vēsturē un tās specifiskā loma Latvijas 

mūzikas vēstures senāko lappušu apzināšanā, kā arī apzināts kodeksa lietojuma plašākais 

konteksts Rīgas Domā viduslaikos, izmantojot konteksta jēdziena trijdalījumu 

(individuālais–sociālais–kultūras konteksts);  

6. Raksturota un izvērtēta Rīgas misāles muzikālās notācijas specifika, tās plašākais 

ģeogrāfiskais konteksts iepretī citām notācijas tradīcijām un ģermāņu korāļdialektam 

raksturīgākās iezīmes;  

7. Apzināts līdz šim neatklāts Rīgas misālē atrodams materiāls – 83 muzikālās 

marginālijas; 

8. Veikta visu dziedājumu transkripcija kvadrātnotācijā un ar salīdzinošās analīzes 

palīdzību raksturota Rīgas misālē atrodamā lokālā gregoriskā tradīcija, kā arī iezīmēts 

konkrēto dziedājumu plašāks reģionāls konteksts. 

 

Secinājumi 

1. Lai gregoriskā korāļa izpēti izvērstu pēc iespējas plašā pētnieciskā diskursā, ir ļoti 

ieteicams izmantot vairākas pieejas – ne tikai Solemas klosterī iedibināto, kur liela 

nozīme ir manuskriptu paleogrāfiskai un semioloģiskai salīdzinošai analīzei, bet arī 

etnomuzikoloģijai raksturīgas pieejas, kas var sniegt neatsveramu pienesumu tad, kad 

jāstrādā ar materiālu, kurā nepārprotami konstatējama mutiskās tradīcijas klātbūtne.  

2. Nozīmīgs akcents, aplūkojot Rīgas misāles muzikālo materiālu un cenšoties to skaidrot, 

jāliek uz mutiskās tradīcijas klātbūtnes liecībām. Īpaši daudzās dziedājumu intonācijas, 
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kur fiksēts tikai dziedājuma pats sākums, ir liecība par to, ka faktiski tika dziedāts “no 

galvas”. Tas savukārt ļauj domāt par zināmas improvizācijas prakses klātbūtni 

dziedājumos un par sava veida ģeneratīvas sistēmas lietošanu muzicēšanas procesā. 

Tādējādi aktuāls Rīgas misāles sakarā ir transmisijas jautājums – kādā veidā dziedājumi 

tika nodoti tālāk. Etnomuzikoloģijas uzstādījumi šai sakarā ļauj apjaust, cik patiesībā 

kompleksi ir agrīno dziedājumu mutiskās–rakstiskās–literārās tradīcijas procesi un ļauj 

arī 15. gs. Rīgas dziedājumus un to ikdienas praksi izgaismot daudz plašāk un pilnīgāk, 

lai arī vairākiem izpētes aspektiem nepietiekama avotu materiāla dēļ jāpaliek pieņēmuma 

līmenī. Svarīgs šai jautājumā ir antropoloģiskais aspekts, īpašu uzmanību veltot mūziķu 

personībām un viņu ikdienas dzīves niansēm, jo tie ir konkrēti indivīdi, kuru mūzikas 

praksē satiekas mūzikas universālie/lokālie elementi un plašāks attiecīgās kultūras 

konteksts.  

3. Gregoriskais korālis ir nozīmīga reference arī latviešu muzikoloģijā sākot jau ar 19. gs. 

beigām. Šai ziņā sevišķi jāakcentē latviešu tradicionālās mūzikas pētniecība, kurā daudzi 

fenomeni skaidroti, balstoties uz gregoriskā korāļa likumsakarībām. Kā tipiskākos 

piemērus jāmin Andreja Jurjāna tradicionālās mūzikas pētījums Latvju tautas mūzikas 

materiāli, kurā runāts par kopsakarībām, kas ir atrodamas starp latviešu, īpaši agrīnā 

slāņa, tautasdziesmām un viduslaiku baznīcas dziedājumiem, kā arī Mārtiņa Boiko 

pētījumi par psalmu dziedāšanas tradīciju Latgalē un latviešu teiktajām dziesmām. 

4. Rietumu gregoriskā korāļa pētnieciskajā literatūrā sastopamas divas pieejas, kā aptvert 

pētījuma objektu – kā repertuāru vai kā principu. Otra pieeja ļauj runāt arī par specifisku 

latviešu gregorikas tradīciju, kas pirmoreiz dokumentēta pirmajā latviešu luterāņu 

dziesmugrāmatā (1587. g.) un būtībā dažādās izpausmēs un veidos turpinās līdz 

mūsdienām. 

5. Rīgas misāle ir unikāls Latvijas vēstures dokuments, kas datējams ar 15. gs. 60.–90. 

gadiem un ir apskatāms plašākā 14.–15. gs. Eiropas liturģisko manuskriptu kontekstā. 

Tas ir viens no nedaudzajiem viduslaiku Livonijas rokrakstiem, kas saglabājies līdz 

mūsdienām un ir spilgts pierādījums tam, ka jau viduslaiku Rīgas kultūras norises ir cieši 

saistītas ar tā laika Eiropas mūzikas kultūras un reliģiskās dzīves apriti. Ja runā par 

Livonijas muzikāli liturģisko mantojumu, tad šī ir faktiski vienīgā rakstiskā liecība, kas 

cauri sarežģītajiem vēstures līkločiem ir saglabājusies un pieejama šodien.  
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6. Rīgas misāle ir spilgta liecība par aktīvu muzikāli liturģisko dzīvi Livonijas metropoles 

Rīgas arhibīskapa katedrālē – Marijas Domā, aktīvu lomu tā dievkalpojumu apritē 

spēlēja Rīgas domkapitula locekļi. Kodeksā blakus lūgšanu un lasījumu tekstiem 

atrodamie dziedājumu pieraksti veikti gotiskajā pakavnaglu notācijā, kas atbilst 

plašākam reģionālajam kontekstam. 

7. Rīgas misālē atrodamo piecu Proprium dziedājumu analīze visai labi iezīmē un 

pozicionē Rīgas lokālo gregorisko tradīciju, kā arī tā laika dziedātāju spontāno 

muzicēšanas prieku un profesionālo dziedātprasmi. Kā trīs galvenie lokalitātes aspekti 

šeit atklājas notācijas prakse, dziedājumu oriģināls ritmiskais risinājums, vairākas 

interesantas nianses melodikā un tās modālajā zīmējumā. Par visām Rīgas misāles 

Proprium dziedājumu melodijām (tas pats attiecināms arī uz pārējiem pieciem kolācijas 

lapās apskatītajiem manuskriptiem, ar kuriem Rīgas misāle tika salīdzināta) var teikt, ka 

tajās dažādās variācijās un intensitātē var konstatēt ģermāņu korāļdialektam raksturīgus 

intonāciju un melodisko figūru elementus. Īpaši komūnija Domus mea dziedājums 

liecina par mutiskās transmisijas klātbūtni atskaņošanas praksē. 

8. 83 muzikālās marginālijas un daudzās teksta marginālijas Rīgas misālē liecina par ļoti 

izteiktu to praktisku nozīmi rituāla vajadzībām. Kodeksa teksts atklājas kā "dzīvs" teksts, 

kurš atrodas kustībā un laika gaitā var arī mainīties. Par to liecina arī viena un tā paša 

dziedājuma vairākas melodiskās versijas. Tāpat marginālijas liecina par "dzīvu" 

liturģisko tradīciju un kalpo perfektas un nevainojamas liturģijas svinēšanai Rīgas 

katedrālē, taču priekšstati par to, kādai jābūt ideālai liturģijai, laika gaitā mainās. Līdz ar 

muzikālajām marginālijām misāles lietotāji izmanto mnemotehniku, t.i., paņēmienus – 

kā atcerēties, kur nozīmīgu loma ir sociālajai un komunikatīvajai dimensijai. Lai gan 

visas marginālijas var uztvert kā pēkšņas, impulsīvas, emocionāli vadītas remarkas, šie 

ieraksti liecina arī par garīdznieka pieredzi un to, ka tās ir profesionāli veiktas piezīmes. 

Savukārt motivācija, kāpēc ieraksts veikts, varētu būt, lai nostiprinātu un fiksētu lokālo 

tradīciju, kas veidojusies atkārtošanas pieredzē. 

9. Muzikālās marginālijas norāda uz spontānas muzicēšanas praksi. Materiāls atklāj, ka 

vēlīnajos viduslaikos Rīgas Domā eksistē desmitiem dažādu Ordinarium dziedājumu 

lokālo melodisko versiju, šāds fenomens kā princips ir novērojams vairākos nozīmīgos 

vēlīno viduslaiku manuskriptos, kur Rīgas misāle ir tikai viens no uzskatāmiem 

piemēriem. Tā kā Rīgas misālē nav klasiska Kyriale daļa, bet gan visi muzikālo 

margināliju fragmenti ir fiksēti konkrētā misāles dievkalpojuma vietā, tas sniedz plašāku 
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informāciju par to, kādos dievkalpojumos, cik bieži un ar kādām niansēm attiecīgie 

Ordinarium dziedājumi Rīgas katedrālē viduslaikos tika dziedāti. Ja Hamburgas 

manuskriptos (ar ko Rīgas misāles muzikālās marginālijas tika salīdzinātas) ir fiksēts 

tikai viens, "ideālais un īstais" melodijas variants, tad Rīgas misāle atklāj vienas 

melodijas dažādas variēšanas iespējas un variantus, kas ir daudz tuvāk reālajai 

dziedāšanas praksei. Par visām Rīgas misāles muzikālajās marginālijās atrodamajām 

melodijām var teikt, ka tajās dažādā intensitātē konstatējami ģermāņu korāļdialektam 

raksturīgi melodiju varianti. 

10. Muzikālās marginālijas iezīmē šādus Rīgas lokālo gregorisko tradīciju raksturojošus 

aspektus: melodiku un modalitāti; dziedājumu ritmisko zīmējumu; atskaņošanas praksi; 

melodijas un teksta attiecības; liturģisko tekstu (tā variācijas); repertuāra saturu un 

lietojumu. Visu Rīgas misālē atrodamo muzikālo margināliju repertuāru var iedalīt trīs 

kategorijās: unikālā lokālā repertuārā, kas raksturīgs tikai viduslaiku Rīgai; repertuārā, 

kas ir dokumentēts Hamburgā un Rīgā, un liecina par plašāku reģionālu repertuāru 

(iespējams, iezīmē Hamburgas–Rīgas tradīciju); universālā repertuārā, kas pazīstams 

daudzviet Eiropā.  

 

 

 Viduslaiku liturģiskās mūzikas lokālo tradīciju pētniecība ir aktuāla ne tikai Latvijas, 

bet arī starptautiskā zinātniskajā apritē, kur par šo jautājumu loku regulāri notiek konferences 

un tiek publicēti pētījumi. Šo pasākumu ietvaros viens no galvenajiem uzstādījumiem ir 

mēģinājums lokālās tradīcijas skatīt plašākā reģionālā un globālā kopskatā. Tādējādi arī 

plašākā starptautiskajā pētniecības kontekstā šis promocijas darbs ir uzskatāms par 

jaunpienesumu.    

Darba procesā tika aktualizēti vairāki jautājumi, kuri pelnītu padziļinātu 

starpdisciplināru pētniecību, tādējādi vēl labāk izgaismojot Rīgas misāles vietu viduslaiku 

Eiropas kultūras kontekstā. Noteikti ir vērts turpināt meklējumus, cenšoties atrast vēl kādus 

dokumentus, kas liecinātu par mūzikas dzīvi viduslaiku Rīgā un, iespējams, mēģināt aptvert 

vēl plašāk kopainu par reģionu, kura viens no galvenajiem centriem viduslaikos bija Rīga. Kā 

galvenajam ceļvedim, turpinot pētīt šo tēmu, vienmēr vajadzētu būt uzstādījumam par to, kā 

viduslaikos dažādās liturģiskās tradīcijās tiek pasniegts teksts, kuram dzīvā tradīcijā vienmēr 

ir dziedāta forma.  
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GLOSĀRIJS 
Himnodija ir visaptverošs jēdziens, kas apzīmē visus baznīcas dziedājumus: himnas, 

korāļus, psalmus, visu veidu rečitāciju, altārdziedājumus, kanonus utt. 

Himna (no sengrieķu ὕµνος hymnos „skaņu secība“) ir svinīgs slavas dziedājums ar 

ļoti plašu nozīmi un variācijām dažādos laikos un tradīcijās, kura pirmsākumi meklējami jau 

antīkajos laikos. Šajā pētījumā ar to šaurākā nozīmē tiek saprasta vienbalsīga viduslaikos 

veidojusies strofiska dziesmas forma, kurai bija nozīmīga loma katoliskajā liturģijā. Vēlāk uz 

tās pamata M. Luters veidoja savu draudzes dziesmu vācu valodā – luterisko korāli, kas kļuva 

par modeli protestantiskajai dziesmai daudzās zemēs un valodās (t. sk. Latvijā).  

Kodikoloģija (lat. codex "grāmata“ un logos "vārds, jēga"), saukta arī par rokrakstu 

mācību, ir vēstures zinātnes palīgdisciplīna, kas pievēršas rokrakstu īpatnību izpētei. Tā 

pārsvarā nodarbojas ar vēlīno antīko laiku un viduslaiku rokrakstiem, kas būtu ierobežojami 

laikposmā no 500.–1500. gadam. Pie kodikoloģijas pieder arī inkunābulu (t.i., pirmo 

iespieddarbu līdz 1500.g.) izpēte. Kodikoloģijas interešu lokā ir jautājumi par konkrēta 

viduslaiku kodeksa rašanos un tā dažāajām tehniskajām detaļām. Īpaša uzmanība tiek 

pievērsta amatnieciski tehniskajiem izgatavošanas aspektiem, piem., izgatavošanas 

materiāliem (papiruss, pergaments, papīrs), tintei, izmantotajiem rakstāmrīkiem, kodeksa 

kārtām, tā iesējumam, izrotājumiem. Attiecīgā grāmata tiek apskatīta kā līdz mūsdienām 

saglabājies pagātnes artefakts, kurš tiek ielikts konkrētā vēsturiskā laikposmā un detaļās 

aprakstīts. Kodikoloģija ir ļoti radniecīga paleogrāfijas zinātnei.  

 19. gadsimtā rokrakstu mācība blakus bibliotēku vēsturei, bibliogrāfijas mācībai un 

mācībai par inkunābulām bija nozīmīgākā bibliotēku zinātnes sastāvdaļa. Jēdziens 

kodikoloģija gan parādījās tikai pēc Otrā pasaules kara un to pirmais lietoja sengrieķu 

kultūras pētnieks Alfons Dēns (Alphonse Dain) ap 1944.–1949. gadu. Dēns kā kodikoloģijas 

uzdevumu saprata rokrakstu vēstures un to tapšanas izpēti, kā arī rokrakstu kataloģizēšanu. 

Rokraksta izpēti viņš izslēdza, jo ar to jau nodarbojās paleogrāfija. Tas mainījās ap 1950. 

gadu, kad beļģu rokrakstu bibliotekārs un žurnāla Scriptorium redaktors Fransuā Masai 

(François Masai, 1909–1979) nosauca kodikoloģiju par patstāvīgu zinātnes disciplīnu. Kopā 

ar mākslas vēsturnieku Leonu Delasē (Léon M. J. Delaissé) viņš izveidoja kodikoloģijas 

aprakstu kā grāmatas arheoloģiju, kur konkrētais izpētes objekts ir grāmata un tās tehniskie 

aspekti, kurus savukārt var lietot dažādas vēstures zinātnes disciplīnas. 

 Konkrēta kodeksa izpētes procesā, no kodikoloģijas skatpunkta raugoties, runa ir par 

pēc iespējas daudzu individuālu detaļu atrašanu attiecīgajā manuskriptā. Tās atklājas katra 
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sējuma formātā, iesējuma veidā, izmantotajā tintē un krāsvielās, lapu un kārtu secībā, lapās 

atrodamajās līnijās un rokrakstu skaitā. Nozīmīgas ir arī norādes par to, kam manuskripts 

piederējis un kur ticis lietots. Medievistikas interešu lokā aizvien vairāk nonāk arī malu 

marginālijas vai glossas (t.i., piezīmes uz lappušu malām), kurās var būt ietverta nozīmīga 

informācija. Svarīgas ir arī ūdenszīmes un iesējuma veids, pēc kura var diezgan precīzi 

noteikt manuskripta vecumu. Kodikoloģijā palīdzību var sniegt arī ķīmija, analizējot gan 

pergamenta, gan tintes sastāvu (sal. Rehbein 2009: VII–X). 

Paleogrāfija (gr.: palaiós – 'sens' un graphein – 'rakstīt') ir vēstures zinātnes 

palīgdisciplīna, kas pēta senos rokrakstus, lai noteiktu to rašanās vietu un laiku. Tā pievēršas 

rakstu zīmju attīstības vēsturei, kā arī konstatē un pēta rakstību grafisko formu, veidošanas 

paņēmienus, saīsinājumus un citas īpašības, attīstības likumsakarības dažādu laiku rakstos. 

Paleogrāfijas uzdevums ir izzināt rakstības vēsturi, izzināt tekstu, noteikt autoru, sarakstes 

laiku un vietu, noteikt rakstu autentiskumu. Paleogrāfija pēta burtu un rakstības zīmju (arī 

nošu zīmju) attīstību, īpatnības katrā reģionā, pēta saīsinājumus, pieturzīmes, ciparu rakstību, 

rakstību rīkus, rakstības materiālus. Paleogrāfijas interešu sfērā ietilpst arī ornamentu, 

ūdenszīmju, formāta un manuskriptu iesiešanas tehnikas pētīšana (tieši šie aspekti bieži 

atklājuši nozīmīgus faktus arī par gregorisko rokrakstu izcelsmi). To iedala atkarībā no 

rakstības sistēmas un valodas grieķu, latīņu, slāvu, armēņu, ķīniešu, arābu u.c. paleogrāfijās. 

Ir jāuzsver arī tas, ka kopējas paleogrāfijas kā tādas nav, lai gan XX gs. vidū daži zinātnieki 

(piem. francūzis Žans Mallons (Jean Mallon), austrietis Leo Santitallers (Leo Santitaller) 

u.c.) izvirzīja ideju par visaptverošas paleogrāfijas izveidošanu, kura pētītu visām rakstībām 

kopējas attīstības likumsakarības. Tomēr realitātē paleogrāfija vienmēr ir ciešā sasaistē ar 

kādu vienu, konkrētu zinātnes apakšnozari. Paleogrāfijā ir šādas pētniecības metodes: 

grafiskā analīze (burtu vai rakstības veids); detaļu analīze (pieturzīmes, pirmo burtu 

noformējums, cipari); materiālu analīze (pergaments attiecas uz vēlāku laiku, ūdenszīmes 

pēta filigrānisti). Paleogrāfijā izmanto arī citu zinātņus nozaru, piemēram, filoloģijas 

(analizējot valodas īpatnības), diplomātikas (analizējot saturu, stilu, dokumenta vēsturi), 

mākslas vēstures, ķīmijas, fizikas atziņas un metodes (sal. Bischoff 2004: 5–22). 

Semioloģija (no gr.: σηµεΐον – 'zīme') sākotnēji ir filoloģijas termins un tās pamatā ir 

mācība par dažādu zīmju zīmju sistēmu nozīmes pētīšanu. Tā pētī arī nozīmes rašanos un 

informācijas nodošanu. Kā zinātnes apakšnozare veidojusies 20. gadsimtā, saukta arī par 

semiotiku. 
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1. pielikums 

Kvadrātnotācijas skaidrojums 

 Kvadrātnotācija uzskatāma par pāreju no neimu notācijas uz intervālu notāciju, kas 

panākts, izmantojot nošu līnijas. Tās pirmsākumi iezīmējas ap 1000. g., jau nedaudz vēlāk 

Guido d’Arezzo (apm. 992–1050) iedibina līnijsistēmu ar tercas intervālu starp līnijām un 

katru līniju apzīmē ar burtiem, kas vēlāk kļūst par atslēgām. Kopš 12. gs. kvadrātnotācija ir 

grafiski izveidojusies tāda, kādu to gregoriskā korāļa izdevumos lieto līdz pat mūsdienām 

(vēlāk veiktas tikai nelielas modifikācijas, lai varētu labāk atspoguļot nošu garumu nianses). 

Notācijas nosaukums cēlies no nošu formas, kas pārsvarā visām notīm ir kvadrātveida. Ar 

nelielām grafiskām izmaiņām kvadrātnotācija tiek izmantota visos šodien aktuālos gregorisko 

dziedājumu krājumos, piemēram, Graduale Romanum (1908), Graduale Triplex (1979), 

Graduale Novum (2011). Pēdējos divos blakus kvadrātnotācijai atrodamas arī neimas, kuras 

no senākajiem manuskriptiem izrakstītas un atrodas vai nu virs vai zem kvadrātnotīm. 

Tādējādi dziedātāji var nepārprotami orientēties intervālos (balstoties uz kvadrātnotāciju) un 

atklāt ļoti smalkas rirma nianses (pateicoties neimām). 

 Kvadrātnotācijā pārsvarā tiek lietotas nevis piecas, bet četras nošu līnijas. Tas 

izskaidrojams ar papīra taupīšanu (tika rakstīts uz ārkārtīgi dārga pergamenta), kā arī ar to, ka 

pārsvarā četru līniju sistēma bija pietiekama, lai tajā iekļautu gregoriskās melodijas. Ja tomēr 

četras līnijas melodijas apjomam nebija pietiekošas, augšā vai apakšā tiek pievienota viena 

palīglīnija. Četru līniju sistēma apzīmē četrus skaņaugstumus tercu intervālos, uz vienas no 

līnijām ir nošatslēga, kas nozīmē relatīvo, nevis absolūto skaņas augstumu. Tiek lietotas 

divas atslēgas – Do un Fa –, kas ļauj uzreiz identificēt pustoņa atrašanās vietu. Pārsvarā Do 

atslēga atrodas uz 3. vai 4. līnijas, retāk uz 2. līnijas (skaitot no apakšas); Fa atslēga atrodas 

uz 3. līnijas, retāk uz 4. līnijas. Nereti atslēga dziedājumā jaunā līnijā maina savu atrašanās 

vietu (visbiežāk tas tiek darīts, lai pierakstītu solopantu, kas melodiski sasniedz daudz 

augstākas notis). 

 
Do atslēga            Fa atslēga 

 Katras nošu līnijas beigās ir atrodama Custos zīme, kuras uzdevums ir parādīt nošu 

augstumu, ar kādu nākamajā rindā turpinās melodija. Retos gadījumos Custos atrodams arī 
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rindas vidū, taču tas ir tikai tajos gadījumos, kad rindas vidū tiek mainīta arī atslēga. Tā ir 

palīgzīme, kas netiek dziedāta un grafiski izskatās kā puse no kvadrātnots. 

 

 
         Custos (šeit uz la skaņas) 

 Kvadrātnotācija izmanto tikai vienu alterācijas zīmi Si bemol, kas ir spēkā līdz att. 

vārda beigām vai melismā līdz nākamajai struktūrzīmei. Retos gadījumos Vaticana lieto arī 

Si bekar. 

 
Si bemol un Si bekar 

 Vienkāršākās sillabiskās notis ir Punctum un Virga, no kurām sastāv visi sillabiskie 

dziedājumi (tādi kā vienkāršā psalmodija, himnas utt.). 

 
                                     Punctum: šai gadījumā si     Virga: šai gadījumā la 

 Divu skaņu locījumu apzīmē Clivis lejupejošā kustībā (pirmā tiek dziedāta augšējā 

nots) un Pes augšupejošā kustībā (pirmā tiek dziedāta apakšējā nots). Iespējami dažādi 

intervāli. 

 
              Clivis: la–sol                  sol–re              Pes: fa-sol            mi-sol  

 Trīs skaņu locījumiem iespējami dažādi varianti. Porrectus apzīmē trīs notis, kur otrā 

no tām ir zemākā, Torculus apzīmē trīs notis, kur otrā ir augstākā, Climacus apzīmē trīs vai 
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vairāk lejupejošas skaņas, Scandicus – trīs vai vairāk augšupejošas skaņas. Arī šeit iespējama 

gan pakāpeniska, gan lēcienveida intervālika. 

 
     Porrectus: la–sol–la     Torculus: mi–fa–mi   Climacus: do–si–la–sol   Scandicus: fa–la–si 

 Īpašu vokālu efektu apzīmē Quilisma, kas nozīmē vieglu caurgāju skaņu (agrāk 

eksistēja arī uzskats, ka tas dziedams kā glissando), tas vienmēr atrodas savienojumā ar citām 

skaņām, visbiežāk ar Scandicus, tādējādi veidojot Quilisma Scandicus. 

 
                                      Quilisma: fa            Quilisma Scandicus: mi–fa–la 

 Citu vokālu efektu gregoriskajiem dziedājumiem piešķir t.s. Repercussa skanējums, 

kas nozīmē atkārtotu skaņu tai pašā augstumā uz vienas zilbes. Vokāli tas jāatskaņo, pilnībā 

skaņu neatceļot – tikai viegli piesitot. Šeit visbiežāk tiek lietotas figūras Bivirga, Trivirga, 

Bistropha, Tristropha. 

 
                   Bistropha             Tristropha                  Bivirga                    Trivirga 

 Kvadrātnotācija nelieto taktssvītras (jo gregorikā nav regulāru ritmu), taču melodijā 

tiek respektētas teksta frazeoloģiskās likumsakarības. Tās atspoguļojas interpunkcijas zīmēs, 

kas strukturē att. dziedājumu un faktiski atbilst, piem., komatam, semikolam, domuzīmei un 

punktam. Jo svarīgāks teksta/melodijas posms beidzas, jo svarīgāka ir pieturzīme: 

 
                    Ceturtdaļsvītra              Pussvītra                   Vesela svītra                 Dubultsvītra 
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Jāpiebilst, ka kvadrātnotācijā ir vēl daudzas sarežģītākas figūras, taču tās visas principā tiek 

kombinētas, izmantojot jau šeit minētos elementus. Šajā pētnieciskajā darbā pēc 

sarežģītākām kombinācijām nebija nepieciešamības.1 

 

 

  

 

                                                
1 Izvērstāku neimu un kvadrātnotācijas skaidrojumu skat., piem., Musch 1993: 239–254. 
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2. pielikums 

Intervija ar prof. Heinrihu Rumphorstu 

PAR GREGORISKĀ KORĀĻA PĒTNIECĪBU  
(Berlīne, 2010.g. 19. septembris) 
 
G.P.  Lieber Herr Rumphorst! Sie sind momentan eine der führenden Personen im Bereich 

der Forschung des Gregorianischen Chorals. Eine der wichtigsten Aufgaben ist da 

die Restitutionsarbeit. Bitte, beschreiben Sie, wie fing diese Arbeit an und was ist das 

eigentliche Ziel der Restitution? 

H.R. Ich will mal die Frühgeschichte der Restitution nur ganz kurz andeuten. Es hat 

angefangen mit Solesmes. Die von 1833 an... Die Melodien wieder hergestellt haben. 

Und zwar herrschte damals ein ungeheures Chaos. Es gab so viel unterschiedliche 

Ausgaben... Seit vor allem dem Beginn des 17. Jahrhunderts. Da spielt die Medicaea 

eine Rolle (1614–15), es spielten die Bestrebungen da hinein, die von dem 

Standpunkt der Humanisten aus der lateinischen Sprache entsprechend dem 

Charachter des Lateinischen eben auch im Gesang zu beachten: Dass lange Silben 

keine kurzen, nicht zu wenig Töne und kurze Silben, Endsilben nicht zu viele Töne 

haben durften.  Das waren eben Theorien, es war nicht begründet in der Tradition. 

Man kannte die Handschriften offensichtlich nicht und man hat sich nicht darum 

gerührt. Im Gegensatz zur klassischen, römischen und also lateinischen und 

griechischen Litaratur, wo man textkritische Ausgaben gemacht hat und textkritische 

Apparate erstellt hat, und da gab’s es ja nach der Erfindung des Buchdrucks wirklich, 

meinetwegen die Alldiner in Venedig, da gab es die Bestrebungen... Aber beim 

gregorianischen Choral hatte man das, was man da hatte. Und da waren Einflüsse 

wirksam geworden, die unter ökonomischen Aspekten standen. Dass man nämlich 

versucht hat seine Ausgaben an dem Mand zu bringen. Und möglichst viel... Und da 

ist hier mal eine Änderung privat eingeführt worden und da eine Änderung... Und da 

gab es also wirklich ein Chaos. Und die Neo-Medicaea, die dann 1871 gedruckt 

wurde, also ein Nachdruck aud Betreiben des Vaticans und von Franz Xaver Habel,  

die reproduziert das mit einigen neuen Melodien. Aber im Solesmes hatte man 

angefangen ab 1833 erst einmal die Handschriften zu sammeln. Weil man sagte: man 

kann nur etwas eindeutiges sagen, wenn man die ältesten Handschriften, die man 

finden kann, benutzt und dann mit einem langetextkritischen Apparat, 
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beziehungsweise, mit einem Untereinanderschreiben der Handschriften, dann 

versucht festzustellen, wie sind denn nun ursprünglich die Melodien gewesen. Und 

diese Ausgabe ist dann, es kam später die Gradualen bei den Messgesängen, da ist 

1883 ein Liber Gradualis erschienen und die zweite Auflage schon wesentlich besser 

– um 1895. Aber diese doch sehr wissenschaftlich,  phylologisch orientierte Arbeit, 

so gut wie möglich es war... Denn ich kann auch, zum Beispiel, einen Text von 

Goethe nicht aus einer Ausgabe von 1993 nehmen... Und sagen: das ist jetzt der 

originale Text. Da muss ich ja eben auf die Autographen zurückgehen... Die haben 

wir vom gregorianischen Choral nicht, also können wir nur die ältesten Handschriften 

nehmen. Und zwar die adiastematischen und die diastematischen...  

G.P. Wie meinen Sie das genau mit Autographen? ...dass wir es nicht haben? 

H.R. Das sie selber geschrieben haben. Also – das handgeschriebene Manuskript eines 

Dichters meinetwegen, das man selber geschrieben hat. Was wir alles von den 

römischen und griechischen Autoren haben,  sind ja alles nur Abschriften. Aber von 

späteren haben wir dann Autographen, also – selbst geschrieben. Und dann waren also 

die Gegensätze ungeheuer gross, aber nachdem der Giuseppe Sarto zum Papst 

gewählt worden war 1903, Pius der X. Da hat er ein Motu proprio herausgegeben und 

das dann nochmal erneuert. Der hat also die Weichen gestellt, dass die Arbeit von 

Solesmes ausschlaggebend war dann für die Wiederherstellung des Graduale. Es gab 

noch Probleme, weil einerseits die ältesten Quellen beachtet werden sollten, 

andererseits die spätere Tradition. Und das war dann natürlich ein Widerspruch, der 

so nicht zu lösen war. Und das ist ein sehr weites Feld, dass ich jetzt so gar nicht im 

Einzelnen beschreiben kann... Und dann kam, bleiben wir beim Graduale Romanum, 

dass 1908 herauskam... Vorher aber hatte sich die päpstliche Kommision heillos 

zerstritten. So dass Dom Joseph Pothier, der Vorsitzende, der hat die Arbeit geführt. 

Wer bereit war sein Standpunkt zu teilen, blieb auch in der Komission, die anderen 

gingen raus. Zum Beispiel, Dom André Mocquereau ging raus. Dom Joseph Pothier 

war auch nicht mehr in Solesmes, sondern war Abt von St. Wandrille-Rançon und 

nun hat Solesmes immer weitergearbeitet, die haben immer weitere Ausgaben 

gemacht, obwohl die offiziellen dann in Rom erschienen waren: 1905 das Kyriale, 

1908 das Graduale, 1912 das Antiphonale. Aber Solesmes hat immer weitergearbeitet. 

Und dann kam es schliesslich dazu... also die haben... die Vorarbeiten waren nicht so 
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kleine Blätter wie bei uns, sondern das sind so grosse. Und da wurden dann alle 

Handschriften untereinander geschrieben und das hatte zur Folge: einmal – dass man 

auf Grund der Grupierung der Noten jetzt diese Neumen hatte, die aus zwei, drei oder 

vier – je nachdem – Noten bestanden und nicht mehr einfach alles aneinander gesetzt 

hat ohne Unterschied. Das war das graphische Bild. Und dann hat man also 

weitgehend aus den Handschriften die zutreffende, also übereinstimmende Melodie 

herausarbeitet, aber es gab eine Reihe von Stellen, wo man es nicht wusste... oder, wo 

man es nicht wissen wollte, weil man eine spätere Tradition bevorzugt hat. Also 

vielleicht das, was man gewöhnt war – das hat man dann genommen. Da gibt es eine 

ganze Menge Stellen im Graduale, die also nicht dem Zeugnis der alten Handschriften 

entsprechen. Es haben bereits Dom André Mocquereau und Gajard 1922 einen 

Vortrag in Paris gehalten, wo sie auf die unterschiedlichen Angaben der 

adiastematischen Graphien in St. Gallen, Laon und Chartres hingewiesen haben. Das 

man also längere und kürzere Noten unterscheiden könne. ...durch Episeme, tenere 

und soweiter. Das ist dann 1924 gedruckt herausgegeben. Um die Zeit ist – 1928 – ist 

Eugene Cardine in Solesmes eingetreten und hat angefangen in sein Handexemplar 

des Graduale Romanum sich die St. Galler Graphien aus den Tableaus einzutragen. Je 

nachdem, was ihn gerade interessierte, was er gearbeitet hat, man kann das auch noch 

sehen – die ersten Graphien hat er mit Bleistift vorgeschrieben und dann rot etwas 

dicker nachgezogen. Ich kann das mit einem Beispiel zeigen... (meklē piemēru 

manuskriptā) 

G.P. Darf ich noch kurz eine Zwischenfrage? Hat das alles auch mit der Paleographie zu 

tun gehabt? Das man die Manuskripte als Faximiles haben konnte... 

H.R. Ja, das war das Bestreben von Dom André Mocquereau, der sagte: es müssten also 

auch die anderen Wissenschaftlern Bescheid wissen und müssen das kontrolieren 

können. Pothier wollte das gar nicht. Dem war das nicht lieb... (zeigt ein Beispiel aus 

dem Graduale von Cardine). Hier sehen sie Graphien, die dicker sind, und wieder 

welche, die feiner sind – die hat er später eingetragen. Also, je nachdem, was er 

gerade bearbeitet hat, er hat also nicht systematisch die Handschriften abgeschrieben, 

sondern hat die Tableaus genommen und hat dann nach und nach das, was ihm 

wichtig war, eingetragen... Und hat eben, als er eingetreten in Solesmes war, hat er da 

angefangen und hat es dann eben jahrelang weitergemacht. Und dann ist er 1952 als 
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Professor von Paleographie an dem Pontifici Institut und Musica Sacra berufen 

worden. Und da hat er dann eine Fülle über 30, weit über 30 Magister- und 

Doktorarbeiten anfertigen lassen – Untersuchungen über einzelne Neumen.  

G.P.  Hiess es schon damals – Restitution? 

H.R. Er hat schon in seiner im 1968 herausgegebenen Semiologia Gregoriana darauf 

hingewiesen, dass an dieser oder jener Stelle die Melodie falsch ist. Zum Beispiel, 

beim Trigon... Und dadurch, dass nun das Graduale Neume gedruckt war, sah man 

dann auch die Widersprüche zwischen den adiastematischen Graphien und der 

Vaticana. Also, zum Beispiel, beim Torculus initio debilis fehlt in der Vaticana die 

erste Note, beim Pes initio debilis genau dasselbe. Vieles sehr widersprüchlich 

angegeben, und da wurde es nun dringend, dass man hier etwas unternommen hat. 

Aber bereits ungehörten Agustoni und Cardine gehörten in die Gruppe, die also 

beteiligt war an der Ausarbeitung der Konzilskonstitution. Die waren Konsultoren 

damals und so kam in den Artikel 117 die Forderung es solle eine Edition Magis 

critica erstellt werden der bisherigen Ausgaben. Dann kam ein weiteres Buch, 

nämlich 1979 – das Graduale Triplex. Das nun ganz konsequent aus bestimmten 

Handschriften die Graphien übernahm. Und hier wurde es noch deutlicher, dass die 

Melodien ja immer wieder mit den Graphien nicht stimmten. Und noch als die 

Arbeiten begannen für das Graduale Triplex , also Marie Claire Billecoq und Rupert 

Fischer schrieben. Zu der Zeit waren die Überlegungen angestellt worden – man 

müsste jetzt wirklich mal rangehen und die Melodien durcharbeiten. Und dann hat 

Godehard Joppich die Initiative ergriffen, er hat jedenfalls eingeladen zu einer ersten 

Sitzung, die dann fortgesetzt wurde. Das war im Januar 1977. Und daran nahmen teil, 

von denen jetzt jahrelang dabei waren, war das Cardine (bis 1984 als er seinen ersten 

Schlaganfall hatte), Agustoni, Joppich, Goeschl, Liobgid Koch (die damals 

Arbeitsbögen geschrieben hat) und ich. Und in Solesmes hatte man eine Fülle von 

Handschriften herangezogen, man konnte die ja noch nicht unterscheiden, ihren Wert 

jeweils... Und Cardine hat uns jetzt auf Grund der Erfahrung und der Arbeiten, die da 

gemacht waren, Cardine hat uns einen dringenden Rat gegeben: nicht etwa, wie das 

schon in Solesmes versucht worden war mit der Edition critique, einen Stammbaum 

von Handschriften aufzustellen... – das bringt überhaupt nichts. Sondern – nehmt 

Euch bestimmte Handschriften, die sich besonders wichtig und zuversichtlich 
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erwiesen haben. Und daraus ist dann dieses Corpus von Handschriften entstanden 

oder das hatte man von Anfang an zu Grunde gelegt. Also von den adiastematischen, 

wie sie da aufgezeichnet sind von oben. Ursprünglich war die Vaticana Zeile oben, 

dann haben wir es in die Mitte gesetzt. Und also die adiastematischen Chartre, Laon, 

Bamberg, St.Gallen 339, Einsiedeln Cantatorium und dann Benevento, Albi, Yriex, 

Montpellier, Kloster Neuburg. Und dann hat er uns gesagt: nehmt noch die 

Handschriften von Ruàn und von Verdain noch dazu. Und das sind die Handschriften, 

die wir jetzt immer heranziehen. Es geht ja darum – das älteste Corpus der 

Handschriften in der zweiten Gruppe oder in der folgenden Gruppe zu verifizieren. 

Die adiastematischen Handschriften des 10. Jahrhunderts sind ja noch sehr viel näher 

an den Ursprüngen und die enthalten eine Fülle von Angaben, die wir ohne 

Heranziehen der diastematischen Handschriften (die vom 11. Jh.) nicht lesen können.  

G.P.  Meinen Sie damit die Intervalle?   

H.R.  Ja, die Intervalle vor allem und deswegen meine auch, zum Beispiel, die 

Widersprüche, die sich da bei der Vaticana gezeigt haben zwischen den Neumen mit 

Initio debilis und denen in der Vaticana. Aber die diastematische Handschriften geben 

uns eben, wie schon gesagt, die genauen Intervalle. Da, wo die adiastematische 

Handschriften das nicht können. Und wenn wir ziehen nun und bei diesen 

Arbeitsbögen feststellen, dass viele Widersprüche sind zu den adiastematischen 

Handschriften, dann ziehen wir noch andere Handschriften hinzu. Wir haben also 

insgesamt etwa 40 Handschriften, die wir, wenn es notwendig ist, heranziehen. Denn, 

und insofern ist der Zeitpunkt der Entstehung der Medicaea wichtig, bis dahin und bis 

zu Bemühungen um einheitliche Ausgaben, waren die Handschriften bis ins 15., 16. 

Jh. hinein weitgehend zuverlässig, weil man sich nämlich bemüht hat bis dahin immer 

die Tradition zu bewahren und aufrechtzuerhalten. So, dass wir manchmal eine, noch 

im 16. Jh. existierende Version finden (St. Geminiani), die mit den ältesten Hs. 

Übereinstimmt. Also, es geht im Grunde um Verifizierung der adiastematischen 

Handschriften. Und, erst wenn man die Töne richtig sind und möglichst vollständig, 

kann man ja die Intentionen der Komponisten, die durch die ersten Schreiber 

aufbewahrt, weitgehend richtig aufbewahrt worden sind, nachvollziehen. Das ist also 

für die Interpration auch wichtig, dass ich die richtige Melodie singe. Und, z.B., 

IN.Resurrexit klingt anders, wenn die Intervale anders klingen. Allein, jetzt die 
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modale Struktur, die ja auch den Charakter eines Gesangs prägt. Auch das ist wichtig. 

Es ist die in der ersten Linie musikalische Seite genauso wichtig wie die Interpretation 

der musikalischen Fakten. Und deswegen ist es notwendig die Melodien doch so 

wiederherzustellen, wie es uns heute möglich ist. Mit der zur Verfügung stehenden 

Drucken, manches ist auch im Internet inzwischen verfügbar und ... so sind wir seit 

1977 unentwegt an dieser Arbeit und es ist jetzt geplant, wir haben im vorigen Jahr 

das Einverstaendnis des ConBrio-Verlags bekommen, von dem, was bis jetzt 

erschienen ist, eine Gesamtausgabe zu machen.  

G.P.  Sind das doch noch nicht alle Messgesaenge?  

H.R.  Nein, aber das sind immerhin die Gesänge von Advent bis Pfingsten und das sind die 

Sonntage im Jahreskreis. Und das sind noch einige Feste... also das ist mal eine ganze 

Menge, wenn man das so zusammensieht: mit dem Band 21 haben wir angefangen 

und jetzt haben wir Band 48. Es ist schon viel...  

G.P.  Jetzt vielleicht die Frage – geht es eigentlich darum, dass es irgendwann damals, im 

9., 10. Jh. nur eine Melodie gab und darauf versucht man zurückzukommen? Oder, 

wenn man auch unter den ältesten Handschriften auch Unterschiede feststellt, was 

kann das bedeuten? Kann es heissen, dass es von Kloster zu Kloster in Einzelheiten 

anders gesungen wurde?   

H.R. Also, es gab  bei den Anfängen, also, die Kompositionen, die wir jetzt haben, die das 

älteste Repertoire darstellen, sind so zwischen 750 und vor 800 komponiert worden. 

Und das erstaunliche ist, dass diese Melodien weitestgehend einheitlich sind. Von 

England bis Süditalien und von Aquitanien bis St. Gallen und noch weiter in den 

Osten hinein. Es gab eine Konzentration..., Karl der Grosse (747—814) hat Wert 

darauf gelegt, dass in seinem gesamten Reich einheitlich gesungen wird – eine 

Melodie! Bis das dahin kam, gab es natürlich viele Einflüsse und das ist ja auch die 

Frage, was ist nun bei der Kontroverse... Ist der altrömische Gesang älter oder der 

gregorianische bzw. der fränkische und wie sind die Einflüsse. Aber wahrscheinlich 

ist es so gewesen: es gab den altrömischen Choral, der dann wahrscheinlich nach 

Franken gekommen ist. Da hat sich eine eigene Kultur, Gesangskultur, eigene 

Komposition entwickelt und das hat wieder zurückgewirkt auf den altrömischen 

Choral. Da hat Kenneth Levi sehr gut darüber geschrieben, auch hat er einen Vortrag 
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2003 in Hildesheim darüber gehalten (im AISCGre Kongress – G.P.). Da könnten Sie 

auch noch mal nachlesen. Und das erstaunliche ist, dass wir diese Melodien mehr 

oder weniger einheitlich haben. Das es dann Unterschiede gab,– die kommen erst 

später. Im 12. Jh., wenn e zu f und h zu c geschoben werden. Aber das ist erst später, 

das ist die spätere Tradition. Und die hat dann schon einiges nicht mehr gewusst, aber 

wir müssen ja bedenken, dass in der ersten Zeit... dass noch nicht mit sicheren 

graphischen Mitteln weitergegeben werden konnte. Also, ich bin der Meinung, wie 

Levi, dass es Hilfsmittel gegeben haben muss – schriftliche Hilfen zu geben für die 

Melodien. Die sind so kompliziert und so fein differenziert, dass es sehr 

unwahrscheinlich ist, dass es alles nur mündlich komponiert und mündlich im 

Gedächtnis erhalten und mündlich weitergegeben wurde. Nur, dass es sich nicht 

erhalten hat, das wundert überhaupt nicht, denn es war dann auf Pergament 

geschrieben. Pergament war teuer, eine umfangreiche Handschrift kostete ein paar 

Viehen (Schafe, Esel oder Ziehen) und das war eine teuere Angelegenheit. Und die 

Sachen wurden dann oft weggekrazt und dann wieder neugeschrieben. Mit UV Licht 

konnte man manches wieder sichtbar machen, aber manches ist dann auch in 

Bucheinbänden verschwunden.  

G.P.   Was halten Sie von Treitler und Hucke, die da von einem generativen System 

sprechen? Quasi von einer Grammatik... dass man einiges auswendig gesungen hat 

und einiges noch irgendwie an Ort und Stelle dazukomponiert hat oder interpretiert 

hat? 

H.R.  Sagen wir mal: es gibt klassische Formen... es sind Zufügen, so sind die Tropen. Wir 

haben denn das klassische Corpus der authentischen Gesänge und dann kommt... Jetzt 

bringt man noch aus eigener Zeit was mit hinein – setzt einen Text dazu, der kann 

weiterführend sein, der kann erläutern sein, also auch theologisch weiterführend... 

Und dass in Einzelfällen ein Sänger im Überschwang seine Begeisterung da etwas 

hinzugefügt hat, das will ich gar nicht leugnen. Aber, dass das Prinzip war, das glaube 

ich nicht! Dafür war das zu einheitlich, dafür haben wir die Tropen, die frühe 

Mehrstimmigkeit, die Organumtechnik. Das hat man zum Teil praktiziert, aber das 

massgebliche bei den Melodien, bei den einstimmigen Melodien, die ja doch ihren 

Charakter behalten haben, auch wenn da eine Quint tiefer ein Bourdun lag...        

(Kaffe Pause) 
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G.P.  Ich fragte auch deswegen, weil ich die Missale Rigense forsche und es geht natürlich 

um Lokaltraditionen und es geht vielleicht auch um das klangliche Ideal, dass ja von 

Ort zu Ort, von einem Gebiet zum anderen anders sein kann. Und auch vielleicht die 

Volksmusik... , dass man sagen könnte oder vermuten könnte, man kann nicht alles 

notieren, die kleinen Töne oder Verzierungen oder so... 

H.R.   Ja, ja, ja... Da kann es durchaus Dinge gegeben haben, aber ... also, bleiben wir bei den 

authentischen, die in den ältesten Handschriften notiert sind. Bei den authentischen 

Melodien, also..., dass da mal jemand irgendetwas an, sagen wir, Ornamenten oder so 

hinzugefügt haben könnte, ja gut, das wissen wir nicht... Könnte sein. Aber ich 

glaube, dass man darauf Wert gelegt hat, sonst hätte sich die Tradition so gar nicht 

erhalten. Die Melodien wirklich in ihrer Besonderheit und in ihrer charakteristischen 

Gestaltung des Textes wirklich beizubehalten. Denn, man sieht ja immer wieder, dass 

die Melodien in ganz besonderen Weise mit dem Text verbunden sind und bestimmte 

Akzente mit bestimmten Sinn herausholen und deutlich machen... Wir versuchen das 

durch Analyse festzustellen, aber für den Hörer genügte es, und die waren vielleicht 

etwas sensibler als wir, für den Hörer genügt es, wenn die hören: das wird in einer 

besonderen Weise jetzt gestaltet und vorgetragen. Das spricht den Hörer an. Und ich 

glaube, die Melodien hätten sich nicht so einheitlich erhalten können... wirklich in 

dem geographischen Bereich, den ich kurz vorhin angerissen habe, wenn es da sehr 

viele lokale Einflüsse gegeben haette. Es gab die, natürlich, meinetwegen, wenn jetzt 

besondere Feste waren. Z.B., hier wurde ein Heiliger verehrt, der anderswo gar nicht 

gekannt wurde... Kirchweih wurde da anders begangen, beziehungsweise an anderen 

Tagen und so weiter. Da gibt es, natürlich, Unterschiede und man hat auch versucht 

neue Stücke im alten Stil zu komponieren. Das ist dann die spätere Gregorianik, wenn 

wir das so bezeichnen wollen... 

G.P.   Das interessante ist, dass Missale Rigense auch gerade Kirchweihgesänge beinhaltet. 

Wäre das ein Grund, dass Kirchweih vielleicht von Ort zu Ort unterschiedlich gefeiert 

wurde? 

H.R. Ja. Ich glaube – ja, denn es wurde auch nach der Grösse der Kirche... Ich meine – 

wenn das eine Dorfkirche ist, die geweiht wird, hat das eine andere Bedeutung, als 

wenn eine Bischofskirche geweiht wird oder eine Abteikirche... Und da werden dann 
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noch andere Heiligen einbezogen und es werden noch weitere Umkreise... Es ist ja 

auch im heutigen Graduale noch so, dass die Gesänge für die Kirche selbst und noch 

für andere angegeben sind und da muss man einfach sehen, was ist jetzt hier in diesem 

Bereich üblich gewesen. Und da ist etwas wichtig, was ich gerade in St. Ottilien 

wiederholt habe, was ich in der Schule immer wieder gesagt habe... da im 

sprachlichen Bereich. Erst ist die Sprache und dann kommt die Grammatik! Manche 

Philologen hätten das gerne anders rum – erst die Grammatik und dann sich die 

Sprache der Grammatik bedienen. Aber bitte, regelgemäss, dass da andere 

Wortinhalte sich bilden, und andere Ausdrucksweisen – das hat man dann nicht 

berücksichtigt... Und genau so sehe ich es in der Musik – wir können Aussagen 

machen über ältere Gesänge und über lokale Traditionen nur, wenn wir das Material 

haben, das vorliegt. Sonst können wir nicht sagen: das muss so sein. Nein. Ich kann 

nur eine Aussage machen, wenn ich weiss, was ist da vorhanden. Also das heisst – ich 

muss suchen, muss kucken, ob was in den Bibliotheken gibt. Eventuell etwas in 

einzelnen Kirchen, in Abteien. Ich bin überzeugt, dass in vielen Kirchen irgendwo auf 

dem Speicher verstaut unter Spinnweben... dass da noch eine ganze Menge Bücher 

liegen. (lacht) 

G.P. Wer soll das ganze erforschen? 

H.R. Man müsste es mal wirklich systematisch bei alten Kirchen... da liegt... und selbst, 

wenn es Drucke sind aus jüngerer Zeit... Ich hab das mal, ich wollte ja nicht stehlen, 

in einer Kirche, ich weiss nicht mehr, ob das in Lissabon war, oder... jedenfalls in 

Portugal. Ich bin da mal einfach durch die Räume geschweift... Und da lag ein Stapel 

gedruckter Bücher, und ich dachte – eigentlich könnte man ein Exemplar mitnehmen, 

aber hab’ es gelassen. Die waren völlig verdreckt, eingestaubt, Spinnweben usw. Und 

das ist ja kein Einzelfall gewesen. Und wenn da mal berichtet wird, dass in 

irgendeiner Kirche, die gar nicht so alt ist, aufgeräumt wird, ach.. da kommen 

plötzlich Bücher zu Tage...  

 Auch die Niederlaender wollen einiges feststellen und einiges zusammentragen, was 

Lokaltradition betrifft. Da könnten Sie sich auch mit Inga Behrendt und Pieter 

Manartz in Verbindung setzten... Und ich glaube, da könnte man eine ganze Menge 

Anregungen bekommen... Und dann gibt es eine andere regionale Tradition, das ist 
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nämlich in Ungarn. Da hat ja der Dobszay, so problematisch er in manchen Dingen 

ist, da hat er in der Zeit des Kommunismus ein grosses, gutes Werk getan, wenn er 

gesagt hat – wir müssen diese Tradition aufrechterhalten. Dass er nun nichts von 

Semiologie hält, ist natürlich höchst problematisch. Aber die haben, und es gibt ja 

eine Fülle von CD’s und Schallplattenaufnahmen, die haben ja wirklich die 

ungarische Tradition, wie sie sich erhalten hat – na gut, es ist spät – aber die haben 

das erhalten und zum Teil auch, ich nehme an, publiziert. ... so, dass man da 

feststellen kann, was sind da an Besonderheiten. Das sind also jetzt so zwei Bereiche 

und sonst muss man einfach schauen, was liegt da vor. Wenn es also Gegenden gibt 

mit reicher Tradition, wie Niederlande oder Regio Aachen... in Berlin dürfte weniger 

ergiebig sein...  Da ist alles mit Sicherheit sehr interessant, würde es auch gerne mal 

machen, aber ich habe keine Zeit dafür... Ich muss mich um diese Restitutionsdinge 

kümmern. Deswegen – einfach mal dokumentieren, feststellen – was liegt vor.  

G.P. Könnte man in dieser Weise (Restitutionsarbeit) die lokalen Traditionen ähnlich 

vergleichen um irgendwelche Ideen zu bekommen, was gibt es da gemeinsam und wo 

sind die Unterschiede?  

H.R. Ja, man muss da, natürlich erstmal suchen. Aber man kann so anfangen, dass man, 

meinetwegen, mehrere Handschriften aus einer Gegend hat, dass man die genauso 

untereinander schreibt und vermutlich ist auch eine Hilfe die Version der Vaticana 

oder bereits die restituierte Fassung. Ich würde eigentlich nur die restituierte Variante 

verwenden, so dass es zuverlässig ist. Denn ich kann keine Aussage machen, wenn 

die Melodie nicht zutrifft. Das gibt es ja noch heute bei Publikationen, dass man es 

noch immer mit den Fehlern der Vaticana argumentiert. Ja... tut mir Leid!  

G.P.  Und was jetzt die Aufführungsweise betrifft, vielleicht ist das jetzt etwas provokativ... 

Ich weiss nicht, wo sind die Beweise, dass ein Marcel Peres, zum Beispiel, auf seiner 

Weise aufführt? (H.R. lacht) Wissen Sie überhaupt, warum und wie?  

H.R. Nein. Also, ich habe einige Sachen von ihm gehört... Ich will mal versuchen das zu 

beantworten bei den..., ich weiss nicht – war das beim zweiten Kongress oder war das 

noch in Luxembourg. Jedenfalls, bei einem Kongress der AISCGre trafen 

aufeinander, da war es jedenfalls eine offizielle Begegnung, Eugene Cardine und 

Marie-Noel Colette. Sie hat ja, etwas vereinfacht gesagt, eine orientalisierende 
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Auffassung gehabt. Geht so bisschen in Richtung Peres... Aber Cardine war da völlig 

ablehnend. Man hat dabei, deswegen führe ich es jetzt an, wohl gesehen bzw. gehört, 

dass irgendetwas von den adiastematischen Graphien zum Grunde gelegt wird. Also, 

zum Beispiel die Pünktchen in Laon oder in St. Gallen... Natürlich, repräsentieren die 

kürzere Werte, aber – wie kurz, wie sind die Proportionen – die längeren zu den 

kürzeren Werten? Ich habe bisher kein überzeugendes Argument gefunden, dass 

Kurzen jetzt so schnell(!) zu singen sind, wie das von denen praktiziert wird, denn 

diese Zeichen erscheinen ja über einzelnen Silben. Aber, dass dasselbe musikalische 

Zeichen an einer Stelle etwas anderes besagt als an einer anderen, – dieses kann ich 

nicht nachvollziehen. Das hat also auch Cardine ausführlich begründet. (H.R. bringt 

ein Beispiel vom Sonntag “Laetare” – den Introitus und begründet, dass auch die 

Pünktchen in Laon nicht zu schnell zu singen sind) ...denn das Wort soll ja erhalten 

bleiben. Und deswegen gibt es für mich da keine stichhaltige Argumente.  

G.P. Also, ist das auch manchmal als Show für die Zuhörer gedacht? 

H.R. Manchmal habe ich den Eindruck. Ja. Das Problem ist, und das gab es ja bereits bei 

den vielen mensuralistischen Theorien, dass man nicht auf die ältesten Dokumente 

zurückgegangen ist. Sondern man hat da aus der Quadratnotation Folgerung gezogen. 

Aber, die sind ja paar Jahrhunderte später. Das kann doch nicht sein, dass ich über den 

Charakter einer Kunst sage, meinetwegen, dass ich über die Mahlweise von Botticelli 

etwas sage, wenn ich eine Kopie des 20. Jh. von ihm ansehe. Geht nicht! Und so ist 

das auch hier – ich kann nicht Quadratnotation zum Kriterium erheben. Das ist in 

einer Zeit entstanden – diese Notation – als man eine sichtbare Notation wollte. Sehen 

Sie hier (zeigt mehrere Faximiles...) Also, jeder hat ja kein eigenes Buch gehabt. Es 

musste aus grosser Entfernung gesehen werden. Ein(!) Buch, die Sänger standen da 

drum rum. Daraus (zeigt eine spätere Handschrift aus Florenz, 17. Jh.) kann ich doch 

nichts für die Musik ableiten.  

G.P.  Die Frage ist ja: wieviel war notiert und wieviel wusste man auch einfach 

auswendig... 

H.R. Ja. Natürlich, gibt es da bestimmte Tonfolgen von Porrectus, Clivis, Quilisma-

Scandicus usw. Wenn man sie so singt, natürlich, behalten sie aufgrund ihrer Folge 

und der Verbindung mit den Silben, etwas von dem ursprünglichem Charakter, den 
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sie mal hatten. Denn sonst habe ich andere Intervalle ... das ist ja dann bei der späten 

Gregorianik, wo wir die vielen Quinten haben und die ja im authentischen Repertoire 

sehr selten sind. Das hat dann auch zur Folge gehabt, dass ich ein Ordinarium, für das 

ja nur selten adiastematische Handschriften gibt (denn das hat man einfach auswendig 

gesungen), dass ich das auch nach diesen Grundsätzen singen kann. (singt ein Kyrie 

Beispiel) ...und da zeigt sich, dass eben von Charakter diese Tonfolgen etwas erhalten 

bleibt... Nur muss ich, natürlich, den Charakter dieser ursprünglichen Tonfolgen 

kennen, d.h., ich muss die ältesten Handschriften und ihre Aussagen kennen. Sonst 

geht es nicht...  

G.P. Ich habe mich immer wieder gefragt, als ich diese orientalisierten Aufnahmen hörte, 

ob’s wirklich dann doch frei erfunden ist... 

H.R. Na ja, gut. Es ist frei erfunden, aber es wird zurückgegriffen auf die Handschriften, 

aber ich glaube nicht – in sachgerechter Weise.  

G.P  Also, wissenschaftlich nicht zu begründen? 

H.R. Nein. Nein. Also, ich vermute, dass die Argumente... Es lässt sich ja vieles 

begründen... Auch, was nicht begründbar ist (lacht)... Aber die werden schon 

Argumente, und das letzte, wie dann in den Gemeinden, die pastoral erhalten müssen, 

so heisst das wahrscheinlich – das ist musikalisch! Ja, was ist das? Was heisst dann – 

musikalisch?  

G.P. Ich habe da von Katrin Livljanic gelesen, die da Zusammenhänge zwischen 

Gregorianik und Volksmusik gesehen hat. Sie hat es dann versucht 

zusammenzubringen: bestimmte Gänge oder bestimmte Wendungen... Aber, ob es sich 

so ohne weiteres machen lässt, bei der Interpretation? 

H.R. Kann, natürlich, sein. Dass manches aus den gregorianischen Gesängen in die 

Volksmusik eingedrungen ist. Das Beispiel, dass ich dann immer wieder anführe, das 

ist der Einfluss der antiken Musik, z.B., das sogenannte Seitlos-Lied. Das ist erhalten 

worden auf einer Stelle (in Stein). Das wurde dann in Kleinasien gefunden, 50 km 

östlich von Ephesus.i Also, im hellenistischen Bereich. Das früheste könnte sein das 

2. Jh. vor Christus, könnte auch 1. Jh. n. Ch. sein. (singt) Vergleichen wir es mit dem 
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Antiphon Hosanna Filio David. Natürlich, hat sich der Komponist des Antiphons 

nicht bewusst gesagt, diese Melodie übernehme ich. Nein, das waren einfach 

Einflüsse, die dann im Mittelmehr-Raum vorhanden waren. Und da haben sich 

bestimmte Dinge einfach erhalten und fortgesetzt und sind dann wirksam gegeben. 

Und da gibt es sicher gegenseitige Befruchtungen. Ganz sicher. Und da muss man 

eben dann genau sehen, wann sind diese – bei Folksmusik aber eben manchmal 

schwierig festzustellen – wann sind die entstanden. Man könnte beziehungsweise 

wenigstens fragen, wo haben sie sich erhalten, wo haben sie sich aufgezeichnet, wo 

sind sie zum ersten Mal aufgezeichnet worden. In welchem Umfeld, kann es sein... es 

ist, zum Beispiel sehr spät, durch Theateraufführungen durch die Jesuiten im Barock. 

Dass dadurch manches auch übernommen worden ist... jetzt in dem Bereich, da ist es 

also verändert in Theateraufführung gekommen und von da wieder weiter. Da muss 

man einfach Suchen – gibt’s irgendwelche Spuren, die einem erlauben Rückschlüsse 

zu ziehen, welche Einflüsse worauf vorhanden waren. Aber... Theorien reihen sich 

immer sehr gut an. 

G.P.  Ist dieses antike Lied irgendwo zu haben? 

H.R. Ja. Augenblick, ich kann Ihnen eine Kopie geben, Moment... (macht eine Kopie)    

G.P. Meine nächste Frage: da haben Sie ja sehr viel Erfahrung, da Sie ja fast in jedem 

Heft „Beiträge für Gregorianik” Kritiken über verschiedene CD-Aufnahmen 

schreiben. Wie hängt die Muttersprache und die breitere Tradition der Sänger mit der 

Interpretation zusammen? Ich meine: ob man überhaupt davon ausgehen kann, dass 

es vielleicht nicht gleich gesungen werden muss, aber sehr ähnlich... Wo man dann 

sagt: das ist jetzt authentisch. Ich meine: wenn Italiener oder die Deutschen oder 

Letten singen usw. Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht, wo man sagen 

könnte: es ist authentisch, es semiologisch korrekt und trotzdem gibt es Unterschiede 

und die müssen auch sein. 

H.R.  Ich beginne mal mit einer Feststellung aus einam anderem Bereich: Wenn Sie einen 

und den selben deutschen Text auf Hochdeutsch vortragen lassen... von einem, der in 

Nordfriesland wohnt, einen Hessen, einen Bayern, einen Schwaben – es ergeben sich 

vier verschiedene hochdeutsche Fassungen. Das ist das Tembre der Vokale, das ist die 

Aussprache der Konsonanten und da kommt also doch sehr viel von eigener 
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sprachlichen Praxis hinein. Bei einer Arie von Mozart oder von Monteverdi hört man 

diese sprachliche Färbung von guten Sängern nicht. Und so ist es auch im 

gregorianischen Choral – die Gruppe muss einheitlich die Laute sprechen, sorgfältig 

sprechen. Und, wenn das gemacht wird, sind die Unterschiede gering. Es gibt 

Unterschiede, natürlich, gerade, was den offenen und geschlossenen Vokale angeht. 

Da gibt es regionale Besonderheiten. Die sollten nicht übertrieben sein, aber wenn die 

Gruppe einheitlich das spricht, ist das durchaus zu akzeptieren, denn wir können ja 

auch nicht annehmen, dass man als die Gesänge in ihrer neuen Form bis 800 in ihrer 

einheitlichen Form verbreitet wurden, dass die in jedem Land – in England und in 

Süditalien und in der Schweiz – einheitlich gesprochen wurden. Die hatten auch ihre 

Färbung. Nur die einzelne Gruppe, die das singt,– die sollte wirklich einheitlich 

singen. Die Vokale sorgfältig sprechen, dann kann man unterschiedlicher Meinung 

sein, müssen meinetwegen es in Endungen -es (z.B. Omnes de Saba venient) offener 

sprechen oder geschlossener... Oder laudate eum wie “aeum” oder “ium”... usw. Dann 

gibt es das c mit seinen Aussprache-Regeln... Wenn das einigermassen deutlich und 

weich zu gleich gesprochen wird, kann man das eine oder das andere gut begründen. 

Das ist die Tradition... damit verändert sich der Klang eines Gesangs, was die 

Interpretation betrifft, nicht.  

G.P.  Also, man kann ohne weiteres davon ausgehen, dass es auch im Mittelalter von Land 

zu Land oder von Stadt zu einer anderen lateinische Sprache doch ganz 

unterschiedlich gesprochen bzw. gesungen wurde? 

H.R.  Ja, aber selbstverständlich! Wir haben das Altfranzösische, dass ja vom Lateinischen 

kommt, wir haben das Italienische, dass sich aus dem Lateinischen entwickelt hat – 

auf unterschiedlicher Weise. Ich bin, zum Beispiel, ein Berliner, kann aber nicht  

berlinern. Weil es bei uns zu Hause verboten war und, weil mein Vater aus Westfalen 

kam und da war ich noch in der Kindheit in Ostfriesland.  

 Also, die Unterschiede können in einer Sprache schon sehr gross sein und trotzdem ist 

das eine Sprache. Es muss nur innerhalb von einer Gruppe einheitlich sein!!!  

G.P. Und wie ist es mit der italienischer Aussprache? 
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H.R. Also, ich ziehe die romanische (die italienische) Aussprache vor. Weil sie zum 

weicheren Singen animiert. Weil die Vokale offener sind. Und lässt sich auch aus den 

Handschriften, die in Sextuplex publiziert sind... Da gibt es Schreibweisen 

nebeneinander in verschiedenen Handschriften – das Wort haec, also Demonstrativ-

Pronom hic, haec, hoc, haec – mal mit ae geschrieben, mal mit e, mal mit ę . Das alles 

deutet auf Aussprache hin... Beim Gesang Haec dies – gibt es verschiedene “es”... 

Das wechselt also. Und genauso mit “ch”. Pascha nostrum wird gesprochen paska... 

weil es wird auch pasca geschrieben – ein Hinweis, dass es mit deutlichem K 

gesprochen wurde.  

G.P.    Jetzt ein wenig über Semiologie. Das ist ja von Eugene Cardine entwickelt worden. 

Gibt es da alternative Methoden, die Sie kennen, vielleicht? Oder: könnte man sagen 

– das ist es, wenn es um den gregorianischen Choral geht?  

H.R. Ob man das als eine Methode bezeichenen kann? Oder Schule? Nein, das ist einfach 

die Dokumentation oder die Erklärung der Dokumentation, wie diese Gesänge 

aufgezeichnet worden sind. Es gibt überhaupt keine andere Möglichkeit. Ich kann ja 

nur über diese Komposition etwas sagen, wenn an ihre älteste Quelle gehe. Und das 

sind die adiastematischen Neumen. Und Cardine hat sich die Mühe gemacht nun 

wirklich Zeichen für Zeichen entweder selbst zu untersuchen – verschiedenen 

Handschriften-Familien durch den Vergleich. Und das dann auch seinen Schühlern 

untersuchen zu lassen. Und da gibt es gar keine andere Möglichkeit. Ich kann 

gregorianische Gesänge nicht anders gestalten, vortragen als aufgrund der 

Interpretation, der Erklärungen, die in der Semiologie gefunden worden sind. 

Semiologie ist ja eigentlich ein spätes Wort, einfach durch Untersuchungen dieser 

verschiedenen Zeichen, haben Sie die Semiologie von Cardine. Da hat er das ja 

einzeln erklärt und es gibt überhaupt mal keine andere Möglichkeit. Das sieht man 

noch 1922 bei Dom Mocquereau und Gajard – sie haben das gesehen und gesagt: es 

muss ja eine Bedeutung haben. Da hat man nur unterschieden Längen und Kürzen. 

Cardine hat dann drei unterschiedliche Werte aufgestellt. Den Verlängerten, den 

sogenannten Normalen und Verkürzten Silbenwert. Und das ist immer noch hilfreich, 

obwohl natürlich die Silben in sich elastisch sind – je nach der Anzahl der 

Konsonanten. Die haben dann Graphien übereinander geschrieben und gekuckt, wie 

das dann individuell auswirkt. Man hat dann die Zeichen gedeutet und da gibt es eine 
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ganz wichtige Hilfe dafür – das sind die Buchstaben, wie t oder c. Das ist alles im 

Mittelalter belegt – also gar keine Hypothese, sondern eine Feststellung dessen, was 

vorhanden ist. Und der Vergleich der Handschriften, der ermöglicht auch ja noch... 

Und meinetwegen auch der Vergleich von Formeln. Das ermöglicht dann relativ 

deutliche Aussagen, wie ist das dann auszuführen. Also, zum Beispiel, eine 

abgetrennte Note am Anfang einer Neume – wie ich es dann ausführe? Ob ich es als 

Impuls empfinde wie Anfangsartikulation oder eine Artikulation in der Mitte einer 

Neume – das der sogenannte Drehpunkt sein: die Bewegung geht dorthin und geht 

von da weiter. Das ist dann, natürlich eine Interpretation. Aber, dass der Ton länger ist 

– das ist eindeutig, da führt kein Weg vorbei. 

G.P. Aber Sie würden das nicht als Methode bezeichnen? Kann man überhaupt bei dieser 

Forschung über Methoden sprechen? 

H.R. Gegenfrage: ist es eine Methode einen schriftlich niedergelegten Text so zu lesen, wie 

er dasteht? Nein! Eben! Und so ist das damit auch – das ist einfach.. Da kommen 

einfach zwei Dinge zusammen – der Text und die Neumen.  

G.P. Ich meine einfach die Vergleichsweise: wie die Formeln und Neumen verglichen 

werden und was es sich da für Zusammenhänge ergeben. Ob man da doch von einem 

methodologischen Vorgang sprechen kann? 

H.R. Also, als Methode könnte man angeben Vergleichendes Quellenstudium, 

vergleichendes Formelstudium. Das sind Methoden!!! Aber... um diese Methoden 

anzuwenden muss ich ja auf die zugrundeliegenden Zeichen zurückgehen. Und dass 

ich da zurückgehe – das würde ich nicht als Methode bezeichnen. Das ist jetzt eine 

Frage der Terminologie. Ich kann für die Interpretation eines Textes bestimmte 

Methoden anwenden. Dass ich meinetwegen festzustellen suche bei einem langen 

Prosa-Text – gibt es hier viele Nebensätze, wie sind die Wortschichten, sind sehr viel 

Substantive, sind sehr viel Adjektive... Da kann ich sagen: ich untersuche bestimmte 

Satz-Besonderheiten... Das ist eine Methode! Aber, was zugrunde liegt, ist die 

Sprache und in der Regel bei uns in einer bestimmten Schrift und das ist, wie der 

lateinische Text mit den Neumen zusammen ist. Also, das ist eigentlich keine 

Methode. Und es gilt immer wieder, dieser primitive Satz: Zu erst ist die Sprache und 
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erst dann Grammatik. Zu erst ist die Musik und dann kommt die Erklärung! Nicht 

umgekehrt.  

G.P. Würde das auch heissen: zu erst Praxis und dann Theorie? 

H.R. Nein, das kann man nicht sagen. Ein Kind muss ja auch gewissermassen die Theorie 

lernen und damit die Buchstaben identifizieren und sprechen und schreiben. Und so 

ist das dann in der Musik auch. Ich kann sprechen, aber ... Oder – die Analphabeten, 

sie können sprechen, aber sie können nicht schreiben und sie können nicht lesen. Ich 

meine also: wenn man einen Text lesen will, muss man also vorher die Buchstaben 

gelernt haben. Insofern ist erst die Theorie. Aber die Theorie ist dann wieder von der 

Praxis nicht trennbar.  

G.P. Zum Beispiel die Komponisten des gregorianischen Chorals. Haben die sich im 

Octoechos eher intuitiv ausgekannt oder...? 

H.R.  Das dürfte unterschiedlich gewesen sein. Ob die nun jedes mal sich gesagt haben: also 

jetzt komponiere ich einen Gesang im Deuterus authenticus oder jetzt komponiere ich 

einen im Tetrardus plagalis... Man hatte schon Vorstellungen von den Modi. Ob man 

die jedes mal benannt hat, halte ich führ unwahrscheinlich. Aber, ich glaube, dass 

man, um bestimmte Zusammenhänge auszudrücken, schon bestimmte Tonfolgen 

berücksichtigt hat. Nehmen wir mal im III Modus, (singt “Caritas Dei” von 

Pfingsten)... Also, die Melodie führt hin. Das hat man sich schon überlegt: was will 

ich besonders zum Ausdruck bringen, was will ich profilieren. Und dann haben die 

entsprechend sich das ausgesucht. Ob die jedes mal gesagt haben – das ist der und der 

Modus... Nee – glaube ich nicht...  

G.P. Und jetzt ein bisschen noch über die Überlieferung. Wenn die Gesänge zweite Hälfte 

8. Jh. entstanden sind. Das ist dann mindestens 100 Jahre lang eine mündliche 

Tradition bis man... 

H.R. Das ist ja eben die Frage... 

G.P.  Wie soll man das sich vorstellen? Die Zeit dazwischen, so zu sagen... 
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H.R.  Das weiss ich nicht. Also, man muss sich natürlich vorstellen, dass einmal das 

Gedächtnis besser funktioniert hat, und dass sie viel mehr auswendig lernen mussten. 

Wer in ein Kloster eingetretet hat, musste alle 150 Psalmen auswendig lernen. So, 

jetzt kommt aber die Schwierigkeit: die liturgischen Texte, die folgen ja nicht jeweils 

genau dem biblischen Text, den Text der Vulgata. ... sondern weisen Veränderungen 

auf.  Das hat dann dazu geführt, dass man die Texte, die liturgischen Texte zuerst 

notiert hat. Weil es da eben Unterschiede gibt. Auch, wenn man das dann auswendig 

gesungen hat, es hat also diese Hilfen gegeben... ab dem 8. Jahrhundert. Und ich halte 

es eben führ sehr wahrscheinlich, dass es noch Hilfen gegeben hat, die noch nicht so 

vollkommen waren, wie spätere St. Galler Schrift oder Metzer Notation. Es hat doch 

Hilfen gegeben, die diese Tonfolgen einigermassen hilfreich fixiert haben... Denn, 

dass plötzlich im 10. Jahrhundert die adiastematische Neumenschrift – St. Gallen – in 

einer solchen Vollkommenheit sich präsentiert. Das fällt doch nicht vom Himmel... 

Die haben sich nicht erhalten. Ich meine – vom Codex Hartker (um 1000) oder so hat 

man kleine Schnipsel gefunden in Bucheinbänden... Das Pergament wurde 

anderweitig benutzt. Es wäre, natürlich, schön, wenn man dann mal solche Dinge 

finden würde. Aber eine pure mündliche Weitergabe halte ich führ sehr 

unwahrscheinlich. Das können Sie beim Kenneth Levi nachlesen.  Ich kucke mal, in 

welchem Band der Beitrage es gibt... Das ist Band 36, S. 47–58! Und da schreibt er 

von Archeologie der Neumen.  

G.P.  Es gab doch sicher auch Gesänge, die einfach auswendig gesungen wurden, 

Hymnen... 

H.R.   Aber, wenn Sie einen Gesang längere Zeit nicht gesungen haben, da hat es mit 

Sicherheit...! Wir haben die Sache nicht, bisher noch nicht gefunden... Aber ich 

glaube – es gibt sie.  

G.P. Und die letzte Frage: die lokale Traditionen. Haben Sie da im Bereich was gemacht? 

Wie werden sie Erforscht und, wie soll man es sich vorstellen – gibt es überhaupt 

noch irgendwas mündliches? Oder, wird ein Manuskript kopiert oder auch – 

geschrieben und dann weiter irgenwo hingebracht? Und wird es dann weitergepflegt, 

vielleicht mit manchen Abweichungen...  
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H.R. Also, es hat sicher in der Frühzeit beide Wege gegeben. Dass man Sänger irgendwo 

hingeschickt hat, also das ist ja auch belegt. Dass aus Rom Sänger ins Frankenreich 

kamen. Und es gab dann auch – wir wissen es nicht genau, weil wir da entsprechende 

Handschriften haben... In der Zeit des 10. Jh. hat man zumindest auch einfach 

abgeschrieben, was man gesehen hat. Meines Wissens, war auch Cardine der 

Meinung, dass man nicht nur vom Hören die Handschriften geschrieben hat, sondern 

– man hat ein Exemplar gehabt, von dem man abschreiben konnte.  

G.P. Die Frage stellt sich: woher kommen die feinen, die kleinen Unterschiede zwischen 

Lokaltraditionen? Vielleicht doch etwas mündliches im Spiel? 

H.R.  Ja, ob es dann immer an der Art der Weitergabe liegt oder an der Interpretation des 

Schreibers, das kann man ja nicht ohne weiteres sagen. Ich hatte gestern ein sehr gutes 

Beispiel... (zeigt das Of. Laudate, GT 110). Da haben wir beim Wort “omnia”  (singt). 

Es geht jetzt um die Fassung der “voluit”... und “caelo et in terra”. Auch die Tonfolge 

danach ist da gleich: “et in” und “fecit”. Wenn wir und jetzt ansehen in Laon, wie 

haben also die gleiche Tonfolge. “Voluit” hat den Pes subbipunctis auf der Endsilbe 

ohne jeden Zusatz in Laon, zum “caelo” schreibt Laon zum zweiten Ton ein f  

(Fastigio, denk dran – es geht nach oben). Dann schreibt er ein augete für die dritte 

und vierte Note. Dann schreibt er... dann will er sicherstellen, dass die letzte Note 

nicht zu weit nach unten geht, deswegen sursum und noch ein tenete, also – gut 

halten. Die Einsiedeln ist da nicht so deutlich, er gibt für die zweite Note an, bei 

“caelo”  ein l  (entspricht dem f, fastigium in Laon). Und vermutlich, bei “voluit” 

haben wir immer das f vorweg, das ist also dieser... Er will also die dritte und vierte 

Note mit viel grösserer Intensität singen. Und das spricht dafür und ist gut 

nachzuvollziehen, “quecumque voluit fecit” – was Er will, das tut Er. Das “fecit” ist 

sehr auf “voluit” bezogen. Aber: das tut Er im Himmel und auf Erden. Und diese 

Bezogenheit “caelo” und “terra”, dass auch wir Menschen betroffen sind. Es wird 

Intensität angegeben. Ob das er von einem abgeschrieben hat...? Nein, vermutlich hat 

er das so im Kopf gehabt und die Wichtigkeit diese “caelo-terra”, wie im Himmel so 

auf Erden (von Vaterunser). Und deswegen diese Gestaltung, das ist dann sicher auch 

subjektive Interpretation, die dabei sein kann. Das ist etwas, was wir nicht sagen 

können... Da müsste man sämtliche Handschriften ansehen, wenn man das will, es 
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genügt ja festzustellen – aha, er gibt das an und es hat diesen Interpretationssinn: von 

“caelo” auf “terra” hinzufuehren.  

G.P. Interessant... 

H.R. Ja, also... Und manches ist von dem übernommen worden und manches haben sich 

vielleicht dann hinzugetan. Aber, ich meine, es gibt eine schöne Stelle in einem 

Dialog von Platon im Felebos. Da sagt er: ja, die alten, die wussten noch mehr, weil 

sie noch näher an den Göttern waren. Und so ist es auch hier... Die wussten noch 

mehr, weil sie näher an den Ursprüngen waren.  

G.P. Und letzte kurze Frage (Rumphorst lacht). Über die Improvisation in der frühen Zeit? 

Ich frage es im Zusammenhang mit der Technik der Centonisation. Es gibt 

Vermutungen, dass die Leute mündlich noch etwas improvisierend gesungen haben 

und dann irgendwie spontan die einzelnen Fragmente zusammengestellt haben. Oder 

wäre das jetzt auch nicht unbedingt ein Beweis dafür? 

H.R. Mmm... nein. Das kann bei einzelnen Melismen der Fall sein, das will ich nicht 

leugnen. Aber, wenn man sich die Melismen ansieht, wie sie im Wesentlichen gleich 

sind... aber dann doch im Zusammenhang mit einem bestimmten Text sie ein bisschen 

verändern... Das ist nicht Sache einer zufälligen Improvisation aus lauter Vergnügen 

am Singen. Sondern das ist bewusste Gestaltung im Zusammenhang mit dem Text. 

Ich will nicht leugnen, dass einige manchmal noch aus purem Vergnügen etwas 

hinzugefügt haben. Aber, man hat ja gerade bei der Technik der Centonisation, dass 

diese Tonfolgen ursprünglich nur bei diesem einen Gesang sein können. Das heisst: es 

war eine ganz besondere Kunst das zu machen. Nicht aus dem Moment heraus zu 

improvisieren, sondern, dass man überlegt. Und die Vergleiche, Fereti kennen Sie 

vielleicht..., die zeigen doch, dass man da sehr bewusst mit dem Text umgegangen ist. 

Also, ich halte das nicht für zufällig improvisiert. Glaube ich nicht.  

G.P.  Danke, Herr Rumphorst, für das anregende Gespräch. 
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3. pielikums  

Kolāciju lapās izmantotie vēlīno viduslaiku manuskriptu faksimili  
ar Baznīcas Iesvētīšanas mesas Proprium dziedājumiem  
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Estergomas misāle 

Missale Notatum Strigoniense ante 1341 in Posonio 
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Leipcigas Sv. Toma baznīcas graduāle 

Das Graduale der St. Thomaskirche zu Leipzig (XIV. Jahrhundert) 
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Pasavas graduāle 

Graduale Pataviense (Wien 1511) 
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Engelbergas manuskripts 

Engelberg Stiftsbibliothek Codex 314 
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Mosburgas graduāle 

Moosburger Graduale, München, Universitätsbibliothek, 2° Cod.ms.156 
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