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IEVADS 
 

Līdz ar ideoloģisko paradigmu maiņu jau 20. gadsimta 90. gados Latvijas mūzikā strauju 
uzplaukumu pieredz reliģiskās tematikas darbi. Savu vietu koncertdzīvē atgūst latviešu mūzikas 
klasiķu radītās sakrālās kompozīcijas, skan trimdas komponistu sacerējumi, rodas daudzi jauni 
Latvijas autoru opusi. 

Sekojot vēlmei analītiski padziļināti iepazīt latviešu autoru sacerētos reliģiska satura 
vokāli instrumentālos darbus korim, solistiem un orķestrim (vai ērģelēm) un meklējot 
“kopsaucēju”, kas vienotu atšķirīgās sakrālās kompozīcijas, šī promocijas darba autore ir 
nonākusi pie atziņas, ka atslēgas vārds, kas paver ceļu uz sakrālo vokāli instrumentālo darbu 
izpratni (vai vismaz uz lielāko daļu no šīs jomas darbiem), ir polifonija. Polifonija šī jēdziena 
plašā, mūsdienīgā interpretācijā: polifonija kā rakstības tehnika, kā skaņauduma organizācijas 
forma un kā domāšanas veids. Pamatojums tam rodams pašu sakrālo žanru būtībā vismaz trejādā 
izpausmē. Pirmkārt, mūzikas un Svēto Rakstu vārdu vai reliģiskās dzejas sadarbībā. Otrkārt, 
atskaņotājsastāva dalībnieku (solisti, koris, orķestris) aktīvā mijiedarbē. Treškārt, vokāli 
instrumentālo žanru vēsturiski noturīgajās tradīcijās, kas sevī ietver arī polifono formu bagātīgu 
izmantojumu. Gan mūzikas un vārda vienotība, gan vokālās un instrumentālās sākotnes aktīva 
sadarbība, gan polifono formu izmantojums, protams, izpaužas arī citos žanros un laicīga satura 
sacerējumos. Tomēr sakrālajos vokāli instrumentālos žanros atzīmētajiem faktoriem raksturīga 
cieša, kompleksa, polifoni vienlaicīga un līdztiesīga sadarbība, kas liecina par kvalitatīvi jaunu 
šīs „trīsvienības” pakāpi. 

Analītiski iepazīstot skaņdarbu materiālu un meklējot pierādījumus sākotnēji 
pieņēmumam izvirzītajai pozīcijai par sakrālo kompozīciju izteiktu polifoniskumu, pētnieciskais 
ceļš veda pie iedziļināšanās polifonijas teorijā. Daudzbalsīga skaņuraksta izvērtēšanai mūsdienu 
mūzikas zinātne ir mantojusi visdažādākās koncepcijas un nostādnes. Polifono parādību 
interpretācijas jautājums atkal kļuvis par sistemātiskās muzikoloģijas nozares aktualitāti, jo 
neizmērojami dažādojusies ir gan pati mūzikas valoda, gan tās izpausmes formas. Polifonijas 
teorijas jomu, tāpat kā šodienas mūzikas pasauli kopumā, raksturo atziņu un koncepciju 
daudzveidība. 

No jauna pārskatīt polifonijas pamatjēdzienu izpratni un lietojumu aicina arī šolaiku 
ikdienas dzīve un pieredze. Postmodernajai kultūrai tipiskā dažādu tradīciju sintēze, atšķirīgu 
procesu saskarsme un mijiedarbe dabiski ir rosinājusi arī terminu polifonija un kontrapunkts 
iziešanu ārpus mūzikas ietvariem. 

Līdzās šīm teorētiski muzikoloģiskajām interesēm promocijas darba tēmas izvēli diktēja 
arī vēlme turpināt latviešu muzikologu darbu polifonijas pētniecības nozarē, kas Latvijā 
aizsākusies 20. gadsimta 70. gados ar Jāņa Mediņa un Georga Pelēča darbību. Jau vairākas 
mūziķu paaudzes kā vienīgo latviešu valodā pieejamo mācību līdzekli izmanto 1983. gadā 
publicēto Jāņa Mediņa grāmatu Polifonija. Ievērības cienīgi ir J. Mediņa raksti, kas atspoguļo 
dažādas ar latviešu mūziku saistītas tēmas – Polifonās domas pirmsākumi latviešu tautas un 
profesionālajā mūzikā (1970), Polifonija Emīla Dārziņa daiļradē (1973). Nozīmīgu ieguldījumu 
polifonijas vēsturē un teorijā sniedzis Georgs Pelēcis ar disertācijām Okehema mūzikas 
formveide un Nīderlandes polifoniskās skolas tradīcijas (1981) un Palestrīnas polifonijas 
principi un vokālās daudzbalsības laikmeta tradīcijas (1990). Līdzās virknei Rietumeiropas 
polifonijai veltītu zinātnisko rakstu jāatzīmē arī Pelēča pētījumi, kas atklāj dažādus latviešu 
mūzikas vēstures un teorijas, un, jo īpaši, polifonijas aspektus, piemēram, Polifonija Jāņa 
Ivanova klaviermūzikā (1986), Polifonijas meistars – novators Jēkabs Graubiņš (1986), Jānis 
Ivanovs. XX simfonija (2005), Kontrapunkta un fūgas profesors savu skaņdarbu kontrapunktos 
un fūgās (Polifonija Tālivalža Ķeniņa mūzikā) (2007). Tomēr plašāku ievērību polifonijas tēmas 
nav guvušas un daudzas mūsdienu latviešu mūzikā vērojamās polifonās parādības vēl gaida savu 
izpēti. 

Polifonijas izpausmes latviešu mūzikā šajā pētījumā izzinātas uz latviešu komponistu 
sakrālo vokāli instrumentālo darbu bāzes, kuri sacerēti laika posmā no 19. gadsimta 80. 
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gadiem līdz 21. gadsimta pirmajai desmitgadei. Izvēli pamato vairāki apsvērumi. Pirmkārt, 
vokāli instrumentālo žanru atskaņotājsastāvs rada priekšnoteikumus liela mēroga daudzbalsības 
ansambļa „ārējām” polifonām izpausmēm. Otrkārt, teksta klātbūtne paredz vārdu un mūzikas 
„iekšēju” polifonu sadarbību. Treškārt, reliģisko tekstu spēcīgā semantika ļauj prognozēt 
polifoniskuma klātbūtni arī augstākā – ideju un satura atklāsmes līmenī. 

 
Tādējādi promocijas darba tēma Polifonija latviešu komponistu sakrālajos vokāli 

instrumentālajos darbos atrodas divu autori interesējošo izpētes objektu – latviešu komponistu 
sakrālo vokāli instrumentālo darbu un mūsdienu polifonijas teorijas – krustpunktā. 
Pētījuma mērķis: 
uz latviešu mūzikas bāzes atsegt polifoniskuma kā sakrālo vokāli instrumentālo skaņdarbu 
imanentas īpašības izpausmi trijos līmeņos – polifonās rakstības tehnikas, polifono formu un 
žanra interpretācijas līmenī.  
Pētījuma uzdevumi: 

1) apzināt un izvērtēt polifonijas dažādo aspektu un izpausmju traktējumu 20. gadsimta 
otrās puses un 21. gadsimta sākuma zinātniski teorētiskajā literatūrā; 

2) noteikt sakrālo vokāli instrumentālo žanru attīstības pamattendences latviešu mūzikā 
hronoloģiskā un saturiski žanriskā skatījumā;  

3) izvērtēt partitūru analīzēs atsegtos dažādu paaudžu latviešu komponistu „polifonā darba 
instrumentus” – polifonās rakstības tehnikas un polifonās formveides paņēmienus;  

4) noskaidrot, kā latviešu autoru darbos izpaužas Rietumeiropas Jaunās mūzikas sakrālajām 
kompozīcijām vispārraksturīgās, ar polifono domāšanu saistītās tendences žanra līmenī 
(žanra tradīciju atjaunošana, sakrālo dimensiju izpratnes paplašinājums, dažādas cilmes 
tekstu apvienojums, stilu un žanru dialogi u.tml.);  

5) izvēlēties un vispusīgi analizēt vairākas tādas mūsdienu kompozīcijas, kurās autoru 
polifonā domāšana vienlīdz spēcīgi darbojas gan rakstības paņēmienu un formas, gan 
žanra līmenī. 

Veiktā pētījuma teorētisko ietvaru un metodoloģisko pamatu veido sistemātiskās 
muzikoloģijas teorijas nozares fundamentālajā literatūrā rastās atziņas, kas galvenokārt saistītas 
ar divām minētajām disertācijas problemātikas jomām. Pirmkārt, ar  p o l i f o n i j a s  teoriju. 

Polifono parādību pētniecību tās autori, kā zināms, ir izvērsuši divējādā skatījumā – 
vēsturiskā un teorētiskā. Ir darbi, kuros uzmanība saasināta uz polifonijas attīstības izvērtējumu 
vēsturiskā rakursā (Beiche 1996a, 1996b, Blankenburg 1989, Frobenius 1980, 2001, Müller-
Blattau 1989, Palisca 1989, Sachs 1989a, 1989b, 1996, 1999, Walker 2001a, 2001b, 2001c, 
2001d, 2001e u.c.). Ir arī virkne zinātniski nozīmīgu pētījumu, kuros akcentēti polifono 
paņēmienu un formu tipoloģizācijas un sistematizācijas jautājumi (Jeppesen 1964, Корчинский 
1973,  Франтова 1994, Холопов 1978, Южак 2006a u.c.). Taču īpaši svarīgu metodoloģisku 
atbalstu disertācijas autorei sniedza tie materiāli, kuros autori abas koordinātes aplūkojuši 
kompleksi – saistot vēsturisko un teorētisko aspektu (Krützfeldt 1996a, 1996b, 2005, Motte 
1981/2002, Дубравская 2007a, 2007b, Кузнецов 1994, 2007, 2011, Кюрегян 2007a, Симакова 
2002 u.c.). Šī pieeja bija sevišķi rosinoša un nepieciešama, analizējot mūsdienu mūziku, kurā 
vēsturisko stilu un dažādu laikmetu kompozīcijas tehniku sasauksmei piemīt ļoti liela nozīme. 
Un, tā kā šādi stilu un paņēmienu dialogi arī polifonijas jomā ir izprotami un skaidrojami tikai 
konkrētā skaņdarba kontekstā, tad par vienu no svarīgākajām apgūtā mūzikas materiāla 
zinātniskās izpētes metodēm tika izvēlēta partitūru s t i l i s t i s k ā  a n a l ī z e  (Назайкинский 
2003). 

Disertācijas pirmajā daļā sniegtais paplašinātais ieskats polifonijas teorijā bija 
nepieciešams vēl arī cita iemesla dēļ. Un, proti, lai pētījuma praktiskajā daļā varētu lietot 
iespējami korektākos terminus, autore uzskatīja par nepieciešamu noskaidrot mūsdienās 
pastāvošās būtiskākās atšķirības polifonijas jēdzienu un terminu skaidrojumā. Līdzās zinātniskās 
literatūras izpētei salīdzinājumam tika iepazītas arī vairākas augstskolu līmenim paredzētas vācu, 
angļu un krievu autoru polifonijas mācību grāmatas, kurās polifonijas teorija – mācību literatūras 
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specifikai atbilstoši – tiek sniegta iespējami „tīrā”, attiecīgajai skolai (vai autoram) tipisku, 
nostabilizējušos teorētisku atziņu veidā (Bassett 1967, Cadwallader 2007, Jeppesen 1964, 
Kennan 1987, Lemacher, Schroeder 1968, Rollinson 1959, Дубравская 2008, Евдокимова 2000 
u.c.). 

Darbības lauku, kurā izvēršas disertācijā pētītie polifonie procesi, veido sakrālie žanri. 
Līdz ar to tēmas metodoloģiskajam pamatojumam nepieciešamais otrs izzināmo jautājumu loks 
bija saistīts ar iedziļināšanos s a k r ā l o  ž a n r u  specifikā un ar apgūtā mūzikas materiāla 
izvērtēšanu  ž a n r u  a n a l ī z e s  prizmā. 

Ieskats sakrālajos žanros tika veikts no dažādiem skatapunktiem, – no vēsturiskā, 
estētiskā, žanriski saturiskā. Tādēļ šajā avotu kopā tika ietverti pētījumi gan par Rietumeiropas 
sakrālo žanru vēsturi (Boyd 2001, Dyer 2001, Ehrmann 1972, Jakoby 1968, Massenkeil 1970, 
Reimer 1972, Smither 2001, Timms 2001 u.c.), gan par virzieniem un tendencēm 20. gadsimtā 
(Arnold, Harper 2001, Smither 2000, Петров 2012 u.c.). Plašāk ņemot, sakrālo žanru aspekts 
iekļaujas mūsdienu zinātnieku izstrādātajā vispārējā žanru teorijā, kurā kā pamatkritēriji tiek 
izvirzīti žanra sociālā funkcija, atskaņotājsastāvs, atskaņošanas apstākļi un vēl daži citi rādītāji 
(Арановский 1987, Назайкинский 2003, Сохор 1968, Вендюк 2013 u.c.). Pašu sakrālo žanru 
specifikas izpratnei savukārt par izšķiroši svarīgu kritēriju uzskatāma kanonizēta sakrāla teksta 
klātesamība (Jonāne 2009). Tas radīja nepieciešamību iedziļināties sakrālo tekstu pirmavotos un 
to teoloģiskajos skaidrojumos. Teorētiski nozīmīgas bāzes atziņas disertācijas izstrādei sniedza 
arī tie darbi, kuros pētīti mūsdienu mūzikai tik raksturīgie žanru stabilitātes un atjaunotnes 
mijiedarbības procesi (Lobanova 2000, Гуляницкая 1999, 2002, Дауноравичене 1992, 
Симакова 2011, Петров 2012 u.c.), kas skāruši arī sakrālo žanru dzīvi mūsdienu kultūrvidē. 
Savukārt sakrālo žanru atjaunotnes dažādo variantu iepazīšanai rosinošus impulsus sniedza 
atsevišķi monogrāfiska tipa pētījumi, kuru autori stilistiskās analīzes prizmā atsedz kopējā 
principa realizācijas daudzveidīgās iespējas mūsdienu autoru konkrētos skaņdarbos. Visbiežāk – 
saiknē ar polistilistikas izpausmēm (Франтова 2004, Холопова, Чигарева 1990). 

Papildus divām nosauktajām disertācijas teorētiski metodoloģisko bāzi veidojošajām 
pamatjomām, protams, bija nepieciešams iepazīt arī daudzus citus sistemātiskās muzikoloģijas 
nozīmīgus pētījumus. Tostarp darbus, kas pamato 20. gadsimta mūzikas valodas attīstības 
likumsakarības un mūsdienu izpratnes līmenī skaidro faktūras un formas jautājumus (Холопова 
1994, 2002, Ценова 1992 u.c.), tāpat arī pētījumus, kas ietiecas mūzikas psiholoģijas laukā un 
analizē dažādus ar mūzikas uztveri saistītus procesus, muzikālās domāšanas un muzikālās 
semiotikas jautājumus (Арановский 2009, Березовчук 1989, Кудряшов 2006, Соколов 1994a, 
1994b u.c.). 
 Promocijas darba struktūru veido ievads, divas pamatdaļas, noslēgums, izmantotās 
literatūras rādītājs un pielikums. Pirmajā daļā aplūkoti dažādi polifonijas teorijas aspekti. Tās 
pirmajā nodaļā risināti terminoloģijas jautājumi: atklāts polifonijas pamatjēdzienu polifonija un 
kontrapunkts lietojums mūsdienu muzikoloģijā, kā arī pamatots autores piedāvātais 
polifoniskuma jēdziens, kas mūsdienās izpaužas gan pašā skaņumākslā kā īpaša muzikālās 
domāšanas sistēma, gan dažādās ārpusmuzikālās norisēs. Otrās nodaļas trīs apakšnodaļas, 
atspoguļojot autores izstrādāto polifonijas paplašinātās izpratnes trīslīmeņu sistēmu, izskata 
polifonijas teorijas svarīgākos jautājumus rakstības tehnikas (1.2.1.), formas (1.2.2.) un žanra 
līmeni (1.2.3.). 

Promocijas darba otrā daļa pievēršas sakrālajiem vokāli instrumentālajiem žanriem 
latviešu mūzikā. Tās pirmajā nodaļā sniegts pārskats par sakrālo kompozīciju vēsturi latviešu 
profesionālajā mūzikā, sākot ar pirmajām partitūrām 19. gadsimta pēdējās desmitgadēs līdz 
mūsdienu komponistu opusiem. Nodaļas ievadā pieminēti arī ievērojamākie Latvijas teritorijā 
darbojušies vācu izcelsmes komponisti, kuru veikums lielā mērā sekmēja garīgās mūzikas 
regulāru atskaņošanas tradīciju izveidi Latvijā jau iepriekšējos gadsimtos. 

Otrā nodaļa aplūko polifonijas izpausmes dažādu paaudžu latviešu komponistu vokāli 
instrumentālajos skaņdarbos, atsevišķi analizējot imitāciju un kontrapunkta lietojumu (2.2.1.), 
dažādas polifonās formas (2.2.2.) un sakrālo vokāli instrumentālo kompozīciju žanrisko aspektu 
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(2.2.3.). Savukārt trešā nodaļa, balstoties uz skaņdarbu vispusīgu analīzi, atklāj polifoniskuma 
izpausmes piecos mūsdienu latviešu komponistu skaņdarbos. Analīzei izvēlētās kompozīcijas – 
Romualda Jermaka Missa Paschalis (2009), Georga Pelēča Requiem latviense (2006), Jura 
Karlsona kantāte Laudate Dominum (2008), Pētera Butāna mesa Libera me (1999) un Riharda 
Dubras oratorija Omnes sitientes venite ad aquas (2007) – spilgti atsedz polifonijas darbību visos 
trijos –rakstības paņēmienu, formas un žanra – līmeņos, tādējādi apliecinot polifoniskumu kā 
vadošo principu skaņdarba mākslinieciskās ieceres atklāsmē dažādu paaudžu mūsdienu latviešu 
autoru sakrālajās kompozīcijās. 
 Promocijas darbu papildina izvērsts nošu pielikums. Lielākā daļa no tajā ievietotajiem 
nošu piemēriem smelta no nepublicētiem materiāliem – partitūru manuskriptiem. 

Darba aktualitāte rodama abu pētījuma objektu sakarā. Pirmkārt, vairums promocijas 
darbā analizēto latviešu komponistu partitūru ir tapušas laika posmā no 1991. līdz 2011. gadam. 
Tas apliecina sakrālo vokāli instrumentālo žanru aktualitāti komponistu radošo interešu lokā un 
nozīmīgumu Latvijas mūzikas kultūrā. Tomēr līdz šim tikai nedaudzi no šiem darbiem mūsu 
muzikoloģiskajā literatūrā ir detalizēti pētīti un analizēti. Līdz ar to izstrādātais promocijas darbs 
sniedz būtisku pienesumu mūsdienu sakrālās latviešu vokāli instrumentālās mūzikas izpētē, 
skatot to caur šiem žanriem tik nozīmīgo polifonās analīzes prizmu. Otrkārt, mūsdienu 
informācijas pieejamības un apmaiņas apstākļos nepieciešams pretrunām un atšķirīgiem 
skaidrojumiem pārbagātajā polifonijas teorijā izveidot mūsdienīgu, sistēmisku kopainu, jēdzienu 
apzīmēšanai piedāvājot zinātniski korektus latviskos terminus. 
   Līdz ar to izkristalizējas pētījuma novitāte: 
• aktualizēts laikmetam atbilstošs polifonijas izpratnes traktējums; 
• veikts pētījums, kas polifonijas teorijas mūsdienīgu interpretāciju atsedz, balstoties uz latviešu 
mūzikas piemēriem; 
• analītiski pierādīts, ka latviešu autoru sakrālajās vokāli instrumentālajās partitūrās dažādos 
līmeņos un aspektos vērojamās polifonās rakstības un domāšanas izpausmes ļauj runāt par 
polifoniskumu kā šī žanra darbiem raksturīgu iezīmi mūsdienu latviešu mūzikā. 

Pētījuma rezultātu praktiskā izmantojuma iespējas darba autore redz vismaz divos 
virzienos: 
1) pētījuma gaitā iegūto atziņu izmantojumā zinātniskajā un mācību praksē augstskolas 
vēsturiski teorētiskajos studiju kursos; 
2) uz latviešu sakrālās vokāli instrumentālās mūzikas pamata balstītas polifonās analīzes 
hrestomātijas izveidē. 
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1. daļa 

POLIFONIJAS JĒDZIENA INTERPRETĀCIJA  
MŪSDIENU MŪZIKAS TEORIJĀ UN 

POLIFONIJAS DARBĪBA TRIJOS LĪMEŅOS 
 

1.1. Polifonijas pamatjēdzienu traktējums dažādu skolu zinātnieku darbos 
Galvenie jēdzieni, ar kuriem pastāvīgi nākas saskarties polifonai daudzbalsībai veltītā 

literatūrā, ir polifonija un kontrapunkts. To lietojums ir neviennozīmīgs, zinātnieku sniegtie 
definējumi bieži vien atšķirīgi. Tādēļ apakšnodaļas 1.1. mērķis ir salīdzināt dažādu skolu 
zinātnieku atziņas un iezīmēt 20. gadsimta Jaunās mūzikas izraisītu paša polifonijas jēdziena 
kvalitatīvu pāraugsmi. 

No plašā problēmu loka uzmanība vērsta tikai uz būtiskākajiem jautājumiem:  
1) kā dažādu skolu mūzikas pētnieku darbos tiek skaidrots jēdziens polifonija? kādas mūzikas 

auduma īpašības tiek uzskatītas par polifonijai imanenti piemītošām? 
2) kādas attiecības 20. gadsimta zinātniskajā literatūrā pastāv starp terminiem polifonija un 

kontrapunkts? 
3) kā 20. gadsimta otrās puses norises ir ietekmējušas polifonijas jēdziena paplašināšanos līdz 

jēdzienam polifoniskums? 
 
1.1.1. Jēdziena polifonija dažāda interpretācija 

Apzīmējums polifonija ir viens no terminiem, kas ieguvis atšķirīgu skaidrojumu vācu 
mūzikas zinātnē (šo ceļu pārņem un turpina krievu pētnieki) un angļu tekstos (tam pamatā 
pieslejas franču teorētiķi). Uz to uzmanību vērsis Georgs Pelēcis, rakstot: „Triāde daudzbalsība 
– polifonija – kontrapunkts lieliski atbilst triādei vācu valodā Mehrstimmigkeit – Polyphonie – 
Kontrapunkt. Angļu valodā atbilstības nav. Polyphony – tā nav polifonija, tā ir daudzbalsība, bet 
polifonija – tas ir counterpoint. Mums pierastajā skaidrojumā polifonija ir īpaša veida 
daudzbalsība; angliski runājošajiem – tikai daudzbalsība” (Пелецис 2011: 153). 

Dažādos avotos rastajos polifonijas skaidrojumos ir izdalāmas trīs atšķirīgu kritēriju 
grupas: 1) pēc balsu skaita, 2) pēc balsu lineārās patstāvības jeb melodiskuma, 3) pēc balsu 
savstarpējām attiecībām. 

Kvantitatīvais kritērijs jeb orientēšanās uz balsu skai tu tika uzskatīts par kompozīcijas 
tehnikas svarīgāko rādītāju viduslaikos. Kā polifonās tehnikas rādītājs un māksliniecisks 
līdzeklis polifono balsu skaits savu nozīmi saglabājis arī vēlāk, bet mūzikas teorijas īpašā 
redzeslokā atkal nonācis sakarā ar tādām Jaunās mūzikas parādībām kā superdaudzbalsība, 
mikropolifonija un slāņu polifonija. 

Otra svarīgākā polifonā skaņauduma kritēriju grupa ir saistīta ar balsu l ineāro 
pats tāv ību  (Mediņš 1983, Frobenius 1980, Jeppesen 1964). Kā polifonā skaņuraksta būtiska 
pazīme tiek izcelts vairāku melodisko līniju vienlaicīgs skanējums, lietojot jēdzienus 
polimelodika, polimelodiskums, melodiju ansamblis (Дубравская 2008: 6). Melodiskums un 
līnijas (balsis vai slāņi) kā formveides elementi uzskatāmi par horizontālās domāšanas 
svarīgākajām izpausmēm (Южак 1975: 10). Tiek uzsvērts, ka tieši līnijas loģika ir polifonās 
daudzbalsības atslēgas vārds (Krützfeldt 2005: 314). Šajā ziņā Kricfelda atziņas sasaucas ar 
Ernsta Kurta (Kurth 1917/1946) pozīciju, kurš par jebkura kontrapunkta pamatu uzskatīja līniju 
kā horizontālās enerģijas avotu. 

Trešā un vissvarīgākā polifonijas klātesamības rādītāju grupa ir saistīta ar skaņaudumu 
veidojošo b a l s u  a t t i e c ī b u  i z v ē r t ē š a n u . Šajā ziņā pamatnostādnēs vienoti ir dažādu 
skolu zinātnieki, tostarp krievu muzikologu skolas pārstāvji: polifonija ir daudzbalsības veids, 
kurā vienlaicīgi skanošiem elementiem piemīt relatīva patstāvība, vienlīdzība, līdztiesība 
(Дубравская 2007b, 2008, Евдокимова 2000, Кюрегян 2007a, Симакова 2002, Холопова 
2002 u.c.). Taču jāpiekrīt G. Pelēcim, kurš uzskata, ka šāds formulējums, lai arī pamatā pareizs, 
tomēr ietver sevī zināmu nenoteiktību. Jo, ko nozīmē relatīva patstāvība? Vai visur un vienmēr 
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polifoni organizētā skaņaudumā visas balsis vai visi elementi ir līdztiesīgi? (Пелецис 2011: 
153). Uz šiem jautājumiem nav iespējams atbildēt, neņemot vērā vēsturiski atšķirīgos polifonijas 
eksistences apstākļus un mūzikas audumu veidojošo struktūru darbību konkrēta skaņdarba 
kontekstā. Bet vispārinātam raksturojumam piemērots ir pats lakoniskākais no G. Pelēča 
piedāvātajiem formulējumiem: ”Polifonija – daudzbalsības a t š ķ i r ī g u  elementu (balsu, partiju, 
līniju, slāņu) vienlaicīgs skanējums” (Пелецис 1985: 5). 
 
1.1.2. Jēdzienu polifonija un kontrapunkts attiecības  

Vairāki litaratūras avoti norāda, ka jēdzieni polifonija un kontrapunkts lietojami kā 
sinonīmi (Frobenius 2011, Krützfeldt 1996a, 1996b, Motte 1981/2002, Mediņš 1983, Jeppesen 
1964 u.c.). Tomēr virkne autoru akcentējuši šo jēdzienu atšķirīgās iezīmes. Diference meklēta 
divos virzienos. Vienu iezīmē vēlme pasvītrot terminu vēsturisko pēctecību – kontrapunkta 
jēdzienu galvenokārt attiecinot uz viduslaiku un renesanses stingrā stila polifoniju, bet 
polifonijas jēdzienu – uz brīvā stila polifoniju. Otru virzienu raksturo vēlme nošķirt polifonijas 
tehnoloģisko aspektu – kontrapunktu – no polifonas kompozīcijas kopumā. Pirmo ievirzi pārstāv 
zinātnieki, kuru uzmanības centrā izvirzīta polifonijas vēsture. To savulaik aizsāka 19. gadsimta 
nogales vācu teorētiķis Hugo Rīmanis. Otra ievirze vairāk akcentēta tajos darbos, kuru autori 
iedziļinās polifonijas teorijā. Te atgādināms Sergeja Taņejeva darbs Stingrā stila pārstatāmais 
kontrapunkts (1909). 

Dažkārt tiek izvirzīts jautājums: kurš jēdziens ir plašāks – polifonija vai kontrapunkts. 
Krievu zinātnieku jaunākajos izdevumos par plašāku tiek atzīts polifonijas jēdziens (Кюрегян 
2007a; Дубравская 2008), jo tas ir attiecināms tiklab uz visu laikmetu akadēmisko mūziku, kā 
arī uz tradicionālajā mūzikā sastopamām parādībām, turpretim apzīmējums kontrapunkts pirmām 
kārtām asociējas tikai ar profesionālo mākslu (Дубравская 2007b: 167).  

Polifonijas un kontrapunkta nosacītās opozīcijas skaidrojumā tradīciju pārmantotībā 
attīstījušies vācu zinātnieku uzskati pamatā ir šādi: polifonija tiek skaidrota kā kompozīcijas 
princips, kurā balsis ir melodiski un ritmiski patstāvīgas un kura realizācijai komponisti izmanto 
kontrapunktiskus līdzekļus (imitācijas, kanonu, fūgu, cantus firmus tehniku u.c.). Atzīstot, ka 
vispārīgās izpausmēs abi termini var tikt lietoti arī kā sinonīmi, jēdziens polifonija vairāk 
attiecināms uz kompozīcijas paņēmieniem un formām, bet kontrapunkts ir neaizstājams 
instruments materiāla akadēmiskā vai zinātniskā izpētē (Frobenius 1980: 6). Kontrapunkta 
jēdziena sakarā pieminama atziņa, kurā tas konfrontēts ar 20. gadsimta paplašināto harmonijas 
jēdzienu: tieši harmonijas novitātes rada vidi, kurā izvēršas un jaunas organizācijas formas iegūst 
kontrapunkts (Krützfeldt 1998, 2005, Thiel 1984a, Frobenius 1980 u.c.). Savukārt jēdzienu 
polifonija un kontrapunkts saskarē jāizceļ krievu muzikologa Igora Kuzņecova pozīcija: viņa 
pētījumā daudzbalsības un kontrapunktiskās tehnikas attīstība konsekventi tiek samērota ar 
noteiktām harmoniskās domāšanas sistēmām. 

Iepazītie materiāli nostiprināja promocijas darba autores pārliecību, ka katram no 
aplūkotajiem jēdzieniem tomēr ir savs, atšķirīgs profils. Kontrapunkts galvenokārt traktējams kā 
tehnoloģisks jēdziens – kā balsu savienošanas māksla, bet apzīmējums polifonija vairāk 
attiecināms uz kompozīcijas veidiem un daudzbalsības vēsturiskajiem stiliem. Tādā nozīmē šie 
termini lietoti promocijas darba turpmākajās nodaļās. 
 
1.1.3. Polifoniskums kā muzikālās domāšanas un pasaulskatījuma veids 

Daudzas 20. gadsimta kompozīcijas apliecina polifonijas nozīmes pieaugumu 
skaņauduma organizācijā un vienlaikus arī paša polifonijas jēdziena paplašinātu interpretāciju. 
Attiecībā uz šādu mūziku tiek lietoti tādi apzīmējums kā totāla polifonizācija, dažādu ekspresijas 
parametru kontrapunkts, polifonisks domāšanas veids. 

Promocijas darbā šādas kvalitatīvi jaunas skaņdarba īpašības raksturojumam tiek 
piedāvāts jēdziens polifoniskums, ar to saprotot dažāda līmeņa polifono izpausmju kopumu, kas 
savstarpējā sadarbībā veido konkrēta skaņdarba koptēlu. Polifoniskums ir abstrakcija, kas 
veidojas apziņā, balstoties uz daudzu cilvēku pieredzē uzkrātu priekšstatu bāzes. 
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Kontrapunktisko tehniku izmantojums un polifono formu lietojums te satiekas ar žanru, stilu un 
laikmetu dialogiem, kā arī ar ārpusmuzikālu norišu paralēldarbības atspoguļojumu mūzikā. 
 
1.1.3.1. Polifoniskums Jaunajā mūzikā 

Atziņa, ka mūsdienu mākslas mūzikā polifonija uzskatāma par vienu no svarīgākajām 
muzikālās domāšanas formām atrodama dažādu skolu mūzikas zinātnieku darbos. Polifonijas 
pētniecībai līdz ar to tiek iezīmēti divi ceļi: „ne tikai tradicionālais – polifonija kā rakstības tips, 
bet arī jaunais – polifonija kā domāšanas tips” (Дубравская 2007b: 165). 

Apzīmējums muzikālā domāšana mūsdienās vairs netiek uzskatīts par metaforu, bet ar to 
saprot „muzikālās daiļrades praksi, kas sastāv no lēmumu pieņemšanas, kā rezultātā rodas 
muzikālais teksts” (Арановский 2009: 43). Mūzikā domāšana var notikt arī bez vārdisku 
jēdzienu starpniecības, jo komponista domāšanas operandi ir melodiski motīvi, saskaņas, ritma 
paterni, tembri, faktūras tipi un citas m u z i k ā l a s  vienības. Turklāt skaņdarba radīšanas 
procesā vienmēr piedalās divi radošie mehānismi: viens balstās uz apzināti veiktām domāšanas 
operācijām, bet otrs strādā latenti – zemapziņā. Polifonā domāšana tādējādi operē ar polifonijai 
piederošiem operandiem, kuru loks mūsdienās ir ārkārtīgi paplašinājies.  

To ir sekmējusi visu mūzikas parametru emancipācija: līdztiesības un paralēldarbības 
princips Jaunajā mūzikā attiecas ne tikai uz atsevišķu balsu veidotām melodiskām līnijām, bet uz 
jebkādiem mūzikas parametriem – skaņu, harmoniju, ritmu, tembru, artikulāciju, dinamiku. 
Pēdējie, iekļaujoties sonorikas pārvaldītajā zonā, pavisam tieši saskaras ar muzikālo runu. 
Polifoniskums izpaužas kā komponistu pieaugusī interese par kontrapunkta paņēmienu 
konstruktīvo potenciālu. Mūzikas formu jomā 20. gadsimta mūzikā vērojams pastiprināti plašs 
polifono formu lietojums. Šo formu jaunajās versijās kā polifona „balss” nereti funkcionē 
individualizēts faktūras slānis, ostinēta vai citādi modificēta īpaša struktūra. Savukārt mūzikas 
žanru polifoniskums ir saistīts ar neoklasicisma daudzveidīgām izpausmēm jau 20. gadsimta 
pirmajā pusē un intensīvu polistilistikas lietojumu gadsimta otras puses autoru darbos. 

 
1.1.3.2. Polifoniskums ārpusmuzikālās norisēs 

Apzīmējums polifonā domāšana saglabā ciešu saikni ar domāšanu skaņu mākslas 
kategorijās muzikālas kompozīcijas ietvaros. Turpretim apzīmējums polifonā apziņa neizbēgami 
rada plašākas asociācijas, orientē uz starpdisciplināriem, vispārkulturāliem procesiem. Paralēles 
starp dažādām mākslām un dažādām dzīves nozarēm ir likumsakarīgas. Līdz ar to polifonijas 
terminu iekļaušanās literatūrzinātnē, teātra un kino zinātnē, filozofijā, estētikā un citās 
humanitāro zinātņu jomās ir pašsaprotama. 

Jēdzienu polifonija literatūrzinātnē jau 20. gadsimta pirmajā pusē ieviesis krievu filozofs, 
literatūrzinātnieks un mākslas teorētiķis Mihails Bahtins pētījumā par Fjodoru Dostojevski. 
Vēlme mūzikas polifonijas likumsakarības saistīt ar cilvēku sabiedrībā vērojamām norisēm 
zīmīgas izpausmes radusi 20. gadsimta pirmajā pusē Vācijā. Šo ideju propagandējusi vācu 
jaunatnes kustība (Jugendbewegung), saskatot polifonās mūzikas organizācijā ideālās sabiedrības 
modeli: balsu patstāvība un vienlīdzība attēlo attiecības starp cilvēkiem, savukārt to mijiedarbe 
(disonanses un konsonanses) darbojas kā dzīves un cīņas atveids. Vēlāk sākotnējā metafora 
pārceļo arī uz sociālo zinātņu sfēru. Ar laiku polifonijas termini kļūst nozīmīgi literatūras un 
kinozinātnes jomā. 

20. gadsimta otrajā pusē, aktualizējoties polistilistikas tendencēm, termina polifonija 
metaforisks lietojums kļūst iecienīts mūziķu aprindās. Rodions Ščedrins, piemēram, uzsver, ka 
„polifonija – tā nav tikai muzikālās domāšanas metode, bet dzīves un eksistences metode” 
(Дубравская 2007b: 165). Bet Alfrēds Šnitke „cilvēciskās apziņas polifonizāciju” skaidro saiknē 
ar pieaugošo informācijas plūsmu un mākslas polifonizāciju un norāda uz to, ka laikmetīgo 
mūziku un kino apvieno ideja par telpas un jēgas superpolifoniju, kuras avots ir pati dzīve un 
mūslaiku cilvēks ar savu „polifono apziņu” (Шнитке 1994: 144). 

Pie interesantas atziņas nonākam, pārlūkojot sengrieķu vārda πολυφωνία (polifonija) 
izpratnes mainību plašā vēsturiskā perspektīvā. Antīkajā pasaulē tas bija vispārlietojams, 
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ikdienišķs vārds jebkādas skaņu daudzveidības jeb daudzskanības apzīmēšanai. Viduslaikos un 
renesansē tas tika lietots jebkādas daudzbalsīgas mūzikas apzīmēšanai kā nespecifiskas nozīmes 
mūzikas termins, bet 17. gadsimtā kļuva par specifiskas nozīmes terminu īpaša veida 
daudzbalsīgas mūzikas raksturojumam. Romantisma laikmetā, mūzikas izteiksmes līdzekļiem 
bagātinoties, polifonijas jēdzienā jau tika ietverti dažādi mūzikas valodas parametri (ērģeļpunkti, 
ostinato, tembru saspēles), bet 20. gadsimta gaitā apzīmējumi polifonija, polifoniskums arvien 
biežāk sastopami arī ārpusmuzikālās jomās kā pasaules dažādu vienlaicīgu norišu atspoguļošanas 
īpašs princips. Tātad, neatsakoties no tradicionāli specifiskā muzikālā traktējuma, senais vārds 
πολυφωνία atkal kļuvis arī par vispārlietojams vārdu dažādu parādību raksturošanai filozofijā, 
estētikā, mākslā, sadzīvē. 
 
 

1.2. Polifonijas izpausmes trijos līmeņos 
1.2.1. Polifonija kā rakstības tehnika 

Polifonās rakstības tehnikas balsts ir tās divas pamatformas – imitāciju un kontrapunkta 
tehnika. Katra no tām ietver sevī dažādus konkrētus imitāciju vai kontrapunkta principa 
īstenošanas paņēmienus un darbojas tiklab tradicionālā – tematiski tonālā vidē, kā arī tādā 
mūzikas audumā, kas balstās uz sēriju tehnikas vai citparametru organizatoriskajām 
dominantēm. Tas iespējams tāpēc, ka gan imitāciju, gan kontrapunkta tehnoloģisko principu 
invarianti ir universāli un var tikt realizēti dažādu vēsturisko stilu daudzbalsībā. Acīmredzot tieši 
tādēļ dažādu teorijas skolu mūzikas zinātnieku piedāvātās definīcijas un skaidrojumi šajā 
jautājumā galvenajās līnijās sakrīt. 
 
1.2.1.1. Imitācijas 

Vispārpieņemts ir imitācijas principa skaidrojums kā vienas un tās pašas melodijas jeb 
propostas atkārtošana jeb atdarināšana citā balsī, veidojot rispostu. Par imitāciju raksturojuma 
galvenajiem rādītājiem tiek uzskatīti, pirmkārt, imitācijas intervāls jeb propostas un rispostas 
skaņaugstumu (vertikālās) attiecības, otrkārt, imitācijas atstatums laika ziņā jeb propostas un 
rispostas laika (horizontālās) attiecības. Kā trešais rādītājs parasti tiek nosaukts imitācijas 
virziens – propostas atdarinājums augstākā vai zemākā balsī. 

Ir iespējams arī diferencētāks imitāciju tipu grupējums, sistematizējot tās vēl pēc citiem 
parametriem. Tostarp, ņemot vērā 1) imitācijas ilgumu (vienkārša vai kanoniska imitācija), 2) 
imitācijas precizitāti (stingra vai brīva imitācija), 3) imitācijas pilnīgumu (melodiski ritmiska, 
tikai ritma vai tikai skaņaugstumu imitācija), 4) materiāla pārveidojuma rispostā (inversijā, 
vēžveidā, ritma paplašinājumā (augmentācija) vai sašaurinājumā (diminūcija), 5) imitējamo tēmu 
skaitu (vientēmas, divkārša vai trīskārša imitācija). 

Iespējama arī vairāku veidu kombinēšana, t.s. jauktā imitācija, kā arī vēl citi imitāciju 
varianti. Un acīmredzot tieši šie praktiski neierobežoti daudzveidīgie imitāciju varianti ir viens 
no iemesliem, kāpēc vairums polifonijas teorētiķu nemaz nav mēģinājuši veidot sīki diferencētu 
imitāciju paveidu klasifikāciju, kurā visus īpašos veidus iekļaut nemaz nav iespējams. 

 
1.2.1.2. Kontrapunkts 

Jēdziens kontrapunkts muzikoloģiskajā literatūrā ir guvis dažādus skaidrojumus – no 
daudzbalsīgas faktūras atsevišķas balss apzīmējuma līdz polifonas kompozīcijas nosaukumam. 
Tomēr pārsvarā saskatāmi divi galvenie jēdziena lietojuma aspekti: kontrapunkts kā balsu 
attiecību tehnisko parametru rādītājs un kontrapunkts kā vēsturiski noteikts balsu vertikālās 
koordinācijas princips. Saprotams, ka šie aspekti viens otru neizslēdz. Tādēļ virknē literatūras 
avotu īpaši tiek uzsvērta kontrapunkta konkrētās realizācijas saikne ar attiecīgā laikmeta 
harmonijas likumībām (Sachs 2001: 551, Krützfeldt 2005: 314, Sachs 1996: 84, Kennan 1972: 
21, Piston 1947: 72, Дубравская 2008: 99 u.c.). Kontrapunkta teorijas izveidošanā aktīvi 
darbojušies krievu pētnieki – Sergejs Taņejevs, Semjons Bogatirjovs, Josifs Pustiļņiks, Jurijs 
Tjuļins. Līdzās krievu muzikologiem būtisku ieguldījumu kontrapunkta teorijas pilnveidē devuši 
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arī citu muzikoloģijas skolu pārstāvji, piemēram, Ebenezers Prauts, Knuds Jeppesens, Volters 
Pistons, Kents Kenens. Dažādo skolu pētnieku devums drīzāk atšķiras kontrapunkta veidu 
klasifikācijas detalizācijas pakāpē, nevis pamatprincipu izpratnē. 

Polifonijas teorija kā būtisku rādītāju nošķir vienkāršo un salikto kontrapunktu. Tieši 
saliktā kontrapunkta jomā laika gaitā ir izveidota ļoti sarežģīta un sazarota sistēma, kuras 
pamatlicējs bija Sergejs Taņejevs un ko tālāk papildinājuši citi krievu muzikologu skolas 
pētnieki (J. Korčinskis, S. Bogatirjovs, J. Jevdokimova, K. Južaka). Šīs ārkārtīgi sīkās, teorētiski 
skrupulozās  kontrapunktu diferenciācijas dēļ galējo robežu ir sasniegusi savā ziņā mūzikai 
bīstama tendence, uz kuru uzmanību vērsis Georgs Pelēcis: „S. Taņejeva zinātniskajā sistēmā, 
neraugoties uz tās pozitīvo nozīmi, slēpjas arī nopietna problēma – muzikālo, kontrapunktisko 
kategoriju totāla matematizācija: gan visa diapazona sistēmisko parādību matematizācija, gan arī 
komponista radošā procesa metodes matematizācija” (Пелецис 2011: 152). 

Tik skrupulozu kontrapunkta paveidu un pašķiru klasifikāciju, kādu sastopam krievu 
mūzikas zinātnieku pētījumos, citu skolu pētnieku polifonijas teorijai veltītos darbos neatrast. 
Angļu un amerikāņu kontrapunkta mācību grāmatās un zinātniskos rakstos (Prout 1891, Piston 
1947, Bassett 1967, Kennan 1972, Cadwallader 2007) gan ir atzīmēti dažādi kontrapunkta veidi, 
tomēr tie netiek ievietoti sīki sabalansētā sistēmā. 

Līdzās balsu attiecību tehnisko parametru aprakstam otru svarīgu aspektu pauž 
kontrapunkts kā vēsturiski noteikts balsu vertikālās koordinācijas princips. Laikmetīgajā mūzikā 
kontrapunkts ir ļoti daudzveidīgs, tajā pastāvīgi vērojama tendence uz individuālām 
kontrapunkta sistēmām, kas darbojas kā skaņaugstumu organizācijas princips konkrētā polifonā 
skaņdarbā. 

 
1.2.2. Polifonās formas 

Polifonās rakstības paņēmieni, kas veido šajā pētījumā piedāvātās trīslīmeņu sistēmas 
pirmo līmeni, ir nesaraujami saistīti ar otro jeb polifono formu līmeni. Saikne starp polifonajām 
rakstības tehnikām un polifonajām formām ir pašsaprotama – formas veidojas uz rakstības 
paņēmienu bāzes. Taču otrajā jeb formas līmenī paņēmienu plūsma iegūst divas jebkurai 
mūzikas formai nepieciešamas īpašības – strukturālu noformējumu un procesuālu piepildījumu. 
Šajā līmenī top un stabilizējas konkrētam laikmetam raksturīgas tipveida formas, risinās to 
modifikācija un individuāla interpretācija. 
 
1.2.2.1.Polifono formu tipoloģija 

Galvenie problēmjautājumi, uz kuriem meklējuši atbildi polifono formu mūsdienu 
pētnieki, ir šādi: pēc kādiem formveides kritērijiem iespējams vērtēt visu šodienas praksē 
skanošo mūziku kopumā un vai vispār tādus izvirzīt ir iespējams? kā sistematizēt dažādās 
Jaunajā mūzikā sastopamās polifonās formveides parādības? kādas šajā kopainā veidojas 
attiecības starp senajām un jaunajām polifonajām formām? Šie jautājumi īpaši ir nodarbinājuši 
krievu skolas pētnieku prātus. No viņu piedāvātajām koncepcijām tuvākam apskatam izvēlētas 
trīs – to autori ir Valentīna Holopova (Холопова 1994), Igors Kuzņecovs (Кузнецов 1994) un 
Tatjana Frantova (Франтова 1994: 219). 

Iepazīstot šo pētnieku piedāvātās formu tipoloģijas sistēmas, jāsecina, ka visās tajās kā 
vēsturiski un tipoloģiski stabilākās ir nosauktas kontrapunktiskās formas, kanons un fūga. Var 
piekrist vērtējumam, ka šo formu popularitāte 20. gadsimta mūzikā kopumā mainās „kā apvērstā 
piramīdā”: fūga ar laiku no jaunākās kompozīciju prakses gandrīz izzūd, atdodot vietu kanonam; 
pēc tam savukārt noiet no skatuves tradicionālā veida kanons un priekšplānā iznāk Jaunais 
kontrapunkts (Дубравская 2007b: 171). Tomēr jāuzsver, ka sakrālas ievirzes vokāli 
instrumentālajos darbos, kuri 20. gadsimta otrajā pusē gan mūzikas valodas, gan muzikālās 
domāšanas ziņā stilistiski ir ļoti dažādi, savu nozīmi ir saglabājušas visas trīs nosauktās polifonās 
formas. 
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1.2.2.2. Polifonās variācijas 
  Sastopami divi principiāli atšķirīgi polifono variāciju pamatveidi: 1) ar ostinato un 2) bez 
ostinato lietojuma. Trīs galvenie ostinato variāciju paveidi savukārt ir variācijas ar basso 
ostinato, variācijas ar soprano ostinato un poliostinato formas. 20. gadsimta komponistu 
uzmanību īpaši saistījusi polifonā variēšana, kas apvienota ar tāda vai cita veida ostinato 
izmantojumu. Viens no galvenajiem šīs izteikti pieaugušās intereses iemesliem ir ostinato formā 
ietvertā pretruna un tās  dramatiskais potenciāls: stabilā, izturētā, nemainīgā elementa 
vienlaicīgais kontrasts ar nestabilo, mainīgo, atjaunoto situāciju, kas valda citās balsīs vai 
faktūras slāņos. Atgriešanos pie ostinato formām būtiski sekmējuši plaši tverti neoklasicisma 
estētiskie postulāti. 20.–21. gadsimta polifonajās variācijās tiek izmantoti arī Jaunās polifonijas 
līdzekļi, piemēram, slāņu polifonija, polifonā aleatorika, sonorikas paņēmieni. Turklāt formas 
individualizāciju būtiski ietekmē praktiski neizsmeļamās jauno un tradicionālo polifono 
paņēmienu dažādās apvienošanas iespējas. 
 
1.2. 2.3. Kanons  

Atšķirībā no daudzām citām tipveida formām kanons neparedz noteiktu kompozīcijas 
plānu, konkrētas struktūras izmantojumu. Izceļot šo momentu, literatūrā ne reizi vien uzsvērts, 
ka kanons nav mūzikas forma vai arī kā forma sastopams tikai atsevišķos gadījumos. Kanons 
tiek saukts par faktūras parādību (Дубравская 2008: 148), par „papildinošu struktūras principu 
mūzikas telpas organizācijā” (Дубравская 2007a: 216), kurš var iekļauties visdažādākajās 
mūzikas formās un skaņdarba attīstības fāzēs.  

Tomēr analītiska iedziļināšanās dažādu laikmetu mūzikas materiālā promocijas darba 
autori ir novedusi pie atziņas, ka šādu “atsevišķu gadījumu” ir pietiekami daudz, lai atbilstošās 
situācijās par kanonu runātu arī kā par noapaļotu formu (ne tikai kā par attīstības paņēmienu – 
kanonisku imitāciju). 

Kanonu klasifikācija iespējama no dažādiem aspektiem. Tā kā kanoni uzskatāmi par īpaši 
konsekventu kanoniskās imitācijas izpausmi, tad uz tiem attiecināmi visi imitāciju klasifikācijas 
vispārējie kritēriji. Elastīga ir kanona formas piemērošanās spēja visdažādākajām skaniskajām 
vidēm, skaņaugstuma organizācijas sistēmām un kompozīcijas tehnikām. Tas spēj darboties 
tiklab modālā, kā tonālā un hromatiskā vidē, tiklab dodekafonijā un seriālismā, kā sonorikā, 
aleatorikā, minimālismā. Jaunajā mūzikā līdzās tradicionālajiem kanona veidiem visai plaši tiek 
izmantots arī  dubultkanons, vēžveida, superdaudzbalsīgs kanons, spoguļkanons. 20. gadsimta 
otrās puses mūzikā sastopami arī individualizēti risināti, pat unikāli kanona varianti, piemēram, 
telpiskais kanons, sirreālais kanons, tembrāli atsvešinātais kanons, tāpat arī mikrotoņu kanoni, 
sitaminstrumentu ritma kanoni, trokšņu kanoni, sonorie kanoni. 
 
 
1.2.2.4. Fūga 

Fūga ir forma, kas izceļas ar kompozicionālo elastību, jo savā attīstības gaitā ir spējusi 
reaģēt uz izmaiņām mūzikas valodā un piemēroties muzikālās domāšanas attīstības procesiem, 
rodot arvien jaunus izpausmes veidus (Крупина 2001: 3, Beiche 1996a: 143, Sachs 1989a: 86, 
Кузнецов, Ценова 2007: 202 u.c.). Kā atzīst vairāki mūsdienu pētnieki (Walker 2001d: 318., 
Beiche 1996a: 143, Дубравская 2008: 157 u.c.), par fūgas galveno un vienīgo balstu un 
kompozicionālo invariantu uzskatāms noteiktā veidā organizēts imitāciju princips. Viena no 
kodolīgākajām definīcijām ir šāda: „fūga ir imitāciju forma, kas balstīta uz daudzkārtēju vienas 
vai vairāku polifonu tēmu atkārtojumu dažādās balsīs” (Крупина 2001: 3). 

Intriģējošs, kritiski analītisko domāšanu provocējošs ir jautājums: vai fūga vispār ir 
forma? Lūk, dažas no mūzikas zinātnieku atziņām: kļūdains ir priekšstats par fūgu kā trijdaļu 
formu ar modulējošu vidusdaļu un atgriešanos pie pamattonalitātes fūgas noslēgumā; maldinošs 
ir apgalvojums, ka fūga ir trijdaļu forma; fūga nav forma, bet kompozīcijas tehnika; mēģinājums 
fūgu traktēt kā formu ar stingru tonālo dispozīciju un regulāru miju starp tēmām un starpspēlēm 
rada jēdziena sašaurinājumu (Beiche 1996a: 143). 
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Piekrītot viedoklim, ka 20. gadsimtā mūzikas formu pieaugošās individualizācijas 
apstākļos fūga un tās traktējuma īpatnības patiešām ir cieši saistīta ar kompozīcijas tehniku, 
promocijas darba autore tomēr uzskata, ka fūgai ir tiesības saukties par formu. Jo, pirmkārt, 
jebkura forma darbojas ne vien kā struktūra, bet arī kā process. Un, otrkārt, fūgas struktūra tomēr 
paredz vairākus noteiktus, laika gaitā nostiprinājušos rādītājus. Proti, fūgas formā stabilais posms 
ir ekspozīcija, kas ietver secīgu tēmas izklāstu visās balsīs. Pēcekspozīcijas daļa, saglabājot 
imitāciju principu kā galveno faktūras organizācijas spēku, pēc uzbūves var būt dažāda. Tomēr 
jebkuras fūgas pēcekspozīcijas daļā tomēr vienmēr ir nošķiramas divas fāzes – attīstošā un 
noslēdzošā. Pilnas un pareizas ekspozīcijas likumsakarības parasti respektē arī fūgai radniecīgās 
formas – fugeta un fugato. 
 

Kopsavelkot atziņas, kas izklāstītas šajā apakšnodaļā polifono formu sakarā, var secināt, 
ka:  

• mūsdienu mūzikā sastopami pat nepārskatāmi dažādi polifono formu konkrētie 
risinājumi, tomēr to pamatā likto galveno principu skaits nemaz tik liels nav;  

• par vēsturiski stabilākajām un vienlaikus jaunajiem apstākļiem piemēroties spējīgākajām 
polifonajām formām uzskatāmas polifonajā variēšanā sakņotas kontrapunktiskās formas, 
kanons un fūga; 

• polifono formu vērtējumā svarīgākā ir atbilde uz jautājumu: kā, ar kādiem paņēmieniem 
formveides procesā piepildās un tiek piepildīta skaņauduma vertikāle; 

• jebkuri paņēmieni un formas dzīvajā praksē var kombinēties, radīt dažādas starpformas; 
šo formu jēga un būtība atklājama tikai konkrēta skaņdarba analīzē. 

 
1.2.3 Polifonija un žanrs 

Tiklab polifonās formas, kā arī polifonie paņēmieni, būdami kompozīcijas tehnikas 
dabiska sastāvdaļa, tikuši un tiek lietoti dažādas tematikas un dažādas ievirzes skaņdarbos. 
Tomēr ir virkne faktoru, kas liecina, ka tieši sakrālo vokāli instrumentālo žanru formveidē un 
muzikālajā tēlainībā polifonām formām un polifoniem paņēmieniem ir īpaša nozīme. 

Ar teikto nebūt netiek apgalvots, ka polifonija ir obligāti sastopama jebkurā daudzbalsīgā 
sakrālas tematikas darbā. Arī tajos iespējami dažādi skaņauduma organizācijas principi: 
homofons risinājums, akordu faktūrā veidotas lappuses, unisoni posmi. Ir runa par 
pamattendencēm, kuras, panorāmiski skatītas, tomēr ir pietiekami stabilas, lai polifono 
paņēmienu un formu klātesamību varētu uzskatīt par sakrālo vokāli instrumentālo žanru būtisku, 
pat invariantu īpašību. 

Šīs tēzes pierādījumam  sniegts konspektīvs atskats uz polifono formžanru vēsturi. Jo, 
pirmkārt, polifonijas vēsture nav atraujama no sakrālo vokāli instrumentālo žanru vēstures un, 
otrkārt, mūsdienu mūzikā stabilu vietu ir ieņēmuši transformētā veidā atdzimušie viduslaiku un 
renesanses polifonijas paņēmieni. 

 
1.2.3.1. Polifono paņēmienu kristalizācija viduslaiku un renesanses daudzbalsīgajā a 
cappella sakrālajā mūzikā 

Daudzbalsīgās mūzikas rakstības tehnikas un formas ir dzimušas, attīstījušās un 
pilnbrieda pakāpi sasniegušas tieši sakrālo vokālo a cappella žanru ielokā. Pirmie daudzbalsības 
principi – heterofonija un burdons iemiesojušies tādās 10.-12. gadsimta agrīnās daudzbalsības 
formās kā organums, gimels, foburdons. Vēlāk motetes žanra ietvaros 13. gadsimtā notiek 
polifono paņēmienu spektra bagātināšana, pieaug imitāciju un pārstatāmā kontrapunkta loma, 
tiek apgūts un nostiprināts ostinato princips. Savukārt 14. gadsimta izoritmiskā motete 
priekšplānā izvirza skaņdarba konstrukcijas ārkārtīgi lielo nozīmi un faktiski aizsāk tradīciju, kas 
polifonajā rakstībā kā primāro izvirza racionālās (nevis emocionālās) puses dominanti. Vēlīno 
viduslaiku nozīmīgākais jauninājums liturģisko kompozīciju jomā ir saistīts ar mesas kā muzikāli 
vienotas, patstāvīgas cikliskas kompozīcijas pieteikumu. Jau agrīnajās mesās tiek īstenota 
simboliska, sakrālo pārlaicību akcentējoša ideja: sava laikmeta rakstības paņēmienu apvienojums 
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ar ko nemaināmu, vēsturiski stabilu. Šajā gadījumā to pauž jauno tehnisko paņēmienu saiste ar 
gregoriku kā mesas kompozicionālo un idejisko pamatu. Abi svarīgākie polifonās rakstības 
principi – kontrapunkts un imitāciju tehnika – a cappella skanējumā tiek pilnībā apgūti un 
teorētiski pamatoti stingrā stila laikmetā (15.–16. gs.). Līdztekus mesai un motetei renesanses 
periodā attīstās arī citi vēlāk nozīmīgi sakrālie žanri, tostarp rekviēms un pasija. Tādējādi, 
vēsturiski plašākā dimensijā raugoties, ir jāatzīst, ka visi galvenie polifonās rakstības tehnikas 
paņēmieni ir dzimuši un savu pilnību sasnieguši vokālās polifonijas sakrālajos a cappella žanros, 
galvenokārt – motetē un mesā. 
 
1.2.3.2. Sakrālo vokāli instrumentālo žanru rašanās un uzplaukums baroka stila kontekstā 

Baroka laikmets iezīmē būtiskus jauninājumus sakrālo žanru vēsturē. Tālāku attīstību 
gūst jau pastāvošie žanri – mesa, rekviēms, pasija, tāpat arī Te Deum, Magnificat. 17. gadsimtā 
un 18. gadsimta pirmajā pusē tiem piepulcējas un intensīvu attīstību gūst oratorija un kantāte. 
Viena no principiāli jaunām kvalitātēm ir saistīta ar izmaiņām atskaņotājsastāvā – lielākā daļa 
baroka laika sakrālo kompozīciju ir vokāli instrumentāli darbi. Tā rezultātā sakrālo lielformu 
rīcībā nonāk daudzi jauni polifonās izteiksmes līdzekļi, kuri nebija iespējami a cappella vidē. 
Baroka laika sakrālo vokāli instrumentālo darbu veidojumā par iedarbīgu līdzekli kļūst tembru 
polifonija. Ar Vācijas luteriskās baznīcas mūziku lielā mērā saistīta sakrālās kantātes un arī 
oratorijas – īpaši ciešanu oratorijas un oratoriālās pasijas – žanra attīstība. Jaunā vēstures lokā te 
atdzimst jau viduslaiku mesās pieteiktā sakrālās pārlaicības ideja. Tur tā bija saistīta ar 
gregoriskā korāļa, šeit – ar luterisko korāļu izmantojumu simbola lomā. Polifono formu un 
polifonās tehnikas attīstību baroka laikā vistiešāk ietekmē tie jaunie mūzikas auduma 
organizācijas paņēmieni, kurus ietver sevī brīvā stila polifonijas jēdziens. Savstarpēji radniecīgu 
instrumentālo formžanru – ričerkāra, kanconas, tokātas – ietvaros plaši attīstās imitāciju tehnika. 
Tematiskā darba pilnveidošanas un centralizētas tonalitātes nostiprināšana galarezultātā rodas 
galvenais brīvā stila polifonais formžanrs – fūga, kas gan kā forma, gan formveides princips 
kļūst par neatņemamu sakrālo vokāli instrumentālo lielformu sastāvdaļu. Fūgas formas 
lietojumu vokālajos skaņdarbos lielā mērā nosaka teksta saturs un forma, tāpēc līdzās 
instrumentālā tipa fūgām un saliktajām fūgām pastāv arī uz luteriskā korāļa bāzes veidotas 
korāļfūgas, kā arī specifiski vokālo fūgu veidi, kas balstīti uz stretu un strofu pamata. Šī 
daudzveidība apliecina fūgas – baroka laikā dzimušās formas – elastību, spēju piemēroties 
dažādiem apstākļiem. Tas ir viens no iemesliem, kādēļ fūga saglabā savu īpašo lomu arī nākamo 
laikmetu sakrālajās vokāli instrumentālajās kompozīcijās. 

 
1.2.3.3. Tradīciju noturība un atjaunotne klasicisma un romantisma laikmetā 

18. gadsimta 2. pusē un 19. gadsimtā, neraugoties uz homofonā izklāsta dominanti, 
pastāv dažādas polifonijas izpausmes. Pārlūkojot klasicisma laikmeta vokāli instrumentālos 
darbus, jāsecina, ka tieši mesas, rekviēmi un sakrālā satura oratorijas šo žanru traktējumā saglabā 
uzticību baroka tradīcijām. Tradicionālie sakrālie žanri iegūst jaunu semantiku, tie nes sev līdzi 
pamatīgu asociatīvi semantisko slāni. Te vēlreiz sevi apliecina iepriekš jau pieminētā ideja: 
pā r la ic īgo vē r t ību s imbolisks  a tgādinā jums,  tās iekļaujot sava laika izjūtu kontekstā. 
Simbola nozīme te ir pašam sakrālajam žanram un atsevišķām tā spilgtākajām zīmēm, kā arī 
liturģiskajam tekstam, bet sava laika kontekstu veido viss komponista rīcībā esošo mūzikas 
valodas līdzekļu arsenāls, tostarp operas žanra ietekmēti spilgti teatrāli paņēmieni. Tomēr šajā 
izteiksmes līdzekļu klāstā joprojām noturīgi ir polifonās rakstības paņēmieni un formas, īpaši 
fūgveida formas, kas nereti realizētas atjaunotā, oriģinālā veidā, sakausējot polifonās un 
homofonās formeides pamatus. Tādējādi var teikt, ka 19. gadsimtā sakrālo vokāli instrumentālo 
žanru saikne ar polifonajām tradīcijām saglabājas, lai gan pašu šo darbu skaits – salīdzinot ar 
agrākajiem vēsturiskajiem laikmetiem – ir visnotaļ pieticīgs. 
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1.2.3.4. Situācija sakrālo žanru novadā 20. gadsimtā 
Pārlūkojot 20. gadsimtā radīto sakrālo vokāli instrumentālo mūziku, pārsteidzoša ir šo 

skaņdarbu ārkārtīgā daudzveidība – stilistiskā, kompozicionālā, saturiskā. To diapazons sniedzas 
no absolūti konvencionāliem, 19. gadsimta baznīcas mūzikas tradīcijās rakstītiem darbiem līdz 
izteikti avangardiskiem. Tomēr, neraugoties uz atšķirībām, jebkurš skaņdarbs, kurš attiecināms 
uz sakrālās mākslas novadu, kaut kādā veidā vienmēr ir saistīts ar pagātnes mantojumu. To rada 
sakrālajai mūzikai īpaši spēcīga un noturīga žanra atmiņa. Jēdzienu žanra atmiņa ieviesis 
krievu literatūrzinātnieks Mihails Bahtins, rakstot par žanra spēju saglabāt zemapziņā pat it kā 
jau sen aizmirstus arhaiskus elementus, turklāt katrā mākslinieciski augstvērtīgā darbā sniegt tos 
jaunā, laikmetam atbilstošā versijā. Uz Bahtinu atsaucas un par mūzikas žanra atmiņu runā 
vairāki muzikologi (Соколов 1994b, Lobanova 2000, Вендюк 2013, Гуляницкая 2000, 
Арановский 1987). Daļa pētnieku jēdzienu žanra atmiņa lieto kā metaforu, taču Jevgeņijs 
Nazaikinskis atzīst, ka tā tikai daļēji ir metafora, jo žanri mākslā nepastāv bez cilvēkiem, bez 
viņu apziņas, individuālās un kolektīvās atmiņas (Назайкинский 2003). 

Plašā mērogā skatot, izceļamas trīs sakrālo žanru atmiņas izpausmes: 
1) to fiksējums kompozīcijas nosaukumā; 
2) to izpausme skaņdarba saturiskajā veidojumā; 
3) to izpausme polifono kompozīcijas tehniku un polifono formu tradicionālā un atjaunotā 

izmantojumā. 
20. gadsimta sakrālajā mūzikā pat ar apbrīnojamu konsekvenci turpina pastāvēt t.s. vecās 

tradīcijas monožanri (Дауноравичене 1992), ko pārstāv mesas, rekviēmi, pasijas, sakrālās 
oratorijas un citi radniecīgi žanri. Tas apstiprina 20. gadsimta mūzikas valodas pētnieces 
Natālijas Guļaņickas teikto, ka jaunajā sakrālajā mūzikā, neraugoties uz žanriskajiem 
jauninājumiem, asociācijas raisa jau darbu nosaukumi „paši par sevi” – kā spēcīgas semantikas 
piepildīti invarianti (Гуляницкая 2000). Tas attiecas arī uz patstāvību ieguvušām mesu, īpaši 
rekviēma, daļām. 

Otru minēto aspektu, kas izpaužas sakrālo žanru saturiskajā piepildījumā, uzskatāmi 
apliecina daudzu 20. gadsimta komponistu attieksme pret reliģisko sacerējumu vārdisko 
pirmavotu un darbs ar tekstu. Virknē 20. gadsimta opusu tiek izmantoti dažādas izcelsmes teksti 
dažādās valodās, apvienojot viena skaņdarba ietvaros liturģisko latīņu tekstu ar citiem, 
atšķirīgiem. Šāda modifikācija ir iespējama jebkurā žanrā, taču īpaši skaidri izpaužas mesās un 
rekviēmos, kas paredz kanoniska teksta izmantojumu. Vairāku teksta līniju pretnostatījums rada 
satura un stilistiskajā ziņā daudzslāņainas kompozīcijas, kas uzskatāmi parāda gan tradīciju 
klātbūtni, gan jauninājumu iespaidu konkrētā žanra traktējumā. Šī paņēmiena izmantojuma 
individuālo mērķi un jēgu tā īsti spēj atklāt tikai katra konkrēta darba analīze, tomēr vispārinātā 
veidā motivācijas iemesli ir divi: vai nu autora vēlme konkrētas konfesijas tipiskajā materiālā 
iepludināt nacionāli savdabīgo pasaulizjūtu vai arī, paceļoties pāri konfesiju robežām, ar savu 
skaņdarbu postulēt garīgumu kā vispārcilvēcīgu kategoriju.  

Plaši ņemot, jau valodu kontrapunkts pats par sevi ir polifonās domāšanas liecinieks. 
Taču šo ideju skaņdarbos parasti papildina un muzikāli materializē arī konkrētu polifonu formu 
un paņēmienu izmantojums. Šajā ziņā nosacīti nošķiramas divas tendences. Vienā jauno sakrālo 
darbu grupā, pamatā paliekot laikmetīgas, 20. gadsimtam vispārraksturīgas valodas ietvaros, 
komponisti plaši lieto polifonos līdzekļus kā sakrālajai mūzikai tradicionāli pieskanīgus. Otras 
tendences darbiem raksturīga speciāla orientācija uz kādu konkrētu agrāko laikmetu, konkrētu 
žanru vai autorstilu, izmantojot tieši tam zīmīgus polifonus paņēmienus. 
 

Kā liecina apakšnodaļas 1.2.3. lappusēs veiktais ekskurss, polifono paņēmienu un formu 
klātesamība ir uzskatāma par sakrālo vokāli instrumentālo žanru invariantu īpašību, kas 
saglabājusies klasisko sakrālo žanru dažādās modifikācijās un dažādos mūzikas valodas 
apstākļos līdz pat mūsdienām. To noteikusi: 

1) polifonijas paņēmienu un formu ģenē t iskā  sa ikne ar sakrālajiem žanriem viduslaiku 
un renesanses mūzikā; 
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2) polifonijas paņēmienu un formu dominē jošā  loma sakrālo žanru uzplaukuma periodā 
vēlīnajā renesansē un barokā; 

3) polifonijas paņēmienu un formu notur ība klasicisma un romantisma laikmeta sakrālajos 
vokāli instrumentālajos žanros; 

4) polifonās domāšanas principu daudzveid īga piemē rošana Jaunās mūzikas valodai, 
formveidei un konceptuālu ideju risinājumam 20. gadsimta mūzikā. 
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2. daļa 
POLIFONĀS DOMĀŠANAS UN RAKSTĪBAS IZPAUSMES 

SAKRĀLAJĀS VOKĀLI INSTRUMENTĀLAJĀS KOMPOZĪCIJĀS 
LATVIEŠU MŪZIKĀ 

 
Promocijas darba otrās daļas uzmanības centrā izvirzīta polifono procesu izpēte latviešu 

autoru sakrālās tematikas vokāli instrumentālajās kompozīcijās. Tās pirmajā nodaļā sniegts 
pārskats par sakrālajiem vokāli instrumentālajiem žanriem latviešu mūzikas pagātnē un šodienā 
ciešā saiknē ar Latvijas kultūrvēstures procesiem. Otrās nodaļas strukturējums tieši sasaucas ar 
promocijas darba pirmajā daļā analizētajām teorētiskajām nostādnēm. Tām atbilstošā secībā 
atsegtas polifonijas  daudzveidīgās izpausmes latviešu komponistu darbos. Trešās nodaļas 
uzmanības centrā izvirzīti pieci 20. gadsimta nogalē un 21. gadsimta sākumā radušies dažādu 
autoru un dažādu žanru opusi. Uz to bāzes atsegta promocijas darba pamatideja par 
polifoniskuma izpausmēm dažādos līmeņos kā vienu no nozīmīgākajām sakrālas tematikas 
vokāli instrumentāla darba īpašībām. 
 

2.1. Vokāli instrumentālie žanri latviešu sakrālās mūzikas vēsturē 
Latviešu sakrālās mūzikas vēsture ir saistīta ar nacionālās profesionālās mūzikas 

pirmsākumiem 19. gadsimta otrajā pusē. Tomēr jau pirms tam Latvijas teritorijā vairākus 
gadsimtus, galvenokārt vācu kultūrvidē, pastāvēja muzicēšanas tradīcijas. Jāpiemin īsāku vai 
garāku laiku Latvijā dzīvojuši vācu izcelsmes komponisti Pauls Bucēns, Johans Valentīns 
Mēders, Johans Ādams Hillers, kuru daiļradē atrodami arī promocijas darba kontekstā aktuālu 
sakrālo vokāli instrumentālo žanru paraugi. 

Latviešu sabiedrībā 19. gadsimta otrajā pusē mūzikas kultūru, tajā skaitā arī sakrālās 
mūzikas attīstību rosināja vispirmām kārtām koru kustība un ar to saistītie Dziesmu svētki. 
Sākumā Dziesmu svētku garīgo koncertu programmās pārsvarā ir cittautu autoru reliģiskie 
sacerējumi, bet pamazām kopkora repertuārā iekļaujas arī latviešu komponistu dziesmas. Sākot 
ar 1888. gada III Dziesmu svētkiem latviešu kopkora repertuārā skan arī latviešu autoru kantātes: 
Jurjānu Andreja kantāte Tēvijai un Līgojat, līksmojat, Jāzepa Vītola Dziesma un Beverīnas 
dziedonis. 

Kantātes žanra aizsācējs latviešu mūzikā Jurjānu Andrejs ar savām kantātēm ir iezīmējis 
trīs galvenos virzienus, kuros tālāk attīstās latviešu sakrālā vokāli instrumentālā mūzika. Pirmo 
piesaka Belzacara dzīres (1881) un tai turpinājums ir rodams tajos nākamo paaudžu latviešu 
autoru opusos, kuri reliģiskas ievirzes dzejā saklausītos motīvus mūzikā pasniedz ar operai vai 
koncertmūzikai tipisku košumu. Otru ievirzi piesaka kantāte Tēvijai (1886), un tai sevišķi zīmīgs 
ir nacionāli patriotisko un reliģisko motīvu neatdalāms savijums. Savukārt Garīgā kantāte 
(1887) uzsāk to latviešu sakrālo vokāli instrumentālo darbu virkni, kas koncertmūzikas 
patstāvībā saglabā saikni ar savu liturģisko sākotni. 

20. gadsimta 20. un 30. gados latviešu komponistu daiļradē sakrālā mūzika ieņem 
pieticīgu vietu. Bet zīmīgi, ka impulsus garīgajai mūzika komponisti atraduši latviešu dzejnieku 
daiļradē, kur reliģiskie motīvi it bieži tikuši pasniegti romantiski poētiskā izteiksmē. Te īpaši 
izceļams Viļa Plūdoņa devums (J. Vītola kantāte No atzīšanas koka, J. Graubiņa kantāte Ciprese-
sērule, H. Berino oratorija Kristus tiesāšana). 

Sevišķi vietu latviešu sakrālās mūzikas vēsturē ieņem Jāzepa Vītola 30. gadu darbi - 
virkne vokāli instrumentālu kompozīciju solistiem, korim un ērģelēm: Bībeles skats (kantāte) 
Jēzus pie akas, kantātes Kalna sprediķis, Marta un Marija, Jēzus un grēciniece, Kantāte un 
Iesvētīšanai. Šie Vītola skaņdarbi sacerēti, paredzot to iekļaušanu izvērstā dievkalpojumā un 
rēķinoties ar liturģiskās mūzikas uzdevumiem. Kantāšu veidojums apliecina šajā gadījumā autora 
apzināti izvēlēto pamatieceri – mūzikai baznīcā jākalpo par Dieva vārda papildinājumu. 

Īpaši izceļami divi darbi, kas radušies Otrā pasaules kara gados vācu armijas okupētajā 
Latvijā – Jāzepa Vītola oratorija Jēzus Nācaretē (1942) un Lūcijas Garūtas kantāte Dievs, tava 
zeme deg (1943). Oratorijas Jēzus Nācaretē muzikālais veidojums sasaucas ar Vītola 30. gadu 
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kantātēm, arī te komponists saglabā liturģijā sakņotā žanra tradīcijas. Atšķirībā no kantātēm 
oratoriju raksturo plašāks vēriens gan saturiskajā, gan mūzikas valodas ziņā. Lūcijas Garūtas 
kantātē Dievs, Tava zeme deg ar Andreja Eglīša vārdiem cieši savijušies nacionālā un reliģiskā 
pasaulskatījuma motīvi. Dzejā paustos tēlus Garūta iever trijās mūzikas tēlainības sfērās: 
romantiski patētiskā, tautiskā un sakrālā. 

 
No 1944. gada latviešu mūzikas kultūra attīstās divās paralēlās pasaulēs – Padomju 

Savienības sastāvā iekļautajā Latvijā un brīvajā pasaulē trimdā. Līdz ar to izteikti atšķirīgi 
akcenti vērojami arī vokāli instrumentālās mūzikas žanros. 

Ārpus Latvijas darbojošos komponistu daiļradē sakrālie vokāli instrumentālie darbi ir 
ļoti iecienīts žanrs. Tā pamatiemesli ir vismaz divi. Pirmkārt, no Latvijas uz trimdas zemēm 
aizvestā Dziesmu svētku tradīcija. Trimdas latviešu dziedāšanas svētku pirmuzdevums vienmēr 
palicis nemainīgs – latviskuma saglabāšana ārpus Latvijas. Tādēļ svētku repertuārā līdzās par 
klasiku kļuvušajām kantātēm arvien nozīmīgāku vietu ieņem jauni latviešu autoru vokāli 
instrumentālie opusi. Nereti tie ir tapuši kā dziesmu svētku rīcības komiteju pasūtinājums ar 
nolūku paplašināt repertuāru, dzīvot līdzi tautas vēstures notikumu atcerei, kā arī stimulēt 
trimdas latviešu mūzikas attīstību kopumā. Tādā ceļā ir tapusi, piemēram, Tālivalža Ķeniņa 
kantāte Lūgšana Latvijai, Longīna Apkalna kantāte Latviešu Dievs, Helmera Pavasara kantāte 
Sasauc dziesma. Sakrālās tematikas jaundarbu skaita pieaugumu stimulējošs ir lēmums, kuru 
pieņem IV Vispārējo latviešu dziesmu svētku ASV (1968) rīcības komiteja: šo un visu nākamo 
svētku programmās iekļaut atsevišķu garīgās mūzikas koncertu. Daži piemēri no koncertos 
atskaņotajām kantātēm: Viktora Baštika Dievam slava, Haralda Berino Dvēseļu kalnā, Arvīda 
Purva Pret gaismu, Bruno Skultes Lūgšana. 

Otrs trimdas komponistu daiļradē vērojamais sakrālo vokāli instrumentālo darbu 
popularitātes iemesls ir baznīcas un draudžu lielā nozīme trimdas sabiedrības dzīvē vispār. 
Latviešu baznīca – tā ir tautiskuma, patriotiskuma, Tēvzemes simbols, vieta, kur regulāri kopt 
latviešu kultūras tradīcijas. Muzicēšana latviešu draudzēs tiek kopta ļoti rūpīgi, un jaunu 
skaņdarbu atskaņošana pieder pie sevi cienošas draudzes dzīves. To stimulē arī tas, ka paši 
komponisti daudzviet darbojas kā draudžu mūziķi.  

Baznīcu un draudžu sakarā jāatzīmē vēl kāds konfesionāli svarīgs fakts, kas tieši 
iespaidojis sakrālās mūzikas vēsturi trimdā: ievērojamais evaņģēliski luterisko un baptistu 
draudžu pārsvars. Tādēļ trimdas muzikālajā mantojumā tikpat kā nav katoliskās baznīcas 
mūzikas. Mesas žanru, turklāt stipri brīvi traktētu, pārstāv tikai Marka Opeskina Missa brevis un 
Imanta Ramiņa Missa brevis. 

Izvērtējot trimdas komponistu devumu sakrālās mūzikas žanru attīstībā kopumā, jāsecina, 
ka vairumā gadījumu ir sacerētas kantātes ar oriģināldzeju latviešu valodā, turklāt biežāk – ar 
ērģeļu pavadījumu. 

Okupētajā Latvijā laikposmā no 1944. gada sakrālās mūzikas jomā praktiski nekāda 
attīstība nenotiek. Tomēr reliģiskā garīguma aizliegumu komponisti tiecas kompensēt ar 
garīguma izcēlumu sfērās, kuras saistītas ar vispārcilvēciskām, filozofiskām un ētiskām 
vērtībām. To apliecina tādi 60.–70. gadu darbi kā Paula Dambja oratorijas Zilā planēta ar 
Dēmokrita, Heraklīta, Hēsioda, Leonardo da Vinči tekstiem un Stanza di Michelangelo ar 
Mikelandželo tekstu. Tāpat arī Aldoņa Kalniņa oratorija Karavīru dziesmas ar latviešu 
tautasdziesmu vārdiem, Lūcijas Garūtas oratorija Dzīvā kvēle ar Raiņa dzeju, Agra Engelmaņa 
oratorija Ja diena ar Rabindranata Tagores tekstu un citi darbi. Šīs tendences spēkā pieņemas 20. 
gadsimta 80. gadu otrajā pusē, Trešās atmodas priekšnojautās, kad komponistu pastiprinātas 
uzmanības lokā ienāk dzimtenes Latvijas tēma, latviešu tautas vēstures un likteņa ceļi. 

Sakrālās tematikas atdzimšana Latvijas mūzikā sākas 80. gadu beigās un 90. gados jau 
piedzīvo strauju izaugsmi. Reliģiskās tēmas tiek risinātas visdažādākajos žanros, sastāvos, 
mērogos, gan vēršoties pie gadsimtos pārbaudītām vērtībām (žanriem, tekstiem, izteiksmes 
līdzekļiem), gan meklējot jaunus ceļus garīguma sludināšanā. Tomēr žanru ziņā prioritāti, kā visā 
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sakrālās mūzikas vēsturē, tā arī Latvijas 20. un 21. gadsimta mijas periodā, saglabā tieši vokāli 
instrumentālie žanri. 

Bagātīgi attīstījies agrāk latviešu mūzikā tikpat kā neapgūtais mesas žanrs. Mesa latviešu 
komponistu daiļradē atklājas dažādos žanra variantos, ko ietekmē autora pārliecība un 
mākslinieciskā iecere. Mesas žanra interpretācija latviešu mūzikā sastopama plašā amplitūdā – 
no dievkalpojumam paredzētām liturģiskajām mesām (sevišķi R. Jermaka un R. Dubras daiļradē) 
līdz svinīgām baznīcas mesām vai koncertmesām (R. Dubras Missa Sinceritatis, Signum 
Magnum, Artura Maskata Messa, R. Jermaka Missa Paschalis) un brīvi veidotām nekanoniskām 
mesām (Romualda Kalsona Mesa 1990, Pētera Vaska Mesa, Andra Vecumnieka Mesa). 

Laikposmā no 1990. gada tapusi arī virkne dažādu, gan žanra pamatīpašības, gan 
individuālas iezīmes atklājošu rekviēma žanra darbu – Armanda Strazda, A. Vecumnieka, A. 
Engelmaņa, Ilonas Breģes, Pētera Butāna, R. Jermaka un G. Pelēča opusi.  

Izplatīti ir arī citi liturģijas tradicionālie žanri. To vidū ir Te Deum (Ilze Arne, R. 
Jermaks, R. Dubra), Magnificat (Ingmars Zemzaris, Jānis Lūsēns, R. Dubra u.c.), Stabat Mater 
(Andrejs Selickis, I. Arne). Tāpat sastopami žanru varianti un sintētiskie žanri, piemēram, A. 
Selicka Latviešu pareizticīgo liturģija, Maijas Einfeldes Rīta liturģija, G. Pelēča Pareizticīgo 
Lieldienu akāfists, M. Einfeldes Kora simfonija ar mesas teksta fragmentiem, Leona Amoliņa 
piemiņas mesa Dvēseļu atgriešanās ar Andas Līces tekstu. 

Bagāts ir apskatāmajā periodā latviešu autoru radīto oratoriju, kantāšu un tām līdzīgu 
sacerējumu klāsts. Daži piemēri: P. Butāna kantāte Maria virgine, Indras Rišes oratorija Augstā 
dziesma, G. Pelēča kantāte Solījums, R. Dubras oratorija Cantus in aeternum, R. Kalsona kantāte 
Aleluja un oratorija Petrus, G. Pelēča oratorijas Dievs ir mīlestība un Nāvi ar nāvi iznīcinājis, kā 
arī virkne citu darbu. 

 
Panorāmas skatījumā pārlūkojot latviešu autoru sakrālos vokāli instrumentālos darbus un 

atbildot uz nodaļas sākumā izvirzītajiem jautājumiem, iespējams izteikt šādas atziņas. 
• Vokāli instrumentāliem žanriem kopumā latviešu mūzikā vienmēr bijusi stabila, 

hronoloģiskā ziņā pārsvarā vienmērīgi izlīdzināta vieta. To regulāru rašanos veicinājusi 
attīstītā koru kustība, lielā mērā arī Dziesmu svētku tradīcija. 

• Tematikas ziņā latviešu kantātes un oratorijas – sekojot žanra tradīcijai – visbiežāk 
atspoguļojušas vēsturisku, idejiski nozīmīgu, patriotisku saturu. Tieši šo žanru novadā 
neizbēgams bijis padomju ideoloģijas spiediens 20. gadsimta 50.–80. gadu periodā. Sakrālas 
tematikas darbi vēsturiskās situācijas dēļ 20. gadsimta otrajā pusē tika sacerēti tikai ārpus 
Latvijas, tie strauji atgriezās Latvijas mūzikas dzīvē un komponistu daiļradē kopš 20. 
gadsimta nogales Trešās atmodas laika. 

• Pārlūkojot situāciju personāliju ziņā, jāatzīst, ka no latviešu mūzikas klasiķu pirmajām 
paaudzēm sakrālās kantātes un oratorijas žanrā konsekventāk darbojušies vien Jurjānu 
Andrejs un Jāzeps Vītols, atsevišķos darbos arī Haralds Berino, Lūcija Garūta. Trimdas 
komponistu vidū lielāko ieguldījumu garīgās mūzikas attīstībā devuši Viktors Baštiks un 
Imants Ramiņš, taču kopumā garīgo kantāšu un oratoriju komponistu loks ir atzīstami plašs 
(tostarp Tālivaldis Ķeniņš, Gundaris Pone, Arvīds Purvs, Bruno Skulte). Savukārt atjaunotajā 
Latvijas valstī aizvadītajā divdesmit gadu periodā pat grūti atrast komponistu, kurš nebūtu 
mēģinājis sevi  
izpaust aplūkojamā žanra ietvaros. Par prioritāriem tie kļuvuši Romualda Jermaka, Riharda 
Dubras, Georga Pelēča daiļradē, taču ar pārliecinošiem opusiem pārstāvēti arī Ērika 
Ešenvalda, Jura Karlsona, Maijas Einfeldes, Ilzes Arnes un citu autoru devumā. 

• Žanru ziņā latviešu autoru sacerējumi aptver gan vokāli instrumentālās mūzikas klasiskos 
žanrus (kantāte, oratorija, mesa), gan to variantus un atvasinājumus (rekviēms, liturģija, 
Bībeles skats, Te Deum utt.), gan arī izteikti individualizēti traktētus un pārveidotus 
tradicionālo žanru modeļus. Šī individualizācijas tendence visspēcīgāk izpaužas 20. un 21. 
gadsimta mijas perioda kompozīcijās. 
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2.2. Klasisko un laikmetīgo polifonijas līdzekļu izmantojums  
latviešu sakrālajos vokāli instrumentālajos skaņdarbos 

 
Šīs apakšnodaļas pamatsaturu veido muzikāli analītiskā darba rezultātu apkopojums. 

Promocijas darba tapšanas laikā tika iepazīta lielākā daļa no iepriekšējā apakšnodaļā 
pieminētajām latviešu autoru partitūrām. Ne visas bija analīzei pieejamas. Jāatzīst arī, ka ne visas 
no iepazītajām sniedza pietiekami nozīmīgus pētnieciskos rezultātus polifono parādību jomā. Tas 
arī pats par sevi saprotams, jo autoru loks ir ārkārtīgi plašs un nebūt ne visiem polifonā izteiksme 
ir prioritāra vai vismaz svarīga. 

 
2.2.1. Imitāciju un kontrapunkta tehnikas lietojuma izpausmju daudzveidība 

Praktiski jebkurā no analizētajām latviešu autoru partitūrām tādā vai citā veidā un 
svarīguma pakāpē ir izmantoti imitāciju vai kontrapunkta tehnikas paņēmieni. Šo piemēru 
daudzums pat ir grūti pārredzams, un apakšnodaļas tekstā izskatīta tikai to neliela daļa. Par 
atlases kritēriju tika pieņemts attiecīgā paņēmiena konstruktīvi tehnoloģiskais vai tēlainais 
nozīmīgums konkrētajā skaņdarba fragmentā. Apakšnodaļā 2.2.1.1. ir aplūkoti dažādi imitāciju 
polifonijai piederošie paraugi, bet apakšnodaļā 2.2.1.2. apkopots materiāls, kas aptver 
kontrapunkta tehnikas izmantojumu. 

 
Apakšnodaļas rezumējumā ietveramās atziņas ir šādas: 

• latviešu komponistu sakrālas tematikas vokāli instrumentālajos darbos bagātīgi sastopami 
tiklab imitāciju polifonijā, kā dažādtēmu (kontrastu) polifonijā gadsimtu pārbaudi izturējušie 
polifonās rakstības daudzveidīgie paņēmieni; 

• atbilstoši katra autora individuālajam stilam un konkrēta darba stilistikai polifonās rakstības 
paņēmieni tiek lietoti dažādā vidē: tradicionāli tonālā, paplašināti tonālā, modālā, aleatori 
organizētā; 

• analīzēs atsegtos polifonās rakstības tehnoloģiskos paņēmienus pa lielākai daļai nav 
iespējams viennozīmīgi saistīt ar kādām noteiktām formveides vai dramaturģiskām 
funkcijām – tie lietoti ar tēlaini dažādu mērķi, kas apliecina paņēmienu universālismu; 

• augsta individualizācijas pakāpe turpretim virknē partitūru ir vērojama konkrēto polifonās 
rakstības paņēmienu iekļāvumā kopējā faktūrā, kur tie gan sadarbojas savstarpēji, gan tiek 
inkrustēti homofonā audumā, gan piedalās slāņu faktūras veidošanā. 

	  
2.2.2. Polifono formu individualizēti risinājumi 

Analizējot mūsdienu mūzikas zinātnieku atziņas par situāciju polifono formu novadā, 
promocijas darba 1. daļā tika izvirzīta tēze, ka par vēsturiski stabilākajām un vienlaikus 
jaunajiem apstākļiem piemēroties spējīgākajām ir uzskatāmas trīs polifonās formas: polifonās 
variācijas, kanons un fūga. Šīs nodaļas mērķis ir noskaidrot, kādas tradicionālas un kādas jaunas 
šķautnes minētās formas atsedz, nonākdamas latviešu sakrālās vokāli instrumentālās mūzikas 
autoru redzeslokā. 
 
2.2.2.1. Polifonās variācijas 

Polifono variāciju paraugi atrodami dažādu latviešu autoru vokāli instrumentālajās 
partitūrās, taču šajā gadījumā šķita svarīgi parādīt, cik dažādas izteiksmības potences sevī glabā 
šī forma viena autora daiļradē. Šim mērķim izvēlētas polifono variāciju formā veidotas epizodes 
no trijiem Riharda Dubras skaņdarbiem – kantātē Canticum fratris solis (1997), kompozīcijā 
Dilexi, quoniam exaudiet (2004) un oratorijā Levavi oculos meos in montes (2005).  

Meklējot paralēles starp R. Dubras mūzikas analīzē gūtajām atziņām un vispārējām uz 
polifonajām variācijām attiecināmām nostādnēm, ir iespējams nonākt pie secinājumiem. 
• Muzikālās tēlainības ziņā šī forma, īpaši saistē ar basso ostinato ir piemērota dramatisku, 

agresīvu tēlu atklāsmei, kur ostinato princips pauž mehānisku, nepielūdzamu spēku. 
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• Dramaturģiskā ziņā polifonās variācijas spēj īstenot pakāpenisku un intensīvu attīstību, cieši 
kontaktējoties ar monodramaturģijai raksturīgo krešendo formu. 

• No attīstības paņēmieniem noteicošie ir kontrapunktējošu balsu pievienošana, dublējumu 
lietojums un variantveide, bet sastopamas arī metriskās modifikācijas un ritma pārveidojumi. 

• Dinamiskākā mūzikā izplatīta ir struktūru nesakritība starp basso ostinato un faktūras 
augšējām līnijām vai slāņiem, savukārt žanriskas vai liriskas ievirzes epizodēs izteiksmīgas 
var būt arī polifonās variācijas, kur šķirtne starp variācijām ir labi saklausāma. 

• Vokāli instrumentālos sacerējumos koris parasti veido polifono variāciju atsevišķu faktūras 
slāni, kurā balsis organizējas savstarpējos dublējumos un savstarpējā subordinācijā, turklāt jo 
bieži – monoritmiski, kas palīdz tām izcelties uz kopējā skanējuma fona. 

 
2.2.2.2. Kanons 

Tuvākai analīzei izvēlēti kanoni šādos latviešu komponistu opusos: Jurjānu Andreja 
Garīgās kantāte, Ērika Ešenvalda Saullēktā un Gavilējiet tam Kungam, Romualda Kalsona 
oratorija Petrus.  Uz tekstā aplūkoto, kā arī vēl citu pētniecības gaitā analizēto piemēru bāzes ir 
izvirzāmi secinājumi. 
• Ir situācijas, kad kanons, īpaši vairākbalsīgs kanons, komponistam lieti noder, lai „piepildītu 

faktūru”. Apliecinot profesionālu tradicionālo polifono kompozīcijas tehniku pārvaldīšanas 
prasmi, tonālā un modālā vidē šāda veida kanoni teicami spēj veidot kuplu un kustīgu 
skaņaudumu. 

• Spēcīgi hromatizētā un atonālā vidē kanons atklāj savas konstruktīvās potences – tas piešķir 
virzību un loģiku disonantu līniju kontrapunktiem. 

• Divbalsīgi, arī trīsbalsīgi kanoni dzidrā skaņurakstā spēj lieliski pildīt koloristiskas un 
poētiski tēlainas funkcijas; īpaši izteiksmīgi šāds dažu trauslu līniju polifons ansamblis skan 
augstā reģistrā, bērnu balsu tembrā. 

• Atbilstošā sižetiskā vai tēlainā situācijā lietots, kanons var atklāt arī tēlaino semantiku vai pat 
simbolisko tulkojumu. 

 
2.2.2.3. Fūga, fugeta un fugato 

Apakšnodaļā analizētas fūgas un tai radniecīgo formu paraugi šādos skaņdarbos: 
• Jurjānu Andreja Garīgās kantātes fināls Mostaties stabules un kokles, 
• Viktora Baštika Rekviēma 2. un 6. daļa,	  
• Ilonas Breģes Rekviēma fūga Dies irae, 
• Romualda Kalsona oratorijas Petrus 8. daļa Interlūdija, 
• Riharda Dubras kantāte Canticum fratris solis, 
• Riharda Dubras kompozīcija Dilexi, quoniam exaudiet, 
• Ilzes Arnes Missa Canto, 
• Ilzes Arnes Missa dolente, 
• Romualda Jermaka Rekviēms. 

Veiktais ieskats fūgas un tai radniecīgo formu izmantojumā latviešu sakrālajos vokāli 
instrumentālo žanru darbos apliecina, ka formas īstenojumu iespējas ir neierobežoti dažādas un 
tās tiek īstenotas gan ar vokāliem, gan instrumentāliem, gan vokāli instrumentāliem līdzekļiem. 
Arī iespējamie impulsi, kas komponistam konkrētajā situācijā likuši pievērsties fūgai vai fugato 
var būt stipri atšķirīgi. Tomēr neapšaubāmi, ka: 
• ciešo fūgas saikni ar sakrālajiem vokāli instrumentāliem žanriem apliecina gan fūgas formas 

tradicionālais izmantojums mesās, gan korāļfūgas izmantojums luteriskās tradīcijas kantātēs; 
• fūga, tāpat arī fugeta un fugato, elastīgi spēj piemēroties tēlainajai situācijai, kuru diapazons 

sniedzas no skarbi dramatiskām vai cildenām noskaņām līdz dejiska vai gavilējoša rakstura 
mūzikai; 

• tehniskās realizācijas ziņā vērojama liela dažādība, kas apliecina, ka fūgas formas būtību un 
augstāko vērtību veido tieši procesuālais risinājums. 
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2.2.2.4. Jauktas un individualizētas formas 

Apakšnodaļā analizēti jauktu un individualizētu formu paraugi šādos skaņdarbos: 
• Jura Karlsona Ziemassvētku kantāte, 
• Jura Karlsona kantāte Deus conversus, 
• Romualda Jermaka Rekviēms, 
• Romualda Kalsona oratorijas Petrus 5. daļa, 
• Riharda Dubras oratorija Levavi oculos meos in montes. 

Jebkuri polifonie paņēmieni un polifonās formas praksē var kombinēties gan savstarpēji, 
gan dažādi sadarboties ar homofonajām formām. Tas apliecina likumsakarību: polifonās 
formveides n e d a u d z i e  pamatprincipi dzīvajā praksē var īstenoties neierobežoti 
d a u d z v e i d ī g i . Šo formu variantu jēga un mijiedarbes būtība ir atklājama tikai 
k o n k r ē t u  skaņdarbu analīzē. 

 
2.2.3. Sakrālie žanri kā polifono ideju avots 

Kopsavelkot vērojumus par žanra un plaši tvertas polifonās domāšanas mijiedarbi 
latviešu autoru sakrālajās kompozīcijās, var konstatēt, ka latviešu autoru darbos pilnā mērā 
darbojas sakrālo žanru strukturāli semantiskajā invariantā iekļautās zīmes, kas raksturīgas 20. 
gadsimta Rietumeiropas sakrālajai mūzikai kopumā: 

1) sakrālā žanra fiksējums kompozīcijas nosaukumā; 
2) sakrālā teksta kā saturiskās bāzes izmantojums;  
3) pastāvīga polifonās tehnikas un polifono formu klātbūtne sakrālajos opusos (skat. 

apakšnodaļu 1.2.3.4.). 
Pamatlīnijās partitūru analīzēs rastās atziņas sakrīt ar tiem secinājumiem, kuri bija gūti, 

pārskatot sakrālo žanru attīstības tendences 20. gadsimta Rietumeiropas, kā arī 20.gadsimta 
nogales un 21. gadsimta sākuma Krievijas mūzikā. 

Kopējā sakrālo žanru attīstības gultnē iekļaujas arī mūsdienām raksturīgais sazarojums 
divās, nosacīti atšķirīgās pieejās, kas izpaužas kā žanra satura „centralizācijas” vai 
„decentralizācijas” tendence. Un, proti, no vienas puses, autoru izmantotās seno stilu un laikmetu 
zīmes paspilgtina, konkretizē, padara vēl „nepārprotamāku” autora izvēlētā konkrētā žanra 
saturu, tātad to savā ziņā “centralizē”. Tas parasti vērojams tajos darbos, kuru autori apzināti 
tiecas saglabāt sakrālā žanra tradīciju un izvairās no tā, kas žanram vēsturiski ir svešs vai nav 
raksturīgs. Taču tikpat spēcīgi 20. gadsimta un mūsdienu sakrālajos opusos darbojas arī otra – 
žanra satura “decentralizācijas” tendence. Tā izpaužas kā atšķirīgas izcelsmes tekstu, dažādu 
valodu, sakrālajai mūzikai attālinātu intonatīvo avotu iekļāvums. Šāda veida polifonā domāšana 
žanra līmenī paplašina sakrālo žanru satura un izteiksmes robežas, piešķir papildus dimensiju 
skaņdarba saturiskajam veidojumam, sekmē autoru pausto ideju daudznozīmības apjausmu. 
	  

2.3. Polifoniskums kā vadošais princips skaņdarba idejas īstenojumā 
komponista daiļrades kontekstā 

Šajā nodaļā apkopotas atziņas, kas izkristalizējušās, veicot piecu latviešu komponistu 
partitūru komplekso analīzi un uz iegūto rezultātu bāzes veidojot secinājumus par polifoniskuma 
izpausmēm šajās kompozīcijās. Lai parādītu, cik dažādas var būt polifoniskuma konkrētās 
izpausmes, saglabājot līdzīgus, no sakrālo vokāli instrumentālo darbu būtības izrietošus 
pamatprincipus, ar nolūku atlasītas dažādu paaudžu, dažādu žanru un atšķirīgas stilistiskas 
ievirzes partitūras. Darbi tiek skatīti katra komponista daiļrades kopējās ievirzes kontekstā. 
 
2.3.1. Romualds Jermaks. Missa Paschalis 

Romualda Jermaka (*1931) Missa Paschalis jeb Lieldienu mesā (2009) pilnā mērā 
izpaužas Romualda Jermaka radošajam rokrakstam vispārraksturīgā polifonā rakstība un 
polifono formu lietojums. Izmantoto polifono paņēmienu klāsts ir bagātīgs. Dažāda veida 
imitācijas un fugato tiek iekļauti visās cikla daļās – gan kā tematisma eksponēšanas veids, gan 
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attīstības paņēmiens, izpaužoties kā nelielās uzbūvēs, tā arī plašākās noapaļotās epizodēs (fugato 
Kyrie un Agnus Dei malējos posmos, Gloria, Sanctus, Benedictus noslēgumā, Haec dies otrajā 
epizodē).  

Nozīmīga loma Lieldienu mesā piemīt tembru patstāvībai un līdzdalībai mūzikas kopējā 
auduma polifonizācijā. Komponists virtuozi izmanto iespējas, ko piedāvā kompozīcijai izvēlētais 
atskaņotājsastāvs, veidojot visdažādākos faktūras un tembru sadarbības variantus un kontrastus. 

Kā viens no augsta līmeņa polifoniskuma rādītājiem semantiskā plānā šajā mesā darbojas 
gregorisko elementu klātbūtne mesas tematismā, kas liecina par saikni ar viduslaiku monodiju un 
atsevišķos gadījumos arī par saikni ar mesas žanra polifonās valodas īpatnībām žanra attīstības 
sākumposmā (Introitus: Resurrexit, ofertorija Terra tremuit un Communio: Pascha nostrum 
sākumposms, Haec dies otrā epizode, Sanctus, Agnus Dei u.c.). 

Jēdzienisku svaru ir ieguvusi arī komponista attieksme pret mesas žanru kopumā. Mesa 
R. Jermaka skatījumā ir liturģisks žanrs, kas liek respektēt tā svarīgākās pazīmes – kanonizēto 
tekstu, tradicionālo ciklisko uzbūvi, mesas daļu semantiskās funkcijas. Missa Paschalis ir 
veidota saskaņā ar gadsimtu tradīcijām, piecdaļīgo ordinarium ciklu papildinot ar Lieldienu 
mesas proprium daļām.  

Neraugoties uz neapšaubāmu darba individualitāti un oriģinalitāti, mesa šajā opusā 
traktēta kā stabils, autora izpratnē „centralizēts” žanrs tiklab idejas un satura, kā arī cikla 
izveides ziņā. 

 
2.3.2. Georgs Pelēcis. Requiem latviense 

Polifoniskums Georga Pelēča (*1947) Requiem latviense (2006) izpaužas vairākos 
aspektos. 

Pirmkārt, semantiskajā – savienojot un vienā opusā paralēli risinot folklorā un 
kanoniskajā rekviēmā pausto viedokli par nāvi un šim nolūkam izmantojot atšķirīgas valodas, 
atšķirīgus tekstus un žanrus. Ideju par divu pasaules uzskatu sapludināšanu autors realizē, 
tradicionālā latīņu rekviēma ciklu papildinot ar piecām latviešu tautas bēru dziesmām. Divu 
paralēlo skatījumu semantisko līdzāspastāvēšanu izceļ divu atšķirīgu atskaņotājvienību 
paralēldarbība. Kanoniskā rekviēma sfērā vairākkārt sadarbojas dažādu žanru elementi: sēru 
maršs, korālis un sarabanda (Kyrie kora materiālā), responsorijs (Graduale otrajā posmā), 
psalmodija (Domine, Jesu Christe). 

Otrkārt, polifoniskuma izpausme vērojama formveidē kā konsekvents polifono variāciju 
izmantojums. Visas tautasdziesmu apdares (2., 4., 8., 10., 12. daļa) ir veidotas kā polifonas 
variācijas par nemainīgu melodiju. 

Treškārt, polifoniskums saturiski nozīmīgās epizodēs vērojamajā imitāciju un 
kontrapunkta tehnikas izmantojumā. Ar imitāciju palīdzību tiek izceltas divas cikla daļas, kurās 
skan kontrtenoru duets - Quid sum miser un Agnus Dei pirmais posms. Abos gadījumos 
imitācijas ir specifiskas – tajās netiek izmantots pretsalikums (homofonas imitācijas). Savukārt 
ar kontrapunktiskā auduma palīdzību tiek veidotas kulminācijas (Quid sum miser), arī 
apvienojumā ar polifonajām variācijām (Lacrimosa). 
 
2.3.3. Juris Karlsons. Kantāte Laudate Domino 

Jura Karlsona (*1948) sakrālā kantāte Laudate Domino (2008) prezentē polifoniskuma 
spilgtas izpausmes visos trīs līmeņos. Polifonās rakstības paņēmienus pārstāv dažāda veida 
imitācijas un kanoni kantātes pirmajā un otrajā daļā, heterofonijas principa radošs pielietojums 
otrajā un trešajā daļā, kā arī ostinato un līniju kontrapunktu sadarbība trešajā daļā. Polifonās 
formveides klātbūtne izpaužas caur polifoni variētas strofu formas pamatu kantātes otrajā un 
trešajā daļā, kā arī caur daudzkārtēju imitāciju uzbūvju virkni kantātes sākumdaļā. 

Īpaši oriģināli un uzskatāmi polifonā domāšana šajā skaņdarbā darbojas semantiskajā 
līmenī. Pirmkārt, tas izpaužas atšķirīgu tekstu un valodu izmantojumā – autors apvieno vienā 
skaņdarbā dažādas izcelsmes tekstus, secīgi izkārtojot tos īpašā, uz sakrālo dimensiju vērstā 
idejas padziļinājumā. Pirmās daļas pamatā ir Kārļa Skalbes dzejas rindas, otrajā daļā – Johana 
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Volfganga Gētes teksta atdzejojums latviešu valodā, bet kantātes noslēdzošajā daļā skan 
gregoriskā dziedājuma latīņu teksts. Līdz ar to saturiskais vēstījums veidojas trijos lokos un 
attīstās „vertikālā” izaugsmē – no klusuma, mājām, dabas (K. Skalbes dzejā) caur cilvēka dvēseli 
(J. V. Gēte) uz tiešu Dieva slavinājumu. Tādējādi latīņu valoda kantātes trešajā daļā darbojas kā 
simbols sakrālajai dimensijai, teoloģiskajam garīgumam, kas ir visus cilvēka centienus 
summējošs un vainagojošs. Otrkārt, polifono domāšanu apliecina kantātes noslēguma posmā 
izmantotais gregoriskais dziedājums (Adventa otrās piektdienas Magnificat antifona Cantate 
Domino fragments) un tā apdare, kas rada polistilistisku alūziju par viduslaiku organumu. 
Gregoriskā korāļa tēma attīstās variētu strofu formā un izklāstīta heterofoni – dublējot melodiju 
paralēlās saskaņās. 

Skaņdarba uzbūvē izmantotais cantus firmus apdares princips ir viduslaiku polifonijas un 
formveides pamats, bet vairākkoru struktūra pēc būtības pārstāv izplatītu renesanses 
daudzbalsīgās faktūras organizācijas tendenci. Šīs vēsturiskās detaļas padziļina kantātes 
izteiksmību – aiz poētiskā vēstījuma stāv gadsimtiem seni paņēmieni kā daudzslāņaini simboli.	  
	  
2.3.4. Pēteris Butāns. Mesa Libera me, Domine 

Par mesu nosauktais Pētera Butāna (*1942) opuss Libera me, Domine (1999) drīzāk ir 
pieskaitāms stipri modificētam rekviēma žanram. Bez pārtraukuma skanošo ciklu veido piecas 
daļas: Introitus, Crucifixus, Tuba mirum, Dies irae, Agnus Dei. Introitus ir instrumentāla daļa, 
bet pārējo pamatā ir latīņu teksts, kas smelts no mesas dažādām daļām. Šajā darbā sastopamies ar 
stipri brīvu attieksmi pret liturģisko tekstu. 

Autora izvēlētie rekviēma un mesas tekstu visdramatiskākie fragmenti vistiešāk saistīti ar 
nāves tēlu un darbojas arī ārpusmuzikālas semantikas līmenī. 

Kompozīcijas kopējā dramaturģija ir tieši saistīta ar dažādo polifoniskuma rādītāju 
īpatsvara maiņu skaņdarba gaitā. Divās pirmajās daļās dominē hromatizētā vidē lietoti „klasiskās 
polifonijas” faktūras un formveides paņēmieni. Introitus veidojas no fugato tipa uzbūvju 
virknējuma. Crucifixus daļas ekspozīciju veido sešbalsīgs kora fugato, bet stingri saglabātajam 
racionāli izkārtotajam fugato organizācijas principam jau pievienojas sensuāli tverami izteiksmes 
līdzekļi – tembrālie un koloristiskie efekti. Opusa trešajā un ceturtajā daļā priekšplānā izvirzās 
polifoni organizēti sonorikas un aleatorikas paņēmieni, līdz ar to polifoniskuma sajūtas radīšanā 
aktīvi iesaistās tembrikas, skaņveides un ritma parametri. Cikla pēdējā – Agnus Dei daļā – strauji 
m a z i n ā s  polifonijas loma. Polifonie paņēmieni šeit atdod vietu homofonai organizācijai, ko 
papildina tikai atsevišķi linearitātes izpausmes elementi. 

Pētera Butāna mesa Libera me, Domine izceļas ar ārkārtīgi spēcīgu ekspresiju, 
apokaliptiskām, teatrāli vērienīgām kulminācijām, dziļiem kontrastiem. Šajā ziņā komponists 
turpina 19. gadsimtā aizsākto sakrālo koncertdarbu attīstības līniju, kas tolaik nepārprotami 
pauda vokāli instrumentālo žanru simfonizācijas tieksmes un operas ietekmi. No mesas un 
rekviēma tekstiem smeltie, par simboliem kļuvušie liturģiskie fragmenti, kas pauž sakāpināti 
dramatiskas izjūtas, tām pretstatot tikpat sakāpinātas ilgas pēc gaismas un dvēseles miera, vēl jo 
biežāk bijuši sastopami 20. gadsimta komponistu darbos. Šajā skatījumā Butāna izvēlētais vokāli 
instrumentālā žanra traktējums ļauj runāt par polifoniskumu vēstures laikmetu sasauksmes ziņā: 
senie sakrālie simboli tajā ir apvienoti gan ar romantisma konceptuālajām tradīcijām, gan 20. 
gadsimta otrās puses mūzikas valodu un tālaika jaunajām kompozīcijas tehnikām. 

 
2.3.5. Rihards Dubra. Oratorija Omnes sitientes venite ad aquas 

Riharda Dubras (*1964) daiļradē polifonās rakstības tehnika un polifono formu 
pārvaldīšana iekļaujas kā pašsaprotams un dabisks izteiksmes veids. Tāpēc oratorijā Omnes 
sitientes venite ad aquas (2007) vērojamais polifoniskums ir vērtējams kā autora pārliecinoši 
īstenots savas mākslinieciskās idejas realizācijas princips. 

Polifonās rakstības paņēmieni oratorijā skar gan formas, gan faktūras līmeni, īpaši 
jāatzīmē daudzveidīgu kanonisko imitāciju pielietojums un faktūras slāņu kontrapunkti, 
sadarbojoties deviņiem saksofoniem un kora balsīm. Polifoniju formas līmenī uzskatāmi pārstāv 
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polifonās variācijas. Šajā skaņdarbā komponists ir izveidojis unikālu variāciju formu, kas 
apvieno sevī vairākus variāciju tipus: variācijas par nemainīgu melodiju (soprāna ostinato), 
tembrāli fakturālās variācijas, kā arī izteikti polifonas variācijas, kurās intensīvi izmantoti gan 
imitāciju paņēmieni, gan kanons kā posma forma, gan līniju un slāņu kontrapunkti. 

Līdzās polifonās tehnikas klasiskajām izpausmēm (imitācijas, kontrapunkts, linearitāte) 
ļoti nozīmīgi ir arī 20. gadsimta polifonijas un kompozīcijas tehniku elementi (slāņu polifonija, 
tekstu kontrapunkts, polifonija sonorikā un aleatorikā). Autora izvēlētais tembrāli 
daudzslāņainais atskaņotājsastāvs un atskaņošanas situācijā ieplānotie stereofoniskie efekti 
darbojas arī kā laikmetu sasaiste, raisot paralēles ar renesanses laika Venēcijas daudzkoru 
tradīciju. Līdzīgā veidā kā muzikāli semantiskas zīmes darbojas arī oratorijas gaitā vairākviet 
saklausāmās paralēles ar gregorikas un agrīnās daudzbalsības stilistiku. 

 
Līdz ar to darba procesā veiktās un iepriekšējās lappusēs konspektīvi atspoguļotās piecu 

partitūru kompleksās analīzes ļauj konstatēt, ka katrs no aplūkotajiem skaņdarbiem spilgti 
pārstāv katra autora individuālo stilu un atšķirīgo radošo rokrakstu. Tajā pat laikā visiem šiem 
skaņdarbiem piemīt izteikts polifoniskums, ko rada polifonās rakstības un polifonās domāšanas 
izpausmes dažādos līmeņos un aspektos.  

Visupirms, to nosaka t e h n o l o ģ i s k i  k v a n t i t a t ī v a i s  rādītājs – visu 
kompozīciju skaņauduma organizācijā bagātīgi un aktīvi tiek izmantoti visdažādākie imitāciju un 
kontrapunkta tehnikas paņēmieni. 

Tikpat nozīmīgs ir f o r m ā l i  k o n s t r u k t ī v a i s  rādītājs – nozīmīga vieta šajās 
kompozīcijās ir ierādīta polifonajām formām un attīstības procesu organizējošiem polifonās 
formveides paņēmieniem. 

Atšķirīgi, taču pietiekami intensīvi visos darbos izpaužas mūsdienu mūzikai raksturīgais 
mūzikas valodas d a ž ā d u  p a r a m e t r u  a p t v ē r u m s  – polifonajā atrisē aktīvi tiek 
iesaistītas ne vien melodiskās līnija, bet arī ritms, tembrs, artikulācijas paņēmieni u.tml. 

Līdzīgā veidā – atšķirīgi, bet intensīvi – šo kompozīciju muzikālā satura atklāsmē 
līdzdarbojas arī m u z i k ā l i  s e m a n t i s k ā s  vienības dažādiem laikmetiem piederošu stila 
vai žanra zīmju veidolā, kā arī  ā r p u s m u z i k ā l i  s e m a n t i s k ā s  norādes, kuras 
atspoguļo kādu žanram raksturīgu, konkrēta skaņdarba iecerē ietvertu ideju „kontrapunktisku” 
sadarbību. 
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NOSLĒGUMS 
 

Lai sasniegtu ievadā izvirzīto mērķi – uz latviešu mūzikas bāzes atsegt polifoniskuma kā 
sakrālo vokāli instrumentālo skaņdarbu imanentas īpašības izpausmi trijos līmeņos – polifonās 
rakstības tehnikas, polifono formu un žanra interpretācijas līmenī, vispirms bija jāizveido tam 
nepieciešamā teorētiskā platforma: 

1) jānoskaidro, kā mūsdienu mūzikas teorijā tiek interpretēti galvenie polifonijas jēdzieni un 
termini, kas kā „darba instrumenti” iekļaujas promocija darba autores piedāvātajā 
apzīmējumā polifoniskums; 

2) salīdzinoši jāiepazīst mūsdienu zinātnieku piedāvātās teorētiskās koncepcijas par 
polifonajām izpausmēm skaņdarba polifoniskumu apliecinošajos bāzes līmeņos – 
rakstības tehnikas un formu jomā; 

3) analītiski jāpārlūko sakrālo žanru vēsture, lai atklātu gan to imanentās īpašības, gan 
vēsturiskajā attīstībā neizbēgamos jaunu īpašību uzslāņojumus. 

 
Apakšnodaļās 1.1.1., 1.1.2, 1.2.1 un 1.2.2. aplūkotie polifonijas terminoloģijas 

jautājumi ļāva nonākt pie šādiem secinājumiem: 
• apzīmējumi polifonija un kontrapunkts speciālajā literatūrā tiek interpretēti dažādi. Lai 

termins polifonija nezaudētu savu nošķīrumu no citiem daudzbalsības veidiem, promocijas 
darba autore to attiecina tikai uz tādu daudzbalsības organizāciju, kas atbilst diviem 
nozīmīgiem kritērijiem: a) skaņaudumu veido vienlaicīgi skanoši atšķirīgi elementi (balsis, 
līnijas, slāņi); b) šiem elementiem piemīt lineāra patstāvība un lineāras atrises loģika. 
Savukārt jēdziens kontrapunkts disertācijas tekstā galvenokārt tiek attiecināts uz balsu 
savienošanas tehnoloģiju; 

• imitāciju un kontrapunkta tehnikas skaidrojumā un tiem atbilstošajos terminos principiālu 
atšķirību starp dažādu skolu zinātnieku uzskatiem nav. Arī attiecībā uz polifonajām formām 
dažādu valstu polifonijas speciālisti vienprātīgi atzīst, ka par nozīmīgākajām uzskatāmas 
polifonās variācijas, kanons un fūga; 

• „neklātienē” piedaloties mūzikas zinātnieku diskusijā „Vai fūga ir forma?” (skat. 
apakšnodaļu 1.2.3.4.) promocijas darba autore nonāca pie atziņas, ka fūgai ir tiesības saukties 
par formu tad, ja a) tai ir ekspozīcija, kas ietver secīgu tēmas izklāstu visās balsīs, un b) ja tai 
ir pēcekspozīcijas daļa, kurā imitāciju princips tiek saglabāts kā faktūras galvenais 
organizējošais spēks. 
 

Apakšnodaļās 1.1.3, 1.2.2.1, pa daļai arī apakšnodaļā 1.2.1. salīdzinātās polifonijas 
teoriju un vēsturi skaidrojošās teorētiskās koncepcijas apstiprināja atziņu, ka polifonijas teorijas 
izstrādē līdz šim visdetalizētāk ir iedziļinājušies krievu skolas teorētiķi. Te atrodamie novērojumi 
un secinājumi gan padziļina priekšstatu par polifonās rakstības tehnoloģijas konkrētiem 
aspektiem, gan ļauj palūkoties uz nepārskatāmi plašo konkrēto paņēmienu gūzmu no augstāka 
vispārinājuma redzespunkta.  

Par vērtīgu ieguvumu promocijas darba autore uzskata iespēju iepazīt un analīzes procesā 
lietot: 
• N. Simakovas papildinājumus imitāciju teorijas jomā (tostarp simultānās imitācijas un 

homofonās imitācijas atzīšanu), tāpat arī J. Jevdokimovas piedāvāto metakoncepciju, kura 
ļauj visas polifoniskās izpausmes iedalīt divās principiāli atšķirīgās, cauri vēstures 
laikmetiem plūstošās straumēs (melosa koncepcija un komplementāri kontrapunktiskā 
koncepcija); 

• tās polifono formu klasifikācijas sistēmas, kuras, balstoties uz nostādni „polifonas ir formas, 
kurās mūzikas doma attīstās vienlaicīgi divās vai vairākās līnijās” (J. Holopovs), vienotā 
sistēmā spējušas sasaistīt polifonās rakstības tehnoloģijas paņēmienus, formu struktūras 
līmeni un muzikālās dramaturģijas tipus (V. Holopova, I. Kuzņecovs, T. Frantova); 
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• to autoru koncepcijas, kas, analizējot plaši tvertas polifonās domāšanas klātbūtni mūzikā, 
pēta mūsdienu mākslai īpaši raksturīgos stilu un žanru, skaniskā un verbālā kompozicionālā 
plāna, muzikālu un ārpusmuzikālu paņēmienu kontrapunktus (T. Dubravska, N. Guļaņicka, 
arī V. Kricfelds, D. de la Mote u.c.). 

 
No apakšnodaļā 1.2.3. atspoguļotā sakrālo žanru vēstures pārskata, kura mērķis bija 

iespējami skaidri noteikt pastāvīgo un mainīgo īpašību sadarbību sakrālo žanru attīstībā, izriet, 
ka: 
• sakrālo žanru pastāvīgās īpašības ir saistītas ar  

- reliģiska satura verbālu tekstu izmantojumu un 
- polifonās rakstības paņēmienu un polifono formu aktīvu lietojumu, bet  

• sakrālo žanru atjaunotne galvenokārt bijusi saistīta ar   
- atskaņotājsastāva paplašināšanu,  
- teksta avotu dažādošanu un  
- sakrālo žanru aptvertās kultūrtelpas paplašināšanu (atšķirīgu konfesiju reliģisko 

motīvu apvienojums, sakralitātes jēdziena paplašinājums, dažādu valodu lietojums, 
iepriekšējo laikmetu sakrālās mūzikas elementu izmantojums jēdzienisku zīmju un 
simbolu veidā u.c.). 

Uz šiem secinājumiem balstoties, tika izvirzīta tēze par polifoniskumu kā mūsdienu 
sakrālo vokāli instrumentālo skaņdarbu imanentu īpašību, jo polifoniskuma potences ir 
ietvertas jau pašā sakrālo vokāli instrumentālo žanru saturiski semantiskajā modelī. Tās ir 
saistītas ar: 

- a t s k a ņ o t ā j s a s t ā v u , kas sevī ietver kora un instrumentālā „korpusa” plašus 
dinamiskos un tembrālos resursus, kā arī solistu pievienojuma iespējas; 

- r e l i ģ i s k o  t e k s t u  spēcīgo semantiku, kas izpaužas žanra apzīmējumos, 
skaņdarbu virsrakstos, kanonisko un Svēto Rakstu tekstu izmantojumā, kā arī šo avotu 
daudzveidīgā apvienojumā ar garīga satura tekstiem plašākā nozīmē;  

- s a k r ā l ā s  m ū z i k a s  spēcīgām vēsturiskām tradīcijām, kas savukārt ir 
nesaraujami saistītas ar gadsimtiem veidotiem, no iepriekšējiem laikmetiem arvien 
pārmantotiem p o l i f o n ā s  rakstības paņēmieniem un formām. 

To, ka minētās sakrālo žanru polifoniskuma potences patiešām arī ir tikušas izmantotas 
praksē, apliecina daudzi izcili 20. gadsimta Rietumeiropas komponistu, tāpat arī 20. un 21. 
gadsimta mijas periodā Krievijā sacerēti skaņdarbi. Tie apstiprina atziņu: mākslinieciski 
augstvērtīgiem sakrāliem vokāli instrumentāliem mūsdienu darbiem piemīt izteikts 
polifoniskums, kas izpaužas trijos līmeņos: intensīvā polifonās rakstības paņēmienu lietojumā, 
polifono formu izmantojumā un sakrālo žanru semantiski atjaunotā, “polifonā” izpratnē. 

 
Lai gūtu atbildi uz promocijas darba galveno problēmjautājumu – cik plaši un kādā 

intensitātē sakrālo vokāli instrumentālo žanru polifoniskums izpaužas latviešu komponistu 
darbos – tika pārlūkotas daudzas sakrālo darbu partitūras, tostarp iepazīta virkne sacerējumu, 
kuri radušies trimdā un kuru manuskripti glabājas ASV latviešu dziesmu svētku diriģentu 
privātajās bibliotēkās. Šī “pilotpārbaude” atklāja, ka polifono līdzekļu lietojuma intensitāte 
latviešu autoru opusos ir stipri atšķirīga – no visai pieticīgas līdz augstai un ļoti augstai. 
Padziļinātai izpētei un detalizētai analīzei polifoniskuma prizmā tika atlasītas apmēram 50 
izvērstas vokāli instrumentālas kompozīcijas. Iegūtās atziņas kopsavelkot, izkristalizējās divi 
galvenie secinājumi: 

1) polifonās domāšanas klātbūtne un “polifoniskuma pieteikumi” ir vērojami jau latviešu 
pirmo paaudžu profesionālo komponistu sakrālajās partitūrās; tie aizsākuši tradīciju, 
kura – atkarībā no katra komponista radošās ievirzes, konkrētām mākslinieciskām 
iecerēm un profesionālās prasmes – ir caurskanējusi visu latviešu sakrālās mūzikas 
vēsturi; 
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2) par vadošo tendenci jeb sakrālo vokāli instrumentālo žanru imanentu īpašību latviešu 
mūzikā polifoniskums ir kļuvis, sākot ar 20. gadsimta pēdējās desmitgades darbiem. 

To apliecina sekojošais kopsavilkums par polifonijas izpausmēm katrā no trim augšminētajiem 
skaņdarba polifoniskumu veidojošiem līmeņiem. 
 

1. Polifonās rakstības paņēmieni  
Imitācijas un kontrapunkti to vienkāršākajās formās ir sastopami praktiski visās 

iepazītajās partitūrās. Tie pieder pie savā ziņā universāliem kompozīcijas tehnikas paņēmieniem, 
kas lietoti visdažādākajos žanros un, protams, arī sakrālajās kompozīcijās. Melodiski izteiksmīgi 
kontrapunkti bieži saklausāmi J. Vītola kantātēs, piemēram, Jēzus pie akas noslēgumā, kur kora 
korālim ar patstāvīgu tekstu kontrapunktē solo soprāna melodija. Savukārt fugato tipa imitācijas 
kā straujš dramatisma kāpinātājs dzirdamas A. Jurjāna Garīgās kantātes I daļas vidusposmā, 
vairākās J. Vītola oratorijas Jēzus Nācaretē kora epizodēs, H. Berino oratorijā Kristus tiesāšana, 
J. Graubiņa kantātē Ciprese-sērule un daudzviet citur. 

Polifonās rakstības sarežģītākie paņēmieni (kanoniskās imitācijas, kanoniskās imitācijas 
ar inversijas, augmentācijas vai diminūcijas izmantojumu, bezgalīgais kanons, saliktais 
kontrapunkts u.tml.) biežāk ir sastopami pēc daiļrades vispārējās ievirzes “polifoni domājošo” 
komponistu daiļradē. Brīvas vai stingras imitācijas, kas kopumā veido saskanīgu melodiju 
ansambli, sastopamas vai ikkatrā R. Jermaka partitūras lappusē, kontrapunktu melodiskums 
raksturīgs J. Karlsona darbiem, lineāro risinājumu par vadošo principu bieži izvēlējies ir R. 
Kalsons. Tomēr zīmīgi, ka tieši sakrālajos vokāli instrumentālajos opusos ar polifonās rakstības 
paņēmieniem regulāri sastopamies arī citu autoru darbos (P. Dambis, I. Mežaraups, I. Zemzars, I. 
Riše, V. Butāns, I. Arne u.c.). 

Īpaši sarežģīti polifonās tehnikas piemēri atrodami R. Dubras kompozīcijās. Piemēram: 
divkāršas kanoniskas imitācijas apvienojums ar divu veidu dublējumu vienlaicībā vertikālā 
inversijā Exultate iusti sākumposmā; četrbalsīgs kanons ar vertikālām inversijām un 
horizontālām pārbīdēm oratorijas Cantus in aeternum pirmā posma pamattēmas attīstībā; 
vairākslāņu kontrapunkts ar polifoni sarežģītu katra slāņa iekšējo organizāciju un atšķirīgu 
verbālo tekstu oratorijas Levavi oculos meos in montes simultānajā reprīzē. Šādas epizodes ļauj 
vilkt paralēles ar vēlo viduslaiku franku-flāmu skolas komponistiem, kuriem, tāpat kā R. 
Dubram, polifonā kombinatorika, iespējams, raisīja intelektuālas spēles azartu un sagādāja 
profesionālu gandarījumu. 

Vēl svarīgi pasvītrot, ka, neraugoties uz polifonās tehnikas pamatpaņēmienu 
“universālismu”, daudzās sakrālās kompozīcijās imitācijas un kontrapunkti darbojas kā jēgpilnas 
stilistiskas zīmes. Piemēram: imitācijas kā atvadu semantikas izteicējs (I. Mežaraups Aleluja), 
kanoniskas imitācijas kā solistu emocionālās kopības apstiprinājums (J. Karlsons Magna opera 
Domini, kā arī Laudate Domino 1. daļa; R. Jermaks Rekviēma 3. daļa), diminutīvas imitācijas kā 
attālinošās atbalss līdzinieks (R. Kalsona Petrus 11. daļas sākums, I. Riše Augstā dziesma, 2. 
daļa), bezgalīgais kanons kā nebeidzamu gaviļu simbols (R. Dubra Cantata in Nativitate Domini 
4. daļa), reģistra ziņā izteikti attālinātu faktūras slāņu kontrapunkts kā pasaules telpas plašuma un 
augstuma iezīmētājs (J. Karlsons Deus conversus), daudzbalsīga imitācija kora aleatori 
organizētā runā kā šausmu pārņemta ļaužu pūļa izjūtu paudējs (P. Butāns Tuba mirum no mesas 
Libera me). 

Šādi vērojumi ļauj secināt, ka konkrētās situācijās arī polifonās rakstības tehnoloģiskie 
paņēmieni spēj ne vien intensīvi piedalīties muzikālā tematisma ekspozīcijā un attīstībā, bet 
asociatīvi darboties arī kā stilistiski un jēdzieniski svarīgas zīmes. 
 

2. Polifonās formas 
Latviešu autoru sakrālajās partitūrās radoši daudzveidīgi tiek izmantotas gan polifonās 

pamatformas (polifonās variācijas, kanons, fūga un fugato) relatīvi “tīrā veidā”, gan 
individualizētā sadarbībā ar citiem formveides principiem. 
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Ļoti plašs ir polifono variāciju darbības lauks – tās sastopamas tiklab tonālā un 
paplašināti tonālā mūzikā, kā arī aleatori un sonori organizētā vidē. Aktualitāti nav zaudējušas 
polifonās variācijas ar soprano ostinato (G. Pelēča Requiem latviense folkloriskās daļas, arī 
Lacrimosa daļas kāpinājums uz kulmināciju; J. Karlsona Laudate Domino 3. daļa, kuras gaitā 
gregoriskā tēma apaug ar arvien jauniem heterofoniem dublējumiem; R. Dubras Omnes sitientes 
venite ad aquas priekšpēdējais posms, kurā soprano ostinato apvienojas ar daudzveidīgu 
tembrālās un polifonas variēšanas paņēmienu lietojumu; P. Butāna Libera me 1. daļa – variācijas 
par fugato, kur “klasiskie” polifonijas paņēmieni lietoti asi disonantā, hromatizētā vidē). Tēlaini 
dažādās situācijās latviešu sakrālajos opusos tiek lietotas variācijas ar basso ostinato, taču to 
potences visspēcīgāk izpaužas epizodēs, kas tēlo agresīvu spēku kāpinājumu (piemēram, 
izkliedēto polifono variāciju ciklā no R. Dubras Dilexi, quoniam exaudiet). Tikpat spēcīga 
ekspresija piemīt arī poliostinato variācijām, kas racionāli stingrā gultnē spēj ievirzīt 
“destruktīvo kulmināciju” šķietamo skaņu haosu (piemēram, R. Dubras Levavi oculos meos in 
montes vidusdaļā). 

Ik pa laikam sakrālo partitūru lappusēs sastopams arī kanons, kas kā noapaļota struktūra 
plašākas formas ietvaros latviešu mūzikā pirmoreiz sevi bija pieteicis A. Jurjāna Garīgās 
kantātes II daļā. Tonālā un modālā vidē tas palīdz veidot kustīgu, brīvi elpojošu skaņaudumu, 
turpretim spēcīgi hromatizētā skaņurakstā parasti priekšplānā izvirzās kanona konstruktīvās 
potences. Savukārt vairākos Ē. Ešenvalda sacerējumos (tostarp, Saullēktā un Gavilējiet tam 
Kungam) sastaptie kanoni, ļauj domāt, ka šis autors pat kaut kā īpaši izjūt kanona izteiksmības 
potences, lietojot to tembrāli gleznā, skaniski caurspīdīgā, heterofonu sekundu dublējumu 
papildinātā skaņurakstā. 

Fūgas forma parasti tikusi izmantota dramaturģiski nozīmīgās skaņdarba situācijās: 
enerģiskā finālā (A. Jurjāns Garīgā kantāte), himniskā kulminācijā (V. Baštiks Rekviēma 6. 
daļa), dramatiskā kulminācijā (H. Berino Kristus tiesāšana; I. Breģes Rekviēma Dies irae daļā), 
šķirtnē starp notikumiem, kas risinājušies līdz Jēzus nāvei un pēc augšāmcelšanās (R. Kalsons 
oratorijas Petrus centrālā daļa – ērģeļfūga). 

Apliecinot, ka fūgas un tai radniecīgo formu augstāko vērtību pauž nevis “sastingusi 
shēma”, bet dzīvīgs, procesuāls risinājums, formas ziņā patstāvīgi fugato posmi tiek lietoti 
tēlaini visdažādākajās situācijās: skarbi dramatiskās (ērģeļu fugato no R. Dubras Canticum 
fratris solis), cildenās noskaņās (Credo daļā no I. Arnes Missa dolente), gavilējoša rakstura 
lappusēs (Sanctus daļā no R. Jermaka Rekviēma). Respektējot daudzās klasiskajās mesās 
ievērotu tradīciju, fugato jo bieži ir sastopams Hosanna posmā no Sanctus & Benedictus, kā arī 
Gloria daļas noslēguma posmā Cum Sancto Spirito arī latviešu autoru mesās (piemēram, R. 
Jermaks Missa Paschalis). 

Teiktajam pievienojot praktiski neierobežoto jaukto un individualizēto formu lauku, 
kurā sastopamas gan simultānas reprīzes un kodas ar tēmu kontrapunktiskiem apvienojumiem (J. 
Karlsons Deus conversus), gan strofu formu polifons piepildījums (J. Karlsons Ziemassvētku 
kantātes vidusdaļa; Agnus Dei no R.Jermaka Rekviēma) un citi polifonizētu formu varianti, var 
secināt, ka latviešu sakrālajās vokāli instrumentālajās partitūrās polifonās formas ir pārstāvētas 
kvantitatīvi iespaidīgi un kvalitatīvi nozīmīgi. 
 

3. Sakrālie žanri 
Sakrālo žanru traktējumā latviešu mūzikā nosacīti ir nodalāmas divas tendences. Pirmo – 

„žanra centralizācijas” tendenci – pārstāv darbi, kuros autoru izmantotās “klasiskās” sakrālās 
mūzikas zīmes (žanra norāde, kanoniskais teksts, korāļsalikums, tradicionālie polifonie 
paņēmieni un klasiskās polifonās formas) skaidri apliecina autora izvēlētā konkrētā žanra 
liturģisko jēgu un saturu. Šo ceļu aizsāk A. Jurjāna Garīgā kantāte, par kuras modeli kalpojusi 
luteriskā korāļkantāte, turpina J. Vītola 20. gadsimta 30. gadu kantātes, kuru vēstījums risināts 
vēsturiski nosacītā evanģēliski luteriskās rituālmūzikas stilā. Šo ceļu turpina arī virkne to trimdā 
sacerēto kantāšu, kuru autori pārsvarā strādā tonāli harmoniskās mūzikas valodas ietvaros, 
augstu vērtē tradīciju un sakrālo žanru atjaunināšanu pieļauj tikai “no iekšpuses”, neizārdot 
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izvēlētā žanra pamatmodeli. Šim atzaram pieslejas arī virkne kompozīciju, kuras izaugušas no 
katoliskās mesas tradīcijām. Gan t.s. tautas mesas, kuru iestudējums tehniskā ziņā ir pa spēkam 
draudzes korim, gan koncertmesas, kurās saglabāts liturģiskais satvars un kuru autori neatļaujas 
šajā žanrā eksperimentēt ar īpašas oriģinalitātes meklējumiem. 

Otra – „žanra decentralizācijas” tendence – izpaužas sakrālo žanru kanoniskā satura 
atjauninājumā un papildinājumā ar jauniem saturiskiem slāņiem. Šo darbu loks ir ļoti plašs un 
tieši tajos saskatāms mūsdienām raksturīgais polifonijas jēdziena paplašinātais traktējums. Šīs 
ievirzes sakrālajās kompozīcijās “vienlaicīgi skanošo atšķirīgo elementu ansamblī” līdzās 
polifonijas tradicionālajiem elementiem (balsis, līnijas, slāņi) iekļaujas jauni elementi, tostarp, 
skaņdarbu individualizēti nosaukumi, atšķirīgas izcelsmes teksti, latīņu un citu valodu 
paralēldarbība, konfesionāli atšķirīgas muzikālas zīmes, jauni skaniski akustiski un citi 
paņēmieni, veidojot visdažādākos žanriskos un stilistiskos dialogus. Šādi tvertas polifonās 
domāšanas ietvaros atšķirīgais darbojas jēdzieniski nozīmīgā kontrapunktā, uzsverot, ka sakrālas 
ievirzes darbos atspoguļotās garīgās dimensijas ir daudzslāņainas un neizsmeļamas. 

Un kaut arī latviešu mūzikā, kā jau bija minēts, par vadošo tendenci sakrālo vokāli 
instrumentālo žanru jaunās izpratnes polifoniskums ir kļuvis tikai apmēram pēdējo divdesmit 
gadu laikā, “polifoniskuma pieteikumi” ir vērojami jau kopš latviešu pirmo paaudžu profesionālo 
komponistu sakrālajām partitūrām. 

Sakrālo darbu garīgās dimensijas daudzos darbos paplašina reliģiskās dzejas 
izmantojums. Dzejas motīvi sakrālo kodolu spēj papildināt ar gleznieciskiem tēliem un 
subjektīvi ekspresīvu izteiksmi (A. Jurjāns Belzacara dzīres, J. Vītols No atzīšanas koka, J. 
Graubiņš Ciprese-sērule, H. Berino Kristus tiesāšana un daudzi citi kantātes tipa darbi). Tie 
reliģiskajiem spēj pievienot nacionāli patriotiskus motīvus (A. Jurjāns Tēvijai, P. Barisons 
Lūgšana, L. Garūta Dievs, tava zeme deg, I. Arne Missa dolente, I. Mežaraups Aizvestajiem, 
daudzi trimdā radušies latviešu komponistu opusi). Vēl vairāk – dažādu valodu, konfesiju un 
avotu tekstuālie kontrapunkti spēj akcentēt sakrālo telpu kā dažādu nāciju un dažādu laikmetu 
cilvēku vienotāju (J. Karlsona, G. Pelēča, P. Butāna, Ē. Ešenvalda, K. Pētersona un daudzu citu 
vidējās un jaunākās paaudzes autoru sacerējumi). 

Par visai noturīgu tendenci ir kļuvusi komponistu vēlme mūzikā atsegt radniecību starp 
reliģisko garīgumu un folkloras tekstos ietverto garīgumu, kas parasti sev līdzi ved arī muzikālos 
simbolus tautasdziesmu citātu vai alūziju veidā. Piemēram, tautasdziesma Kas tie tādi, kas 
dziedāja citēta V. Baštika kantātē Draudze; vairākas tautasdziesmas izmantotas Marka Opeskina 
kompozīcijā Missa brevis, lībiešu tautasdziesmas skan I. Akerbergas kantātē Jēzum-bērniņam, 
melodiju Ej, saulīte, drīz pie Dieva alūziju veidā un ar Lacrimosa tekstu izdziedāta citāta veidā 
klausītājam atgādina I. Breģe Rekviēma Dies irae daļā, līdz konsekventai paralēldarbībai 
kristīgās un tautiskās sakralitātes līdzāsnostatījuma ideju savā Requiem latviense ir novedis G. 
Pelēcis. 

Mūsdienu sakrālo opusu satura polifonizācijā jo bieži iekļaujas agrāko laikmetu 
sakrālajai mūzikai tipisku elementu, melodisku formulu, specifisku tembru (seno instrumentu, 
tāpat kontrtenoru iesaiste ansambļos), faktūras vai ritma organizācijas specifisku paņēmienu 
izmantojums. Piemēram: gregorisko dziedājumu stilizācija (R. Jermaks Missa Paschalis; R. 
Dubra Omnes sitientes venite ad aquas), gregorisko melodiju citāti (J. Karlsons Laudate 
Domino), baroka mūzikas citāti (I. Zemzara Mazajā pasijā ietvertais J. S. Baha Jāņa pasijas 
fragments), krusta motīva intonatīvais atveidojums (R. Kalsona ērģeļfūgas tēmā no oratorijas 
Petrus; Introitus tēmā no P. Butāna Libera me). Senās sakrālās mūzikas ietvaros radušos zīmju 
lomā var būt lietoti heterofonie dublējumi, veidojot atsauci uz paralēlo organumu (J. Karlsons 
Laudate Domino 3. daļa, G. Pelēcis Requiem latviense), brīvo organumu ar tenora cantus firmus 
atdarinoši paņēmieni (R. Dubra Cantata in Nativitate Domini 3. daļa), responsorija un 
psalmodijas principi (Graduale daļā un Domine, Jesu Christe epizodē no G. Pelēča Requiem 
latviense, Credo daļās no vairākām R. Jermaka mesām). 

No citiem mūzikas parametriem, kas ieguvuši pilnas balsstiesības mūsdienu sakrālo 
vokāli instrumentālo kompozīciju polifono līdzekļu ansamblī īpaši radoši tiek izmantoti tembri 
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(piemēram, kā sitaminstrumentu veidoti ritmiski patstāvīgi un tēlaini nozīmīgi kontrapunkti, kā 
tembrāli patstāvīgi poliostinato slāņi, kā akustiski stereofoniski efekti, ko rada atskaņotājvienību 
izvietojums baznīcas telpas dažādās vietās). Un jāatzīst, ka šie laikmetīgajai mūzikai 
vispārraksturīgie jauninājumi arī sakrālajos vokāli instrumentālajos darbos tiek izmanoti 
daudzveidīgi un mākslinieciski iedarbīgi. 

 
Tādējādi disertācijas tapšanas gaitā veiktās partitūru analīzes apstiprināja sākotnēji 

izvirzīto domu par polifonās rakstības un polifonās domāšanas lielo lomu latviešu autoru 
sakrālajos vokāli instrumentālajos darbos. Latviešu mūzikā jau šobrīd ir pietiekami daudz 
profesionāli prasmīgi veidotu un mākslinieciski pārliecinošu darbu, kuri apliecina plaši tverta 
polifoniskuma principa aktīvu līdzdalību autoru ieceru atklāsmē. Šādas ievirzes darbu skaits 
turpina augt. Polifoniskuma kāpinājums un tā izpausmes līdzekļu dažādojums šobrīd uzskatāms 
par stabilu, mūsdienās arvien pieaugošu tendenci sakrālo vokāli instrumentālo žanru jomā. 
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INTRODUCTION 
 

Along with the shift in ideological paradigms, there was a rapid renaissance of religious 
compositions in Latvian music in the 1990’s. Sacred music by Latvian classicists returned to the 
stage, compositions by exiled composers are played, and Latvian composers write new opuses. 

The desire to conduct an analytical and in-depth study of vocal-instrumental 
compositions for choir, soloists and orchestra (or organ) with religious content and to find a 
“common denominator” for various sacred compositions led the author of this doctoral thesis to 
conclude that the key word which helps to understand sacred vocal-instrumental music (or at 
least the majority of such compositions) is polyphony. In its broadest modern sense, polyphony is 
a writing technique, a form of the sound pattern and a way of thinking. The very essence of 
sacred music genres justifies this conclusion in at least three ways. First, interaction between 
music and Scripture or religious poems. Second, interaction among performers (soloists, choir, 
orchestra). Third, the enduring historical tradition of broadly using polyphonic forms in the 
vocal-instrumental genres. Unity between music and word, interaction between vocal and 
instrumental basics, as well as use of polyphonic forms, are evident in other genres and secular 
music as well; however, the fact that in sacred vocal-instrumental genres these aspects are of 
equal value and that they interact in a close, complex and polyphonically simultaneous manner 
attests to a new level of this “trinity”. 

Analytical study of the samples and attempts to prove the initial supposition that sacred 
compositions are characterised by distinctive polyphony led to an in-depth study of the theory of 
polyphony. Modern musicology has inherited a wide diversity of concepts and approaches that 
can be used in analysing many-voiced musical notations. Interpretation of the phenomenon of 
polyphony has once again become topical in systematic musicology because the musical 
language of and its ways of expression have become immensely diversified. The theory of 
polyphony, like the modern world of music, can be characterised by a diversity of opinions and 
concepts. 

Furthermore, modern daily life and experiences also suggest that it is time to review the 
understanding and use of fundamental concepts of polyphony. Synthesis of various traditions, 
contact and interaction among different processes are characteristic of postmodern culture, and 
they have naturally brought terms such as polyphony and counterpoint outside the realm of 
music. 

Besides the theoretical and musicological interest, the subject of the study was chosen 
also because of a desire to continue the research on polyphony commenced in the 1970’s by 
Latvian musicologists Jānis Mediņš and Georgs Pelēcis. Several generations of musicians have 
been using the only available textbook Polifonija published in 1983 by Jānis Mediņš. It is worth 
mentioning articles by J. Mediņš because they describe various subjects related to Latvian music. 
Georgs Pelēcis has also made a significant contribution to studies on the history and theory of 
polyphony. Besides a number of research articles devoted to Western European polyphony, 
studies by G. Pelēcis should be highlighted because they cover diverse aspects of the history and 
theory, as well as polyphony of Latvian music. Nevertheless, polyphony has not become 
particularly popularity as a research subject, and numerous polyphony-related phenomena in 
modern Latvian music are still waiting to be studied. 

This thesis analyses expressions of polyphony in Latvian music by using sacred vocal-
instrumental works by Latvian composers written between the 1880’s and the first decade of 
the 21st century. The following factors influenced this choice. First, the number of performers in 
a large many-voiced ensemble involved in the vocal-instrumental genres creates a prerequisite 
for significant “external” polyphonic expressions. Second, the text creates the “internal” 
polyphonic interaction between word and music. Third, the powerful semantics of religious texts 
gives reasons to believe that polyphony exists on a higher level, namely, the level of imbedded 
ideas and content.  
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Thus, the subject of the doctoral thesis Polyphony in Sacred Vocal-Instrumental Works 
by Latvian Composers is an intersection of two subjects of interest to the author, namely, the 
sacred vocal-instrumental works by Latvian composers and the modern theory of polyphony. 
Aim of the study: 

to uncover, by using Latvian music, the expressions of polyphony as an immanent 
characteristic of sacred vocal-instrumental music on the following three levels – 
technique of polyphonic writing, polyphonic forms and interpretation of the genre.  

Tasks of the study: 
6) to identify and assess the interpretation of diverse aspects and expressions of polyphony 

in research sources of the second half of the 20th century and the beginning of the 21st 
century;  

7) to identify general development trends of sacred vocal-instrumental genres in Latvian 
music from the perspective of chronology and substance of the genre; 

8) to assess the “polyphonic tools” – techniques of polyphonic writing and polyphonic 
formation – used by Latvian composers of different generations revealed by an analysis 
of musical scores; 

9) to identify how the trends, which are characteristic of modern Western sacred 
compositions and are related to polyphonic thinking (renewal of genre traditions, 
broadening of understanding about sacred dimensions, blending of texts of different 
origin, dialogues between diverse styles and genres, etc.), are expressed on the genre 
level in Latvian compositions; 

10) to choose and thoroughly analyse several modern compositions in which the polyphonic 
thinking of composers is equally strongly manifested on the levels of writing technique, 
form and genre. 

Theoretical framework and methodology of the study are based on views which are 
expressed in fundamental sources on systematic musicology and are related to both subjects 
analysed in the framework of the doctoral thesis, the first of which is the t h e o r y  o f  
p o l y p h o n y . 

Different authors have studied polyphonic phenomena mainly from two perspectives – 
historical and theoretical. Some studies focus on the development of polyphony from the 
historical angle (Beiche 1996a, 1996b, Blankenburg 1989, Frobenius 1980, 2001, Müller-Blattau 
1989, Palisca 1989, Sachs 1989a, 1989b, 1996, 1999, Walker 2001a, 2001b, 2001c, 2001d, 
2001e u.c.). Likewise, there are several significant studies which deal with typology and 
systematisation of polyphonic techniques and forms (Jeppesen 1964, Корчинский 1973, 
Франтова 1994, Холопов 1978, Южак 2006a u.c.). However, sources, which focus on both 
historical and theoretical aspects together, were a particularly valuable methodological support to 
the author of the thesis (Krützfeldt 1996a, 1996b, 2005, Motte 1981/2002, Дубравская 2007a, 
2007b, Кузнецов 1994, 2007, 2011, Кюрегян 2007a, Симакова 2002 u.c.). This approach was 
particularly motivating and necessary in analysing modern music where the interaction of 
diverse historical styles and techniques of different eras has a very significant role. Furthermore, 
because dialogues between styles and techniques can be fully understood and explained only in 
the context of a particular composition, s t y l i s t i c  a n a l y s i s  of musical scores was one of the 
main methods used in analysing the samples (Назайкинский 2003). 

An extensive study of the theory of polyphony contained in Part 1 of the doctoral thesis 
was needed for yet another reason. Namely, the author believed that in order to use more precise 
terms in the practical part of the study, it was necessary to identify the greatest differences in 
modern use of polyphony-related concepts and terms. Besides analysis of research sources, the 
author studied several textbooks in compiled in German, English and Russian for university 
students because they present the theory of polyphony in a manner characteristic of textbooks – 
in a “pure” form reflecting characteristic and theoretically set views of a particular school (or 
author) (Bassett 1967, Cadwallader 2007, Jeppesen 1964, Kennan 1987, Lemacher, Schroeder 
1968, Rollinson 1959, Дубравская 2008, Евдокимова 2000 u.c.). 
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The doctoral thesis focuses on polyphonic processes in the realm of sacred genres; 
therefore, the methodology required an in-depth study of specifics of s a c r e d  g e n r e s  and 
assessment of collected samples from the perspective of g e n r e  a n a l y s i s . 

Sacred genres were studied from different angles – historical, aesthetic and substantial. 
Therefore, the list of sources included studies on the history of the sacred genre in the Western 
Europe (Boyd 2001, Dyer 2001, Ehrmann 1972, Jakoby 1968, Massenkeil 1970, Reimer 1972, 
Smither 2001, Timms 2001 u.c.), as well as studies on its currents and trends in the 20th century 
(Arnold, Harper 2001, Smither 2000, Петров 2012 u.c.). In a broader sense, the sacred genre is 
included in general genre theory, which has been devised by modern scholars and is described by 
the following basic criteria: social function, performers, conditions of performance and other 
criteria (Арановский 1987, Назайкинский 2003, Сохор 1968, Вендюк 2013 u.c.). The 
presence of canonised sacred texts, however, is a crucial criterion for understanding the specifics 
of sacred genres (Jonāne 2009); thus, there was a need to study original sources and theological 
interpretations of sacred texts. Significant theoretical ideas for this doctoral thesis were provided 
by articles which study the interaction between stability and renewal that is characteristic of 
modern music and that has an impact on the sacred genres in the modern cultural space 
(Lobanova 2000, Гуляницкая 1999, 2002, Дауноравичене 1992, Симакова 2011, Петров 2012 
u.c.). Furthermore, the impetus for a study on different ways of renewing the sacred genre was 
provided by individual monograph-type studies in which authors consider diverse approaches 
used in specific modern compositions from the perspective of stylistic analysis and often in 
conjunction with modes of polystylistic expression (Франтова 2004, Холопова, Чигарева 
1990). 

In addition to the two above-mentioned areas which form the theoretical and 
methodological basis of the doctoral thesis, it was necessary to analyse other substantial studies 
in systematic musicology. They included studies which describe the cause and effect in the 
language of 20th-century music and which explain the textures and forms in a contemporary 
manner (Холопова 1994, 2002, Ценова 1992 u.c.), as well as studies devoted to music 
psychology and diverse processes related to perception of music, musical thinking and musical 
semiotics (Арановский 2009, Березовчук 1989, Кудряшов 2006, Соколов 1994a, 1994b u.c.). 
 The structure of the doctoral thesis is composed of an introduction, two parts, a 
conclusion, a list of references and an annex. Part 1 deals with different angles of the theory of 
polyphony. Chapter 1 focuses on terminology: the author investigates the use of the terms 
polyphony and counterpoint in modern musicology, as well as justifies the proposed concept of 
polyphonism which is present in both music scene as a special system of musical thinking and in 
extramusical realm. On the basis of the three-level system devised by the author, three 
subchapters of Chapter 2 focus on the most essential elements of the theory of polyphony from 
the perspective of writing technique (1.2.1.), form (1.2.2.)  and genre (1.2.3.). 

Part 2 of the doctoral thesis is devoted to sacred vocal-instrumental genres in Latvian 
music. Chapter 1 provides an overview of the history of sacred compositions in Latvian 
professional music and covers compositions ranging from musical scores which date back to the 
last decades of the 19th century to opuses by modern composers. The introduction of this chapter 
mentions the most distinguished composers of German origin who have worked in Latvia and 
whose achievements have largely promoted a tradition established in the previous centuries to 
perform sacred music in Latvia on a regular basis. 

Chapter 2 views the expressions of polyphony in vocal-instrumental works by Latvian 
composers of different generations, with particular emphasis on the use of imitation and 
counterpoint (2.2.1.), various polyphonic forms (2.2.2.), as well as genre-specific features of 
sacred vocal-instrumental compositions (2.2.3.). Chapter 3 reveals polyphonic expressions in 
compositions by five contemporary Latvian composers identified during a comprehensive 
analysis of these compositions. The analysed samples - Missa Paschalis (2009) by Romualds 
Jermaks, Requiem latviense (2006) by Georgs Pelēcis, cantata Laudate Dominum (2008) by Juris 
Karlsons, mass Libera me (1999) by Pēteris Butāns and oratorio Omnes sitientes venite ad aquas 
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(2007) by Rihards Dubra – clearly manifest the presence of polyphony on all three levels – 
writing technique, form and genre – and thus justify the assumption that polyphony is the main 
tool used by contemporary Latvian composers representing different generations to reveal their 
artistic ideas. 
 The doctoral thesis is supplemented by a voluminous annex of music sheets. The 
majority of them are unpublished; that is, they are musical score manuscripts. 

Topicality of the study is reflected by the common denominator of both areas of study. 
First, the majority of musical scores by Latvian composers analysed in the doctoral thesis were 
written between 1991 and 2011. This attests to the creative interest in the sacred vocal-
instrumental genres among composers and the significant role of this genre in Latvian musical 
culture. However, so far only some of these compositions have been studied and analysed in 
depth in Latvian musicology. Thus, the doctoral thesis provides a significant contribution to the 
research on modern Latvian sacral vocal-instrumental music by analysing it from the perspective 
of polyphony, which is particularly characteristic of these genres. Second, in the modern era of 
broad information availability and exchange, there is a necessity for a modern and systemic 
overall picture of the theory of polyphony, which is replete with diverse explanations, by 
providing scientifically appropriate terms in Latvian for the set concepts. 
   Novelty of the study is revealed by the following: 
• interpretation of polyphony is updated to suit the present era; 
• study reveals a modern interpretation of polyphony on the basis of samples from Latvian 
music; 
• it is analytically proved that polyphonic writing and thinking are manifested in sacred vocal-
instrumental scores by Latvian composers on different levels and in different aspects; thus, it is 
justifiable to regard polyphonism as characteristic of modern Latvian music in this genre. 

The author believes that the study is practically applicable for the following: 
3) conclusions drawn from the study can be used in research and academic courses in historical 
and theoretical study programmes offered by universities; 
4) the study can be used in compiling textbooks on analysis of polyphony based on the samples 
of Latvian sacred vocal-instrumental music. 
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Part 1 
INTERPRETATION OF THE CONCEPT OF POLYPHONY 

IN CONTEMPORARY MUSIC THEORY 
AND FUNCIONNING OF POLYPHONY IN THREE LEVELS 

 
1.1. Treatment of the basic concepts of polyphony in the works of scientists belonging to 

different schools 
 The main concepts that constantly have to be dealt with in literature, dedicated to a 
polyphonic multi-voiced texture, are polyphony and counterpoint. The use thereof is equivocal, 
the definitions, provided by scholars, are frequently diverse. Therefore, the aim of the 
Subchapter 1.1. is to compare findings by scholars of different schools and to outline the 
qualitative outgrow of the very concept of polyphony, provoked by the 20th century New music. 

Out of the wide range of problems, attention is drawn only to the most essential issues:  
4) how is the concept polyphony explained in works by music scholars of different schools? 

what characteristics of musical texture are considered to be immanently inherent to 
polyphony? 

5) what relations do exist in the 20th century scientific literature among the terms polyphony and 
counterpoint? 

6) how have the processes of the second half of the 20th century influenced the expansion of the 
concept of polyphony into the concept polyphonism? 

 
1.1.1. Different interpretations of the concept of polyphony  

The designation polyphony is one of the terms that has acquired a diverse explanation in 
German science of music (this way is taken over and continued by Russian researchers) and in 
English texts (it is mainly concurred with by French theoreticians). 

In the explanations of polyphony, found in various sources, three groups of different 
criteria may be distinguished: 1) according to the number of voices, 2) according to the linear 
independence of voices or melodism, 3) according to the mutual relations of voices. 

The quantitative criterion or the orientation to the n u m b e r  o f  v o i c e s  was 
believed to be the most important indicator of composition technique in the Middle Ages. As an 
indicator of polyphonic technique and an artistic means of expression, the number of polyphonic 
voices has maintained its significance also later, but has come into a special sight of the musical 
theory again due to such phenomena of New music as, for example, micropolyphony and layered 
polyphony. 

The second most important group of criteria of polyphonic sound texture concerns the 
l i n e a r  i n d e p e n d e n c e  of voices (Mediņš 1983, Frobenius 1980, Jeppesen 1964). As an 
essential feature of polyphonic sound script the simultaneous sounding of several melodic lines 
is marked, using the concepts poly-melodicity, polymelodism, melodic ensemble (Дубравская 
2008: 6). Melodism and lines (voices or layers) as elements of form-building, are to be 
considered the most important expressions of horizontal thinking (Южак 1975: 10). It is 
emphasized that exactly the logic of line is the keyword of polyphonic many-voiced setting 
(Krützfeldt 2005: 314). In this regard, Krützfeldt’s findings relate to Kurth’s (Kurth 1917/1946) 
position, who considered a line as the source of horizontal energy to be the base of any 
counterpoint. 

The third and most important group of indicators for the presence of polyphony concerns 
the e v a l u a t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n s  o f  v o i c e s , forming the sound texture. In this 
regard, scholars of different schools, including representatives of the school of Russian 
musicologists, are united in their basic positions: polyphony is a type of many-voiced texture, 
wherein simultaneously sounding elements have a relative independence, equality, equal rights 
(Дубравская 2007b, 2008, Евдокимова 2000, Кюрегян 2007a, Симакова 2002, Холопова 
2002 u.c.). But one has to agree with G. Pelēcis, who is of the opinion that such a formulation, 
although basically correct, yet contains a certain vagueness. Because what does relative 
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independence mean? Are all voices or all elements in a polyphonically organized sound texture 
everywhere and always equal in rights? (Пелецис 2011: 153). These questions cannot be 
answered, disregarding historically diverse circumstances of existence of polyphony and the 
functioning of structures, forming the musical texture, in the context of a specific composition. 
But for a generalized description, the most laconic of formulations, offered by G. Pelēcis, is 
appropriate: “Polyphony – a simultaneous sounding of d i v e r s e  elements (voices, parts, lines, 
layers) of many-voiced music” (Пелецис 1985: 5). 
 
1.1.2. Relation between concepts of polyphony and counterpoint  

Several sources of literature indicate that the concepts polyphony and counterpoint may 
be used as synonyms (Frobenius 2011, Krützfeldt 1996a, 1996b, Motte 1981/2002, Mediņš 1983, 
Jeppesen 1964 u.c.). Nevertheless, a range of authors have accented the differing features of 
these concepts. The difference has been sought in two directions. One is marked by the desire to 
stress the historical succession of terms – by applying the concept of counterpoint mostly to the 
polyphony of the strict style of the Middle Ages and the Renaissance, but the concept of 
polyphony – to the free style polyphony. The other direction is characterized by the desire to 
separate the technological aspect of polyphony – the counterpoint – from a polyphonic 
composition as a whole. The first trend is represented by scholars, whose spotlight is set on the 
history of polyphony. It was once started by the German theoretician of the end of the 19th 
century Riemann. The other trend is more accented in works, the authors whereof immerse 
themselves in the theory of polyphony. Here Sergei Taneyev’s work Convertible Counterpoint in 
the Strict Style (1909) should be reminded of. 

At times it is questioned: which concept is wider – polyphony or counterpoint. In the 
latest editions by Russian scholars the concept of polyphony is being recognized as wider 
(Кюрегян 2007a; Дубравская 2008), because it may be applied to the academic music of all 
ages, as well as to phenomena that may be encountered in traditional music, whereas the 
designation counterpoint is first of all being associated only with the professional art 
(Дубравская 2007b: 167). 

The views of German scholars that have developed in the explanation of the conditional 
opposition between polyphony and counterpoint by the inheritability of traditions, are mainly as 
follows: polyphony is explained as a principle of composition, wherein voices are melodically 
and rhythmically independent and for the realization whereof composers use contrapuntal means 
(imitations, canon, fugue, cantus firmus technique etc.). Acknowledging that, in general 
expressions, both terms may be used also as synonyms, the concept polyphony is more 
applicable to composition methods and forms, but counterpoint is an irreplaceable instrument in 
an academic or a scientific study of the material (Frobenius 1980: 6). In relation to the concept of 
counterpoint a finding should be mentioned in which it is confronted to the extended concept of 
harmony of the 20th century: it is the novelties of harmony that create an environment, wherein 
counterpoint expands and acquires new organizational forms (Krützfeldt 1998, 2005, Thiel 
1984a, Frobenius 1980 u.c.). In its turn, in the contiguity of concepts polyphony and 
counterpoint, the position of the Russian musicologist Igor Kuznetsov must be emphasized: in 
his study the development of polyphony and contrapuntal technique is consistently equated to 
certain systems of harmonic thinking. 

The materials that the author of the doctorate thesis got acquainted with, strengthened her 
confidence that each of the examined concepts, however has its own, different profile. 
Counterpoint should mostly be treated as a technological concept – as an art of joining together 
voices, but the designation polyphony is more applicable to types of composition and the 
historical styles. In this sense these terms are used in the next chapters of the doctorate thesis. 
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1.1.3. Polyphonism as a form of musical thinking and of the worldview  
Many compositions of the 20th century attest an increase of the importance of polyphony 

in the organization of the sound texture and at the same time also a broad interpretation of the 
concept of the polyphony as such. Regarding this kind of music, the following designations are 
used: total polyphonization, counterpoint of diverse expression parameters, polyphonic way of 
thinking. 

In the doctorate thesis the concept offered in order to describe such a qualitatively new 
characteristic of the composition, is polyphonism, understanding it as an entirety of the different 
levels of poliphonic expressions that, reciprocally co-operating, form the common image of a 
specific composition. Polyphonism is an asbtraction that forms in the consciousness, grounding 
on the bases of conceptions, accumulated in the experience of many people. The use of 
contrapuntal techniques and the use of polyphonic forms here meet with dialogues of genres, 
styles and ages, as well as with the reflection in music of the parallel actions of the processes 
beyond music. 
 
1.1.3.1. Polyphonism in the New music 

The finding that in the music of modern art polyphony must be considered as one of the 
most important forms of musical thinking is to be found in works by music scholars of different 
schools. Thus for the research of polyphony two ways are outlined: “not only the traditional – 
polyphony as a type of writing, but also the new one – polyphony as a type of thinking” 
(Дубравская 2007b: 165). 

The designation musical thinking nowadays is no more considered as a metaphor, but it is 
understood as “practice of the musical creation, consisting of decision-making that lead to the 
musical text” (Арановский 2009: 43). In music, thinking can happen also without the 
intervention of wordy concepts, because the operands of the composer’s thinking are melodical 
motives, concordances, rhythmic patterns, colours, types of texture and other m u s i c a l  units. 
Furthermore, in the process of creation of a composition two creative mechanisms always take 
part: one is based on consciously performed thinking operations, but the other one functions 
latently – in subconsciousness. Hence, polyphonic thinking operates through operands, adherent 
to polyphony, the circle whereof nowadays has extremely extended.  

It has been promoted by the emancipation of all the music parameters: the principle of 
equal rights and parallel actions in the New music concerns not only melodic lines formed by 
single voices, but any music parameters – sound, harmony, rhythm, colour, articulation, 
dynamics. The latter, aligning with the zone, governed by sonoric, in an entirely direct way face 
the musical speech. Polyphonism manifests itself as the increased interest of composers for the 
constructive potential of the contrapuntal methods. In the area of music forms in the 20th century 
music, an increasingly wide use of polyphonic forms can be observed. In the new versions of 
these forms pretty often an individualized layer of texture, an ostinated or otherwise modified 
special structure functions as a polyphonic “voice”. In its turn, the polyphonism of music genres 
is related to the diverse expressions of Neoclassicism already in the first half of the 20th century 
and an intensive use of polystylistics in the works by authors of the second half of the century. 

 
1.1.3.2. Polyphonism in the extramusical realm  

The designation polyphonic thinking maintains a close link with thinking in categories of 
the art of sounds within a musical composition. On the other hand, the designation polyphonic 
consciousness inevitably creates wider associations, orients towards interdisciplinary process of 
general culture. Parallels among different arts and different areas of life are natural. Thereby, the 
incorporation of polyphonic terms in literary theory, science of theatre and cinema, philosophy, 
aesthetics and other fields of humanities is self-evident. 

The concept polyphony has been introduced into literary theory as early as in the first half 
of the 20th century by the Russian philosopher, specialist in literature and theoretician of arts 
Mikhail Bakhtin in a study about Fyodor Dostoyevsky. The wish to connect regularities of 
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musical polyphony with processes, observed in the human society, has found significant 
manifestations in the first half of the 20th century in Germany. This idea has been propagandized 
by the German Youth Movement (Jugendbewegung), seeing a model of the ideal society in the 
organization of polyphonic music: the independence and equality of voices depict relations 
among humans, while the interaction thereof (dissonances and consonances) function as a 
reproduction of life and struggle. Later on the initial metaphor migrates also to the sphere of 
social sciences. Over time terms of polyphony become substantial in the field of literature and 
science of cinema. 

In the second half of the 20th century, as tendencies of polystylistics became urgent, the 
metaphoric use of the term polyphony becomes popular in the circles of musicians. Rodion 
Shchedrin, for example, emphasizes that “polyphony – it is not just a method of musical 
thinking, but it is a method of life and existence” (Дубравская 2007b: 165). But Alfred 
Schnittke explains “the polyphonization of the human consciousness” in connection with the 
increasing flow of information and polyphonization of art, and points out that the contemporary 
music and cinema is united by the idea about superpolyphony of space and sense, the source 
whereof is life as such and the contemporary human with his “polyphonic consciousness” 
(Шнитке 1994: 144). 

We come to an interesting finding, when inspecting the fluidity of understanding of the 
Ancient Greek word in a wide historical perspective. In the Antique world it constituted a 
generally used, ordinary word to designate any diversity or multisonority of sounds. In the 
Middle Ages and the Renaissance it was used to designate any multi-voice music as a music 
term without a specific meaning, but in the 17th century it became a term of a specific meaning 
for describing a particular type of multi-voice music. In the Romanticism Age, as musical means 
of expression enriched, different parameters of musical language where already included in the 
concept of polyphony (organ points, ostinato, timbral dialogues), but during the 20th century the 
designation polyphony, polyphonism is more and more often encountered also in areas beyond 
music as a special principle for the reflection of different simultaneous processes of the world. 
So, without declining the traditionally specific musical treatment, the ancient word πολυφωνία  
has yet again become also a generally used word for describing different phenomena in 
philosophy, aesthetics, art, everyday life. 

 
 

1.2. Manifestations of polyphony in three levels  
1.2.1. Polyphony as a writing technique 

The support of the polyphonic writing technique are its two basic forms – the technique 
of imitations and contrapuntal technique. Each of them includes different specific methods for 
implementation of imitations or counterpoint principle and it functions in a traditional – 
thematically tonal environment, as well as in a musical texture, based on organizational 
dominants of serial technique or of other parameters. It is possible because the invariants of 
technological principles of both, imitations and counterpoint, are universal and can be 
implemented in the different historical styles. Obviously, that is why definitions and 
explanations on this issue that are offered by music scholars of different schools of theory, 
coincide in the main lines. 
 
1.2.1.1. Imitations 

Generally approved is the explanation of imitation principle as a repetition or imitation of 
one and the same melody or proposta in another voice, by forming a risposta. Firstly, the interval 
of imitation, secondly, the distance of imitation in time are considered to be the main indicators 
for the description of an imitation. Usually, as the third indicator the direction of imitation is 
named – the imitation of proposta in a higher or a lower voice. 

Also a more differentiated grouping of types of imitations is possible, by systemizing 
them according to yet other parameters. Among those, by taking into account: 1) the length of 
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imitation (simple or canonical imitation), 2) the accuracy of imitation (strict or free imitation), 3) 
the completeness of imitation (melodically rhythmic imitation, solely rhythmic imitation or 
imitation of solely heights of sounds), 4) the transfiguration of material in a risposta (inversion, 
crab type, extension (augmentation) or narrowing (diminution) of rhythm, 5) the number of 
themes to be imitated (one-theme, double or triple imitation). 

It is also possible to combine several types, the so-called mixed imitation, as well as other 
versions. And, obviously exactly these practically unlimitedly diverse versions of imitations are 
one of the reasons, why most of the theoreticians of polyphony have not even tried to form a 
minutely differentiated classification of varieties of imitations; it is not even possible to include 
all the particular types in such a classification. 

 
1.2.1.2. Counterpoint 

The concept counterpoint has obtained various explanations in the musicological 
literature – from a designation of a many-voiced texture of a single voice to the name of a 
polyphonic composition. However, mainly two principal aspects of the use of this concept may 
be distinguished: counterpoint as the indicator of the technical parameters of the relations of 
voices and counterpoint as a historically determined principle of the vertical coordination of 
voices. It is understandable that these aspects do not exclude each other. Therefore, a range of 
sources of literature particularly emphasize the connection of the specific implementation of 
counterpoint with the regularities of harmony of the respective age (Sachs 2001: 551, Krützfeldt 
2005: 314, Sachs 1996: 84, Kennan 1972: 21, Piston 1947: 72, Дубравская 2008: 99 u.c.). 
Russian researchers S. Taneyev, S. Bogatyryov, J. Pustylnik, J. Tjulin have actively worked in 
the establishment of the theory of counterpoint. Beside Russian musicologists, also 
representatives of other musicology schools (for instance, E. Prout, K. Jeppessen, W. Piston, K 
Kennan) have given an essential contribution in the perfection of the theory of counterpoint. The 
contribution of researchers from different schools differs rather regarding the degree of detailed 
elaboration of the classification of types of counterpoint, than in the comprehension of 
fundamental principles. 

The theory of polyphony distinguishes the simple and complex counterpoint as an 
essential indicator. It is in the area of the complex counterpoint that a very complicated and 
branched system has been established over time, the founder whereof was S. Taneyev and which 
has been further supplemented by other researchers of the school of Russian musicologists. 
Because of this extremely detailed, theoretically meticulous differentiation of counterpoints, a 
tendency of mathematisaton, which in a way is dangerous to music, has reached its ultimate 
border that G. Pelēcis has drawn attention to (Пелецис 2011: 152). 

Such a meticulous classification of the varieties and sub-categories of counterpoint, that 
we come across in the studies of Russian music scholars, cannot be found in works, devoted to 
theory of polyphony, by researchers of other schools. In English and American text-books on 
counterpoint and scientific articles different types of counterpoint are noted, yet they are not 
placed in a minutely balanced system (Prout 1891, Piston 1947, Bassett 1967, Kennan 1972, 
Cadwallader 2007). 

Along with the description of technical parameters of the relations of voices, another 
important aspect is expressed by counterpoint as a historically determined principle of the 
vertical coordination of voices. In the contemporary music counterpoint is very diverse, a 
tendency for individual systems of counterpoint – that function as a principle of organization of 
heights of sounds in a specific polyphonic composition – can constantly be observed therein. 

 
 

1.2.2. Polyphonic forms 
  The methods of polyphonic writing, that form the first level of the three-level system 
offered by this study, are inseparably connected with the second level or the level of polyphonic 
forms. The link between the polyphonic writing techniques and polyphonic forms is self-evident 
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– forms shape on the bases of writing methods. Still, in the second level or the level of form, the 
flow of methods acquires two characteristics, indispensable for any form of music – a structural 
shape and a procedural fulfilment. On this level model forms, inherent to a specific age, grow 
and become stable, a modification and individual interpretation thereof take place. 
 
1.2.2.1. Typology of polyphonic forms 

The principal issues to which modern researchers of polyphonic forms have looked for 
answers, are the following: according to what criteria of form-building is it possible to evaluate 
all the music sounding in the practice of today in general, and is it possible at all to bring forward 
such critera? how to systemize the various phenomena of polyphonic form-building that are met 
in the New music? what relations develop between the ancient and the new polyphonic forms in 
this overview? These questions have particularly preoccupied the minds of researchers from the 
Russian school. Out of the conceptions, offered by them, three have been chosen for a closer 
survey (Холопова 1994, Кузнецов 1994, Франтова 1994: 219). 

Getting acquainted with the systems of form typology, offered by these researchers, it 
must be concluded that in all of them contrapuntal forms, canon and fugue have been named as 
the historically and typologically most stable ones. It can be agreed with the evaluation that the 
popularity of these forms in the 20th century music in general changes: as the time passes, fugue 
almost disappears from the newest practice of compositions, leaving its place to canon; then, in 
its turn, the canon of the traditional type goes off the stage and the New counterpoint comes in 
the foreground (Дубравская 2007b: 171). However, it must be emphasized that in the vocally 
instrumental works with a sacral trend, that are stylistically very different in the second half of 
the 20th century, both from the point of musical language, as well as musical thinking, all the 
three polyphonic forms mentioned above have maintained their significance. 

 
1.2.2.2. Polyphonic variations  

Two principally different fundamental types of polyphonic variations can be found: 1) 
with the use of ostinato and 2) without the use of ostinato. In their turn, the three main varieties 
of ostinato variations are variations with basso ostinato, variations with soprano ostinato and 
polyostinato forms. The attention of the 20th century composers has particularly been caught by 
polyphonic varying that is merged to one or another type of the use of ostinato. One of the 
principal reasons of this distinctly grown interest is the contradiction, contained in the ostinato 
form, and the dramatic potential thereof: the simultaneous contrast of the stable, consistent, 
invariable element with the unstable, variable, renewed situation that governs in the other voices 
or layers of texture. The return to ostinato forms has been substantially promoted by broadly 
seen aesthetic postulates of Neoclassicism. In polyphonic variations of the 20th – 21st century 
also the means of the New polyphony are used, for example, layered polyphony, polyphonic 
aleatory, sonorical methods. Besides, the individualization of the form is essentially influenced 
by the practically inexhaustible different possibilities to merge the new and the traditional 
polyphonic methods. 
 
1.2.2.3. Canon 

Unlike many other model forms, canon does not envisage a certain composition plan, the 
use of a specific structure. By marking this moment, more than once it has been emphasized in 
literature that canon is not a form of music, or it is to be found as a form only in certain cases. 
Canon is called a phenomenon of texture (Дубравская 2008: 148), “a complementary principal 
of texture in the organization of the space of music” (Дубравская 2007a: 216) that can align 
with the most different music forms and phases of development of a composition. 

Nevertheless, analytically immersing in the music material from different ages, the author 
of the doctorate thesis has come to the finding that such “certain cases” are numerous enough to 
speak about canon also as a rounded form (instead of just a method of development – a canonical 
imitation) in suitable situations. 
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The classification of canons is possible from different aspects. Since canons are to be 
considered as a particularly consistent manifestation of the canonical imitation, all the general 
criteria of the classification of imitations are applicable to them. Flexible is the ability of the 
canonical form to adaptation to the most different sonoric environments, systems of organization 
of heights of sounds and techniques of composition. It is able to function in a modal, tonal, and 
chromatic environment, as well as in dodecaphony and serialism, as well as in sonoric, aleatory, 
minimalism. In the New music, besides the traditional types of canon, also the double canon, the 
crab type, the mirror canon are used quite widely. In the music of the second half the 20th century 
one can find also canons, the solution whereof is individualized, even unique versions of canon, 
for example the spatial canon, the surreal canon, the timbrally alienated canon etc. 
 
1.2.2.4. Fugue 

Fugue is a form that stands out by its compositional flexibility, because, in its 
development process, it has been able to react to changes in the musical language and to adapt to 
the development processes of musical thinking, by always finding new types of manifestation 
(Крупина 2001: 3, Beiche 1996a: 143, Sachs 1989a: 86, Кузнецов, Ценова 2007: 202 u.c.). As 
several modern researchers admit (Walker 2001d: 318., Beiche 1996a: 143, Дубравская 2008: 
157 u.c.), the principle of imitations, organized in a certain way, is to be considered as the main 
and only support and compositional invariant of the fugue. One of the most concise definitions is 
as follows: “fugue is a form of imitations that is based on a multifold repetition of one or several 
polyphonic themes in different voices” (Крупина 2001: 3). 

The question which is intriguing, provoking the critical thinking is: is fugue a form at all? 
Here are some of the findings by music scholars: erroneous is the view of the fugue as a ternary 
form with a modulating central part and a return to central tonality in the conclusion of the 
fugue; misleading is the statement that fugue is a ternary form; fugue is not a form, but a 
composition technique; an attempt to treat the fugue as a form with a strict tonal disposition and 
a regular alternations among themes and interludes, leads to restricting the concept. 

Agreeing with the opinion that under circumstances of the increasing individualization of 
the 20th century music forms, the fugue and the peculiarities of treating it are really closely 
connected with the technique of composition, – the author of the doctorate thesis, however, 
considers that the fugue has a right to be called a form. Because, firstly, any form functions not 
only as a structure, but also as a process. And, secondly, the structure of the fugue, yet, foresees 
several fixed indicators, consolidated over time. Namely, the stable phase in the form of fugue is 
the exposition which includes successive elaboration of the theme in all the voices. Post-
exposition part, by maintaining the principle of imitations as the main strength of the 
organization of texture, may, by its structure, be very different. However, in the post-exposition 
part of any fugue two phases can be distinguished – the developing phase and the concluding 
phase. The regularities of a full and correct exposition usually respect also the forms, related to 
fugue, – fughetta and fugato. 
 

Summarizing the findings, set out in this section in connection with polyphonic forms, it 
can be concluded that:  

• in modern music one can find even boundlessly different specific solutions of the 
polyphonic forms, however, the number of the main principles, upon which those are 
based, is actually not that large; 

• the polyphonic forms, that have to be considered to be historically the most stable and at 
the same time the most capable to adjust to the new circumstances, are contrapuntal 
forms, canon and fugue, that are rooted in the polyphonic varying; 

• in evaluating the polyphonic forms, the most important is an answer to the question: how, 
by what methods the vertical of the sound texture fulfils and is fulfilled in the form-
building process; 
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• any methods and forms in live practice may combine among themselves, may create 
different intermediate forms; the sense and the essence of these forms can be discovered 
only in the analyses of a specific composition. 

 
1.2.3. Polyphony and genre 

Both polyphonic forms and polyphonic techniques have been and still are used in 
compositions with different themes and tenors. However, there are several factors which attest to 
the particular significance of polyphonic forms and techniques in formation and musical 
figurativeness of sacred vocal-instrumental genres. 

That, however, does not mean that polyphony is present in all many-voiced sacred 
compositions because different principles of sound pattern organisation may have been used. 
Nevertheless, there are strong general trends which give basis to assume that the presence of 
polyphonic techniques and forms is an outstanding characteristic of sacred vocal-instrumental 
genres. 

This assumption is proved by an overview on the history of polyphonic genres because 
first, the history of polyphony cannot be viewed separately from the history of sacred vocal-
instrumental genres; and second, the renewed and transformed Medieval and Renaissance 
polyphonic techniques have a stable role in modern music. 

 
1.2.3.1. Crystallization of polyphonic techniques in the multi-voice a cappella music of the 
Middle Ages and Renaissance 

The sacred vocal genres have given birth to polyphonic musical writing techniques and 
forms, as well as they have ensured their development and maturity. The first principles of 
polyphony are manifested in such early polyphonic forms as organum, gimel, fauxbourdon. 
Later, the motet genre broadened the scope of polyphonic techniques; the role of imitations and 
invertible counterpoint increases, and the ostinato principle is introduced and reinforced. The 
isorhythmic motet of the 14th century highlights the significance of the structure of composition 
and actually establishes a tradition of regarding the rational aspect as dominant in polyphonic 
writing. The late Middle Ages announces the mass as a united and cyclical composition – 
significant a novelty for liturgical compositions. Already the early masses emphasise symbols 
and transcendence of the sacred: the blend of era-specific writing techniques and something 
permanent and historically stable. It is manifested by merging new techniques and Gregorian 
chant, which is the compositional and principal foundation of the mass. Both of the most 
essential principles of polyphonic writing - imitations and counterpoint - are fully discovered and 
theoretically grounded during the era of the strict style (15th –16th century). Along the mass and 
the motet, other significant sacred genres including requiem and passion are developing during 
the Renaissance. Therefore, it can be concluded that all major polyphonic writing techniques 
were introduced and matured within genres of sacred vocal a cappella polyphony, mainly motet 
and mass. 
 
1.2.3.2. Emergence and upsurge of sacral vocal instrumental genres within the context of 
baroque style 

The Baroque period brings new currents in the development of sacred genres. 
Concurrently with further development of the existing genres (mass, requiem, passion, Te Deum, 
Magnificat), in the 17th century and in the first half of the 18th century new genres emerge 
(oratorio, cantata). One of the substantially new trends is related to change in set of performers – 
majority of sacred Baroque compositions are vocal-instrumental works. Thus, numerous new 
polyphonic means of expression become available to the large-scale sacred compositions. 
Polyphony of timbres becomes a powerful tool in composing sacred vocal-instrumental pieces 
during Baroque period. The German Protestant chants greatly contribute to development of 
sacred cantata and oratorio genre – particularly the passion oratorio. The idea of transcendence 
of the sacred introduced by Medieval masses revives. While earlier Gregorian chants were used 
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as symbols, now this role is given to Protestant chorales. Development of polyphonic forms and 
techniques during Baroque period is directly influenced by new approaches to texture 
organisation offered by the concept of free polyphony. Imitation technique is developing 
extensively in the framework of interrelated instrumental genres (ricercare, canzona, toccata). 
Thematic development and reinforcement of centralised tonality lead to the birth of the most 
distinguished genre of free polyphony – the fugue, which as a form and a principle of formation 
becomes an integral element of sacred genres. The fugue is used in vocal compositions mainly 
because of the content and form of the text; therefore, along instrumental and fugues with more 
subjects, there are choral fugues, which are based on Protestant chorales, as well as specific 
types of vocal fugues. This diversity attests to the flexibility of fugue and its ability to adapt to 
diverse circumstances. This is one of the reasons for the fugue to preserve its role in 
compositions of subsequent periods of history. 

 
1.2.3.3. Sustainability and renewal of traditions in the classical and romantic period 

Regardless of the dominance of the homophony, in the second half of the 18th century 
and in the 19th century there are other ways of polyphonic expression. Analysis of vocal-
instrumental compositions of the Classicism reveals that masses, requiems and sacred oratorios 
remain faithful to Baroque traditions. Traditional sacred genres acquire new semantics; they 
embody a significant associative and semantic layer. The above-mentioned idea of a s y m b o l i c  
r e m i n d e r  o f  t r a n s c e n d e n t  v a l u e s  revives and incorporates these values in the feeling 
of relevant time. The sacred genre and its most distinctive characteristics, as well as liturgical 
texts, have a symbolic meaning; while composers create the context of relevant time by applying 
all available musical language tools, including theatrical techniques significantly influenced by 
the opera genre. However, regardless of this broad range of available means of expression, 
polyphonic writing techniques and forms remain strong; particularly strong are the forms of 
fugue, which often are expressed in a renewed and original way by blending the fundamentals of 
polyphonic and homophonic formation. Thus, it can be concluded that the link between sacred 
vocal-instrumental genres of the 19th century and traditions of polyphony is preserved regardless 
of the modest number of relevant compositions. 

 
1.2.3.4. Situation in the area of sacral genres in the 20th century 

An insight into the sacred vocal-instrumental music of the 20th century reveals a 
surprising stylistic, compositional and substantial diversity of compositions. They range from 
completely conventional compositions based on church music traditions of 19th century to 
distinctly avant-garde compositions. However, in one way or another all compositions 
representing the realm of sacred arts are linked to historical heritage. This can be attributed to the 
strong and enduring m e m o r y  o f  t h e  g e n r e  characteristic of sacred music. The term 
memory of the genre was introduced by Russian literacy researcher Mikhail Bakhtin, who wrote 
on the ability of a genre to preserve long-forgotten archaic elements in subconsciousness and to 
present them in a new and era-appropriate way by artistically valuable works. Several 
musicologists refer to Bakhtin and memory of the musical genre (Соколов 1994b, Lobanova 
2000, Вендюк 2013, Гуляницкая 2000, Арановский 1987). Some scholars use the concept of 
the memory of the genre as a metaphor; however, Jevgeniy Nazaikinsky admits that it is only a 
partial metaphor because in arts genres do not exist without humans, their consciousness, or their 
individual and collective memories (Назайкинский 2003). 

From a broader perspective, the following three expressions of memory of sacred genres 
can be distinguished: 

4) its presence in the title of a composition; 
5) its manifestation in substantial form of a composition; 
6) its expression in traditional and renewed application of polyphonic techniques and forms. 

The so-called traditional monogenres (Дауноравичене 1992) – masses, requiem, 
passions, sacred oratorios, etc. - are still announcing themselves with amazing consistency in the 
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sacred music of the 20th century. This coincides with the conclusions made by Natalya 
Gulyanicka, researcher of the 20th century musical language, – regardless the novelties in the 
genre, in modern sacred music associations are stirred up by their titles which are invariants 
filled with powerful semantics (Гуляницкая 2000). That refers also to the independent parts of 
masses, particularly the requiem. 

The other above-mentioned aspect which is manifested in the substance of sacred genres, 
can be observed in the attitude of many 20th-century composers towards lexical origin of 
religious texts and their work with written texts. In a number of opuses composed in the 20th 
century, composers use texts of different origin and different language, thus merging in a single 
composition liturgical texts written in Latin with other texts. Such a modification is possible in 
any genre; however, it is particularly vividly manifested in masses and requiems which use 
canonical texts. The juxtaposition of several lines of a text creates a multi-layered composition 
from the perspective of both content and style, thus clearly revealing presence of traditions and 
novelties in the relevant genre. Although the specific goal and essence of this technique can be 
determined only through analysis of each particular composition, there are two general 
motivating factors: desire of the composer to seep the individual national worldview into the 
material typical of relevant denomination or to propagate spirituality as a universal category thus 
going beyond limits of any denomination. 

From a broader perspective, the counterpoint of languages per se attests to polyphonic 
thinking; however, in music this notion is usually supplemented and materialised by specific 
polyphonic forms and techniques. In this regard, certain distinction can be made between the 
following two trends. The first trend involves wide use polyphonic tools traditionally pertinent to 
sacred music in modern sacred compositions based on modern language characteristic of the 20th 
century. The other trend entails orienting compositions towards a particular historical era, 
particular genre or style of a particular composer by using polyphonic techniques characteristic 
of any of these factors. 
 

The exposition contained in the Subchapter 1.2.3. indicates that the presence of 
polyphonic techniques and forms can be regarded as invariable characteristic of sacred vocal-
instrumental genre which is still extant in different modifications of classical sacred genres and 
different musical languages. This is attributed to the following factors: 

5) g e n e t i c  l i n k  between polyphonic techniques and forms and sacred genres of 
Medieval and Renaissance music; 

6) d o m i n a n c e  of polyphonic techniques and forms during the golden age of sacred 
genres – the late Renaissance and Baroque; 

7) s t a b i l i t y  of polyphonic techniques and forms in the sacred vocal-instrumental genres 
of the Classicism and Romanticism; 

8) d i v e r s e  a p p l i c a t i o n  of polyphonic thinking to language of modern music, 
formation and conceptual solutions in the music of the 20th century. 
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Part 2 
EXPRESSIONS OF POLYPHONIC THINKING AND WRITING 

WITHIN THE SACRED VOCAL-INSTRUMENTAL COMPOSITIONS 
IN LATVIAN MUSIC 

 
Part 2 of the doctoral thesis focuses on polyphonic processes in sacred vocal-instrumental 

works by Latvian composers. Chapter 1 gives an overview of sacred vocal-instrumental genres 
in the history of Latvian music by linking them to cultural and historical developments in Latvia. 
Chapter 2 is structured to match the theoretical discourse contained in Part 1. Diversity of 
polyphonic expressions of Latvian composers is revealed in a matching sequence. Chapter 3 
focuses on five opuses which were composed in the late 20th century and early 21st century by 
different composers and represent different genres. They are used to unravel the underlying idea 
of the doctoral thesis that expression of polyphonism on various levels is one of the most 
distinctive characteristics of sacred vocal-instrumental compositions. 
 
2.1. Vocal-instrumental genres in the history of Latvian sacral music 

Although history of Latvian sacred music is linked with the dawn of national professional 
music in the second half of 19th century, tradition of musical performance had already existed on 
the territory of Latvia for several centuries, mainly in the German cultural environment. German-
origin composers Paulus Bucenus, Johann Valentin Meder, Johann Adam Hiller have lived in 
Latvia for different periods, and their compositions also contain examples of sacred vocal-
instrumental genres that are studied in the framework of this thesis. 

Development of musical culture, including the sacred music, was promoted in Latvian 
society in the second half of the 19th century mainly by the choir movement and subsequent 
Song Festival. Initially, religious works by foreign composers dominated the programmes of 
Song Festivals devoted to sacred music; however, gradually works by Latvian composers are 
added to the repertoire of festival choirs. As of the 1888 III Song Festival, festival choirs also 
perform cantatas written by Latvian composers: Tēvijai (For the Fatherland) and Līgojat, 
līksmojat (Sing Ligo Songs, Rejoice) by Andrejs Jurjāns, Dziesma (Song) and Beverīnas 
dziedonis (The Singer of Beverīna) by Jāzeps Vītols. 

The pioneer of cantata genre in Latvian music was Andrejs Jurjāns who marked three 
directions for further development of Latvian sacred vocal-instrumental music. The first 
direction is taken by Belzacara dzīres (Belshazzar’s Feast) (1881), and several Latvian 
composers of subsequent generations made further contributions with their opuses in which 
motifs from religious poetry are presented with brightness typical of opera or concert piece. The 
second direction is represented by cantata Tēvijai (1886) which intertwines motifs of national 
patriotism and religion. However, Garīgā kantāte (Sacral Cantata, 1887) lays grounds for those 
Latvian sacred vocal-instrumental compositions which regardless of their independence in 
concert life retain the link with their liturgical origin. 

In the 1920’s and 1930’s, the number of sacred compositions by Latvian composers is 
still comparatively small. However, it is noteworthy that impulse for Latvian sacred music is 
coming from Latvian poetry which often presents religious motifs through romantic poetism. 
Poet Vilis Plūdonis should be particularly highlighted in this regard, for instance, in J. Vītols’ 
cantata No atzīšanas koka (From the Tree of Acknowledgement), J. Graubiņš’ cantata Ciprese-
sērule (The Mourning Cypress), H. Berino’ oratorio Kristus tiesāšana (The Judgement of Crist). 

Special place in the history of Latvian sacred music is held by Jāzeps Vītols’ 
compositions of 1930’s – a number of vocal-instrumental compositions for soloists, choir and 
organ: scene from the Bible (cantata) Jēzus pie akas (Jesus by the Dwell), cantatas Kalna 
sprediķis (Sermon on the Mount), Marija un Marta (Mary and Martha), Jēzus un grēciniece 
(Jesus and the Sinful Woman), Kantāte (Cantata) and Iesvētīšanai (Comfirmation Prayer). These 
works are expected to be performed at a church service; therefore they take into account the 
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tasks of liturgical music. Form of cantatas attests to the author’s vision – the music in church has 
to complement the God’s words. 

Two works composed during World War II in German-occupied Latvia deserve 
particular attention – Jāzeps Vītols’ oratorio Jēzus Nācaretē (Jesus at Nazareth, 1942) and 
Lūcija Garūta’s cantata Dievs, tava zeme deg (God, Thy Earth Is Aflame, 1943). Musical form of 
the oratorio Jēzus Nācaretē resembles Vītols’ cantatas of 1930’s; the composer preserves the 
traditions of the genre rooted in liturgy. Unlike cantatas, the oratorio is characterised by the large 
scale of its content and musical language. L. Garūta’s cantata Dievs, tava zeme deg intertwines 
national and religious worldviews. Garūta depicts the characters from poems in three figurative 
spheres of music: romantically emotional, folk and sacred. 

 
Since 1944, Latvian culture of music has been developing in two parallel worlds – 

Latvia, which is incorporated into the Soviet Union, and the free world in exile. As a result, both 
types of compositions of vocal-instrumental genres have completely different emphases. 

Sacred vocal-instrumental works are very popular among composers living outside 
Latvia. There are at least two reasons for that. First, the Song Festival tradition in exile. The 
primary task of this Latvian festival of songs in exile is to preserve Latvian culture abroad, and it 
has never changed. Therefore, the repertoire includes not only traditional cantatas but also an 
increasing number of new vocal-instrumental opuses by Latvian composers. Often they are 
commissioned by the organisers of the Song Festivals with the aim to expand the repertoire, to 
commemorate the destiny of the nation, as well as to facilitate the development of the Latvian 
music in exile. This is also how Tālivaldis Ķeniņš’ cantata Lūgšana Latvijai (A Prayer for 
Latvia), Longīns Apkalns’ cantata Latviešu Dievs (God of the Latvians), Helmers Pavasars’ 
cantata Sasauc dziesma (The Song Calls Together) is composed. With a decision to include a 
special sacred music concert in the programme of this and all the subsequent Song Festivals 
organisers of the IV Latvian Song Festival in the US (1968) facilitate further increase in the 
number of new sacred compositions. Few examples of cantatas performed on sacred music 
concerts: Viktors Baštiks’ Dievam slava (Praise Be to God), Haralds Berino’s Dvēseļu kalnā 
(On the Hill of Souls), Bruno Skulte’s Lūgšana (Prayer). 

Another reason for popularity of sacred vocal-instrumental compositions among exile 
composers is the significant role of church and congregation life. For exile communities, Latvian 
church is a symbol of folkishness, patriotism and Fatherland; it is a place where Latvian cultural 
traditions can be nurtured regularly. Tradition of music in Latvian congregations is nurtured with 
care, and any self-respecting congregation feels obliged to perform new compositions. The fact 
that composers are often church musicians is a significant facilitating factor. 

The sacred music in exile is influenced by another significant fact that should be noted 
with regard to churches and congregations, namely, there is a predominance of Evangelical 
Lutheran and Baptist congregations. Therefore, this musical heritage contains extremely little 
number of pieces of Catholic Church music. Mass genre, which is interpreted very freely, is 
represented only by Marks Opeskins’ Missa brevis and Imants Ramiņš’ Missa brevis. 

Assessment of the contribution of exiled composers to sacred music genre in general 
leads to conclusion that majority of composed works are cantatas with original lyrics in Latvian 
language and mainly organ accompaniment. 

In the occupied Latvia, particularly no development in scared music can be observed 
since 1944. However, composers attempt to compensate for the ban of religious spirituality by 
highlighting the spirituality in areas related with universal, philosophical and ethical values. This 
can be observed in works of 1960’s and 1970’s such as Pauls Dambis’ oratorio Zilā planēta [The 
Blue Planet] to texts by Democritus, Heraclitus, Hesiodus, Leonardo da Vinci, et al. and Stanza 
di Michelangelo (text by Michelangelo). In the same way Aldonis Kalniņš’ oratorio Karavīru 
dziesmas (Songs of Soldiers) with texts of latvian folk songs, Lūcija Garūta’s oratorio Dzīvā 
kvēle (The Living Glow) to text by Rainis, Agris Engelmanis’ oratorio Ja diena (If the Day) to 
text by Rabindranath Tagore and other works. The growth of this trend is experienced in the 



	   53	  

second half of the 1980’s when, in the premonition of the Third Awakening, composers start 
focussing on themes such as Fatherland, history and destiny of Latvian people. 

Rebirth of the sacred in Latvian music begins in the end of the 1980’s, and already in 
the 1990’s it experiences rapid development. Although religious subjects are addressed in a wide 
variety of genres, sets and scales by appealing to time-tested genres, texts and means of 
expressions, as well by seeking new ways to propagate spirituality, at the turn of the 20th and the 
21st centuries, just as throughout the history of sacred music, the dominant are the vocal-
instrumental genres. 

Significant development is experienced by mass genre which so far was only scarcely 
represented in Latvian music. Latvian composers present the mass in different varieties of the 
genre that are determined by the composers’ confidence and artistic idea. The mass genre in 
Latvian music is interpreted broadly from liturgical masses for services (particularly R. Jermaks’ 
and R. Dubra’ creative work) to solemn church masses or concert masses (Missa Sinceritatis, 
Signum Magnum by R. Dubra, Arturs Maskats’ Messa, R. Jermaks’ Missa Paschalis) and freely 
formed non-canonical masses (Romualds Kalsons’ Mass 1990, Pēteris Vasks’ Mass, Andris 
Vecumnieks’ Mass). 

Since 1990, a number of compositions of requiem genre have been composed 
manifesting both general, as well as individual characteristics of the genre – compositions by 
Armands Strazds, A. Vecumnieks, A. Engelmanis, Ilona Breģe, Pēteris Butāns, R. Jermaks un G. 
Pelēcis. 

Other traditional liturgical genres are popular as well; including Te Deum (Ilze Arne, R. 
Jermaks, R. Dubra), Magnificat (Ingmars Zemzaris, Jānis Lūsēns, R. Dubra u.c.), Stabat Mater 
(Andrejs Selickis, I. Arne). Furthermore, there are also varieties of each genre, as well as 
synthetic genres, for example, Latviešu pareizticīgo liturģija (Latvian Orthodox Liturgy) by A. 
Selickis, Rīta liturģija (Morning Liturgy) and Kora simfonija (Choral Symphony) by Maija 
Einfelde, Pareizticīgo Lieldienu akāfists (Orthodox Easter Prayer Cycle) by G. Pelēcis, piemiņas 
mesa (mass of remembrance) Dvēseļu atgriešanās (The Return of Souls) by Leons Amoliņš. 

During the period covered by the study, the number of written oratorios, cantatas and 
similar compositions is significant. Few examples: P. Butāns’ cantata Maria virgine, Indra Riše’ 
oratorio Augstā dziesma (Song of Songs), G. Pelēcis’ cantata Solījums (The Promise), R. Dubra’ 
oratorio Cantus in aeternum, R. Kalsons’ cantata Aleluja and oratorio Petrus, G. Pelēcis’ 
oratorios Dievs ir mīlestība (God is Love) un Nāvi ar nāvi iznīcinājis (Death Conquered by 
Death), and other compositions. 

 
From the general overview of the sacred vocal-instrumental works by Latvian composers 

and from the perspective of questions posed in the introduction of the Chapter, it is possible to 
draw the following conclusions: 
• Vocal-instrumental genres have had a stable place in Latvian music throughout different 

periods. The regularity of their emergence has been facilitated by the choir culture and, to a 
large extent, also the tradition of Song Festivals. 

• From the thematic perspective, Latvian cantatas and oratorios have observed the traditions 
of the genre, and their content is usually historical, ideologically significant and patriotic. 
This genre was subdued by the pressure of Soviet ideology in the period between the 1950’s 
and the 1980’s. Because of historical circumstances, in the second half of the 20th century 
sacred compositions were mainly written abroad; however, they swiftly returned to Latvian 
musical scene and influenced artistic activity of composers in the very end of the 20th century 
during the Third Awakening. 

• With regard to personalia it has to be admitted that among the representatives of the first 
generations of classical Latvian composers only Andrejs Jurjāns and Jāzeps Vītols, and to a 
certain extent also Haralds Berino, Lūcija Garūta have been the most active composers of 
sacred cantatas and oratorios. Among the exiled composers the greatest contributions in 
development of sacred music were made by Viktors Baštiks and Imants Ramiņš; however, in 
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general, the number of composers writing sacred cantatas and oratorios is large and includes 
(including Tālivaldis Ķeniņš, Gundaris Pone, Arvīds Purvs, Bruno Skulte). Meanwhile, it is 
hard to find a composer in the restored independent Latvia who has not tried to express him 
or herself in this genre during the last two decades. This genre is widely used by Romualds 
Jermaks, Rihards Dubra, Georgs Pelēcis; however, Ēriks Ešenvalds, Juris Karlsons, Maija 
Einfelde, Ilze Arne and others also have composed notable opuses. 

• From the perspective of genres, works by Latvian composers represent classical genres of 
vocal-instrumental music (cantata, oratorio, mass), their variations and derivations (requiem, 
liturgy, scene from the Bible, Te Deum etc.), as well as individualistically interpreted and 
adjusted types of traditional genres. This trend of individualisation is clearly manifested in 
pieces composed at the turn of the 20th and the 21st centuries. 

 
2.2. Usage of classical and modern polyphonic means in the works of Latvian composers 

The content of the Subchapter is based on summary of results of musical analysis of 
scores. Author analysed the most part of compositions mentioned above.	  
	   	  
2.2.1. Diversity of imitation and counterpoint technique usage 

Imitations and counterpoints are present widely in nearly all analysed scores. Only part of 
them has been described in the text of subchapter. Constructive technological or imaginative 
significance of imitation or counterpoint in excerpts from compositions was chosen for the 
criterion of selection. Subchapter 2.2.1.1. represents series of imitations, while Subcapter 2.2.1.2. 
collects material of usage of counterpoint in vocal-instrumental scores of Latvian composers. 

 
2.2.2. Individualized polyphonic form solutions 

Latvian composers have used both the “pure” basic polyphonic forms - polyphonic 
variations, canon, fugue and fugato - as well as their blends with other principles of formation in 
a creatively diverse manner. 

To show the variety of expressivity of polyphonic variations three epizodes from 
compositions by Rihards Dubra were chosen for the analysis in Subchapter 2.2.2.1. – fragments 
from cantata Canticum fratris solis (1997), composition Dilexi, quoniam exaudiet (2004) and 
oratorio Levavi oculos meos in montes (2005). 

Subchapter 2.2.2.2. reveals different usage of canons in following vocal-instrumental 
compositions of Latvian composers: Andrejs Jurjāns’ Garīgā kantāte (Sacral Cantata), Ēriks 
Ešenvalds’ Saullēktā (At Sunrise) and Gavilējiet tam Kungam (All Lands, Rejoice for God), 
Romualds Kalsons’ oratorio Petrus.   

Following examples of fugues and related musical forms have been analysed in 
Subchapter 2.2.2.3.: 
• Andrejs Jurjāns’ final part from Garīgā kantāte, 
• Viktors Baštiks’ Requiem, 2nd and un 6th part,	  
• Ilona Breģe’s fugue Dies irae from Requiem, 
• Romualds Kalsons’ oratorio Petrus, 8th part Interludium, 
• Rihards Dubra’s cantata Canticum fratris solis, 
• Rihards Dubra’s composition Dilexi, quoniam exaudiet, 
• Ilze Arne’s Missa Canto, 
• Ilze Arne’s Missa dolente, 
• Romualds Jermaks’ Requiem. 

Examples of mixed and individualized forms have been analysed in Subchapter 2.2.2.4.: 
• Juris Karlsons’ Ziemassvētku kantāte (Christmas Cantata), 
• Juris Karlsons’ cantata Deus conversus, 
• Romualds Jermaks’ Requiem, 
• Romualds Kalsons’ oratorio Petrus, 5th part, 
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• Rihards Dubra’s oratorio Levavi oculos meos in montes. 
                 

2.2.3. Sacred genres as the source of polyphonic ideas 
The signs, included in the structurally semantic invariant of sacral genres, that are 

characteristic to the 20th century sacral music in Western Europe in general, are acting in the 
works of Latvian composers: 

1) presence of sacred genre in the title of a composition 
2) sacred text as a substantial form of a composition; 
3) traditional and renewed application of polyphonic techniques and forms. 
The conclusions, drawn from analyzing scores, coincides, in the main lines, with the 

deductions obtained after reviewing the sacral genre development trends in the music as well as 
of Western European music of the late 20th century and beginning of 21st century Russian music 
(see Cubchapter 1.2.3.4.). 
 

2.3. Polyphonism as the guiding principle for the execution of compositional idea 
within the context of the composer's creative work 

This Chapter reflects opinions which have formed on the grounds of a comprehensive 
analysis of musical scores by five Latvian composers and conclusions drawn regarding 
expressions of polyphonism in these compositions. In order to show the wide diversity of 
polyphonic expressions having similar general characteristics pertinent to sacred vocal-
instrumental compositions, the author chose musical scores which are written by composers 
representing different generations, which represent different genres and which have different 
stylistic orientation. Samples are viewed in the context of general musical style of each 
composer. 
 
2.3.1. Romualds Jermaks. Missa Paschalis 

Missa Paschalis or Easter Mass (2009) by Romualds Jermaks (*1931) fully manifests the 
polyphonic writing technique and polyphonic forms characteristic of R. Jermaks’ creative style. 
Variety of applied polyphonic techniques is wide. Different types of imitation and fugato are 
present in all parts of the cycle. They are used as a tool for both exposing the theme and 
progression, and they are expressed as small structures, as well as larger rounded episodes 
(fugato in outer parts of Kyrie and Agnus Dei, closing part of Gloria, Sanctus, Benedictus, 
second epizode of Haec dies).  

Independence of timbres and their contribution to polyphony of the overall musical 
pattern has a significant role in Missa Paschalis. The composer uses all the opportunities 
provided by the selected performers in a virtuous manner and creates a diversity of texture and 
timbre blends and contrasts. 

Presence of Gregorian elements in the theme of the mass is indicative of the high level of 
polyphony from a semantic perspective; that attests to the link with medieval monody and on 
certain moments even with the early polyphonic language of the mass genre (beginnig part of 
Introitus: Resurrexit, offertorio Terra tremuit and Communio: Pascha nostrum, second epizode 
of Haec dies, Sanctus, Agnus Dei et al.). 

From a conceptual point of view, composer’s attitude to the mass genre in general is 
important. Jermaks believes that mass is a liturgical genre which should contain its main 
characteristics – canonised text, traditional cyclical structure and semantic function of each 
individual part. Missa Paschalis follows traditions and is composed by supplementing the five-
section ordinarium cycle with parts of proprium of Easter Mass. 

Regardless of unquestionable individuality and originality of the work, the composer 
presents the mass of this opus as a stable and “centralised” genre from the perspective of idea, 
content, as well as cycle formation. 
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2.3.2. Georgs Pelēcis. Requiem latviense 
Polyphonism in Georgs Pelēcis’ (*1947) Requiem (2006) is manifested in several ways. 
First, it is expressed in a semantic way by blending and developing in parallel in a single 

opus the perception of death both in folklore and canonical requiem, as well as by using different 
languages, texts and genres for this purpose. The composer realises the idea of merging two 
worldviews by supplementing the traditional Latin requiem cycle with five Latvian funeral 
folksongs. Presence of two parallel semantic views is highlighted by simultaneous use of two 
different groups of performers. Canonical requiem is characterised by recurring interaction of 
elements representing different genres: marcia funebre, choral and sarabanda (choir fragments 
from Kyrie), responsorium (second section from Graduale), psalmody (Domine, Jesu Christe). 

Second, polyphonism is expressed in formation by consistent use of polyphonic 
variations. All arrangements of folk songs (movements nr.4, 8, 10, 12) are polyphonic variations 
of unchanged melody. 

Third, polyphony in substantial episodes is manifested through imitation and 
counterpoint technique. Imitation highlights parts of the cycle with countertenor duet – first 
section of Quid sum miser and Agnus Dei. On both occasions, imitations are specific – they do 
not employ countersubject (homophonic imitations). However, counterpoint patterns, which 
sometimes are coupled with polyphonic variations (Lacrimosa), are used for culminations (Quid 
sum miser). 
 
2.3.3. Juris Karlsons. Cantata Laudate Domino 

Juris Karlsons’ (*1948) cantata Laudate Domino (2008) is a vivid example of 
polyphonism on all three levels. Diverse imitations and canons in Parts 1 and 2, creative use of 
heterophony in Parts 2 and 3, and interaction between ostinato and linear counterpoints in Part 3 
are exemplars of polyphonic writing techniques. Polyphonically varied basic strophic form in 
Parts 2 and 3 of the cantata, as well as a sequence of recurring imitations in the beginning of the 
cantata are expressions of polyphonic formation. 

Polyphonic thinking is revealed in a particularly original and vivid manner on the 
semantic level of the composition. First, it is expressed by use of different texts and languages – 
the composer blends texts of different origin in a single composition by arranging them in a 
specific order aimed at deepening the sacred dimension. Part 1 is based on lines from a poem by 
Latvian poet Kārlis Skalbe, Part 2 – reproduction of Johann Wolfgang Goethe’s work in Latvian 
language, while the final section of the cantata contains Gregorian chant in Latin. This way the 
imbedded message is formed in all three parts and it develops in “vertical” progression from 
silence, home and nature (K. Skalbe), through human soul (J. W. Goethe) to direct praise to God. 
Thus Latin language in Part 3 of the cantata is like a symbol of sacred dimension and theological 
spirituality, which is a totality and crown of all human attempts. Second, polyphonic thinking is 
expressed in the final section of the cantata by Gregorian chant Cantate Domino (fragment from 
Magnificat Antiphon for Advent) and its arrangement; this creates a polystylistic allusion about 
medieval organum. Gregorian choral is developing through varied strophes and is expressed in a 
heterophonic manner by duplicating the tune in parallel coherences. 

Arrangement of cantus firmus is reminiscent of medieval polyphony; however, the 
presence of multiple choirs is characteristic of a polyphonic texture organisation trend 
widespread during Renaissance. These historical details deepen the expressiveness of the cantata 
– poetic message is backed by ancient techniques as multi-layered symbols.	  

	  
2.3.4. Pēteris Butāns. Mass Libera me, Domine 

Pēteris Butāns’ (*1942) Mass Libera me, Domine (1999) is an opus, which should be 
rather considered as a significantly modified genre of the requiem. The cycle consists of five 
parts without intermissions: Introitus, Crucifixus, Tuba mirum, Dies irae, Agnus Dei. Introitus is 
an instrumental part, while other parts are based on Latin texts taken from different parts of the 
mass. Composition shows comparatively relaxed attitude towards liturgical text. 
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The most dramatic fragments of the requiem and mass texts chosen by the composer are 
related to the character of death and they function also on a extramusical semantic level. 

The overall arrangement of the composition is directly linked with the changing 
proportion of indicators of polyphonism throughout the composition. Textures and formation 
techniques characteristic of “classical polyphony” are widely used in chromatic environment in 
the first two parts. Introitus is formed by a sequence of fugato-type elements. Exposition of 
Crucifixus is composed of six-part fugato for choir; however, the strong rational organisation of 
fugato is supplemented by sensible means of expression – timbre and color effects. Parts 3 and 4 
of the opus draws attention to polyphonically organised techniques of sonority and aleatoric; 
thus, the polyphonic feeling is created through timbre, sound formations and rhythm. The role of 
polyphony rapidly d e c r e a s e s  in the last section of the cycle - Agnus Dei. Here, polyphonic 
techniques give the way to homophonic organisation which is supplemented only by individual 
linear elements of expression. 

Mass Libera me, Domine is distinguished by extremely strong expression, apocalyptic 
and broad theatrical culminations, as well as deep contrasts. From this perspective, the composer 
follows the development trends of sacred concert pieces of the 19th century, which clearly 
showed the signs of symphonisation of vocal-instrumental genres and impact of opera. Symbolic 
liturgical fragments derived from the texts of the mass and requiem, which reveal an exalted 
feeling of drama juxtaposed with an equally exalted desire for light and peace of soul, are often 
identified in the works by composers of the 20th century. Thus Butāns’ interpretation of the 
vocal-instrumental genre can be regarded as polyphonism because it blend together several 
historical periods: ancient sacred symbols are coupled with conceptual traditions of 
Romanticism, musical language of the second half of the 20th century and modern compositional 
techniques of his time. 

 
2.3.5. Rihards Dubra. Oratorio Omnes sitientes venite ad aquas 

Polyphonic writing technique and management of polyphonic forms blends in Rihards 
Dubra’s (*1964) compositions as self-evident and natural means of expression. Therefore, 
polyphonic nature of the oratorio Omnes sitientes venite ad aquas (2007) can be regarded as a 
convincingly realised artistic idea of the composer. 

Polyphonic writing techniques in oratorio are present both on the level of form and 
texture; the use of diverse canonical imitations and counterpoints of texture layers expressed in 
interaction among nine saxophones and a choir should be highlighted. On the level of form, 
polyphony is revealed by vivid polyphonic variations. In this work, the composer has created a 
unique form of variations which blends together several types of variation: variations on 
unchangeable melody (soprano ostinato), timbral-texture variations, polyphonic variations with 
imitations and counterpoints). 

Along classical expressions of polyphonic technique (imitations, counterpoint, linearity), 
there are also strong elements characteristic of polyphonic and compositional techniques of the 
20th century (polyphony of layers, counterpoint of text, polyphony in sonority and aleatoric). 
Performers characterised with diverse tones and stereophonic effects envisaged for the 
performance were chosen by the composer, and they act as a link between historical periods 
which draws parallels with the Venetian multi-choir tradition of Renaissance. Parallels with 
Gregorian chant and early polyphonic styles, which can be heard on several accounts, are 
additional semantic signs of music. 

 
Thus the comprehensive analysis of five musical scores described in a summarised way 

above allow concluding that each composition vividly shows the unique style and specific 
creative autograph of each composer. Concurrently, these compositions are characterised by 
distinctive polyphonism which is ensured by expressions of polyphonic writing and polyphonic 
thinking on diverse levels and in diverse aspects. 
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Primarily, polyphony is determined on the grounds of q u a n t i t a t i v e  
t e c h n i q u e  indicator – a wide diversity of imitation techniques and counterpoint are amply 
and actively used in organising sound patterns of all compositions. 

Equally significant is the f o r m a l l y  c o n s t r u c t i v e  indicator, which reveals that 
polyphonic forms and formation techniques used for organising progression have a significant 
role in all of these compositions. 

Although to a different degree, all compositions clearly c o v e r  d i v e r s e  
p a r a m e t e r s  of musical language characteristic to modern music – polyphony is revealed not 
only through melody but also rhythm, timbre, articulation etc. 

Furthermore, the musical content of these compositions is uncovered by s e m a n t i c  
m u s i c a l  elements, which are present in compositions as features of a style or genre of a 
different historical period, as well as e x t r a m u s i c a l  s e m a n t i c  signs which reflect a 
“counterpointed” interaction of concepts characteristic of the genre and contained in the very 
idea of the relevant composition. 
 

 
 

CONCLUSION 
 

In order to achieve the aim set forth in the introduction – to uncover, by using Latvian 
music, the expressions of polyphonism as an immanent characteristic of sacred vocal-
instrumental music on the following three levels – technique of polyphonic writing, polyphonic 
forms and interpretation of the genre, there was a need to create an appropriate theoretical 
platform: 

4) to determine how the main polyphony-related concepts and terms are interpreted in 
modern theory of music because they are “tools” which are incorporated in the concept of 
polyphonism offered by the author; 

5) to learn through comparison about theoretical ideas proposed by contemporary 
researchers regarding polyphonic expressions on the fundamental levels characterising 
polyphony, namely, levels of writing technique and form; 

6) to conduct an analytical study on the history of sacred genres in order to identify both 
their immanent characteristics and layers of new characteristics which have emerged 
throughout time. 

 
The novelties in terminology of polyphony addressed in Subchapters 1.1.1., 1.1.2, 1.2.1 

and 1.2.2. enabled drawing the following conclusions: 
• sources provide different interpretation of terms polyphony and counterpoint. In order to 

distinguish term polyphony from other types of many-voiced texture, the author of the 
doctoral thesis uses it to denote exclusively musical organisation which complies with the 
following two criteria: a) the sound pattern consists of different simultaneously sounded 
elements (voices, lines, layers); b) these elements are linearly independent and revealed in a 
linearly logical manner. However, the concept counterpoint is mainly used in the doctoral 
thesis to refer to the voice combining techniques; 

• there are no principal differences in interpretation and terms used by researchers representing 
different schools to denote imitation and counterpoint techniques. Experts in polyphony from 
different countries are also unanimous in their opinion that the most significant polyphonic 
forms are polyphonic variations, canon and fugue; 

• by listening to a discussion “Is Fugue a Form?” (Subchapter 1.2.3.4.) held among music 
researchers, the author of the doctoral thesis came to a conclusion that fugue can be regarded 
as a form provided it complies with the following criteria: a) exposition repeats the theme 
successively in all voices, and b) the part following the exposition retains the imitation 
principle as the main tool of texture organisation. 
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Theoretical concepts which explain the theory and history of polyphony and which were 

compared in Subchapters 1.1.3, 1.2.2.1, partly 1.2.1. confirmed the opinion that so far the 
development of the theory of polyphony has been studied in the greatest detail by theoreticians 
representing Russian school. Their observations and conclusions deepen understanding about 
particular aspects of polyphonic writing technique, as well as open a higher and broader 
perspective on enormously vast range of specific techniques. 

The author believes that it was particularly beneficial to study and to use in the analysis 
the following: 
• considerations by N. Simakova regarding the theory of imitation (including simultaneous 

imitations and homophonic imitations), as well as the meta-concept devised by J. 
Jevdokimova because it enables dividing all polyphonic expressions into two substantially 
different currents registered in historical periods (conceptions of melos and complementary 
counterpointal conception); 

• classification systems of polyphonic forms which have managed to establish links among 
polyphonic writing techniques, level of form structure and types of musical composition (V. 
Holopova, I. Kuznecov, T. Frantova) on the grounds of opinion that “forms are polyphonic 
provided the idea of music is progressing simultaneously in two or more lines” (J. 
Holopovs), 

• concepts introduced by authors who study intersections between styles and genres, sound and 
text of a composition, as well as musical and extramusical techniques particularly 
characteristic of modern arts by analysing the presence of broad polyphonic thinking in 
music (T. Dubravska, N. Gulanicka, arī V. Krützfeldt, D. de la Motte u.c.). 

 
The overview of the history of sacred genres, which was aimed at identifying as clearly 

as possible the correlation between permanent and changing characteristics of sacred genres and 
is reflected in Subchapter 1.2.3., reveals the following: 
• permanent characteristics of the sacred genres  

- use of verbal texts of religious content;  
- active use of polyphonic writing techniques and polyphonic forms;  

• renewed sacred genres are mainly characterised by   
- increase in the number of performers;  
- diversification of the sources of texts;  
- expansion of cultural space covered by sacred genres (merger of religious motifs 

pertinent to different denominations, broadening of the concept of sacredness, use of 
different languages, use of elements characteristic of sacred music of previous 
historical periods as conceptual signs or symbols, etc.).  

On the grounds of these conclusions, an assumption was made that polyphony is an 
immanent characteristic of modern sacred-vocal compositions because potential of 
polyphony is inherent to the substantial semantic model of sacred vocal-instrumental genres. 
That, on turn, derives from the following: 

- p e r f o r m e r s  with broad dynamic and tonal resources of a choir and instrumental 
corps, as well as possibility to add soloists; 

- powerful semantics of r e l i g i o u s  t e x t s  which is manifested in descriptions of the 
genre, titles of compositions, use of canonical texts and Scripture, as well as manifold 
blend of these sources with spiritual texts in a broader sense; 

- strong historical traditions of s a c r e d  m u s i c , which, on turn, are inseparable from 
p o l y p h o n i c  writing techniques and forms shaped throughout centuries and inherited 
from previous historical periods. 

Works by numerous distinguished Western European composers of the 20th century, as 
well as works composed in Russia at the turn of the 20th and the 21st century serve as a proof that 
polyphonic potential of sacred genres has been exploited. They also justify the opinion that 
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artistically rich modern sacred vocal-instrumental compositions are characterised by distinctive 
polyphonism which is manifested on three levels through intensive use of polyphonic writing 
techniques, use of polyphonic forms and semantically renewed polyphonic understanding of 
sacred genres. 

 
In order answer the main question posed by the doctoral thesis, namely, to what extent 

and intensity is polyphonism manifested in sacred vocal-instrumental works by Latvian 
composers, the author analysed numerous musical scores of sacred compositions and studied a 
number of works composed in exile and stored in private collections of conductors of Latvian 
Song Festivals in the U.S. This “pilot test” revealed different levels of intensity in the use of 
polyphonic tools in opuses by Latvian composers ranging from very modest to high and even 
very high. In-depth study and detailed analysis was conducted for approximately 50 large-scale 
vocal-instrumental compositions. The summary of ideas led to the following two main 
conclusions: 

3) polyphonic thinking and “introductions of polyphonism” can be identified already in 
sacred musical scores by representatives of the very first generations of Latvian 
professional composers; they established a tradition which was observed by composers 
in accordance with their creative inclinations, artistic ideas and professional skills and has 
wound through the entire history of Latvian sacred music; 

4) polyphonism has become the leading trend or an immanent characteristic of the sacred 
vocal-instrumental genres in Latvian music since the last decade of the 20th century. 

These conclusions are justified by the summary below describing the expressions of polyphony 
on each of the above-mentioned levels. 
 

1. Polyphony as a writing technique  
The simplest forms of imitation and counterpoint are present in nearly all musical scores studied 
in the framework of this thesis. To a certain extent, they are universal compositional techniques 
that are applied in a wide range of genres, including the sacred compositions. Melodically 
expressive counterpoints are often registered in cantatas by J. Vītols. However, fugato imitations 
are used as a facilitator of rapid dramatic swelling in A. Jurjāns’ Garīgā kantāte middle section 
of 1st movement, in several choir epizodes of J. Vītols’ oratorio Jēzus Nācaretē, in H. Berino 
oratorio Kristus tiesāšana, J. Graubiņš cantata Ciprese-sērule, etc. 

The most complicated techniques of polyphonic writing (canonic imitations, canonic 
imitations with inversion, augmentation or diminution, perpetual canon, etc.) are used by 
composers with “polyphonic thinking”. Free and strict imitations, which jointly form a 
harmonious ensemble of melody, can be found on nearly any page of musical scores by R. 
Jermaks, melody of counterpoints is characteristic of J. Karlsons, and lineal solution is most 
frequently chosen as the leading principle by R. Kalsons. However, it is noteworthy that 
polyphonic writing techniques can be found in sacred vocal-instrumental opuses by other 
composers as well (P. Dambis, I. Mežaraups, I. Zemzars, I. Riše, V. Butāns, I. Arne etc.). 

Particularly complex polyphonic techniques are employed by R. Dubra. It is possible that 
R. Dubra, just like Franco-Flemish composers of the late Medieval period, regarded polyphonic 
combinations as challenging intellectual mind games or a source of professional satisfaction. 

It is also essential to highlight that regardless of universal nature of basic polyphonic 
techniques, imitation and counterpoint are used in many sacred compositions as meaningful 
stylistic signs. For example, imitation is used to semantically bid farewell (I. Mežaraups 
Aleluja), to show the emotional unity of soloists (J. Karlsons’ Magna opera Domini, 1st  Part of 
Laudate Domino; R. Jermaks’ Requiem, 3rd  Part), to reproduce a receding echo (R. Kalsons’ 
Petrus, beginning of 11st  part, I. Riše Augstā dziesma, 2nd part), to symbolise endless joy (R. 
Dubra’s Cantata in Nativitate Domini, 4st part); counterpoint of texture layers representing 
remote pitches is used to draw a borderline for width and height of the global space (J. Karlsons’ 
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Deus conversus), and imitation in aleatory speech of choir is used to express feelings of the 
crowd overwhelmed with terror (P. Butāns’ Tuba mirum from mass Libera me). 

These observations lead to conclusion that on certain occasions polyphonic writing 
techniques can intensively expose and advance the musical theme, as well as act as stylistic and 
conceptually significant associative signs. 
 

2. Polyphonic forms 
Latvian composers have used both the “pure” basic polyphonic forms (polyphonic 

variations, canon, fugue and fugato), as well as their blends with other principles of formation in 
a creatively diverse manner. 

Polyphonic variations are applied broadly – they can be found in both tonal and 
extended tonal music, as well as in aleatory and sonorous environment. Polyphonic variations 
with soprano ostinato have not lost their popularity (G. Pelēcis’ Requiem latviense folk parts, 
Lacrimosa culmination; J. Karlsons’ Laudate Domino 3rd part; R. Dubra’s Omnes sitientes venite 
ad aquas episode - combining soprano ostinato, timbral and polyphonic principles of variation; 
P. Butāns’ Libera me 1st part – variations on fugato). Variations with basso ostinato are 
figuratively used on different accounts in Latvian sacred opuses; however, their potential is 
expressed most vividly in episodes describing the building of aggression (for instance, 
polyphonic variations in R. Dubra’s Dilexi, quoniam exaudiet). Polyostinato variations are 
equally expressive, and they can bring the seemingly chaotic sounds characteristic of 
“destructive culmination” to rational stability (for example, R. Dubra’s Levavi oculos meos in 
montes middle part). 

Canon can be identified on some pages of sacred musical scores. It was first presented in 
Latvian music as a round structure within a larger form by A. Jurjāns’ Garīgās kantātes 2nd part. 
In tonal and modal environment canon shapes a moving and breathing sound pattern, while a 
strictly chromatic musical notation usually focuses on constructive potential of the canon. 
Canons identified in several compositions by Ē. Ešenvalds (including Saullēktā (At Sunrise) and 
Gavilējiet tam Kungam (All Lands, Rejoice for God) lead to conclusion that this composer has a 
unique understanding of expressive potential of the canon because he uses it in tonally delicate 
and acoustically transparent musical notation supplemented with duplicated heterophonic 
seconds. 

The fugue is usually used in dramatically significant moments of the composition: 
energetic finale (A. Jurjāns’ Garīgā kantāte), hymnic culmination (V. Baštiks’ Requiem 6th part), 
dramatic culmination (H. Berino’s Kristus tiesāšana; I. Breģe’s Dies irae from Requiem), 
moments before the death of Jesus and after his resurrection (R. Kalsons’ oratorio Petrus, central 
part  – organ fugue). 

In order to prove that the value of fugue and related forms does not lie in “a frozen 
structure” but a vital and progressive solution, independent segments of fugato are used in 
figuratively diverse situations: truly dramatic (organ fugato from R. Dubra’s Canticum fratris 
solis), sublime (Credo from I. Arne’s Missa dolente) and joyful (Sanctus from R. Jermaks’ 
Requiem) moments. With due respect to tradition upheld by numerous classical masses, fugato is 
often used in Hosanna parts in Sanctus & Benedictus, as well as Cum Sancto Spirito section in 
Gloria (R. Jermaks’ Missa Paschalis et al.). 

By supplementing this list with unlimited number of mixed and individualised forms, 
including simultaneous reprises and codas with contrapuntal blends of themes (J. Karlsons’ Deus 
conversus), polyphonic fulfilment of strophes (J. Karlsons’ Ziemassvētku kantāte (Christmas 
Cantata) middle part; Agnus Dei from R.Jermaks’ Requiem) and other variations of polyphonic 
forms, it can be concluded that polyphonic forms are extensively represented in the Latvian 
sacred vocal-instrument scores on a quantitatively impressive and qualitatively significant scale. 
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3. Sacral genres 
Two trends can be relatively distinguished in interpretation of sacred genres in Latvian 

music. The first trend is “genre centralisation”, and it is manifested in compositions where 
composers use “classical” signs of sacred music (reference to the genre, canonical text, choral 
setting, traditional means of polyphony and classical polyphonic forms) to clearly show the 
liturgical meaning and content of the chosen genre. This trend is set by A. Jurjāns’ Garīgā 
kantāte, who was inspired by Lutheran choral cantata, and followed by J. Vītols’ cantatas of 
1920’s and 1930’s, whose message is revealed in a relative style of Evangelical Lutheran ritual 
music. This trend is continued also by a number of exiled composers who mainly use tonally 
harmonious musical language, highly appreciate traditions and permit only the “internal” 
renewal of sacred genres without revealing the basic model of the chosen genre. This trend is 
exemplified by a number of compositions which derive from traditions of Catholic mass, 
including the so-called folk masses, which technically can be produced by church choir, as well 
as concert masses, which are composed by authors who observe the liturgical framework and 
refrain from experimenting with original approaches within the genre. 

The other trend is “genre decentralisation” which is expressed as renewal of canonical 
content of sacred genres and creation of additional new substantial levels. The number of 
compositions, which follow this trend, is very large and these compositions reveal the modern 
broadened interpretation of the concept of polyphony. In sacred compositions, which uphold this 
trend, besides the traditional elements of polyphony (voices, lines, layers) the “ensemble of 
different elements sounding at the same time” contains new elements, including, individualised 
titles of compositions, texts of different sources, parallel use of Latin and other languages, 
denominationally different musical signs, new acoustic and other techniques, and thus facilitates 
development of diverse dialogues among genres and styles. Within the framework of this 
polyphonic thinking, the diversity meets in a conceptually essential counterpoint and thus 
emphasises that spiritual dimensions reflected in sacred compositions are multi-layered and 
endless. 

Although it was mentioned that in Latvian music polyphonism in its new sense has 
become a leading trend in sacred vocal-instrumental genres only during the last two decades, 
“introductions of polyphonism” are registered in sacred musical scores by the representatives of 
the very first generation of professional Latvian composers. 

Spiritual dimensions of sacred compositions are often broadened by the use of religious 
poetry. Motifs of poetry can supplement the sacred core with pictorial characters and subjective 
expression (A. Jurjāns’ Belzacara dzīres, J. Vītols’ No atzīšanas koka, J. Graubiņš’ Ciprese-
sērule, H. Berino’s Kristus tiesāšana, and other works). They can supplement religious motifs 
with patriotic motifs (A. Jurjāns’ Tēvijai, L. Garūta’s Dievs, tava zeme deg, I. Arne’s Missa 
dolente, I. Mežaraups’ Aizvestajiem (For the Deported), many of compositions created by 
Latvian composers in exile). Furthermore, textual counterpoints of different languages, 
denominations and sources can highlight the idea that sacred unites nations and representatives 
of different historical periods (compositions by J. Karlsons, G. Pelēcis, P. Butāns, Ē. Ešenvalds, 
K. Pētersons and others). 

Another steady trend is the desire of composers to show the relation between religious 
spirituality and spirituality contained in folklore, which usually is expressed through musical 
symbols such as quotes from folk songs or allusions. For instance, folk song citations in V. 
Baštiks’ cantata Draudze (Congregation), Marks Opeskins’ Missa brevis, I. Akerberga’s cantata 
Jēzum-bērniņam (For the Jesus Child), I. Breģe’s Dies irae from Rekviem, Requiem latviense by 
G. Pelēcis. 

Polyphony of the content of modern sacred opuses is often expressed through specific 
approaches used in organising elements, melodic formulas, specific timbres (involving ancient 
instruments and countertenors in ensembles), textures or rhythm typical of earlier sacred music. 
For example: stylizations of Gregorian chant (R. Jermaks’ Missa Paschalis; R. Dubra’s Omnes 
sitientes venite ad aquas), citations of Gregorian chant (J. Karlsons’ Laudate Domino), citations 
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of Baroque music (I. Zemzaris’ Mazajā pasijā (Eine kleine Passion)), etc. Signs used in ancient 
sacred music may be substituted by heterophonic duplications, which make a reference to the 
parallel organum (J. Karlsons’ Laudate Domino, 3rd part, G. Pelēcis’ Requiem latviense), 
approaches imitating the free organum with tenor cantus firmus (R. Dubra’ Cantata in Nativitate 
Domini, 3rd part), principles of responsory and psalmody (Graduale and Domine, Jesu Christe 
from G. Pelēcis’ Requiem latviense, Credo from R. Jermaks’ masses). 

From all the other musical parameters, which have become full-fledged members of the 
family of polyphonic tools of modern sacred vocal-instrumental compositions, timbres are used 
in a particularly creative manner (for example, they are used as rhythmically independent and 
figuratively significant counterpoints created by percussion instruments, as tonally independent 
layers of polyostinato, as acoustically stereophonic effects created by positioning performers in 
different parts of a room). It has to be admitted that these novelties generally characteristic of 
contemporary music are diversely and artistically applied in sacred vocal-instrumental 
compositions as well. 

 
Thus, the analysis of musical scores conducted in the framework of the doctoral thesis, 

confirmed the supposition the role of polyphonic writing and polyphonic thinking in sacred 
vocal-instrumental compositions by Latvian authors. There are already numerous professionally 
composed and artistically powerful musical pieces in Latvian music which attest to the active 
role of the broadened principle of polyphony in revealing the ideas of composers. And the 
number of such works is increasing. Popularity of polyphony and increase in diversity of its 
means of expression can be regarded as clear and growing trend in the realm of sacred vocal-
instrumental genres. 
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PARTITŪRU SARAKSTS 
LIST OF SCORES 
 
L. Amoliņš. Vēstures liturģija (The Liturgy of History)  
I. Arne. Missa Canto  
I. Arne. Missa Dolente  
I. Arne. Stabat Mater  
I. Arne. Te Deum  
V. Baštiks. Cantata Draudze  
V. Baštiks. Requiem  
H. Berino. Oratorio Kristus tiesāšana (the Judgement of Christ)  
I. Breģe. Requiem  
V. Butāns. Mass Libera me  
V. Butāns. Oratorio Lux aeterna  
R. Dubra. Cantata in Nativitate Domini  
R. Dubra. Dilexi quoniam exaudiet  
R. Dubra. Cantata Angelus Domini  
R. Dubra. Cantata Canticum Fratris Solis  
R. Dubra. Cantata Dilexi, quoniam exaudiet  
R. Dubra. Cantata Exultate iusti  
R. Dubra. Laetentur caeli  
R. Dubra. Levavi oculos meos in montes  
R. Dubra. Missa Mundi  
R. Dubra. Oratorija Cantus in aeternum  
R. Dubra. Oratorija Omnes sitientes venite ad aquas  
R. Dubra. Oratorio in Natali Gaudio  
R. Dubra. Te Deum  
M. Einfelde. Kora simfonija (Choral Sypmhony)  
A. Engelmanis. Requiem  
Ē. Ešenvalds. Gavilējiet Dievam, visas zemes (All Lands, rejoice for God)  
Ē. Ešenvalds. Genesis  
Ē. Ešenvalds. Cantata Ziemsvētku vakarā (Christmas Night)  
Ē. Ešenvalds. Passion and Resurrection 
Ē. Ešenvalds. Saullēktā (At Sunrise) 

 

L. Garūta. Cantata Dievs, Tava zeme deg (God, Thy Earth is Aflame)  
J. Graubiņš. Cantata Ciprese-sērule (The Mourning Cypress)  
R. Jermaks. Missa Paschalis  
R. Jermaks. Requiem  
A.Jurjāns. Garīgā kantāte (Sacral Cantata)  
J. Kalninš. Requiem  
R. Kalsons. Oratorija Petrus  
J. Karlsons. Cantata Deus conversus  
J. Karlsons. Cantata Magna Opera Domini  
J. Karlsons. Laudate Domino  
J. Karlsons. Cantata Magna opera Domini   
I. Mežaraups. Aleluja (Hallelujah)  
G. Pelēcis. Oratorio Dievs ir mīlestība (God is Love)  
G. Pelēcis. Oratorio Nāvi ar nāvi iznīcinājis (Death Conquered by Death)  
G. Pelēcis. Requiem latviense  
I.Riše. Augstā dziesma (Song of Songs)  
J. Vītols. Scene from the Bible (cantata) Jēzus pie akas (Jesus by the Dwell)  
J. Vītols. Cantata No atzīšanas koka (From the Tree of Acknowlwdgement)  
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J. Vītols. Cantata Iesvētīšanai (Confirmation Prayer)  
J. Vītols. Cantata Jēzus un grēciniece (Jesus and the Sinful Woman)  
J. Vītols. Cantata Kalna sprediķis (Sermon on the Mount)  
J. Vītols. Cantata  
J. Vītols. Cantata Marija un Marta (Mary and Martha)  
J. Vītols. Oratorija Jēzus Nācaretē (Jesus at Nazareth)  
I. Zemzaris. Mazā pasija (Eine kleine Passion)  
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REFERĀTI KONFERENCĒS 
PRESENTATIONS AT CONFERENCES 
 
Polifonija un eifonija Georga Pelēča muzikālajā stilistikā. Referāts II Letonikas kongresa 
muzikoloģijas sekcijā Tradicionālais un mūsdienīgais Latvijas mūzikā. Rīga, Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmija, 2007.gada oktobris 
 
Georga Pelēča Requiem latviense un rekviēma žanra tradīcijas. Referāts 3. Starptautiskajā 
zinātniskajā konferencē Mūzikas zinātne šodien – pastāvīgais un mainīgais. Daugavpils 
Universitāte, 2008. gada maijs 
 
Daudzbalsības harmonija Georga Pelēča daiļradē (Гармония многоголосия в творчесте 
Георга Пелециса). Referāts starptautiskajā konferencē Multikultūru centri: no viduslaikiem līdz 
mūsdienām (Мультикультурные центры: от средневековья до наших дней).  Pēterburga, 
Krievijas Mākslu Vēstures institūts (Российский институт истории искусств), 2009.g. 
aprīlis 
 
Romualda Jermaka rekviēms žanra kontekstā latviešu mūzikā. Referāts 4. Starptautiskajā 
zinātniskajā konferencē Mūzikas zinātne šodien – pastāvīgais un mainīgais. Daugavpils 
Universitāte, 2009.g. maijs 
 
Polifonija mūzikā, mākslā, dzīvē. Referāts 5. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē Mūzikas 
zinātne šodien – pastāvīgais un mainīgais. Daugavpils Universitāte, 2010.g. maijs 
 
Nacionālā un sakrālā saplūsme latviešu komponistu vokāli instrumentālajos darbos (Слияние 
сакрального и народного в вокально-инструментальных  произведениях латышских 
композиторов). Referāts 2. Starptautiskajā muzikoloģijas student konferencē-konkursā. 
Gruzija,  Vano Saradžišvili Tbilisi Valsts konservatorija, 2011.g. aprīlis 
 
Mesa mūsdienu latviešu mūzikā (uz Romualda Jermaka un Pētera Butāna mesu pamata) /Месса 
в современной латышской музыке (на основе месс Ромуала Ермака и Петериса Бутана). 
Referāts 3. Starptautiskajā muzikoloģijas studentu konferencē – konkursā. Gruzija,  Vano 
Saradžišvili Tbilisi Valsts konservatorija, 2012.g. aprīlis 
 
Romualda Jermaka Missa Paschalis komponista sakrālās daiļrades kontekstā. Referāts 1. 
Starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē Māksla un mūzika kultūras diskursā. Rēzeknes 
Augstskola, 2012.g. septembris 
 
Polifonās domāšanas izpausmes Jura Karlsona kantātē Laudate Domino. Referāts 7. 
Starptautiskajā zinātniskā konferencē Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais. 
Daugavpils Universitāte, 2012.g. maijs 
 
Elements of Folklore in the Requiems of Latvian Composers. Referāts Starptautiskajā 
zinātniskajā konferencē The National Element in Music. Grieķija, Atēnas, 2013.g. janvāris 
 
Requiem in Latvian Music: beneath Tradition and Novelty. Referāts Starptautiskajā zinātniskajā 
konferencē ENIM 2013 - III National Conference of Music Research. Portugāle,  Lisabona, 
2013.g. novembris 
 
Fūga latviešu komponistu sakrālajos vokāli instrumentālajos darbos. Referāts 3. Starptautiskajā 
zinātniski praktiskajā konferencē Māksla un mūzika kultūras diskursā.. Rēzeknes augstskola, 
2014.g. septembris 
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AKADĒMISKĀS PUBLIKĀCIJAS PAR DISERTĀCIJAS TĒMU 
RELEVANT ACADEMIC PUBLICATIONS 
 
Rozenbaha, Ieva (2008). Georgs Pelēcis un viņa Requiem latviense. (Georgs Pelēcis and His 
Requiem Latviense). Sērija Komponists un skaņdarbs. Latviešu mūzika tuvplānā. Rīga: Musica 
Baltica 
 
Rozenbaha, Ieva (2009). Rekviēms latviešu mūzikā. Žanra invariantu meklējot. (Requiem in 
Latvian Music.) Mūzikas akadēmijas raksti, nr.6. Rīga: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmija, Musica Baltica, 56-76 
 
Rozenbaha, Ieva (2011). Polifonija mūzikā, mākslā, dzīvē. (Polyphony in Music, Art, Life). 
Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais. Zinātnisko rakstu krājums III. Daugavpils: 
Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds Saule, 97-107 
 
Rozenbaha, Ieva (2012). Romualda Jermaka Missa Paschalis komponista sakrālās daiļrades 
kontekstā. (Missa Paschalis by Romualds Jermaks in the Context of Composer’s Sacred Music). 
Māksla un mūzika kultūras diskursā. I starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli. 
Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2012, 120-128 
 
Rozenbaha, Ieva (2013). Elements of Folklore in the Requiems of Latvian Composers. 
Conference Proceedings. Internatioanl Musicological Conference Athens 18-20 January 2013. 
http://www.mmb.org.gr/page/default.asp?la=1&id=6844 (422–427) 
http://nem2013.music.uoa.gr/NEMproc2013.pdf, 422-427 
 
Rozenbaha, Ieva (2014). Fūga latviešu komponistu sakrālajos vokāli instrumentālajos darbos. 
(Fugue in Sacred Vocal-instrumental Compositions of Latvian Composers). Māksla un mūzika 
kultūras diskursā. III starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli. Rēzekne: 
Rēzeknes Augstskola, 2014, 150-156 
 

	  
  
 

 


